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Od stredy 18. mája 2011 poznáme ví�aza sú�aže 
Oskar bez bariér. Ve�er sa v priestoroch kongresového 
centra Incheba uskuto�nilo vyhlasovanie ví�azov za rok 
2010. 

Táto prestížna sú�až je ocenením miest a obcí, ktoré 
venujú zvýšenú pozornos� zdravotne postihnutým ob�a-
nom, rozvoju životných podmienok a umož�ujú im plnú 
integráciu do života a spolo�nosti. Sú�až je tiež zameraná 
na pomoc sociálne znevýhodneným skupinám. ZMOS ako 
organizátor a vyhlasovate� ju považuje nielen za ocenenie 
samospráv, ale aj za spôsob prezentácie príkladov pozi-
tívnej praxe, motiváciu a inšpiráciu pre iné mestá a obce, 
ktoré môžu rôznymi spôsobmi formova� podmienky na �o 
najlepší život zdravotne postihnutých ob�anov. 

Po�as stredajšieho galave�era bolo z rúk predsedu 
Združenia miest a obcí Slovenska Michala Sýkoru udele-
né ocenenie ví�azovi za rok 2010. 

Tohtoro�nými finalistami boli Dolný Kubín, Nitra, Pieš-
�any, Poprad, Košice - Juh a Dunajská Lužná. Každá 
samospráva inovatívnym spôsobom prispela k riešeniu 
sociálnych a zdravotných problémov, a preto bolo hodno-
tenie poroty mimoriadne zložité. Napriek tomu sa ví�azom 
stalo mesto Poprad, ktoré v minulom roku vynaložilo na 
sociálnu oblas� viac ako 14% zo svojho rozpo�tu. Celkové 
náklady pritom predstavovali sumu prevyšujúcu 4,7 milió-
na eur. V�aka týmto aj �alším finan�ným zdrojom mesto 
výrazne prispelo k skvalit�ovaniu života seniorov a �ažko 
zdravotne postihnutých ob�anov. 

Držite�om ocenenia za rok 2009 je mesto Nitra. Rok 
predtým putoval Oskar bez bariér Partizánskemu. Ocenenie 
v prvom roku sú�aže, v roku 2004, získalo mesto Pieš�a-
ny. 

OSKAR BEZ BARIER  
putuje do Popradu 

V d�och 18. a 19. mája 2011 sa v kongresovom centre 
Incheba v Bratislave uskuto�nil 21. snem Združenia miest a 
obcí Slovenska. 

Snem ZMOS je významným výro�ným pracovným podu-
jatím združenia. Na májovom sneme, prvom po komunálnych 
vo�bách, sa zú�astnilo viac ako 1 400 zástupcov �lenských 
miest a obcí z 58 regionálnych združení. Na toto významné 
i jedine�né podujatie prijali pozvanie ústavní �initelia a �alší 
významní domáci aj zahrani�ní hostia. Delegátom sa priho-
voril prezident SR Ivan Gašparovi�, predsední�ka vlády SR 
Iveta Radi�ová, ale aj napríklad podpredseda parlamentu 
Robert Fico, prvý podpredseda vlády Ján Fige�, minister 
životného prostredia József Nagy �i minister zahrani�ných 
vecí SR Mikuláš Dzurinda a vládny splnomocnenec Martin 
Ková�. 

Tohtoro�ný snem bol nielen bilanciou štvorro�ného pô-
sobenia, vyhodnotením uplynulého obdobia �i ur�ením sme-
rovania organizácie na najbližšie 4 roky, ale aj volil nového 
predsedu i kontrolnú komisiu.  

Združenie miest a obcí Slovenska v najbližších štyroch 
rokoch povedie primátor Nitry Jozef Dvon�, ktorý 
v hlasovaní získal dôveru 59 % delegátov. Tí zárove� roz-
hodli o novom zložení Kontrolnej komisie združenia. Do 
najbližšieho snemu bude komisia zložená z primátorky 
Krompách Ivety Rušinovej, primátora Trstenej Jozefa �ub-
jaka, primátora Trebišova Mariána Kolesára, primátora  
Jelšavy Milana Kolesára a starostu obce Krajné Vladislava 
Šustera. 

Delegáti 21. snemu Združenia miest a obcí Slovenska 
uložili Rade ZMOS: 

- presadzova� v Národnej rade Slovenskej republiky, vo 
vláde SR a v ústredných orgánoch štátnej správy plnenie 
požiadaviek z tohto uznesenia a jeho príloh.  
Termín: priebežne  

- rozpracova� a plni� úlohy vyplývajúce z tohto uznesenia 
snemu a jeho príloh.  
Termín:  30. jún 2011 a priebežne  

- zaobera� sa námetmi z diskusných príspevkov delegátov 
snemu nezahrnutých do dokumentov snemu.  
Termín: 30. september 2011  

- predsedovi ZMOS zvola� zasadnutie Rady ZMOS.  
Termín: do 14 dní  

- výkonnému podpredsedovi – ústrednému riadite�ovi zvola� 
zasadnutie Kontrolnej komisie.  
Termín: do 30 dní  

Združenie miest a obcí Slovenska zárove� žiada vládu 
Slovenskej republiky  a poslancov Národnej rady Slo-
venskej republiky:  

- o plnenie požiadaviek Združenia miest a obcí Slovenska 
uvedených v tomto uznesení a jeho prílohách,  

- o urýchlené poskytnutie dotácie zo štátneho rozpo�tu 
v roku 2011 všetkým obciam na zabezpe�enie prevádzky  
sociálnych zariadení rovnako ako obciam, ktoré sú financo-
vané zo štátneho rozpo�tu (z kapitoly Všeobecná poklad-
ni�ná správa) 

ZMOS odporú�a �lenským mestám a obciam združenia: 

- podporova� prijatie takých ekonomických opatrení na 
úrovni miest a obcí, ktoré budú významným spôsobom sti-
mulova� šetrenie a efektívne vynakladanie verejných zdro-
jov. 

- podporova� kroky a postupy na zachovanie doterajšieho 
stavu a kvality výkonu verejných služieb.  

- zapoji� sa do programu informatizácie samosprávy pro-
stredníctvom projektu ZMOS – Dátové centrum miest a obcí.

Vyberáme zo záverov snemu ZMOS

Milí �itatelia,  
Združenie miest a obcí Slovenska vstupuje 

po minulotýžd�ovom sneme do novej etapy. 
V�aka zna�nej podpore delegátov snemu 
som získal možnos� stá� na �ele tejto našej 
organizácie. 

Poznám históriu ZMOS, záslužnú prácu 
svojich predchodcov, najmä dlhoro�ného 
predsedu Michala Sýkoru a tiež cestu, po 
ktorej krá�ala a krá�a miestna samospráva. 

Na sneme sme diskutovali o mnohých ve-
ciach a vzájomne sme si vypo�uli názory na-
šich �lenov a hostí. S vä�šinou príspevkov 
sa dá súhlasi� a využi� ich v našej �alšej 
práci najmä pri rozpracovaní priorít snemu.  

Dôvera primátorov a starostov ma zaväzu-
je kona� tak, aby boli ochránené princípy 
samosprávnosti a boli presadzované naše 
oprávnené záujmy. Spolo�ným cie�om je 
formovanie modernej, efektívnej a transpa-
rentnej územnej samosprávy. Ja si len že-
lám, aby tieto priority boli spolo�ným záuj-
mom nás všetkých.  

Som presved�ený, že nám k tomu nechýba 
energia, odhodlanie, skúsenosti, ale ani ar-
gumenty a pozitívne príklady. Po�me teda 
všetci vzájomne spolupracova� na prospech 
našich miest a obcí.  

Jozef Dvon� 
predseda ZMOS 

Prebiehajúce s�ítanie obyvate�ov, domov 
a bytov je spájané aj s mediálnymi pre-
strelkami, ktoré odpútavajú pozornos� od 
samotnej pôvodnej myšlienky. 
Mestá a obce dokážu z výsledkov s�ítania 
�erpa� aktuálne poznatky, aké môžu využi� 
pri konkrétnych rozhodnutiach. Predseda 
Združenia miest a obcí Slovenska Jozef 
Dvon� preto zdôraz�uje: „Vo všeobecnosti 
platí, že každý takýto údaj je ve�mi silným 
argumentom pre formulovanie verejných 
rozhodnutí miest a obcí.“ Pod�a jeho slov 
samosprávy po technickej aj organiza�nej 
stránke cenzus zvládajú. „Doposia� sme 
nezaznamenali hromadné odchody s�íta-
cích komisárov. Tam kde sa �udia rozhodli 
vzda� tejto pozície operatívne nastúpili 
náhradníci,“ uvádza predseda ZMOS. 
Dôvody na odchod komisárov vidí hlavne 
v tvrdej práci v teréne a v náro�nosti ko-
munikova� s ve�kým množstvom odlišných 
�udských pováh. „Prvotné o�akávania 
a predstavy komisárov boli zrejme iné ako 
tvrdá práca, ktorá ich �akala,“ konštatuje 
Jozef Dvon�. 
Združenie miest a obcí Slovenska apeluj aj 
na ob�anov, aby sa do s�ítania zapojili 
a prispeli k �o najprecíznejším výsledkom 
s�ítania, pretože o tieto výsledky sa bude-
me opiera� najbližších desa� rokov. 

S�ítanie obyvate�ov je najmä 
o �u�och 

Poslanci podporuju vä�ší podiel pe�azí z agropolitiky 
pre lesy 

Európsky parlament vo svojej správe minulý týžde� pod-
poril navýšenie finan�nej podpory na ochranu európskych 
lesov prostredníctvom piliéra Spolo�nej po�nohospodár-
skej politiky (CAP) pre rozvoj vidieckych oblastí. Správa je 
reakciou na Zelenú knihu o ochrane lesov, ktorú vyda-
la v roku 2010.  

OECD: So svojím životom je spokojná len štvrtina 
Slovákov 
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj oslavuje 
50. výro�ie svojho založenia. V rámci osláv erejnila hodno-
tenia krajín založené na novom indexe lepšieho života, 
ktorý porovnáva blahobyt v 34 krajinách sveta. 
Z celkového poh�adu je so svojím životom spokojných 59 
% obyvate�ov týchto krajín. Pozitívne na túto otázku odpo-
vedalo len 27 % Slovákov.    
Slovensko dosiahlo najlepšie výsledky v oblasti vzdeláva-
nia. Až 90 % dospelých vo veku 25 až 64 rokov má pod�a 
hodnotenia ukon�ené stredoškolské vzdelanie. Priemer 
OECD je pritom 73 %.  
Vo vä�šine skúmaných oblastí sa však Slovensko pohy-
bovalo okolo priemeru organizácie. Napríklad v prípade 
zamestnanosti takmer 59 % Slovákov vo veku 15 až 64 
rokov má platenú prácu, pri�om priemer OECD je 65 % 
a až 65 % matiek delí svoj �as medzi rodinu a kariéru 
(priemer OECD – 66 %).  
Slováci pritom ro�ne odpracujú 1693 hodín, �o je len o 43 
hodín menej ako je celkový priemer skúmaných krajín. 
Pod�a údajov z roku 2008 priemerná slovenská domác-
nos� zarobila 15 487 USD ro�ne (priemer OECD 22 284 
USD). 

Zdroj: www.euractiv.sk  
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