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           Keď sme  sa pred 6 rokmi  stretli aby sme  racionalizovali naše  

postupy  v snahe  zlepšiť  stav  našich samospráv,  nikto  z  nás netušil  

čo všetko  bude treba prekonávať,  aby sme mohli plniť naše predstavy 

o pomoci aktivistom a obecným poslancom či presadzovaní  

zákonnosti  do   samospráv už ako Združenie občanov miest a obcí 

Slovenska (ZOMOS) 

V poradí   piata  Výročná správa ZOMOS  sa   snaží,  možno  aj trochu 

viac emocionálne než je zvykom, vydať svedectvo a trochu čísel dokumentujúcich  našu prácu 

počas  roku 2015.  Výmeny  názorov  na  postupy  ktoré  v  žiadnom  zákone,  vyhláške  alebo  

vykonávacom  predpise  nenachádzame  sa  striedajú  už  s  tými  overenými   pri   hľadaní  tej 

správnej   cesty k lepšej  samospráve.  Aj to je práca,  ktorú robíme v snahe  naplniť naše ciele 

a hlavné oblasti činnosti,  ktoré sme si  dali do vienka.  

   Aj počas uplynulého roku sme navštívili desiatky obcí, absolvovali stretnutia a  konzultácie, 

pomáhali  sme   pri  organizácii   miestnych   referend.   Problémom  sa  stále  javí    neochota  

mnohých starostov  akceptovať aj iné názory   na rozvoj  obce, na čelo ktorej ho jej obyvatelia 

postavili.  Aj keď   môžeme konštatovať po piatich rokoch našej  činnosti aj zvraty k lepšiemu 

a doslova i víťazstvá aktivistov a poslancov, ktorí sa roky snažili o zmenu vo  svojich 

obciach, stále evidujeme množstvo podnetov na nekalú  činnosť  starostov,    ale aj    

primátorov,  ktorá  je  spravidla   vyhodnocovaná  orgánmi   činnými  v trestnom  konaní, nie 

ako trestné činy, ale napriek tomu škodia  a polarizujú ľudí vo   svojich  komunitách.   Ono sa 

nie nadarmo hovorí, „všetko je o ľuďoch“ . 

K zmene  ovzdušia  v obci  často stačí  vymeniť jedného, jediného človeka.  Paradoxom je, že  

ten  jediný , ktorého  treba vymeniť je obyčajne  práve ten, ktorý má  byť tou  silou, ktorá 

obec a jej komunitu  vedie k prosperite a lepšej kvalite života. 

Áno, určite je to všetko podmienené  danými možnosťami,  tvorivou aktivitou  zastupiteľstva  

a spoluprácou miestnych organizácií. Ale ak všetko stroskotáva na neochote starostu počúvať, 

vyhodnocovať  a  rešpektovať  aj  názory  svojich  oponentov,  ťažko  sa  dá  pohnúť  z miesta 

a ubrániť sa stagnácii celej komunity, jej polarizácii a postupnému prepadávaniu do letargie. 

Aj tomuto stavu sa  snažíme zabrániť kontaktovaním aktivistov, ktorí robia často všetko preto, 

aby  zamedzili  neprávostiam, šikanovaniu a korupcii  v prostredí samosprávy, ale jednoducho 

je táto snaha vo väčšine prípadov  nad ich sily a prostriedky. 

        Pre niekoho máme  konkrétnu radu, pre iného  napíšeme podnet na prokuratúru či trestné 

oznámenie, ale pravdou je, že vo väčšine prípadov si musíme v konečnom dôsledku vystačiť 

s nádejou,  ktorú  sa snažíme priniesť vždy a všade tam, kde zisťujeme  snahu o lepšiu 

samosprávu.  

Vladimír Špánik  

predseda  
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 1/ Obce, v ktorých  spolupráca ZOMOSu s aktivistami a poslancami zastupiteľstva 

pretrvávala aj v r. 2015 

  

       1.  Malé Leváre                                                        11.  Smolník 

       2. Ondrejovce                                                           12.  Rudník 

       3.  Imeľ                                                                     13.  Rybník 

       4.  Markovce                                                            14.  Sady nad/Torysou        

       5. Krásnohorské podhradie                                      15.  Krajná Poľana  

       6. Nálepkovo                                                            16.  Breznička 

       7. Dvorianky                                                             17.  Gbely                            

       8. Pribeta                                                                  18.  Kalná n/Hronom              

       9. Vlčany                                                                  19. Galanta   

     10.  Melčice                                                                 20. Plavé Vozokany  

                  

 

Projekt  „Vzdelávanie k občianskym právam v samospráve“  

 
https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/vzdelavanie-k-obcianskym-pravam 

 

Jarná časť ZOMOS Tour  24 - 27. jún 2015 

Vladimír Špánik, predseda a Zoltán Zsidó, člen správnej rady  

V rámci  prvej časti Tour sme absolvovali  4 dno plné  stretnutí s aktívnymi ľuďmi v týchto 

obciach: 

Blhovce, Hodejov, Jesenské, Somotor, Viničky, Ruská, Trebišov, Svidník, Krajná 

Poľana, Nižný Komárnik, Nemecká  

Prvý  deň  sme  kontaktovali  jednotlivých  aktivistov v obciach Blhovce, Hodejov a Jesenské, 

kde  je  vytvorený   predpoklad   na   vytvorenie  Regionálneho  klubu  Gemer,  vzhľadom  na 

už  teraz prebiehajúcu spoluprácu poslancov zastupiteľstiev  z uvedených obcí. 

Deň  sme  končili vo Viničkách, kde sme sa stretli s poslancom obecného zastupiteľstva  obce 

Somotor, ktorí sa dlhodobo  venuje transparentnosti  v rozhodovaniach starostu obce.  

V obci Ruská sme navštívili starostku obce ktorá je príkladom statočnosti, keď upozornila na  

nezákonné nakladanie  s finančnými prostriedkami obce starostom. 

Po takmer troch rokoch trápenia a súdov je dnes oprávnene  starostkou, keď obyvatelia ocenili 

vo voľbách jej úsilie  o dodržiavanie zákonov exstarostom, ktorý bol v miestnom 

referende  odvolaný  z  funkcie  starostu.  Aj na  príprave tohto referenda  sme s občanmi obce 

Ruská   spolupracovali,  vzhľadom  k   neochote  exstarostu,  postupovať  tak, aby  mohlo  

byť referendum riadne  vykonané. V Trebišove sme sa stretli so zástupcom  skupiny 

komunálnych  aktivistov, ktorí sa snažili o zmenu vedenia  mesta a boli vo voľbách úspešní. 

Svidník bol miestom stretnutia s aktivistkou z Krajnej Poľany, ktorá pochopila, že  aj samotná 

kandidatúra  vo  voľbách  je  prostriedkom   na  získanie možnosti   naprávať  veci  vo 

vlastnej samospráve. Aj  v  Krajnej  Poľane  sa  sformovala veľká  skupina  aktivistov, 

s ktorou sme sa 

https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/vzdelavanie-k-obcianskym-pravam


 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZOMOS ZA ROK 2015  

3  spoločne  zúčastnili   zasadania   obecného  zastupiteľstva.   V obci    Nižný   Komárnik    

sme   diskutovali   s  novou  starostkou  ako  naložiť   so zisteniami  o podozrení   z trestnej 

činnosti bývalej starostky obce. Po ceste späť, sme  s novým starostom obce Nemecká a našou 

členkou s potešením konštatovali, že výsledky dvojročného snaženia  aktivistov  Zomos sa 

v tejto obci podarilo   premeniť v úspech vo voľbách. 

Stretnutia   počas  výjazdov  ZOMOS  Tour,  sú  praktickou  ukážkou   činnosti  Zomos,  

ktorá spočíva v diskusiách nad riešením konkrétnych samosprávnych problémov ich 

samosprávach. 

 

Jesenná časť ZOMOS Tour 2015  12 – 16.október 2015 

Vladimír Špánik, predseda a Ondrej Dostál, člen 

 

Jesenná  časť  ZOMOS Tour  mala   z časti nadviazať na jarnú  s cieľom    založiť   regionálne 

kluby a  uskutočnili  sa stretnutia s aktivistami a poslancami všade  tam,  kde sa   mobilizovali  

v snahe  doriešiť vleklé problémy vlastných samospráv. Navštívili sme, alebo sme absolvovali 

stretnutia  s obyvateľmi týchto obcí a miest počas  5 dní: 

 

Špania dolina,  Demänovská dolina ,  Liptovský Mikuláš,  Spišský Hrhov, Prešov,  Zlatá 

Baňa,  Svidník,  Krajná Poľana,  Ladomirová,  Rožňava,  Blhovce,  Jesenské a  Hodejov. 

 

Program cesty bol koncipovaný  tak,  že sa plánované   stretnutia s aktivistami,  uskutočňovali 

v  mestách  Liptovský Mikuláš,  Prešov,  Svidník,  Rožňava a posledné stretnutie sa konalo za 

účasti poslancov a aktivistov  v obci  Jesenské  kde sme založili  Regionálny klub ZOMOS  - 

GEMER,  ktorého členmi  sú  občania  z  priľahlých  obcí Jesenské, Hodejov a Blhovce. Sídlo 

klubu je v obci Blhovce.  V  Lipovskom  Mikuláši  sa  konalo  stretnutie  občanov a poslancov 

zastupiteľstiev z obcí Demänovská dolina, Bešeňová, Liptovský Hrádok  a mesta Liptovský 

Mikuláš.  Nedalo  sa pre   dobré  skúsenosti z riadenia samosprávy, zastaviť sa u starostu obce 

Spišský Hrhov, kde  sme  diskutovali  o  inovačných   postupoch  pri integrácii časti rómskeho 

obyvateľstva  a  realizácii  projektov  pre  rozvoj   miestnej   komunity.   Prešov bol  dejiskom 

stretnutia   väčšej  časti  poslancov zastupiteľstva  blízkej  obce   Zlatá Baňa,   poslanca   MsZ 

Prešov a aktivistu obce Trnkov.     Výmena   skúsenosti  pozitívne ovplyvnila aj toto stretnutie 

ľudí, ktorí sa intenzívne snažia o zlepšenie chodu vlastných samospráv.  

Aktivisti  z  miest a  obcí Svidník, Krajná Poľana,  Ladomirová a Nižný Komárnik  sa  s  nami 

stretli   vo večerných hodinách v obci  Krajná Poľana, kde sme  debatovali  o témach  ktoré sú  

predmetom  riešenia v dotknutých komunitách. 

Ďalšou zastávkou bola diskusia  s aktívnymi obyvateľmi  a poslancami  v Rožňave, kde sme 

sa stretli  so sympatizantami Zomos z Pukanca, Rožňavy a Štítnika. 

Posledný deň    ZOMOS Tour 2015 sme strávili s aktivistami a poslancami z obcí Blhovce, 

Jesenské a Hodejov  a zhodli sme sa na založení  Regionálneho klubu ZOMOS pod názvom 

Gemer so sídlom v obci Blhovce. 
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Restaurant Day  ZOMOS  -  Vinodol 16.mája 2015 

 

Projekt, Vzdelávaním k občianskym právam v samospráve, je súčasťou darcovského webu   

www.dobrakrajina.sk, ktorý sme  sa snažili  v spolupráci  s  nadáciou   Pontis   podporiť   aj 

účasťou na svetovom dni Restaurant Day. 

Druhý   rok   organizovania   Restaurant  Day   v    rámci  účasti  na   Dobrej krajine,  sme   už 

neignorovali,  prekonali  sme  obavy  a  chystali  sme  sa na   tento  deň  ako  na  deň 

stretnutia  našej komunity,  ktorej  členovia   sú   roztrúsení  v rôznych obciach Slovenska  pri  

obecných zastupiteľstvách ako poslanci, prípadne aktivisti,  ktorí  sa   trápia  s  nepodareným  

starostom. 

Napriek relatívne častým výjazdom  za  našimi  členmi,  možnosť  stretnúť sa  pri   príležitosti 

Restaurant   Day v  sídle nášho  združenia,   bola  super  príležitosť   ktorá   vhodne   

nahradila prácne organizovanie seminárov s témou  vzdelávania. 

Nasadenie  s akým   všetky kluby ZOMOS išli do tejto akcie bolo fantastické. A presne tak  to 

aj dopadlo. 

 Skutočnosť, že sme  činní v rôznych kútoch Slovenska  a vzájomne sa málo  osobne poznáme 

vzhľadom k  prevažne  mailovej komunikácii a  stretnutiu na Valnom zhromaždení raz za rok, 

sme  väčšina  privítali rozhodnutie , stretnúť sa práve na Restaurant Day. 

 

 

 

Samotná organizácia Restaurant Day16.mája 2015 bola v podstate rutinná vec, nakoľko 

máme vhodné  zázemie  na  tento typ  podujatia,  mali  sme  k dispozícii predajné stánky a 

nakoniec vyšlo aj nádherne počasie. 

Z takmer 100 člennej základne  členov a sympatizantov ZOMOS, prišlo v ôsmych  tímoch cca 

40 ľudí, ktorí  pripravili  a ponúkali na svojich stanovištiach  rôzne jedlá od  slaných pochutín, 

http://www.dobrakrajina.sk/
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Bratislavských rožkov, cez bryndzové halušky, guláš,  grilované klobásy, haláslé, perkelty a 

paprikáše aj plnené lokše a špeciálne  kozie  syry.   

Tento  deň  sa stal gastronomickým  podujatím  s finančnou  podporou 630 € ,   ktoré  vhodili 

návštevníci  do dvoch označených  pokladničiek  na  prijímanie  podpory na našu činnosť, za 

čo sme radi ponúkli, na konzumáciu všetko, čo bolo k dispozícii. 

Pravda  je   ale aj to, že  náklady  vďaka  takmer 500 porciám jedla  boli skoro tie isté  ako bol 

príjem z darov.   Táto  skúsenosť  hovorí,  že  nie  je  treba   ponúkať  taký široký záber aj keď 

vzhľadom  k zloženiu tímov,  ktoré  pripravili  a ponúkali svoje jedlá, bol takýto záber  zjavný 

a ľahšie realizovateľný. 

Na  čom  sa ale drvivá väčšina  účastníkov, hostí a našich sympatizantov  jednoznačne zhodla, 

bolo, že takéto stretnutie je úžasné, najmä spoločensky, pretože  prišlo k mnohým  stretnutiam  

pri dobrom jedle,  a  riešili sa  konkrétne problémy v obciach,  ktoré  ZOMOS monitoruje. 

Výmena skúsenosti  pri riešeniach  samosprávnych problémov bola  ďalšou získanou devízou, 

ktorá potvrdzovala,  že osobný  kontakt  aktivistov, je to to najlepšie, čo sme mohli z takéhoto 

podujatia    získať  a poznatky  ktoré   účastníci  Restaurant  Day   pri   priateľských  debatách  

načerpali,  hodnotíme oveľa vyššie, ako darovaný   objem  peňazí. 

 

 

 

Napriek tomuto poznatku,  aj organizáciu  prijímania  peňažných darov za poskytnuté 

výborné jedlo,  je možné  vylepšiť  tak,  aby  pokladne  boli  aj  pri  takom veľkom množstve  

stánkov a výdajných   miest,  postavené tak,  aby  doslova  provokovali  na vhodenie  drobnej 

čiastky na podporu našej činnosti :-) 
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Pozitívne hodnotíme aj záujem miestnych ľudí obce  Vinodol,  ktorí  niečo podobné nezažili a  

takýto podnik na vidieku  sa im zdal  priam ako sci-fi príbeh. Vo vzťahu k obyvateľom  nielen 

Vinodolu,  ale  aj  okolitých  obcí,  kde  sme  smerovali  naše  pozvánky  je  možné s radosťou 

konštatovať, že sme vzbudili väčší záujem o dianie v ich  samosprávach,  čo ocenili aj 

niektorí pozitívne  naladení starostovia, ktorí prijali naše pozvanie. Z  predpokladaných  

benefitov  ktoré sme očakávali,  hodnotíme  vysoko pozitívne   práve ten ľudský  aspekt 

spolupatričnosti,  ktorý  sa tvoril  medzi návštevníkmi, ale aj vzájomne medzi našimi členmi. 

Jednoducho sa potvrdilo, že ľudia sa musia stretávať a navyše ak je to pri dobrom jedle , nemá 

to chybu. A  priznávame, že celej atmosfére pomohli aj pozvaní členovia  Klubu 

vinodolských vinohradníkov, ktorých  sme pozvali, aby v uzavretej časti záhrady   

organizovali  ochutnávku výborných vinodolských vín. 

 

Činnosť regiónov 

Zomos ako  celoslovenské združenie vyvíja činnosť  po celom území Slovenska v závislosti od 

podnetov z obcí a regionálneho pôsobenia  členov Správnej rady. 

Ich aktivity sa sústreďujú  do Vrútok, a Martina,  obcí v okolí Levíc, Nitry, Piešťan , Komárna 

ale  ako aktívny je možné vyhodnotiť aj nový klub  Zomos v Zlatej Bani, ktorý preberá na seba 

regionálnu  činnosť a  členovia  klubu   pomáhajú   podľa potreby v obciach  Prešovského kraja. 

Pozitívne možno hodnotiť  ich činnosť pri  realizácii  referenda o odvolaní starostky v obci 

Čičava. Zomos v ich zastúpení monitoroval priebeh prvého a  následného aj úspešného druhého  

referenda. Traja noví členovia Zomos  v obci Slovinky tiež spojili sily, aby  lepšie eliminovali 

niektoré nežiadúce postupy  starostky obce. 

Našou snahou je aj naďalej skvalitňovať  operatívnu pomoc  aktivistom  v regiónoch pôsobností 

jednotlivých členov Správnej rady. 

 

Obce, kde sme poskytli poradenstvo  a pôsobia  členovia Zomos: 

 

     1/Plavé Vozokany                          13/ Jazernica                           25/Kalná n/Hronom 

     2/Pečeňady                                     14/ Vrútky                              26/Hrčeľ    

     3/Nižný Komárnik                         15/Zemianska Olča                27/Gbely 

     4/Markovce                                    16/Drahovce                           28/Gánovce 

     5/Krušinec                                      17/Malé Leváre                      29/Čičava 

     6/Krajná Poľana                             18/Tešedíkovo                        30/Blhovce 

     7/Zlaté Moravce                             19/Svidník                              31/Biel 

     8/Vlčany                                         20/Staré hory                          32/Bešeňová 

     9/Zlatá Baňa                                   21/Rybník                               33/Belá n/Cirochou 

    10/Veľký Kýr                                 22/Pribeta                               34/Slovinky 

    11/Vinodol                                     23/Rozhanovce                       35/Veľké Leváre 

    12/Tekovské Lužany                     24/Košolná                              36/Ladomirová 



 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZOMOS ZA ROK 2015  

Daňové priznanie a účtovná závierka 

 

Podľa účtovnej závierky majetok ZOMOS k 31.12.2015 stačil na krytie záväzkov splatných do 

konca roka.  

V roku 2015 OZ dosiahlo nezdaňované príjmy celkom 2 602,66 eur a uskutočnilo výdavky 

celkom 3 508,43 eur. Hospodárenie skončilo so stratou v sume 905,77 eur, ale bez 

neuhradených záväzkov.  

 

Štruktúra  príjmov združenia v roku 2015 :  

 

   1/ príjmy z členského v r. 2015 predstavovali 569 €  

   2/ dary od členov a sympatizantov  55 € 

   3/ prijaté dary prostredníctvom www.dobrakrajina.sk  spolu 1659,59 €  

   4/ dotácia obce Pribeta  100 € 

   5/ iné  219.07  € 

___________________________________________________________________________ 

                                                                                             Príjem spolu    2 602,66 € 

 

  

Štruktúra  výdajov združenia v roku 2015: 

 

1/výdaje v rámci projektu „Vzdelávanie k občianskym právam“  

- Cestovné                               398,36 € 

- Ubytovanie                           501,10 € 

- Strava                                    250,09 € 

- Kancelárske potreby               53,41  € 

- Komunikačné náklady           441,91 € 

- Účtovnícke  práce                 180,00  €    projekt spolu     1 824,87 € 

 

2/ výdaje mimo projekt v rámci bežnej činnosti ZOMOS 

- Prevádzková réžia                 109,19  € 

- Cestovné náhrady                  663,54  € 

- Dary a dotácia                       150 ,00 €   (Klub Pribeta  a Michaela) 

- Splátka pôžičky                     200,00  € 

- Ostatné                                    560,83 €  

                                                                                                  Výdaj spolu  3 508,43 € 

 

http://www.dobrakrajina.sk/
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Kontaktné informácie: 
Predseda 

Vladimír Špánik                 tel. 0911 772170              mail: spanikv@zomos.sk 

 

Správna rada ZOMOS  

 

Zoltán Zsidó                         tel. 0907 233090                 mail:22.zzsido@gmail.com  

Marián Benčat MUDr.       tel.0908 961430                  mail: marianbencat@jazernica3.sk 
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Fórum aktívnej politiky – Praha  14.november 2015 

 

  Informácie o spoločnosti  
  Združenie občanov miest a obcí  Slovenska  

Hlavná  249, 951 06 Vinodol  

IČO:42 202 680  

  Tel. 0911 772170  

  Fax 037/6598196   

  zomos1@zomos.sk  

www.zom

os.sk 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Spolupracujúce organizácie v r.2015  

Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika,  -                                                              

http://samosprava.institute.sk/ SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť                                               

www.odkazprestarostu.sk ,  

                                                                                                                                       www.spravnikandidati.sk  
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