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„Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti.“ 

Milan Rastislav Štefánik 



Príhovor predsedu OZ ZOMOS 

 

 
Zmena vo vedení združenia začiatkom roka 2018 priniesla 

nové očakávania aj ciele. Medzi tie hlavné patrilo 

vytvorenie atraktívnejšieho a funkčného webového sídla, 

aktívnejšiu vnútornú komunikáciu, optimalizáciu 

finančných možností na zabezpečenie chodu a funkčnosti 

združenia pre napĺňanie cieľov Zomosu a v neposlednom 

rade aj snaha vylepšiť fundraising a získať podporu 

z cudzích zdrojov či dotácií. 

Po roku môžem konštatovať, že všetky uvedené ciele 

sa nám naším spoločným úsilím podarilo naplniť. 

Máme nový, atraktívny web, na ktorom neustále pracujeme, zriadili sme novú mailovú 

konferenciu, získali sme finančnú dotáciu z nadácie Pontis v rámci projektu „Dobrá 

krajina“, zúčastnili sme sa školenia k fundraisingu a zoptimalizovali sme  náklady na chod 

združenia, s ohľadom na vývin našich finančných zdrojov. V tom považujem ciele za 

splnené, resp. za priebežne plnené. 

Potešiteľným je fakt,  že v minuloročných komunálnych voľbách boli do funkcií 

starostov, primátorov a poslancov mestských či obecných zastupiteľstiev zvolení aj 

mnohí naši členovia, sympatizanti a miestni aktivisti.  Aj to považujeme za pozitívny 

výsledok našej práce v mestách a obciach, ktoré Zomos monitoroval v období pred 

voľbami a ktoré samozrejme ostávajú v našom „hľadáčiku“ aj naďalej. 

V oblasti našej činnosti sa Zomos mediálne prezentoval aj článkami v časopise Život, 

rozhovormi pre Slovenský Rozhlas, či poskytovaním stanovísk k aktuálnym témam 

týkajúcich sa samosprávy. 

Ako naše rezervy stále vidím priestor, kde je možné naše aktivity vylepšiť a kde je 

možné našu činnosť rozšíriť. Sú to rezervy v komunikácii so združeniami s podobnými 

cieľmi tým našim, so záujmovými organizáciami s podobnou náplňou i v komunikácii pri 

tvorbe legislatívy, aj keď ani tu nie sme vďaka našim členom – poslancom NRSR pasívní. 

Osobitne si vážim spoluprácu s Transparency International Slovensko a pevne verím, že 

v spolupráci s TIS dokážeme i naďalej a vo väčšom rozsahu kooperovať i naďalej, v čom 

tiež spolieham na našich členov. 

Veríme, že rok 2019 prinesie ďalšie možnosti a rozvoj. 

 

Peter Uhlár, predseda 

 

 

 



My, ZOMOS  

 

Rok 2018 znamenal pre ZOMOS zmenu vo vedení združenia. Po ôsmych rokoch, počas ktorých 

združenie viedol Vladimír Špánik, sme na volebnom sneme v apríli v Lúčkach pri Kremnici zvolili 

do funkcie štatutára Petra Uhlára. Spolu so zmenou na tomto poste sa zmenili aj členovia 

Správnej rady, ktorej predsedom sa stal Vladimír Špánik a členmi sa stali Zuzana Ryšková, Ivan 

Rončák, Zoltán Zsidó a Milena Veresová. 

Tento rok sme venovali väčšiu pozornosť fundraisingu a projektovej činnosti. Vo vlastnej réžii 

sme upravili webové sídlo a pridali možnosť prispieť na naše aktivity priamo. Aj vďaka týmto 

aktivitám sa nám podarilo v roku 2018 získať takmer 3000 eur. Tieto aktivity cielime v prvom 

rade na možnosť rozšíriť dosah OZ a možnosť priniesť viac pre rozvoj dobrej samosprávy 

a participatívneho občianstva. 

 

Legislatíva 

V roku 2018 sme pokračovali v zapájaní sa do podávania hromadných pripomienok a zapojili sme 

sa v spolupráci k hromadnej pripomienke: 

 k Návrhu novely Trestného zákona, ktorá by znamenala lepšie podmienky pre boj s korupciou, 

účinnejší boj s domácim násilím, prísnejšie trestanie organizovanej daňovej trestnej činnosti 

a ďalšie pozitívne zmeny. Pre nás boli podstatné najmä návrhy na vylúčenie možnosti pri 

daňových trestných činoch, ktoré majú charakter organizovaného zločinu, vyhýbať sa 

potrestaniu dodatočným zaplatením dane po skončení vyšetrovania; informovať 

oznamovateľov trestnej činnosti najmä korupčného charakteru o priebehu vyšetrovania a 

umožniť im podávať proti uzneseniam orgánov činných v trestnom konaní sťažnosti; predĺžiť 

neprimerane krátku trojdňovú lehotu na podanie sťažnosti na 8 dní a ďalšie pripomienky. 

 

Aktivity 

V máji náš člen a poslanec národnej rady Ondrej Dostál v Národnej rade informoval o zlej situácii 

v obci Turá, v ktorej dlhodobo pracuje najmä člen Správnej rady Zoltán Zsidó a kde sa napriek 

veľmi vážnym problémom, podaniu NKÚ aj usilovnej práci aktivistov nedarí nastoliť právny 

stav. Žiaľ, aj dnes po voľbách môžeme iba skonštatovať, že k zmene neprišlo a voľby v obci 

vyhralo bývalé vedenie obce. 



V júli sme sa opätovne zapojili do 24-hodinovky projektu Dobrá Krajina a podarilo sa nám 

spoločnými silami vyzbierať 1.694,69€. Najväčšie úsilie vynaložil Vladimír Špánik, ktorý je 

zároveň koordinátorom tejto aktivity. Patrí mu naše poďakovanie. 

V septembri sme sa snažili podporiť našich členov jednodňovým workshopom o kampaniach, ich 

organizácii aj legislatívnych podmienkach. Stretli sme sa v Banskej Bystrici. Legislatívnu časť 

viedol Vladimír Sloboda, spôsoby kampaní Milena Veresová a veľkú časť práce sme odviedli 

spoločne v diskusii. 

V októbri sme oslávili vzácne výročie dlhoročného predsedu a súčasného predsedu Správnej 

rady. Okrem účasti na krásnej oslave v Pálffyho paláci v Bratislave, ďakovného listu, torty 

a obľúbených farebných ponožiek, sme spoločne vyzbierali 320€, ktoré Vladimír daroval OZ 

ZOMOS.  

Základom  činnosti ZOMOS je priama pomoc aktivistom, poslancom ale aj starostom obcí. 

Osobný kontakt s aktívnymi ľuďmi je stále prioritou v našej činnosti. V roku 2018  sme v rámci 

už tradičnej ZOMOS Tour navštívili 17 obcí a miest kde sme sa stretli s miestnymi aktivistami či 

poslancami a riešili sme niekde aj opakovane možné postupy pre zlepšenie situácie a vzťahov 

v miestnej komunite. K tomuto  je možné prirátať aj ďalšie,   kde sme  zavítali v rámci 

individuálnych výjazdov na konzultácie či zasadanie zastupiteľstva. 

Individuálne sme  v priebehu roku 2018 navštívili, alebo sme boli kontaktovaní pri riešeniach 

v týchto mestách a obciach: 

Bešeňová, Čičava, Čierne Pole, Detva, Ďurčiná, Gbely, Horná Streda, Jarovnice, Jelšovec, Kálnica, 

Keť, Komjatice, Krásnohorské Podhradie, Liptovský Ján, Malčice, Markušovce, Mokrý Háj, 

Moldava nad Bodvou, Mužla, Nové Zámky, Piteľová, Plavé Vozokany, Podhradík, Pohranice, 

Pribylina, Rajec, Spišské Tomášovce, Spišský Hrhov, Trenčianske Teplice, Turá, Veľké Leváre, 

Vysoké Tatry, Vyšný Mirošov, Župčany 

 

Tieto výjazdy za  problémami   ľudí sme hradili  z darov venovaných na projekt  Vzdelávanie 

k občianskym právam, ktorý realizujeme prostredníctvom Dobrej krajiny Nadácie Pontis. 

 

 

 

 



Hospodárenie a jeho výsledky 

Hospodárenie OZ ZOMOS v r. 2018 zaznamenalo oproti roku 2017  pokles, nakoľko príjem 

predstavovali iba dary, členské a asignovaná daň.  Za pozitívny považujeme nárast darov od 

individuálnych darcov. 

Príjmy 

 z členského v sume 1 170,00 € 

 priame dary od členov a sympatizantov v sume 3048,38 € 

 dary prostredníctvom www.dobrákrajina.sk 1014,90 € 

 z 2 % zaplatených daní v sume 735,20 € 

 krátkodobé pôžičky v sume 650 € 

Spolu  6 618,48 € 

Výdavky 

 služby v sume 4 828,34 € 

 prevádzková réžia v sume 1 451,84 € 

 vratky krátkodobých pôžičiek v sume 335,00 € 

 ostatné v sume 15,03 € 

Spolu 6.630,21 € 

 

Daňové priznanie a účtovná závierka 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami roku 2018 je -11,73 €, pričom do roku 2019 prechádza 

záväzok vo výške 1115€ voči Vladimírovi Špánikovi. OZ ZOMOS v roku 2018 nemalo daňové 

príjmy. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kontakty 

Predseda   

Peter Uhlár     predseda@zomos.sk 

Správna rada 

Vladimír Špánik, predseda   spanikv@zomos.sk 

Ivan Rončák     ironcak@hotmail.com    

Zuzana Ryšková    zuzana.ryskova1@gmail.com 

Zoltán Zsidó     22.zzsido@gmail.com 

Milena Veresová    tajomnik@zomos.sk 

 

Revízor:  Dušan Chrastina  chrastina.vrutky@gmail.com 

Tajomník: Milena Veresová  tajomnik@zomos.sk 
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