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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 20. 06. 2019  číslo     /2019 
 

K bodu:   Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť 

  za rok 2018 

 

 
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 

I. konštatuje, že 

boli   doručené správy o činnosti združení, v ktorých má mesto  Liptovský Mikuláš účasť 

 

II. berie  na  vedomie: 

predloženú správu o činnosti združení, v ktorých má mesto  Liptovský Mikuláš   účasť 

 

 

 

                     
 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 

 
 
Dátum podpisu uznesenia:         2019 
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Dôvodová správa 

 

 

Na základe programu rokovania mestského zastupiteľstva predkladáme správu o činnosti združení, 

v ktorých  má  mesto  účasť za rok 2018 . 

 

 

Spracovatelia: 

PhDr. Ľubomír Raši, PhD. – Spolok priateľov MUDr. P. Straussa  

Ing.  Rudolf Urbanovič – Liptovská regionálna rozvojová  agentúra 

Milan Galanda  – Únia miest Slovenska 

Ing. Gabriel Lengyel  – Slovenská parkovacia  asociácia 

Ing. Jana Kormaníková - Euroregión Tatry 

Mgr. Vladimír   Ferenčík – Spolok M. Rázusa  

Ing. Peter Pethö - Združenie  miest a obcí  Liptova 

Michal   Kaliňák  - Združenie miest a obcí Slovenska 

Ing. Darina Bartková – OOCR Región Liptov  

Ing. Darina Bartková – Klaster Liptov 

Akad. mal. Pavel Petráš, ArtD. — Park umenia 

Ing. Marta  Jančoková – Občianske združenie Živé námestie 

Štefan Packa – Občianske združenie Liptovské Droby 

Ing. Soňa Višňovská – Mikulášsky okrášľovací   spolok 

 

 

SPOLOK PRIATEĽOV MUDR. PAVLA STRAUSSA  

Sídlo: Nám. osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš  

Členské za rok 2018: 35 EUR 

Pôsobnosť: celoslovenská  

 

  

     Občianske združenie Spolok priateľov MUDr. Pavla Straussa sa hlási k odkazu významného   spisovateľa, 

chirurga a katolíckeho mysliteľa, z Liptovského Mikuláša Toto združenie si dáva za cieľ propagovať stále 

aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej,  preniknutej demokratickým, humanistickým a etickým posolstvom 

a zápasom o presadenie poznanej pravdy. 

     Vzniklo 27. septembra 2003  a pracuje v zložení: čestný predseda Mons.Štefan Sečka – spišský biskup, 

MUDr. Martin Jančuška,  Prof. Július Rybák, PhDr. Ľubomír Raši, PhD.,  Ing. Jozef Šišila, CSc. 

Spolok v roku 2017 sa venoval zbierania materiálu o diele P.Straussa a výsledok prezentoval vo vydaní Listov 

PS č.32 a Listov PS č. 33 v náklade 500 ks, v rosahu 32 strán + príloha. Periodikum bolo distribuované do 

knižníc, medzi členskú základňu a do Informačného centra LM. 
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Dobrovoľnú členskú základňu spolku tvoria ľudia z oblasti celého Slovenska, v rozpätí členov študentov až po 

členov v zrelom veku. Medzi významných kolektívnych členov patrí mesto Liptovský Mikuláš. Medzi hlavné (a 

jediné) finančné zdroje potrebné na vydavateľskú činnosť patria nezištné finančné dary sponzorov, pomocou 

ktorých sa nám darí úspešne rozvíjať ciele nášho spolku.  

Spracoval:  PhDr. Ľubomír Raši, PhD. 

 

 

LIPTOVSKÁ REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA 

Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Členské za rok  2018: 0  EUR 

Pôsobnosť: región Liptov, okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok 

 

Liptovská regionálna rozvojová agentúra so sídlom Štúrova 1989/41 v Liptovskom Mikuláši bola 

založená Zmluvou o založení záujmového združenia právnických osôb zo dňa 07. 05. 2007 a registrovaná 

bola 18. 5. 2007 zápisom do Registra združení právnických osôb na Krajskom úrade v Žiline. Členmi združenia 

sú mesto Liptovský Mikuláš, Liptovium - nezisková organizácia a Klaster Liptov - združenie na podporu 

cestovného ruchu. 

Predmetom činnosti združenia je vypracovávanie a realizácia rozvojových projektov na podporu 

vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vonkajších a vnútorných zdrojov, poskytovanie 

konzultačných a poradenských služieb v oblasti štrukturálnych fondov, budovanie vzťahov s verejnosťou 

organizovaním seminárov, prezentácií regionálnych projektov a iniciatív, organizovanie spolupráce so 

zahraničnými partnermi, organizovanie pracovných stretnutí a školení pre záujemcov o štrukturálne fondy EÚ, 

organizovanie odbornej školiacej činnosti v oblasti regionálneho rozvoja, účasť na tvorbe strategických 

rozvojových dokumentov a plánov ŽSK, budovanie partnerstiev na miestnej a na regionálnej úrovni. 

V roku 2018 agentúra nerealizovala žiadne aktivity.  

 

Spracoval: Ing. Rudolf Urbanovič 

 

 

ÚNIA MIEST SLOVENSKA 

Sídlo:  Bratislava, Biela 6, 811 01 Bratislava 

Členské za rok 2018: 4.047   Eur 

Pôsobnosť: celoslovenská 

 

Obsah:  

• Priority ÚMS v tomto volebnom období  

• Odborný a informačný servis  

• Medzinárodné projekty a aktivity, zastúpenie ÚMS v medzinárodných sieťových organizáciách  

• Zasadania orgánov ÚMS a hospodárenie  
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I. Priority ÚMS v tomto volebnom období  

Aktualizáciu priorít a návrh strategických cieľov Únie miest Slovenska pre roky 2017-2018 schválil XXVIII. 

snem ÚMS dňa 02.06.2017:  

1. Strategický cieľ: Rozvoj miest / mestských regiónov  

2. Strategický cieľ: Financovanie miest  

3. Strategický cieľ: Sociálne služby  

Na XIX. sneme 08.06.2018 boli tieto ciele zahrnuté a rozpracované do dokumentu „Silné mestá – Silný 

štát“.  

II. Odborný a informačný servis  

Naďalej rozširujeme a posilňujeme informačný a poradenský servis, vzájomnú komunikáciu i odbornú pomoc 

členským i spolupracujúcim mestám a ďalším partnerom, ktorí sa súčasne aktívne zapájajú do týchto 

procesov. V rámci systémovej spolupráce – KVPC-KOM poskytuje podklady pre účasť v legislatívnom 

procese a odborné poradenstvo tak pre Úniu miest, ako aj pre naše členské i spolupracujúce mestá. Úzko 

spolupracujeme s celým radom odborných inštitúcií a organizácií, resp. jednotlivcov – expertov ÚMS. 

Aktuálne informácie sú postupne zverejňované a aktualizované na web stránke ÚMS.  

Účasť na legislatívnom procese – príprava, rezorty, prezident SR, NR SR, vláda SR  

ÚMS je riadny účastník Medzirezortného pripomienkového konania a aktívne sa zúčastňuje na 

pripomienkovaní návrhov zákonov, ktoré sa týkajú územnej samosprávy. V prípade potreby navrhujeme 

vlastné iniciatívne návrhy na zmeny právneho poriadku.  

V rámci legislatívneho procesu sa uplatňuje systém spolupráce s KVPC-KOM, odbornými skupinami so 

zapojením členov prezídia a expertov podľa prerozdelenia zodpovednosti.  

• • Do legislatívneho procesu sa zapájajú aj jednotlivé profesijné záujmové združenia a podľa potreby 

spolupracujeme i s ďalšími odbornými organizáciami, inštitúciami a partnermi. Pozitívnym javom je 

zapájanie sa odborného potenciálu členských a spolupracujúcich miest, a to jednak na úrovni 

štatutárov, ako aj pracovníkov mestských úradov.  

• • Aktívne pôsobíme v poradných orgánoch vlády, monitorovacích výboroch a medzirezortných 

a pracovných komisiách:  

• − Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj  

• − Komora zainteresovaných aktérov, Pracovná skupina pre implementáciu Agendy 2030 a prípravu 

Národného investičného plánu SR 2018 – 2030  

• − Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť  

• − Výbor pre deti a mládež; Výbor pre rodovú rovnosť; Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, 

xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie  

• − Rada vlády SR pre kultúru  

• − Výbor pre kultúrne dedičstvo, Výbor pre kultúrno-osvetovú činnosť, Výbor pre stratégiu rozvoja 

kultúry  

• − Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie  

• − Monitorovacie výbory pre OP Kvalita životného prostredia, OP Ľudské zdroje, OP Výskum a 

inovácie, OP Integrovaná infraštruktúra  



 

 

 
6 

 

• − Pracovná skupina pre návrh riešenia nevysporiadaných pozemkov  

• − Pracovná skupina pre inteligentné mestá a regióny  

• − Pracovná skupina k stavebnej legislatíve  

− Pracovná skupina pre prípravu Stratégie regionálneho a územného rozvoja SR  

− Pracovná skupina pre prípravu legislatívnych zmien v oblasti sociálnych služieb  

− Pracovná skupina k príprave Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030  

− Pracovná skupina pre tvorbu novej Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2030  

− Medzirezortná expertná komisia pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov „MEKOMIC“  

• Dňa 25.01.2018 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave konalo pracovné stretnutie za účelom oboznámenia 

sa s návrhom novej legislatívy „Návrhu zákona o územnom plánovaní“ a „Návrhu zákona o výstavbe“, 

a dňa 26.03.2018 boli na MDV SR v rámci pracovnej skupiny predstavené aktualizované verzie týchto 

zákonov. Oproti predchádzajúcim verziám nastali zmeny v oboch zákonoch, tak na základe došlých 

pripomienok, ako aj na základe priebežných rokovaní internej pracovnej skupiny  

• V mesiaci február bola v rámci programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky schválená v III. 

čítaní novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. apríla 2018.  

• Dňa 14.03.2018 bol počas programu 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky schválený v III. čítaní 

Vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, v rámci ktorého sa novelizuje aj Zákon o 

pozemných komunikáciách.  

• Dňa 19.03.2018 predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák rokoval so zástupcami 

záujmových združení a akademickej obce o pripravovanej novele zákona o verejnom obstarávaní. 

Pracovného stretnutia sa za Úniu miest Slovenska zúčastnil generálny sekretár Milan Galanda.  

• Dňa 26.03.2018 za účasti zástupcu ÚMS zasadala na MPRV SR pracovná skupina, ktorej úlohou je 

predložiť na rokovanie vlády materiál s analýzou stavu a návrhom riešenia pozemkových úprav podľa z. č. 

66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré 

prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky.  

• Dňa 26.03.2018 sa na MF SR konalo rozporové konanie k zásadným pripomienkam, vzneseným Úniou 

miest Slovenska k novele zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení. Rozporového konania sa 

zúčastnil generálny sekretár Milan Galanda.  

• Dňa 04.06.2018 sa na ÚPPVII konalo rozporové konanie k pilotnému projektu Národný investičný plán.  

• V roku 2018 sme prostredníctvom právneho portálu Slov-Lex pripomienkovali aj mnohé ďalšie zákony, 

ktoré majú dopad na fungovanie samospráv, napríklad:  

− Zákon, ktorým sa dopĺňa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

− Návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov  

− Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení  

− Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Dňa 14.06. sa 

konalo rozporové konanie, kde Úniu miest Slovenska zastupovali generálny sekretár ÚMS Milan Galanda a 

experti z mesta Trnava, páni Peter Kubovič a Radoslav Bazala. Nakoľko rozpor nebol odstránený, dňa 

26.06. sa uskutočnilo druhé rozporové konanie, ktorého sa opätovne zúčastnili experti z Trnavy. 11.09.2018 

bol návrh zákona v NR SR schválený do II. čítania.  
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− Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Rozporové konanie sa 

konalo v dňoch 26.07. a 30.07.2018. Rokovania sa zúčastnili Milan Galanda a dlhoročný expert ÚMS v 

oblasti odpadovej problematiky pán Miloš Veverka.  

− Návrh nového Zákona o hazardných hrách. Rozporové konanie na MF SR sa uskutočnilo 27.06.2018. 

Úniu miest zastupoval generálny sekretár Milan Galanda.  

− Zákon o chránených vodohospodárskych oblastiach, o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z. z. o 

vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon)  

− Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých 

opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu 

na obce a vyššie územné celky. Dňa 27.06.2018 sa na MPRV SR konalo rozporové konanie, Úniu miest 

zastupoval Milan Galanda, generálny sekretár.  

− Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. Na 

rozporovom konaná dňa 11.09.2018 zastupoval Úniu miest Slovenska pán Marcel Lauko, dlhoročný expert  

Pripomienky, ktoré uplatnila ÚMS, sú zverejnené na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.  

Financovanie územnej samosprávy a eurofondy  

• • Dňa 16.04.2018 sa na Ministerstve financií SR konalo prerokovanie návrhu rozpočtu verejnej 

správy na roky 2019 až 2021. Za ÚMS sa zúčastnil M. Galanda, GS, J. Marušinec, expert ÚMS a R. 

Kasander, RSF Bratislava.  

Rozpočet verejnej správy na roky 2019 až 2021 za obce  

Kód  Ukazovateľ  RVS  Návrh RVS 2019 - 

2021  

2018  2019  2020  2021  

v eur  v eur  v eur  v eur  

Príjmy  4 596 970 233  4 741 883 861  5 174 692 975  5 312 988 511  

100  Daňové 

príjmy 

(vrátane 

sankcií)  

2 496 978 000  2 681 091 000  2 860 524 000  3 039 128 000  

z toho: prevod 

DPFO obciam (vr. 

sankcií)  

1 923 735 000  2 086 621 000  2 244 947 000  2 402 350 000  

Daň z 

nehnuteľností  

365 169 000  372 107 000  379 549 000  387 140 000  

Daň za špecifické 

služby  

207 576 000  221 865 000  235 530 000  249 140 000  

Daň z úhrad za 

dobývací priestor  

498 000  498 000  498 000  498 000  

DPH a Iné dane  0  0  0  0  

Spracoval:  generálny sekretariát ÚMS 
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SLOVENSKÁ  PARKOVACIA  ASOCIÁCIA  

Sídlo: Košická 2, 010 65 Žilina 

Členské  za  rok  2018: 240 Eur 

Pôsobnosť: celoslovenská 

 

Slovenská parkovacia asociácia je záujmové združenie právnických osôb založené 10.02.2005  

s cieľom združovania a spolupráce medzi organizáciami zabezpečujúcimi prevádzkovanie parkovísk, 

orgánmi miest, investormi, realizátormi stavieb a ďalšími záujemcami o parkovanie a garážovanie. 

Predmet činnosti SPA: 

1. Združovanie a spolupráca medzi organizáciami zabezpečujúcimi prevádzkovanie parkovísk, orgánmi 

miest, investormi, realizátormi stavieb a ďalšími záujemcami o parkovanie a garážovanie. 

2. Vzájomná podpora: 

a) pri právnych, odborných a obchodných otázkach 

b) spoločných, koncepčných a organizačných počinoch 

c) pri zastupovaní a prezentácii navonok 

3. Vytváranie podmienok pre účinnú spoluprácu medzi orgánmi miest a obcí, odbornými združeniami a  

organizáciami, investormi, dodávateľmi a prevádzkovateľmi parkovísk a parkovacích objektov.  

4. Podpora rozvoja parkovacích systémov a ich zariadení riešením parkovacej politiky, výmenou 

skúseností formou odborných stretnutí, organizovaním a účasťou na kongresoch, ako aj kontaktmi 

so zahraničnými partnermi. 

5. Asociácia je oprávnená vykonávať činnosti, opatrenia a obchodné aktivity, ktoré môžu pomôcť pri 

dosahovaní jej cieľov (expertízy, odporúčania, štúdie a pod.). 

6. Asociácia nesleduje nijaké politické ciele. Jej aktivity nie sú zamerané na zisk. 

7. Byť členom Európskej parkovacej asociácie (EPA), resp. aj inej celosvetovej organizácie. 

8. Byť členom v odborných organizáciách alebo združeniach doma i v zahraničí. 

Mesto Liptovský Mikuláš je riadnym členom asociácie od 04. marca 2008 a pravidelne sa zúčastňuje 

podujatí organizovaných SPA, spolupracuje s ďalšími riadnymi členmi asociácie a podieľa sa na príprave 

smerníc a iných autorských materiálov SPA . Členský príspevok mesta je 330 €/rok a ako člen má mesto 

okrem prístupu na každoročne organizované kongresy prístup aj k poradenstvu vo veci právnych, 

odborných, obchodných a koncepčných otázkach týkajúcich sa mestskej parkovacej politiky. 

Činnosť mesta v združení SPA za rok 2018: 

1. V roku 2018 sa konala trojdňová 14. Konferencia SPA s témou „Parkovanie v mestách“ a „Špecifické 

problémy parkovania. Za mesto sa zúčastnil vedúci odboru ŽP a dopravy Ing. Lengyel, ktorý sa 

zúčastnil celej konferencie. Hlavnými témami konferencie boli skúsenosti a možnosti riešenia 

parkovacích podmienok so zreteľom na súčasný vývoj automobilizmu, nových postupov riešenia 

dopravnej obsluhy (carscharing), elektromobility, mechanizácie riadenia dopravnej obsluhy a to za 

stále sa zväčšujúceho podielu individuálnej dopravy osôb. 

2. Závery z konferencie boli: 

• odporúčanie vrcholným štátnym orgánom, ZMOS a UMS, zabezpečiť vypracovanie a 

schválenie záväzného metodického dokumentu „Koncepcia a stratégia riešenia integrovanej 
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súčasti dopravnej obsluhy miest a regiónov (na území) SR, ako súčasti riešenia 

strategického dokumentu „Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030“.Vzhľadom na 

súčasné nejasnosti a nedostatky pri riešení parkovania ako rozhodujúcej súčasti mestskej 

mobility je nutné, aby tento dokument o koncepcii  astratégii riešenia obsahoval: 

o Analýzu príčin a dôsledkov súčasného stavu parkovania dopravnej obsluhy. 

o Spôsob postupu riešenia dopravnej obsluhy s možnosťami parkovania (iná deľba 

dopravnej práce). 

o Štandardizáciu možných postupov riešenia (pre okamžité a perspektívne opatrenia). 

o Metodiku hodnotenia ekonomickej účinnosti regulovaného parkovania 

o Aktualizáciu legislatívy. 

 

Spracoval:  Ing. Gabriel   Lengyel 

 

 

ZDRUŽENIE EUROREGIÓN TATRY 

Sídlo: Hradné námestie 30, Kežmarok 060 01 

Členské za rok  2018: 3.113,10  EUR  

Pôsobnosť: Slovensko, Poľsko 

 

V Združení Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku má mesto Liptovský Mikuláš zastúpenie v Rade 

Združenia Euroregión Tatry. Združenie v roku 2017 realizovalo vlajkový projekt Programu Interreg                         

V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 s názvom „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 

2. etapa“. V 1. etape realizácie projektu v rokoch 2014  –  2015 bolo vybudovaných viac ako 93 km 

cyklistických chodníkov na slovenskej a poľskej strane, z toho v meste Liptovský Mikuláš bol vybudovaný 

cyklochodník v dĺžke 3,2 km a dve odpočívadlá pri cyklochodníku. 

V 2. etape výstavby cyklistických chodníkov spolu s infraštruktúrou pre cyklistov v rámci projektu „Cesta okolo 

Tatier“ pokračuje 10 partnerov z Poľska a Slovenska a spoločne plánujú vybudovať 60 km cyklistických 

chodníkov s parkoviskom a prístreškami pre cyklistov. Vedúcim partnerom projektu je Európske zoskupenie 

územnej spolupráce TATRY s r. o.  

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na 2. etapu projektu bola podpísaná 27. 02. 2017 v Nowom Targu. 

Mesto Liptovský Mikuláš v rámci    tohto projektu   získalo nenávratný   finančný príspevok vo výške 

283.825,27,- EUR (ERDF + ŠR SR) na realizáciu 2. etapy cyklochodníka v dĺžke 1,37 km, ktorá bola v r. 2017 

úspešne zrealizovaná. Začiatok trasy sa nachádza východne od areálu ČOV LVS Liptovský Mikuláš a koniec 

na západnom okraji cesty l/18 ul. Palúčanská, na hranici okružnej križovatky s cestou II/584 južne od hotela 

Jánošík v mieste existujúceho prechodu pre cyklistov a chodcov. 

Mesto Liptovský Mikuláš, ako člen Združenia Euroregión Tatry, bolo v roku 2017 zapojené aj do 

projektu s názvom Prírodné a kultúrne hodnoty poľsko – slovenského pohraničia Euroregiónu „Tatry“. 

Projekt bol v roku 2017 – 2018 realizovaný v rámci Fondu mikroprojektov Programu Interreg V – A Poľsko – 

Slovensko 2014 – 2020.            

Aktivity projektu do ktorých bolo aktívne zapojené aj mesto Liptovský Mikuláš: 
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1/ Kultúrne a prírodné dedičstvo miest Euroregiónu „Tatry“   

Aktivita, ktorej úlohou bola organizácia dvojdňového Fóra miest Euroregiónu „Tatry“ na tému kultúrneho a 

prírodného dedičstva miest  - členov Euroregiónu „Tatry“.  

Fórum miest Euroregiónu „Tatry“ sa konalo dňa 11. – 12. 09. 2017 v Kežmarku. Cieľom fóra bola prezentácia 

miest patriacich do Euroregiónu „Tatry“. 24 poľských a slovenských miest prezentovali málo známe kultúrne 

a prírodné hodnoty. Účastníci tak mali možnosť spoznať prírodné a kultúrne atrakcie vyskytujúce sa na území 

Euroregiónu „Tatry“. Odprezentované referáty na fóre boli následne spracované do špeciálneho vydania 

Ročenky Euroregiónu „Tatry“ Pohraničie poľsko – slovenské. 

Ďalšou úlohou aktivity bolo, na základe referátov spracovaných  jednotlivými zástupcami miest, 

vydanie Ročenky Euroregiónu „Tatry“ Pohraničie poľsko-slovenské. V Ročenke sa nachádza 24 slovenských 

a poľských miest – členov Euroregiónu „Tatry“. Ročenka pozostáva z 256 strán a vyšla v náklade 3 000 ks. 

Mestu Liptovský Mikuláš bolo poskytnutých 100 ks publikácií, ktoré boli ďalej distribuované do základných 

škôl, Informačného centra, Múzea Janka Kráľa, Liptovskej knižnice a na reprezentatívne účely mesta. 

 

2/ Euroregión „Tatry“ Tour Podhalie, Spiš, Orava, Liptov a vedomostná súťaž 

Euroregión „Tatry“ Tour boli cyklistické preteky, ktoré pozostávali z 5 kôl. Organizáciu pretekov na poľskej 

strane prevzal cyklistický klub zo Spytkowic a na slovenskej strane CK MŠK Kežmarok.  

Dňa 25. 06. 2017 sa uskutočnilo 1. kolo v Chochołowe Termy, dňa 23. 07. 2017 sa uskutočnilo 2. kolo 

v Liptovskom Mikuláši, 3. kolo v Czarnom Dunajci (13. 08. 2017), 4. kolo pretekov v meste Kežmarok               

(17. 09. 2017) a posledné finálové kolo sa uskutočnilo v Nowom Targu (1. 10. 2017), ktoré bolo zároveň 

finálovým kolom a uskutočnilo sa celkové vyhodnotenie pretekov. Cyklistické preteky mali výborné ohlasy 

a tešia sa veľkej popularite. Hlavne  v Liptove, kde sa tieto preteky okolo Liptovskej Mary obnovili po 17 rokoch. 

V rámci tejto úlohy sa konala aj vedomostná súťaž na tému prírodné a kultúrne hodnoty poľsko-slovenského 

pohraničia. Prvé kolo sa uskutočnilo na základných školách v Kežmarku, Liptovskom Mikuláši a Nowom Targu. 

Najlepší traja žiaci z každej školy sa zúčastnili  na  finálovom  kole, ktoré sa uskutočnilo v Nowom Targu. 

Spracovala: Ing. Jana Kormaníková 

 

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE SPOLOK MARTINA RÁZUSA  

Sídlo: Múzeum J. Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš  

Členské za rok 2018: 0 Eur 

Pôsobnosť: celoslovenská  

 
 

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa (SMR) vzniklo v roku 2002 na ustanovujúcom valnom 

zhromaždení (VZ). Už v poradí 17. VZ sa uskutočnilo 23. 3. 2019. Členmi spolku sú právnické a fyzické osoby. 

Od vzniku spolku bolo zaevidovaných 182 členov. Aktuálny stav je 118 členov. Mesto Liptovský Mikuláš je 

členom spolku ako právnická osoba. Udržiavací členský poplatok pre mesto je 50 €. 

V medziobdobí po VZ činnosť spolku riadi predsedníctvo. 
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V roku 2018 SMR sa podieľal, resp. pripravil nasledovné aktivity: 

17. marca 2018 – XVI. Valné zhromaždenie Spolku Martina Rázusa  

Viac informácií – www.razus.sk  

1. júna 2018 – literárna súťaž Rázusovie Vrbica – súťaž v prednese prózy a poézie. Na jej príprave 

i realizácii participujú organizácie mesta, Mesto Liptovský Mikuláš, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 

Liptovský Mikuláš a spolok. Za spolok sa tejto akcie zúčastnil bývalý predseda spolku PaedDr. Stanislav Žiška 

a podpredsedníčka spolku Mgr. Daniela Fiačanová. Spolok prispieva odmenou pre účinkujúcich knižnými 

publikáciámi, ktoré vydal.   

12. augusta 2018 – 17. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa. Hlavnými 

organizátormi sú SMR, Mesto Liptovský Mikuláš a Športový klub Leader Fox Bike Liptovský Mikuláš. 

Cyklistická trasa je tradičná. Štart je pri  Rázusovom dome vo Vrbici – Brezno – Banská Bystrica – Liptovský 

Mikuláš. Kvetinové vence položia účastníci na miestach Rázusovho rodiska, pôsobenia, hrobového odpočinku 

a pri pomníku M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.  

V rámci trasy sú dve súťažné disciplíny v dvoch vekových kategóriách: Kráľova Lehota – Čertovica, 

Liptovský Michal – Benice. Najlepší traja v oboch disciplínach a kategóriách dostávajú symbolickú finančnú 

odmenu. Štartovné pre účastníkov bolo 6€. Zaregistrovaných bolo 80 účastníkov. CTM podporuje účasťou, 

fotodokumentáciou a prípravou občerstvenia Klub Martina Rázusa Maroško z Brezna. 

Zabezpečenie – SMR zabezpečuje propagáciu, kontakt a účasť zástupcov miest a cirkevných zborov 

Liptovský Mikuláš, Brezno a Banská Bystrica, občerstvenie, obed, diplomy a finančnú odmenu pre súťažné 

etapy. Mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Mestskej polície a Polície SR zabezpečuje nerušený štart, 

sprievodné vozidlá s posádkou kvôli bezpečnosti. Športový klub Laeader Fox Bike Liptovský Mikuláš 

zabezpečuje propagáciu, koordináciu a vyhodnotenie. Stará sa o dokumentačný materiál z maratónu. Zároveň 

je sponzorom materiálnych odmien pri vyhodnotení. 

Výdavky na uskutočnenie akcie boli z dotácie mesta Liptovský Mikuláš (600€), ostatné uhradil spolok. Viac 

informácií – www.razus.sk  

Primátor mesta pozdravil účastníkov cyklomaratónu a bol aj pri vyhodnotení. 

12. októbra 2018 – Sláva šľachetným V - V službách diplomácie  

                                Slováci na významných postoch zahraničnej služby 

Konferencia sa uskutočnila v Bratislave na MZVaEZ pod záštitou ministra Miroslava Lajčáka, ktorý konferenciu 

aj pozdravil. Podrobnosti na – www.razus.sk 

18. októbra 2018 – Deň Martina Rázusa v Bratislave pri príležitosti 130. výročia narodenia Martina Rázusa. 

Toto výročie bolo spojené s aktivitou mesta Liptovský Mikuláš v Bratislava - Liptovská kaviareň. Bližšie 

informácie www.razus.sk 

21. októbra 2018 - Deň Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 130. výročia narodenia 

Martina Rázusa a ukončenia Letokruhu Martina Rázusa 2017-2018. Dopoludnia boli spomienkové služby 

Božie v evanjelickom kostole. Popoludní bol duchovno-literárny program Hoj zem drahá. Dotácia mesta 

Liptovský Mikuláš bola vo výške 1 000 Eur, a na propagáciu Dní Martina Rázusa 400 Eur. Bližšie informácie 

www.razus.sk 

 

http://www.razus.sk/
http://www.razus.sk/
http://www.razus.sk/
http://www.razus.sk/
http://www.razus.sk/
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Ďalšie aktivity v priebehu r. 2018 

1) V spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš umiestnenie citátu Martina Rázusa na  

     pomník Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši 

2) Vydanie kníh - Ján Lajčiak, Evanjeliá  

                            Monografia Sláva šľachetným V Muži diplomácie  

                            M. Rázus, Hoj zem drahá 

     Knihy boli zároveň prihlásené do súťaže Kniha Liptova 2018. (Muži diplomácie 7. miesto,   

     Evanjeliá 8. miesto) 

3) Pomník M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši i v Bratislave – priebežná starostlivosť  

     o vlastný majetok 

4) Knižnica Martina Rázusa - bola zabezpečená ďalšia knihovňa, ktorá je umiestnená  

     v zborovej miestnosti CZ v L. Mikuláš. Knihy sú označené logom (exlibris) KMR  

     a prebieha spracovanie evidencie kníh.           

5) Kalendár na rok 2019. 

6) Pravidelná aktualizácia webovej stránky spolku 

 
 

Spracoval: Mgr. Vladimír   Ferenčík 
 

 

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ LIPTOVA 

Sídlo: Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41 

Členské za rok 2018: 3.113,10  EUR 

Pôsobnosť: okres Liptovský Mikuláš 

 
Predkladám správu o činnosti miestnej samosprávy – ZMOL, ktorá združuje 56 členov ( 2 mestá, 54 obcí, 74 

tisíc obyvateľov). Poskytuje metodickú pomoc v procese prechodu kompetencií na samosprávu, vytvára 

podmienky pre spoluprácu s VÚC, presadzuje spoločné záujmy regiónu. Rada ZMOLu sa v roku 2018 stretla 

3x a 3x bolo zvolané zhromaždenie ZMOLu.  

Významnou úlohou bola naša účasť na sneme ZMOS konaného dňa 23.5. – 24.05.2018 v Bratislave.  

Na zasadnutiach ZMOL sme riešili problematiky za účasti hostí: 

1. Významnými hosťami na zasadnutiach ZMOL boli: 

: podpredseda ZMOS Jozef Turčany 

 - informácia o témach, ktoré budú prerokovávané na sneme ZMOS 

( novela zákona o vecnom zriadení, novela stavebného zákona, zákon o sociálnych službách, problematika 

odpadového hospodárstva – poplatok za skládkovanie ) 

: JUDr. Štefan Bieľak  

- problematika komunálnej reformy, ( medzinárodné skúsenosti a teoretické argumenty rozdrobenia alebo 

združovania ) 

: predsedníčka VÚC ŽSK Erika Jurinová 

- informácia k situácii v školstve, regionálnom rozvoji, doprave a zlej situácii v Liptovskej nemocnici.  
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: Predseda OPK – Tibor Kabzan  

– riešenie problematiky synantropných medveďov.  

Z rokovania ZMOL boli zaslané listy na kanceláriu Národnej Rady SR, Štátnu ochranu prírody SR, Ministerstvo 

životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  Bola zabezpečená účasť na 

panelovej diskusii „ Program starostlivosti v praxi, alebo ako ďalej s manažmentom veľkých šeliem „ ( 

17.03.2018 v Levoči ) 

: Pavol Majko – riaditeľ Správy TANAPu 

- problematika regulačného odstrelu medveďa, zonácia TANAPu.  

: prednostka Okresného úradu Liptovský Mikuláš Lenka Mitrengová  

– informovala o stránke Facebook Okresného úradu Liptovský Mikuláš  

2. Na zasadnutia ZMOL boli riešené problematiky:   
 

1. Zachovať súčasný systém financovania miestnej územnej samosprávy, 

2. Presadzovať zachovanie súčasného systému rozdelenia pôsobností v regionálnom školstve medzi 

štátom, miestnou a regionálnou samosprávou, 

3. Presadzovať doriešenie majetkovo právneho usporiadania vlastníctva k pozemkov pod objektmi vo 

vlastníctve miest a obci, 

4. Presadzovať prijatie aktívnych opatrení na podporu zamestnávania, 

5. Presadzovať vypracovanie analýzy výkonu pôsobností v oblasti sociálnych služieb, 

6. Podporovať zmeny v odpadovom hospodárstve, 

7. Presadzovať legislatívne úpravy upevňujúce sociálny status starostov a primátorov, 

8. Presadzovať zjednodušovanie procesov verejného obstarávania, 

9. Byť aktívny pri tvorbe nového stavebného zákona, 

10. Urýchliť realizáciu pozemkových úprav v mestách a obciach, 

Uvedené body boli prednesené na Rade ZMOS prostredníctvom zástupcov zo ZMOLu.  

3. V dňoch 23. – 24.5.2018 bola zabezpečená účasť na 29.snemu ZMOS v Bratislave. 

4. Predseda ZMOL sa aktívne zúčastňoval zasadnutí rady ZMOS a všetky potrebné informácie a materiály 

rokovaní boli distribuované všetkým členom ZMOL prostredníctvom tajomníka združenia.  

5. Rada ZMOL organizovala tradičný stolnotenisový turnaj o pohár Predsedu ZMOL v Závažnej Porube.  

 

Spracoval: Ing. Peter Pethö  

 

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 

Sídlo: Bezručova 9,  81 1  09  Bra t i s lava  

Členské za rok 2018: 5.136,60  EUR  

Pôsobnosť: celoslovenská 

Miestna územná samospráva a činnosť Združenia miest a obcí Slovenska za rok 2016 v oblastiach: 

ekonomika, regionálne školstvo, eurofondy a finančné mechanizmy, životné prostredie, sociálne veci, verejná 

správa, Kancelária ZMOS.  
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Výročná správa mapuje dianie, aktivity a činnosť Združenia miest a obcí Slovenska od uplynulého snemu. 

V porovnaní s 29 rokmi od znovuobnovenia miestnej územnej samosprávy je to pochopiteľne iba výrez 

z jednej etapy. Napriek tomu dokazuje, že sme absolvovali náročné obdobie komunálnych volieb, čo do určitej 

miery limitovalo činnosť orgánov ZMOS, ale nepoľavili sme. Práve naopak. Zvládli sme to vďaka energii, 

odhodlaniu i skúsenostiam každého z nás. Veď k nám aj v súčasnosti prichádzajú za členov nové obce, čo je 

potvrdením toho, že intenzívne robíme servis pre členskú základňu, organizujeme podujatia v rôznych 

regiónoch a na rokovaniach argumentujeme tým, čo sú skúsenosti a potreby územnej samosprávy.  

Výročná správa od minuloročného snemu nie je našou kronikou, je dôkazom toho, že aktívne meníme 

spoločnosť, rozvíjame mestá a obce, formulujeme východiská a umocňujeme demokratické princípy. Je 

prehľadom toho, čo sme dosiahli spoločným úsilím.  

Budem veľmi rád, ak nás doterajšie výsledky budú motivovať nielen k tomu, aby sme naďalej spoločne 

presadzovali oprávnené potreby širokej členskej základne, ale aby sme vstúpili do nového funkčného obdobia 

Združenia miest a obcí Slovenska s presvedčením, že to, čo robíme, má zmysel, je užitočné, potrebné aj 

nevyhnutné.  

Predkladaný návrh priorít ZMOS po 30. sneme vychádza zo špecifík budúceho obdobia. Ambíciou ZMOS aj 

po uskutočnených parlamentných voľbách zostáva pomenovať a presadzovať požiadavky, ktorými sa posilní 

postavenie miestnej územnej samosprávy, využijú sa jeho analytické kapacity a výstupy na tvorbu 

koncepčných materiálov na modernizáciu verejnej správy a územnej samosprávy. Obdobie rokov 2019 a 2020 

bude vrcholne dôležité aj na nastavenie a prípravu nového programového obdobia v rámci EŠIF, s cieľom 

dosiahnutia potrebného vecného nastavenia priorít a primeranej finančnej podpory pre mestá a obce 

z prostriedkov EŠIF. 

Pri príprave návrhu priorít ZMOS po 30. sneme sme vychádzali z toho, že vzhľadom na prebiehajúce 

spoločenské procesy, vrcholiaci politický a ekonomický cyklus je potrebné sústrediť sa na menšie množstvo 

dôležitých priorít tak, aby boli realistické a splniteľné do obdobia konania ďalšieho snemu ZMOS. Vychádzame 

zároveň z návrhov premietnutých do uznesení regionálnych snemov ZMOS, ktoré zasadali v období mesiacov 

január až marec 2019. Z hľadiska najdôležitejších okruhov problémov boli najfrekventovanejšími témami 

problémy súvisiace s financovaním, odmeňovaním zamestnancov, odpadovým hospodárstvom, školstvom, 

najmä v otázke materiálneho a technického zabezpečenia podávania tzv. stravy zadarmo v materských aj 

základných školách, prípravou nového stavebného zákona, pozemkovými úpravami a majetkovým 

usporiadaním vlastníckych vzťahov. Ďalej to bola problematika eurofondov s dôrazom najmä  na 

vyhodnocovanie projektov, nových výziev, prístupnosť projektov pre malé samosprávy a niektoré ďalšie témy. 

Jednou z dôležitých aktivít ZMOS by mala byť aj príprava a realizovanie stretnutia s relevantnými politickými 

stranami pred parlamentnými voľbami 2020 s cieľom diskusie a výmeny názorov na aktuálne témy a ďalšie 

smerovanie miestnej územnej samosprávy. Vychádzajúc z uvedených charakteristík predmetného obdobia a 

uvedomujúc si význam a postavenie miestnej územnej samosprávy delegáti 30. snemu: 

A) žiadajú vládu SR a Národnú radu SR prijať legislatívne opatrenia na: 

1. vykonanie zmien v organizácii činnosti vlády SR zriadením prierezového ústredného orgánu štátnej 

správy pre územnú samosprávu, ministerstva pre miestny a regionálny rozvoj; 
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2. vypracovanie konkrétneho postupu usporiadania vlastníctva k pozemkom vo vlastníctve štátu a 

súkromných osôb pod objektmi vo vlastníctve miest a obcí, spolu s realizáciou programu pozemkových 

úprav pravidelne financovaných z kapitol štátneho rozpočtu podľa dohodnutých kritérií; 

3. pokračovanie v procese modernizácie miestnej územnej samosprávy podľa národného projektu 

Modernizácia miestnej územnej samosprávy.  

B) odmietajú doterajší postup prijímania legislatívnych opatrení, ktorými sa zvýšili odpočítateľné položky 

základu dane, zavádzali nové odpočítateľné položky v zákone o dani z príjmov,  daňové bonusy a 

oslobodenia pre daňovníkov, ktorými sú fyzické osoby. Nesúhlasia s prijímaním nových vládnych 

a poslaneckých návrhov, ktorými  sa opakovane zvýšia odpočítateľné položky alebo zníži základ dane 

z príjmov daňovníkov, ktorými sú fyzické osoby, čím sa výrazne znížia vlastné príjmy miest a obcí. 

C) odmietajú, aby sa novoprijatými legislatívnymi úpravami zvyšovali zákonné výdavky miest a obcí bez ich 

reálneho finančného krytia na strane príjmov, menil sa spôsob a výška financovania neštátnych 

sociálnych zariadení, zavádzali nové povinnosti v predprimárnom vzdelávaní a regionálnom školstve bez 

dohody s reprezentatívnou organizáciou miest a obcí. Nekontrolovateľným zvyšovaním výdavkov 

spojeným s plnením štátnych priorít hrozí, že mestá a obce nebudú schopné zabezpečovať rozsah 

a kvalitu služieb pre svojich občanov. 

D) navrhujú, aby sa ZMOS po 30. sneme zameral na plnenie týchto priorít: 

1. Komplexne sa venovať problematike financovania všetkých pôsobností miest a obcí s dôrazom na 

postupné zvyšovanie ich vlastných príjmov, pri objektivizácii výšky finančných transferov na prenesený 

výkon štátnej správy na mestá a obce. 

2. Ponechať súčasný systém financovania miest a obcí a rozdelenia daní. Analyzovať možnosti zapojenia 

ďalších finančných nástrojov na financovanie originálnych pôsobností miest a obcí. 

3. Presadzovať  také legislatívne zmeny, ktorými sa zlepší postavenie miest a obcí pri napĺňaní ich 

originálnej zodpovednosti za výkon pôsobností najmä v oblastiach regionálneho školstva, sociálnych 

vecí, odpadového hospodárstva, životného prostredia.  

4. Žiadať, aby v súlade s princípmi fiškálnej decentralizácie najneskôr v termíne do dvoch rokov bolo 

presunuté na štát financovanie neštátnych špeciálnych materských škôl, špeciálnych školských klubov, 

špeciálnych výchovných zariadení a zariadení špeciálno-pedagogického poradenstva a pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie. 

5. Zastaviť ministerstvom navrhované zmeny vo financovaní neštátnych sociálnych zariadení povinným 

financovaním ich prevádzky na úkor rozpočtov miest  a obcí. Presadzovať zmeny, ktorými budú môcť 

mestá a obce dobrovoľne podporovať zo svojich rozpočtov priamo klientov neštátnych sociálnych 

zariadení, nie ich vlastníkov a prevádzkovateľov. 

6. Pri tvorbe nového stavebného zákona presadzovať, aby stavebné konanie bolo vykonávané miestnou 

územnou samosprávou  ako prenesený výkon štátnej správy so zabezpečením plného financovania 

a metodickej podpory zo strany štátu.  

7. Presadzovať zmeny v príslušnej legislatíve s dôrazom na povinnosti miest a obci vo vzťahu k celoplošnej 

zimnej údržbe. 

8. Požadovať vytváranie podmienok na vyčerpanie všetkých finančných prostriedkov alokovaných na 

projekty samosprávy v rámci štrukturálnych fondov EÚ,  ich navýšenie a zmenu podmienok 
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jednoduchšieho zapojenia a využitia aj pre malé samosprávy. Presadzovať vyhlásenie výziev na projekty 

investičného charakteru žiadané samosprávou a nedovoliť realokáciu prostriedkov z Integrovaného 

regionálneho operačného programu do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

9. Pri príprave nového programového obdobia presadzovať požiadavky samospráv v súlade s  „Pozičným 

dokumentom ZMOS k príprave programového obdobia EŠIF  2021 - 2027“ . 

10. Presadzovať zjednodušenie procesov a ďalšie oprávnené požiadavky miest a obcí pri plnení povinností 

vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

11. Podporovať proces modernizácie a informatizácie miestnej územnej samosprávy realizáciou ďalších 

projektov  na rozšírenie počtu digitalizovaných služieb, znižovanie administratívnej záťaže a zvýšenie 

efektívnosti výkonu pôsobností miest a obcí. Vykonať komplexný audit vzťahov ZMOS – DEUS – DCOM. 

Vykonať nezávislý audit skutočných funkcionalít IS DCOM a jeho efektívneho využívania samosprávami. 

Informácia   o činnosti   Rady  ZMOS 

Rada ZMOS má 132 členov, z toho je 59 primátorov miest a starostov mestských častí Bratislavy a Košíc a 73 

starostov obcí. V období od 29. snemu zasadala 26. júna 2018  a 10. októbra 2018. 

Na prvom zasadnutí 

Rady ZMOS, ktoré sa uskutočnilo - 26. júna 2018 v Táloch sa členovia Rady ZMOS sa venovali témam 

vyplývajúcim zo snemu, ale aj ďalším, ktoré sprevádzala účasť významných hostí. 

Po otvorení rokovania predsedom ZMOS M. Sýkorom a voľbe návrhovej komisie ústredná riaditeľka 

Kancelárie ZMOS A. Labátová uviedla vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS. Výkonní 

podpredsedovia M. Muška a J. Turčány informovali o aktuálnom legislatívnom procese. Nasledovalo 

vyhodnotenie 29. snemu ZMOS, ktoré predstavila ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS A. Labátová.  

Rozpracovanie záverov 29. snemu ZMOS predstavili členom rady výkonní podpredsedovia M. Muška a J. 

Turčány. Výkonný podpredseda J. Turčány zároveň informoval o navrhovaných zmenách v systéme 

odmeňovania zamestnancov vo verejnej službe. Stanovisko ZMOS k návrhu kohéznej politiky a politiky 

regionálneho rozvoja pri príprave programového obdobia 2021-2027 uviedol výkonný podpredseda M. Muška 

a za CKO sa zúčastnila generálna riaditeľka D. Žiláková.  

Výkonný podpredseda M. Muška tiež uviedol informáciu o stave implementácie a aktuálnych úlohách IROP. 

Za riadiaci orgán pre IROP sa rokovania k tomuto bodu zúčastnil generálny riaditeľ M. Mitošinka.  

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie M. Hlivák spolu s riaditeľom Inštitútu ÚVO  

J. Lexom a s predsedom ZMOS M. Sýkorom vystúpili s informáciou o príprave novely zákona o verejnom 

obstarávaní č. 343/2015 Z. z.  

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania z pohľadu miest a obcí predstavil výkonný podpredseda J. 

Turčány. Samospráva a nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov – GDPR bola bodom, ktorý 

predložil výkonný podpredseda M. Muška.  

Na druhom zasadnutí      

Rady ZMOS, ktoré sa uskutočnilo 9. a 10. októbra 2018 v Štrbskom Plese, napriek blížiacim sa komunálnym 

voľbám  rokovaniu dominovali témy z aktuálnej legislatívy. 

Po voľbe návrhovej komisie  a vyhodnotení  plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS podali aktuálne informácie 

z legislatívneho procesu výkonní podpredsedovia M. Muška a J. Turčány, ktorí zároveň predstavili priebežné 
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vyhodnotenie plnenia  priorít a schválených uznesení  29. snemu ZMOS. Ďalším bodom rokovania bolo 

stanovisko ZMOS k rozpočtu verejnej správy na roky 2019 - 2021. 

Členovia rady sa oboznámili so stanoviskom ZMOS k aktuálnym návrhom zákona o územnom plánovaní a 

zákona o výstavbe. Implementácia zákona o sociálnych službách v podmienkach miest a obcí - informácia o 

rokovaní zástupcov ZMOS s predsedom vlády SR P. Pellegrinim a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny 

J. Richterom k financovaniu neštátnych poskytovateľov bola predložená predsedníčkou odbornej sekcie 

sociálnych vecí a marginalizovaných komunít  Rady ZMOS  B. Kováčovou.  

S priebežnou informáciou o stave príprav na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 z pohľadu úloh 

samosprávy vystúpil výkonný podpredseda M. Muška.  

Druhý rokovací deň otvoril F. Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu 

Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórska a Švajčiarska, prezentoval možnosti čerpania grantov EHP. 

Členov Rady ZMOS informoval o pripravovaných výzvach a aktivitách v oblasti projektovej činnosti.  

S informáciou o spôsobe zabezpečenia plnenia úloh zo zákona 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v podmienkach miestnej územnej samosprávy vystúpil výkonný 

podpredseda M. Muška. Podpredseda ZMOS Š. Bieľak uviedol návrh stanoviska ZMOS k budúcej kohéznej 

politike EÚ v súvislosti s prípravou nového programového obdobia 2020 - 2027. Vyhodnotenie plnenia úloh zo 

Stratégie ZMOS na informatizáciu samosprávy a návrhy projektov na jej zabezpečenie predstavil výkonný 

podpredseda M. Muška.  

K príprave 30. snemu ZMOS vystúpila ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS A. Labátová. Informáciu 

zahraničnej sekcie o budúcej európskej územnej (cezhraničnej a nadnárodnej) spolupráci EÚ 2020+, príprave 

Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky  

2019 - 2023 a slovensko-ruskej spolupráci predložil výkonný podpredseda M. Muška. Ďalšími bodmi rokovania 

boli témy týkajúce sa vnútornej činnosti Združenia miest a obcí Slovenska.  

plánovaní a zákona o výstavbe presadzovať zásadné postoje obsiahnuté v dokumente a uplatniť ich v rámci 

procesu medzirezortného pripomienkového konania do 10. mája 2019.  

Po týchto bodoch rokovania sa uskutočnilo predstavovanie kandidátov na funkciu predsedu ZMOS.  

O funkciu predsedu Združenia miest a obcí Slovenska sa na májovom sneme bude uchádzať päť kandidátov. 

Každý z nich vyslovil písomný súhlas s kandidatúrou. Ich predstavenie je spracované v abecednom poradí, 

s uvedením najmä ich doterajšieho pôsobenia v územnej samospráve a v orgánoch ZMOS vrátane návrhu na 

ich nomináciu.  

Informácia  o činnosti   Predsedníctva   ZMOS 

Predsedníctvo ZMOS má 38 členov, z toho 20 primátorov miest a starostov mestských častí Bratislavy 

a Košíc  18 starostov obcí. V období od 29. snemu zasadalo dvakrát, a to: 1 júna 2018 a 12. septembra 2018. 

Na prvom – tradičnom spoločnom zasadnutí Predsedníctiev Združenia miest a obcí Slovenska a Svazu 

měst a obcí České republiky, ktoré sa uskutočnilo  21. júna 2018 v Bratislave, dominovali témy dôležité pre 

mestá a obce na Slovensku aj v Čechách.  

Po otvorení spoločného rokovania predsedom ZMOS M. Sýkorom a SMO ČR F. Luklom  sa členovia 

predsedníctiev venovali medziobecnej spolupráci a budúcnosti kohéznej politiky po roku 2020. V tomto období 
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je mimoriadne aktuálna téma GDPR a samotná implementácia Smernice o ochrane osobných údajov, ktorej 

sa budú venovať zástupcovia oboch samosprávnych združení.  

Po spoločnom rokovaní sa uskutočnili paralelné zasadnutia Predsedníctva ZMOS a Predsedníctva SMO ČR. 

Program Predsedníctva ZMOS sa sústredil na úlohy vyplývajúce z májového snemu ZMOS a ďalšieho 

zasadnutia Rady ZMOS.   

Na druhom zasadnutí  Predsedníctva ZMOS 12. septembra 2018 sa členovia zaoberali aktuálnymi 

ekonomickými aj legislatívnymi témami. 

Výkonní podpredsedovia ZMOS M. Muška a J. Turčány uviedli aktuálne informácie z legislatívneho procesu. 

Následne informovali o postupe realizácie priorít po 29. sneme ZMOS.  

Stanovisko ZMOS k aktuálnym návrhom zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe a tiež spôsob 

zabezpečenia plnenia úloh zo zákona 117/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej 

záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

proti byrokracii) v podmienkach miestnej územnej samosprávy predložil výkonný podpredseda M. Muška.  

Predsedníčka odbornej sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS  

B. Kováčová predstavila materiál k implementácii zákona o sociálnych službách v podmienkach miest a obcí 

vrátane informácie o rokovaní zástupcov ZMOS s predsedom vlády SR P. Pellegrinim a ministrom práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR J. Richterom 

Informácia  o činnosti  sekcií 

Členovia sekcií z radov primátorov a starostov  v rámci volieb do orgánov samosprávy v novembri 2018 

skončili výkon funkcie primátora/starostu, čo viedlo aj k ukončeniu ich činnosti v odborných sekciách. Niektoré 

sekcie z tohto dôvodu nemali  dostatočné množstvo členov na to, aby boli uznášaniaschopné, preto v období 

od 29. snemu nezasadali ani raz.  

Sekcia ekonomiky   

Sekcia má 19 členov v tomto zložení: Vladimír Bajan (S), MČ Bratislava - Petržalka – predseda, Ján 

Šufliarsky (P), Detva - podpredseda, Tatiana Čontofalská (S), Predajná, Veronika Haferová(S), Klokočov, 

Jozef Gašparík (P), Dubnica nad Váhom, Štefan Gregor (P), Šahy, Peter Molčan (P), Sabinov,  Miroslav 

Škvarek (P), Svit, Ján Fenčák (S), Nižný Hrušov, Jozef Mičieta (S), Veľké Rovné, Igor Petrík (S), Margecany, 

Vladimír Plžík (S), Sučany, Július Porubän (S), Liptovská Kokava,  Roman Súkeník (S), Zemianske Sady, 

Peter  Štefan (S), Starý Tekov, Tkáč Róbert (S), Záhradné,  Anton Tkáčik (S), Radoľa, Ján Tomáš (S) Župkov, 

Miloš Barcal (S), Haniska. 

Tajomníkom sekcie je  Ladislav Adamovič, riaditeľ ekonomickej sekcie Kancelárie ZMOS.   

Činnosť sekcie 

Sekcia ekonomiky Rady ZMOS (ďalej len „sekcia“) zasadala 6. apríla. 2018 v Predajnej a 30. júla 2018 

v Bratislave.  

Sekcia na prvom zasadnutí prerokovala výsledky hospodárenia miesta a obcí  za rok 2017, informáciu 

o návrhu na zmenu odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, 

vyhodnotenie priorít z uznesenia 28. snemu ZMOS, analýzu zdaňovania poľnohospodárskej pôdy.   

K bodu o zmene spôsobu odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme 

členovia odporučili preveriť možnosti vypracovania auditu prenesených kompetencií vykonávaných mestami 

a obcami v Kancelárii ZMOS a rokovať s Ministerstvom financií SR o možnej kompenzácii nákladov 
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spojených so zvyšovaním platov zamestnancov vo verejnej správe zo strany štátu formou účelovej dotácie. 

Súčasne k tomuto bodu sekcia odporučila trvať na dodržaní uznesenia Rady ZMOS z 20. 7. 2017, v ktorom 

Rada ZMOS súhlasila s účinnosťou od 1. septembra 2017 so zvýšením tarifných platov o 6 % pedagogickým 

a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí v zmysle § 

6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a následnou zmenou 

zvyšovania tarifných platov týmto zamestnancom od  1. septembra  2018 a v ďalších rokoch každoročne od 

1. septembra namiesto 1. januára bežného roka. Z pohľadu naplnenia týchto záverov je podstatné pripomenúť 

skutočnosť, že ZMOS pripravuje vypracovanie auditu prenesených kompetencií v rámci národného projektu 

Modernizácia miestnej územnej samosprávy. Platy pedagogických a odborných zamestnancov sa zvýšili o 10 

% s účinnosťou od 1. 1. 2019.  

K vyhodnoteniu priorít 28. snemu ZMOS sekcia odporučila pri rokovaniach o platových pomeroch primátorov 

a starostov presadzovať zvýšenie základného platu o 30 % pri súčasnom znížení pohyblivej zložky zo 70 % 

na 40 %, vyplatiť za každé funkčné obdobie odstupné vo výške dvoch mesačných platov, vytvoriť pri Rade 

ZMOS stálu pracovnú skupinu k problematike marginalizovaných komunít, ktorá by sa pokúsila riešiť 

konkrétne prípady, konkrétne oznámenia a podnety z jednotlivých miest, obcí alebo regiónov. Novelou zákona 

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest účinnou od 1. 

12. 2018 sa zvýšil koeficient vo všetkých platových skupinách podľa počtu obyvateľov o 11 %. Znížil sa strop 

možného zvýšenia platu starostov a primátorov zo 70 % na 60 %.  

K zmenám došlo aj v súvislosti s vyplácaním odstupného po zániku mandátu starostu, primátora. Po ukončení 

mandátu patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, 

ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov, trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával 

funkciu jedno funkčné obdobie, štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dve 

po sebe nasledujúce funkčné obdobia, päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu 

najmenej tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Stála pracovná skupina pri Rade ZMOS k problematike 

marginalizovaných komunít sa  nevytvorila.  

K analýze zdaňovania poľnohospodárskej pôdy prijala sekcie uznesenie, v ktorom odporučila zástupcom 

ZMOS v pracovnej skupine k problematike zdaňovania poľnohospodárskych pozemkov, aby nesúhlasili so 

žiadnym návrhom, ktorý by mohol mať negatívny dopad na rozpočet miest a obcí.     

Na druhom zasadnutí sa sekcia venovala rozpracovaniu záverov 29. snemu ZMOS   v oblasti financií 

a ekonomiky samosprávy, informácii o návrhu na zmenu odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone 

prác vo verejnom záujme, miestnej dani za ubytovanie,  zdaňovaniu lesných a poľnohospodárskych pozemkov 

a návrhom opatrení pre Radu ZMOS, informácii o výsledkoch hospodárenia miest a obcí za prvý polrok 2018, 

dopadu prijatých legislatívnych zmien a navrhovaných opatrení na mestá  a obce a navrhovanému  postupu 

na rokovanie k rozpočtu na roky 2019 – 2021. 

K rozpracovaniu záverov 29. snemu ZMOS   v oblasti financií a ekonomiky samosprávy sekcia odporučila 

Rade ZMOS požiadať Ministerstvo financií SR o prijatie precíznej a zjednocujúcej definície ubytovacieho 

zariadenia vo vzťahu ku kúpeľným a zdravotníckym zariadeniam, Ministerstvo spravodlivosti SR o aplikáciu 

jednotného postupu pri súdnych konaniach v oblasti miestnej dane za ubytovanie na všetkých stupňoch súdnej 

moci, Rade ZMOS uložiť Kancelárii ZMOS úlohu pripraviť legislatívny návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych a o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v zmysle priorít 
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na 29. sneme ZMOS, Komore obcí ZMOS prerokovať na svojom zasadnutí problematiku výkonu auditu 

v malých obciach a prijať odporúčacie stanovisko k tejto téme. Z pohľadu plnenia prijatých záverov je dôležité, 

že ZMOS vo svojom stanovisku k zákonu o finančnej správe otvoril problematiku účasti miest a obcí v súdnych 

sporoch v oblasti miestnych daní. Táto problematika bola už neformálne prediskutovaná medzi expertmi oboch 

rezortov a bol prijatý konsenzus na prijatie riešenia formou vstupu do predmetných ustanovení Správneho 

súdneho poriadku za predpokladu, že bude dostatočný počet relevantných podnetov na jeho novelizáciu. 

Zástupcovia ZMOS v roku 2018 na neformálnych stretnutiach so zástupcami MF SR požadovali opätovné 

obnovenie pracovnej skupiny k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku. Aj 

napriek tejto snahe sa rokovania pracovnej skupiny k tomuto zákonu  v roku 2018 neuskutočnili.  

K aktuálnej informácii o návrhu na zmenu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone prác vo verejnom záujme (ďalej len zákon č. 553/2003 Z. z.) prijala sekcia záver, v ktorom 

odporučila v rozporovom konaní k návrhu na zmenu a doplnenie zákona č. 553/2003 Z. z. postupovať 

v zmysle uznesení prijatých Radou ZMOS. Národná rada Slovenskej republiky prijala 23. 10. 2018 zákon č. 

318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  

zákon č. 553/2003 Z. z. Týmto zákonom s účinnosťou od 1. 1. 2019 sa okrem iného odstránila disproporcia 

medzi minimálnou mzdou a platovými tarifami, ktorých významná časť bola do 31. 12. 2018 pod úrovňou 

minimálnej mzdy. Minimálna mzda na rok 2019 bola stanovená na úrovni  520 eur, čím bola naplnená jedna 

z požiadaviek ZMOS pri rokovaniach o minimálnej mzde a aj o novom spôsobe  odmeňovania zamestnancov 

pri výkone prác vo verejnom záujme. 

Vo svojom závere k miestnej dani za ubytovanie a k stanovisku k návrhu analýzy zdaňovania z lesných 

a poľnohospodárskych pozemkov a návrhy opatrení pre Radu ZMOS odporučila sekcia ekonomiky 

zástupcom ZMOS v pracovnej skupine k problematike zdaňovania lesných a poľnohospodárskych pozemkov 

nepodporiť žiadny legislatívny návrh na zmenu zákona 

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, ktorý by mohol mať negatívny dopad na rozpočet miest a obcí. Z pohľadu naplnenia tohto záveru je 

potrebné uviesť, že rokovanie pracovnej skupiny k zdaňovaniu lesných a poľnohospodárskych pozemkov sa 

uskutočnilo len 18. 6. 2018,  z toho dôvodu nebolo možné presadzovať záujmy ZMOS.  

K dopadom prijatých legislatívnych zmien a navrhovaných opatrení na mestá  a obce a návrh  postupu na 

rokovanie k rozpočtu na roky 2019 – 2021 prijala sekcia záver, v ktorom požiadala Kanceláriu ZMOS 

vypracovať zoznam právnych predpisov s dopadom na rozpočty miest a obcí a následne ho zaslať čelnom 

sekcie za účelom kvantifikácie dopadov na rozpočty miest a obcí členov sekcie a  odporučila Komore obcí 

ZMOS zaoberať sa možnými dopadmi na rozpočty obcí v súvislosti so zavedením bezplatného stravovania 

v školských jedálňach. Z pohľadu naplnenia je možné konštatovať, že zoznam právnych predpisov aj 

s odhadovanými dopadmi na rozpočty miest a obcí bol spracovaný a postúpený vedeniu ZMOS. K návrhu na 

bezplatné stravovanie uplatnil ZMOS v rámci MPK niekoľko zásadných pripomienok. Jednou z pripomienok, 

ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny SR akceptovalo, bolo poskytovanie dotácie na obedy pre 

žiakov základných škôl od 1. 9. 2019. 
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Sekcia medzinárodných vzťahov 

Zloženie sekcie 

Sekcia má sedem členov v tomto zložení: Jaroslav Hlinka (S), mestská časť Košice-Juh – predseda; 

Dušan Antoš (S),mestská časť Bratislava-Rusovce – podpredseda; František Bartko (P), Veľký Šariš; Erik 

Gemzický (S), Ľubeľa; Stanislav Horník (P), Hriňová; Daniel Lorinc (S), Kladzany; Viliam Mrázik (S),Teplička 

nad Váhom. Tajomníčkou sekcie je Zuzana Špačeková , riaditeľka sekcie zahraničných vzťahov Kancelárie 

ZMOS. 

Tajomníčkou sekcie je B. Vachová, špecialistka sekcie zahraničných vzťahov Kancelárie ZMOS. 

Činnosť sekcie 

V období od 29. snemu sa uskutočnilo jedno zasadnutie sekcie 5. septembra 2018 v Bratislave. 

Sekcia na zasadnutí privítala moldavskú delegáciu v rámci programu CETIR (programu Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR). Účasť delegácie na zasadnutí umožnila stretnutie s volenými 

zástupcami z jednotlivých regiónov zastúpených v sekcii. Témou spoločného stretnutia bola problematika 

miestneho hospodárskeho rozvoja so zameraním  na fungovanie priemyselných parkov v regióne a ich vplyv 

na miestnu samosprávu. V rámci tohto bodu zobrala sekcia na vedomie informácie zo spoločného stretnutia 

s moldavskou delegáciou.  

V ďalšej časti sekcia prerokovala uznesenie, priority a námety vyplývajúce z diskusných príspevkov 29. 

snemu. Pre sekciu nevyplynuli zo záverov snemu žiadne úlohy priamo, len prierezové;  preto sekcia vo svojom 

uznesení zobrala na vedomie predložené informácie.  

Členovia sekcie prediskutovali návrh východiskovej pozície SR týkajúcej sa implementácie cieľa Európska 

územná spolupráca v rámci politiky súdržnosti EÚ 2020+. Sekcia schválila návrh odporúčaní ZMOS k budúcej 

európskej územnej spolupráci v rámci politiky súdržnosti 2020+, ktoré odporučila predložiť ako návrh na 

diskusiu a  schválenie do Rady ZMOS.  

Kľúčovým bodom zasadnutia sekcie bola príprava Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 

2019 - 2023 a úloha miest a obcí v rozvojovej spolupráci.  Členovia sekcie schválili návrh odporúčaní ZMOS 

a navrhli predložiť tento materiál vrátane  informácie o príprave strednodobej stratégie na Radu ZMOS. Sekcia 

sa venovala zhodnoteniu informačných dní „Granty pre samosprávu 2018“ a aktuálnemu dianiu v Kongrese 

miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy a Európskom výbore regiónov. Na zasadnutí sekcie boli 

predstavené garantom  národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy  M. Kaliňákom 

výstupy z prieskumu cezhraničnej spolupráce realizované v rámci projektu ZMOS.  

Sekcia školstva, kultúry a športu 

Zloženie sekcie 

Odbornú sekciu tvorilo 16 členov (3 primátori a 12 starostovia) v zložení:  Branislav Grimm (P), Senica  - 

predseda, Michal Bagačka (P), Hnúšťa, Andrea Šimurdová (S), Skalité - podpredsedníčka, Radomír Brtáň 

(S), Košeca, Ladislav Kardohordó (S), Podbrezová, Jozef Majer (S), Kozárovce,  Peter Majko (S), Necpaly, 

Milan Vrábeľ (S), Zákamenné, František Moravec (S), Budča, Peter Mozolík (S), Kotešová, Vladimír Púčik (S), 

Ružindol, Jana Skokanová (S), Hrabušice, Blanka Vargová (S), Helcmanovce, Gabriela Viazanková (S), 

Radatice, Branislav Tréger (P), Liptovský Hrádok, PaedDr. Alica Fecková, vedúca Spoločného školského 

úradu (Dlhé Klčovo za Vranovský región).  

Ako hosť bol na zasadnutia pravidelne prizývaný aj vedúci Spoločného školského úradu Senica  Peter Kovačič. 



 

 

 
22 

 

Tajomníkom sekcie bol  Zdenko Krajčír, riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS.  

Činnosť sekcie 

Sekcia v roku 2018 zasadala  dvakrát -  27. februára 2018 v Podbrezovej a 18. septembra 2018 

v Liptovskom Hrádku. Súčasťou zasadnutí, bola vždy i prehliadka školy, školských zariadení.  

Členovia komisie aktívne komunikovali i formou elektronickej komunikácie. Tajomník sekcie denne zasielal 

členom monitor dennej tlače v oblasti školstva, vedy a športu, informoval členov sekcie o dianí v školstve, 

vede, kultúre i  športe.  

Na základe schválených uznesení  sekcie sa jej členovia elektronicky vyjadrovali  k rôznym návrhom 

odborných stanovísk,  ku koncepčným alebo legislatívnym materiálom. Taktiež sa osobne zúčastňoval aj na 

odborných podujatiach typu konferencia alebo pracovné semináre na tému regionálne školstvo, 

pripomienkovali návrhy všeobecne záväzných predpisov v medzirezortnom pripomienkovom konaní. 

Zasadnutia mali vždy väčšinovú účasť.  

Na zasadnutiach sekcia riešila dôležité okruhy otázok, ako napríklad aktuálny legislatívny proces,  

problematika vzdelávania občanov hlásiacim sa k slovenskej národnosti na národnostne zmiešanom území, 

problematika vytvárania podmienok na plnenie PŠD, odstupovanie od zmlúv medzi samosprávami, na základe 

ktorých sa vytvorili tzv. spoločné školské obvody základných škôl, a to z ktorejkoľvek zmluvnej strany. V rámci 

diskusie sa dohodli, že ako optimálny sa javí termín na predloženie odstúpenia od zmluvy 31.marec, ktorý 

predchádza koncu nasledujúceho školského roku(tento názor bol akceptovaný a premietnutý do ustanovenia 

§ 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve). Sekcia sa vyjadrila taktiež 

k téme „bezplatných obedov“ a navrhla aby toto opatrenie nebolo robené celoplošne, ale len pre tých, ktorí 

majú záujem o školské stravovanie. Taktiež navrhla, aby školské stravovanie bezplatne bolo zavedené len za 

podmienky, že štát samospráve uhradí skutočne vynaložené náklady spojené s touto zmenou, nakoľko ide 

o originálnu kompetenciu samosprávy a odporučila vyrokovať také opatrenia, ktoré eliminujú negatívne 

dopady návrhu zavedenia bezplatných obedov a trvať na tom, že bezplatné školské stravovanie bolo zavedené 

len za podmienky, že štát samospráve uhradí skutočne vynaložené náklady spojené s touto zmenou. 

Sekcia vyjadrila zásadný nesúhlas s tým, aby racionalizáciu siete  základných škôl robila samospráva. Vo 

veci základných škôl je to úloha štátu minimálne v tvorbe návrhu východísk. Odporučila, aby  ZMOS trval na 

tom, že ďalšie zvyšovanie nákladov do školstva musí byť spojené s racionalizáciou siete škôl. 

Na základe skutočnosti, že po komunálnych voľbách sekcia stratila piatich členov vrátane predsedu 

a podpredsedníčky, ďalšie zasadnutie v roku 2019 sa už neuskutočnilo.  

Sekcia dopravy, výstavby, hospodárstva a energetiky  

Zloženie sekcie 

Sekcia má  18 členov v tomto zložení: Vojtech Čičmanec (S), Kocurany; Ladislav Éhn (S), Kalná nad Hronom; 

Matúš Fedor (S), Jaklovce; Ľubomír Fifik (P), Spišské Vlachy; Juraj Fillo (S), Liptovský Ján; Pavol Gomola (S), 

Čierne; Igor Hus (P), Turčianske Teplice; Eduard Kačík (odborný člen sekcie), SSSB Bratislava; Jozef Krúpa 

(S), MČ BA – Záhorská Bystrica; Gilbert Liška (S), Veľké Kostoľany; Peter Marušinec (P), Nová Dubnica; Peter 

Mináč (P), Tisovec – predseda sekcie; Stanislav Šváby (S), Vyšná Šebastová; Peter Švaral (S), Rohožník; 

Terézia Tisovčíková (S), Michalová – podpredsedníčka sekcie; Peter Vajda (S), Nededza; Radoslav Vazan 

(P), Krupina.  

Tajomníkom sekcie je Stanislav Doktor, špecialista sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS. 
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Činnosť sekcie 

V hodnotenom období sa uskutočnilo jedno zasadnutie sekcie, ktoré sa konalo 18. – 19. júna  2018 v  Tisovci.  

Predmetom zasadnutia sekcie bolo najmä prerokovanie úloh vyplývajúcich pre sekciu z námetov a zo záverov 

snemov RZ ZMOS konaných pred 29. snemom ZMOS a z diskusných príspevkov delegátov 29. snemu ZMOS.  

V rámci rokovania sa sekcia venovala riešeniu týchto problémov: 

- problematika SAD vo vzťahu ku kompatibilite s MHD v Prešove a okolí; 

- problematika SPF 

- problematika kogeneračných jednotiek, 

- problematika vypovedania zmlúv o dodávke energií zo strany spoločnosti ENERGY EUROPE viacerým 

samosprávam; 

- problematika katastra a pretrvávajúci zdĺhavý proces zavkladovania. 

Sekcia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kúpeľníctva 

Zloženie sekcie: 

Sekcia má devätnásť členov v tomto zložení: Štefan Škultéty (P), Trenčianske Teplice -predseda,  Anton 

Bašniar (S), Kojšov, Mária Čuchtová (S), Miklušovce, Michal Flešár (S), Holčíkovce, Boris Hanuščák (P), 

Bardejov, Michal Kotrady (S), Smižany, Imrich Králik (S), Rybník, Igor Kuhn, externý odborník, Jozef Dávidík 

(S), Terchová, Zuzana Chorváthová (S), Čremošné, Marián Makeľ (S), Vinné, František Mészáros (S), Veľký 

Cetín, Marián Plevko (S), Oščadnica, Jozef Stankovský (S), Bojná, Dušan Strieborný (P), Dudince, Eugen 

Szabó (P), Štúrovo, Vladimír Šiška (S), Zuberec, Miloš Tamajka (P), Piešťany, Ján Blcháč (P), Liptovský 

Mikuláš.  

Tajomníčkou sekcie je Barbara Vachová, špecialistka sekcie zahraničných vzťahov Kancelárie ZMOS. 

Činnosť sekcie 

V období po 29. sneme ZMOS sekcia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kúpeľníctva nezasadala. 

Sekcia životného prostredia 

Zloženie sekcie 

Oskár Bereczk (S), Dolný Bar; Marian Berkeš (S), Domadice; Jaroslav Bušfy (S), Súľov – Hradná; Miloš 

Čobrda (S), Hlboké - podpredseda; Ľubica Kolková (S), MČ Bratislava - Devín; Vladimír Končík (S), Švedlár; 

Viera Krakovská (S), Brusno – predsedníčka; Martin Mokrý (S), Nedožery - Brezany; Peter Očka (S), 

Turčianska Štiavnička; Lýdia Petríková (S), Kolačno; Peter Straka (odborný člen sekcie); Gabriel Svorada (S), 

Súlovce; Jozef Šuchta(odborný člen sekcie); Peter Volčko(S), Poráč; Milan Lištiak(S), Važec.  

Tajomníčkou sekcie je Slavka Lenčéšová, špecialistka sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS. 

Činnosť sekcie 

V hodnotenom období sa uskutočnilo jedno zasadnutie sekcie. 

Na zasadnutí sekcie, ktoré sa uskutočnilo 11. septembra 2018 v Bratislave, sa členovia sekcie prioritne 

zaoberali: 

- návrhom zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona  

č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

- nariadením vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie 

odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. 
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Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona  

č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (,,zákon“)  a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018  

Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s 

prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej ,,nariadenie“) nadobudli účinnosť 1. 1. 2019. 

Pre obce a mestá prinášajú zákon a nariadenie podstatné zmeny, ktoré spočívajú  vo výške poplatkov za 

skládkovanie odpadov, systéme výpočtu poplatku za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko, mení sa 

systém prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko. Jednou z kľúčových 

zmien novej právnej úpravy je odvádzanie príjmov z poplatkov Environmentálnemu fondu. 

Členovia sekcie boli informovaní prostredníctvom materiálov zaslaných k zasadnutiu sekcie o procese 

medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. 

z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o 

regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 

Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.  

Členovia sekcie prerokovali pôsobnosti obcí v pripravovanej novele a zároveň zhodnotili, že všetky stanoviská, 

ktoré ZMOS uplatnil v medzirezortnom pripomienkovom konaní k novele zákona o verejných vodovodoch, sú 

presné.  

V rámci ďalších bodov programu boli  prerokované úlohy vyplývajúce pre sekciu z uznesenia, priorít a záverov 

29. snemu ZMOS a z diskusných príspevkov delegátov 29 snemu ZMOS, ako aj úlohy vyplývajúce pre sekciu 

zo záverov snemov regionálnych združení ZMOS. 

Sekcia pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Zloženie sekcie 

Sekcia má 18 členov v tomto zložení: Štefan Belko (S), Korňa; Marko Bučko (S), Lemešany; Martin Dreveňák 

(S), Liesek; Alena Chalupová (S), Veľké Uherce; Michal Krško (S), Divinka; Ľubomír Lettrich (S), Dubové; 

Zuzana Máčeková (S), Uhrovec  - predsedníčka; Radovan Mičunek (S), Píla - podpredseda; Ladislav Nagy 

(S), Nový Tekov; Marek Oremus (P), Šurany; Imrich Paľko (S), Kriváň; František Poleta (S), Novoť; Miroslav 

Rajčo (S), Šútovce; Juraj Soboňa (S), Solčany; Juraj Staš (S), Huty; Roman Švantner (S), Mýto pod 

Ďumbierom; Jana Tóthová (odborný člen sekcie); Zuzana Záborská (odborný člen sekcie). Tajomníkom sekcie 

bol do konca júna 2018 Stanislav Doktor, špecialista sekcie rezortných činností; k 30. 6. 2018 skončil 

v Kancelárii ZMOS pracovný pomer dohodou.  

Činnosť sekcie 

V období po 29. sneme ZMOS sekcia pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nezasadala. 

Sekcia sociálnych vecí a marginalizovaných komunít 

Zloženie sekcie 

Valéria Eľková (S), Markovce, Janka Gazdičová (S), Liptovská Porúbka, Jozef Gruchalák (externý odborník), 

Dolný Kubín - podpredseda, Marián Habovčík (S), Lenka, Jana Chrobáková (odborníčka), Santovka, Božena 

Kováčová (S), Janova Lehota - predsedníčka, Ivana Kružliaková (odborníčka), Banský Bystrica, Pavol Lukáš 

(S), Prakovce, Elena Magdolenová (S), Nedašovce, Renáta Majchráková (S), Svrčinovec, Ladislav Matejčík 

(S), Breza, Kvetoslava Mižáková (S), Tovarné, Zuzana Nebusová (S), Spišské Tomášovce, Ľubica Petráková 



 

 

 
25 

 

(S), Ludanice, Ján Rubis (P), Giraltovce, Ľubomír Straka (S), Korytárky, Ján Šejirman (S),Krivany, Peter 

Tomka (S), Drieňov, Denisa Vargová (S), Gýňov. 

Tajomníčka sekcie je Iva Pipíšková, špecialistka sekcie Kancelárie ZMOS. 

Činnosť sekcie 

V období po 29. sneme ZMOS zasadala sekcia raz, a to 5. októbra 2018  v Janovej Lehote . Činnosť  sekcie 

bola  zameraná na aplikáciu novely zákona o sociálnych službách účinnej od 1. 1. 2018.  Samotná novela 

priniesla výrazné zmeny vo financovaní sociálnych služieb, išlo najmä o zrovnoprávnenie verejných a 

neverejných poskytovateľov, väzby príspevku štátu na občana a jeho stupeň odkázanosti,  úpravy súm pre 

ambulantné aj  pobytové služby, väzbu nároku štátneho príspevku na komunitné plány obcí či jeho použitie 

výlučne na krytie mzdových výdavkov na  zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Vo všeobecnosti platí, 

že obec je povinná platiť úhradu, len ak si službu u neverejného poskytovateľa objednala. Zmeny v novele je 

nevyhnutné vnímať vo väzbe na posudkovú činnosť, ktorá  má viesť k prehodnoteniu zmluvných vzťahov 

medzi samosprávou a poskytovateľmi sociálnych služieb. ZMOS očakáva, že prínosom novely bude 

stabilizácia počtu poskytovateľov sociálnych služieb vo väzbe na ich kvalitu.  

Sekcia sa venovala otázkam dofinancovania sociálnych služieb  a požiadavkám neverejných poskytovateľov, 

ktoré vzniesli svoje požiadavky voči mestám a obciam. Predsedníčka sekcie informovala o stretnutí zástupcov 

ZMOS a neverejných poskytovateľov s predsedom vlády a ministrom práce.  

Ďalšou diskutovanou témou v rámci sekcie bola Stratégia pracovnej mobility, strategický nelegislatívny 

materiál Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý má reagovať na potreby zamestnávateľov 

v priamom prepojení na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Členovia sekcie boli  informovaní o jeho 

znení, ako aj o stanovisku ZMOS (Hospodárska a sociálna rada SR zasadala 24. 9. 2018): „ ZMOS chce aj 

na rokovaní HSR SR upozorniť, že pri tvorbe politík zamestnanosti by mali byť aktualizované  opatrenia na 

stabilizáciu pracovnej sily, najmä mladých ľudí, ktorí ukončia prípravu na zamestnanie, a opatrenia 

podporujúce návrat kvalifikovaných zamestnancov zo Slovenska, ktorí dnes pôsobia v zahraničí. Realizácia 

stratégie bude vyžadovať opatrenia aj na úrovni miestnej územnej samosprávy, nielen priamu spoluprácu 

zamestnávateľov s dotknutými mestami a obcami, ale aj finančný dopad na ich rozpočty“. ZMOS navrhol tento 

strategický materiál dopracovať tak, aby boli jasne vyčíslené finančné dopady jednotlivých opatrení, ktoré sa 

budú dotýkať miest a obcí, skrátiť dobu aktualizácie stratégie na jeden rok, spresniť a doplniť postupy a spôsob 

financovania pri výstavbe nájomných bytov pre mestá a obce, resp. pre zamestnávateľov, prijať legislatívne 

opatrenia, ktorými sa zabezpečí povinnosť zamestnávateľov nahlasovať miesto ubytovania  zamestnancov 

z tretích krajín samosprávam, a tým zabezpečiť vyššiu kontrolu ich pobytu, daňových tokov pri miestnych 

daniach, analyzovanie potreby pôsobenia bezpečnostných zložiek, zabezpečením ich posilnenia. 

Samosprávam bola od 1. 1. 2019 uložená nová kompetencia v súvislosti s vydávaním súhlasu na legalizácia 

pobytu cudzincov, ako aj povinnosť vypracovávať lokálne integračné stratégie.  

Podľa názoru ZMOS vypracovanie lokálnej integračnej stratégie nemôže byť jediným nástrojom na udržiavanie 

sociálnej súdržnosti, riešenie prevencie konfliktov, segregácie, ghetoizácie. Integračný proces na lokálnej aj 

regionálnej úrovni je proces  časovo a finančne náročný, pričom pôjde o súbor opatrení a krokov vyžadujúci 

spoluprácu jednotlivých aktérov na rôznych úrovniach verejnej správy. ZMOS upozornil na to, že realizácia 

jednotlivých opatrení bude vyžadovať aj odborné kapacity a nemalé finančné prostriedky. Podľa návrhu 

stratégie ministerstvo práce ponúka mestám a obciam len metodickú pomoc. Samosprávy tak budú musieť 
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prevziať na seba významnú časť dopadov - napr. v oblasti bývania  zamestnancov prichádzajúcich z tretích 

krajín,  základného školstva, sociálnych a zdravotníckych služieb, v prípadoch keď príde k spájaniu rodín 

a iné.  Mestá, obce a komunity v nich žijúce bude potrebné na tieto zmeny pripraviť.  

Sekcia sa venovala aj zámeru zákona o dlhodobej liečebnej starostlivosti,  ktorý pripravovalo  Ministerstvo 

zdravotníctva SR, členmi pracovnej skupiny boli J. Turčány – výkonný podpredseda ZMOS a  I. Pipíšková – 

špecialistka sekcie ZMOS.   

Sekcia verejnej správy 

Zloženie sekcie 

Sekcia má 23 členov v tomto zložení: Anna Abramovičová (S),Košariská, Ján Banovčan (S), Zábiedovo, 

Aladár Bariak (P), Modrý Kameň, Štefan Bieľak (P), Spišská Belá -  predseda,  Miroslav Blahušiak (P), 

Turany, Štefan  Daško (P), Ilava, Ľubomír  Golis (P), Turzovka, Jozef Haris (S), Nesvady – podpredseda, 

Stanislav Krajňák (S), Mošurov, Ľudovít  Kujnisch (S), Mníšek nad Hnilcom, Andrej  Kulik (S), Dlhé Klčovo, 

Jozef Martinček (S), Gbeľany, Gabriel Mihályi (S), Jesenské, František  Olah (S), Hažlín, Juraj Petný (S), Nižný 

Orlík, Peter Pethö (S), Malatiny, Ľubomír  Petrák (S), Hurbanova Ves, Róbert Potocký (S),  Dolný Pial, Maroš 

Sagan (S), Cífer, Jozef Sotolář (predseda Rady expertov), Košice, Štefan Sýkora (S),Pliešovce, Eduard Vokál 

(vedúci odboru), MÚ Prešov, Ľubomír Vranka (S), Skároš. 

Tajomníčkou sekcie je Lenka Kollárčiková, riaditeľka legislatívnej sekcie Kancelárie ZMOS. 

Činnosť sekcie 

V roku 2018 zasadala sekcia verejnej správy dvakrát - 4. apríla 2018 a 2. októbra 2018, pričom sa 

predovšetkým venovala otázkam súvisiacim s novelizáciou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Iniciatíva značného rozsahu novelizačných ustanovení zákona o obecnom zriadení vyšla z radov členov 

Združenia miest a obcí Slovenska.  

Okrem zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zamerala sekcia verejnej správy podrobnejšie svoju 

pozornosť najmä na návrh zásad k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s cieľom nanovo 

upraviť koncepčnú zmenu delenia zákaziek, zjednodušenia postupov, zníženia náročnosti jednotlivých 

inštitútov, prípadne ich úplné vypustenie z paragrafového znenia, zefektívnenie a zjednodušenie revíznych 

postupov a zefektívnenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného a tiež úpravy nového sankčného 

mechanizmu pri porušení zákona o verejnom obstarávaní.   

Členovia sekcie tiež prediskutovali okruhy zamerané na spôsob zabezpečenia plnenia úloh vyplývajúcich zo 

zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii) v podmienkach miestnej územnej samosprávy 

ako i návrhu stanoviska ZMOS k budúcej kohéznej politike EÚ v súvislosti s prípravou nového programového 

obdobia 2020 - 2027 a zároveň sa venovali aj témam, resp. návrhu nového stavebného zákona – zákona 

o výstavbe a zákona o územnom plánovaní či novele zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. 

Sekcia zdravotníctva 

Zloženie sekcie  

Sekcia zdravotníctva Rady ZMOS je zložená z ôsmich členov v tomto zložení: Nadežda Babiaková (P), 

Banská Štiavnica, Igor Cíbik (S), Pruské Zlatá Baňa, Igor Čombor (P), Ružomberok – predseda, Monika 
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Kavecká (S), Kunerád, Rudolf Lintner ( externý odborník), Trenčín, Ján Nosko (P), Banská Bystrica, Marian 

Vojtík (S), Podtureň, Štefan Zelník (externý odborník), Žilina, Daniel Žitňan ( externý odborník), Bratislava. 

Tajomníčka sekcie je Iva Pipíšková, špecialistka sekcie Kancelárie ZMOS. 

Činnosť sekcie 

V období po 29. sneme ZMOS sekcia zdravotníctva nezasadala.  

Aktivity ZMOS 

Mestá a obce nemôžu realizovať úlohy bez finančného krytia zo strany štátu  

Združenie miest a obcí Slovenska je presvedčené, že miestna územná samospráva musí byť partnerom 

štátu. Odmietame tvrdenie, že mestá a obce majú veľa peňazí, a preto majú z čoho platiť stále nové a 

ďalšie opatrenia prijaté parlamentom.  

Štát nám nemôže diktovať platenie jeho opatrení. V čase celosvetovej krízy mestá a obce preukázali svoj 

záujem stabilizovať verejné zdroje. V tomto období si samosprávy utiahli opasky a akceptovali dohodnuté 

obmedzenia. Ukázalo sa to ako správne a zodpovedné. „Je po kríze, ekonomike sa darí. Nie je možné, aby 

sme akceptovali tvrdenia, že ak sa aj samosprávam darí, bude štát rozhodovať za nich o tom, kde majú dať 

svoje finančné prostriedky. To už nie je o princípoch samosprávy. Toto tvrdenie podčiarkujú dopady viacerých 

opatrení, ktoré keď porovnáme s navýšením príjmov miest a obcí z podielových daní, zistíme, že nám v 

podstate neostanú peniaze na plnenie našich originálnych kompetencií, úloh a povinností,“ zdôrazňuje M. 

Sýkora, predseda Združenia miest a obcí Slovenska. Jeho vyjadrenie dopĺňa výkonný podpredseda ZMOS J. 

Turčány: „Nie je tomu tak dávno, keď sme odmietali rovnicu, podľa ktorej, keď štát ušetrí euro, samospráva 

by mala ušetriť dve. Nežiadame, aby to platilo naopak. Za rovnako neprípustné považujeme, aby nám štát v 

lepších časoch bral peniaze na financovanie svojich opatrení.“  

Združenie miest a obcí Slovenska koncom júna minulého roka podpísalo vyhlásenie k dohode o kolektívnych 

zmluvách na roky 2019 a 2020, čím sme sa prihlásili k razantnému zvyšovaniu platov vo verejnej správe. Keď 

však porovnávame nárast príjmov z podielových daní s finančnými dopadmi ďalších opatrení, je zrejmé, že 

ani viac peňazí nám nebude stačiť. Môže tak prísť k paralyzovaniu základných úloh a povinností miest a obcí, 

a to iba kvôli tomu, že sa mediálne podsúva dojem, že miestna územná samospráva má veľa peňazí, tak nech 

platí. Aj preto ZMOS ako sociálny partner v Hospodárskej a sociálnej rade SR nepodporil návrh rozpočtu 

verenej správy na roky 2019 – 2021.  

Reálne financie v samosprávách. Podiel na dani z príjmu v roku 2018 bol navýšený o viac ako 11 % oproti 

roku 2017. Zásahy do daňových zákonov, ktorými sa  zvyšovali odpočítateľné položky, zavádzali  nové 

oslobodenia, zmierňovali podmienky na vyplácanie 13. a 14. platu sa  ukrojili z možného príjmu. Rozpočet na 

rok 2019 počíta s výnosom na úrovni 2, 17 mld. eur, vyšší výnos musíme spárovať s konkrétnymi opatreniami 

schválenými Národnou radou Slovenskej republiky. Výsledkom je zásah do ekonomickej stability miestnej 

územnej samosprávy a obmedzovania peňazí na plnenie našich základných funkcií. 

Daň z príjmov bola „rozdaná“ vlani. V tomto roku by mestá a obce mali očakávať viac peňazí z výnosu dane 

z príjmu fyzických osôb o cca 178 mil. eur, ale už v roku 2018 boli prijatí viaceré opatrenia, ktoré tieto peniaze 

automaticky premenia na financovanie vládnych opatrení. Zvýšenie platových taríf zamestnancov o 10 % so 

súčasným zvýšením prvej platovej triedy na úroveň minimálnej mzdy 150 mil. eur, zvýšila sa minimálna mzda 

na 520 eur, čo naše rozpočty tiež zaťaží sumou 8 mil. eur.  Dopady „chodníkovej novely“ v cestnom zákone 

bilancujeme priebežne. Zatiaľ môžeme len odhadovať, že suma sa môže pohybovať okolo 30 mil. eur. 



 

 

 
28 

 

Zvýšením poplatkov za skládkovanie odpadov prídu obce o 8 mil. eur, zavedením rekreačných poukážok pre 

odhadovaných 60 % svojich zamestnancov o 24 mil. eur. Obedy zadarmo môžu stáť samosprávu až 25 mil. 

eur. Ostatné zákonné opatrenia, akými sú napr. povinné príspevky neštátnym poskytovateľom sociálnych 

služieb, čipovanie psov v zákone o veterinárnej starostlivosti, dopady prijatého zákona o vodách, zavedenie 

novej dane z poistenia, doplnkového dôchodkové sporenie v treťom pilieri, zákon ochrane osobných údajov 

predstavujú dohromady  až 15 mil. eur. „Ani navýšené príjmy samospráv nebudú stačiť na financovanie 

vládnych opatrení. Sme a naďalej budeme vystavení tlaku obmedzovať vlastné výdavky tam, kde cítime 

potrebu financovať to, čo potrebujú mestá a obce. Podľa našich odhadov nám bude chýbať približne 80 mil. 

eur. Napriek tomu sme atakovaní návrhmi ďalších opatrení, ktoré  zoberú samosprávam ich vlastné financie. 

Teda peniaze, ktoré budú samosprávy potrebovať na plnenie terajších zákonných úloh, na vlastné verejné 

politiky, na rozšírenie verejných služieb, na všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov,“ pripomína M. 

Sýkora.  

Spoločné vyhlásenie ÚVO a ZMOS k zodpovednému verejnému obstarávaniu  

Verejní obstarávatelia, ktorých zastupuje Združenie miest a obcí Slovenska  sa dlho usilovali o získanie 

takej dôvery, ktorá im pomôže pri praktickom výkone ich mandátu a podpore miestneho a 

regionálneho rozvoja.  

Za takýto prejav dôvery vnímajú aj novelu zákona o verejnom obstarávaní schválenú Národnou radou SR. Tá 

po rokoch vytvára možnosti na skvalitňovanie života občanov, na podporu regionálnej zamestnanosti a 

umožňuje tiež rýchlejšie zabezpečovanie tých najbežnejších nákupov, ktorými sa mnohokrát uspokojujú 

najakútnejšie potreby občanov. Práve tieto nákupy sa stali predmetom ostrej kritiky zo strany tých, ktorí 

spochybňujú úmysly verejných obstarávateľov. Na jednej strane rozumieme argumentom, ktoré kritici 

novelizačného bodu, týkajúceho sa zvýšenia limitov pre zákazky s nízkou hodnotou, používajú na zdôraznenie 

potreby zverejňovania tejto skupiny verejných nákupov, no na druhej strane sa nás táto kritika dotýka. Nie je 

totiž správne, aby sa na všetkých tých, ktorí prerozdeľujú verejné zdroje automaticky pozeralo ako na tých, 

ktorí chcú tento novelizačný bod zneužiť. A nie je správne ani vytvárať o starostoch, primátoroch a ďalších 

verejných obstarávateľoch takýto dojem a vsugerovávať ho verejnosti. Sme presvedčení, že takýto prístup k 

verejným funkcionárom škodí celej spoločnosti. Vytvára sa tým totiž len hanlivý obraz o verejných funkciách, 

o ktoré následne slušní a poctiví občania nemajú záujem. Za ZMOS si dovoľujeme povedať, že aj intenzívna 

kritika výkonu mandátu starostov a primátorov, ktorá veľakrát prehlušila akékoľvek pozitíva, sa podpísala pod 

nižší záujem občanov kandidovať v tohtoročných komunálnych voľbách, teda v roku, keď si pripomíname 

štvrťstoročie našej demokratickej spoločnosti. Neprieme sa však o to, že niektorí verejní obstarávatelia sa pri 

narábaní s verejnými zdrojmi dopúšťajú pochybení, ba dokonca niektorí v tejto oblasti zlyhávajú. Takýto výkon 

ich mandátu sme vždy sami kritizovali a naďalej tak aj  robiť budeme. No v záujme celej spoločnosti nemôže 

pripustiť, aby sa pohľad na všetkých verejných obstarávateľov paušalizoval a zjednodušoval.  

Na priamu diskusiu s verejnými obstarávateľmi sa podujalo len málo tých, ktorí sa na tvorbe novely zákona o 

verejnom obstarávaní zúčastnili. Nepoznajú preto skutočné dôvody, ktoré viedli k návrhu zvýšenia limitov pre 

zákazky s nízkou hodnotou. Intenzívne a priame rokovania s verejnými obstarávateľmi v procese prípravy 

legislatívnych zmien viedol len autor novely, teda Úrad pre verejné obstarávanie. Oceňujeme prístup vedenia 

ÚVO a vážime si ho. Rovnako ako aj dôveru, ktorú zvýšením limitov pre zákazky s nízkou hodnotou, do 
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verejných obstarávateľov vložil. Vnímame to aj ako záväzok dôsledne sledovať jako budú členovia ZMOS pri 

uplatňovaní nového zákona postupovať.  

Úrad pre verejné obstarávanie  má za potrebu zdôrazniť, že zvýšenie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou 

neznamená, že podnikatelia nebudú mať možnosť o zákazku súťažiť a že sa o nej nedozvedia. Práve aktivity, 

ktoré úrad vyvinie nad rámec zákona, povedú k tomu, aby bola zabezpečená súťaž medzi jednotlivými 

ponukami, ako aj ich informovanosť o verejných obstarávaniach spadajúcich do tejto kategórie. Úrad rovnako 

upozorňuje, že všetky zistené pochybenia pri aplikácii novely zákona o verejnom obstarávaní dôsledne 

preskúma s možnosťou ich postúpenia na Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad a na Generálnu 

prokuratúru SR.  

Úrad a ZMOS zároveň deklarujú pripravenosť na poskytnutie kvalitnej metodickej a vzdelávacej podpory 

verejným obstarávateľom a otvorenosť voči komunikácii s médiami, tretím sektorom, laickou i odbornou 

verejnosťou s cieľom zvýšiť informovanosť kontrolného orgánu aj členov spomínaných združení o tom, ako je 

novela zákona o verejnom obstarávaní uplatňovaná v praxi. 

 Michal Sýkora                                                                                      Miroslav Hlivák 

predseda ZMOS                                                                                    predseda ÚVO  

ZMOS ocenil ponuku ÚVO pre zaplavený región  

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska ocenil ponuku predsedu Úradu pre verejné obstarávanie 

zorganizovať krízové pracovné stretnutie pre verejných obstarávateľov zo zaplavených samospráv.  

„Pán predseda ÚVO M. Hlivák sa na mňa listom obrátil s ponukou usmernení úradu vo vzťahu k tatranským 

obciam postihnutých nedávnymi záplavami. Nakoľko môžeme očakávať, že povodňami postihnuté obce ako 

verejní obstarávatelia využijú pri  odstraňovaní následkov povodní postup priamym rokovacím konaním, alebo 

sa rozhodnú zadať zákazky s nízkou hodnotou, sú tam určité technické limity, na ktoré by mali prihliadať. Ide 

napríklad o to, že priame rokovacie konanie sa má uplatniť len v takých prípadoch, v ktorých by bez rýchlej 

nápravy existovalo nebezpečenstvo vzniku ďalších škôd na majetku a životoch. Preto kvalifikovanými 

usmerneniami môžeme predchádzať budúcim problémom a komplikáciám,“ hovorí predseda ZMOS M. 

Sýkora.   

Podľa jeho slov o ponuke krízového pracovného stretnutia bude informovať primátorov a starostov dotknutých 

obcí a mesta Vysoké Tatry. „Mimoriadna situácia si žiada veľmi rýchle rozhodovanie. Preto očakávam, že 

pracovné stretnutie k usmerneniam a metodickej ponuke bude zrealizované v čo najkratšom čase, aby sa 

stretli experti ÚVO a naši kolegovia zo samospráv poškodených záplavami,“ uzatvára predseda ZMOS.  

ÚVO  tejto súvislosti vypracoval manuál pre verejných obstarávateľov s názvom Živelná pohroma, ktorý je 

publikovaný na web stránke úradu.  

ÚVO daroval prebytočné osobné vozidlá trom obciam      

Prebytočné osobné vozidlá Úradu pre verejné obstarávanie si 30. novembra 2018 ako dar prevzali 

starostovia obcí Čirč, Veľká Franková a Omšenie, ktorí ich využijú na služby pre občanov. Chceme byť 

príkladom, ako sa má transparentne nakladať aj s takýmto majetkom štátu, uviedol predseda ÚVO M. 

Hlivák.  

Bola vytvorená hodnotiaca komisia zo zástupcov úradu a Združenia miest a obcí Slovenska. Obce získali po 

jednom vozidle. Hlavnými kritériami súťaže boli sociálne aspekty, verejno-prospešný účel aj vzťah k verejnému 
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obstarávaniu, priblížil šéf ÚVO. „Úrad urobil prvýkrát takúto netradičnú súťaž o prebytočný majetok štátu. Mohli 

sa prihlásiť obce a vyššie územné celky, spolu sa prihlásilo 14 obcí,“ povedal.  

„Oceňujem tento prístup Úradu pre verejné obstarávanie. Myslím si, že táto ponuka bude pre mnohé 

samosprávy zaujímavá, nakoľko obciam a mestám, prípadne ich organizáciám môžu ponúknuté autá pomôcť,“ 

povedal predseda ZMOS M. Sýkora, ktorý očakáva, že „táto spolupráca bude inšpiráciou aj pre iné ústredné 

orgány štátnej správy, ktoré by pri obnove svojho vozového parku mohli  v budúcnosti rovnako postupovať.“     

Starosta Omšenia A. Marček povedal, že vozidlo použijú na dopravu seniorov ku lekárovi, na rozvoj stravy a 

nákupov. Starosta Veľkej Frankovej P. Soľava uviedol, že ich malá obec s 350 obyvateľmi si nemôže dovoliť 

kúpiť auto, a tak sa používajú na obecné účely, napríklad na odvoz k lekárovi, aj súkromné autá. V obci Čirč 

máme veľa seniorov, najmä vdov a potrebujeme zabezpečiť donášku liekov a stravy, uviedol jej starosta M. 

Didik.  

Spoločná bilancia komunálnych volieb na Slovensku a v Čechách    

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska M. Sýkora spolu s predsedom Svazu měst a obcí České 

republiky F. Luklom na tlačovej konferencii bilancovali výsledky novembrových volieb do orgánov 

samospráv na Slovensku a v Čechách.  

Predsedu ZMOS prekvapilo, že do komunálnych volieb nešli dlhoroční starostovia a primátori, ktorí ešte nemali 

dôchodkový vek. "Jednoducho si povedali, už nejdem. Pritom sú mladí, majú  40 rokov, tri volebné obdobia 

za sebou a povedali, že stačilo. Cítiť, že tá práca a služba pre ľudí nie je vnímaná verejnosťou tak, ako by 

mala byť. Prekvapilo nás a zarmútilo, že nekandidovalo veľa kolegov, ktorí boli naozaj takí 'srdciari' a mali 

blízko k samospráve. Lebo to musí mať človek v sebe," podotkol M. Sýkora.  

Pripomenul, že voľby starostu sa neuskutočnili v piatich obciach – Dubne, Girovciach, Jurkovej Voli, 

Michalkovej a Ondavke. "V 23 obciach kandidoval nižší počet kandidátov na poslancov, ako je ich počet v 

zastupiteľstve. V 43 obciach neboli zvolení starostovia alebo miestni poslanci. Nové voľby vyhlási predseda 

Národnej rady SR. V každom okrese boli obce s jedným kandidátom na starostu alebo primátora, čo dokazuje 

ich úspechy a nepotrebnosť volebnej alternatívy. Aj to, že táto práca je náročná a často aj nevďačná," zdôraznil 

M. Sýkora.  

V Čechách dosiahla podľa F. Lukla volebná účasť okolo 50 percent. "Veľmi intenzívne sa po voľbách do 

zastupiteľstiev obcí hovorí o zmene systému. Hľadáme inšpiráciu aj v slovenskom modeli. Pokiaľ by som to 

rozdelil, na jednej strane je to priama voľba starostov, na druhej strane je to samotný volebný systém. Pokiaľ 

ide o priamu voľbu starostov miest a obcí hovoríme, že ak sa majú voliť priamo, potom vo všetkých obciach a 

mestách v Českej republike," povedal predseda ZMO ČR.  

"Pred 14 dňami sme na ministerstve vnútra požiadali o vytvorenie expertnej skupiny naprieč politickým 

spektrom, ale za účasti samosprávy. Aby sme diskutovali, či by sme sa neinšpirovali slovenským modelom. 

Myslím si, že pre občanov je absolútne pochopiteľný. Pretože máte jeden hárok a na ňom vyberáte poslancov, 

ktorí sú zoradení abecedne," doplnil F. Lukl.  

Úspechy spolupráce so slovenským ZMOS je podľa neho vidieť predovšetkým na európskom poli. "V rámci 

rôznych orgánov bojujeme za najlepšie a najvhodnejšie postavenie našich územných samospráv. Netýka sa 

to len európskych fondov, ale aj európskej legislatívy. Vzájomne sa inšpirujeme. V niečom je Slovensko ďalej, 

niektoré záležitosti sa u nás riešili o niečo skôr. Som veľmi rád, že si vymieňame pozitívne aj negatívne 
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skúsenosti. A teší ma, že dnes sme partnermi vlády, parlamentu a naše názory sú pre zákonodarcov veľmi 

podstatné," uzavrel predseda ZMO ČR.    

Spolupráca ZMOS a TASR pokračuje, mestám a obciam pribudol servis v maďarčine  

Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v spolupráci s verejnoprávnou Tlačovou agentúrou Slovenskej 

republiky. Po bilancii ročnej spolupráce je na oboch stranách všeobecná zhoda. Novinkou je servis v 

maďarskom jazyku.  

Mestá a obce mali možnosť v uplynulom roku využívať aktuálny agentúrny servis na nekomerčné účely. Okrem 

toho získali vďaka špeciálnej internetovej aplikácii priestor na propagáciu svojich aktivít.  

„Vlani sme si zadefinovali základný rámec v spolupráci, ktorý sa ukázal ako mimoriadne prínosný. Mestá a 

obce majú k dispozícii výrazný priestor na prístup k informáciám a rovnako aj na proaktívnu publicitu,“ uviedol 

predseda ZMOS  M. Sýkora. „V dobrých veciach treba pokračovať. Služby, ktoré sme vlani ponúkli starostom 

a primátorom, boli využívané, a preto budú našim kolegyniam a kolegom k dispozícii aj v nasledujúcom 

období,“ dodal.  

Generálny riaditeľ TASR V. Puchala hodnotí doterajší priebeh spolupráce ako konštruktívny. „ZMOS je pre 

nás mimoriadne konštruktívny a iniciatívny partner. Teší nás, že mestá a obce sa obracajú s dôverou na TASR 

ako na kvalitný zdroj overených informácií. Vedia, že redaktori TASR sú všade tam, kde sa dejú veci. 

Obohatením našej spolupráce je, hlavne pre mestá a obce na juhu Slovenska, servis informácií v maďarskom 

jazyku. Pripravujeme pravidelný bulletin informácií pre samosprávu i TV reláciu,“ zhrnul.  

Najvyšší predstavitelia oboch organizácií sa pri podpise zmluvy o spolupráci zhodli na tom, že objektívne, 

rýchle a kvalitné informácie ponúkajú benefity samosprávam, ich predstaviteľom a vďaka médiám aj 

obyvateľom miest a obcí. Preto sa sústredia na ďalšiu spoluprácu a hľadanie ďalších foriem jej rozširovania.   

Spolupráca regionálna RTVS                    

Na tohtoročnom marcovom rokovaní Rady ZMOS bola prezentovaná spolupráca s regionálnymi 

štúdiami RTVS. Postupne bude rozširovaná na všetky tri regionálne štúdia RTVS, aby jej plnohodnotná 

spolupráca bola realizovaná od jesene tohto roka.  

RTVS prináša od apríla 2019 na obrazovky nový regionálny formát s názvom Regina, ktorý bude zrkadlom 

života našich regiónov. Ide o 40 - minútovú, živú, kontaktnú reláciu, v ktorej svoj priestor k rôznym témam 

dostanú pozvaní hostia a, samozrejme, aj obrazový materiál v podobe reportáží, ankiet, obrazových dokrútok 

či vyjadrení respondentov nakrútených v teréne v jednotlivých kútoch našich regiónov.  

Relácia Regina má ambíciu propagovať tento „život v regióne“ každý pondelok a stredu naživo 

z košického televízneho štúdia RTVS a utorok a štvrtok z banskobystrického televízneho štúdia vždy od 16,20 

do 17-tej hodiny na Dvojke.   

Relácia Zvony nad krajinou vysielaná každú nedeľu o 11.00 h. na okruhu Rádio Regina. Hodinová relácia 

o živote v obci. Prezentácia jej histórie, kultúry, tradícií a záujmov obyvateľov obce s vybranými respondentmi 

podľa dohody s vedením obce. Tradičná relácia je vysielaná bez prestávky 16 rokov.  Relácia má svoju 

rusínsku mutáciu (nahrávky v rusínskych obciach odvysielané v národnostnom vysielaní).  

Diskusia Klub komunálnej politiky: vysielaná každú stredu 10,10 - 11,00 h. Aktuálne dianie a témy 

v regionálnych samosprávach. Hosťami sú starostovia, starostky, predstavitelia inštitúcií v kompetencii 

samospráv a ZMOS.  

Súťaž Oskar bez bariér   
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Združenie miest a obcí Slovenska organizuje súťaž Oskar bez bariér od roku 2004. Ide o  symbolické 

a morálne ocenenie práce samospráv,  ktoré sa v praktickom živote podujali búrať bariéry tak architektonické, 

ako aj ľudské. Cieľom podujatia je prezentácia príkladov dobrej praxe, ktorou samosprávy vytvárajú priestor 

na plnohodnotné zapojenie hendikepovaných obyvateľov do bežného života a rôzne spôsoby, ktorými mestá 

a obce znižujú bariéry a zvyšujú pomoc ľuďom so znevýhodnením.  

Vyhodnotenie súťaže v rámci slávnostného  galaprogramu je tradične súčasťou prvého rokovacieho dňa 

snemu. Od roku 2015 sa ocenenie odovzdáva v kategórii  sídel do 5000 a nad 5000 obyvateľov.  

V roku 2017 sa podmienky súťaže zmenili, nevyhlasujú sa prioritné oblasti, členské obce a mestá ZMOS môžu 

nominovať do súťaže dlhodobý projekt či jednorazovú aktivitu z oblasti sociálnej práce na komunálnej úrovni, 

ktorá sa týka sociálnych služieb, opatrení sociálno- 

právnej ochrany, podpory komunitnej práce či terénnej sociálnej práce.  Oceňujú sa samosprávy za aktivity 

a projekty realizované v predchádzajúcom roku. Do oceňovania samospráv sa v roku 2017 zaviedol nový 

prvok, a to cena predsedu ZMOS za humanitný čin, ktorú za rok 2017 získal správca Nadácie TA3 Peter 

Káčer.   

Víťazná soška Oskara je dielom akademického sochára Rastislava Trizmu, ide o pozlátenú bronzovú  

sochu, ktorej nominálna hodnota je 1000 eur. 

Ocenené Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom     

Ocenenie Komunita priateľská deťom a madým ľuďom udeľuje Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnermi 

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group a Združenie miest a Slovenska. Výsledky ďalšieho 

ročníka oceňovania miest a obcí  boli slávnostne prezentované na 29. sneme Združenia miest a obcí 

Slovenska.  

Ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2017 bolo udelené obci Heľpa, ktorá dokázala 

spojiť rozličných aktérov v komunite a nájsť efektívne riešenia ako reagovať na potreby detí a mladých ľudí vo 

svojom každodennom fungovaní aj v obmedzených podmienkach menšej samosprávy a mestu Spišská Belá, 

ktoré reálne zapája deti a mladých ľudí do komunitných aktivít, vytvorilo pozíciu pracovníka s deťmi a mládežou 

ako dôležitý prvok na systematickú prácu v tejto oblasti a zriadilo moderný mládežnícky klub Face. Ocenení 

okrem titulu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2017 získali aj finančnú odmenu v hodnote 3 

000 eur na ďalší rozvoj. Cenu pri tomto oceňovaní odovzdal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Hermann Fried a správca Nadácie pre deti 

Slovenska Ondrej Gallo.   

Slovenská Kronika 2018    

Desať kroník a 14 monografií si odnieslo ocenenie zo slávnostného vyhodnotenia súťaže 10. ročníka 

celoštátnej súťaže Slovenská kronika.  

Cieľom súťaže s dvojročnou periodicitou je uchovávanie kultúrno-spoločenského dedičstva tradičnou formou 

kroník a monografií miest a obcí, samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb.  

Slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktorej hlavným organizátorom je Národné osvetové centrum a 

spoluorganizátormi Slovenská národná knižnica, Slovenské národné múzeum – múzeá v Martine a Združenie 

miest a obcí Slovenska sa uskutočnilo 19. októbra 2018 v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Súčasťou 

bolo aj vzdelávacie podujatie určené pre kronikárov a tvorcov monografií: Kroniky a ich význam v mapovaní 
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kultúrneho dedičstva obce/mesta – odporúčania pre prax a význam tvorby obecných monografií a metodiky 

písania obecnej monografie.  

ZMOS spoluorganizoval Deň kroja   

Združenie miest a obcí Slovenska bolo partnerom jedinečného podujatia, v ktorom sa spája regionálna 

kultúra so spoločnou históriou. Ide o podujatie „Deň kroja“, ktoré vnímame ako príležitosť prezentovať 

kultúrne dedičstvo a zvyky z jednotlivých kútov našej krajiny na jednom mieste.  

„Našou ambíciou je podporiť myšlienku, aby sa Deň kroja stal celonárodným, uznávaným a výnimočným dňom 

pripomenutia si kultúrnych tradícií, zvykov a symbolov našich predkov, ktoré najčastejšie vnímame cez ľudové 

kroje,“ približuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska M. Sýkora. Predseda ZMOS zároveň konštatuje: 

„Som veľmi rád, že primátori a starostovia miest i obcí a ďalší priaznivci folklóru navštívili toto podujatie v 

tradičnom kroji a spoločne v sprievode ukázali návštevníkom i širokej verejnosti to, že ľudové odevy sú 

symbolmi, ktoré sme zdedili od našich predkov a máme záujem ich ponechať ako živý odkaz minulosti našim 

ďalším generáciám.“  

Deň kroja bol vyhlásený prostredníctvom týždenníka Slovenka 4. júna 2018 v priamom prenose RTVS počas 

vyhlasovania ankety Slovenska roka 2018. Miestom historicky prvého podujatia svojho druhu bol Radvanský 

jarmok v Banskej Bystrici, ktorý je v rámci UNESCA uznaný ako pamiatka duševného vlastníctva. Podujatie 

sa uskutočnilo 8. septembra 2018.  

ZMOS podporil charitatívnu cyklojazdu Petra Káčera  

Združenie miest a obcí Slovenska aj v roku 2018 podporilo charitatívnu cyklojazdu Petra Káčera po 

regiónoch.  

Podujatie sa uskutočnilo koncom júna, presnejšie v čase od 24. do 30. júna, keď Peter Káčer absolvoval 

sedem etáp. Počas nich navštívil Komárno, Nové Zámky, Topoľčianky, Partizánske, Topoľčany, Nitru, Modru, 

Smolenice, Nové Mesto nad Váhom, Myjavu, Brezovú pod Bradlom, Senicu a Skalicu.  

Majstri Európy zdolali Nemecko 3:0      

V sobotu 26. mája 2018 sa na štadióne Antona Malatinského v Trnave uskutočnil priateľský medzinárodný 

futbalový zápas výberu starostov Slovensko : Nemecko. Obe družstvá reprezentovali starostovia, ktorí sa 

zúčastnili aj Majstrovstiev Európy vo futbale starostov v roku 2016, kde Slovensko získalo titul majstra Európy. 

Náš výber starostov zvíťazil nad tímom Nemecka 3:0. Základ slovenského družstva starostov tvorili starostovia 

z regiónu Jaslovské Bohunice. Družstvo má za sebou 20-ročnú, veľmi úspešnú históriu.  

Starostovia z Nemecka pricestovali na Slovensko na pozvanie ZMO, región JE Jaslovské Bohunice a tiež na 

odvetu, keď Slováci v Nemecku v roku 2014 prehrali v priateľskom stretnutí.  Okrem futbalového zápasu 

spoznali nemeckí starostovia i mesto veží Trnavu, na radnici ich prijali zástupcovia mesta, získali množstvo 

informácií o systéme samosprávy na Slovensku a, samozrejme, ochutnali  dobré slovenské vínko.  

Slovensko na ihrisku reprezentovali: Jozef Baláž (Rovné), Ján Beňuš (Bziny), Peter Bobek (Dolné Dubové), 

Radomír Brtáň (Košeca), Martin Červenka (Ratkovce), František Gőgh (Veľké Uľany), Roman Goldschmidt 

(Muráň), Martin Halaksa (Košolná), Ján Havran (Nová Baňa), Ján Hrčka (Horné Dubové), Juraj Hrišo 

(Streženice), Jaroslav Jazvinský (Horné Lefantovce), Adrián Macho (Šoporňa), Marián Makeľ (Vinné), 

František Matušík (Domaniža), Tomáš Nemeček (Pusté Sady), Ladislav Pixiades (Kamenné Kosihy), Slavomír 

Pocisk (Jablonec), Roman Pomajbo (Modrovka), Juraj Rábara (Lošonec), Pavel Racsko (Kráľov Brod), Maroš 

Sagan (Cífer), Ivan Šiška (Borovce). Strelci gólov: František Gőgh, Martin Červenka a Slávo Pocisk.  
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Poďakovanie patrí i generálnemu sponzorovi Komunálnej poisťovni – Vienna Insurance Group a. s., partnerom 

CITY ARENA Trnava, Slovenskej sporiteľni a. s., Vinárstvu GOLGUZ.  

Pri príležitosti 100 rokov vzniku Československa pripravilo ZMO, región JE Jaslovské Bohunice a ZMOS 

medzištátny futbalový zápas, na ktorom sa stretli starostovia z Čiech i Slovenska, aby si pripomenuli túto 

významnú historickú udalosť.   

Príklady dobrej praxe/semináre/konferencie/workshopy 

Združenie miest a obcí Slovenska bolo od minuloročného snemu mimoriadne aktívne aj pri príprave 

a  prezentácii  príkladov dobrej praxe, organizovaní  seminárov, konferencií a  workshopov. 

Dobrá prax inšpiruje       

Združenie miest a obcí Slovenska prichádza so sériou príkladov dobrej praxe, v rámci ktorých ide o 

predstavovanie úspešných riešení. Tie sa osvedčili v aplikačnej praxi konkrétnej samosprávy a 

poslúžia ako zdroj inšpirácie pri riešení identických, respektíve obdobných problémov v iných 

samosprávach.  

Využívanie overených riešení minimalizuje pre iné mestá a obce riziká vyplývajúce z nesprávne nastavených 

pilotných projektov a zároveň sa v prostredí miestnej územnej samosprávy uplatnia prvky porovnávania.  

Príklady dobrej praxe sledujú viaceré princípy - transparentnosť, efektívnosť, účelnosť, prínos pre komunity aj 

princíp dobrej správy. Otvárajú nový priestor na porovnávanie riešení, vzájomnú inšpiráciu, využívanie prvkov 

konkurenčnej výhody a nového komunálneho manažmentu tak, aby lokálne problémy mohli byť riešené aj na 

báze už zavedených a v praxi osvedčených modelov riešenia uplatnených v konkrétnej samospráve.  

Súčasťou príkladov dobrej praxe sú prezentácie úspešných projektov, ktoré boli realizované v rámci projektov 

Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).  

Námety na príklady dobrej praxe pochádzajú z vlastnej analytickej činnosti v území, ale aj z podnetov, návrhov 

a informácií z médií. Každý príklad dobrej praxe je predmetom posúdenia hodnotiacej komisie, v ktorej pôsobia 

starostovia a primátori s minimálne 8-ročnými skúsenosťami. Ku každému z príkladov, ktoré sú komisiou 

vysoko ohodnotené, je spracovaný manuál s názvom „Kroky k úspechu“ dostupný na webovej stránke ZMOS 

v rubrike národného projektu a súčasne  zasielaný všetkým samosprávam vrátane poslancov a asociácií 

pôsobiacich v prostredí miestnej územnej samosprávy.   

Prehľad doterajších príkladov dobrej praxe:  

• Muráň s pečením tradičných muránskych buchiet,     

• miestna časť Bratislava-Petržalka s dlhoročnou tradíciou podpory zveľaďovania predzáhradiek pri 

panelákoch,  

• multimediálna optická sieť mikroregiónu Horné Kysuce, 

• v Partizánskom sa deti učia češtinu a v školách vo Valašskom Meziříči, Benešove a Náchode v Českej 

republiky sa učia slovenčinu, 

• návrat vlaku Haničky pod Spišský hrad,  

• značka regionálnej produkcie výrobkov z regiónu Gemer – Malohont zviditeľňuje a podporuje miestnych 

výrobcov, 

• dom smútku v Nižnej Polianke slúži pre viacero obcí,  

• fitness centrum v obci Trenč namiesto krčmy,  

• každé dieťa dostáva vo Vrbovom svoj strom,  
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• v Spišskej Novej Vsi inšpiratívne riešia grafity,  

• Rankovce sú úspešne s výstavbou domov za participácie rómskej komunity,  

• v Šahách komunita so samosprávou revitalizovali storočný park.  

ZMOS organizoval jedinečnú medzinárodnú konferenciu    

Združenie miest a obcí Slovenska v polovici septembra zrealizovalo jedinečnú medzinárodnú konferenciu. 

„Municipálna V-4: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu“ ktorá bola prvým podujatím svojho 

druhu, ktoré organizuje ZMOS s presahmi na celý administratívny priestor Vyšehradského zoskupenia. 

Podujatie bolo realizované v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy 

podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom 

prvej z viacerých medzinárodných konferencií bolo predstavenie postojov k vybraným témam, ktoré vo 

výraznej miere ovplyvňujú činnosť miestnej územnej samosprávy a ich vnímanie z pohľadu Slovenskej 

republiky s prihliadnutím na kontext V-4.   

Koncipované bolo do troch blokov, po ktorých účastníci prerokovali závery a odporúčania. Prvý ročník 

medzinárodnej konferencie úvodným slovom otvoril predseda ZMOS M. Sýkora a predseda TӦOSZ  Schmidt 

Jenőz Maďarska. 

Prvým blokom podujatia bola diskusia zameraná na SMART inovatívne prístupy a komplexné riešenia, 

v ktorom vystúpil M. Kaliňák, gestor národného projektu, a to so vstupom do problematiky z hľadiska ambícií 

národného projektu ZMOS. Následne postoje rezortu hospodárstva k tejto oblasti predstavila M. Letašiová, 

generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií s témou (R)evolúcia v riadení mesta a obce. 

D. Žiláková, generálna riaditeľka, Centrálny koordinačný orgán, informovala o koordinácii mechanizmu smart 

cities v prostredí UPVII. Hosťami z Českej republiky boli M. Hlavík z občianskeho združenia SMART Ateliér 

a D. Vlček, ktorý reprezentoval Czech Smart City Cluster. Obaja sa sústredili na smart prístup pre samosprávy 

a skúsenosti z Českej republiky.  

Druhý blok podujatia sa sústredil na Vstup do problematiky financovania a technickej asistencie 

municipálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce. V tejto časti sa financovaniu municipálneho rozvoja 

mimo eurofondov venoval J. Hošták zo spoločnosti Ernst & Young. Problematika financovania a technickej 

asistencie municipálneho rozvoja bola témou P. Balíka z Európskej investičnej banky. Téme zameranej na 

financovanie projektov samospráv/skúsenosti a perspektívy z grantov EHP a Nórska sa venoval F. Kašický, 

veľvyslanec  s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, 

Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu a B. Striženec, vedúci oddelenia 

strategických činností z odboru grantov EHP a Nórska. Ďalšími vystupujúcimi k tejto problematike boli Ľ. 

Majláthová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorá sa venovala MFF/EK legislatívnemu návrhu 

kohéznej politiky na nové programové obdobie a riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce z Úradu 

vlády SR  

M. Blaško. Ten prezentoval možnosti financovania municipálneho rozvoja cez programy a projekty Európskej 

územnej spolupráce.  

Druhý deň podujatia otvoril R. Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Po jeho komplexnej 

prezentácii aktivít v oblasti smart agendy  a eurofondov sa účastníci venovali v poradí tretiemu bloku 

podujatia, a to Kontrolnej činnosti v samospráve s podtitulom – prevencia a otvorenosť. S témou: 

Zlepšovanie kontroly v územnej samospráve vystúpil  
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J. Janoško zo sekcie verejnej správy a územnej samosprávy Ministerstva vnútra SR. T. Lepieš, odbor dohľadu 

ÚVO  prezentoval kontrolnú činnosť ÚVO  a najčastejšie problémy pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní. 

Na rečnícku otázku: Kontrola- postrach samosprávy či nová výzva? Ponúkol odpoveď Ľ. Andrassy, generálny 

riaditeľ kancelárie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR. O aplikačnej praxi a kontrolnej činnosti na 

úrovni samosprávy hovoril A. Ernst, hlavný kontrolór mesta Prešov.  

Za typicky medzinárodný blok môžeme označiť pokračovanie v téme kontrolnej činnosti, kde vystúpenia patrili 

výlučne zahraničným prednášajúcim. Príklady z praxe - audit miestnych samospráv boli témou P. Miklisa, 

riaditeľa regionálnej pobočky Katowice, Najvyšší kontrolný úrad Poľsko. Zdeňka Horníková, viceprezidentka 

Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky vystúpila s témou „NKÚ ČR a možnost kontrol územních 

samosprávných celků.“ O inovatívnych metódach na podporu kvality miestnych samospráv diskutoval J. Janik, 

Štátny kontrolný úrad, Maďarsko. Ani v tomto bloku nechýbali priame skúsenosti zo samospráv, ktoré obohatila 

M. Małuch, starostka spoločenstva obcí Sękowa, Poľská republika s témou kontrolnej činnosti v mestách a 

obciach v Poľsku a Schmidt Jenö, primátor mesta Tab, Maďarsko s kontrolnou činnosť v mestách a obciach v 

Maďarsku.  

Účastníci podujatia v závere dvojdňovej medzinárodnej konferencie prerokovali závery a odporúčania, ktoré 

sa formou takejto verejnej konzultácie stali súčasťou ďalších aktivít v rámci Národného projektu ZMOS: 

Modernizácia miestnej územnej samosprávy. 

Prijaté závery a odporúčania: 

• Aktívna participácia v rámci smart agendy  je výrazným krokom k modernizácii miestnej územnej 

samosprávy. Jej spájanie s medziobecnou spoluprácou vytvorí predpoklady na väčšiu kooperáciu 

samospráv a koordinovaný rozvoj územia. 

• Popri EŠIF je potrebné zamerať pozornosť na alternatívne financovanie municipálneho rozvoja ako 

ďalších finančných mechanizmov podporujúcich rozvoj miest a obcí. 

• Budúci ročník konferencie MUNICIPÁLNA V4 bude zohľadňovať požiadavky na témy definované 

účastníkmi aktuálneho podujatia. 

• V príprave a pri aktualizácii koncepčných a strategických dokumentov budeme prihliadať na podporu 

smart agendy a rozvoj medziobecnej spolupráce. 

• V rámci transferu know-how zabezpečíme presun príkladov dobrej praxe v oblasti medziobecnej 

spolupráce a smart riešení do miest a obcí na Slovensku z krajín V4.   

• Porovnávaním modelov miestnej územnej samosprávy na úrovni V4 budeme formulovať odporúčania na 

zmeny súčasného systému na Slovensku. 

Podujatie sa uskutočnilo 18 .- 19. septembra 2018 v  Sliači- Sielnica. Jeho súčasťou bolo aj tlačová beseda 

predsedu ZMOS M. Sýkoru a ministerky vnútra SR D. Sakovej k oficiálnemu začiatku národného projektu. 

Všetky výstupy z konferencie vrátane prezentácií, fotografií a videozáznamy sú priebežne uverejňované na 

webovej stránke ZMOS v časti Národný projekt ModMUS.  

Seminár k mimoriadne aktuálnym témam  

Novela zákona o verejnom obstarávaní, možnosti medziobecnej spolupráce na úseku verejného 

obstarávania, ale aj projektové výzvy na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl či rizikové faktory 

verejného obstarávania na stavebné práce. Aj toto boli témy, ktoré v predposlednú októbrovú stredu prilákali 

účastníkov do Trenčína. 
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ZMOS organizoval informačný seminár  nazvaný „Komunálna legislatíva – potreby a zmeny“, ktorého 

cieľom je posilnenie efektívneho výkonu verejnej moci obcí a miest v rozsahu kompetencií, ktoré zákon ukladá 

mestám a obciam. Prednášajúcimi v tejto časti boli zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý tiež 

účastníkom predstavili možnosti medziobecnej spolupráce na úseku verejného obstarávania. 

J. Lexa: Novela otvára dvere zdravému rozumu - „Odkedy vo svete existuje verejné obstarávanie, stoja v ňom 

proti sebe dva základné prístupy. Podľa prvého majú mať verejní obstarávatelia, a teda aj mestá a obce, 

zákonom čo najviac zviazané ruky, aby sa menej plytvalo. Podľa druhého majú mať verejní obstarávatelia čo 

najvoľnejšie ruky, aby sa menej plytvalo. K tomu istému cieľu teda majú viesť dve rôzne cesty a nik 

zaručene nevie, ktorá je správna,“ povedal v úvode M. Garaj z Úradu pre verejné obstarávanie. Podľa jeho 

slov je novela pripravená slúžiť verejným obstarávateľom s garanciou efektivity a transparentnosti. „Táto nová, 

rozsiahla novela zákona o verejnom obstarávaní významnou mierou pozmení nákup tovarov, služieb a 

stavebných prác všetkých verejných obstarávateľov, mestá a obce nevynímajúc,“ konštatoval M. Garaj. 

„Novela zákona o verejnom obstarávaní otvára dvere zdravému rozumu, pružnému zabezpečovaniu potrieb 

miest a obcí cez novo nadefinovaný podlimitný postup zadávania zákazky a dynamické systémy. Úrad vyzval 

verejných obstarávateľov aby pri zadávaní zákaziek na tovary, služby alebo stavebné práce zvažovali aj 

náklady budúcich období (TCO alebo LCC),“ povedal v úvode svojho vystúpenia J. Lexa, riaditeľ Inštitútu 

verejného obstarávania.  

Úrad pre verejné obstarávanie zároveň apeloval na mestá a obce aby pri verejných obstarávaniach spojili 

svoje sily a vedomosti pri spoločnom zadávaní zákaziek pri nimi vybraných komoditách. 

J. Gmiterko: Výzva podporuje projekty nájomného bývania s prvkami prestupného bývania 

Zástupcovia Ministerstva vnútra SR, sekcie európskych programov pre účastníkov pripravili prezentácie 

súčasných výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním sa na dve dôležité 

témy – predprimárne vzdelávanie a bývanie. Zároveň poskytli praktické informácie týkajúce sa verejných 

obstarávaní na stavebné práce. 

V oblasti výziev bolo prvou témou podpora predprimárneho vzdelávania a s tým súvisiaca výzva na podporu 

budovania a rekonštrukcie materských škôl s dôrazom na rozšírenie kapacít, kde oprávnenými žiadateľmi 

sú obce a mestá uvedené v Atlase rómskych komunít. Zástupcovia MV odprezentovali základné podmienky 

výzvy ako podmienky oprávnenosti výdavkov, podmienky týkajúce sa žiadateľa a osobitné podmienky v 

spojitosti s problematikou marginalizovaných komunít. 

Druhou témou bola oblasť bývania a s tým súvisiaca výzva zameraná na zlepšené formy bývania pre 

obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. „Táto výzva bude podporovať projekty 

sociálneho nájomného bývania s prvkami prestupného bývania. V praxi to znamená že, nájomníci budú mať 

možnosť presunu do vyšších stupňov bývania za splnenia nastavených podmienok, v čom im budú pomáhať 

asistenti bývania, ktorých cieľom bude okrem iného zlepšiť schopnosť členov domácnosti samostatne bývať,“ 

konštatoval J. Gmiterko, riaditeľ odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít z rezortu vnútra. 

V oblasti verejného obstarávania zástupcovia MV SR informovali o rizikových faktoroch verejného 

obstarávania na stavebné práce, ktoré môžu mať za následok nepripustenie výdavkov vyplývajúcich z 

verejného obstarávania do financovania.  

Podujatie bolo  súčasťou národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, 

ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna 
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verejná správa.  Všetky prezentácie, fotogaléria aj videozáznamy prednášajúcich sú priebežne uverejňované 

na webovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska v časti: Národný projekt Modernizácia miestnej územnej  

samosprávy (NP MODMUS).  

 

 

 

Skutočné Smart riešenia v praxi       

O riešeniach Smart sa na Slovensku pomerne intenzívne diskutuje. Združenie miest a obcí Slovenska začína 

so šnúrou podujatí, na ktorých budú starostovia a primátori z krajín V-4 prezentovať predstaviteľom 

slovenských miest a obcí úspešné smart riešenia, ktoré sa u nich osvedčili.  

Séria workshopov s názvom SMART ako nástroj modernizácie miestnej územnej samosprávy sa uskutočnil 

13. novembra 2018 v Krásne nad Kysucou, kde sa účastníci podujatia venovali téme „Smart verejné osvetlenie 

– užitočné služby na jednom mieste“. Hlavným rečníkom bol starosta českého mesta Kyjov a predseda Svazu 

měst a obcí České republiky F. Lukl, ktorý predstavil komplexné a inovatívne riešenia v oblasti smart verejného 

osvetlenia. Vo svojej prezentácii sa sústredil na dôvody zavedenia smart riešení, postupov krokov, spôsobov 

financovania a dosiahnutých výsledkov v rámci verejného osvetlenia v meste Kyjov. Súčasťou workshopu boli 

aj vystúpenia odborníkov z tejto oblasti a diskusia so zástupcami miest a obcí o spôsoboch, nástrojoch a 

vhodných riešeniach pre naše mestá a obce 

Takto zamerané podujatia sú súčasťou projektovej aktivity zameranej na príklady dobrej praxe. Tieto podujatia 

budú priebežne organizované v rôznych regiónoch Slovenska a sústredia sa na rôzne oblasti činnosti miestnej 

územnej samosprávy, kde je vhodné a potrebné využívať smart riešenia.      

Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou. Bolo súčasťou národného 

projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z 

Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.     

Zaujímavé témy s kvalitnými odborníkmi      

Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo 6. a 7. decembra 2018 workshop zameraný na súčasný 

model miestnej územnej samosprávy. Odborný vstup do kľúčových problematík a vecná diskusia ku 

každému z tematických blokov sprevádzali výrazný záujem účastníkov o priebeh podujatia. 

Po otvorení workshopu sa účastníci sústredili na prvý blok podujatia: Výkon a financovanie prenesených a 

originálnych kompetencií. V tejto časti vystúpil J. Pilát (advokát) s témou Kompetencie v samospráve, 

legislatívne vymedzenie originálnych a prenesených kompetencií. E. Chmelová (MV SR) s prednáškou 

venovanou finančnému a organizačnému zabezpečeniu volieb – poznatky z aplikácie zákona č. 180/2014 Z. 

z. o podmienkach výkonu volebného práva s dôrazom na miestnu územnú samosprávu. Ďalším vystupujúcim 

bol Ľ. Andrassy (NKÚ SR), ktorý sa venoval kontrole – ceste k lepšej správe vecí verejných. 

V tomto bloku sa pozornosť účastníkov zamerala aj na oblasť bývania a kompetencie v oblasti stavebného 

zákona, kde boli hlavnými rečníkmi V. Hlaváčová a V. Rajprichová z rezortu dopravy a výstavby. 

Druhý blok podujatia s názvom: Od kompetencií k povinnostiam patril ďalej expertovi projektovej aktivity J. 

Marušincovi s témou Kompetencie v oblasti matriky a registra obyvateľstva. I. Hudecová z Úradu na 

ochranu osobných údajov SR sa venovala GDPR v podmienkach miest a obcí. Výkon a financovanie 

prenesených a originálnych kompetencií otvoril druhý deň workshopu. Iva Pipišková (ZMOS) sa sústredila na 
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kompetencie v oblasti sociálnych služieb. Kompetenciám v oblasti školstva sa venovali experti projektovej 

aktivity J. Sládečková, P. Mederly a Z. Krajčír (ZMOS). Ľ. Plai, expert projektovej aktivity uviedol možnosti 

zlepšovania súčasného potenciálu územnej samosprávy. Po diskusii k tejto téme nasledovalo spoločné 

formulovanie záverov a odporúčaní. 

Schválené závery a odporúčania 

• Ďalšie podujatia (semináre, workshopy) budú reagovať na témy, ktorým bola venovaná mimoriadna 

pozornosť a diskusia v priebehu tohto workshopu. 

• V oblasti preneseného výkonu štátnej správy je potrebné zamerať pozornosť na finančnú disciplínu a 

systematické vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich agendu v tejto oblasti. 

• Pre audit kľúčových prenesených kompetencií je dôležité správne nastavenie metodiky, ktorá bude 

garantovať objektívne posúdenie súčasného stavu a pomôže pri formulovaní konkrétnych návrhov na 

úpravy a zmeny. 

• V oblasti GDPR je nevyhnutné zvýšiť mieru informovanosti o povinnostiach, skúsenostiach a aplikačnej 

praxi súvisiacej s ochranou osobných údajov.  

• V oblasti nájomného bývania je potrebné venovať zvýšenú pozornosť možnostiam podpory, rozvoja a 

formulovania trendov zvyšujúcich záujem samospráv o tento typ bývania. 

• Závery z výkonnostných kontrol NKÚ SR budú využité na prevenciu v rámci kontrolnej činnosti v prostredí 

miestnej územnej samosprávy. 

• ZMOS bude participovať na príprave výkonnostných kontrol z hľadiska zamerania na jednotlivé verejné 

politiky nie na formálne nedostatky. 

„Kompetencie v oblasti sociálnej pomoci“ 

Do oblasti sociálnej pomoci  patrí v podmienkach miestnej územnej samosprávy viacero široko nastavených 

kompetencií. Hovoríme  o nich ako o kompetenciách pri zabezpečení poskytovania sociálnych služieb, 

podpore preventívnych programov pre rôzne skupiny obyvateľstva, sociálnoprávnom poradenstve či o inštitúte 

náhradného príjemcu dávok v hmotnej núdzi. Kde sa teda zobrali všetky tieto kompetencie, povinnosti, ale aj 

rozsiahle možnosti v podobe podpory dobrovoľníctva či iných  aktivít určených seniorom, deťom, rodinám, ale 

aj kategóriám neprispôsobených či vylúčených osôb a skupín obyvateľstva? Ako sme  ich ako obce a mestá 

v priebehu rokov získali?  A z akých prostriedkov majú obce a mestá tieto činnosti, programy a pomoc svojim 

občanom financovať? Odpoveďou na nielen tieto otázky bola prezentácia venovaná kompetenciám miestnej 

územnej samosprávy v oblasti sociálnej pomoci. 

„Kompetencie v oblasti školstva“ 

V tomto bloku sa účastníci prostredníctvom odborníkov, ktorí sú spoluautormi decentralizačného 

legislatívneho balíka pre oblasť regionálneho školstva, pútavou formou dozvedeli, aké kompetencie v oblasti 

školstva vykonáva miestna štátna správa (mestá a obce), a to v rozdelení na originálne (samosprávne) 

kompetencie a na prenesený výkon štátnej správy (kompetencie, ktoré v zmysle Ústavy SR preniesla vláda 

na územnú samosprávu. Súčasťou prezentácie bola aj informácia o tom, ktoré kompetencie majú oprávnenie 

vykonávať všetky mestá a obce a ktoré len mestá a obce s postavením školských úradov. V tejto časti sa 

neopomenul ani systém financovania výkonu týchto kompetencií a to z vlastných príjmov územnej samosprávy 

(originálne kompetencie) a z prostriedkov štátneho rozpočtu (prenesený výkon štátnej správy). 
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„Výkon a financovanie prenesených a originálnych kompetencií - Kompetencie v oblasti bývania, 

kompetencie v oblasti stavebného zákona 

Viaceré kompetencie miest a obcí sa dotýkajú regulácie rozvoja v území, súvisia s oblasťou bývania aj plnením 

úloh v oblasti stavebného zákona. Bez ohľadu na to, či ide o výkon originálnych kompetencií, alebo tých, ktoré 

na samosprávy presunul štát, kľúčové je, aby boli realizované efektívne, optimálne, ale aj precízne. Obidve 

tieto témy, teda bývanie aj stavebný zákon dominovali v predvolebnej kampani do komunálnych volieb, čo 

dokazuje, že mestá a obce majú záujem zodpovedne tvoriť svoje územie. Preto prednášky v tomto bloku boli 

venované tomu, ako môžu byť samosprávy aktívne napríklad v oblasti nájomného bývania a čo všetko im patrí 

do „rúk“ v rámci stavebného zákona. 

„Kompetencie v samospráve, legislatívne vymedzenie originálnych a prenesených kompetencií“ 

Vystúpenie sa zaoberalo zadefinovaním tzv. originálnych kompetencií územnej samosprávy a preneseného 

výkonu štátnej správy, ktorý územná samospráva vykonáva. Odvíja sa od ústavného zakotvenia, prechádza 

cez zákonnú úpravu a upozorňuje na pôvodné originálne kompetencie, originálne kompetencie upravené v 

osobitných predpisoch a na prenesený výkon štátnej správy, vyplývajúci z osobitných predpisov. V súvislosti 

s decentralizáciou kompetencií  upriamuje pozornosť na tzv. interpretačné pravidlo, zavedené do zákona o 

obecnom zriadení. Predstavuje a porovnáva výkon, personálne a technické zabezpečenie, rozhodovacie 

právomoci jednotlivých orgánov územnej samosprávy v závislosti od druhu kompetencie, postup pri správnom 

konaní a samozrejme, financovanie týchto kompetencií. Poukazuje na problematické úskalia takéhoto 

rozdelenia kompetencií a ich výkon. Načrtáva možné zmeny do budúcnosti. 

„Kompetencie v oblasti matrík a hlásenia obyvateľstva“  

V oblasti hlásenia pobytu a matrík sa účastníci workshopu bližšie oboznámili s legislatívnym rámcom, ako aj 

praktickými skúsenosťami výkonu týchto prenesených kompetencií. Predmetom prezentácie boli okrem 

právnych predpisov aj popis organizačného zabezpečenia a financovania týchto agend. 

„Možnosti zlepšovania súčasného potenciálu územnej samosprávy“ 

Zlepšovanie súčasného potenciálu samosprávy, jej schopnosti a spôsobilosti ku kvalitnému výkonu sa stáva 

dôležitou výzvou, pred ktorou dnes stoja obce, mestá a vyššie územné celky. Decentralizácia kompetencií 

musí ísť ruka v ruke s výkonnosťou územnej samosprávy, s jej možnosťami a schopnosťami podávať 

požadovaný výkon pri zabezpečovaní dostupnosti a kvality verejných služieb. Dôležitosť  zvyšovania 

výkonnosti samosprávy potvrdzujú súčasné trendy v decentralizácii a v meniacich sa vzťahoch medzi 

samosprávou a občanmi. Tieto vývojové tendencie sú vzájomne previazané a vyžadujú si hľadanie možností 

na neustále zvyšovanie kvality výkonov pri zabezpečovaní jednotlivých agend a na ďalšie rozvíjanie potenciálu 

územnej samosprávy. Rozvíjanie schopností územnej samosprávy podávať kvalitný výkon vychádza z 

definície efektívnej organizácie s vysokou kultúrou kvality. 

Príspevok bol zameraný na komplexné manažérstvo kvality, na potrebu hodnotiť úroveň schopností alebo 

spôsobilostí, ktoré charakterizujú dobre riadenú organizáciu a ponúka efektívne nástroje a prístupy, ktorých 

využitím môžu samosprávy na miestnej, ale aj regionálnej úrovni lepšie čeliť náročným výzvam súčasnosti.  

Prezentácie z workshopu sú publikované na webovej stránke ZMOS v časti MODMUS. 

V Raslaviciach a v Dojči sa diskutovalo o smart riešeniach v odpadovom hospodárstve  

Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo 29. januára 2019 ďalší zo série workshopov zameraných 

na smart riešenia. Účastníci sústredili na odpadové hospodárstvo a konkrétne úspechy, ktoré v tejto 
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oblasti dosiahli obce v Českej republike. Diskusia, ale aj porovnávanie ukazujú, že inšpirácie v zavedených 

riešeniach pomáhajú v tom, ako čo najefektívnejšie nastavovať mechanizmy v našich mestách a obciach. 

Workshop s názvom „SMART ako nástroj modernizácie miestnej územnej samosprávy“ sa uskutočnil v 

obci Raslavice (okres Bardejov). Rovnaké podujatie sa kvôli enormnému záujmu s rovnakými hosťami 

realizovali aj 27. februára 2019 v obci Dojč.  

Hlavnými rečníkmi boli zástupcovia z Českej republiky, konkrétne M. Zborovský, starosta obce Tešany a V. 

Blaha, ktorý predstavoval riešenia obce Svitávka. Ich riešenia boli porovnávané so situáciou na Slovensku, s 

tým, aké skúsenosti aj úspechy už dosiahli mestá a obce. Tejto téme sa venovali experti na smart, a to M. 

Havlík a T. Jaššo.  

Súčasťou podujatia v Raslaviciach bola návšteva zberného dvoru a sociálneho podniku obce 

Raslavice, ktorého poslanie a dosiahnuté výsledky prezentoval v úvode workshopu starosta  M. Rákoš. Ten 

zdôraznil, že cieľom týchto podnikateľských aktivít nie je primárne účel finančného zisku, ale obec sleduje aj 

iné aspekty, ako je zamestnávanie ľudí z obce a zvyšovanie vnútornej ekonomickej sily, ktorá sa prejavuje aj 

vo zvýšení kúpyschopnosti obyvateľov a systematickou prácou s komunitou z málo podnetného prostredia.  

Súčasťou podujatia v Dojči bola návšteva showroomu spoločnosti, ktorá sa dlhodobo venuje smart riešeniam  

najmä s súvislosti so západoeurópskymi trhmi. Účastníci tak mali možnosť fyzicky vidieť mnohé riešenia 

dlhodobo uplatňované v zahraničí. Predstavený bol ucelený koncept prepájania technológií s podporou 

separácie a efektívnymi prvkami odpadového hospodárstva. Na podujatí tiež dominovali bariéry a prekážky, 

ktoré na Slovensku bránia výraznejšej podpore separácie a tiež príležitosti, ktoré ponúkli osvedčené riešeniach 

v malých obciach v Českej republike.  

GDPR – ochrana osobných údajov aj samosprávy      

Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo 6. marca 2019 v Sielnici informačný seminár venovaný 

ochrane osobných údajov vo vzťahu k samospráve.  

„Ochrana osobných údajov je povinnosťou miest a obcí, ktoré ju musia vykonávať v rôznych oblastiach a v 

rámci pomerne širokej legislatívy, na základe ktorej rozhodujú. Nie je to jednoduché a v mnohých oblastiach 

majú samosprávy obavy z toho, do akej miery zabezpečujú ochranu osobných údajov tak, aby to bolo v súlade 

s Európskym nariadením aj našou legislatívou. Preto oceňujem toto podujatie a môžem vás ubezpečiť, že v 

takto zameraných aktivitách budeme naďalej pokračovať,“ uviedol pri otváraní podujatia predseda ZMOS M. 

Sýkora.  

Súčasťou informačného seminára boli prednášky zamestnancov Úradu na ochranu osobných údajov v rámci 

čoho L. Bezáková, A. Sobolčiaková V. Mizák priblížili problematiku GDPR aj s previazaním na aplikačnú prax 

vo viacerých oblastiach. Tak vo vzťahu k pripomienkovaniu VZN, územných plánov a ďalších dokumentov, 

ako aj v oblasti spoločenských udalostí, obecných novín, v rámci kamerových systémov a pod. Ďalšími 

témami, na ktoré sa sústredila pozornosť prednášok a diskusie bolo GDPR v oblasti tvorby smerníc a 

vnútorných dokumentov samosprávy a GDPR v oblasti školstva a sociálnych služieb. 

Snahou miest a obcí je zabezpečiť transparentnosť a pritom neporušiť GDPR. Úlohou samospráv je 

podporovať verejnú kontrolu a pritom rešpektovať GDPR. Ambíciou samospráv je rozvíjať občiansku 

participáciu a pritom chrániť GDPR. Práve ochrana osobných údajov ovplyvňuje procesy rozhodovania, 

spôsoby komunikácie, nástroje kontroly a tiež napríklad formy informovania. Preto podujatia a aktivity 
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zamerané na aplikačnú prax a priame skúsenosti sú krokmi k tomu, ako úspešne zvládnuť GDPR v bežnej 

činnosti miestnej územnej samosprávy.   

Informačný seminár bol organizovaný v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej 

územnej samosprávy podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna 

verejná správa.   

Mestské funkčné regióny – nástroj medziobecnej spolupráce   

Združenie miest a obcí Slovenska zorganizovalo 27. marca 2019 informačný workshop zameraný na 

mimoriadne aktuálnu tému, ktorou sú mestské funkčné regióny. 

Podujatie bolo zamerané na definovanie kritérií pre mestské funkčné regióny, stanovenie nástrojov na podporu 

medziobecnej spolupráce, predstavenie pohľadu štátu na funkčné celky regionálneho významu a vymedzenie 

základného rámca na podporu medziobecnej spolupráce. Jeho súčasťou bolo spoločné formulovanie záverov 

a odporúčaní.  

Predseda ZMOS M. Sýkora v úvodnom príhovore zdôraznil význam medziobecnej spolupráce a účastníkom 

tiež priblížil činnosti, ktoré ZMOS vykonáva v rámci jednotlivých aktivít v  národnom projekte Modernizácia 

miestnej územnej samosprávy. Po jeho vystúpení nasledoval prvý tematický blok, v ktorom prednášajúci, spolu 

s účastníkmi hľadali odpoveď na otázku: Potrebuje Slovensko funkčné regióny? 

Medziobecná spolupráca ako predpoklad modernizácie samosprávy bol príspevok odborného gestora 

národného projektu M. Kaliňáka. Podľa jeho slov je pri téme mestských funkčných regiónov a medziobecnej 

spolupráce nevyhnutné vymedziť základné pojmy, z ktorých je zrejmé, že funkčný región musí byť v prvom 

rade kompaktný celok, od ktorého očakávame koordinovaný rozvoj na úrovni mikroregiónu, pričom jeho 

činnosť sa má orientovať na verejné služby, verejnoprospešné činnosti a vyššiu mieru spolupráce komunálu 

s regionálnou samosprávou. Za mimoriadne dôležité považuje odlišovanie viacerých prístupov k obciam. „Je 

najvyšší čas, aby sa v diskusii prestalo uvažovať o rušení  či zániku obcí. Každá z nich má aj vo vzťahu k 

svojej stáročnej histórii právo na život a na tie, ktoré sa dobrovoľne vzdajú samosprávy, myslí zákon, keďže 

umožňuje ich pričlenenie. Všetky ostatné samosprávy je potrebné výraznejšie podporovať vo vzťahu ku 

kooperácii a integrácii, aby čo najužšie spolupracovali so svojimi susedmi. Tak získajú výraznejšiu stabilitu, 

do svojej činnosti prinesú väčšiu efektivitu a spoločne dokážu formovať lokálnu hospodársku politiku,“ uviedol 

M. Kaliňák. 

V. Slavík, expert z Katedry humánnej geografie a demografie Univerzity J. A. Komenského, predstavil výhody 

a prekážky funkčných regiónov. V úvode vystúpenia prezentoval historický exkurz, z ktorého okrem iného 

vyplýva, že mestské funkčné regióny sú mestské regióny pozostávajúce z jadra a zázemia, ktoré sú prepojené 

vzájomnými väzbami. „Tento výskumný smer sa začal rozvíjať na konci 60-tych rokov 20. storočia,“ 

konštatoval a ďalej predstavil mapy mestských funkčných regiónov, ktoré boli odborníkmi formulované v 80. a 

90. rokoch a v súčasnosti. Jeho predstavenie ponúklo aj medzinárodný rozmer vnímania problematiky vrátane 

konkrétnych výhod aj nevýhod, pričom jasne vymedzil kategorizáciu sídelných štruktúr a čo obsahovo a 

funkčne zahŕňa pojem „cities“. 

Na túto prezentáciu nadväzovalo vystúpenie  P. Karpátyho, experta projektu z Úradu podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu. Ten sa sústredil na faktory ako vzdialenosť z obcí do okresných miest a 

krajských miest, problematiku združovania obcí a legislatívnu úpravu spolupráce obcí, vrátane skúseností s 

tzv. pólmi rastu v oblasti medziobecnej spolupráce. 
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E. Horanská, vedúca oddelenia mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR, sa sústredila na 

mestské funkčné regióny z pohľadu štátu. Účastníkom podujatia predstavila parametre udržateľného 

integrovaného mestského rozvoja a pohľad OSN na problematiku miest. Zdôraznila význam novej urbánnej 

agendy, ciele a princípy mestského rozvoja. „Pre čo najlepšie pochopenie tejto komplexnej problematiky je 

nevyhnutné poznať aj typy obcí podľa celkového pohybu obyvateľstva a index ekonomického zaťaženia. 

Prebiehajúca diskusia s aktérmi mestského rozvoja nasvedčuje, že prioritou miest a obcí v ich okolí aj naďalej 

zostáva dopravná infraštruktúra, nielen jej budovanie, ale aj kontinuálna údržba; čím ďalej tým viac 

predstaviteľov miest deklaruje záujem prispievať k tvorbe pracovných miest a podpore podnikateľského 

prostredia; často sa stretávame s opisovaním konfliktov, ktoré sa na lokálnej úrovni odohrávajú medzi volenými 

zástupcami, odbornými pracovníkmi a súkromnými investormi, ktoré bránia konštruktívnemu prístupu k 

rozvoju. 

Druhá časť podujatia sa venovala parametrom funkčných regiónov a nástrojom ich podpory. Obslužnosť 

a verejné služby v rámci medziobecnej spolupráce uviedol G. Mihályi, odborný garant NP ModMUS a člen 

Rady ZMOS. Vo vystúpení ponúkol odpoveď na otázku: Čo očakávajú obyvatelia od miest a obcí? Podľa jeho 

slov „v prvom rade ide o kvalitné služby, ktoré obyvatelia miest a obcí očakávajú, že miestna samospráva 

poskytne výmenou za dane, ktoré platia občania (napr. voda, čistenea a údržba ulíc, vzdelávanie, 

prevádzkovanie škôl a školských zariadení, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku (polícia, hasiči), doprava, 

verejné osvetlenie, odvoz odpadu, sociálne a rôzne zdravotnícke služby, verejná doprava). Zároveň očakávajú 

aj dodatkové služby napr. kanalizácia, ČOV, voda, káblová televízia“. Podľa G. Mihályiho netreba zabúdať ani 

na „obslužnosť a dostupnosť komunálnych služieb pre každú obec, ktorá  závisí od polohy, histórie, 

geografického umiestnenia, štatútu (malá obec, mesto) a tradície.“ Zdôraznil pritom, že poskytované služby 

sa podľa  miest a obcí, ale aj krajín môžu líšiť a môžu byť prevádzkované priamo inštitúciami miestnej 

samosprávy (mestá/obce) alebo subdodávateľom, t. j. treťou stranou. 

G. Lelkes predstavil Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh. V úvode pritom zdôraznil, 

že „EZÚS boli zriadené s cieľom uľahčiť cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu za účelom 

posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti medzi členskými štátmi EÚ a ich regionálnymi a 

miestnymi orgánmi. EZÚS umožňujú týmto partnerom realizovať spoločné projekty, vymieňať si odborné 

vedomosti a zlepšovať koordináciu priestorového plánovania,“. 

Eurofondy a iné finančné mechanizmy, presnejšie Programy cezhraničnej spolupráce INTERREG boli témou 

K. Miháľovej, generálnej riaditeľky Sekcie programov cezhraničnej spolupráce, Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. K. Mihaľová predstavila celý program, stav čerpania aj prioritné osi, 

z čoho je zrejmé nasledovné: PO 1 sa orientuje na rozvoj kvalitného cestovného ruchu, ekologických produktov 

cestovného ruchu, obnovu záplavových území, renaturalizáciu tokov a brehov, a pod. PO 2 podporuje 

výstavbu cezhraničnej infraštruktúry . PO 3 sa sústreďuje na rozvoj trhov s miestnymi produktami a  služieb 

zameraných na zlepšenie cezhraničnej mobility pracovnej sily. PO 4 sleduje zlepšenie spolupráce medzi 

verejnými orgánmi v jednotlivých sektoroch  a občanmi žijúcimi v pohraničnej oblasti a to prostredníctvom 

organizácie podujatí v oblasti kultúry, vzdelávania ale aj odborného života, odborných programov, transferu 

know-how. 

J. Beresecká, expertka NP ModMUS z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity, sa venovala podpore funkčných regiónov. Predstavila klasifikáciu regiónov s 
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prihliadnutím na mieru homogénnosti, stupeň ekonomického rozvoja, formálnosť vymedzenia, aj podľa 

územného priestoru. Zároveň konštatovala, že „funkčný región je teritórium odlišujúce sa od iných teritórií 

ucelenou štruktúrou väzieb sociálnych a ekonomických prvkov, ktorá je výsledkom vývoja socioekonomického 

subsystému krajiny. Je to funkčný systém, t.j. ekonomická a sociálna jednotka spoločnosti schopná zabezpečiť 

hospodársky rozvoj a kvalitu života obyvateľov žijúcich v jej priestore. Sú prirodzene formované na základe 

úzkej prepojenosti vzájomne závislých vnútorných rozvojových vzťahov.“ Sústredila sa tiež na eurofondy a 

detailne opísala ich dopady na naše regióny vrátane potenciálu, ktorý doposiaľ nie je využitý. 

Súčasťou podujatia bolo aj formulovanie záverov a odporúčaní, na ktorých participovali účastníci vrátane 

prednášajúcich. Spoločne konštatovali: 

• Regionálnu politiku je potrebné vnímať komplexne; ako nevyhnutný predpoklad na jej systematický 

rozvoj sa môže javiť zriadenie samostatného Ministerstva pre miestny rozvoj, ktoré by podľa agendy 

a skúsenosti v krajinách V-4 mohlo mať očakávaný prínos pre rozvoj municipalít na Slovensku. 

• Dôležitá je harmonizácia prístupov a východísk pre mestské funkčné regióny. K jednotlivým stratégiám 

je nevyhnutné pričleniť adekvátny finančný objem prostriedkov. 

• Ako dôležitá sa ukazuje potreba formulovania jasných podporných mechanizmo na rozvoj 

medziobecnej spolupráce. 

• Sieťovanie inštitúcií, organizácií a odborníkov, ktorí podporujú zámery a ciele NP MODMUS a ZMOS, 

zvýšenie informovanosti a proaktívnej komunikácie v prostredí regiónov. 

Propagácia projektových výziev v prostredí miestnej územnej samosprávy. 

Príčiny nedostatočného čerpania zdrojov v jednotlivých výzvach súvisí s viacerými dôvodmi, ako ich zlé 

načasovanie, potrebná administratíva, náročná udržateľnosť, nevhodné nastavenie kritérií výziev a vágne 

nastavenie kritérií pre prijímateľov. Odstránenie týchto prekážok dokáže zvýšiť mieru záujmu aj výšku čerpanie 

EŠIF. 

Informačný workshop bol organizovaný v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej 

samosprávy podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná 

správa.  

Prieskumy 

ZMOS realizuje vlastné prieskumy  

Združenie miest a obcí Slovenska od mája minulého roku realizuje prieskumy s využitím vlastného 

technologického riešenia a anketármi v území. Počas realizácie projektu s názvom Modernizácia miestnej 

územnej samosprávy zmapuje minimálne 21 prieskumami rôzne oblasti činnosti miestnej územnej 

samosprávy.  

ZMOS už v minulosti realizoval prieskumy, ktoré boli zamerané napríklad na  problematiku miestneho 

referenda, zhromaždenie obyvateľov obce, verejnoprospešné činnosti, zabezpečovanie verejného poriadku 

prostredníctvom obecných polícií, ale aj na parkovaciu politiku, energetiku a podobne. Na účely vlastných 

prieskumov si ZMOS s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia cez národný projekt Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy vytvoril  

vlastný softvérový analytický nástroj na zber, sumarizáciu a vyhodnocovanie dát a teraz túto IT platformu a 

skúsenosti využíva na funkčnú reflexiu monitoringu procesov a problémov komunálnej agendy.  
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Po zbere dát sú výsledky prieskumov spracované ako podklady na ďalšiu prácu v rámci národného projektu 

ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý realizujeme vďaka podpore z Európskeho 

sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.  

Spolu to ide ľahšie  

Na prelome mája a júna ZMOS zrealizoval prieskum, ktorý sa venoval medziobecnej spolupráci. Postoje 

miestnych samospráv ukazujú, že samosprávy vidia v spolupráci prínos a výhody. 

Respondenti na otázku „Vidíte prínos v medziobecnej spolupráci?“ odpovedali kladne,  a to na úrovni 73,8 %. 

Celkovo 22,3 % sa nevedelo vyjadriť a 3,9 % v medziobecnej spolupráci nevidí prínos. Z tejto skupiny miest a 

obcí vidí takmer 44 % prínos v ekonomických aspektoch, ďalších 22,4 % v sociálnych ako tvorba pracovných 

miest a takmer 30 % v efektivite a tiež úsporách z rozsahu. 

Až 73,6 % respondentov uviedlo, že cítia potrebu mať viac informácií k formám a podpore medziobecnej 

spolupráce, ďalších 15,5 % necíti potrebu ďalších informácií a 10,9 % respondentov sa nevedelo  vyjadriť. 

Zároveň ako najvážnejšie dôvody nespolupráce s inými obcami uviedli chýbajúcu podporu či už ekonomickými 

nástrojmi, alebo aj poskytovaním metodickej pomoci a právneho servisu. 

Tieto údaje dokazujú, že samosprávy vidia v spolupráci pomoc. Je zrejmé, že podpora medziobecnej 

spolupráce môže kvalitatívne pripraviť územie na tzv. smart regióny, ktoré treba vnímať ako komplexné, 

udržateľné a koordinované riešenia v prostredí viacerých kooperujúcich obcí. 

Výber miest a obcí sa uskutočnil na štatistickom princípe zohľadňujúcom veľkostnú kategóriu samosprávy. Do 

prieskumu bolo zaradených 468 samospráv, z ktorých na anketové otázky reagovalo 413. Prieskum bol 

realizovaný v období od 21. mája do 15. júna 2018.  

 

Samosprávy potrebujú viac informácií o smart agende   

V mesiacoch máj a jún 2018 sa  zrealizoval prieskum  venovaný smart agende. Získané dáta ukazujú, že 

táto agenda je perspektívna, avšak samosprávy o nej nedisponujú dostatočnými informáciami.  

Celkovo 26,1 % respondentov odpovedalo na otázku „Viete, čo predstavuje agenda SMART Cities“? 

jednoznačne áno, ďalších 54,2 % odpovedalo „asi viem“. Zvyšní respondenti odpovedali na škále odpovedí: 

„asi neviem“, „určite neviem“, prípadne „neviem sa vyjadriť“.    

Spomedzi všetkých respondentov, ktorí sa stretli s agendou smart cities len 15,1 % uviedlo, že majú všetky 

potrebné informácie. Čiastočnými informáciami disponuje 69,1 % starostov a primátorov, ktorí by zároveň 

uvítali viac informácií. Zvyšných 15,8 % konštatovalo, že nemá o tejto agende vôbec žiadne informácie. 

Respondenti, ktorí na otázku, či vedia, čo predstavuje agenda smart cities odpovedali kladne zároveň 

odpovedali  aj na otázku, či túto agendu považujú za dôležitú pre modernizáciu samosprávy. Celkovo 27,8 % 

z nich odpovedalo „áno“ a ďalších 46,8 % odpovedalo „skôr áno ako nie“. Ostatní respondenti túto agendu 

nepovažovali za dôležitú pre modernizáciu samosprávy, alebo sa k tomu nevedeli vyjadriť. 

Prístup miest a obcí k smart agende je dôležitý tak z hľadiska komplexného a udržateľného rozvoja územia, 

ako aj s prihliadnutím na nastavovanie finančných mechanizmov podporujúcich technologické riešenia a 

inovatívne metódy komunálneho manažmentu. Výsledky prieskumu ukazujú na potrebu aktívnej osvety a 

približovania v praxi osvedčených riešení. 

Výber miest a obcí sa uskutočnil na štatistickom princípe zohľadňujúcom veľkostnú kategóriu samosprávy. Do 

prieskumu bolo zaradených 468 samospráv, z ktorých na anketové otázky reagovalo 413.  
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Eurofondy a vlastné financie najviac pomáhajú cezhraničnej spolupráci  

ZMOS realizoval od 11. júna do 6. júla 2018 prieskum zameraný na cezhraničný potenciál samospráv. 

Súčasťou reprezentatívnej vzorky boli mestá a obce situované do prostredia všetkých 36 prihraničných 

okresov. Z prieskumu okrem iného vyplýva, že najviac financií na cezhraničnú spoluprácu pochádza z 

eurofondov a samosprávy v prihraničí sa výrazne inšpirujú u „susedov“.   

V rámci prieskumu sme zmapovali spoluprácu našich samospráv spolupracujúcich s mestami a obcami v 

susedných štátoch, teda to, ako intenzívne či sporadicky kooperujú, v akých oblastiach a s akou finančnou 

podporou. Tiež nás zaujímalo, v čom vidia naše mestá a obce prínos cezhraničnej spolupráce. Otázky pre 

starostov a primátorov sledovali aj to, či sa vo svojej práci inšpirujú riešeniami realizovanými v prihraničných 

samosprávach. 

Na otázku: Spolupracuje vaša obec/mesto s inou obcou/mestom v niektorom zo susedných štátov v rámci 

prihraničnej spolupráce? Kladne odpovedalo 49,5 % respondentov. So samosprávami v Českej republike 

pravidelne spolupracuje 41,2 % našich prihraničných samospráv a ďalších 29,4 % udržiava sporadickú 

spoluprácu. V prípade Poľskej republiky je intenzívna spolupráca na úrovni 36,5 % samospráv a sporadická 

na úrovni 34,1 % prihraničných miest a obcí. Pravidelná spolupráca so samosprávami v Maďarskej republike 

je na úrovni 42,4 % a sporadická predstavuje 23,7 %. S ukrajinskými mestami a obcami pravidelne 

spolupracuje 12,3 % a sporadicky 10,5 % našich prihraničných samospráv. V prípade Rakúska intenzívna 

spolupráca dosahuje 4,1 % a sporadická je na úrovni 10,2 % miest a obcí. 

V oblasti kultúry a športu pravidelne kooperuje 52,7 % a sporadicky 33,5 % prihraničných miest a obcí. 

Návštevy žiakov, športovcov a folklórnych súborov pravidelne zabezpečuje  

50,8 % samospráv a sporadicky to robí 28,5 % miest a obcí. Starostovia a primátori v prihraničných 

samosprávach konštatovali, že sa tiež orientujú na výmenu skúseností. Presnejšie 36,9 % z nich sa venuje 

transferu know-how periodicky a 36,1 % sporadicky.   

Z prieskumu vyplýva, že 71,2 % miest a obcí situovaných v prihraničí realizuje cezhraničnú spoluprácu v rámci 

príslušného euroregiónu, ďalších 24,7 % prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej samosprávy a 4,1 

% v rámci Podunajskej stratégie. 

Starostovia a primátori ako respondenti na otázku: Akými zdrojmi podporujete cezhraničné aktivity? na prvom 

mieste (41,8 %) uviedli eurofondy, následne dominujú vlastné zdroje samosprávy (34,5 %). Kombinácia 

vlastných zdrojov a finančných prostriedkov partnerskej samosprávy predstavuje úroveň 23,6 %. 

Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 382 samospráv z prihraničných okresov.  

Úspech začína informáciami  

Z prieskumu ZMOS zameraného na cezhraničný potenciál vyplýva, že takmer 50 % samospráv má len 

čiastočné informácie o finančných mechanizmoch podporujúcich cezhraničnú spoluprácu. A pritom by 

uvítali viac informácií.  

Z odpovedí starostov a primátorov z prihraničných okresov tiež vyplýva, že 16 % nemá informácie o 

dostupných finančných nástrojoch, 12 % disponuje dostatočnými informáciami a 22 % má čiastočné 

informácie, ale považuje ich za postačujúce. Celkovo  55,6 % štatutárov miest a obcí uviedlo, že informácie si 

vyhľadávajú sami a 15,2 % našich prihraničných samospráv získava informácie o možnostiach podpory od 

samospráv v susedných štátoch. Rovnaké percento uviedlo, že informácie nevyhľadáva a 14,1 % sa nevedelo 

vyjadriť. V prípade programu cezhraničnej spolupráce Interreg (Slovenská republika - Česká republika, 
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Slovakia - Austria, Poľsko - Slovensko, Slovenská republika – Maďarsko, Maďarsko – Slovensko - Rumunsko 

– Ukrajina) uviedlo 25,3 % samospráv, že program poznajú a zapojili sa doň. Program pozná, ale nezapojilo 

sa do jeho výziev 31,6 % samospráv a 43,2 % konštatovalo, že Interreg nepozná. Informáciami o grantoch 

EHP a Nórska, vyšehradských grantoch,  programe Európa pre občanov a Erazmus+ disponujú samosprávy 

na škále od 14,7 % po 21,8 %. 

Z týchto informácií vyplýva, že pre väčšiu podporu cezhraničnej spolupráce je potrebná aktívnejšia a hlavne 

cielená komunikácia so samosprávami, od ktorej môžeme očakávať následný nárast nielen podporených 

projektov, ale aj cezhraničných aktivít. Zároveň sa ako dôležitá ukazuje potreba prezentácie príkladov dobrej 

prax zo zrealizovaných cezhraničných projektov, ktoré môžu byť vhodnou inšpiráciou pre ďalšie samosprávy. 

Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 382 samospráv z prihraničných okresov.  

Vzájomná komunikácia pomáha spolupráci  

ZMOS v priebehu jesene od 10. septembra do 14. októbra 2018 realizovalo prieskum zameraný na vnímanie 

samosprávnych krajov komunálom - primátormi miest a starostami obcí. Výsledky naznačujú, že od miery 

spolupráce a komunikácie závisí úspech verejných politík. 

Hodnotenie miery vzájomnej komunikácie 

V prieskume s názvom VÚC očami komunálu respondenti okrem iného odpovedali na otázku: „Ste krajskou 

samosprávou dostatočne informovaný o jej činnosti vo vzťahu k vášmu regiónu?“ Podľa 31,4 % respondentov 

vyššie územné celky poskytujú starostom a primátorom iba čiastočné, ale postačujúce informácie. Ďalších 

28,9 % konštatuje, že vyššie územné celky poskytujú iba čiastočné informácie, ale ocenili by aktívnejšie 

informovanie. Podľa 25,9 % respondentov VÚC neposkytujú všetky informácie o svojej činnosti, pričom podľa 

5,7 % uviedlo, že VÚC im neposkytuje žiadne informácie o svojej činnosti. K odpovediam sme zaradili aj ďalšie 

postoje. Jedno percento opýtaných uviedlo, že sa nezaujíma o postoje VÚC a 7 % respondentov sa nevedelo 

vyjadriť. 

Čo sa týka komunikácie miest a obcí s úradom samosprávneho kraja, intenzívne s nimi komunikuje 5 % 

respondentov, periodicky 11,5 % a sporadicky 31,9 %. Iba v situáciách, keď je to nevyhnutné, je táto 

komunikácia na úrovni 37,7 % a iba v situácii, keď mestá a obce vyzve VÚC alebo jeho organizácia je na 

hodnote 9,2 %. Podobná intenzita aj formy komunikácie sú vo vzťahu k organizáciám patriacim pod 

samosprávne kraje. Miera intenzívnej komunikácie je na úrovni 4,7 %, periodickú komunikáciu využíva 8,2 % 

respondentov a sporadickú 34,9 %. Komunikáciu iba v situáciách, keď je to nevyhnutné, využíva 38, 2 % a v 

situácii, keď mestá a obce vyzve samosprávny kraj alebo jeho organizácia, je na úrovni 8, 5 %. 

Komunikácia v prierezových oblastiach 

Vo vzťahu k cestovnému ruchu ako nadštandardnú spoluprácu hodnotí 2,4 % respondentov a za 

dostačujúcu 14,5 %. Za občasnú podľa potreby ju hodnotí 30,6 %, minimálnu 20,2 % a žiadnu spoluprácu v 

oblasti cestovného ruchu vníma 27,9 %. K hodnoteniu spolupráce v oblasti cestovného ruchu sa nevedelo 

vyjadriť 4,5 % respondentov. 

Ako nadštandardnú spoluprácu v oblasti dopravy hodnotí 5,1 % respondentov, za dostačujúcu ju považuje 

22,3 % a občasnú podľa potreby 43,2 % starostov a primátorov. Oproti tomu ako minimálnu spoluprácu v 

oblasti dopravy ju označilo 17,8 %, podľa 8,8 % respondentov nie je žiadna a  2 8 % respondentov sa nevedelo 

vyjadriť. 
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V sociálnych službách považuje spoluprácu medzi komunálom a vyššími územnými celkami za 

nadštandardnú 4,5 % opýtaných, za dostačujúcu ju hodnotí 21,9 % a ako občasnú podľa potreby ju vníma 

37,4 % respondentov. Podľa opýtaných je spolupráca na minimálnej úrovni na hodnote 21,1 %, žiadnu 

spoluprácu necíti 12,9 % a nevedelo sa vyjadriť 2,2 % respondentov.  

V oblasti školstva vníma 5,5 % opýtaných spoluprácu ako nadštandardnú, pričom za dostačujúcu ju považuje 

21,9 % a ako občasnú podľa potreby ju hodnotí 21,6 % respondentov. Minimálnu spoluprácu cíti 16,1 % 

starostov a primátorov, žiadnu spoluprácu vníma 31,1 %  

a nevedelo sa vyjadriť 3,7 % respondentov zaradených do prieskumu. 

Spoluprácu v oblasti územného plánovania a regionálneho rozvoja považuje na nadštandardnú 2,8 %, 

dostačujúcu 20,9 % a občasnú podľa potreby 39,8 % respondentov. Celkovo 20,9 % opýtaných ju vníma ako 

minimálnu, 13,8 % ju považuje za žiadnu a nevedelo sa vyjadriť 1,7 %. 

V prieskume sme sa zamerali aj na spoluprácu v oblasti zdravotníctva, ktorú 2,1 % považuje za 

nadštandardnú, 10 % ju hodnotí ako dostačujúcu, pričom 19,4 % respondentov ju vníma ako občasnú podľa 

potreby. Minimálnu spoluprácu cíti 24,8 % starostov a primátorov zaradených do prieskumu, žiadnu 

spoluprácu nevidí 37,9 % a k otázke sa nevedelo vyjadriť 5,8 % respondentov. 

Komunikácia ovplyvňuje spoluprácu  

Od miery komunikácie závisí nastavovanie verejných politík na úrovni samospráv a rovnako aj intenzita 

vzájomnej spolupráce v konkrétnych oblastiach v regiónoch. Preto sa z hľadiska ďalšieho vývoja a 

začínajúceho volebného obdobia miestnej územnej samosprávy ukazuje potreba proaktívnejšej komunikácie, 

ktorá by mala byť sprevádzaná intenzívnejšou participáciou v prierezových oblastiach. Zároveň táto miera 

spolupráce môže mať výrazne pozitívny vplyv na podporu medziobecnej spolupráce a formovanie smart 

politík, ktoré mestá a obce vnímajú ako dôležitý nástroj na modernizáciu samosprávy. 

Z respondentov, ktorí odpovedali na otázky bolo v minulosti 5,7 % poslancov zastupiteľstva samosprávneho 

kraja a v súčasnosti v ňom pôsobí 4,5 % opýtaných.      

Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 402 starostov a primátorov, ktorí na otázky odpovedali v 

čase od 10. septembra do 9. novembra 2018, teda pred koncom v poradí siedmeho volebného obdobia 

miestnej územnej samosprávy. A v čase, keď respondenti mohli reagovať na mieru spolupráce a skúsenosti 

so štvrtým a piatym volebným obdobím samosprávnych krajov.  

Aký vplyv majú samosprávne kraje na regionálny rozvoj?  

Aj na túto otázku v priebehu jesene hľadal ZMOS odpovede v reprezentatívnom prieskume. 

Starostovia a primátori oslovení v rámci prieskumu  s názvom VÚC očami komunálu vyjadrili svoje postoje aj 

k vnímaniu činnosti krajských samospráv vo vzťahu k regionálnemu rozvoju na miestnej úrovni. Podľa 

43,5 % respondentov miera tejto aktivity závisí od individuálnych priorít krajskej samosprávy. Za výrazného 

aktéra regionálneho rozvoja považuje samosprávne kraje 9,5 % starostov a primátorov. O miernom vplyve 

hovorí 20,9 % opýtaných. Podľa 5,2 % respondentov činnosť krajských samospráv ovplyvňuje regionálny 

rozvoj na úrovni komunálu v závislosti od rozhodnutia vlády. Celkovo 8,2 % odpovedí sa týkalo toho, že krajské 

samosprávy tento rozvoj neovplyvňujú vôbec a 12,7 % sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť. 

Za pozornosť stoja aj postoje starostov a primátorov vo vzťahu k spôsobom komunikácie s krajskou 

samosprávou. Oficiálnym spôsobom komunikuje 62,9 % starostov a primátorov. Neformálny spôsob na 
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individuálnych stretnutiach využíva 19,2 % respondentov. Tlmočením požiadaviek prostredníctvom poslancov 

krajského zastupiteľstva komunikuje 14,6 %. Iným spôsobom 0,7 % a k otázke sa nevedelo vyjadriť 2,6 %. 

Čo sa týka neformálnej bázy komunikácie, v tomto prípade 30,4 % konštatuje, že komunikujú priamo s 

predsedom samosprávneho kraja. S podpredsedami VÚC komunikuje 23,8 % respondentov. Ako 

komunikačnú bázu formou využívania politických (straníckych) štruktúr si volí 10,5 % starostov a primátorov, 

ktorí v prieskume odpovedali. Celkovo 28,7 % z nich pritom uviedlo, že komunikuje využívaním osobných 

väzieb na zamestnancov krajskej samosprávy. Iný spôsob deklarovalo 5 % a 1,7 % sa nevedelo vyjadriť. 

Z respondentov, ktorí odpovedali na anketové otázky v minulosti pôsobilo 5,7 % v pozícii poslancov 

zastupiteľstva samosprávneho kraja a v súčasnosti v ňom pôsobí 4,5 % opýtaných. Podľa tých, ktorí v 

minulosti pôsobili v zastupiteľstve samosprávneho kraja malo ich členstvo v krajskom parlamente zásadných 

vplyv na prácu v ich meste/obci pre 59,1 % respondentov. Za minimálny vplyv to označilo 27,3 %, pričom 13,6 

% konštatovalo, že pôsobenie v zastupiteľstve samosprávneho kraja malo iba informačnú výhodu. 

Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 402 starostov a primátorov, ktorí na otázky odpovedali v 

čase od 10. septembra do 9. novembra 2018, teda pred koncom v poradí siedmeho volebného obdobia 

miestnej územnej samosprávy.  

Samosprávy vedia čo je dobrovoľníctvo a rôzne ho podporujú  

ZMOS pred koncom minulého roka realizoval prieskum zameraný na dobrovoľníctvo v samospráve. 

Mestá a obce disponujú informáciami o dobrovoľníctve a vyjadrujú záujem na jeho ďalšej podpore. 

Na otázku: „Viete, čo zahŕňa pojem „dobrovoľníctvo na úrovni samosprávy“? odpovedalo 59,3 %, že má 

predstavu, čo tento pojem zahŕňa. Presne vie, čo dobrovoľníctvo znamená 25,7 % respondentov. Celkovo 9,3 

% uviedlo, že nemá predstavu o tejto téme a 5,6 % sa nevedelo vyjadriť. 

Čo sa týka informácií o možnostiach, výhodách alebo obmedzeniach, ktoré dobrovoľníctvo prináša 

samosprávam, 23,8 % respondentov uviedlo, že disponujú potrebnými informáciami a 35,5 % má obmedzené 

množstvo informácií. Potrebnými informáciami nedisponuje 22,1 % opýtaných a 18,6 % sa k tejto otázke 

nevedelo vyjadriť. 

V prípade, ak organizátori dobrovoľníckych aktivít prejavia záujem, v tom prípade ich podporuje 34,6 % 

samospráv. Celkovo 32,4 % z nich podporuje vybrané dobrovoľnícke aktivity. Žiadne aktivity v tejto oblasti 

nepodporuje 3,9 %, pričom 16,9 % uviedlo, že v obci nemajú dopyt po takto zameraných aktivitách. Na túto 

otázku 2,2 % respondentov uviedli inú odpoveď a 10 % sa nevedelo vyjadriť. 

Vo vzťahu  finančnej podpore 28,2 % respondentov konštatovalo, že dobrovoľnícke aktivity podporujú finančne 

z rozpočtu obce. Propagáciou podujatí a aktivít pomáha 35,8 % samospráv. Účasťou predstaviteľov 

samosprávy na podujatí vyjadruje takýmto aktivitám pozornosť 32,3 %. Inú formu podpory deklarovalo 2,9 % 

respondentov a 0,8 % z nich sa nevedelo vyjadriť. 

Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 410 starostov a primátorov, ktorí na otázky odpovedali v 

čase od 26. novembra 2018 do 20. januára 2019, teda na prelome dvoch volebných období.  

Čo prilákalo dlhoročných starostov a primátorov do komunálu?  

Na prelome februára a marca 2019 ZMOS uskutočnil prieskum medzi dlhoročnými starostami a 

primátormi. Štatutárni predstavitelia miest a obcí, ktorí po jesenných voľbách vstúpili do minimálne tretieho 

volebného obdobia predstavili svoje dôvody pre pôsobenie v samospráve, ale aj omnoho viac. 

Prečo kandidovali? 
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Celkovo 334 dlhoročných starostov a primátorov okrem iného uviedlo dôvody, pre ktoré sa pred viac ako 

deviatimi rokmi rozhodli pôsobiť v samospráve. 

Pre 51,5 % išlo o záujem meniť obec/mesto. Kandidatúru, ako snahu využiť pre samosprávu doterajšie 

skúsenosti, vnímalo 19,7 % respondentov. Ďalších 16,8 % vnímalo kandidatúru ako ambíciu vyriešiť konkrétny 

problém. Rovných 10 % sa rozhodlo uchádzať o dôveru voličov preto, lebo nesúhlasili s pôsobením svojho 

predchodcu. Iné dôvody uviedlo 1,1 % opýtaných a 0,9 % sa nevedelo vyjadriť. 

Skúsenosti s komunálom 

Dlhoroční štatutárni predstavitelia prichádzali do vedenia samospráv z rôznych pozícií. 

Čo sa však týka ich dovtedajšieho pôsobenia v samospráve 33,5 % z nich kandidovali, keď vykonávali 

poslanecký mandát. Ďalších 20,2 % uviedlo, že v minulosti mali skúsenosti s pôsobením v zastupiteľstve. 

Celkovo 41,4 % konštatovalo, že nikdy nevykonávali poslanecký mandát a inú odpoveď uviedlo 4,8 %, ktorí 

pôsobili napríklad v komisiách zastupiteľstva ako neposlanci, prípadne sa iným spôsobom angažovali v správe 

miestnych záležitostí. 

Hodnotenie práce predchodcu               

Bilancia práce predchodcu je dôležitá na to, aby novozvolení komunálni politici poznali reálny stav, za ktorý 

preberajú zodpovednosť. 

Z prieskumu je zrejmé, že 27,9 % dlhoročných starostov a primátorov pri svojom nástupe zhodnotilo a 

analyzovalo prácu predchodcu. Zbežne ju zhodnotilo a analyzovalo 45,3 %. Prácu predchodcov pri nástupe 

vôbec nebilancovalo 21,6 % a zvyšných 5,1 % respondentov sa nevedelo vyjadriť.  

Kto sa podieľa na rozvoji samosprávy? Išli by dlhoroční starostovia do ďalších volieb?  

Starostovia a primátori, ktorí boli v jesenných komunálnych voľbách zvolení minimálne tretí- krát do vedenia 

obcí a miest, sa v prieskume ZMOS vyjadrili k tomu, kto sa podľa nich najvýraznejšie podieľa na rozvoji 

samospráv. Odpovedali aj na to, či by išli opätovne do komunálnych volieb. 

Ako respondenti v prieskume odpovedali na otázku: „Ohodnoťte a odlíšte podiel štátu, Európskej únie, 

súkromného sektora a občianskych aktivít na rozvoji vašej obce/mesta.“ Celkovo 45,6 % respondentov 

uviedlo, že najvýraznejší podiel na rozvoji samosprávy má štát. Európsku úniu vnímajú ako druhého 

najrelevantnejšieho aktéra, čo v odpovedi potvrdilo  

33,4 % opýtaných. Súkromný sektor má výrazný vplyv podľa 4,4 % respondentov. Občianske aktivity zohrávajú 

dôležitú úlohu podľa 6,8 % dlhoročných starostov a primátorov. Podľa 7,9 % opýtaných nie je možné na túto 

otázku odpovedať a zvyšných 1,8 % uviedlo, že na takto položenú otázku nevie odpovedať. 

V prieskume, v ktorom odpovedalo 334 dlhoročných starostov a primátorov sme tiež zisťovali, či by s odstupom 

času prijali rovnaké rozhodnutie a vstúpili do komunálnej politiky. Na otázku: „Urobili by ste rovnaké 

rozhodnutie, ak by sa dnes rozhodovali pre vstup do komunálnej politiky?“ odpovedalo „určite áno – vôbec by 

som to nezvažoval“ 45 % respondentov. Odpoveď „skôr áno, no ešte by som si to potreboval zvážiť“ uviedlo 

37,2 % opýtaných. Celkovo 11,7 % odpovedalo „skôr nie, no ešte by som si to potreboval zvážiť“, ďalších 2,7 

% odpovedalo „určite nie, vôbec by som to nezvažoval“ a zvyšných 3,3 % sa k otázke nevedelo vyjadriť.  

Najvhodnejšie vzdelanie na starostu obce/ primátora mesta  

Otázka najvhodnejšieho vzdelania pre starostov obcí a primátorov miest je vzhľadom na tisíce kompetencií, 

manažérske zručnosti a nevyhnutnú diplomaciu pomerne náročná. ZMOS zisťoval, čo si o tom na základe 

dlhoročných skúseností myslia starostovia a primátori. 
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V prieskume odpovedalo 334 dlhoročných starostov a primátorov, ktorí zastávajú svoju funkciu 

minimálne tretie volebné obdobie. Majú tak dostatok priamych skúseností aj nadhľadu na to, aby objektívne 

posúdili otázku najprínosnejšieho vzdelania. V prieskume sme sa na nich obrátili s požiadavkou: „Vyberte 

najprínosnejšie/najvhodnejšie vyššie vzdelanie pre výkon funkcie starostu/primátora“. K dispozícii mali 

pomerne širokú škálu alternatívnych odpovedí, na ktoré reagovali nasledovne: „Nedá sa určiť najprínosnejšie 

vzdelanie – záleží na okolnostiach“, bol postoj, ktorý vyjadrilo 46,4 % respondentov. Podľa 17,4 % je vhodná 

verejná správa, technický odbor preferuje 9 % opýtaných. Ďalších 6,3 % si myslí, že 

najprínosnejšie/najvhodnejšie vzdelanie je ekonomické a rovnaké percento opýtaných si to myslí o práve. 

Celkovo 5,1 % dlhoročných starostov a primátorov si myslí, že žiadne špeciálne vyššie vzdelanie nie je 

potrebné. Sociológiu preferuje 0,9 %, politológiu 0,6 %. Najprínosnejšie/najvhodnejšie vzdelanie nevedelo 

posúdiť 4,2 % opýtaných.  

Nájomné bývanie je potrebné podporovať  

Drvivá väčšina starostov a primátorov je presvedčená o potrebe podpory nájomného bývania. Aj to 

vyplýva z nedávneho prieskumu ZMOS. 

ZMOS v priebehu marca realizoval prieskum zameraný výlučne na problematiku nájomného bývania. 

Reprezentatívnu vzorku tvorilo 412 starostov a primátorov z rôznych regiónov a jednotlivých veľkostných 

kategórií obcí. Respondenti na otázku: „Je podľa Vás potrebné podporovať nájomné bývanie?“ odpovedali 

nasledovne: 46,6 % sa vyjadrilo odpoveďou „určite áno“, ďalších 37,3 % konštatovalo „skôr áno“, odpoveď 

„skôr nie“ patrila 8,7% respondentov. „Určite nie“ bol postoj, ktorý vyjadrilo 0, 5 % opýtaných. K otázke sa 

nevedelo vyjadriť 6,8 %. 

Starostovia a primátori tiež odpovedali na otázku: „Je vo vašom meste/obci záujem obyvateľov o obecné 

byty?“ Celkovo 39,3% odpovedalo – „áno, je záujem, máme poradovník záujemcov.“ Ďalších 6,6 % 

odpovedalo – „áno, je záujem, záujemcov dokážeme uspokojiť bez poradovníka.“ Podľa 29 % respondentov 

v ich samospráve nie je záujem. „Nesledujeme záujem obyvateľov v tejto oblasti“ bola odpoveď od 12,9 % 

opýtaných a nevedelo sa vyjadriť  12,2 % dotazovaných. 

Počet bytov v súkromnom vlastníctve na Slovensku je na úrovni 92 %. Nájomný bytový fond je preto výrazne 

nižší. V tejto súvislosti nám zaujímal názor starostov a primátorov na dôvody tohto stavu. Podľa 48,7 % 

respondentov je tento stav spôsobený záujmom ľudí vlastniť nehnuteľnosť. Neistota z hľadiska bývania v 

nájomnom byty, kde je nájom na dobu určitý je ďalší dôvod veľmi nízkeho počtu nájomných bytov, myslí si to 

20,7 % opýtaných. Dostupnosť výhodných hypoték je dôvod pre vlastné bývanie podľa 10,9 % starostov a 

primátorov. Celkovo 10,5 % z nich si myslím, že tento stav spôsobila privatizácia v 90. rokoch minulého 

storočia v súvislosti so zákonom 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Iný dôvod uviedlo 

1,9 % a nevedelo sa vyjadriť 7,3 % opýtaných.  

 

 

Aký je prínos a v čom sú riziká nájomného bývania  

Počet komunálnych nájomných bytov je na úrovni približne 4 % z celého bytového fondu. Podľa 

starostov a primátorov je potrebné podporovať výstavbu nájomných bytov. S tým sa však spája prínos 

aj riziká, čo ZMOS mapoval v nedávnom prieskume. 



 

 

 
52 

 

Preto sa ZMOS pýtal starostov a primátorov na to, v čom vidia prínos nájomného bývania pre obce. 

Respondenti mali uviesť tri najvýznamnejšie pozitíva, ktoré nájomné bývanie má. Podľa 31,5 % respondentov 

je prínos vo zvyšovaní počtu obyvateľov obce, ďalších 30,3 % ho vidí v ponuke cenovo dostupného 

bývania zraniteľným, ohrozený skupinám. Ďalších  19,3 % ako prínos nájomného bývania uviedlo 

zvyšovanie ekonomickej spotreby v samospráve z dôvodu prísunu obyvateľov. Prínos z hľadiska 

podpory ekonomickej mobility, teda pohodlnejšieho presunu ľudí za prácou je podľa 12,3 % opýtaných. Iný 

prínos uviedlo 1,2 % a nevedelo sa vyjadriť 5,5% starostov a primátorov zaradených do prieskumu. Príchod 

obyvateľov, ktorí nemusia mať pozitívny vzťah k samospráve je pre 25,9 % opýtaných rizikom nájomného 

bývania. Príchod obyvateľov s prechodným pobytom, ktorých príjmy z trvalého pobytu patria inej samospráva, 

je rizikom pre 22,7 %. Obava z investície do výstavby nájomných bytov, o ktoré nemusia mať ľudia záujem, je 

rizikom podľa 19,8 % starostov a primátorov odpovedajúcich v prieskume. Celkovo 22,3 % opýtaných si myslí, 

že rizikom výstavby nájomných bytov je fakt, že pôjde o investíciu do bytov, ktoré si vzhľadom na výšku nájmu 

záujemcovia nebudú môcť dovoliť. Iné riziko výstavby nájomných bytov uviedlo 3,5 % respondentov a 5,8 % 

sa k tejto otázke nedokázalo vyjadriť. 

Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom 

Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho 

fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.   

Podujatia v regiónoch 

ZMOS od jesene minulého roka realizuje v rámci Národného projektu Modernizácia miestnej územnej 

samosprávy podujatia, ktoré sa orientujú na rôzne oblasti činnosti miestnej územnej samosprávy. Doposiaľ 

bolo takto zrealizovaných 10 podujatí  pre celkovo 640 účastníkov.  

Združenie miest a obcí Slovenska okrem toho pravidelne publikuje a šíri materiály, ktoré reagujú na 

legislatívny vývoj a úlohy miestnej územnej samosprávy. V lete 2015 sme začali spracovávať newsletter 

s názvom „Samosprávne aktuality“, ktorý bol následne premenovaný na „Komunálny spravodajca“. V rokoch 

2015 – 2018 bolo členským samosprávam celkovo zaslaných 94 týchto materiálov, ktoré sa týkali rôznych tém 

a oblastí. V tomto roku bolo doposiaľ spracovaných a priebežne zasielaných 16 čísiel „Komunálneho 

spravodajcu“.  

V rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy, prostredníctvom projektovej aktivity 

s názvom Včasná intervencia spracovávame a do územia zasielame newsletter. Od jesene minulého roka, 

teda od schválenia projektu, bolo spracovaných 17 takýchto dokumentov.    

Publikácie 

ZMOS spracoval publikáciu „Dobrý deň, samospráva! 2018 - 2022“ venovanú voleným predstaviteľom 

a odborným zamestnancom miestnej územnej samosprávy.  

Táto príručka sa zrodila po komunálnych voľbách v roku 1998 a  po novembrových komunálnych voľbách 

v roku 2018 bola spracovaná už šiestykrát. Zámerom autorského kolektívu Kancelárie ZMOS, ktorý pripravil 

túto publikáciu, je ponúknuť orientáciu v zložitom, neustále sa meniacom a dynamicky  sa vyvíjajúcom svete 

samosprávy miest a obcí. Príručka nenahradí zákony ani vykonávacie predpisy, ale je vhodným sprievodcom 

v komunálnej legislatíve. Určite však poskytuje najdôležitejšie základné informácie o právnom a ekonomickom 

prostredí, v ktorom naše mestá a obce pôsobia a v ktorom ich volení predstavitelia prijímajú svoje rozhodnutia.  
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Príručka je určená každému, kto má záujem o aktívnu účasť na správe miestnych záležitostí. Publikácia "Dobrý 

deň, samospráva! 2018 – 2022“ je k dispozícii na webovej stránke združenia.   

Medzinárodná spolupráca 

 Činnosť zástupcov miestnej územnej samosprávy v európskych inštitúciách a asociáciách 

Miestna územná samospráva je na európskej úrovni  zastúpená v Kongrese miestnych a regionálnych 

samospráv pri Rade Európy a vo  Výbore regiónov Európskej únie (Európsky výbor regiónov) 

prostredníctvom menovania volených zástupcov národnými združeniami miestnych a regionálnych 

samospráv. Povinnosť národných združení miestnych a regionálnych samospráv menovať svojich členov do 

týchto dvoch európskych inštitúcií vyplýva z členstva Slovenskej republiky v Rade Európy a Európskej únii. 

Na princípe dobrovoľnosti a platenia členského ročného príspevku je ZMOS od roku 1992 členom európskej 

asociácie miestnych a regionálnych samospráv Rady európskych obcí a regiónov (CEMR) a zároveň aj 

členom svetovej organizácie Spojené mestá a miestna samospráva. 

Európsky výbor regiónov  (Európska únia) 

Európsky výbor regiónov (ďalej len „výbor“) je poradným orgánom Komisie a Parlamentu EÚ.  Ročne 

organizuje spravidla šesť plenárnych zasadnutí, na ktorých sa zúčastňuje všetkých 350 demokraticky 

zvolených členov výboru zastupujúcich miestne a regionálne orgány zo všetkých 28 členských štátov EÚ. 

Jedným z hlavných účelov výboru je prijímať stanoviská, správy a uznesenia. Podľa hodnotiacej správy po 10 

rokoch členstva SR v EÚ je až 85 % právnych predpisov v SR tvorených transpozíciou legislatívy EÚ. 

Okrem plenárnych zasadnutí sa členovia výboru v priebehu roka zúčastňujú na činnosti 6 odborných komisií 

výboru a užšie vedenie výboru sa stretáva na 8 zasadnutiach. Členom Predsedníctva je predseda 

a podpredseda národnej delegácie. 

V rámci európskeho legislatívneho procesu je Európska komisia povinná požiadať výbor o konzultáciu 

v oblastiach politiky, ktoré majú priamy vplyv na miestne a regionálne orgány. Príslušná politická komisia 

výboru vymenuje jedného zo svojich členov, aby podal správu a vypracoval návrh stanoviska k legislatívnemu 

návrhu, ktoré sa potom predloží na hlasovanie na niektorom z plenárnych zasadnutí. Stanovisko je prijaté, ak 

získa väčšinu hlasov. Následne sa postúpi ostatným inštitúciám EÚ. 

Výbor môže tiež proaktívne zaujať postoj ku konkrétnej otázke prostredníctvom stanoviska z vlastnej 

iniciatívy. 

  Zástupcovia slovenskej miestnej územnej samosprávy v Európskom výbore regiónov (2015 - 2019) 

Delegáti: Jozef Dvonč* Nitra 

 Ján Ferenčák (ÚMS) Kežmarok 

 Jaroslav Hlinka Košice - Juh 

 Ivo Nesrovnal* (ÚMS) Bratislava 

Náhradníci: Ján Blcháč Liptovský Mikuláš 

 Daniel Lorinc Kladzany 

 Jozef Petušík* Dolný Lopašov 

 Ľuboš Tomko Stará Ľubovňa 

 Andrea Turčanová(ÚMS) Prešov 

Pozn.: Slovenská územná samospráva je vo výbore zastúpená 9 delegátmi a 9 náhradníkmi. Miesta vo výbore 

sú medzi miestnu a regionálnu územnú samosprávu rozdelené v pomere: delegáti: 4:5 - náhradníci: 5:4. 

http://cor.europa.eu/sk/about/Pages/members.aspx
http://cor.europa.eu/sk/activities/opinions/Pages/opinions-and-resolutions.aspx
http://cor.europa.eu/sk/activities/commissions/Pages/commissions.aspx
http://cor.europa.eu/sk/activities/commissions/Pages/commissions.aspx
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Predsedom národnej delegácie je zástupca regionálnej samosprávy a podpredsedom je zástupca miestnej 

samosprávy (J. Hlinka – starosta MČ Košice-Juh). Národná delegácia pracuje pod koordináciou SK8.  

*Títo delegáti a náhradníci stratili mandát miestne voleného zástupcu v posledných komunálnych voľbách 

2018. 

Doplnenie 2 členov a 1 náhradníka sa uskutoční v rámci nominácie národnej delegácie na nové funkčné 

obdobie 2020 - 2024 v druhej polovici roka 2019.  

Na 129. Plenárnom zasadnutí výboru (16. - 17. 5. 2018) členovia výboru jednohlasne prijali päť stanovísk 

z vlastnej iniciatívy, ktoré sa týkali preskúmania lesného hospodárstva EÚ, Európskeho námorného 

a rybárskeho fondu po roku 2020, inovácií v európskych regiónoch, európskej identity a kultúrneho dedičstva. 

Jednomyseľne prijali aj uznesenie o dôsledkoch vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie pre orgány 

miestnych a regionálnych samospráv. Väčšinovým hlasovaním bol prijatý európsky návrh legislatívy súvisiaci 

s kvalitou vody určenej na ľudskú spotrebu, civilnou ochranou a pravidlami pre vnútorný trh so zemným 

plynom. Na diskusii o viacročnom finančnom rámci s členmi výboru sa zúčastnil Günther H. Oettinger, komisár 

EÚ pre rozpočet a ľudské zdroje. 

Počas 130. Plenárneho zasadnutia výboru (4. - 5. 7. 2018) členovia výboru prijali jednomyseľne 8 stanovísk 

z vlastnej iniciatívy k týmto témam: ciele východného partnerstva do roku 2020, ochrana verejných priestorov, 

vykonávanie mestskej agendy EÚ, rast a súdržnosť v pohraničných regiónoch, nekalé praktiky medzi 

dodávateľmi v potravinovom dodávateľskom reťazci, zdravé a udržateľné stravovanie, reforma hospodárskej 

a menovej únie a balík predpisov o verejnom obstarávaní. Väčšinou hlasov boli prijaté stanoviská 

k transparentným a predvídateľným pracovným podmienkam v EÚ a nízkoemisnej mobilite. Na zasadnutie 

výboru boli prizvaní aj zástupcovia miestnych a regionálnych združení v Európe, ktorí s vedením výboru, ako 

aj jeho členmi, mali priestor na prediskutovanie otázok týkajúcich sa budúcnosti EÚ a tiež samotnej únie. 

131. plenárne zasadnutie (8. - 10. 10. 2018) sa konalo počas. 16. Európskeho týždňa miest a regiónov 

v Bruseli. Októbrové plenárne zasadnutie výboru sa venovalo balíku návrhov v súvislosti s viacročným 

finančným rámcom na roky 2021 – 2027, ako aj konkrétnym návrhom budúcich programov a nástrojov EÚ: 

Horizont Európa, Európsky námorný a rybársky fond, Fond pre azyl a migráciu, program LIFE, Nástroj na 

prepájanie Európy a program Práva a hodnoty. Predmetom rokovania boli ďalšie európske legislatívne návrhy, 

a to návrh na riadenie Európskeho orgánu práce, návrh smernice o jednorazových plastoch, začleňovanie 

športu do pracovného programu EÚ na obdobie po roku 2020, balík predpisov o spravodlivom zdaňovaní, 

Akčný plán digitálneho vzdelávania, význam politík v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry, riziká v 

potravinovom reťazci a nová dohoda so spotrebiteľom..        

Budúcnosť politiky súdržnosti bola nosnou témou 132. Plenárneho zasadnutia výboru 

(5. - 6. 12. 2018). Na diskusii s členmi výboru sa zúčastnila Corina Crețu, členka Komisie zodpovedná za 

regionálnu politiku. Členovia výboru jednomyseľne prijali stanoviská k návrhom nariadení budúcej kohéznej 

politiky: všeobecné nariadenie, návrh nariadení o ESF+, EFRR a KF, o cezhraničnom mechanizme, program 

pre jednotný trh, Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program, program Digitálna 

Európa (2021 – 2027), Európsky zbor solidarity a nová stratégia EÚ pre mládež, program InvestEU, ako ja 

balík týkajúci sa rozširovania susedskej politiky a modelov miestnej zodpovednosti za energetiku a úloha 

miestnych energetických spoločenstiev pri energetickej transformácii Európy. Väčšinovým hlasovaním boli 

prijaté stanoviská k návrhu nariadenia o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná 
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spolupráca (Interreg), k reforme SPP, Európskemu fondu na prispôsobenie sa globalizácii, programu na 

podporu reforiem a európskemu nástroju stabilizácie investícií, zdaňovaniu v digitálnej ekonomike a návrh 

nariadenia o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody.  

Kongres miestnych a regionálnych samospráv (Rada Európy) 

Kongres miestnych a regionálnych samospráv (ďalej len „kongres“) je poradným orgánom Rady Európy 

(Výboru ministrov, Parlamentného zhromaždenia). V priebehu roka sa konajú dve plenárne zasadnutia, na 

ktorých sa zúčastňuje 318 členov buď v pozícii delegáta alebo náhradníka zo 47 členských štátov Rady 

Európy. Na plenárnych zasadnutia členovia prijímajú stanoviská formou odporúčania adresovaného orgánom 

Rady Európy alebo odporúčania/rezolúcie adresovaného miestnym a regionálnym samosprávam v členských 

krajinách. V priebehu roka sa členovia kongresu zúčastňujú aj na práci 3 tematických výborov kongresu.  

Kongres sa realizuje najmä v oblasti dodržiavania princípov demokratického riadenia a základných práv a 

slobôd na miestnej a regionálnej úrovni, dobrej správy veci verejných “good governance“ a posilňovania 

autonómnosti samospráv. Na základe monitorovacích misií pripravuje pravidelné správy o stave miestnej a 

regionálnej demokracie vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi alebo žiadateľmi o členstvo v Rade Európy 

a dohliada na uplatňovanie princípov obsiahnutých v Európskej charte miestnej samosprávy v členských 

a pristupujúcich krajinách.  

Zástupcovia slovenskej miestnej územnej samosprávy v Kongrese miestnych a regionálnych 

samospráv pri Rade Európy (2016 - 2020) 

Delegáti: Jaroslav Hlinka Košice-Juh 

 Božena Kováčová Janova Lehota 

 Alexander Ferenčík (ÚMS) Kremnica 

Náhradníci: Maroš Sagan Cífer 

 Alexandra Pivková (ÚMS) Lučenec 

Pozn.: Slovenská územná samospráva je vo výbore zastúpená 5 delegátmi a 5 náhradníkmi. Miesta vo výbore 

sú medzi miestnu a regionálnu územnú samosprávu rozdelené v pomere: delegáti: 3:2 -  náhradníci: 2:3. 

Predsedom národnej delegácie je zástupca miestnej samosprávy (J. Hlinka – starosta MČ Košice-Juh) 

a  podpredsedom je zástupca regionálnej samosprávy.  Národná delegácia pracuje pod koordináciou ZMOS. 

V období od 29. snemu ZMOS (1. 5. 2018  -  30. 4. 2019) sa uskutočnili 2 plenárne zasadnutia kongresu. 

V danom období žiaden z členov nevystupoval v pozícií spravodajcu stanoviska kongresu. 

Účasť miestnej územnej samosprávy na plenárnych zasadnutiach v období od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019  

Plenárne zasadnutie 6. - 8. 11. 2018 2.- 4. 4. 2019 

Jaroslav Hlinka X X 

Maroš Sagan X X 

 

Významnou témou 35. plenárneho zasadnutia Kongresu (6. - 8. 11. 2018) bola „Integrita a etické správanie 

volených miestnych a regionálnych zástupcov“. Kongres preskúmal niekoľko správ o konflikte záujmov na 

miestnej a regionálnej úrovni, transparentnosti a otvorených vlád a revíziu Kódexu správania pre všetky osoby 

zapojené do miestnej a regionálnej samosprávy. V súvislosti s rôznymi krízami, ktorými Európa prechádza, 

členovia Kongresu viedli niekoľko diskusií o výzvach, ktorým čelia mestá a regióny. Problematika migrácie 

bola riešená počas dvoch diskusií na tému „Hlasovacie práva na miestnej úrovni ako faktor úspešnej dlhodobej 
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integrácie migrantov a vysídlených osôb v európskych obciach a regiónoch“ a „Pohraničné regióny, ktoré čelia 

migračnému fenoménu“. Okrem toho členovia diskutovali o situácii starostov pod tlakom, finančných 

ťažkostiach, ktorým čelia miestne orgány, a o tom, ako zosúladiť územnú solidaritu a regionálnu samosprávu.  

Účasť občanov bola tiež obsahom diskusií 35. zasadnutia, najmä s príspevkom mládežníckych delegátov zo 

42 členských štátov, ktorí sedeli vedľa členov Kongresu (bez hlasovacích práv). Na zasadnutí predstavitelia 

mládeže prezentovali terénne projekty, ktoré pripravili vo svojich príslušných miestnych orgánoch. Okrem toho 

sa uskutočnila diskusia o Európskom týždni miestnej demokracie (ELDW) a o potrebe oživiť túto každoročnú 

celoeurópsku akciu koordinovanú Kongresom.  

Kongres tiež zvolil svojho predsedu a predsedov komôr, ich podpredsedov a predsedov výborov.  

GudrunMosler-Törnström, odstupujúca predsedníčka, na začiatku zasadnutia zhodnotila aktivity a úspechy 

Kongresu počas dvoch rokov jej funkčného obdobia. Okrem toho členovia Kongresu zvážili navrhovanú 

reformu fungovania Kongresu a revíziu jeho štatutárnej charty. 

zaviedli nový sociálno-územný pakt. 

Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) 

CEMR je najväčšou strešnou organizáciou na európskej úrovni, ktorá združuje národné združenia miestnych 

a regionálnych samospráv z celej Európy. Cieľom CEMR je obhajovať záujmy samospráv na úrovni EÚ i na 

svetovej úrovni a vytváranie platformy na sieťovanie, výmenu informácií a spoluprácu členov. V súčasnosti 

CEMR združuje 60 členských združení zo 41 európskych krajín a reprezentuje približne 150 000 miestnych 

a regionálnych samospráv. Činnosť CEMR je založená na dvoch pilieroch: 

- ovplyvňovanie politík a legislatív EÚ vo všetkých oblastiach v záujme samospráv, 

- vytvorenie platformy na diskusiu a spoluprácu medzi národnými združeniami a ich odborníkmi, ale aj 

miestnymi a regionálnymi samosprávami. 

Prostredníctvom CEMR je ZMOS členom aj svetovej organizácie samospráv Spojené mestá a miestne 

samosprávy (UCLG). 

CEMR má dva riadiace orgány, a to Politický výbor a Výkonný výbor. Do Politického výboru, ktorý zasadá 2-

krát ročne, menuje ZMOS 4 delegátov a 4 náhradníkov.  

Zástupcovia ZMOS v Politickom výbore Rady európskych obcí a regiónov (2017 - 2019) 

Zástupcovia ZMOS vo Svetovej rade Spojených miest a miestnych samospráv (2017-2019): 

Delegát: František Bartko* Veľký Šariš 

Náhradník: Maroš Sagan Cífer 

*Títo delegáti a náhradníci stratili mandát miestne voleného zástupcu v posledných komunálnych voľbách 

2018. 

Delegáti: Dušan Antoš* Bratislava-Rusovce 

 František Bartko* Veľký Šariš 

 Božena Kováčová Janova Lehota 

 Viera Krakovská* Brusno 

Náhradníci: Zuzana Nebusová Spišské Tomášovce 

 Stanislav Horník Hriňová 

 Zuzana Máčeková Uhrovec 

 Maroš Sagan Cífer 
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Doplnenie delegátov do Politického výboru CEMR a UCLG sa uskutoční v druhej polovici roka 2019.  

Ostanté aktivity s nadnárodným rozmerom     

Okrem koordinácie členov ZMOS vo Výbore regiónov EÚ a Kongrese miestnych a regionálnych samospráv 

Rady Európy  združenie realizovalo aj tieto aktivity s nadnárodným rozmerom: 

Mestá a obce v rozvojovej spolupráci: presadzovanie úlohy miest a obcí v rozvojovej spolupráci SR. ZMOS 

komunikoval prípravu Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023 s Ministerstvom 

zahraničným vecí a európskych záležitostí SR prostredníctvom svojho zastúpenia v Koordinačnom výbore pre 

rozvojovú spoluprácu. Aj keď miestna územná samospráva nie je prioritným partnerom v rozvojovej spolupráci 

SR, ZMOS vytvára priestor pre mestá a obce na realizáciu aktivít v tejto oblasti. V pripravovanej stratégii ZMOS 

obhájil to, že mestá a obce aj naďalej ostávajú aktérmi rozvojovej spolupráce SR: "Samospráva – Úloha 

miestnych a regionálnych samospráv vyplýva predovšetkým z potenciálu využitia ich skúseností z miestneho a 

regionálneho rozvoja, zabezpečovania služieb pre občanov a iných oblastí. Spolupráca so samosprávami bude 

koordinovaná s ich strešnými organizáciami, predovšetkým Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS)."  

Agenda 2030 (Agenda OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030): ZMOS participoval na formulovaní 

šiestich kľúčových priorít SR v oblasti trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 (Agenda 2030) a 

prostredníctvom svojho zastúpenia v pracovnej skupine pre implementáciu Agendy 2030 a Rade vlády pre 

Agendu 2030. ZMOS trval na zachovaní priority udržateľné sídla nielen v kontexte zmeny klímy, ale celkovom 

v kontexte založenom na ekonomickom, sociálnom a environmentálnom prístupe. Táto priorita bola jednou zo 

šiestich schválených priorít SR v Agende 2030. 

Európska územná spolupráca EÚ: ZMOS v priebehu roka monitoroval návrhy nariadení EÚ a pozíciu SR 

k budúcej Európskej územnej spolupráci (cezhraničné a nadnárodné programy Interreg). K budúcej európskej 

územnej spolupráci EÚ 2020+ spracoval ZMOS odporúčania na nastavenie všeobecných postupov, pre 

tematické a štruktúrne zameranie a pre financovanie. Pozícia ZMOS k budúcej európskej územnej spolupráci 

EÚ 2020+ bola prezentovaná aj na podujatí Úradu vlády SR „Európska územná spolupráca: význam pre 

Slovensko a Európu (máj 2018)“.        

Grantové možností: ZMOS podporil a zapojil sa do iniciatívy „Granty pre samosprávu“, ktoré     organizuje Úrad 

vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska 

a ďalšími partnermi. Informačné dni sa v priebehu prvého polroka 2019 uskutočnili v Banskej Bystrici 

a Bratislave. Myšlienkou  iniciatívy na realizáciu podujatí, ktoré sa po prvýkrát konali v priebehu minulého roka 

(4 podujatia v 4 krajských mestách, v Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach a Trenčíne) je predstavenie 

európskych finančných mechanizmov a ďalších grantov podporujúcich aktivity miestnych samospráv 

založených na cezhraničnom alebo medzinárodnom partnerstve.  

           

Študijné návštevy ZMOS  prijal  5. 9. 2019 zástupcov moldavskej miestnej samosprávy v rámci študijnej 

návštevy starostov z Moldavska organizovanej pod záštitou SlovaAid (Ministerstva zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR) v rámci programu CETIR. Študijná návšteva starostov z Moldavska v Slovenskej 

republike bola zameraná predovšetkým na dobré príklady spolupráce samospráv, výmenu skúseností 

z komunálneho a podnikateľského sektora vrátane využitia podporných nástrojov, ako sú priemyselné parky, 

podnikateľské inkubátory a podobne. Moldavská delegácia sa zúčastnila aj zasadnutia odbornej sekcie 
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medzinárodných vzťahov Rady ZMOS. Moldavskú delegáciu prijal výkonný podpredseda ZMOS M. Muška 

a predseda sekcie medzinárodných vzťahov Rady ZMOS J. Hlinka. 

 

Zahraničné pracovné cesty 

Na pozvanie Medzinárodnej asociácie partnerských miest a regiónov Slovenska sa delegácia ZMOS  zúčastnila 

5. – 8. júna 2018 vo Vidnoje (Rusko) na 2. stretnutí partnerských miest Slovenska a Ruska. Potvrdená bola 

obojstranná pripravenosť pokračovať v kontaktoch a taktiež rozširovať formy spolupráce. Delegácia navštívila 

mesto Istra v Moskovskom regióne, ktoré prejavilo záujem o partnerskú spoluprácu so SR. Delegáciu pod 

vedením predsedu ZMOS M. Sýkoru tvorili výkonný podpredseda ZMOS M.Muška, primátor Senice B. Grimm, 

primátorka Humenného J. Vaľová, vedúca manažérka SO pre IROP mesta Nitra K. Koncošová, špecialistka 

sekcie zahraničných vzťahov ZMOS B. Vachová.     

Zástupcovia ZMOS sa zúčastnili na sneme partnerského združenia Svazu měst a obcí České republiky 7. 9. 

2019 v Prahe (ČR). Počas snemu bola ocenená spolupráca medzi ZMOS a SMO ČR pri príležitosti 100. 

výročia vzniku ČSR. Predseda SMO ČR a starosta Kyjova F. Lukl odovzdal ocenenie predsedovi ZMOS M. 

Sýkorovi a výkonným podpredsedom ZMOS M. Muškovi  

a J. Turčánymu. 

 Odborní zamestnanci Kancelárie ZMOS sa zúčastnili na dvoch pracovných stretnutiach v rámci projektu našej 

strešnej asociácie miest a obcí CEMR – Platforma pre rozvojovú spoluprácu miest a obcí, v ktorom ZMOS 

participoval v pozícii pozorovateľa s finančnou spoluúčasťou (2015 - 2018). Pracovné stretnutia v rámci projektu 

sa uskutočnili 8. - 10. 10. 2018 (B. Vachová, špecialistka sekcie zahraničných vzťahov) a 5. - 6. 2. 2019 v Bruseli 

(Z. Špačeková, riaditeľka sekcie zahraničných vzťahov). 

6.  Projektová činnosť ZMOS 

Sekcia projektov Kancelárie ZMOS poskytuje súčinnosť pri realizácii a implementácii projektov domácich 

/národných/ i medzinárodných financovaných z podporných štruktúr EÚ, v ktorých ZMOS vystupuje ako hlavný 

žiadateľ alebo partnerská organizácia, či člen projektového konzorcia. 

Cieľom sekcie projektov Kancelárie ZMOS je formou projektov  

• podporovať a rozvíjať činnosť a aktivity ZMOS a súčasne generovať podporné a doplnkové finančné zdroje 

pre Kanceláriu ZMOS; 

• monitorovať potreby členskej základne i spoločenskú objednávku a pracovať na príprave nových  projektov 

s riešeniami úloh optimalizácie procesov a modernizácie výkonov miestnej územnej samosprávy, 

implementácie verejných politík v kompetencii miest a obcí. 

1. NÁRODNÝ PROJEKT :  Modernizácia miestnej územnej samosprávy /akronym NP ModMUS/ 

Hlavný realizátor: ZMOS 

Trvanie projektu: 1. 2. 2018 – 30. 6. 2021  

Evidenčné číslo projektu: 314011Q775 

Organizácia je koordinátorom 

projektu: 

áno 

Počet spolu riešiteľských 

inštitúcií/ partner:    

 

0 
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Poskytovateľ dotácie: Európsky sociálny fond prostredníctvom Operačného programu 

Efektívna verejná správa 

Ciele projektu: 1. Zdieľanie úspešných riešení prostredníctvom príkladov dobrej 

praxe. 

2. Zníženie rizika prijímania rozhodnutí v rozpore s platným 

právnym stavom. 

3. Komparácia efektivity výkonu originálnych a prenesených 

kompetencií. 

4. Zvýšenie medziobecnej spolupráce obcí a vytvorenie mapy 

partnerstva.  

Web stránka projektu: www.zmos.sk – samostatný modul NP MODMUS s odkazom na 

https://npmodmus.zmos.sk/ 

 

Dosiahnuté výsledky :  

Združenie miest a obcí Slovenska realizuje národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy 

podporený Operačným programom Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Zmluva o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť 5. 9. 2018. Celkové oprávnené výdavky 

projektu na 4 roky sú 4 628 292,99 eur. 

Projekt tvoria štyri projektové aktivity a jedna prierezová zameraná na oblasť smart agendy. 

V rámci aktivity 1 Príklady dobrej praxe sa v júni 2018 uskutočnila vstupná konferencia s cieľom prezentovať 

aktivity a výstupy národného projektu. Počas roka bolo uverejnených  

6 príkladov dobrej praxe spolu s manuálom Kroky k úspechu, ktoré boli aj verejne prezentované na tlačových 

besedách v obci Muráň a v Partizánskom. V novembri ZMOS zorganizoval prvý informačný workshop tejto 

aktivity, ktorý sa venoval smart riešeniam vo verejnom osvetlení aj za účasti expertov z Českej republiky. 

Aktivita 2 Včasná intervencia je zameraná na zvyšovanie informovanosti miestnej územnej samosprávy 

o aktuálnej legislatíve s cieľom minimalizovať riziká spojené s prijímaním rozhodnutí v súlade s aktuálnou 

a teda platnou legislatívou. Preto ZMOS v roku 2018 zverejnil na svojej webovej stránke a elektronickou 

formou distribuoval 10 metodických usmernení/ newslettrov, z ktorých väčšina obsahovala aj prílohu v 

editovateľnej podobe, aby odborní zamestnanci a štatutári obcí mohli tieto materiály priamo využívať pri svojej 

činnosti. V októbri sa uskutočnil informačný seminár na tému pripravovanej novely zákona o verejnom 

obstarávaní a možnosti obecnej spolupráce na úseku verejného obstarávania aj za účasti lektorov z Úradu 

pre verejné obstarávanie. 

V aktivite 3 Rozbor kompetenčného zázemia miestnej územnej samosprávy odborní experti vykonávali 

činnosti zamerané na spracovanie nelegislatívneho materiálu týkajúce sa preneseného výkonu štátnej správy, 

a to prioritne na úsekoch matrík a volieb, stavebného poriadku, pozemných komunikácii, sociálnych služieb, 

životného prostredia a regionálneho školstva. V decembri ZMOS zorganizoval informačný workshop v rámci 

predmetnej aktivity s názvom „Súčasný model miestnej územnej samosprávy", cieľom ktorého  bolo oboznámiť 

účastníkov s vymedzením súčasného postavenia miestnej územnej samosprávy z hľadiska aktuálnej 

legislatívnej výbavy, aplikačnej praxe pri výkone kľúčových kompetencií a silnými a slabými stránkami 

súčasnej komunálnej legislatívy. 

http://www.zmos.sk/
https://npmodmus.zmos.sk/


 

 

 
60 

 

V aktivite 4 sa zameriavame na podporu medziobecnej spolupráce. V priebehu roka 2018 

boli  predstavitelia samosprávy kontaktovaní za účelom zodpovedania 4 prieskumov, ktorých účelom je 

zmapovanie súčasného stavu miestnej územnej samosprávy na úrovni mikroregiónov. Dáta získané 

z prieskumov sú využívané v rámci prípravy nelegislatívnych materiálov nielen v rámci tejto aktivity na tému 

efektivita a výkonnosť súčasného stavu medziobecnej spolupráce na úrovni vnútroštátnych a prihraničných 

regiónov  a možnosti efektívneho a optimálneho výkonu originálnych kompetencií v rámci súčasného modelu 

spoločných obecných úradov. V septembri sa uskutočnila medzinárodná konferencia Municipálna V-4 s 

názvom „Municipálna V-4: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu“ aj za účasti partnerov z krajín V-4.  

 

 

2. NÁRODNÝ PROJEKT:  Centrum sociálneho dialógu II. /akronym: NP CSD II./ 

Hlavný realizátor/prijímateľ: Implementačná agentúra MPSVaR SR 

Trvanie projektu:  1. 1. 2017 – 8. 3. 2018 

Evidenčné číslo projektu:  ITMS: 312031B970 

Organizácia je koordinátorom projektu:  nie 

Počet spolu riešiteľských inštitúcií/ 

partner: 4 

Partneri:  KOZ, RUZ, AZZZ, ZMOS 

Poskytovateľ dotácie: Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho 

rozvoja, Slovenská republika prostredníctvom Operačného 

programu Ľudské zdroje 

Cieľ projektu: Podpora hľadania konsenzu na tripartitnej úrovni, pomoc 

primeranej reakcii a predchádzaniu krízových situácií na 

trhu práce, prehĺbenie sociálnej súdržnosti v Slovenskej 

republike, vytvorenie priestoru na vyjednávanie medzi 

partnermi s potenciálom zefektívniť a skvalitniť prípravu 

legislatívy na tripartitnej úrovni, posilnenie budovania 

odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom 

podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania; 

Web stránka projektu:  Vytvorený modul CSD na webovom sídle/stránke ZMOS, 

kde sú ukladané informácie z priebehu implementácie, 

výsledné štúdie a tiež  prezentácie zo vzdelávacích aktivít. 

http://www.zmos.sk/centrum-socialneho-dialogu-ii-

.phtml?id3=124798    

 

Dosiahnuté výsledky : 

ZMOS, ako partner Prijímateľa (Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR) 

aktívne pokračoval v realizácii národného projektu Centrum sociálneho dialógu II.  v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje pod Riadiacim orgánom MPSVR SR a plnil zadefinované ukazovatele.  

Hneď prvý pracovný deň roku 2018 (2. 1.) bola ZMOS schválená originalita druhej analytickej štúdie „Analýza 

a trendy procesu deinštitucionalizácie  a možnosti miestnej územnej samosprávy z pohľadu zabezpečovania 

http://www.zmos.sk/centrum-socialneho-dialogu-ii-.phtml?id3=124798
http://www.zmos.sk/centrum-socialneho-dialogu-ii-.phtml?id3=124798
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sociálnych služieb, zamestnanosti a odmeňovania”, ktorá priblížila proces a podmienky deinštitucionalizácie - 

prechod prijímateľov sociálnych služieb z prostredia inštitučne organizovaných sociálnych  služieb do 

prostredia komunitného poskytovania sociálnych služieb a následne vo februári (8. 2.) schválil riadiaci orgán 

aj tretiu štúdiu vypracovanú s podporou ESF „Analýza možností na zvýšenie potenciálu miestnej územnej 

samosprávy pri realizácii hospodárskych politík miest a obcí“ vypracovanú ako podklad pre mestá, obce 

a ostatných sociálnych partnerov na diskusiu o možnostiach zvýšenia potenciálu miestnej územnej 

samosprávy na realizáciu ich hospodárskych politík. 

ZMOS zorganizoval dve vzdelávacie aktivity. Vo februári workshop v Poprade na tému „Problematika školstva 

v podmienkach marginalizovaných komunít“  s cieľom získania poznatkov a osvojenia si možnosti na 

zlepšenie situácie v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania v základných školách v špecifickej skupine 

miest a obcí v rámci sociálneho dialógu, a v marci dvojdňový pracovný seminár v Liptovskom Mikuláši 

„Súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohľadu miest a obcí“,  kde boli 

prezentované hlavné myšlienky a závery prvej rovnomennej štúdie. 

Od februára sa začala „polročná autorská spolupráca“ vybraných expertov na štúdii o dobrovoľníctve. Avšak  

bola prerušená na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu o pozastavení poskytovania NFP v súlade 

s Prílohou č.1 Všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z312031B970 čl.8 ods.6 písm. g), 

ku ktorému došlo na základe predbežnej správy z výsledkov auditu Európskej komisie kvôli chybným 

postupom RO OP ĽZ pri nastavovaní mechanizmu schvaľovania výstupov a stanovenia alokácie rozpočtu. 

Riadiaci výbor NP rozhodol o ukončení projektu a pokračovaní v rámci novopripravovaného národného 

projektu. 

Projekt sme v zmysle usmernení RO realizačne i finančne ukončili a vysporiadali vzťahy s Prijímateľom NFP. 

3. NÁRODNÝ PROJEKT: Podpora kvality sociálneho dialógu /akronym: NP PKSD/ 

Hlavný realizátor: Implementačná agentúra MPSVR SR 

Trvanie projektu:  1. 7. 2018 – 28. 2. 2023 

Evidenčné číslo projektu: ITMS: 

Organizácia je koordinátorom projektu:  nie 

Počet spolu riešiteľských inštitúcií/ 

partner: 5 

Partneri:  KOZ, RUZ, AZZZ, ZMOS, APZ 

Poskytovateľ dotácie: Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho 

rozvoja, Slovenská republika prostredníctvom Operačného 

programu Ľudské zdroje 

Cieľ projektu: Podpora hľadania konsenzu na tripartitnej úrovni, pomoc 

primeranej reakcii a predchádzaniu krízových situácií na 

trhu práce, prehĺbenie sociálnej súdržnosti v Slovenskej 

republike, vytvorenie priestoru na vyjednávanie medzi 

partnermi s potenciálom zefektívniť a skvalitniť prípravu 

legislatívy na tripartitnej úrovni, a posilnenie budovania 

odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom 

podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania; 

Web stránka projektu: www.zmos.sk 

http://www.zmos.sk/
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Začali sa práce na príprave zámeru nového projektu sociálnych partnerov so zdôvodnením využitia skúseností 

a odporúčaní z predchádzajúcich projektov CSD I. a II., prehĺbením prostredia na diskusie, podporu 

vyjednávania, smerovaním sociálneho dialógu na vysoko odbornú úroveň a zameraním sa na dosiahnutie 

profesionálneho sociálneho dialógu, ktorý je založený na odborných stanoviskách a argumentácii sociálnych 

partnerov s cieľom merať dopady jednotlivých navrhovaných politík na podnikateľské prostredie, 

zamestnávateľov zamestnancov, rôzne sociálne skupiny, či iné relevantné cieľové skupiny, ktorých sa bude 

prejednávaná politika na tripartitnej úrovni týkať – v zhrnutí nový NP bude zameraný na podporu kvality 

dialógu.  

Určili sa partnerom indikátory  -  počty analýz, vzdelávacích podujatí, stanovila sa predpokladaná dĺžka 

realizácie a spoločne sa pracovalo na alokácii celkového rozpočtu. Práce na vycizelovaní zámeru sa 

realizovali na úrovni pracovno-poradnej skupiny zloženej so zástupcov všetkých partnerov. Zámer bol 

predložený a schválený 29. júna 2018. 

V mesiaci august 2018 bola HSR SR rozšírená o ďalšieho člena - Asociáciu priemyselných zväzov, a tak sa 

opätovne pracovalo na zámere, ktorý musel byť opätovne schvaľovaný Monitorovacím výborom a Komisiou 

MV OP ĽZ 4. 12. 2018. Zámer bol schválený a práce na žiadosti ukončené posledným doplnením zadaní 

o nové údaje vyplývajúce z novej, účinnej Príručky pre žiadateľa. 

ZMOS si svoje záväzky plynúce z partnerstva svedomite a načas plnil. Žiadosť prešla procesom vnútorného 

pripomienkového konania MPSVR SR, bola predložená po vyzvaní a následne  prijímateľ (IA) pristúpil 

k podpisu Zmluvy o NFP. Zmluvy o partnerstve sa podpísali pred podaním žiadosti a sú jej prílohou. Na ich 

znení pracovali zamestnanci legislatívnych sekcií ministerstva i našich sekcií kancelárie, spolu s projektovými 

sekciami. Oprávnenosť výdavkov bola riadiacim orgánom stanovená termínom 1. 7. 2018.  

ZMOS vyhlásil a zrealizoval už tri výberové konania na autorskú spoluprácu s expertmi prvej, druhej i tretej 

štúdie, so začiatkom od februára 2019 na témy – štúdia1: „Dobrovoľníctvo v samospráve – krok k aktívnym 

komunitám“, štúdia2: „Podpora nájomného bývania“ a štúdia 3: „Sociálny dialóg a miestna územná 

samospráva v krajinách V4 + Ukrajina“.  

4. PROJEKT: Europe direct – Žilina /akronym: EDIC ZA/ 

Hlavný realizátor: ZMOS 

Trvanie projektu:  31. 12. 2017 ukončené / na rok 2018 - 2020 nepriznané 

Evidenčné číslo projektu:  COMM/BTS/ED/2013-2017      ARES(2013)1040560 

Organizácia bola koordinátorom projektu:  áno 

Počet spolu riešiteľských inštitúcií/ 

partner: 1 

elion, a.s. 

Poskytovateľ dotácie: Európska únia prostredníctvom programu Výber 

hostiteľských štruktúr pre informačné centrá siete 

EUROPE DIRECT v rokoch 2013 - 2017 

Cieľ projektu: Zabezpečiť podporu práce Zastúpenia Európskej komisie 

a Informačných kancelárií Európskeho parlamentu na 

miestnej a regionálnej úrovni s dôrazom na maximalizáciu 
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informačných efektov v prostredí miestnej územnej 

samosprávy 

Web stránka projektu: www.europedirectzilina.sk 

 

Dosiahnuté výsledky:   

Výzvy  COMM/BTS/ED/2018 - 2020  sa napriek prvotnému neodporúčaniu zo strany ZMOS (hostiteľskej 

štruktúry pre informačné centrá siete EUROPE DIRECT) zúčastnilo aj Informačné centrum  EDIC v Žiline, 

ktoré na základe zmluvy o spolupráci  viedla spoločnosť elion s.r.o. . V obmedzenej výzve nesplnili kritériá na 

výber a od vyzvania napokon odstúpili. 

V roku 2018 sa uskutočnilo len administratívne ukončenie projektovej spolupráce za rok 2017, t.j. odovzdanie 

Záverečnej správy o činnosti a vyplatenie zostatku. Po pripísaní financií na účet partnera Zastúpenia  EK na 

Slovensku, teda na ZMOS, boli financie poukázané spoločnosti elion s.r.o.. Vedenie združenia sa rozhodlo 

neposkytnúť celú sumu, zostatok sumy bol podmienený vykonaním finančnej kontroly projektu s cieľom 

overenia oprávnenosti výdavkov a skutočného dodania služieb, súladu finančných operácií a dodržiavania 

hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov. 

Do dnešného dňa výkon kontroly na mieste nebol spoločnosťou elion s.r.o. umožnený. 

 

 

5. NÁRODNÝ PROJEKT: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy /akronym: NP 

ZMOS 

Hlavný realizátor: ZMOS 

Trvanie projektu:  Projekt ukončený 05/2016 - vo fáze 5-ročnej 

udržateľnosti preukazovanej následnými 

monitorovacími správami do apríla 2021 

/za roky 2017,2018,2019,2020,2021/ 

Evidenčné číslo projektu:  ITMS:27140130193    ITMS 27130330025 

Organizácia bola koordinátorom projektu:  áno 

Počet spolu riešiteľských inštitúcií/ 

partner:  0 

- 

Poskytovateľ dotácie: Európsky sociálny fond a Slovenská republika 

prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a 

sociálna inklúzia 

Cieľ projektu: Podpora zavádzania opatrení ZMOS, ktoré budú viesť k 

zvyšovaniu konkurencieschopnosti a budovaniu kapacít 

miestnej územnej samosprávy ako integrálnej súčasti 

verejnej správy 

Web stránka projektu: Virtuálna akadémia ZMOS 

http://kurz.zmos.exs.sk/login.php  

 

Dokumentovaná udržateľnosť 

http://www.europedirectzilina.sk/
http://kurz.zmos.exs.sk/login.php
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Projekt ukončený v máji 2016 je vo fáze 5-ročnej udržateľnosti preukazovanej následnými monitorovacími 

správami do apríla 2021. Aj druhý rok po ukončení projektu odborní zamestnanci Kancelárie ZMOS/experti 

využívajú softvér ako analytický a evidenčný nástroj. V zmysle zadefinovaných priorít Radou ZMOS  sa 

analytický softvér využíva hlavne na realizáciu prieskumov, t.j. cez webové rozhranie sú rozposielané, 

zozbierané a vyhodnocované dotazníky, ktoré sú súčasťou odporúčaných riešení vo vypracovávaných 

analytických štúdiách v rámci národných projektov v operačných programoch Ľudské zdroje i Efektívna 

verejná správa. 

1. Výhody členstva  

Spoločný hlas 

Združenie miest a obcí Slovenska bolo založené na obhajobu spoločných oprávnených záujmov 

a presadzovanie potrieb svojich členov, teda miest, obcí a mestských častí, čo zároveň znamená, že jeho 

úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých členských miest a obcí.  

Združenie miest a obcí Slovenska je najväčšia nevládna organizácia združujúca, zastupujúca 

a reprezentujúca mestá, obce a mestské časti v Slovenskej republike ako právnické osoby. Od svojho 

založenia v marci 1990 sa aktívne zapája do reformných procesov verejnej správy a svoje aktivity vyvíja tak 

vo vzťahu k svojim členom,  ako aj vo vzťahu k národným orgánom  a tiež na európskej a medzinárodnej 

úrovni. Vďaka aktívnej participácii v procesoch budovania a upevňovania miestnej samosprávy a demokracie 

na Slovensku Združenie miest a obcí Slovenska predstavuje neoceniteľný zdroj informácií, skúseností 

a dobrých praktík pre domáce a zahraničné inštitúcie a združenia miestnych samospráv. 

Naše poslanie – spoločné ciele 

• obhajovanie  a presadzovanie  spoločných záujmov a práv členských miest a obcí pri rešpektovaní ich 

autonómneho postavenia v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou SR a zákonmi 

Slovenskej republiky a na základe princípov trvalo udržateľného rozvoja a sociálnej kohézie, 

• predkladanie vecne príslušným ústredným orgánom návrhy na riešenie problémov miestnej územnej 

samosprávy, 

• zjednocovanie postupu členských miest a obcí pri vykonávaní kompetencií,  

• posilnenie ekonomickej samostatnosti miest a obcí, 

• podpora a rozvoj samosprávnej demokracie vo verejnej správe, 

• podpora prenosu skúseností a dobrých praktík súvisiacich s procesom decentralizácie a konsolidácie 

miestnej územnej samosprávy, 

• ochrana a rozvoj princípov fiškálnej decentralizácie, modernizácie, dobrého spravovania a subsidiarity, 

• podpora finančnej stability miest a obcí, 

• zastupovanie slovenskej miestnej samosprávy v medzinárodných vzťahoch a rozvojovej spolupráci, 

• zachovávanie vysokej kredibility miest a obcí medzi občanmi, 

• zastupovanie miest a obcí ako zamestnávateľov s viac ako 160 000 zamestnancami. 

Charakteristika ZMOS 

Združenie miest a obcí Slovenska združuje 2795 samospráv z celkového počtu 2929. Zo 140 miest je 

členom ZMOS 132, z 39 mestských častí Bratislavy a Košíc je členom 28  a z 2750 obcí sa svojím členstvom 

k ZMOS hlási 2635.  Okrem toho v rámci krajín Európskej únie nepôsobí žiadna iná strešná organizácia 

samosprávy na princípe dobrovoľnosti s tak vysokou mierou reprezentatívnosti a dlhodobej členskej stability. 
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Činnosť združenia: 

• koordinačná: vytváranie podmienok na výmenu názorov a skúseností členských zástupcov členských 

miest a obcí a formovanie spoločných stratégií prispievajúcich k posilňovaniu pozície miestnej územnej 

samosprávy, 

• iniciatívna: proaktívna účasť zástupcov členských miest a obcí pri riešení spoločných problémov 

a príprave i realizácii spoločných stratégií, 

• metodicko-informačná: poskytovanie metodickej činnosti v súvislosti so zákonnými povinnosťami 

a právami miest a obcí,  

• legislatívna: ZMOS je povinne pripomienkujúci subjekt v rámci legislatívneho procesu a zároveň je členom 

Legislatívnej rady vlády SR a Hospodárskej a sociálnej rady SR, 

• vzdelávacia a projektová: vykonáva združenie priamo prípravou a realizáciou vzdelávacích aktivít, 

projektov  a programov pre členské mestá a obce a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Presadzovanie záujmov miest a obcí  

Presadzovanie oprávnených záujmov územnej samosprávy do právnych predpisov má viaceré formy. Okrem 

zastúpenia ZMOS v rôznych poradných a odborných komisiách je ZMOS v rámci legislatívneho procesu 

povinne pripomienkujúcim subjektom. Vyjadruje sa k právnym predpisom, ktoré sa priamo i nepriamo dotýkajú 

obcí a miest. Keďže ZMOS nemá zákonodarnú iniciatívu, spolupracuje s poslancami Národnej rady Slovenskej 

republiky na príprave poslaneckých návrhov zákonov alebo ich noviel. Okrem toho v písomnej forme alebo v 

osobnom kontakte informuje členov zákonodarného zboru o argumentoch miest a obcí, upozorňuje na možné 

negatívne dopady, prípadne navrhuje konkrétne riešenie sporných otázok.  ZMOS aj v poslednej fáze 

legislatívneho procesu spolupracuje s klubmi poslancov a s výbormi Národnej rady Slovenskej republiky a 

zúčastňuje sa na ich rokovaniach. Pri závažných otázkach rokuje s vedením parlamentných politických 

subjektov o podpore pre svoje návrhy a požiadavky. Súčasťou práce ZMOS v legislatívnom procese je aj jeho 

členstvo a aktívna činnosť v Hospodárskej a sociálnej rade SR (tripartita).  

ZMOS v území 

Mestá, obce a mestské časti sa na princípe  dobrovoľnosti združujú v regionálnych združeniach, ktoré sa 

stávajú súčasťou štruktúry ZMOS na základe ich žiadosti o prijatie. V súčasnosti v území pôsobí 61 

regionálnych združení ako samostatných právnických osôb s vlastnými stanovami a orgánmi. Regionálne 

združenia v rámci funkčného obdobia svojich orgánov delegujú  zástupcov do Rady ZMOS a na výročný snem. 

Prostredníctvom zástupcov predkladajú iniciatívne návrhy a požiadavky orgánom ZMOS.  

Zastúpenie v Európskej únii a Rade Európy 

ZMOS obhajuje záujmy miestnych samospráv aj na európskej úrovni. Spolu s ďalšími združeniami sa snaží 

ovplyvňovať podobu európskej legislatívy a politík v prospech miest a obcí. Aktívne sa zúčastňuje činnosti 

Rady európskych obcí a regiónov(CEMR), Výboru regiónov Európskej únie (CoR) a Kongresu miestnych a 

regionálnych orgánov pri Rade Európy (CLRAE) a je zapojený vo Svetovej organizácii miest a samospráv 

(UCLG). ZMOS sa  zúčastňuje rôznych medzinárodných aktivít, konferencií, seminárov a projektov, do ktorých 

zapája svojich členov a podporuje mestá a obce v nadväzovaní partnerskej spolupráce.  

Mediálny servis a edičná činnosť 

Charakteristika ZMOS ako nestraníckej organizácie a združenia, ktoré kladie dôraz na vecný dialóg, sa 

premieta aj do mediálnej komunikácie a informovanosti. ZMOS spolupracuje so všetkými printovými 
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a elektronickými médiami, bez ohľadu na ich miestne, regionálne či republikové pôsobenie a periodicitu. 

ZMOS aktívne spolupracuje s dvojtýždenníkom Obecné noviny, ide o špecializované periodikum, ktoré zahŕňa 

celú sféru územnej samosprávy.  

Vydavateľská činnosť ZMOS sa viaže nielen na odborné podujatia ZMOS, ktorých súčasťou je zvyčajne 

zborník s prednáškami a diskusnými príspevkami, ale  Kancelária ZMOS pravidelne vydáva odborné 

publikácie o miestnej samospráve a analytické materiály reagujúce na dôležité oblasti života spoločnosti.  

Prečo sa stať členom ZMOS?  

• aktívne participujeme na tvorbe legislatívy, 

• iniciujeme spoločné kroky proti legislatívnym riešeniam, ktoré sú pre mestá a obce nevýhodné, 

pripravujeme vlastné legislatívne návrhy, 

• ponúkame odborné znalosti a vecnú podporu pre našich členov, 

• poskytujeme členským mestám odborné legislatívne konzultácie, 

• využívame výmenu skúseností medzi mestami a obcami aj v zahraničnom kontexte, 

• organizujeme odborné konferencie, semináre, tematické študijné návštevy, workshopy, vytvárame 

platformy na výmenu skúseností,  

• podporujeme propagačné a informačné aktivity, 

• poskytujeme našim členom účasť na projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov týkajúcich sa 

záležitostí dôležitých pre miestne samosprávy, napr. rozvoj miestnej samosprávy, sociálny dialóg, 

vzdelávanie, klíma, smart agenda, administratívne služby a verejno-súkromné partnerstvo, 

• využívame vlastné a externé informačné kanály – dvojtýždenník Obecné noviny, webovú stránku 

www.zmos.sk poskytujúcu aktuálne informácie a oznamy, newsletter, Komunálny spravodajca pre 

členské mestá a obce, TASR, výstupy z národných projektov, 

• pravidelne spolupracujeme s celoštátnymi médiami, novinármi, organizujeme briefingy a tlačové 

konferencie, spolupracujeme s hovorcami miest, redaktormi mestských novín a tlačovými kanceláriami, 

• spolupracujeme s medzinárodnými partnermi a zahraničnými samosprávnymi združeniami, 

• zastupujeme záujmy našich členov v európskych samosprávnych organizáciách, 

• monitorujeme potreby členskej základne s cieľom návrhu riešení na optimalizáciu a modernizáciu 

výkonov miestnej územnej samosprávy a implementáciu verejných politík v kompetencii miest a obcí, 

• participujeme na projektoch v spolupráci so združeniami miestnych samospráv v Európe, 

• podporujeme členské mestá a obce pri hľadaní medzinárodných partnerov (väčšina medzinárodných 

partnerstiev zahŕňajúcich slovenské samosprávy boli založené  pomocou ZMOS), 

• poskytujeme prístup k benefitom partnerov ZMOS. 

Práva, ktoré  patria členom ZMOS  

• zúčastňovať sa na rokovaniach snemu združenia a hlasovať o uzneseniach, 

• voliť a byť volený prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu do orgánov združenia, 

• predkladať námety a žiadosti na riešenie problémov týkajúcich sa miest a obcí, prípadne ich orgánov, 

• zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje a zabezpečuje združenie, 

• požadovať koordinačné a metodicko-informačné služby poskytované združením  a navrhovať opatrenia 

na zlepšenie jeho činnosti, 
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• zúčastňovať sa na plnení úloh združenia a byť informovaný o jeho činnosti. 

Organizačná štruktúra 

• organizácia je riadená orgánmi (snem, rada, predsedníctvo, predseda, odborné sekcie Rady ZMOS, 

Kontrolná komisia), v ktorých sú zastúpení najmä volení predstavitelia miest a obcí, 

• najvyšším orgánom je snem, ktorý zasadá každoročne, 

• medzi zasadaniami snemu je výkonným orgánom rada, ktorú tvoria zástupcovia 61 regionálnych združení 

miest a obcí, 

• činnosť rady je dopĺňaná činnosťou odborných sekcií, 

• štatutárnym zástupcom je predseda, priamo volený snemom na obdobie 4 rokov. 

Kancelária ZMOS 

• je výkonná zložka ZMOS zabezpečujúca odborné, organizačné, administratívne, hospodárske 

a technické úlohy súvisiace s činnosťou ZMOS, 

• výraznou mierou sa podieľa  na všetkých aktivitách a výsledkoch ZMOS, 

• zabezpečuje rokovania všetkých orgánov ZMOS, spracováva odborné podklady na rokovania 

predstaviteľov ZMOS, zapája sa do legislatívneho procesu, rokuje na pracovnej úrovni s odbornými 

zástupcami jednotlivých ministerstiev, realizuje vzdelávacie aktivity a projekty, udržiava kontakty 

s médiami a zahraničnými organizáciami, 

• kanceláriu združenia riadi ústredný riaditeľ, ktorý zodpovedá za jej činnosť a odbornú úroveň 

predsedovi a Rade ZMOS. 

 

Spracoval: Michal Kaliňák 

 

REGION LIPTOV  -  oblastná  organizácia   cestovného   ruchu 

 

Názov spoločnosti:  REGION LIPTOV – oblastná organizácia cestovného ruchu 

Sídlo:     Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Výkonný riaditeľ spoločnosti:  Ing. Darina Bartková  

Členský príspevok  2018 : 178 000 eur,  

Financované aktivity z ČP: 133 500 eur 

Financované aktivity z dotácie:  80 500 eur 

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV (OOCR RL) už  siedmy rok realizovala aktivity 

na zvýšenie atraktívnosti a konkurencieschopnosti regiónu, zlepšenie organizácie destinačného 

manažmentu a podporu  predaja regiónu Liptov. 

Oblastná organizácia hospodárila v roku 2018 s členskými príspevkami vo výške 1 003 852 eur a dotáciou vo 

výške 907 451,63 eur na bežné  a  kapitálové výdavky a príspevkom z Úradu práce na zamestnanca vo výške 

1 772 eur. Výnosy z podnikateľskej činnosti boli 16 946,33 eur.  Celkové výnosy predstavovali  1 999 603,20 

eur. 
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Celkové náklady oblastnej organizácie REGION LIPTOV k 31.12.2018 predstavovali sumu  2 004 728,90 eur. 

OOCR REGION LIPTOV realizovala plánované aktivity v súlade s plánom aktivít a projektom na ktorý získala 

dotáciu. Náklady na aktivity realizované z členských príspevkov boli vo výške 1 128 245,02 eur, náklady na 

aktivity realizované z dotácie  boli vo výške 876 483,88 eur, náklady na prevádzku boli vo výške 131 134,67 

eur. Hospodársky výsledok k 31.12.2018 predstavuje účtovnú stratu vo výške 5 553,20 eur po zdanení. 

Hospodársky výsledok je v súlade s plánom. Uvedené hospodárske výsledky potvrdil audit.  

Realizované aktivity OOCR REGION LIPTOV v roku 2018 

Región Liptov už štyri roky realizoval aktivity pod spoločnou značkou LIPTOV. Liptov dosiahol v minulom roku 

intenzívnejší rast návštevnosti 7,7 % a počtu prenocovaní 6,7 % ako je celoslovenský priemer + 4,1% 

a tiež ako región Vysoké Tatry. Atraktívnosť regiónu neustále rastie vďaka investíciám do cestovného 

ruchu, novým atrakciám (nový mega tobogán v Tatralandii, investície v Kúpeľoch Lúčky, investície vo 

vodnom parku v Bešeňovej, vynovený zábavný areál Tatrapolis, Marina Liptov), infraštruktúrnym projektom 

(CykloKorytnička, Projekt zavedenia nostalgického vláčika Korýtko, Medvedia cesta,  Náučné chodníky na 

Háji-Nicovô), silným eventom, ktoré sú motiváciou navštíviť región a marketingovým aktivitám, ktoré 

realizuje Oblastná organizácia REGION LIPTOV. 

Realizácia aktivít projektu a silné marketingové aktivity výrazne prispeli k zvyšovaniu atraktívnosti destinácie 

a rastu počtu návštevníkov. Na podporu letného  turizmu sme realizovali kampaň na domácom trhu 

s úspešným komunikačným konceptom Všetko je na Liptove, ktorá komunikuje Liptov ako tradičný 

a moderný región a zároveň komunikuje  širokú ponuku atrakcií na  Liptove. Súčasťou letnej kampane bola aj 

sponzoringová  kampaň v hlavnom vysielacom čase  na TV JOJ.  Letnú kampaň sme podporili silnou PR 

kampaňou s 24 tlačovými správami, vďaka ktorým sme mali viac ako 150 výstupov v printoch, na weboch 

a rádiách a viacero výstupov v celoplošných televíziách - TV Markíza, TV JOJ, STV. 

 

Letná kampaň prebiehala aj na poľskom trhu. Počas kampane sme sa snažili osloviť potenciálnych klientov, 

ktorí majú záujem o cestovanie na Slovensko. Kampaň prebiehala na najnavštevovanejších poľských web-

stránkach pre cieľovú skupinu turistika a šport. Dosiahli sme viac ako 4 mil. videní, zásah  cieľovej skupiny 

989 tisíc. Kampaň bola úspešná, čo sa prejavilo aj na ročnom raste počtu návštevníkov z Poľska o 4,7 %. Na 

podporu letného turizmu sme realizovali kampaň na izraelskom trhu prostredníctvom newslettrov cielených 

na skupinu klientov, ktorí si hľadajú dovolenku na Slovensku. Newslettre boli zamerané na ponuku letného 

turizmu na Liptove. V kampani bolo oslovených 385 tis. klientov. Účinnosť kampane potvrdzuje aj rast  počtu 

prenocovaní izraelskej klientely v minulom roku o 7% počas letnej sezóny. 

Na podporu zimného turizmu sme realizovali on-line kampan na domácom trhu s komunikačným 

konceptom Všetko je na Liptove. Kampaň prebiehala aj v poľskej televízii TVN, ktorá  má  najväčšie pokrytie 
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v Poľsku a najväčšou pravdepodobnosťou, že zasiahneme zimného klienta Liptova. Televízia má vysokú 

sledovanosť a je obľúbenou u cieľovej skupiny v produktívnom veku. Počas kampane sme dosiahli zásah 

cieľovej skupiny 11,77 miliónov potenciálnych klientov. Kampaň bola úspešná, čo dokladuje aj rast zahraničnej 

klientely v januári o 18,7 %.  

V spolupráci s OOCR REGION TATRY sme sa rozhodli spoločne postupovať a koordinovať 

marketingové aktivity  v etablovaní na nových zahraničných trhoch. Kampaň prebiehala aj na nových 

príjazdových trhoch v krajinách Beneluxu. Bola úzko cielená na skupinu cestovateľov, ktorí radi objavujú 

nové destinácie. Prebiehala príprava kampaní  v on-line prostredí,   na google adwords (google 

ads),  facebookovej (facebook ads a posty), zrealizovali sme infocesty belgických a holandských novinárov, 

bola pripravená účasť na výstavách Utrechte, Antverpách a Brusseli. V tomto roku aktivity pokračujú, finálne 

vyhodnotenie bude po skončení kampane X/2019. 

Pokračovali sme v projekte Liptov News, aby sme zvýšili povedomie o regióne, aktivitách a novinkách. 

V rámci ktorého sme pripravili 48 reportáží a spotov o cestovnom ruchu, novinkách, podujatiach a aktivitách.   

Pokračovali sme v realizácii  poznávacích produktov pre návštevníkov: zábavná hra pre rodiny s deťmi  

Liptoviedky, zábavná hra Drakopark, Tvorivé dielne vo Vlkolínci a interaktívne aktivity Nechajte sa 

zlákať a Dobrodružstvá s Mikulášom na oživenie a zatraktívnenie centra mesta Liptovský Mikuláš. 

Novinkou bolo spustenie letnej víkendovej prevádzky vláčika Korýtko, ktorý začal premávať na trati 

Ružomberok – Korytnica. Projekt sme realizovali v spolupráci s mestom Ružomberok a lokálnymi aktivistami. 

Vláčikom sa previezlo 7 100 návštevníkov, čo je vzhľadom na 25 prevádzkových dní výborný výsledok. 

Obľubu si získali aj aktivity na oživenie a zatraktívnenie centra mesta Liptovský Mikuláš, 

sprievodcovské služby v meste Liptovský Mikuláš po sakrálnych pamiatkach, ktoré navštívilo viac ako 

10 tis. návštevníkov,  produkt Dobrodružstvo s Mikulášom, ktoré motivovalo malých aj veľkých poznať 

ponuku mesta a tiež Zážitkové exkurzie k včelím úľom v Lúčkach.  

Pokračovali sme v budovaní produktu cykloturistika, vyznačili sme 29,3 km nových trás (Podtatranská 

cyklomagistrála úsek Žiarska dolina – Podbanské, Vyšná Boca – Čertovica, Liptovská cyklomagistrála 

Pribylina – Vlkolínec, single tracky nad Závažnou Porubou ). Obnovili sme cyklotrasy v  dĺžke 27,7 km. V rámci 

prezentácie a propagácie produktu cykloturistiky sme realizovali  podujatia „S deťmi na kolesách“, 

Ružomberské schody, Cyklovýzvu pre malých a veľkých, Vrchársku korunu liptovskú, ale aj sedem 

cyklovýletov. Podujatí sa aktívne zúčastnilo viac ako 700 účastníkov a viac ako tisíc divákov.  
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Novinkou  v oblasti turistiky bolo uvedenie náučného chodníka Medvedia cesta v Hrabovskej doline 

a uvedenie náučných chodníkov na Háji-Nicovô. V rámci aktivity sme sprístupnili prírodovedeckú trasu, 

trasu vojenskej histórie a kyslíkovú trasu Michala Martikána a Petry Vlhovej. 

Pokračujeme v tradícii spoločného otvorenia letnej a zimnej turistickej sezóny. V minulom roku sa uskutočnilo 

otvorenie letnej turistickej sezóny v Kúpeľoch Lúčky a zimnej turistickej sezóny na Chopku. Realizovali sme 

podujatia na zvyšovanie návštevnosti regiónu. Podujatia boli podporené on-line a billboardovými kampaňami 

s cieľom prilákať na Liptov čo najviac turistov. Medzi najvýznamnejšie podujatia patria Kraslicou na Chopok, 

Ukončenie zimnej sezóny- GO – Zu-ZU, Dračie noci na Chopku, Za 7 horami, LiptovFest, Svätojánske 

noci, Bešeňová fashion opening, Mikulášske leto, Street music night,  Drevené kráľovstvo, Švábkafest 

a Winter music opening.  

Pokračovali sme v úspešnom projekte SKI & AQUA BUS-u, ktorý prepojil všetky najväčšie turistické centrá 

Liptova. Projekt zabezpečuje komfortnú dopravu klientov do lyžiarskych centier a elimináciu dopravných 

kolapsov v hlavnej sezóne v lyžiarskom stredisku Jasná.  Projekt prispieva k zlepšeniu obsadenosti 

ubytovacích zariadení v lokalitách vzdialenejších od lyžiarskych stredísk. Skibus premával na linkách 

Tatralandia-Jasná, Liptovský Ján –Jasná, Lúčky-Jasná, Lúčky-Malinô Brdo. SKI & AQUA BUS previezol 

počas zimnej sezóny 123  tisíc lyžiarov. V snahe zlepšiť komfort cestovania sme zaviedli v autobusoch 

hlásiče, ktoré oznamujú na ktorej zástavke sa autobus nachádza.  Inovovali sme grafikony prepravy, aby sme 

zlepšili orientáciu užívateľov počas dopravy. 

Pokračovali sme vo vernostnom projekte Liptov Region Card (LRC). Zľavovú kartu LRC poskytujeme každému 

klientovi zdarma, ak ubytovateľ odvedie daň za ubytovanie mestskému/obecnému úradu. Vďaka projektu 

Liptov Region Card sa nám darí systematicky znižovať počet nelegálnych ubytovateľov a zvyšovať výšku 

vybranej dane z ubytovania (nárast vybranej dane o 53 212 eur, čo predstavuje 4,16 %  v porovnaní s rokom 

2017).  

Aktivity realizované z dotácie výrazne prispeli k naplneniu cieľov oblastnej organizácie, rastu 

návštevnosti  a počtu prenocovaní. Štatistiky potvrdzujú, že Liptov napreduje v raste návštevnosti 

a prenocovaní intenzívnejšie ako celoslovenský priemer a tiež región Vysoké Tatry. Treba pokračovať 

v súčasnom trende, v realizácii úspešných aktivít a projektov, neustále zvyšovať atraktívnosť regiónu 

a pokračovať v organizovaní etablovaných úspešných podujatí, zvyšovať ich kvalitu a jedinečnosť 

a zlepšovať ich prezentáciu. 

Najväčšie aktivity mesta  Liptovský Mikuláš financované z prostriedkov OOCR REGION LIPTOV: 

Členské príspevky: 

Kultúra, Mosty Gesharim, Adventné koncerty    10 000 eur 

Propagácia mesta - príspevok      10 000 eur 

Čistenie, kosenie mesta       12 000 eur 

Reklamné predmety       10 187 eur 

Informačné centrum informačné služby  - príspevok   23 800 eur 

Informačné centrum marketing - príspevok     12 200 eur 

Dom Kultúry         23 500 eur 

Technické zabezpečenie podujatia mesta(stage, zvuk, svetlo)   27 000 eur 

Múzeum Janka Kráľa         4 000 eur 

Náučný chodník Háj Nicovô        8 006 eur 
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Spolu                  140 693 eur    

Aktivity z dotácie: 

Propagačné materiály IC LM      10 350 eur 

Sprievodcovské služby         3 150 eur 

Mikulášske leto (tribúny a program)      27 337 eur 

Street music night         5 669 eur 

Dobrodružstvá s Mikulášom        6 575 eur 

Nechaj sa zlákať          5 423 eur 

Švábkafest                   18 367 eur 

Konferencia s workshopom         1 435 eur 

Mediálna kampaň         2 040 eur 

Spolu:          80 346 eur 

 
Vypracovala : Ing. Darina Bartková 
 

KLASTER LIPTOV 

 

Názov spoločnosti:  Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu  

Sídlo:  Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Členské príspevky 2018:  2 081,20  Eur 

Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu má za sebou desať rokov úspešnej existencie. Organizácia sa 

spolupodieľa na organizácii destinačného manažmentu v regióne Liptov a úzko spolupracuje s Oblastnou 

organizáciou REGION LIPTOV. Klaster je servisnou organizáciou oblastnej organizácie REGION LIPTOV, 

ktorá zabezpečuje administratívne, obchodné a marketingové služby na základe zmluvy. Klaster 

zabezpečoval nasledovné služby pre OOCR REGION LIPTOV :  

 

1. Elektronická komunikácia prostredníctvom stránky visitliptov.sk, facebookového profilu,  

zasielanie newslettrov 

- V rámci aktivity sme zabezpečili  správu webu visitliptov.sk, drobné grafické úpravy štruktúry, úprava 

fungovania galérie, doplnenie GDPR,  bola spracovaná stratégia pre grafickú tvorbu webu, vytvorenie 

jednotného dizajnu a príprava grafiky  funkčného webu. Vďaka SEO optimalizácii sa zvýšil počet zobrazení 

stránky o 42,5 % na 1 141 tis. zobrazení stránky. Pravidelne aktualizujeme obsahovú stránku o novinky 

letnej/zimnej sezóny, mimosezón v regióne a v jednotlivých strediskách cestovného ruchu, mestách, 

informácie o podujatiach v celom regióne, pobytových balíkoch, regionálnej preprave, cyklotrasách, 

turistických trasách, informácie o projekte Liptoviedky, bežkárskych trasách, zľavách s Liptov Region Card, 

Tatry Magazíne, Liptovskej hviezde, Liptov News ap. 

- Klaster LIPTOV zabezpečoval aktualizáciu stránok www.navstivmesusedov.sk, www.visit-tatry.com, 

www.uciacesaregiony.com , ktoré boli vytvorené v rámci projektu Spoločne do prihraničia 

financovaného z fondu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, projektu Tatry spoločne financované z fondu 

cezhraničnej spolupráce PL – SR a projektu Učiace sa regióny z fondu cezhraničnej spolupráce SR – 

ČR. 

http://www.navstivmesusedov.sk/
http://www.visit-tatry.com/
http://www.uciacesaregiony.com/
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- komunikáciu na sociálnych sieťach, zabezpečovali sme vedenie facebookového profilu v slovenskom a 

poľskom jazyku, pravidelné informovanie 544 príspevkami o novinkách, podujatiach v regióne 

a videoprezentácií. Zaujímavé príspevky sme podporovali facebookovými kampaňami, aby sa tieto 

príspevky zobrazovali väčšiemu počtu užívateľov. Vďaka aktivitám sme zvýšili počet fanúšikov 

facebookového profilu o  3 281 na 19 775 fanúšikov. Najsledovanejšie aktivity na FB profile boli podujatia 

ZA 7 horami a LIPTOVFEST, ktoré boli podporené aj samostatnými kampaňami. Vďaka kampani sme 

zaznamenali až takmer 830 tis. zobrazení a viac ako 15 000 kliknutí  

2. Projekt Liptov Region Card 

V roku 2018 sme pokračovali v projekte Liptov Region Card (ďalej LRC). 

Väčšina ubytovacích zariadení, až 96 % poskytovala LRC klientom 

zadarmo. Klienti, ktorí boli ubytovaní u zmluvných partnerov, ktorí 

odvádzajú daň z ubytovania a poskytujú LRC každému klientovi, získali 

LRC zadarmo. Do projektu sa zapojilo 87,5 % ubytovacích zariadení 

z členských miest a obcí. Vďaka novému konceptu projektu LRC sme získali informácie o počte prenocovaní 

klientov.  

V nákladoch na LRC sú zahrnuté  služby potrebné na zabezpečenie funkčnosti  produktu Liptov Region Card: 

prevádzkovanie softvéru  Liptov Region Card pre ubytovateľov a v členských mestách a obciach, tvorba 

produktu Liptov Region Card a sprievodcu k Liptov Region Card, čítačky kariet, sieť wifi-

pointov                                 

Termín realizácie: 1.1. - 31.12.2018 

Celkom bolo vydaných zdarma:  31 087 ks LRC 

Počet ubytovacích zariadení  vydávalo LRC: 256 (214 poskytovalo LRC zdarma) 

Liptov Region Card je úspešným projektom, ktorý pomáha k znižovaniu čierneho ubytovania v regióne o čom 

svedčí aj nárast vybranej dane o 53 212  eur, čo predstavuje nárast o 4,16 % v rovnaní s rokom 2017. Klaster 

LIPTOV zabezpečoval manažment projektu Liptov Region Card. 

3. Edičná činnosť  

Klaster LIPTOV spolupracoval a podieľal sa na tvorbe propagačných materiálov pre OOCR REGION 

LIPTOV a KOCR – Žilinský turistický kraj: 

- Sprievodca objavovaním Liptova – leto 2018 (verzie SK/UK/PL) 

- Sprievodca objavovaním Liptova – zima 2018/19 (verzie SK-PL / UK-RU) 

- Informačný leták k projektu SKI & AQUA BUS 2018/19 

4. Stretnutia: 

- informačné stretnutie s ubytovateľmi pred letnou sezónou (2x MsÚ Liptovský Mikuláš) 

- informačné stretnutie s ubytovateľmi pred zimnou sezónou (2x MsÚ Liptovský Mikuláš) 

5. LIPTOVIEDKY - projekt  využíva rozprávkové postavičky a príbehy v regióne a prezentuje región ako 

krajinu rozprávok.  Nadväzuje na existujúce atrakcie a regionálne hry s tematikou rozprávok a využíva synergiu 

projektov.  Cieľom  projektu bolo, aby rodiny s deťmi spoznávali región hravou, rozprávkovou formou a odniesli 

si domov kolekciu originálnych liptovských rozprávok. Do projektu bolo zapojených 11 rozprávkových miest 

a 1 festival. Pri návšteve rozprávkového miesta deti dostali rozprávku, po splnení úlohy získali pečiatku do 
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pamätníčka a za 3 nazbierané pečiatky dostali darček – CD Rozprávky Kronerovci. Klaster LIPTOV 

zabezpečoval prípravu projektu, propagačných materiálov.  

6. Príprava projektu SKI & AQUA BUS 

Klaster Liptov zabezpečil prípravu projektu a vyhodnotenie, prípravu grafikonov dopravy, tvorbu nového 

vizuálu grafikonu, prípravu grafiky zastávok/označovníkov, zabezpečenie povolení na umiestnenie 

označovníkov a grafikonov na zastávky.  

7. Príprava projektu Liptovská hviezda 

Klaster LIPTOV realizoval prípravné práce súvisiace s prípravou  a manažmentom projektu Liptovská hviezda. 

Zabezpečili sme vytvorenie hodnotiaceho dotazníka, anonymné hodnotenie reštauračných zariadení 

prostredníctvom profesionálnej agentúry, vyhodnotenie a odovzdanie ocenení. Informáciu o projekte sme 

prezentovali v tlačových správach. Do hodnotenia sa zapojilo 11reštauračných zariadení a 4 kaviarne. 

Ocenené reštauračné zariadenia sú zverejnené na https://www.visitliptov.sk/liptovska-hviezda-2018/ 

8. Narodeniny Klastra LIPTOV 

Klaster LIPTOV oslávil desiate výročie založenia a desať rokov organizácie destinačného manažmentu 

v regióne Liptov. Vďaka systematickej podpore rozvoja cestovného ruchu Ministerstvom dopravy a výstavby 

SR a spolupráci v regióne sa neustále darí regiónu napredovať v rozvoji cestovného ruchu a dosahovať rast 

počtu návštevníkov, prenocovaní a vybranej dane. 

 

Vypracoval: Ing. Darina Bartková 

 

PARK UMENIA 

Sídlo: Štúrova 1989 / 41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Členské   za rok 2018: 0 EUR 

Pôsobnosť: región Liptov 

 

Zakladateľmi neziskovej organizácie s názvom PARK UMENIA, n. o. sú právnická osoba Mesto 

Liptovský Mikuláš a fyzická osoba akad. maliar Pavel Petráš ArtD. Mestské zastupitel‘stvo Mesta Liptovský 

Mikuláš sa na svojom zasadnutí dňa 25. 10. 2007 uznesením Č. 120 / 2007 uznieslo na založení označenej 

neziskovej organizácie, vložení počiatočného peňažného vkladu a menovaní prvých členov orgánov. 

Nezisková organizácia bola založená úradne overenou zakladacou listinou dňa 27. 02. 2008, podpísanou 

primátorom Mesta Liptovský Mikuláš a fyzickou osobou — akad. maliarom Pavlom Petrášom ArtD. Každý 

zakladateľ pri založení označenej neziskovej organizácie vložil počiatočný peňažný vklad vo výške 5.000 

Sk. Nezisková organizácia je založená na dobu neurčitú. 

Park umenia n.o. v roku 2018 zorganizovala Sympózium ROHAČKA 2 2018. 

Cieľom neziskovej organizácie v roku 2019 je organizovanie kultúrnych aktivít, umeleckých 

sympózii a workshopov. 

 

Spracoval: Akad. Mal. Pavel Petráš, Art. 

 

 

 

https://www.visitliptov.sk/liptovska-hviezda-2018/
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE „ŽIVÉ NÁMESTIE“ 

Sídlo: Námestie osloboditeľov č. 61/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Členské za rok 2018: 100  EUR 

Pôsobnosť: Liptovský Mikuláš 

 

     Občianske združenie „Živé námestie“ vzniklo s cieľom oživenia a zvýšenia návštevnosti historického 

centra mesta Liptovský Mikuláš domácimi obyvateľmi, ako aj návštevníkmi mesta a jeho okolia. Svoju činnosti 

Združenie vyvíja tak, aby sa jedinečnosť architektúry historického centra mesta zachovala aj pre budúce 

generácie a zároveň jeho atmosféra prinášala radosť, potešenie a trvalý úžitok obyvateľom mesta, ako aj jeho 

návštevníkom z domova i zahraničia.  

     Ciel  Združenie napĺňa: 

- zavádzaním atraktívnych foriem spolupráce obchodných i neobchodných subjektov pôsobiacich 

v historickom centre mesta, ako aj obyvateľov žijúcich v tejto časti mesta 

- organizovaním kultúrno-spoločenských, športových, gastronomických podujatí 

- vytváraním priaznivých podmienok pre skvalitňovanie života obyvateľov mesta i návštevníkov mesta     

     Zakladajúcimi členmi Združenia sú mesto Liptovský Mikuláš, Jozef Bukas, Ing. Matej Géci, Jaroslav Petran, 

Milan Repa, Miroslav Turza, Ing. Marta Jančoková.       

     Občianske združenie „Živé námestie“ bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 25. 

septembra 2015. Ustanovujúce zasadnutie valného  zhromaždenia, ako najvyššieho orgánu Združenia, sa 

uskutočnilo dňa 16. októbra 2015. Činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia, 

ktoré je minimálne jedenkrát ročne,  riadi predsedníctvo, ktoré sa schádza pravidelne každé 2 mesiace a 

ktorého členmi sú:  mesto Liptovský Mikuláš, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Blcháčom, PhD., Jozef 

Bukas, Mgr. Jaroslav Hric, Jaroslav Petran, Milan Repa, Rudolf Hoffmann, Ing. Marta Jančoková.   

     Predsedom občianskeho združenia „Živé námestie“ je  Milan Repa, podpredsedom  Rudolf Hoffmann, 

tajomník Ing. Marta Jančoková.       

     Občianske združenie „Živé námestie“ sa vo svojej činnosti riadi ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

     Za hodnotené obdobie  pokračovalo v rozmanitej činnosť na naplnenie svojho cieľa v súlade so stanovami 

a plánom činnosti na r. 2018. Ďalej sme sa snažili rozvíjať kontakty s obyvateľmi a majiteľmi prevádzkární  

v historickom centre mesta, ako podklad pre rozvoj ďalšej  spolupráci. 

      Boli sme súčasťou projektu „Nechajte sa zlákať“, ktorý realizovalo mesto Lipt. Mikuláš v spolupráci 

s Oblastnou organizáciou CR LIPTOV Lipt. Mikuláš, Informačným centrom mesta Lipt. Mikuláš a Múzeom 

Janka Kráľa počas zimnej turistickej sezóny 2018, v termíne od 17. januára do 21. marca 2018.. Predmetom 

projektu bolo zabezpečenie bezplatného dopravného spojenia medzi historickým centrom mesta Liptovský 

Mikuláš a strediskom CR Jasná, a to každú stredu v podvečerných a večerných hodinách, podľa vopred 

pripraveného dopravného grafikonu.  

     Súčasťou projektu bola bezplatná prehliadka Múzea Janka Kráľa a pre návštevníkov bol pripravený  

animačný program – súd s legendárnym zbojníckym kapitánom Jurajom Jánošíkom pod názvom  „Nechajte 

sa zlákať“.  
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      Podujatie sa tešilo veľkému záujmu nielen zo strany turistov, ale aj domácich obyvateľov.      Zapojené boli 

aj gastronomické zariadenia, nachádzajúce sa v historickom centre mesta, s cieľom odprezentovať typické 

liptovské jedlá a nápoje.    

       V spolupráci s podnikateľmi, ktorí majú svoje prevádzky v historickom centre mesta, sme k  LTS 2018 

opäť (už po tretíkrát) vydali informačno-propagačný materiál historického centra mesta Liptovský 

Mikuláš v náklade 18 000 ks. Keďže záujem o propagáciu v ňom bol pomerne veľký, urobili sme rozšírenú 

verziu.  

      Sú tu vyznačené pamätihodnosti, možnosti parkovania, športovania a pod., ale tiež konkrétne prevádzky 

s ponukou ich tovarov a služieb.  Svoje produkty tu propagovalo 26 prevádzkární.  Občianske združenie „Živé 

námestie“ v spolupráci s Informačným centrom mesta Liptovský Mikuláš zrealizovalo jeho distribúciu po 

okolitých strediskách cestovného ruchu,  ubytovacích a stravovacích zariadeniach, hypermarketoch, 

informačných centrách, čerpacích staniciach a pod.pred letnou a zimnou turistickou sezónou.  

     Okrem uvedených  aktivít, OZ „Živé námestie“ organizovalo zaujímavé podujatia, ktoré sa už stávajú 

tradíciou. 

     Medzinárodný deň žien. Zorganizovali sme  ho  v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš 8. marca 2018.  

     Pre nepriazeň počasia sa nekonalo na Námestí osloboditeľov. Uskutočnilo sa v Dome kultúry Liptovský 

Mikuláš v čase od 15.00 do 16.30 hod. Živá hudba v podaní Mr. Rudi  vyhrávala vo foyer už od 14.30 hod. 

Navodila sviatočnú atmosféru a vítala prichádzajúcich hostí.   

     Po otvorení podujatia  zaznela báseň v podaní p. Milana Stromku. Nasledovalo vystúpenie detského 

folklórneho súboru Ďumbier z Liptovského Mikuláša. Po kultúrnom programe sa  cca 350 účastníčkam 

a účastníkom prihovoril primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. J. Blcháč, PhD. Po príhovore nasledovalo opäť 

vystúpenie detského folklórneho súboru Ďumbier a  folklórnej skupiny   Poludnica zo Závažnej Poruby. Na 

záver oslavy p. Milan 

Stromko  zarecitoval báseň. Po záverečnom slove moderátora Rastislava Pertziana prítomným dámam 

odovzdali kvety   predstavitelia vedenia nášho mesta a tiež  viceprimátor družobného mesta Opava p. Martin 

Víteček .  

     28. marca 2018 sme si pripomenuli 170. výročie významnej historickej udalosti v dejinách slovenského 

národa – Vyhlásenie Liptovských žiadostí. 

     Podujatie -  rekonštrukcia a oslava historickej udalosti 170. výročie vyhlásenia Liptovských žiadostí 

zorganizovalo občianske združenie „Živé námestie“ Liptovský Mikuláš. 

Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš, Matica slovenská Liptovský Mikuláš a  mesto Liptovský Mikuláš.  

     Uskutočnilo sa v autentických priestoroch – balkón Župného domu na Námestí osloboditeľov v Liptovskom 

Mikuláši.  

     Pred začiatkom podujatia si prítomní mohli zakúpiť výrobky remeselníkov v štýlových predajných  stánkoch 

(kožené výrobky, výrobky z drôtu a pod.). Dobovú atmosféru dopĺňalo vyhrávanie verklíka a ochotnícki herci 

Matice slovenskej L. Mikuláš, oblečení v historických kostýmoch. Z balkóna župného domu vyhrával  primáš 

Piťo.  

      Po otvorení podujatia a príhovore primátora mesta Liptovský Mikuláš p. Ing. Jána Blcháča, PhD., člen 

Matice slovenskej Liptovský Mikuláš p. Mráz prítomných oboznámil s historickými faktami tejto významnej 
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udalosti v dejinách slovenského národa. Potom nasledovalo  prečítanie  Liptovských žiadostí p. Vrlíkom,  ktoré 

v historickom roku 1848 – 28. marca - prečítal hybský richtár Ľudovít Klein.  -2- 

     Autentičnosť podujatia zvýraznili pokriky hercov na podporu Liptovských žiadostí na námestí pred Župným 

domom. O chvíľu sa k nim pridali aj niektorí návštevníci, hlavne z radov študentov. Prítomní drábi sa však 

rebelantov – hercov snažili umlčať.  

     Po ukončení podujatia z balkóna Župného domu vyhrával primáš Piťo. Na Námestí osloboditeľov  zneli 

tóny  verklíka. 

     Prítomní návštevníci sa na pamiatku fotili s historickými postavami – Piťom, drábmi a pod.  

     Záznam z podujatia -  rekonštrukcie  významnej historickej udalosti, ktorá sa v Liptovskom Mikuláši 

odohrala pred 170. rokmi,  odvysielala v hlavnom spravodajstve RTVS na kanále STV 1.            

Počet účastníkov:  cca 400 osôb (prevažne žiaci základných a stredných škôl)     

     Za účasti štátneho tajomníka MV SR Ing. Rudolfa Urbanoviča, primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jána 

Blcháča, PhD., zástupcu primátora mesta L. Mikuláš Ing. J. Bonku,  prezidenta Slovenskej asociácie Route 

66 Dr.  Juraja Smrečana bola v sobotu 5. mája 2018 na Liptove  otvorená motocyklová sezóna 2018 podujatím 

Prvá míľa Liptova 2018. 

     Podujatie usporiadal Motoklub Liptov Liptovský Mikuláš spolu s mestom Liptovský Mikuláš a občianskym 

združením „Živé námestie“ Liptovský Mikuláš . 

     Zraz účastníkov bol  na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši o 10.00 hod., kde boli motorky 

vysvätené kňazom.  Odtiaľ sa o 11.00 hod. pelotón cca 350 motoriek vydal na spanilú jazdu v smere Liptovský 

Mikuláš,  štvorprúdovka, diaľnica smer Bešeňová, Liptovský Trnovec, Liptovská Ondrašová, kde bolo podujatie 

ukončené.    

     Tradičnému a obľúbenému podujatiu sa v Liptovskom Mikuláši prizeralo cca 500 návštevníkov, vrátane 

značného počtu detí.  

     Podujatie Módna prehliadka Zdenky Kubányiovej & barmanská show zorganizovalo občianske 

združenie „Živé námestie“ v spolupráci s mestom Lipt. Mikuláš v piatok 6. júla 2018. 

      Od 13.00 hod. bola na Námestí osloboditeľov  otvorená kaviareň pod holým nebom. Od 14.00 hod. pre 

návštevníkov podujatia poskytovali svoje služby zástupkyne spoločnosti AVON.  

     V tomto čase podujatie oživovalo hudobné vystúpenie Mr. Rudi – živá a reprodukovaná hudba. 

      Od obedňajších hodín organizáciu podujatia skomplikovalo nepriaznivé počasie – vietor a silný dážď. 

Pripravené mólo bolo celé mokré, vietor zničil bohatú kvetinovú výzdobu. Takéto počasie pretrvávalo až do 

19.00 hod. Svoje vystúpenie, žiaľ,  nezrealizoval  barman, ktorý bol z Námestova, a z dôvodu neprejazdnosti 

ciest sa nemohol dostaviť na naše podujatie a predviesť svoje barmanské umenie.   

     Aj napriek nepriazni počasia módna prehliadka začala o 19.30 hod.     Návštevníci mali možnosť vidieť 

zaujímavú módnu show, v ktorej módna návrhárka Zdenka Kubányiová predstavila viac ako 140 modelov 

dámskych, pánskych i detských šiat a to  v letnej spoločenskej kolekcii, šaty inšpirované folklórom i futuristické 

šaty. Podujatie, aj napriek nepriazni počasia, môžeme hodnotiť pozitívne. Zúčastnilo sa ho cca 300 osôb.    

     22. septembra 2018, sme sa prvýkrát zúčastnili súťaže vo varení gulášu  „Mikulášsky kotlík“, ktorý sa 

konal na sídlisku Podbreziny. Svoje kulinárske umenie sme predviedli v spoločnom stánku s Múzeom Janka 

Kráľa. Za pripravený guláš sme získali ocenenie – „Najvoňavejší guláš“.   

     V stredu 3. októbra  2018 sa  na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš uskutočnil Deň -3- 
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otvorených dverí.  Na podujatí odprezentovalo svoju činnosť aj OZ „Živé námestie“. Návštevníci nášho 

informačného pultu  prejavili najväčší záujem o náš propagačný materiál – hlavne jeho mapku. Kladne hodnotili 

wi-fi zónu v historickom centre, opravené hodiny na Župnom dome, či  úpravu okolia  Župného domu.  

     Podujatie Posledná míľa Liptova 2018, ako symbol ukončenia motocyklovej sezóny 2018 na Liptove,  sa 

konala 13. októbra 2018. Zúčastnilo sa ho 425 motorkárov. Trasa viedla z Liptovského Mikuláša do Brezna 

a späť.  Prezident Slovenskej asociácie Route 66 Juraj Smrečan na podujatí odovzdal mestu Liptovský Mikuláš 

cenu Slovenskej asociácie Route 66, ktorú udeľujú výnimočným organizáciám a osobnostiam, ktoré sa 

podieľajú na budovaní projektu SK Route 66. 

Podujatie, za vydareného počasia, prišlo podporiť niekoľko sto  ľudí. 

     Tradičné podujatie Lampiónový sprievod zorganizovalo OZ „Živé námestie“ v spolupráci s mestom 

Liptovský Mikuláš 31. októbra 2018, za účelom  zorganizovať zaujímavé podujatie pre najmladších občanov 

mesta Liptovský   Mikuláš a oživiť historické centrum mesta 

     Zraz účastníkov bol od 17.00 hod. na Námestí osloboditeľov v Liptovskom  Mikuláši, kde boli  pre deti  

pripravené zaujímavé hry a aktivity, ktorých sa v hojnom počte zúčastnili.  

    Prítomným  sa prihovoril a na podujatí privítal primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD. 

O  17.30 hod. sa sprievod pohol z Námestia osloboditeľov okolo Kostola Sv. Mikuláša, po Ulici 1. mája na  

Tranovského ulicu a Námestie Žiadostí slovenského národa. Tu  deti prekvapili strašidelné postavy, ktoré sa 

s nimi však aj porozprávali.  Pri tejto aktivite nám pomohli členovia  Klubu seniorov Palúdzka  

     Lampiónový sprievod sa odtiaľ pobral Baťovou uličkou späť na Námestie osloboditeľov, kde na deti čakal 

zaujímavý program – tanečné vystúpenie s ohňom a pixel poi zariadením.    Na záver, ako každý rok, čakalo 

na deti  sladké prekvapenie – keksík.  

     Podujatia sa zúčastnilo cca 650 detí s lampiónmi (mnohé ešte v kočárikoch), čo je v porovnaní s minulým 

rokom nárast..  

    Atmosféra podujatia bola veľmi príjemná od začiatku až po jeho ukončenie. Ohlasy detí aj  rodičov, či starých 

rodičov na podujatie boli pozitívne. Spokojní boli s lampiónovým sprievodom i programom.    

     Čo sa týka našej ďalšej činnosti za hodnotené obdobie, možno spomenúť naše aktivity ohľadom pomoci 

ľuďom v núdzi. V spolupráci s organizáciou YMCA a mestom Liptovský Mikuláš sme vypracovali leták so 

sloganom „Chcete pomôcť ľuďom v núdzi adresne a efektívnejšie?“, ktorý informoval našich spoluobčanov, 

akým spôsobom a kde môžu pomôcť ľuďom v núdzi. Leták bol uverejnený v mesačníku Mikuláš 

a distribuovaný medzi obyvateľov dobrovoľníkmi organizácie YMCA. Túto aktivitu si vyžiadala tá skutočnosť, 

že najmä počas letnej turistickej sezóny  sa ľudia v núdzi  (poväčšine sa jedná o neprispôsobivých občanov), 

sústreďujú v historickom centre mesta  (napr. pred kostolom Sv. Mikuláša) a pýtajú od okoloidúcich peniaze. 

Mnohí im ich aj dajú. Celá táto situácia má  negatívny dopad na imidž nášho mesta medzi jeho návštevníkmi. 

Z tohto dôvodu sme  informovali verejnosť, kde môže svoju pomoc orientovať – jedná sa o organizáciu, ktorá 

sa tejto problematike venuje  dlhodobo a systematicky – Slovenský červený kríž. Pokiaľ ľudia v núdzi majú 

záujem o pomoc, môžu ju vyhľadať práve tu a nie na verejných priestranstvách mesta, vrátane historického 

centra.      

     Projekt „Inovácia Žilinského kraja“.  Svoju činnosť sme opäť odprezentovali aj zapojením sa do 

súťažného projektu „Inovácia Žilinského kraja 2017““, ktorý organizuje Žilinský samosprávny kraj a Rozvojová 

agentúra Žilinského samosprávneho kraja. Naše úsilie a výsledky boli ocenené diplomom predsedníčky 
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Žilinského samosprávneho kraja za  aktívny prínos v oblasti inovačného rozvoja Žilinského kraja, ktorý sme si 

v Žiline prebrali 31. mája 2018. 

     Vo svojej činnosti sme sa za hodnotené obdobie zamerali aj na ďalšie skrášľovanie bezprostredného 

okolia dominanty historického centra mesta Liptovský Mikuláš – Župného  domu. Pred letnou turistickou 

sezónou 2018 VPS L. Mikuláš umiestnila pri vchode do budovy 2 veľké kvetináče so živými kvetmi.  

     Ďalej sme sa snažili rozvíjať komunikáciu s majiteľmi prevádzkární nachádzajúcimi sa v historickom centre 

mesta, ako podklad pre rozvoj ďalšej  spolupráce.  

V mesiaci september 2018 sme uskutočnili anonymnú anketu, kde sme ich požiadali o ich vyjadrenie a názor 

na také záležitosti ako je napr. návštevnosť historického centra mesta, podnety na oživenie historického centra 

mesta a zvýšenie jeho návštevnosti, aké typy podujatí by boli z ich pohľadu v historickom centre atraktívne 

a pod. Jednotlivé myšlienky, podnety a námety sú pre nás inšpiráciou v našej ďalšej činnosti.  

     Na jeseň r. 2018 sme začali  pracovať na zabezpečení ochrannej známky pre názov a logo  

občianskeho združenia „Živé námestie“. Potrebné podklady sme  zaslali do patentovej a známkovej 

kancelárie, ktorá ich následne postúpila na posúdenie a vyjadrenie Úradu priemyselného vlastníctva 

Slovenskej republiky. Je to vecne i časovo  náročná činnosť, ale veríme, že sa nám podarí zabezpečiť ochranu 

názvu aj loga nášho občianskeho združenia „Živé námestie“      

         Na základe  požiadavky a podnetov obchodných prevádzkární v historickom centre mesta, sme iniciovali 

zmenu VZN č. 9/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady tak, aby zvýhodnená sadzba dane za umiestnenie sezónnej terasy, alebo letnej terasy 0,010 €/m²/deň 

bola uplatňovaná v dobe od  1. 4.  do 31. 10. bežného roka. Predložený návrh mestské zastupiteľstvo na 

svojom rokovaní dňa 10. decembra 2018 schválilo.  

     Okrem uvedených aktivít, občianske združenie „Živé námestie“ aktívne spolupracovalo aj pri organizácii 

ďalších podujatí organizovaných mestom Liptovský Mikuláš, ako  Mikulášsky jarmok, Od Tatier k Dunaju-

skleróza multiplex,  Deň rodiny,  Vianočné trhy, Stoličné dni,  Švábkafest a podobne.  

     Intenzívnu spoluprácu rozvíjame aj s inými organizáciami. K tým trvalým patrí spolupráca Múzeom Janka 

Kráľa,  Informačným centrom mesta Liptovský Mikuláš, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Liptov, 

Liptovský Mikuláš a pod. 

     Čo sa týka členskej základne, k 31. 12.  2018 malo občianske združenie „Živé námestie“   34 členov. 

Z hľadiska štruktúry členskú základňu tvoria fyzické aj právnické osoby.    

     Občianske združenie „Živé námestie“ sa vo svojej činnosti riadi svojimi stanovami a príslušnými zákonnými 

ustanoveniami. Najväčšou výzvou do budúcna pre nás stále ostáva  naplnenie cieľa Združenia a to zvýšenie 

návštevnosti a oživenie historického centra mesta Liptovský Mikuláš. 

 

Spracovala: Ing. Marta Jančoková, tajomníčka OZ „Živé námestie“  

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE „Liptovské Droby“ 

Sídlo: Námestie Osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Členské za rok 2018: 200  Eur 

Pôsobnosť: stredné Slovensko 
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          V roku 2018 uplynul štvrtý rok  od začiatku prvých aktivít, smerujúcich k udeleniu    ochrannej 

známky (Chránené zemepisné označenie) Európskej únie 

na gastronomickú špecialitu Liptova s názvom Liptovské droby. 

    Celý proces skúmania a preverovania žiadosti o udelenie ochrannej známky trvá v priemere päť rokov. 

Taká bola aj čakacia doba na udelenie ochrannej známky výrobku Skalický trdelník. Náročný 

administratívno-legislatívny proces bol zo strany občianskeho združenia zavŕšený pred rokom. Potom 

komisia postupne, s odstupom niekoľkých mesiacov požiadala o vysvetlenie niektorých skutočností, 

uvedených v žiadosti. Naše vyjadrenie sme obratom v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva v 

Banskej Bystrici odoslali do Bruselu a v súčasnosti už iba očakávame informáciu o udelení ochrannej 

známky. Predpokladáme, že sa tak stane v priebehu najbližších týždňov a v Liptovskom Mikuláši budeme 

môcť slávnostne prezentovať udelenie ochrannej známky Európskej únie na tohoročnom Švábkafeste. 

    Pomerne dlhý proces skúmania a udelenia ochrannej známky nebolo   možné zo strany občianskeho 

združenia urýchliť, nepodarilo sa to ani Ing. Oravcovej z Úradu priemyselného vlastníctva  v Banskej Bystrici, 

s ktorou úzko spolupracujeme po celú dobu nášho úsilia o získanie ochrannej známky. 

    V roku 2018 sme čakaciu dobu na udelenie ochrannej známky využili na propagáciu Liptovských drobov 

na rôznych predajných akciách, kde sme uskutočnili ochutnávky Liptovských drobov spojené s predajom. 

Tieto akcie sme uskutočňovali v úzkej spolupráci s výrobcami Liptovských drobov manželmi Tkáčovcami a s 

Ing. Makovickým, konateľom Prvej potravinárskej spoločnosti v Ružomberku. Pokračovala aj tradične dobrá 

spolupráca s médiami, ktoré pravidelne uverejňujú príspevky o činnosti združenia. Z regionálnych médií 

hodnotíme kladne spoluprácu najmä s mesačníkom MIKULÁŠ a TV Liptov. Z celoštátnych médií je to najmä 

TV Markíza,  RTVS Slovensko a TV JOJ. Nielen tieto, ale aj ďalšie médiá prisľúbili účasť v Liptovskom 

Mikuláši pri príležitosti udelenia ochrannej známky. 

     Dominantným podujatím združenia bola v roku 2018 odborná exkurzia členov združenia vo výrobných 

priestoroch prvej potravinárskej spoločnosti v Ružomberku, kde Liptovské droby vyrábajú vo veľkom a 

dodávajú do obchodnej siete, okrem iného do obchodných reťazcov po celom Slovensku. Na exkurziu sme 

cestovali osobitným autobusom, prítomný bol aj viceprimátor mesta Liptoský Mikuláš Ing. Ján Bonko. 

účastníkov tejto exkurzie hodnotilo veľmi kladne toto podujatie, ktoré bolo spojené aj s ochutnávkou a 

besedou s konateľom firmy Ing. Makovickým. Podujatie bolo zaznamenané fotoreportážou. 

    V rámci propagácie sme dali vyrobiť tričká s logom združenia a tiež preukazy s logom združenia. V závere 

roka sme navštívili viaceré hotely a reštaurácie, kde sme dohodli spoluprácu pri príležitosti udelenia 

ochrannej známky výrobku Liptovské droby. Konkrétna spolupráca bude spočívať v zaradení Liptovských 

drobov na jedálne lístky  od termínu slávnostného udelenia ochrannej známky.  PRe špičkové hotely sme 

pripravili variáciu Liptovských drobov s jahňacím, resp. bravčovým mäsom pod názvom Liptovské droby 

plus. Ide o droby s pridaním mäsa, aby ho mohli objednávať a konzumovať návštevníci hotelov ako hlavné 

jedlo. 

    K termínu udelenia ochrannej známky pripravujeme viaceré aktivity (súťaž v príprave drobov, do ktorej 

zapojíme obce regiónu Liptova, vydáme Receptár liptovských drobov,  pripravujeme propagačné materiály a 

iné). 

Spracoval: Štefan Packa 
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE „Mikulášsky okrášľovací spolok“ 

Sídlo: Štúrova   1989/41 , 031 01 Liptovský Mikuláš 

Členské za rok 2018: 100  Eur 

Pôsobnosť: stredné Slovensko 

 

Návrh na založenie občianskeho združenia a členstvo mesta Liptovský Mikuláš bol predložený mestskému 

zastupiteľstvu dňa 22. 06. 2017. Mikulášsky okrášľovací spolok bol zaregistrovaný zo strany Ministerstva 

vnútra SR dňa 13. 07. 2017. 

Mikulášsky okrášľovací spolok je občianskym združením občanov, priateľov, priaznivcov, odborníkov a 

inštitúcií zaoberajúcich sa históriou, životným prostredím, kultúrou a tradíciami mesta Liptovský Mikuláš. 

Cieľom združenia je združovať fyzické a právnické osoby, ktoré sa zaoberajú alebo majú záujem zaoberať sa 

problematikou „skvalitnenia života obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš“ v jednotlivých oblastiach 

spoločenského a verejného života, zdvihnúť povedomie a zodpovednosť obyvateľov Liptovského Mikuláša za 

zachovanie a zvyšovanie kvality historických a súčasných hodnôt mesta a tradícií, organizovať a podporovať 

aktivity v oblasti zvyšovania kvality života a životného prostredia v meste Liptovský Mikuláš, organizovať a 

podporovať aktivity v oblasti sociálneho a kultúrneho života v meste, organizovať a podporovať aktivity v oblasti 

rozvoja cestovného ruchu, organizovať vzdelávacie a kultúrne aktivity, revitalizovať hmotné a nehmotné 

miestne historické dedičstvo, rekultivovať a revitalizovať životné prostredie v mestských častiach a okolí 

Liptovského Mikuláša, aktívne spolupracovať a rozvíjať vzájomnú komunikáciu s obdobne zameranými 

verejnými i neverejnými inštitúciami na území Slovenskej republiky a v zahraničí.  

Aktivity združenia za rok 2018:  

 

AKTIVITA POPIS AKTIVTY MIESTO KONANIA DÁTUM POZNÁMKA 

január Súťaž navrhni logo MOS a vyhraj tablet Logo MOS bolo schválené MsÚ Liptovský Mikuláš

 15.1.2018 Potrebné odovzdať tablet  

marec Odovzdanie funkcie predsedu -- Dátum 27.3.2018                     - 

apríl Podaný projekt: Informačná tabuľa pri bývalej osade Sv.Štefan Program:  NADÁCIA EPH 

Na prírodno --Dátum odoslania projektu: apríl.2018. Projekt neschválený. 

jún Žiadosť o nájomnú zmluvu na pozemok Vybudovanie pamätného miesta popravy J.Jánošíka 

 Dátum oznámenia o evidencii 

3.8.2018 V riešení Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany 

November Zmena stanov OZ Dodatok č.1MV SR, zmena schválená 21.11. schválené 

december Poskytnutie fin. prostriedkov 5 011,86 € Spišská katolícka charita Dom charitas Božej 

prozreteľnosti Dátum podpisu 27.12.realizované 

 

Občianske združenie vyvíja všetky svoje aktivity v súlade so stanovami, so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, morálnymi a etickými princípmi, a to za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.   

Počet členov FO : 11 

 

Spracoval: Mgr. Miroslav Kašák, predseda 


