XXXII. snem ZMO

región JE Jaslovské Bohunice

VEĽKÉ KOSTOĽANY 5. MÁJA 2022

n XXXI. snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice sa konal 3. septembra 2021 v sále Kultúrneho domu vo Veľkých Kostoľanoch. V jeho
prvej časti prítomní riešili pracovné problémy združenia, druhá časť bola faktickou oslavou 30. výročia vzniku regionálnej samosprávy. Vzhľadom na vtedy platné pandemické opatrenia bol počet zúčastnených osôb na sneme limitovaný.
Foto: archív ZMO

REGIONÁLNE ZDRUŽENIA – OBHAJCOVIA SAMOSPRÁVNYCH ZÁUJMOV
Posledné roky sú pre našu krajinu ako i pre
celú Európu turbulentným obdobím. Zdá sa,
že po tridsiatich rokoch trvalého rastu a predvídateľnosti makroekonomického i geopolitického vývoja sa dostavila doba neistoty.
A táto neistota sa v rôznych podobách naplno premieta aj do miestnej samosprávy, ktorej sme súčasťou a ktorú spoluvytvárame.
Najjednoduchšou tvárou tejto neistoty sú „balíky“ rôznych povinností, externých rozhodnutí
či obmedzení vyplývajúcich z covidovej a utečeneckej krízy, ktoré so železnou pravidelnosťou dopadajú na samosprávy. Vzhľadom na ich
mimoriadny a vo svojej podstate nesystémový
charakter si tieto externality vyžadovali kvalitný krízový manažment, ktorý väčšina miest
a obcí zvládla podstatne lepšie ako samotný
štát. O niečo zložitejšiu podobu mala neistota
na poli finančnom. Zažili sme prepad podielových daní ako hlavného nástroja na financovanie samosprávnych výdavkov, prudký rast cien
v stavebníctve a v energetike, ako aj absenciu
adekvátnych kompenzácií zo strany štátu. To
všetko sa podpísalo a naďalej bude podpisovať pod obmedzenia rozvojových, investičných
a spoločenských aktivít. Avšak tú najhoršiu formu neistoty spôsobuje absencia rozumnej vízie samosprávy a verejnej správy na strane
štátu. Minimálne mnohé kroky vládnej moci

Chceme byť
korisťou politikov?

dojem tejto absencie vytvárajú, a to aj
v tom najtriezvejšom
a najobjektívnejšom
pozorovateľovi. Presuny kompetencií bez
náležitého financovania a hlbších analýz,
odmietanie argumentov ZMOS a odbornej verejnosti a silené
„kvázireformy“ pripomínajú skôr strieľanie od pása, ako presne cielené a užitočné opatrenia.
Nestabilita určite nijakým spôsobom neprispieva k systémovej práci a k rozvoju samospráv. Navyše sama o sebe je magnetom
pre politických dobrodruhov, ktorí sa ju snažia
využiť pre svoj, a nie pre verejný prospech.

O to dôležitejšia je úloha ZMOS a jeho regionálnych združení ako obhajcov samosprávnych záujmov. Nikto iný ako ZMOS – napriek
tomu, že je vládami často ignorovaný – totiž
nedokáže s politikmi efektívne komunikovať
a oponovať im. Preto, nech máme akékoľvek
názory, nech sme služobne mladší, či starší,
politicky zaradení, alebo nezaradení, buďme
zakaždým predovšetkým „ZMOS-áci“. Inak sa
samospráva stane korisťou politikov!
Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi
poďakovať sa Vám v mene ZMO, región JE
Jaslovské Bohunice za vašu obetavosť a prácu v tomto volebnom období a zapriať vám
veľa úspechov do ďalších volieb, do vášho
profesionálneho i súkromného života.

Mgr. MAROŠ SAGAN, PhD.

predseda ZMO,

región JE Jaslovské Bohunice
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SPRÁVA O ČINNOSTI ZDRUŽENIA V ROKU 2021

Samosprávu musíme posilňovať,
chrániť a s hrdosťou reprezentovať
ZMO, región jadrových elektrární Jaslovské Bohunice, oslávilo v roku 2021 tridsať
rokov vzniku a činnosti. Ide o významný
míľnik, ktorý sme si pripomenuli na slávnostnom sneme v septembri minulého
roku. Význam nášho združenia však potvrdzuje nielen jeho vek, ale aj počet jeho členov. V minulom roku evidovalo 147 členov,
a to napriek tomu, že niektoré obce v ňom
ukončili členstvo.
Spomedzi miest boli členmi Hlohovec, Leopoldov, Piešťany, Trnava, Vrbové a Sereď,
ktorá sa po rokoch do združenia „vrátila“.
Naopak, Trnava, pre mnohých z nás nepochopiteľne, k 1.1.2022 zo združenia vystúpila. Osemnásťčlenná rada ZMO pracovala
v zložení: Mgr. Maroš Sagan, PhD., predseda – Cífer, Ing. Roman Súkeník, podpredseda – Zemianske Sady, Ing. Martin Červenka,
podpredseda – Ratkovce, Ladislav Boháčik
– Pečeňady, Dušan Daloš – Rakovice, Ing.
Ivan Dobrovodský – Vlčkovce. Mgr. Dagmar
Jakubcová – Dolné Zelenice, Mgr. Peter Jančovič, PhD. – Piešťany. Pavol Johanes – Kátlovce. Mgr. Terézia Kavuliaková – Leopoldov,
JUDr. Marta Kolková – Radošina, Božena
Krajčovičová – Jaslovské Bohunice, Mgr. Eva
Kukučková – Horné Otrokovce, Mgr. Martin
Lednický – Pobedim, Mgr. Gilbert Liška –
Veľké Kostoľany, Slavomír Pocisk – Jablonec. PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry – Dolná Streda,
PhDr. Karol Zachar – Dechtice.
Rokovanie rady sa uskutočnilo 5-krát,
z toho 3-krát online, s priemernou účasťou
67 percent. Kontrolná komisia v zložení Ing.
Eva Hanusová, predsedníčka – Vinohrady n.
V. (pravidelne sa zúčastňuje na rokovaniach
rady ZMO s hlasom poradným), Mgr. Denisa

n Rokovanie XXXI. snemu viedol predseda združenia Mgr. Maroš Sagan, PhD., počet
delegátov 87, čo bolo 59,18 percent prítomných členov ZMO. Snem schválil základné
dokumenty a tiež novelu stanov.
Ivančíková – Gáň, Ing. Tibor Marek – Majcichov sa stretla v kancelárii ZMO na kontrole dokladov v dôsledku pandemickej situácie
raz. Zástupcovia združenia v rámci orgánov
ZMOS: Ing. Roman Súkeník – člen sekcie
ekonomiky a financovania, Ing. Martin Červenka – predseda sekcie pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka, Mgr. Peter Jančovič, PhD.
– predseda sekcie inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, Mgr. Maroš Sagan,

n Rokovanie delegátov XXXI. snemu ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 3.9.2021 v Kultúrnom dome Veľké Kostoľany

PhD. – člen sekcie medzinárodných vzťahov,
Mgr. Gilbert Liška – člen sekcie dopravy, výstavby, hospodárstva a energetiky. Predsedovia sekcií Jančovič a Červenka pôsobili aj
v Predsedníctve ZMOS. Dôležitou pracovnou
platformou na výmenu informácií sú aj Výbory
pre otázky zamestnanosti pri úradoch práce,
sociálnych vecí a rodiny, v ktorých nás zastupujú naši kolegovia: za okres Hlohovec Mgr.
Terézia Kavuliaková – Leopoldov, za okres
Trnava PhDr. Július Zemko – Špačince, Júlia
Belicová – Dolné Orešany, za okres Piešťany
Dušan Daloš – Rakovice a okres Galanta Ing.
Súkeník – Zemianske Sady. Združenie malo
svojho zástupcu v Pandemickom stredisku
krízového štábu v sídle kraja: Mgr. Ing. Gogolová – Šúrovce, pravidelné online stretnutia na týždennej báze.
Združenie na svojom XXXI. sneme
3.9.2021 vo Veľkých Kostoľanoch schválilo pomerne rozsiahlu novelu stanov, ktorá
reaguje na aktuálne dianie. Napríklad rada
môže v prípade potreby fungovať, komunikovať a prijímať rozhodnutia aj prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. V zmysle novely Čl. VIII., bod 4)
je povinnosťou členov na svojom webovom
sídle umiestniť logo ZMO s hypertextovým
odkazom na www.zmo.sk. Túto povinnosť
si, žiaľ, do konca roka 2021 nesplnilo cca
40 členov združenia, čo možno svedčí o ich
vzťahu k celej organizácii. V minulom roku
sme redizajnovali web www.zmo.sk, ktorý
je teraz flexibilnejší, ľahšie sa v ňom orientuje, nájdete tu potrebné informácie o činnosti ZMO a, samozrejme, technicky zodpovedá zákonným parametrom grafického
zobrazenia, ale i povinnostiam subjektu
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n Účastníci 23. ročníka Jozefovského
stolnotenisového turnaja v Kultúrnom
dome Krakovany. Kvôli pandémii Covid-19 sa turnaj uskutočnil až v jesennom termíne 22.10.2021. Organizátori:
Obec Krakovany, TAVOS, a. s., ZMO, región JE Jaslovské Bohunice. Zúčastnilo
sa 14 súťažiacich, 7 starostov a 7 zástupcov a. s. TAVOS.
verejnej správy. Všetky aktivity združenia,
vrátane RVC Trnava, zabezpečuje kancelária združenia, ktorá sídli na Ulici Pavlínska
20 v Trnave. Vykonáva kompletné organizačné zabezpečenie podujatí, administratívu, hospodárske a technické úlohy súvisiace s činnosťou združenia. Činnosť v plnom
rozsahu realizuje vedúca kancelárie Mgr.
Andrea Briestenská.

Spolupráca v rámci
Rady partnerstva
Jednou z úloh združenia počas roka bola
koordinácia našich členov pri zostavovaní
projektových balíčkov pre Integrovanú územnú stratégiu Rady partnerstva. Po vypraco-

vaní týchto podkladov Združenie nominovalo
svojich členov do nasledovných pracovných
skupín Rady partnerstva: do pracovnej sku-

n Vlaňajší turnaj sa vyznačil jednoznačnou
dominanciou starostov. Zľava: PhDr. F.
Klinovský – Krakovany, Mgr. J. Valo, 2.
miesto – Trebatice, PhDr. J. Zemko, 1.
miesto – Špačince, K. Mikuš, 3. miesto
– Nižná, M. Beblavý – Dolný Lopašov.
Okrem nich sa zúčastnili ešte starostovia: M. Lednický – Pobedim, Š. Madunický – Šterusy, I. Šiška – Borovce.
piny Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
na území TTSK 2022 – 2030: Ing. Svetlana
Královičová – Križovany nad Dudváhom, Mgr.
Anna Glossová – odbor sociálnych služieb
mesta Piešťany, Ing. Martina Repíková – odbor stratégie a rozvoja mesta Piešťany. Do
pracovnej skupiny pre oblasť dopravy: Ing.
Tomáš Bartovič – Dolné Lovčice, pre oblasť
sociálnej infraštruktúry: Mgr. Anna Glossová
n Oceňujeme, že na športových hrách pre
zamestnancov 2021 sa z niektorých obcí
zúčastnilo „celé osadenstvo úradu“ a využili podujatie ako team building. Na fotografii kolektív zamestnancov obce Zeleneč
so starostom Mgr. Ľubomítom Jedličkom
(v strede).
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n Športové hry zamestnancov obecných úradov združenia sa konali 24.6.2021 na kúpalisku Cífer-Pác už po tretíkrát s veľmi úspešnou
odozvou, 115 účastníkov si užilo aj nádherné počasie
– vedúca odboru sociálnych služieb mesta
Piešťany, pre oblasť zdravotníckej infraštruktúry: Mgr. Ing. Žaneta Gogolová – Šúrovce,
pre oblasť vzdelávania: Mgr. Adrián Macho –
Šoporňa, pre oblasť kultúry, cestovného ruchu
a športu: Mgr. Peter Jančovič, PhD. – Piešťany, pre životné prostredie a pôdohospodárstvo: Mário Beblavý – Dolný Lopašov, pre
oblasť hospodárstvo a výskum: Ing. Roman
Súkeník – Zemianske Sady. Žiaľ, celý koncept
Rady partnerstva bol od začiatku zle uchopený predovšetkým na strane štátu a následne
aj na úrovni nášho hlavného partnera v tejto
agende – Trnavského samosprávneho kraja.
Je otázne, či z inovatívnej a prospešnej myšlienky integrovaných investícií nezostane na
konci procesu prípravy operačného programu len potemkinovská dedina, rovnako, ako
je otázna veľkosť finančnej obálky venovanej
tomuto prístupu. Už teraz je však jasné, že
prekonvertovať myslenie štátnych úradníkov
a politikov z dopytového na integrované, z jed-

norazového na systémové, je pre našu krajinu asi priveľké sústo. Na úrovni kraja, ktorý
bol mimochodom tiež „obeťou“ nevyjasnených
koncepcií štátu, zasa ZMO postrádalo dostatočnú komunikáciu celej problematiky a systémovú prácu na príprave IÚS.

Stavebný zákon
Stavebná legislatíva je ďalším, ešte stále „živým“ dôkazom krátkozrakosti aktuálnej
vládnej garnitúry a jej neschopnosti robiť racionálne a užitočné reformy. Každý z nás štatutárov miest a obcí si vie predstaviť hneď
niekoľko zásadných vylepšení aktuálnej stavebnej legislatívy, ktoré by viedli k podstatnému skráteniu a skvalitneniu stavebných
konaní či k lepšiemu územnému plánovaniu.
Malo by byť úplne prirodzené, že minister
zodpovedný za novelizáciu stavebnej legislatívy bude na nej najintenzívnejšie spolupracovať práve so ZMOS. Samozrejme, náš ná-

n Cífer-Pác 28.6.2021: Jumping nadchol nielen dievčence, ale i niektorých starostov

zor nijako nezaujímal zodpovedných na čele
s podpredsedom vlády Štefanom Holým. Pre
dosiahnutie jeho cieľov (alebo cieľov developerov?) bolo predsa jednoduchšie hneď na
začiatku procesu nás označiť za neschopných kvalitne vykonávať túto kompetenciu,
a to bez akejkoľvek serióznej analýzy, bez
presných štatistík avizovaných pochybení či
dĺžky stavebných konaní v jednotlivých regiónoch. A prirodzene, aj bez pomenovania
zodpovednosti štátu – dlhodobého podfinancovania výkonu tejto prenesenej kompetencie, či úplnej absencie metodickej podpory
pre spoločné stavebné úrady. Takéto konanie nie je ničím iným ako zámerným klamstvom. A okrem toho je aj urážaním všetkých,
ktorí dlhé roky prispievajú ku kvalitnej práci
spoločných stavebných úradov, počnúc starostami a primátormi a končiac zamestnancami týchto úradov. Nebezpečenstvo novej
stavebnej legislatívy je viacstupňové. Jej
priamym dôsledkom by bolo v prvom rade
zhoršenie kvality stavebných konaní vyplývajúce z príliš veľkého rozsahu nedomyslených zmien. Ďalším dôsledkom by bolo dvojité zdraženie stavebných konaní – zdraženie
pre štát, ktorý by platil za funkčnosť systému násobky toho, čo platí dnes za prenesený
výkon kompetencií a predovšetkým približne
desaťnásobné zdraženie konaní pre stavebníkov. Závažným dlhodobým dôsledkom by
však bola strata vplyvu obcí a miest na stavebné aktivity na ich území. Poistka vo forme územných plánov a záväzných stanovísk
je absolútne nedostatočná, vzhľadom na absenciu územných plánov či ich nedostatočnú
hĺbku, ako aj preto, lebo záväzné stanoviská
ako súčasť správneho konania budú v prípade sporov v rukách štátneho úradníka. Nehovoriac o rizikách budúceho centrálneho
stavebného softvéru, pri ktorom sa pravdepodobnosť jeho úspešného nasadenia v predpokladanom čase na základe skúseností
s podobnými štátnymi projektami blíži k nule.
Centralizácia bola vždy vlastná ministerským
úradníkom a väčšine politikov. Takýto úder
pod pás spojený s ponížením a nezmyselným odobratím jednej z kľúčových kompetencií, ktorou mimochodom tradične dispo-
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nuje absolútna väčšina samospráv v Európe,
ešte miestna samospráva na Slovensku vo
svojej histórii nezažila. Preto sú na mieste
obavy z ohrozenia postavenia samosprávy
ako takej. Naše združenie ani v tejto agende
nezostalo nečinné. V máji 2021 adresovalo
združenie listom zásadné pripomienky k návrhu zákona o výstavbe a k návrhu zákona
o územnom plánovaní, ktoré sa v tom čase
nachádzali v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V orgánoch ZMOS naši zástupcovia zaujímali k nemu negatívne stanoviská,
čo vyvrcholilo v roku 2022 početnou účasťou
nášho združenia na proteste pred Úradom
vlády SR.

Ďalšie aktivity
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice pokračovalo v intenzívnej spolupráci s regionálnymi združeniami ZMO Záhorie, RZ galantsko-šaliansko a ZMO Žitného ostrova.
Predsedovia týchto združení sa pravidelne
stretávajú na spoločných rokovaniach a koordinujú svoje postupy. Tak ako aj v predchádzajúcom období, dalo Združenie svojim
členom možnosť zapojiť sa do spoločného

n Cífer-Pác 28.6.2021: pre účastníkov na výber i cvičenie jogy – v tieni stromov veľmi
príjemné a hlavne užitočné pre ubolené chrbtice „úradníkov“
žecká štafeta starostov, Pracovné stretnutie
starostov a primátorov na Podbanskom, Samosprávna kvapka krvi v Trstíne, Jozefovský turnaj v Krakovanoch a futbalové zápasy
družstva starostov v regióne.
Rok 2021 bol pre miestnu samosprávu mimoriadne náročný, no jej predstavitelia a pracovníci v ňom obstáli. Navyše v rôznych skúškach,
ktorými prechádzala celá krajina, samospráva
dokázala, že je najefektívnejšou a najdôveryhodnejšou časťou celej verejnej správy. Preto
je správne ju posilňovať, chrániť a s hrdosťou
reprezentovať.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi poďakovať sa za posledné štyri roky práce vám všetkým, zamestnancom vašich miest
a obcí, kancelárii nášho združenia, vedeniu
a členom orgánov ZMOS ako aj partnerom
a inštitúciám, s ktorými spolupracujeme.

Mgr. MAROŠ SAGAN, PhD.

predseda ZMO,

región JE Jaslovské Bohunice

Foto: archív ZMO

n Štefánik Trail – výmena bežcov na stanovišti Pezinská Baba. Martin Červenka,
Ratkovce (vľavo) dobehol svoj 19,1-km
úsek zo Sološnice a štafetu odovzdal
Radkovi Brtáňovi, Košeca (v strede),
ktorý plný energie bežal 19,2 km smer
BA-Rača. Vpravo dlhoročný kapitán
bežcov – starostov René Blanárik, Dobrá Voda, ktorý je hnacím motorom tejto
bežeckej partie.
verejného obstarávania na energie. Jeho výsledkom boli výborné ceny energií pre jeho
účastníkov, a to najmä v porovnaní s ich aktuálnou likvidačnou úrovňou. Činnosť združenia vyjadrená v počte reálnych podujatí bola
utlmená v dôsledku pokračujúcej pandémie
Covid-19. Všetky vzdelávacie podujatia boli
presunuté do online priestoru, s výnimkou
3-dňového podujatia vo Vyhniach pre pracovníčky obecných úradov. Celkový počet aktivít
RVC Trnava bol 62, počet členov RVC v roku
2021 bol 132. Medzi zrealizované podujatia
prezenčného charakteru patrili Športový deň
pre zamestnancov obecných úradov v Cíferi, Oslavy 30 rokov vzniku a činnosti ZMO
vo Veľkých Kostoľanoch, Štefánik Trail – be-

n Členovia OIK Bohunice 12. – 14.10.2021 na pracovnej ceste v maďarskej jadrovej elektrárni PAKS
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PRIPOMENUTIE SI SPOLOČNEJ NÁROČNEJ CESTY V SAMOSPRÁVE

Oslávili sme 30 rokov

Združenie miest a obcí, región jadrovej
elektrárne Jaslovské Bohunice vzniklo
4. marca 1991 a stále patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie regionálne združenia
v rámci Združenia miest a obcí Slovenska. Tridsať rokov plní svoje úlohy v zmysle platných stanov, úlohy zamerané na
riešenie „samosprávnych tém“ regiónu
a občanov žijúcich v ňom. Súčasťou života združenia je i vzdelávanie zamestnancov
a štatutárov obcí, konzultačná činnosť, ale
i množstvo podujatí kultúrneho, športového a spoločenského charakteru. Mnohé
podujatia prekročili hranice regiónu.
Toto významné výročie si členovia pripomenuli na slávnostnom sneme 3. septembra 2021 v sále Kultúrneho domu vo Veľkých
Kostoľanoch. Prvá časť snemu sa niesla v pracovnom duchu, druhá časť, na ktorú
sme pozvali i hostí z radov bývalých, dlhoročných starostov, bola slávnostná. Mrzelo nás,
že okruh pozvaných bol limitovaný z dôvodu
v tom čase platných pandemických opatrení,
a teda počet osôb bol obmedzený.
Slávnostnú časť snemu otvorila svojím vystúpením vokálna skupina For You, spievajúca slovenské i svetové hity, ale tiež autorské
skladby v štýle a capella. Už počas príchodu
hostí i vystúpenia mohli prítomní v sále na veľkej obrazovke sledovať fotografickú prezentáciu aktivít združenia, kde sa priebežne menilo
vyše tisíc fotografií. Mnohým prebehli hlavou
spomienky na vynikajúce podujatia, stretnutia
kolegov, priateľov, plynutie času zaznamena-

n Snem slávnostným príhovorom otvoril súčasný predseda ZMO Mgr. Maroš Sagan, PhD.
né v tvárach ľudí na fotografiách. Pri pozorovaní prítomných sa dalo zbadať v ich očiach
premýšľanie, spomienky i úsmev.
Tretí september 2021 bol dňom na pripomenutie si spoločných rokov v samospráve a na
jej neľahké úsilie na ceste demokracie.

Pripomenutie si ľudí, bez ktorých by Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice neexistovalo, resp. neexistovalo
v dnešnej podobe. I toto spomenul v slávnostnom príhovore súčasný predseda združenia Mgr. Maroš Sagan, PhD.

n Sála Kultúrneho domu vo Veľkých Kostoľanoch 3.9.2021 a približne 150 účastníkov slávnostného snemu ZMO, región JE Jaslovské
Bohunice, ktorí sledovali celý program tohto významného dňa
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cie z činnosti združenia, zloženie orgánov ZMO
v jednotlivých funkčných obdobiach, fotografie
z činnosti a ďalšie informácie. Táto publikácia je
kronikou 30-ročnej činnosti združenia.
Publikácia Roky v nás I bola vydaná pri
príležitosti 15. výročia ZMO v roku 2005,
Roky v nás II v roku 2010 pri 20. výročí
a 3.9.2021 sme s radosťou pokrstili jej tretie
pokračovanie (náklad 2800 ks).
Celá séria Roky v nás zobrazuje 30 rokov
združenia, počas ktorých na čele združenia stálo päť osobností, jej predsedov: Peter Ryška,
Mgr. Alena Jelušová, Ing. Remo Cicutto, Ing.
Vladimír Púčik, Mgr. Maroš Sagan, PhD., ktorí
spoločne publikáciu Roky v nás III pokrstili.
Po krste sa prítomným prihovoril prvý predseda ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
a jeho zakladateľ Peter Ryška, vtedajší starosta obce Jaslovské Bohunice. Pripomenul
myšlienku vzniku združenia, náročnosť prán O rozdelenie pracovnej a slávnostnej časti
XXXI. snemu ZMO sa vystúpením zaslúžila
vokálna skupina For You v štýle a capella,
ktorá zožala veľký potlesk

Všetci, ktorí prijali pozvanie na toto slávnostné podujatie, boli súčasťou samosprávy a združenia jadrovej elektrárne Jaslovské
Bohunice, či už ako partnerské organizácie,
súčasné starostky/primátorky, starostovia/
primátori a tiež bývalí aktívni štatutári obcí
a miest regiónu.

Roky v nás III
Keďže spomienky je potrebné uchovávať nielen v našich mysliach, ale zachovať i pre ďalšie generácie, činnosť združenia je zaznamenaná i v publikáciách Roky v nás. Tu môžeme
nájsť prehľad členských obcí a základné informácie o jej predstaviteľoch, kompletné informán Publikáciu Roky v nás III pokrstili všetci
piati predsedovia a významné osobnosti združenia. Zľava: Mgr. Maroš Sagan,
PhD. (súčasný predseda od r. 2019),
Peter Ryška (1990 – 2010), Mgr. Alena
Jelušová (2011 – 2012), Ing. Remo Cicutto (2013 – 2015), Ing. Vladimír Púčik
(2015 – 2019).
ce starostu i meniace sa podmienky na prácu
v samospráve.
„SAMOspráva – znamená spravovať seba
samého, starať sa o seba, rozhodovať o sebe,
určovať svoje veci podľa vlastného poznania
a slobodnej vôle.“
Samostatnosť nie je ľahká cesta. Je však nepochybne ľahšia, ak po nej každá zo samospráv
nekráča osamotená. A to je i poslanie ZMO, región jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice:
spájanie sa pre spoločné ciele, vzájomná pomoc, aby sa idea samosprávnosti menila na realitu nášho verejného života. Za tým všetkým sú
ľudia, ľudia, ktorým sme vyjadrili poďakovanie.
Nebolo možné poďakovať osobne všetkým, ktorí sa o „aktívny život“ združenia zaslúžili. Veríme
však, že rada združenia rozhodla správne. Boli
udelené nasledovné ocenia:
n Publikáciu ROKY V NÁS III, ktorá nadväzuje
na predchádzajúce dve časti, je prierezom tridsaťročnej činnosti ZMO, región
JE Jaslovské Bohunice, je možné si stále
objednať v kancelárii združenia
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n Ing. Vladimír PÚČIK
Funkciu starostu obce Ružindol vykonával v období rokov 1990 – 2018, takmer
sedem volebných období. Ako predseda
združenia pôsobil v rokoch 2015 – 2019.
Od r. 1996 bol členom rady združenia, neskôr pôsobil v Rade, Predsedníctve i odbornej sekcii ZMOS, bol členom OIK Bohunice, je trénerom futbalového družstva
starostov.
n Mgr. Maroš SAGAN, PhD.
Je starostom obce Cífer tretie volebné obdobie, od roku 2010 – po súčasnosť. Od roku
2011 je členom rady ZMO, od roku 2015 bol
podpredsedom rady ZMO, od 20. februára
2019 po súčasnosť je predsedom združenia.
Pôsobí v Rade ZMOS a jeho odborných sekciách, je aktívnym hráčom futbalového družstva starostov.
nP
 rvý a dlhoročný predseda ZMO Peter
Ryška vo svojom príhovore pripomenul
náročnosť práce starostu i meniace sa
podmienky v samospráve

n Ocenenie v kategórii Ďakovný list a dar
za osobitný prínos pri rozvoji združenia
a zásluhy budovania samosprávy regiónu predsedovi združenia od roku 1991 po
súčasnosť – zľava: Mgr. Maroš Sagan,
PhD., Peter Ryška, Mgr. Alena Jelušová,
Ing. Remo Cicutto, Ing. Vladimír Púčik.
Ďakovný list a dar za osobitný prínos
pri rozvoji združenia a zásluhy budovania samosprávy regiónu
V tejto kategórii boli ocenení predsedovia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.
„Vodcovia sú vizionári s málo rozvinutým
zmyslom pre strach a s nulovou predstavou
o nepríjemnostiach, ktoré sa im môžu stať.“

Robert Jarvik
n Peter RYŠKA
Zakladajúci člen združenia, predseda združenia od jeho založenia 4.3.1991 do
10.3.2011, NAJDLHŠIE pôsobiaci predseda ZMO, vo funkcii starostu obce Jaslovské
Bohunice päť volených období: 1990 – 2010,
člen Predsedníctva a Rady ZMOS.
n Mgr. Alena JELUŠOVÁ
Je zakladajúcou členkou združenia 4. marca 1991. Funkciu starostky obce Madunice vykonáva ôsme volebné obdobie, t. j. od roku 1990
– po súčasnosť. V rokoch 1991 – 2011 bola podpredsedníčkou združenia. Od marca 2011 – do
júna 2012 vykonávala funkciu predsedníčky
združenia. Pôsobila ako predsedníčka Občianskej informačnej komisie Bohunice, bola členkou Predsedníctva a Rady ZMOS.
n Ing. Remo CICUTTO
Od júna 2012 bol poverený vedením združenia,
v období rokov 2013 – 2015 bol predsedom združenia, bol členom rady a podpredsedom združenia, pôsobil v Rade ZMOS a jeho odborných sekciách. Funkciu primátora mesta Piešťany vykonával v rokoch 2002 – 2014, tri volebné obdobia.
n Ocenenie Mgr. Alene Jelušovej, starostke
obce Madunice, odovzdával Ing. Súkeník,
podpredseda ZMO, v pozadí zakladajúci
člen združenia a prvý predseda Peter Ryška
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n Ocenenie v kategórii Plaketa a ďakovný
list za osobitný prínos pri rozvoji združenia a zásluhy budovania samosprávy
regiónu zakladajúcim členom združenia
prítomným na ustanovujúcej schôdzi
4. marca 1991 v Drahovciach – zľava:
Ing. R. Súkeník, Ing. M. Červenka – podpredsedovia ZMO, Ján Kozák, Dvorníky,
Emil Hubinák, Drahovce, Ing. Viera Jakabovičová, Malženice, Mária Bokorová,
Žlkovce, Ing. Ján Brezovský, Hlohovec,
Mgr. Maroš Sagan, PhD., predseda
Plaketa a ďakovný list za osobitný prínos pri rozvoji združenia a zásluhy budovania samosprávy regiónu – udelená zakladajúcim členom združenia
prítomným na ustanovujúcej schôdzi
4. marca 1991 v Drahovciach. Medzi
nich patria aj Peter RYŠKA, Mgr. Alena
JELUŠOVÁ, ktorí už boli ocenení.
n Mária BOKOROVÁ
Funkciu starostky obce Žlkovce vykonávala
v rokoch 1990 – 2002, tri volebné obdobia, od
marca 1991 do marca 2003 bola predsedníčka kontrolnej komisie združenia.
n Ing. Viera JAKABOVIČOVÁ
Vo funkcii starostky obce Malženice päť volených období v rokoch 1990 – 2010, v rokoch
1991 – 2011 bola členkou rady združenia.
n Ing. Ján BREZOVSKÝ
Funkciu primátora mesta Hlohovec vykonával v rokoch 1990 – 2002, dlhoročný člen rady združenia.
n Emil HUBINÁK
Funkciu starostu obce Drahovce vykonával
v období rokov 1990 – 1992 a 2006 – 2010. V rokoch 1992 – 1999 bol tajomníkom združenia.
n Ján KOZÁK
Funkciu starostu obce Dvorníky vykonával
v rokoch 1990 – 1998.
n Ing. Vladimír JAMBOR, CSc.
Funkciu primátora mesta Leopoldov vykonával v rokoch 1990 – 1994.
n Ďakovné listy za osobitný prínos pri rozvoji
združenia pripravené na odovzdanie oceneným

Poďakovanie za prácu vo funkcii starostky/starostu obce
za päť volebných období symbolickým darčekom
Na ocenení sa zúčastnili:
Meno a priezvisko
Miroslav SUČÁK
Ing. Dušan DUGA
Mgr. Dušan BUBLAVÝ
Rudolf RUŽIČKA
Anton MENŠÍK
Mgr. Ľuboš GUBÁŇ
Pavol JANIŠ
Vladimír KOLLÁR
Ing. Rastislav MRVA
PhDr. Martin HALAKSA, PhD.
Ing. Anton FIALA
Emil ŠKODÁČEK
Ing. Dana BLAŽKOVÁ
Ing. Juraj VALO
Miroslav VEĽKÝ
Ing. Štefan LANCZ
Rudolf BAROŠ

Obec
Bohdanovce nad Trnavou
Brestovec
Častkovce
Dobrá Voda
Dolné Zelenice
Dvorníky
Horné Otrokovce
Horné Zelenice
Hrnčiarovce nad Parnou
Košolná
Osuské
Prašník
Prietrž
Trebatice
Tepličky
Veľká Mača
Zavar

Výkon funkcie starostky – starostu
Od roku 2002 po súčasnosť
Od roku 2002 po súčasnosť
Od roku 2002 po súčasnosť
V rokoch 1990 – 2010
V rokoch 1990 – 2010
V rokoch 1998 – 2018
V rokoch 1990 – 2010
V rokoch 1990 – 2010
V rokoch 1990 – 2010
Od roku 2002 po súčasnosť
Od roku 2002 po súčasnosť
V rokoch 1998 – 2006 a 2010 po súčasnosť
Od roku 2002 po súčasnosť
Od roku 2002 po súčasnosť
V rokoch 1994 – 2014
Od roku 2002 po súčasnosť
V rokoch 1998 – 2018
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n Ocenenie v kategórii Plaketa a ďakovný list za osobitný prínos pri rozvoji združenia a zásluhy budovania samosprávy regiónu – zľava:
Mgr. Maroš Sagan, PhD., predseda; PhDr. Karol Zachar, Dechtice; Ján Vrábel, Križovany nad Dudváhom; Jozef Marko, Dubovany; Pavol
Johanes, Kátlovce; Ladislav Boháčik, Pečeňady; Ing. Štefan Bošnák, Trnava; Mgr. Gilbert Liška, Veľké Kostoľany; Ing. Roman Súkeník;
Ing. Martin Červenka – podpredsedovia ZMO
Plaketa a ďakovný list za osobitný prínos pri rozvoji združenia a zásluhy budovania samosprávy regiónu
n Ladislav BOHÁČIK
Vo funkcii starostu obce Pečeňady od roku
1994 po súčasnosť, sedem volebných období,
člen rady združenia, člen OIK Bohunice.
n Ing. Štefan BOŠNÁK
Funkciu primátora mesta Trnava vykonával
štyri funkčné obdobia v rokoch 1994 – 2010,
od 1994 bol podpredsedom združenia.

n Ján VRÁBEL
Funkciu starostu obce Križovany nad Dudváhom vykonával 4,5 volebného obdobia,
1993 – 2010, od roku 1995 člen rady združenia, člen sekcie ZMOS.
n Ing. Roman SÚKENÍK
Vo funkcii starostu obce Zemianske Sady
sedem volebných období (od roku1994),
dlhoročný člen rady združenia, od roku

2019 podpredseda rady ZMO, člen Rady
ZMOS a odborných sekcií ZMOS. Dlhoročný hráč i manažér futbalového družstva starostov.
n PhDr. Karol ZACHAR
Vo funkcii starostu obce Dechtice od roku
2002 po súčasnosť, piate volebné obdobie,
člen rady združenia od roku 2011, člen OIK
Bohunice.

n Pavol JOHANES
Vo funkcii starostu obce Kátlovce od roku
2002 po súčasnosť, päť volebných období, člen
rady združenia od roku 2007, člen OIK Bohunice.
n Mgr. Gilbert LIŠKA
Vo funkcii starostu obce Veľké Kostoľany
od roku 2003 po súčasnosť, päť volebných
období, člen kontrolnej komisie združenia, od
roku 2015 člen rady združenia, pôsobil ako
predseda OIK Bohunice, v súčasnosti člen
OIK Bohunice.
n Jozef MARKO
Funkciu starostu obce Dubovany vykonával
päť volebných období v rokoch 1990 – 2010,
člen rady združenia od roku 1995, pôsobil
i ako manažér futbalového družstva starostov
a dodnes je jeho fanúšikom.
n RNDr. Jozef PETUŠÍK
Funkciu starostu obce Dolný Lopašov
vykonával päť volebných období v rokoch
1990 – 2010 a 2014 – 2018, Bol členom
rady ZMO, Rady ZMOS a pôsobil v odborných sekciách ZMOS.

n Príjemnú atmosféru výročnej slávnosti a družných rozhovorov prítomných spestrila
Cimbalová muzika Bystríka Slobodu

XXXII. snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Plaketa a ďakovný list za dlhoročnú
prácu v prospech samosprávy
a rozvoj sídiel regiónu
V tejto kategórii boli ocenení starostovia,
ktorí pôsobia, resp. pôsobili vo funkcii
šesť a viac funkčných období
a neboli ocenení v inej kategórii.
n Ing. Stanislav MICHAL
Funkciu starostu obce Merašice vykonáva siedme volebné obdobie, od roku 1997 – po súčasnosť.
n Miroslav REMENÁR
Funkciu starostu obce Radošovce vykoná-

va siedme volebné obdobie, od roku 1998 –
po súčasnosť.
n Jozef REŠKO
Funkciu starostu obce Kočín Lančár vykonával
sedem volebných období, v rokoch 1990 – 2018.
n Milan ČAMBÁLIK
Funkciu starostu obce Pata vykonával šesť
volebných období, v rokoch 1990 – 2014.
n Ing. Peter HULMAN
Funkciu starostu obce Moravany nad Váhom vykonáva šieste volebné obdobie, od
roku 1998 po súčasnosť.
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n Dušan DALOŠ
Funkciu starostu obce Rakovice vykonáva šieste volebné obdobie, od roku 1999 po
súčasnosť.
n Ing. Ivan HATIAR
Funkciu starostu obce Hradište pod Vrátnom
vykonával šesť volebných období, v rokoch
1993 – 2011.
n Karol LABOŠ
Funkciu starostu obce Rišňovce vykonával šesť volebných období, v rokoch 1993
– 2018.

n Ocenenie v kategórii Plaketa a ďakovný list za dlhoročnú prácu v prospech samosprávy a rozvoj sídiel regiónu – zľava: Ing. Roman
Súkeník, Ing. Martin Červenka – podpredsedovia; Jozef Reško, Kočín-Lančár; Ing. Stanislav Michal, Merašice; Miroslav Remenár, Radošovce; Milan Čambalík, Pata; Mgr. Maroš Sagan, PhD., predseda

n Ocenenie v kategórii Poďakovanie za prácu vo funkcii starostky, starostu obce päť volebných období – zľava: Ing. Martin Červenka,
podpredseda; Mgr. Maroš Sagan, PhD., predseda; Ing. Anton Fiala, Osuské; Emil Škodáček, Prašník; Ing. Dana Blažková, Prietrž; Ing.
Juraj Valo, Trebatice; Miroslav Veľký, Tepličky; Rudolf Baroš, Zavar; Ing. Roman Súkeník, podpredseda
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n Ocenenie v kategórii Ďakovný list
a plaketa za budovanie dobrých vzťahov
a partnerstva v jadrovoenergetickom
regióne – zľava: Ing. Martin Červenka, podpredseda; Mgr. Maroš Sagan,
PhD., predseda; Mgr. Miriam Vachová,
riaditeľka kancelárie Úradu jadrového
dozoru SR; Ing. Tomáš Vavruška, člen
predstavenstva Jadrovej energetickej
spoločnosti Slovenska, a. s.; Ing. Miroslav Zaťko, Slovenské elektrárne, a. s.;
Ing. Roman Súkeník, podpredseda
Ďalší starostovia združenia, ktorí prítomní
neboli, ale vykonávali funkciu starostu päť volebných období:
Vladimír TOMÁŠIK, Bašovce; Dušan
MOČKO, Brunovce; Ing. Tibor VEĽKÝ,
Horné Trhovište; Mgr. Ján KOZÁR, Hrachovište; Vladimír FABO, Hruboňovo; Milan
CABÁNEK, Lužianky; Bohuslav PLAČKO,
Nová Lehota; Ladislav IŠTOK, Pastuchov;
Róbert KOPÁČIK, Orešany; Mariana ŠURANOVÁ, Pavlice; Štefan KOVÁČ, Slovenská Nová Ves; Ján HERTEL, Svrbice; Tibor PÚČEK, Šalgovce; Ľubomír MATLÁK,
Špačince.
Ďakovný list a plaketa za budovanie dobrých vzťahov a partnerstva v jadrovoenergetickom regióne pre subjekty:
n Združenie miest a obcí Slovenska
n Trnavský samosprávny kraj
nR
 egionálne združenie miest
a obcí Stredného Považia
n Slovenské elektrárne, a. s.
nJ
 adrová a vyraďovacia
spoločnosť, a. s.
nJ
 adrová energetická spoločnosť
Slovenska, a. s.
n Úrad jadrového dozoru SR
Ocenenie v závere patrilo i vedúcej kancelárie Mgr. Andrei BRIESTENSKEJ za jej
25-ročné pôsobenie v združení, jej aktívnu
činnosť. Cenou bolo okrem ďakovného listu
i krásne srdce, ako symbol jej pracovného
nasadenia.

n Ocenenie v kategórii Ďakovný list
a plaketa za budovanie dobrých vzťahov
a partnerstva v jadrovoenergetickom regióne – zľava: Ing. Martin Červenka,
podpredseda; Mgr. Maroš Sagan PhD.,
predseda; Mgr. Radoslav Brtáň, 1. podpredseda ZMOS; Mgr. Jaroslava Pupišová, riaditeľka kancelárie RZMaO Stredného Považia; Jozef Viskupič, predseda
Trnavského samosprávneho kraja; Ing.
Roman Súkeník, podpredseda
Všetci ocenení dostali ako darček i publikáciu Roky v nás III, ktorá bude pre nich,
pevne veríme, pripomienkou na obdobie, ktoré profesionálne venovali samospráve a jej
zveľaďovaniu.
nP
 oďakovanie za 25-ročné pôsobenie a aktívnu činnosť vedúcej kancelárie ZMO,
región JE Jaslovské Bohunice – zľava:
Ing. Martin Červenka, podpredseda; Mgr.
Maroš Sagan, PhD., predseda; Mgr. Andrea Briestenská; Ing. Roman Súkeník,
podpredseda
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n Ocenenie v kategórii Poďakovanie za prácu vo funkcii starostky, starostu obce za päť volebných období – zľava: Ing. Martin Červenka,
podpredseda; Mgr. Maroš Sagan, PhD., predseda; Rudolf Ružička, Dobrá Voda; Miroslav Sučák, Bohdanovce nad Trnavou; Ing. Dušan
Duga, Brestovec; Anton Menšík, Dolné Zelenice; Mgr. Ľuboš Gubáň, Dvorníky; Pavol Janiš, Horné Otrokovce; Vladimír Kollár, Horné
Zelenice; Ing. Rastislav Mrva, Hrnčiarovce nad Parnou; PhDr. Martin Halaksa, PhD.; Ing. Roman Súkeník, podpredseda
Po „rozdaní ocenení“ zazneli želania pevného zdravia, spokojnosti v osobnom i pracovnom živote pre všetkých prítomných. Priania
regiónu i regionálnemu združeniu, aby zvládli
prekonávanie nových výziev, ktoré legislatíva
prináša, odhodlanie a nadšenie pre veci verejné, veľa krásnych podujatí, úspešnú vzájomnú spoluprácu, pretože len spoločne sa dajú
veci zvládnuť ľahšie.
Slávnosť pokračovala posedením v družných rozhovoroch, spomienkach kolegov,
priateľov za zvukov Cimbalovej muziky
Bystríka Slobodu, s ochutnávkou regionálnych vín ale i slávnostným zápisom do pamätnej knihy.
n Na oslave treba jubilantom aj pripiť „na
zdravie“ dobrým regionálnym vínkom –
zľava: J. Marko, Mgr. G. Liška, J. Reško,
Ing. R. Súkeník, Ing. V. Púčik, P. Ryška

Pre nestranného pozorovateľa „z boku“ bolo
jasné, že toto stretnutie bolo pre mnohých významné a nebolo len formalitou. Občas sa zaleskli v očiach slzy dojatia: radosť zo stretnutia
po rokoch, spomienky na dlhú cestu, ktorou
združenie počas 30 rokov prešlo.
Ďakujem, že som súčasťou tohto združenia
a samosprávy, ďakujem že som v nej stretla
množstvo skvelých ľudí.





ANDREA BRIESTENSKÁ
vedúca Kancelárie ZMO,
región JE Jaslovské Bohunice
Foto: archív ZMO

n Stretnutie bývalých i súčasných kolegov po
dlhom čase vždy poteší – zľava: Ľ. Malo,
Potvorice; Mgr. Pupišová, RZ Stredné Považie; V. Vörös, Lúka; Ing. Cicutto, Piešťany; Mgr. Briestenská, ZMO; Mgr. Lednický,
Pobedim; Ing. Uhrín, Modrová
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OIK BOHUNICE V ROKU 2021

Informovanosť v záujme bezpečnosti

Z dôvodu opatrení pandémie Covid-19 sa
komisia OIK Bohunice stretla na rokovaní len 2-krát: online rokovanie 14.4.2021
a 18.11.2021 v Kultúrnom dome Paderovce.
Online rokovanie v termíne 14.4.2021
Zástupcovia spoločnosti SE, a. s., súhrnne
informovali prítomných o činnostiach spoločnosti – množstvách vyrobenej elektrickej energie, plánovaných a realizovaných odstávkach,
úrazoch, požiaroch a mimoriadnych udalostiach podliehajúcich hláseniu, štatistických
údajoch za rok 2020 a prvého kvartálu 2021,
vrátane opatrení a informácií týkajúcich sa
pandémie Covid-19.
JAVYS, a. s., poskytla informáciu o činnostiach a hospodárení spoločnosti za rok 2020,
vybraných projektoch, predĺžení termínu vyraďovania JE V1, úrazoch, požiaroch, mimoriadnych udalostiach podliehajúcich hláseniu
a opatreniach súvisiacich s ochorením Covid-19. Poskytnutá bola aj aktuálna informácia
o vydaní záverečného stanoviska k EIA procesu MŽP SR a súhrnná štatistická informácia
k 15. výročiu vzniku spoločnosti.
JESS, a. s., poskytla aktuálne informácie
k územnému konaniu pre umiestnenie nového

jadrového zdroja, o príprave potrebnej dokumentácie, obnovení osvedčení na zapojenie
do energetickej siete a súhrnné aktuálne údaje za rok 2020 a prvý štvrťrok 2021.
Členovia OIK Bohunice si vypočuli aj informácie zástupcov Úradu jadrového dozoru SR o aktualizácii Politiky a programu nakladania s RAO a VJP, informácie o misiách
MAAE, národné správy a iné. Na rokovaniach
sa zúčastnili i zástupcovia Inšpektorátu práce
a Úradu verejného zdravotníctva SR s aktuálnymi informáciami, ako sú: štatistické údaje o počte vykonaných inšpekcií v jadrových
zariadeniach, informácia o vydávaní povolení
a výnimiek pre dodávateľov na práce na jadrových zariadeniach
V termíne 12. – 14.10.2021 členovia OIK
navštívili maďarskú jadrovú elektráreň PAKS
a podzemné úložisko RAO v Bátaapáti. Cieľom návštev jadrových zariadení členmi OIK
v zahraniční je najmä oboznámenie sa s prevádzkou, bezpečnostnými predpismi, či výmena skúseností vzájomnej spolupráce samosprávy a prevádzkovateľov zariadení. Jedným
z dominantných bodov programu bývajú aj
rozhovory so zástupcami miestnych samospráv o kompenzáciách pre mestá a obce za
vznikajúcu záťaž.
Návšteva u susedov na pravej strane Dunaja bola podľa slov starostov informačne
nabitá a veľmi prínosná: „Po dlhšom čase
OIK Bohunice opäť zorganizovala cestu na
jadrové zariadenia (JZ) v zahraničí. Získali sme počas nej množstvo zaujímavých informácií nielen technického charakteru, ale
aj o spolunažívaní jadrového zdroja s komunitami vo svojom okolí, o podpore kultúrno-spoločenských akcií, elektromobility,
výstavby cyklochodníkov a iných verejno-prospešných projektov zo strany prevádzkovateľov JZ,“ zhodnotil cestu predseda OIK

Bohunice a starosta obce Špačince PhDr.
Július Zemko.
18.11.2021 rokovanie
v Jaslovských Bohuniciach, časť Paderovce
Aj v tomto termíne rezonovala téma Covidu-19 v jadrových zariadeniach, bezpečnosť
práce a hlavne bezpečné prevádzkovanie.
Zástupca SE EBO informoval o opatreniach
počas pandémie, úrazovosti, výkone blokov a, samozrejme, aj o aktivitách ako budovanie cyklochodníka zo SE EBO do obce
Jaslovské Bohunice. SE EBO zorganizovala
15.9.2021 cyklojazdu EBO po okolí SE, kde
sa zúčastnilo 120 cyklistov.
Zástupca JAVYS, a. s., informoval o etapách vyraďovania blokov 1, 2 a elektrárne A1,
o pripravovanej novej organizačnej štruktúre
a novom obchodnom pláne spoločnosti.
Spoločnosť JESS, a. s., informovala o pláne vybudovania nového fotovoltaického parku
v areáli elektrárne a príprave predloženia dokumentácie k NJZ na ÚJD SR a jej následnom
ročnom posudzovaní. V prezentácii predniesli
svoje aktuálne hodnotenia hostia.
Za ÚJD SR boli podané informácie o rozhodovacích a kontrolných procesoch ÚJD,
o vydaných rozhodnutiach ÚJD SR a novej
web stránke úradu.
Inšpektorát práce prezentoval skutočnosti
o fyzických prehliadkach všetkých jadrových zariadení, konštatoval, že bezpečnosť jadrových
zariadení je na špičkovej úrovni a úrazovosť
v jadrových zariadeniach je minimálna. V spolupráci s JAVYS, a. s., pripravujú brožúru pre dodávateľov i širšiu verejnosť k bezpečnosti.
V roku 2022 pripravujeme redizajn www.oik.sk

PhDr. JÚLIUS ZEMKO

starosta obce Špačince,

predseda OIK Bohunice

Foto: archív OIK

n Členovia OIK Bohunice 12. – 14.10.2021 na pracovnej ceste v jadrovej elektrárni PAKS. Zľava: Ing. Roman Súkeník, Zemianske Sady, Ing.
Tomáš Vavruška, JESS, a. s., Mgr. Róbert Holý, SE, a. s., Mgr. Miriam Žiaková, JAVYS, a. s., Miroslav Remenár, Radošovce, PhDr. Július
Zemko, Špačince, Božena Krajčovičová, Jaslovské Bohunice, Miroslav Sučák, Bohdanovce nad Trnavou
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V priebehu troch dní 12. – 14. októbra
2021 videli členovia OIK Bohunice dve dobre organizované jadrové zariadenia a získali
množstvo užitočných informácií. Líši sa nejako zásadne maďarská atómová elektráreň od našich slovenských? Aké majú naši
južní susedia plány do budúcnosti? A ako
skladujú rádioaktívne odpady? Odpovede
na tieto a mnohé ďalšie otázky boli hľadať
členovia Občianskej informačnej komisie
(OIK) Bohunice v Maďarsku v jadrovej elektrárni Paks a úložisku nízko a stredne rádioaktívnych odpadov pri obci Bátaapáti.
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Odpovede na otázky

AE Paks – rovnaká ako naše,
a predsa iná
Prvou zastávkou na ceste bola 4-bloková jadrová elektráreň Paks energetickej spoločnosti
MVM Group, ktorej bloky boli postupne uvádzané do prevádzky od roku 1982 do roku 1987.
Leží priamo pri Dunaji a na chladenie terciárneho okruhu využíva dunajskú vodu. Preto tu nenájdete vysoké chladiace veže typické pre naše
atómky. Napriek tomu, že ide o bloky VVER 440/
V-213, teda rovnaký typ ako sú naše V2 v EBO
alebo bloky EMO, pôsobí elektráreň svojím
usporiadaním a farebným dizajnom zvonka trochu odlišne. Podobne ako u nás, výkon blokov
bol v nedávnej minulosti zvýšený z pôvodných
440 na súčasných 508 MW. Urobili však aj to,
nad čím sa u nás uvažuje tiež – predĺžili palivový
cyklus z 12 na 15 mesiacov.
Na infocentre nás privítal šéf komunikácie elektrárne Antal Kovács, mimochodom –
olympijský víťaz v džude z Barcelony 1992,
ktorý nám porozprával o tom, ako sú u nich
nastavené vzťahy a dialóg s verejnosťou. Razia politiku úplnej otvorenosti – chcú aby sa do
elektrárne prišlo pozrieť čo najviac ľudí a zbavili sa tak strachu z neznámeho. Okrem technických informácií sa starostovia zaujímali
o vzťahy jadrových elektrární s okolitými obcami. Z umiestnenia elektrárne najviac profituje
mesto Paks, ktorému atómka platí štedrú daň
z nehnuteľností a cez nadačné fondy podporuje aj rozvoj v širšom okolí elektrárne.
„V JE Paks sa snažíme o čo najväčšiu otvorenosť voči verejnosti. Na každú otázku, ktorú nám
dávajú obyvatelia, starostlivo odpovedáme, pretože sa domnievame, že pravdivosť a otvorenosť
sú v prípade jadrovej elektrárne veľmi dôležité,“

sme hľadali v Maďarsku
n Október 2021 – exkurzia v jadrovej elektrárni Paks situovanej cca 100 km od Budapešti.
JE pokrýva takmer 50 percent výroby energie v Maďarsku.
povedal nám počas návštevy Antal Kovács, riaditeľ komunikácie JE Paks a dodal: „Každý občan
je u nás vítaný a môže si na jadrovú elektráreň
vytvoriť svoj vlastný názor a aby sme to podporili,
zvykneme organizovať aj Dni otvorených dverí.“
Počas prehliadky reaktorovej sály, blokovej
dozorne a strojovne si starostovia prezreli aj
lokalitu projektu „Paks 2“ vedľa 4. bloku, kde
sa už začala príprava staveniska pre dva nové
ruské reaktory VVER-1200. Z plánovanej investície v objeme 12,5 mld. eur bude 10 mld.
pôžičkou z Ruska. V súčasnosti prebieha príprava na začatie výkopových prác, keďže stavebné povolenie investor očakáva v priebehu
zopár týždňov. Nové bloky by mohli byť v prevádzke od roku 2030 a mali by na čas vyriešiť závislosť Maďarska od dovozu elektriny zo
zahraničia, zaistiť vyššiu spoľahlivosť elektrizačnej sústavy v tomto regióne a prispieť k záväzku krajiny znížiť emisie skleníkových plynov do atmosféry.

Zastávka číslo 2 bola necelých 60 km južne od
elektrárne v obci Bátaapáti, kde sa nachádza zariadenie RHK na ukladanie spracovaných nízko
a stredne rádioaktívnych odpadov (RAO). Sem
sa priváža len RAO z produkcie JE Paks, inštitucionálne Ra-odpady z nemocníc a výskumu
sa ukladajú na inom zariadení na severe krajiny,
20 km od Budapešti. Keďže obyvatelia Maďarska v minulosti zavrhli plány na povrchové ukladanie RAO, bolo rozhodnuté vybudovať hlbinné
úložisko 200 – 250 metrov pod povrchom zeme.
Tento plán vo verejnom pripomienkovaní prešiel,
a tak sa po geologickom prieskume lokality začalo v roku 2005 s exkavačnými prácami na úložisku a v roku 2012 tu bol uložený prvý betónový
kontajner s RAO. Zatiaľ sú vybudované dve komory, z ktorých jedna je zaplnená a druhá pripravená na privážanie kontajnerov so spracovaným
RAO. Šesťkilometrový systém tunelov sa skladá
z dvoch častí: tunel kontrolovaného pásma a tunel stavebný, ktoré sú z veľkej časti paralelné
a prepojené sú bezpečnostnými bránami.

Informácie o technológiách
aj vzťahoch s okolím

n Členovia OIK Bohunice 13.10.2021 na prehliadke úložiska nízko a stredne rádioaktívnych odpadov pri obci Bátaapáti, Maďarsko

Návšteva u susedov na pravej strane Dunaja
bola podľa slov starostov informačne nabitá
a veľmi prínosná: „Po dlhšom čase OIK Bohunice opäť zorganizovala cestu na jadrové zariadenia (JZ) v zahraničí. Získali sme počas nej množstvo zaujímavých informácií nielen technického
charakteru, ale aj o spolunažívaní jadrového
zdroja s komunitami vo svojom okolí, o podpore kultúrno-spoločenských akcií, elektromobility,
výstavby cyklochodníkov a iných verejno-prospešných projektov zo strany prevádzkovateľov JZ,“ zhodnotil cestu predseda OIK Bohunice
a starosta obce Špačince Július Zemko.
Cieľom OIK Bohunice je lepšie informovať
verejnosť v regióne. Jej členmi sú zástupcovia
Slovenských elektrární, JAVYS, JESS, starostovia z regiónu a pozorovateľmi zástupcovia
dozorných orgánov – ÚJD SR, ÚVZ SR a NIP.

Mgr. RÓBERT HOLÝ

Slovenské elektrárne, a. s.

Foto: archív OIK
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ROK 2021 BOL VO VZDELÁVANÍ ÚSPEŠNÝ

Online priestor – výhody i nevýhody
„Vzdelávanie je sústavné objavovanie našej
vlastnej nevedomosti.“



Will Durant

Máme za sebou dva
roky pandémie Covid-19, ktorá zmenila
veľa vecí a medzi nimi
i formy vzdelávania.
RVC Trnava ponúklo účastníkom vzdelávania bežný seminár v klasickej forme: zasadačka – lektor
– priama komunikácia naposledy 5. marca
2020. Vzdelávanie ale i život ako taký sa
presunuli do virtuálneho sveta.
Vďaka spolupráci s RVC Nitra ale i ďalšími kolegami realizujeme aktuálne vzdelávanie samosprávy prostredníctvom platformy
VIMEO, kde majú účastníci možnosť sa zúčastniť na priamom „vysielaní“ – čiže sú na seminári „live“. Neustále sa snažíme vysielanie,
dostupnosť a kontakt s lektorom vylepšovať:
účastníci majú k dispozícii formulár na otázky,
kde zadajú otázku už pred seminárom. Formulár je zablokovaný dva dni pred konaním
podujatia a opätovne spustený v deň konania
od 9:30 h. Vopred poslané otázky má lektor
k dispozícii a môže sa tak na zodpovedania
pripraviť, resp. odpovede zapracovať priamo do prednášky. Zadané otázky vidia všetci účastníci, čoho cieľom je, aby sa nevkladali
opakovane otázky, ktoré už poslané boli. Žiadame všetkých účastníkov, aby otázky položili
vecne, zrozumiteľne, otázky neopakovali, nezadávali veľmi konkrétne otázky, týkajúce sa
len jednej samosprávy, ktoré nie sú užitočné
pre všetkých. Ako bonus ponúkame účastníkom záznam seminára počas 7 dní, s možnosťou jedného pozretia.
Online priestor sa stal priestor i na špekulácie, „šetrenie“ financií a podobne. Za roky pozorovania, kto sa kedy a ako zúčastňoval na

n Akreditovaný kurz Podvojné účtovníctvo pre obce a VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie. Jediné podujatie RVC v zasadačke Okresného úradu Trnava v roku 2021. Termín: 1. – 2.7. a 6. – 8.7.2021 v počte 67 účastníkov, odborný garant Ing. Terézia Urbanová.
podujatiach RVC, sa zrazu účastníci „strácali“.
Nemali záujem sa zrazu vzdelávať? Materiál
zaslaný e-mailom len prihláseným účastníkom
s poznámkou, že jeho ďalšie šírenie je porušením práv autora, sa zrazu ocitol u kolegov
v iných samosprávach; link na pripojenie určený len pre jedného prihláseného účastníka (sledovanie je možné len na jednom PC,
z dôvodu zabezpečeného linku) zrazu pri jednom PC, síce nepohodlne sledovalo seminár
viac ľudí z jedného úradu, resp. viacerých samospráv... Ale ako sa hovorí, „lož má krátke
nohy“ a vo veľa prípadoch sa prezradili sami
ľudia obyčajným „prerieknutím sa“ a podobne.
Mnohí mali na to svoje „pádne“ dôvody: popla-

n Časť účastníčok podujatia RVC vo Vyhniach v júni 2021 využila i krásne slnečné počasie
na prechádzky a neformálne výmeny skúseností

tok za účasť sa neznížil a vraj RVC nemá na
seminár výdavky, neplatí zasadačku, tlač materiálov, občerstvenie. Žiaľ, realita nie je taká
jednoduchá. Odmeny lektorov stále rastú, musíme platiť technickú podporu, licencie na vysielanie, navýšenie mailov – keďže posielame
materiály, linky na pripojenie, linky na záznam
a podobne. Okrem toho RVC realizuje i semináre, ktoré by v zasadačke nemalo šancu
zrealizovať, nakoľko o niektoré témy je veľmi
malý záujem – v online priestore, ako spoločný seminár viac RVC má obec na výber širšiu
ponuku tém.
Je potrebné hľadať i výhody: účastníci
nemusia cestovať, čím šetria čas i financie,
sledujú seminár v ideálnom prípade z domu
(veľa účastníkov má v deň seminára home
office), materiál si vytlačia vo veľkosti, ako
uznajú za vhodné, aby sa im dobre čítal, otázky môžu zadávať i anonymne cez formulár, ak
im príde v programe niečo neplánované alebo sa chcú vrátiť k nejakej téme, je záznam.
Samozrejme, že chýba osobný kontakt nielen
s lektorom, ale vzájomná výmena skúseností kolegov. Javí sa nám však, že oproti roku
2021 si účastníci na online semináre a podmienky pomaly zvykajú; prekonali bariéry,
ktoré boli často i v „strachu“ z technického
nezvládnutia prenosu. Dnes môžeme hovoriť o jednoduchej obsluhe zo strany užívateľa
a snahe o vynikajúce zabezpečenie seminára
od techniky až po otázky. Pripomíname len,
že technický problém pri prenose je väčšinou
na strane príjemcu z dôvodu slabého internetu, poruchy, výpadku elektriny a podobne.
Zdá sa však, že už sa do minulého režimu
realizácie podujatí nevrátime. Z dotazníkov,
ktoré na konci online seminárov vyplňujete, vyplýva, že mnohým presne táto forma vyhovuje.
Napriek všetkému sme mali rok 2021 vo
vzdelávaní úspešný, aj keď iný: zrealizovali
sme 62 vzdelávacích podujatí v rozsahu 67 dní
(v čom je kurz účtovníctvo v zasadačke Okres-

17

XXXII. snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
ného úradu Trnava a 3-dňové pracovné
stretnutie vo Vyhniach). Celkový počet účastníkov 3898, zastúpenie členov 85 percent,
oproti roku 2020, kedy sme postupne prešli na
online formu, sme navýšili počet seminárov
o 37 a počet účastníkov vzrástol o 1 425, čo je
vo veľmi silnej konkurencii vzdelávania naozaj
uspokojujúci výsledok.
Chceme vás preto požiadať, aby ste boli korektní a na semináre sa prihlasovali v takom
počte, v akom reálne podujatie aj sledujete.
Je to férové voči všetkým stranám. RVC sa
snaží prinášať maximálnu kvalitu vzdelávania v rámci možných podmienok. Vaše námety a pripomienky vítame, ak sú formulované
konkrétne a od konkrétnych zástupcov obcí,
často i konzultujeme a riešime rôzne špecifické témy individuálne cez RVC a lektorov.
Opatrenia Covid-19 sa uvoľňujú, čo však
bude s príchodom jesene, nikto netuší. Ak sa
aj postupne „vrátime do zasadačiek“, nebude
to pravdepodobne naplno, ale len pre vybrané
a silné semináre.
Môžeme vám však sľúbiť, že pre kvalitu
vzdelávania samosprávy urobí RVC Trnava
maximum v rámci vlastných možností a tiež
ako člen Asociácie vzdelávania samosprávy www.avs-rvc.sk. Táto web stránka
prešla tiež zmenami, ktoré web sprehľadnili,
nemali by sa už zamieňať záložky jednotlivých RVC, stránka je modernejšia a veríme,
že pre vás užitočná, keďže tu máte prehľad
všetkých podujatí i s pozvánkami a prihlasovacími formulármi.
Na webe nájdete v časti Publikácie i ponuku
z vydavateľstva
odbornej literatúry Wolters Kluwer
SR s. r. o., – knihy
určené i pre samosprávy, kde je
priamy link na objednávku. V rámci
edície Vzdelávanie v samospráve je ešte v ponuke Praktická príručka pre kronikárov. Každoročne ponúkame obľúbený Diár samosprávy,
pre rok 2023 bude ponuka zverejnená už onedlho i s možnosťou razby erbu obce.

n Kurz účtovníctva – júl 2021

n Profesijný a osobnostný rast zamestnancov obcí. Hotel Termál, Vyhne. Podujatie zrealizované v priebehu dvoch týždňov, ako sa uvoľnili opatrenia Covid-19. Počet účastníkov 51, nižší ako obvykle, výnimočne len vlastná doprava, ale po dlhom čase osobné
stretnutie, čo mnohých potešilo.
Pripravujeme pre vás, ako už tradične, v roku
komunálnych volieb príručku Miestna samospráva IV. – základné princípy fungovania

2022 – 2026. Veríme, že zvážite jej objednanie
a na ustanovujúcom zastupiteľstve ju ako darček
dostanú všetci zvolení poslanci OcZ/MsZ, staros-

RVC pripravuje v roku 2022
Prehľad podujatí, ktoré budú ešte doplnené o aktuálne témy

10.5.2022
Pohľadávky a záväzky podľa postupov
účtovania (obce, mestá, RO, PO, školy...

Ing. Terézia Urbanová, audítor
17.5.2022
Skladanie účtov pred voľbami

Mgr. Ladislav Briestenský
19.5.2022
MAJÁLES pre starostov,
členov združenia
20.5.2022
OSVEDČOVANIE listín
a podpisov na listinách...

JUDr. Marek Dlapa
24.5.2022
Konzultačný seminár
k OBČIANSKOPRÁVNYM námietkam
v stavebnom konaní

JUDr. Helena Spišiaková
25. – 27.5.2022
Profesijný a osobnostný rast
zamestnancov obecných/
mestských úradov

Mgr. Ladislav Briestenský
31.5.2022
OCHRANA OSOBNOSTI alias
„Blížiace sa voľby a slovná agresivita
voči komunálnym politikom“

JUDr. Eva Kišidajová,

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
7.6.2022
VOLEBNÝ ZÁKON

Mgr. Ladislav Briestenský
10.6.2022
ZÁŠKOLÁCTVO a jeho
právne postihovanie

JUDr. Marian Hoffmann, PhD.
14.6.2022
Dlhodobý majetok obcí, rozpočtových
organizácií a príspevkových

organizácií v ich zriaďovateľskej
pôsobnosti z pohľadu účtovníctva
a rozpočtovníctva v roku 2022

Ing. Terézia Urbanová
12. – 16.6.2022
Zahraničná pracovná cesta – Francúzsko
23.6.2022
Novela infozákona

Mgr. Vladimír Pirošík
24.6.2022
Športové hry pre zamestnancov
obecných/mestských úradov
6.9.2022
Samosprávny deň
20.9.2022
Delimitácia funkcie starostu

Mgr. Ladislav Briestenský
21. – 23.9.2022
Pracovné stretnutie starostov
a primátorov ZMO na Podbanskom
27.9.2022
INVENTARIZÁCIA MAJETKU, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov pre obce
a ich rozpočtové a príspevkové
organizácie z pohľadu účtovníctva

Ing. Terézia Urbanová
4.10.2022
Tvorba a zmeny rozpočtu samosprávy

Ing. Mária Kasmanová
13.10.2022
Rozpočtové pravidlá v samospráve

Ing. Terézia Urbanová
8.10.2022
Príprava a priebeh
ustanovujúceho zastupiteľstva

Mgr. Ladislav Briestenský

- AB -
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tovia, primátori, hlavní kontrolóri a iní zamestnanci samosprávy. Elektronický formulár na objednanie nájdete na webe AVS v záložke RVC Trnava.
Ďakujeme všetkým obciam a mestám za
spoluprácu s RVC Trnava i to, že nám zacho-

XXXII. snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
vávate svoju priazeň. Veríme, že sa s vami
uvidíme – počujeme i v ďalšom období, pretože „vzdelávanie je nikdy nekončiaca cesta“.


Mgr. ANDREA BRIESTENSKÁ

Foto: archív RVC

n AVS – Koordinovaný systém vzdelávania samosprávy na Slovensku, XX. Valné zhromaždenie AVS, 22.6.2021, Štrbské Pleso

Prehľad RVC
od vzniku RVC 1.1.1996 do 31.12.2021
rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

členovia
91
107
117
122
127
135
139
151
145
146
146
148
151
149
147
144
142
136
134
133
132
131
131
135
134
132

podujatia účastníci
18
520
22
647
28
723
31
1 310
23
1 454
28
1 387
28
2 275
36
2 506
39
3 585
74
4 046
32
2 834
50
4 062
46
3 412
38
2 964
31
2 952
43
3 291
40
3 303
30
3 000
34
3 458
41
3 504
33
4 022
27
3 286
36
3 772
43
3 950
31
2 362
62
3 898
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MIKROREGIÓN NAD HOLEŠKOU A MAS HOLEŠKA V ROKU 2021

Stretli sme sa na čerstvom vzduchu
Aj v našom mikroregióne sme boli
vzhľadom na pandemickú situáciu v roku
2021 nútení zrušiť účasť, prípadne boli zrušené všetky národné a medzinárodné veľtrhy a výstavy cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Z rovnakého dôvodu sme až
do decembra presunuli všetky naše rokovania do online priestoru. Odpadlo tým síce
cestovanie a prestoje, ale výmena názorov
a skúseností je touto formou chudobnejšia.
Z tohto dôvodu sme presunuli aj snahu
o zviditeľnenie a propagáciu regiónu najmä
na OOCR Rezort Piešťany. Činnosť MAS
Holeška sa taktiež sústredila najmä na povinnosti vyplývajúce z príručiek a stretnutia
i školenia sme vymenili za webináre. Škoda
je o to väčšia, že práve v roku 2021 oslávil
prístup LEADER 30. výročie od svojho zavedenia. Napriek sľubom a vidine zjednodušenia procesov, stále sa boríme so zložitosťou
slovenskej verzie tohto systému a nezmyselnou byrokraciou, ktorú si dokážeme vymyslieť skutočne len u nás.
I tak sa nám podarilo stretnúť aspoň na čerstvom vzduchu. Amatérski i profesionálni cyklisti sa 1. septembra 2021 zišli pri Obecnom
úrade v Dubovanoch, kde sa konal v poradí
už XV. ročník tradičného rekreačného prejazdu na bicykloch cez jednotlivé samosprávy
Mikroregiónu nad Holeškou – Cyklo Holeška
tour. Počasie sa v tento sviatočný deň umúdrilo a okrem trochu silnejšieho vetra prialo príjemnému cyklistickému zážitku.
Zaregistrovalo sa spolu 305 cyklistov,
z toho do 15 rokov bolo 34 a nad 60 sa aktívne zúčastnilo 42 cyklistov. Polovica zúčastnených sa zaregistrovala vopred online, čo veľmi urýchlilo registráciu na mieste.
Aj do budúcich ročníkov preto povzbudzujeme všetkých k využitiu online formy, pri ktorej je naviac možnosť zakúpiť si tričko či šiltovku podujatia. Prestávky, počas ktorých sa
jednotlivé samosprávy aj predstavia, boli na
bývalej železničnej stanici vo Vrbovom, kde

n Prevzatie Betlehemského svetla v decembri 2021 v Trnave, v strede Dušan Daloš, starosta obce Rakovice, predseda Mikroregiónu nad Holeškou
prítomných v mene primátorky mesta Vrbové dott. Mgr. Emy Maggiovej privítal pracovník mesta Mgr. Vladimír Strečanský, a druhá,
kde sa cyklistom prihovoril starosta obce Ing.
Ján Horváth, bola pred kaštieľom v Chtelnici. Tento rok sme naviac plaketou ocenili aj
Vladimíra Jankecha z Trebatíc, ktorý sa ako
jediný zúčastnil na všetkých pätnástich ročníkoch, pretože bol počas prvého ročníka
poslancom Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach, a Ľubomíra Remenára z Vrbového, ktorý sa zúčastnil
na všetkých štrnástich
ročníkoch, ktoré boli
určené pre verejnosť.

n Cyklo Holeška tour 1.9.2021 – prestávka pri kaštieli v Chtelnici

Už teraz sa tešíme a zároveň pozývame
čitateľov na XVI. ročník, ktorý bude štartovať v obci Šípkové v tradičnom termíne
1. septembra 2022.
V spolupráci s Univerzitou Komenského
sme 3. septembra 2021 participovali na projekte, v rámci ktorého sa uskutočnila prvá
exkurzia v mikroregióne o biodiverzite rastlín v okolí vodnej nádrže Čerenec
a riečky Holeška a o biodiverzite živočíchov vodnej nádrže Čerenec, riečky Holeška
a Malých Karpát. Exkurzie
viedli: Mgr. Blanka Lehotská, PhD. – vedúca projektu, RNDr. Mirko Bohuš, PhD., Mgr. Viktória
Krajanová a RNDr. Jana
Ružičková, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave.
Predvianočný čas, konkrétne 23. december, je u nás v regióne spätý najmä s roznášaním
Betlehemského svetla. Deje sa tak
v spolupráci starostov MNH, skautov,
bežcov a speváckeho súboru. Aj v roku
2021, snáď už naposledy, sa aj táto akcia
niesla v duchu protipandemických opatrení,
kedy pri roznášaní absentovala hudba a spev.
Taký bol rok 2021 v našom mikroregióne.
Samozrejme, popri spomenutom sme absolvovali množstvo spoločných stretnutí medzi
členmi, pracovných stretnutí s poslancami
NR SR, predstaviteľmi vlády SR a mnohými ďalšími. Podali sme množstvo menších
či väčších projektov cez VÚC, ministerstvá,
či z fondov EÚ. Ale tieto činnosti už sú pre
nás takou bežnou rutinou. Verím, že v roku
2022 bude táto rutina narušená mnohými
podujatiami a osobnými stretnutiami.

LUKÁŠ PAVLECH

manažér mikroregiónu
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ŠTEFÁNIK TRAIL 2021

Z Bradla až do Bratislavy
„Na Štefánik Trail sa nebojuje o pódiové
umiestnenia, ale o dobrý pocit zo športového výkonu, spoločný čas strávený s priateľmi
v prírode. Všetci s dobrou náladou sú víťazi."

P. Mucková
Tím Starostovia ZMO bol opäť súčasťou
tohto úžasného podujatia v dňoch 17. – 18.
septembra 2021. Sedemčlenná štafeta reprezentujúca ZMO, región JE Jaslovské
Bohunice odštartovala o 23.00 h v piatok
17.9.2021 z Bradla a do cieľa Bratislava – Eurovea dobehla v sobotu 18.9.2021 o 18.36 h.
Trasa: 141 km, prevýšenie: 5369+ / 5731-,
povrch: 80 percent les, 20 percent asfalt.

Zloženie štafety a trasa/úseky:
1. Peter Jančovič, Piešťany:
		 Bradlo – Dobrá Voda (15,3 km)
2. Jaroslav Jazvinský, ex Horné Lefan		 tovce: Dobrá Voda – Buková (23,7 km)
3. Jaroslav Kráľovič, ex Hrnčiarovce
		 n. P.: Buková – Sološnica (17,8 km)
4. Martin Červenka, Ratkovce:
		Sološnica – Pezinská Baba (19,1 km)
5. Radomír Brtáň, Košeca: Pezinská
		 Baba – Bratislava-Rača (19,2 km)
6. Peter Jančovič, Piešťany: Bratislava
		-Rača – Bratislava RTVS (17,5 km)
7. René Blanárik, Dobrá Voda:
		Bratislava RTVS – Bratislava
		 Devín (11,9 km) – kapitán družstva
8. Tomáš Bartovič, Dolné Lovčice:
		
Bratislava Devín – Bratislava Eurovea (16,5 km)
Samozrejme, po trase ich sprevádzal podporný tím a fan klub.
PO pandemickej pauze celkový čas štafeta
STAROSTOVIA ZMO zlepšila o viac ako hodinu oproti minulým rokom. Osobitné poďakovanie patrí kapitánovi štafety Renému Blanáriko-

n V cieli 18.9.2021 – šťastní, že sme prekonali kilometre, dážď, sami seba, zažili podporu
partie. S medailami na krku v Bratislave pod sochou generála Štefánika zľava: Radomír
Brtáň, Košeca, Andrea Briestenská, kancelária ZMO, Jaroslav Jazvinský, Horné Lefantovce, Tomáš Bartovič, Dolné Lovčice, René Blanárik, Dobrá Voda.

n Po dobehnutí do cieľa Peter Jančovič, Piešťany (vľavo) v prietrži
mračien, stanovište Bratislava RTVS po 17,5 km. Primátor Piešťan bežal až dva úseky, odštartoval štafetu v piatok 17.9. o 23. h
z Bradla na Dobrú Vodu (15,3 km). Na fotografii vpravo Radomír
Brtáň, Košeca.

n Spokojní v cieli – časť štafety starostov, zľava: R. Brtáň, Košeca, T.
Bartovič, Dolné Lovčice, J. Jazvinský, Horné Lefantovce a kapitán
družstva R. Blanárik, Dobrá Voda
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n Reprezentanti ZMO ročníka Stefanik Trail 2021 v cieľovej rovinke
vi, starostovi obce Dobrá Voda za manažment
celej prípravy i realizáciu na mieste.
Celé preteky boli v súlade s opatreniami Covid-19, v režime OTP a veľmi dobre zorganizované. Účastníci získali okrem dobrého pocitu,
nových zážitkov i krásne medaily a spoločne
sme podporili i Plamienok, o. z.
BLAHOŽELÁME k športovým výkonom!
Vďaka, že ste venovali čas spoločnej aktivite a prezentácii združenia, a to všetko v dobrej
nálade a s nadhľadom.

- AB -, Foto: archív ZMO
V tomto roku sa preteky
uskutočnia v termíne

23. – 24. septembra 2022
Budeme veľmi radi, ak využijete
príležitosť a prídete štafetu
starostov povzbudiť.

n Medaily
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ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ POMÔŽE NÁJSŤ NAJLEPŠÍ NÁVRH
Mestá a obce sa pri rôznych stavebných a rekonštrukčných plánoch často
stretávajú s problémami pri výbere najvhodnejšej cesty, akou sa výstavba či
obnova bude uberať. Vybrať najlepší
spôsob realizácie je nielen náročné, ale
samosprávy sa v tejto oblasti často cítia
neisto. Nevedia, aký postup zvoliť, ako
dostať svoju predstavu na papier tak,
aby bola kvalitná, inovatívna, moderná,
ale aj funkčná a prospešná pre mesto či
obec a jeho obyvateľov.
Jednou z najlepších možností ako to dosiahnuť je súťaž návrhov, ktorá dokáže zabezpečiť dostatočnú variabilitu, odbornosť a priestor
na to, aby vybraný návrh bol naozaj najlepší.
Tento spôsob výberu architektonického návrhu je na Slovensku stále populárnejší. Svedčí o tom napríklad mesto Leopoldov, kde sme
súťaž návrhov využili už niekoľkokrát, napríklad v prípade stavby nového mestského úradu, ktorú práve dokončujeme.
Myšlienka výstavby alebo rekonštrukcie
Mestského úradu v Leopoldove vznikla veľmi
dávno. Vždy sa však našli dôležitejšie projekty, ktoré ju odsúvali vždy na posledné miesto.
Počas funkčného obdobia primátora JUDr.
Milana Gavorníka sa však pretavila do reality a mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo jej
realizáciu. Ako však na to? Ako nájsť to najlepšie riešenie? Ako vytvoriť životný priestor
pre obyvateľov, ktorý spĺňa kritérium kvality
a zodpovednosti, a to z pohľadu ekonomického, sociálneho, ale rovnako aj environmentálneho? Ako vytvoriť kvalitnú architektúru?
Odpoveďou je cesta obstarávania projekčných služieb v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní – súťaž návrhov. Ide o postup
verejného obstarávania, v ktorom je rozhodujúcim kritériom architektonická kvalita, nie
najnižšia ponuková cena.

Mestský úrad –
výsledok súťaže návrhov

Chceli sme postaviť objekt, ktorý zodpovedá po architektonickej stránke 21. storočiu,
objekt, ktorý bude tvoriť s námestím určitý celok a bude jeho modernou súčasťou.
Mestský úrad s administratívnou časťou,
s technickým zázemím pre údržbu mesta
a s mestskou knižnicou mal vytvoriť administratívno-spoločenské centrum pre občanov využívajúcich tieto priestory a byť budovou s adekvátnymi kvalitami prislúchajúcimi
dôležitosti tejto inštitúcie v rámci mesta. Do
súťaže sa prihlásilo vyše päťdesiat návrhov,
z ktorých nezávislá porota vybrala ako víťazný návrh spoločnosti ZERO ZERO, s. r. o.,
Prešov, Ing. arch. Irakli Eristavi.

n Zasadacia miestnosť
vyriešiť nielen funkčnosť a estetiku výstavby, ale aj jej začlenenie do okolia – čiže jej
miestotvornú funkciu – a tiež koncepciu možnej tvarovateľnosti do budúcnosti či vplyv na
celkovú urbanistickú kultúru mesta, obce. To
všetko sú zadania pre architektov.

Mesto Leopoldov vyhlásilo v roku 2014 architektonickú súťaž Mestský úrad v Leopoldove, ktorej zámerom bolo získanie návrhu
budovy mestského úradu s priľahlými verejnými priestormi v centre mesta Leopoldov.

n Interiér novej budovy
Veľmi sa teším, že projekt sa blíži do finále.
Už dnes sídli mestský úrad v novej modernej budove s novými technológiami (rekuperácia, kúrenie, chladenie tepelným čerpadlom), ktorá ponúka komfort nielen občanom,
ale i zamestnancom. Dokončujú sa práce na
rekonštrukcii starej budovy a jej premena
na knižnicu, buduje sa parkovisko a priľahlé
spevnené plochy.
Súťaž návrhov priniesla to najlepšie z najlepšieho. Preto sme ju použili i na získanie
najlepšieho návrhu na premenu verejného
priestoru dnes už Nového parku a na rekonštrukciu kina na kultúrne centrum.
Je zásadný rozdiel medzi verejným obstarávaním napríklad na kancelárske potreby
a na riešenie komplexu budov. Zadanie musí

Samosprávy majú dnes vďaka Plánu obnovy a stability SR, vďaka eurofondom a aj
vďaka vlastným zdrojom príležitosť preniesť
naše mestá a obce do európskeho štandardu výstavby. Základné školy, parky, krajinárske revitalizácie, verejné priestranstvá,
športoviská, kultúrne domy či úrady samosprávy majú ideálnu príležitosť na komplexnú obnovu. Využite k tomu nástroj, ktorý
máme k dispozícii. Súťaž návrhov ponúka
vynikajúci spôsob formálneho a profesionálneho hodnotenia niekoľkých návrhov súčasne s cieľom nájsť čo najlepší projekt pre vopred určené potreby investora.
Som presvedčená, že ak sa rozhodnete
pre architektonickú súťaž, dostanete kvalitné, udržateľné riešenie, získané porovnávaním možných ciest a variantov. Je to najúčinnejší spôsob na dosiahnutie výnimočnej
kvality pri návrhoch stavieb a komunít. Spracovať kvalitnú architektonickú súťaž si vyžaduje čas, energiu a peniaze. Verte mi, jej výsledok však bude stáť za to...

Mgr. TERÉZIA KAVULIAKOVÁ

primátorka mesta Leopoldov

Foto interiérov MÚ: Matej Hakár
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ZDRUŽENIE OBCÍ ZELENÁ CESTA SA BUDE UCHÁDZAŤ O EUROFONDY

Stavebné povolenie bolo vydané

n Plány projektu Zelená cesta
V snažení o bezpečnú a ekologickú možnosť prepravy medzi Piešťanmi a Vrbovým
nastal významný posun. Po niekoľkoročnej tvrdej práci sa podarilo získať súhlasné vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov a dňa 16.2.2022 bolo vydané stavebné
povolenie na Cyklotrasu Zelená cesta –
Piešťany – Trebatice – Krakovany – Vrbové, ktorá bude mať 7,6 kilometra.
Začína sa pri vyústení podchodu pre
chodcov a cyklistov cez železničnú trať Bratislava – Žilina, pri železničnej stanici Piešťany. Pokračuje po ulici Vrbovská cesta, na
konci ktorej sa napája na koridor železničnej trate, po ktorom vedie až po železničnú
stanicu Vrbové. Súčasťou stavby je aj opra-

va existujúcich mostných objektov na trase cyklotrasy, návrh mobiliáru pre cyklistov

n Zelená cesta – relaxačná zóna železničnej stanice vo Vrbovom

v podobe odpočívadla pre cyklistov pri železničnej stanici Trebatice, rekreačnej zóny
na železničnej stanici vo Vrbovom a počítadlo cyklistov v Piešťanoch. Trasa cyklotrasy križuje dve cesty II. triedy v katastroch
Kocurice a Stráže. Tieto prejazdy sú doplnené o návrh a inštaláciu verejného osvetlenia
z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cyklistov.
Nasledovať bude zháňanie finančných prostriedkov a rokovania o investorovi do zmeny
softvérového riadenia železničnej dopravy,
s cieľom minimalizovať nevyhnutné finančné
náklady na realizáciu. Združenie obcí Zelená
cesta sa bude určite uchádzať o eurofondy.
Podať pomocnú ruku pri realizácii stavby prisľúbili aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR
a Trnavský samosprávny kraj.
Do cieľa nás čaká ešte dlhá cesta. Vydanie stavebného povolenia je ale dôležitý
míľnik, bez ktorého sme nemohli pokračovať
v ďalších krokoch. Prosíme preto všetkých
cyklistov z regiónu o trpezlivosť a najmä verejnú podporu Zelenej cesty.

LUKÁŠ PAVLECH

výkonný riaditeľ

Foto: archív ZOZC
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SAMOSPRÁVNA KVAPKA KRVI 2021

Stretneme sa ešte tento rok?

n Z dôvodu pandémie sa Samosprávna
kvapka krvi uskutočnila v roku 2021 len
raz, organizátormi podujatia boli MS
SČK Trstín, obec Trstín a ZMO, región
JE Jaslovské Bohunice
V Kultúrnom dome v Trstíne sa 13. októbra
2021 uskutočnil ďalší ročník Samosprávnej
kvapky krvi, kde bolo ZMO, región JE Jaslovské Bohunice spoluorganizátorom.
ĎAKUJEME 25 ochotným ľuďom regiónu
za účasť a nezištnú pomoc. Na humánnom
podujatí sa zúčastnilo 18 darcov, z toho 3 prvodarcovia.
Za samosprávu osobitné
ďakujeme darcom:
nJ
 uraj Rábara, starosta obce Lošonec
– daroval krv 135-krát
nM
 iroslav Macko, starosta obce Malženice
– daroval krv 85-krát
n Anton Chrvala, starosta obce Smolenice
n Miloš Herceg, starosta obce Buková
n Katarína Indrišková,
zamestnankyňa OcÚ Trstín
n Pavol Taranda, zamestnanec OcÚ Trstín
nM
 arta Kopálová, zamestnankyňa OcÚ
Dobrá Voda
nA
 nna Vitteková, zamestnankyňa OcÚ
Bohdanovce n. T.
nM
 arta Kopálová, zamestnankyňa OcÚ
Dobrá Voda

n Medzi pravidelných darcov krvi patrili aj 13. októbra v Trstíne tradične – zľava: Marta
Genčúrová – ex-starostka obce Trstín, Mgr. Juraj Rábara, starosta obce Lošonec a Anton Chrvala, starosta obce Smolenice

Poďakovanie patrí i obci Trstín za poskytnutie priestorov a Miestnemu spolku Slovenského Červeného kríža Trstín, predovšetkým
Ľudmile Fedorovej a Marte Genčúrovej, za
celú organizáciu akcie, vrátane občerstvenia
pre darcov. ĎAKUJEME!
Mrzí nás, že plánovaný termín ďalšieho odberu krvi v Trstíne 30.3.2022 bol zrušený, veríme však, že sa v tomto roku ešte stretneme.

Mgr. ANDREA BRIESTENSKÁ

Foto: archív Ms SČK Trstín

n Miroslav Macko, starosta obce Malženice, ako pravidelný darca krvi v spoločnosti Ľudmily Fedorovej, predsedníčky MS SČK Trstín a Mgr. Anny Vittekovej
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SPOLOČNOSŤ JAVYS ZREALIZOVALA VIACERÉ ZÁSADNÉ ZMENY

Sústreďme sa na skutočné hodnoty

n Pavol Štuller, MBA
predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ JAVYS, a. s.
Vážení účastníci snemu ZMO, vážení zástupcovia samosprávy,
po príchode do spoločnosti JAVYS som
vyslovil ambíciu, že počas môjho pôsobenia chcem pokračovať nielen v konštruktívnom dialógu s predstaviteľmi samospráv, ale túto komunikáciu mám za cieľ
výrazne zintenzívniť, viac počúvať postoje a potreby regiónu a hľadať vzájomné
prieniky a spoločné riešenia v prospech
všetkých zainteresovaných strán. Pretože
komunikácia so samosprávou a informovanosť jej občanov patrí medzi naše priority rovnako ako bezpečnosť, ochrana
zdravia a životného prostredia, aj keď nie
vždy nachádzame už v úvodnom dialógu
prienik. Vtedy som ešte netušil, že naša
komunikácia bude v nastávajúcom období
limitovaná globálnou pandémiou Covid-19,
ktorá osobné stretnutia prenesie na dva
roky viac do virtuálneho priestoru a ktorá
výrazne zasiahne práve samosprávy, ktoré sa museli náhle popasovať s mnohými
neočakávanými situáciami. Napriek tomu
však bola naša komunikácia mimoriadne
intenzívna a som presvedčený, že aj konštruktívna, pričom sme sa snažili vzájomne
si podať pomocnú ruku.
V uplynulom období sme v spoločnosti JAVYS pripravovali a následne zrealizovali viaceré zásadné zmeny, riešili dlhodobo zanedbávané problémy a vytvárali predpoklady
na flexibilnejšie a hospodárnejšie riadenie
firmy a sústredili sa na rozvoj spoločnosti. Uskutočnili sme presun sídla spoločnosti do Jaslovských Bohuníc, uviedli do života
zásadnú zmenu organizačnej štruktúry s dôrazom na procesy a výraznú redukciu administratívno-riadiacich pozícií, pracovali sme
na efektívnejšom riadení projektov, aby sme
boli schopní vykonávať naše činnosti v súlade
s modernými, zodpovednými a etickými štandardami riadenia.

Žiaľ, napriek všetkým racionalizačným
opatreniam a efektívnejším nastaveniam,
napriek pandémii, ktorú sa nám darilo zvládať bez dopadu na technologické procesy
a efektívnosť, nás a najmä našu ekonomiku zasiahlo legislatívne rozhodnutie exekutívy o zastavení poskytovania komerčných
služieb pre zahraničných partnerov. Museli
sme sa tak náhle vyrovnávať nielen s náročnou situáciou súvisiacou s pandémiou, ale
aj v oblasti hospodárenia spoločnosti a hľadať cesty, aby sme si riadne a včas splnili
zmluvné záväzky.
Na druhej strane som rád, že sa nám aj
v tomto zložitom období darilo dosahovať významné míľniky vo vyraďovacích procesoch
a v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, že sme nezaznamenali žiadnu mimoriadnu udalosť, nemali sme žiaden pracovný
úraz, ani požiar a naďalej sme boli významným partnerom na medzinárodnom trhu. Boli
sme úspešní aj v oblasti jadrovej bezpečnosti
a obstáli sme aj v certifikačnom audite. Získali sme ocenenie Zodpovedný zamestnávateľ,
ktoré si veľmi vážim, a pozitívne hodnotím aj
zlepšenie vzájomnej komunikácie a vzťahov
s predstaviteľmi samospráv.
Rozbehli sme v spolupráci s Ministerstvom
hospodárstva SR a Úradom verejného zdravotníctva významný projekt likvidácie historických rádioaktívnych odpadov v zdravotníckom sektore a vedecko-výskumnej oblasti,
čím výrazne pomôžeme vyčistiť Slovensko.
Zhodnotili sme a vrátili do recyklačného procesu viac ako dvetisíc ton druhotných surovín a ukončili sme fragmentáciu prvej tlakovej
nádoby reaktora.
Získali sme nové renomé na medzinárodnom trhu počas výstavy EXPO 2020 v Dubaji a World Nuclear Exhibition v Paríži. Keď
sme očakávali nový nádych v nádeji ustupujúcej pandémie, ktorá naše životy výrazne
dva roky ovplyvňovala aj s dopadmi na chod
firmy, prišla vojna na Ukrajine a s ňou ďalšie

n Zhodnocovanie odpadov

ekonomické dôsledky. Nepochybne ich pociťujete aj vy a nie je jednoduché sa s nimi
v tak krátkom čase vyrovnávať a hľadať dobré a efektívne riešenia.
Myslím, že tento rok bude rokom, kedy je
viac než v minulosti potrebné, aby sme sa
sústredili na skutočné hodnoty, mali pochopenie a solidaritu s tými, ktorí trpia. Chcem
vysloviť nádej, že sa vrátime do života, aký
sme poznali, kedy prevládne zdravý rozum,
ktorý zostáva najlepším receptom na väčšinu problémov.

PAVOL ŠTULLER, MBA

predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ JAVYS, a. s.
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PREČO ŠTÁT ŠTÁTU – NÁM – BERIE PENIAZE?
Začalo sa to obyčajným – anonymným
podnetom „tiežobčana – občianky obce
Dobrá Voda“ na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Predmetom podnetu bol napríklad údajný vývoz stavebného odpadu za posledným domom pod
zrúcaninou Hradu Dobrá Voda, ďalší vývoz stavebného odpadu sto metrov od
starostovho domu – dokonca vraj obecným pracovníkom, vypúšťanie žúmp
a kúpaliska do potoka Blava, podozrenie, že si jeden majiteľ chalupy urobil
zo studne žumpu, vozidlá stojace popri
miestnych komunikáciách, skutočnosť,
že obec nemá zberný dvor a nedovolené
oplotenie polí samostatne hospodáriacimi roľníkmi elektrickými oplôtkami proti
divej zveri.
Dané podozrenie na „hrubé“ porušenia zákona o odpadoch nakoniec dopadlo tak, že
žiadny stavebný odpad sa pri starostovi, samozrejme, nenašiel, ďalšia bola na súkromnom pozemku len dočasne uložená vo dvore,
elektrické oplôtky boli oficiálne povolené cez
okresný úrad, žiadne nelegálne vypúšťanie
žúmp sa nepreukázalo, majiteľ taktiež nemal
žumpu – ale studňu, kúpalisko mimo prevádzky a autá popri ceste? – odstúpené na obec
a obec, staraj sa!

Ochranár a ekonóm?
Minister životného prostredia sa však javí
ako správny šéf – ochranár a ekonóm. Keďže už ide kontrola na Dobrú Vodu, treba ju
efektívne vyžiť a skontrolovať aj ďalšie možné porušenia zákona o odpadoch. Podotýkam, mimo anonymného podnetu. Príkaz znie
– kontrola likvidácie BRKO (biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) a BRO (biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad).
Dobrá Voda je dedina a občania stále chovajú sliepky, zajace, psy, mačky ale aj prasiatka či dokonca kravy a kozy. Väčšina obyvateľov na záhrade stále pestuje domácu
zeleninu, ovocie. Kompostéry sme tu mali už
pred dvadsiatimi rokmi, keďže tu dlhé roky
pôsobila firma, ktorá vyrábala pozinkované
kompostéry a dedinčania si ich vtedy vedeli zaobstarať. Občania nemali potrebu ďalšieho dopytu a najmä vedeli pre seba lepšie zhodnotiť podobný odpad – nie ho voziť
do Trnavy. Veď už naši predkovia hovorili,
že nie je nad dobrý domáci hnoj a kompost.
Od začiatku obdobia platnosti časti zákona
o zbere BRKO sme objednali nádoby a vývoz BRKO odpadu. Finančne je to veľmi náročné a vedomosť, že občania spotrebujú
takýto odpad doma na dvore, objednali sme
na začiatok len určitý počet nádob. Tieto
sme rozmiestnili, podľa môjho názoru, pri
strategicky najpotrebnejších lokalitách, ako
je školská kuchyňa, bytovky, kultúrny dom,
obecný úrad a reštaurácia. Pravidelné monitorovanie a občasný vývoz sem-tam dvoch,
či troch nádob nám preukázateľne dokázalo,
že kapacitne síce na počet obyvateľov nepokrývame územie podľa výpočtu zo zákona, no dostatočne pokrývame potreby obyvateľov. Ušetrili sme tým nemalé množstvo
finančných prostriedkov, ktoré sme chceli
v rozpočte využiť na iné a potrebné výdavky
obce Dobrá Voda. Väčšina nádob bola pravidelne prázdna, no nájom za nádoby sme
zaplatiť museli.

Keď je zákon nad logikou
a zdravým rozumom
Každé euro je veľmi dôležité
V dobe, keď nám štát znižuje príjem
z podielových daní, zvyšuje výdavky na bežný chod miest a obcí, zvyšujú sa výdavky za
energie a stavebné materiály, je pre každú samosprávu veľmi dôležité každé euro. V čase
pandémie sa nám znížili aj bežné príjmy a iné
zdroje do našich rozpočtov. Vedeli sme, že to
bude náročné obdobie pre každú jednu samosprávu. Robili sme úspory, ako sme len vedeli a snažili sa obracať eurá z každej strany,
len aby sme ich efektívne využili. Už v prvom
mesiaci pandémie v roku 2020 som ponúkol
ako pomoc našej obci na prerokovanie vlastný plat a poslanci mi ho v rámci úspory znížili
o 10 percent. Asi najväčšia hlúposť v mojom
živote, ale bral som to v tej chvíli ako pomoc našej milovanej obci. Ako veľa obcí, aj
my máme úver na kapitálové výdavky a rozvoj obce. A v neposlednom rade a v čase finančnej krízy si uvedomujeme, ako je dôležité
efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami obce. Nechcem zľahčovať týmto dodržiavanie zákona o odpadoch, no čo je lepšie?
Postačujúce pokrytie potreby nádob pre obyvateľov, či porušenie rozpočtových pravidiel
a zadlženie obce tým, že budeme mať XY drahých a prázdnych nádob na BRKO po ulici?

Počítajte so mnou
Ako dôkaz „efektivity“ využitia finančných prostriedkov uvádzam výpočet kapacity a nákladov
na BRKO pre obec Dobrá Voda, podľa zákona,
na počet obyvateľov v termíne kontroly:
a) Obec Dobrá Voda má okolo 786 obyvateľov.
Pri minimálnom objeme zberovej kapacity,
ktorý je potrebný pre zabezpečenie zberovej
kapacity pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad podľa § 81 ods. 7 písm. b) zákona
o odpadoch v nadväznosti na § 14 ods. 9 vyhl.
MŽP SR č. 371/2015 Z. z., by obec potrebovala 63 zberných nádob (1 kus – 120 litrov).
Minimálny objem zberovej kapacity pre
našu obec je stanovený 196 500 litrov:
= 250 l (zberová kapacita pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) x 786 (počet obyvateľov) = 196 500 litrov, 196 500 l (zberová kapacita pre obec) : 26 (počet vývozov za
rok) : 120 l (objem použitých zberných nádob) = 63 ks (počet zberných nádob).
Výpočet nákladov pre zabezpečenie minimálnej zberovej kapacity pre biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad:
= počet zberných nádob 63 ks,
= cena nákladov za jeden mesiac na jednu
zbernú nádobu 18 €,
=6
 3 ks (počet nádob) x 18 € (cena mesačných nákladov za jednu nádobu) = 1 134
€ (výška mesačných nákladov za zbieraný
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad),
= 1 134 € (mesačná výška nákladov) x 12
(počet mesiacov v roku) = 13 608 € (výška
ročných nákladov za zbieraný biologický
rozložiteľný kuchynský odpad).

Náklady na jedného občana za rok by boli
17,31 €: 13 608 € (výška ročných nákladov za
zbieraný biologicky rozložiteľný odpad) : 786
(počet obyvateľov) = 17,31 € (náklady na jedného obyvateľa).

Bohužiaľ, aj takí sme...
Sme možno prvá lastovička, ktorá dostala
rozhodnutie o pokute na 2 000 €, ale mám sa
vlastne tešiť, že som ušanoval obci 12 608 €?
Či čakať ďalšiu kontrolu a pokutu? Kapacitne
sme museli navýšiť nádoby na BRKO (ďalšie výdavky navyše) a budem rád, ak sa Vám
všetkým podobné nestane. Preto chcem týmto poukázať na „PAPIEROVÚ POTREBU POKRYTIA KAPACITY BRKO“, nie logiku – sedliacky rozum a efektivitu.
Je nanajvýš smutné, ako sa štát stavia
k vlastným deťom – mestám a obciam. Roky
žiadame o dotáciu na vybudovanie zberného
dvora. Neúspešne. Máme tu pramene pitnej
vody, chránenú krajinnú oblasť Malé Karpaty,
krásnu prírodu. Ale čakať pomoc od štátu, že
si tiež začne chrániť toto naše dedičstvo? Zabudnime. Z vlastných zdrojov sme už v minulosti investovali do budovania zberného dvora
cca 80 000 €. Aj tým, že ušetríme na nezmyselných výdavkoch typu prázdnych nádob po
ulici, sme chceli tento rok dobudovať zberný
dvor a dať ho do prevádzky. Opäť sa nám to
ešte asi nepodarí, pretože sme porušili zákon
a nemôžeme žiadať dotáciu. A vlastné zdroje?
Idú na pokuty a nezmyselné kapacity kontajnerov BRKO. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v kontrolovanom roku 2021 dosiahla v obci Dobrá Voda paradoxne najlepšie
percento za posledné roky. Bolo to 61,55 %
(v roku 2020 bola úroveň vytriedenia komunálnych odpadov iba 21,54 %), čo značí, že k odpadu sa staviame zodpovedne. Obec Dobrá
Voda je obec, ktorá má pod 800 obyvateľov.
Rozpočet obce je stavaný tak, aby sme zabezpečili v prvom rade jej riadny chod. I napriek
nedostatku finančných prostriedkov venujeme
veľkú pozornosť dodržiavaniu zákona o odpadoch. Robíme brigády na zlepšenie kvality životného prostredia, separujeme, efektívne sa
snažíme nakladať veľkoobjemové kontajnery
a pod. Som si vedomý niektorých nedostatkov,
ktoré postupne odstraňujeme, a je mi ľúto, že
niektorí občania anonymnými udaniami nevedomky odčerpávajú z rozpočtu finančné prostriedky, ktoré mohli byť využité napr. na rekonštrukciu majetku obce – chodníky a cesty,
verejné budovy, či zberný dvor a podobne. Bohužiaľ, aj takí sme. Neviem, či je to už predvolebný boj, no takíto ľudia si neuvedomujú, že
sú to aj ich finančné prostriedky. Štát ich má –
my nie. Štát by mal podľa môjho názoru mestá
a obce v najvyššej možnej miere podporiť a nie
sa len vyhrážať pokutami, krátením príjmov
a penalizáciou.
Prečo štát štátu – nám – berie peniaze? Ja
to neviem, Vy áno?

Váš kolega a kamarát

RENÉ BLANÁRIK

starosta obce Dobrá Voda
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NAŠÍM PRIMÁRNYM PROJEKTOM JE VÝSTAVBA NOVÉHO JADROVÉHO ZDROJA

Zelený vodík pre dopravu
Vážení účastníci snemu ZMO,
som rád, že sa Vám po ôsmich mesiacoch,
ktoré uplynuli od septembrového slávnostného snemu, môžem opäť prihovoriť a oboznámiť Vás s projektami a plánmi spoločnosti
JESS, ktoré sa za ostatné obdobie významnou mierou posunuli do ďalšej fázy. Na ich
príprave sme intenzívne pracovali napriek
náročnému covidovému obdobiu a veríme,
že prispejú aj k rozvoju Vášho regiónu.
Ako je väčšine z Vás známe, naším primárnym projektom je výstavba nového jadrového
zdroja. Spoločnosť JESS na projekte naďalej
pokračuje podľa stanoveného harmonogramu
a v zmysle požiadaviek novelizovaného atómového zákona. Je však na posúdení a následnom rozhodnutí vlády Slovenskej republiky, či
projekt zaradí medzi svoje priority. Spoločnosť
JESS je na jeho realizáciu pripravená.
Druhým významným projektom, o ktorom
som účastníkov snemu v septembri informoval, je výstavba nového, až 48-megawattového fotovoltického parku v Jaslovských Bohuniciach. Pilotnú časť s výkonom do 10 MW
chceme vybudovať na tzv. „hnedých pozemkoch“ v areáli spoločnosti JESS, uvoľnených
v rámci vyraďovania jadrových elektrární
a elektrina, ktorú nový park vyprodukuje, bude
následne využívaná aj na realizáciu ďalších
vyraďovacích procesov JAVYS.
Na jeseň 2021 sa začali aktivity k zisťovaciemu konaniu pre posúdenie vplyvov na životné prostredie, takzvaná malá EIA. Nasledovali
ďalšie činnosti, tender na dodávateľov technológií a napokon sa bude realizovať samotná výstavba. Na tieto procesy nadväzujú dve verejné

n Roman Sporina
generálny riaditeľ JESS, a. s.
obstarávania na výstavbu FVE a na dodávku
a inštaláciu technológie výroby vodíka pomocou PEM elektrolyzéra. Elektráreň v Jaslovských Bohuniciach by sme mohli sprevádzkovať počas roka 2023. Konkrétne v 4. štvrťroku
2023, predbežne koncom novembra.
Výroba zeleného vodíka je priamo viazaná na prevádzku novej fotovoltaickej elektrárne, pričom výroba vodíka sa bude realizovať
v Trnave. Zelený vodík sa vyrába elektrolýzou
vody pomocou elektriny z obnoviteľných zdrojov. Ide o mimoriadne bezpečné zariadenie,
vodík nie je horľavý, ani výbušný. Inštalovaný
príkon plánovaného PEM elektrolyzéra bude
do 1,2 MW, čo teoreticky umožňuje výrobu cca
450 kg zeleného vodíka. Dostatočná kapacita

n Aplikácie systému elektrolýzy v praxi – Voest Alpine, Rakúsko

plánovaného FVE umožňuje reálne vyrobiť 130
– 150 ton zeleného vodíka ročne. Reálna spotreba však bude závisieť od dopytu a možnosti dodávok pre konečných užívateľov. V našom
ekonomickom modeli preto pracujeme s plánovanou výrobou 220 – 250 kg zeleného vodíka
denne, pričom predpokladáme, aby bol projekt
ekonomicky efektívny, že toto množstvo zeleného vodíka bude možné spotrebovať. Zamerali sme sa na oblasť dopravy, najmä osobnej,
a 16. decembra 2021 sme podpísali s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom zmluvu o spolupráci, ktorá je
základom podpory a rozvíjania zámerov v oblasti vodíkových technológií a vybudovania vodíkového hospodárstva na území Trnavského
kraja. V rámci realizácie pilotného projektu zvažuje Trnavský samosprávny kraj zakúpenie vodíkových autobusov, primárne pre obslužnosť
okresov Trnava, Hlohovec, Piešťany a Senica.
Prímestská autobusová doprava tvorí totiž na
Slovensku takmer 65 percent verejnej dopravy.
Takže, ak sa vodíková doprava osvedčí, mala
by byť v budúcnosti realizovaná vo väčšom
meradle. Naša spoločnosť očakáva v prvej etape rozvoj autobusovej a kamiónovej prepravy
na vodíkovej báze, neskôr možno pridať logistickú prepravu dodávkovými vozidlami. V súčasnosti neuvažujeme o spotrebovávaní nami
vyrobeného zeleného vodíka ako tepelného
nosiča a náhrady plynu pri výrobe tepla.
Som rád, že naše projekty našli pozitívnu
odozvu a podporu aj u predstaviteľov samosprávy a nesmierne si korektný dialóg s ich
zástupcami vážim. Je pre nás dôležité, aby
sme sa vzájomne informovali, podporovali
a hľadali spoločné pozitívne prieniky v záujme
rozvoja regiónu.

ROMAN SPORINA

generálny riaditeľ JESS, a. s.

Foto: archív JESS
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Silný partner pre región
Slovenské elektrárne sú dlhoročným
partnerom Združenia miest a obcí regiónu
Jaslovské Bohunice. V obojstranne prospešnej spolupráci a otvorenom dialógu
chceme pokračovať a byť „dobrým susedom“, ktorý dbá o kvalitu životného prostredia a zdravie ľudí, poskytuje obyvateľom prácu a prispieva k ďalšiemu rozvoju
regiónu v okolí elektrárne.
Už druhý rok po sebe Slovenské elektrárne
získali prvé miesto v súťaži Najzamestnávateľ v kategórii Výroba a priemysel. Aby sme
v nastúpenom trende dokázali dlhodobo pokračovať, zodpovedne pristupujeme aj k výchove mladých energetikov v tomto regióne.
V spolupráci so Strednou odbornou školou
elektrotechnickou v Trnave už štvrtý školský
rok spolupracujeme na projekte s názvom

Praktický výcvik. Snažíme sa, aby to bol najlepší projekt pre stredoškolskú odbornú prax
na trhu. Žiakov si nijako zmluvne nezaväzujeme, naopak, po skončení výcviku chcú sami
ísť pracovať do elektrárne.
V roku 2021 sme ako najväčší výrobca
elektriny na Slovensku dodali do siete až
94 % elektriny z nízkouhlíkových zdrojov,
teda bez emisií skleníkového plynu CO2,
k čomu prispela najmä výroba z jadrových
elektrární. K znižovaniu uhlíkovej stopy pomáhajú aj vodné elektrárne a do konca
roka 2023 plánujeme úplne ukončiť výrobu
z hnedého uhlia v Novákoch. Prestížny britský denník Financial Times dokonca zaradil
Slovenské elektrárne medzi top 300 európskych klimatických lídrov. V rebríčku išlo
o jedinú slovenskú spoločnosť, nedostala sa
tam ani žiadna iná firma z východnej Európy.

Výroba elektriny v regióne Jaslovských Bohuníc je navyše jedinečná v tom, že tunajšia
atómka zároveň slúži na vykurovanie domácností a priemyslu. Bohunické bloky už
33 rokov dodávajú teplo pre trnavský a hlohovský región, pričom ide o jedno z najlacnejších a najekologickejších spôsobov centralizovaného vykurovania na Slovensku.
Elektráreň dlhodobo patrí medzi 10 % najlepšie prevádzkovaných tlakovodných
elektrární VVER na svete. Vo februári
2022 sme absolvovali medzinárodnú partnerskú previerku Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární WANO, ktorá potvrdila náš záväzok k bezpečnosti a snahu
naďalej zlepšovať bezpečnosť a spoľahlivosť
elektrárne.
Sme hrdí na to, že sme
súčasťou Vášho regiónu.

Slávnostný zápis do pamätnej knihy

n Súčasťou osláv 30. výročia ZMO, JE Jaslovské Bohunice bol
i slávnostný zápis prítomných starostov, primátorov a pracovníkov samosprávy do pamätnej knihy

n Do pamätnej knihy sa podpísali aj exstarostovia Štefan Kosec
z Veselého a Šebestian Lančarič z Bučian

29

XXXII. snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

NOVÉ BYTOVKY PRINIESLI MHOHO PROBLÉMOV

Pridaná hodnota výstavby
sociálnych bytov v nerovnom teréne

Obec Horné Otrokovce leží na úpätí Považského Inovca, čo znamená, že aj mierny
briežok tu považujeme za „rovinu“. Hovoríme jej „mierna rovina“. A na jednej takejto
„miernej rovine“ sme sa rozhodli vystavať
dva nájomné bytové domy sociálneho charakteru aj s parkoviskami a prislúchajúcou
infraštruktúrou.
Projekt výstavby bol vyhotovený ešte v roku
2016. Geodet vyhotovil výškopis a polohopis
predmetného územia. Vybraný dodávateľ sa
tváril, že stavbu chce realizovať, ale vraj sa dostal do finančnej tiesne. Trvalo to dva roky. Obec
vypísala nové výberové konanie na dodávateľa
stavby. S výhercom uzatvorila zmluvu. Začalo

sa stavebné konanie a v roku 2018 sme konečne mali v rukách stavebné povolenie.
Paralelne so zámerom výstavby bytových
domov sme však museli rozbehnúť aj spoluprácu s a. s. Západoslovenská distribučná za
účelom výstavby novej trafostanice a rozvodov
VN a NN. Zmluvu o spolupráci sme podpísali v roku 2016. Obec dala vyhotoviť projektovú
dokumentáciu v zmysle požiadaviek investora
– najskôr pre územné konanie, v ďalšom kroku pre stavebné konanie. Právoplatné stavebné povolenie bolo vydané v júni 2018. V roku
2019 obec odpredala v zmysle zmluvy o spolupráci pozemok pod trafostanicou ZsDIS, a tá
následne zahrnula stavbu do plánu výstavby.
Medzitým sme v januári 2019 požiadali o poskytnutie podpory v súlade so zákonom o ŠFRB
na obstaranie technickej vybavenosti kúpou
a o poskytnutie podpory na kúpu nájomných domov. Zároveň sme požiadali Ministerstvo dopravy a výstavby SR o dotácie aj na technickú infraštruktúru, aj na kúpu nájomných bytov. Všetky
žiadosti boli úspešné. Obec podpísala zmluvy
so ŠFRB na celkový úver vo výške 973 600 €
a na dotáciu z MDaV SR vo výške 448 800 €. Vo
februári 2020 sme začali s výstavbou bytových
domov s prislúchajúcou infraštruktúrou.
Fakt som sa tešila! Asi pol dňa, možno
celý... Potom sa ma dodávateľ spýtal, kam so
zvyšnou hlinou. Akou zvyšnou? Veď to predsa
projektant musel vyrátať, prerátať a v rozpočte to musí byť zohľadnené! A vtedy vysvitlo,
že prvý vysúťažený dodávateľ odstúpil projektovú dokumentáciu ďalšiemu vysúťaženému
dodávateľovi bez výškopisu a polohopisu pozemku! A investorovi sa tiež ten briežok zdal
ako mierna rovina! V porovnaní s okolitým terénom to naozaj tak vyzeralo. A tak likvidáciu
8 000 m3 výkopovej hliny z rozpočtu vyčiarkol.

Chvíľku som predýchavala, ale potom hľadáte riešenie. Ešteže aj ten cintorín máme
v kopci a jeho spodnú časť tvorilo len zavozené smetisko... Dnes už máme, vďaka bytovkám, aj nové terasy na cintoríne! To je tá
takzvaná pridaná hodnota diela! A nie jediná!
Vďaka miernej rovine sme museli parkovisko
k bytovkám zastabilizovať oporným múrom za
27 000 € a na protiľahlej strane sme museli
urobiť oporný múrik z tvárnic – ten bol „iba“ za
8 500 €. Samozrejme, s tým rozpočet stavby
nerátal, sú to čisté náklady obce.
Summa summarum – pridané hodnoty diela,
vďaka „miernej rovine“, máme dokonca až tri!
Na PPA by mali z nás radosť, lebo oni ten
terminus technicus tak radi používajú! Škoda,
že nám to aj neprefinancovali. 
Čas plynul a stavba rástla. Naozaj verím, že
veci riadi niekto zhora, pretože chvíľu to vyzeralo, že bytovky budú stáť skôr, ako budeme mať
k nim dovedenú elektrinu. Ale prišla korona. Zamiešala karty aj u realizátorov ZsDIS a zrazu sa
pre nás uvoľnil termín na realizáciu v júni 2020.
Neskutočná náhoda. Ale bola som za ňu vďačná. Postupne sme sa borili s ďalšími problémami, ale napredovali sme. Veď to poznáte.
Postupne sme splnili všetky záväzky voči
ŠFRB a MDaV SR, dostali sme úvery i dotácie, stavbu odkúpili a v júni 2021 sme rozdali
24 bytov prevažne mladým rodinám. Niektorí
z nich boli dokonca vďační – a to, ako mi iste
dáte za pravdu, sa dnes už nenosí.
Jedna etapa je za nami, a tá ďalšia – problematika nájomných vzťahov – by bola témou
na ďalší článok do snemových novín. Tak
možno zasa o rok.

Mgr. EVA KUKUČKOVÁ

starostka obce Horné Otrokovce

Foto: archív obce

n Nové bytové domy s kapacitou 24 bytov v Horných Otrokovciach postavené na „miernej rovine“ priniesli až tri „pridané hodnoty diela“
a množstvo komplikácií, ktoré, žiaľ, pri výstavbe riešia i ďalšie obce, možno len „v iných odtieňoch“ problémov
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FUTBALOVÉ DRUŽSTVO STAROSTOV NEZAOSTÁVA ZA SVOJOU POVESŤOU

n Hodový futbalový zápas v Pustých Sadoch 13.9.2021 s jednoznačným výsledkom 4:1 pre starostov. Zľava horný rad: S. Pocisk – Jablonec, R, Súkeník – Zemianske Sady, J. Marko – Dubovany, M. Halaksa – Košolná, M. Červenka – Ratkovce, R. Brtáň – Košeca, M. Beblavý
– Dolný Lopašov, J. Jazvinský – Horné Lefantovce, R. Bobocký – Podolie, V. Púčik – Ružindol, F. Klinovský – Krakovany, Š. Madunický
– Šterusy. Dolný rad: M. Cicak – Šoporňa, I. Šiška – Borovce, J. Hrčka – Horné Dubové, M. Sagan – Cífer, A. Kusý – Slovenská Nová Ves,
R. Pomajbo – Modrovka, T. Bartovič – Dolné Lovčice, A. Macho – Šoporňa, T. Nemeček – Pusté Sady.
Rok 2021 bol znovu chudobnejší na spoločenské ale i športové udalosti. No napriek
tomu starostovia – futbalisti reprezentovali
naše regionálne združenie.
Družstvo zložené zo starostov prevažne
z nášho regionálneho združenia odohralo sedem zápasov na rôznych podujatiach prevažne v obciach regiónu s bilanciou štyri výhry,
dve prehry a jedna remíza, s celkovým skóre
37:25. Najlepším strelcom sezóny bol Martin
Červenka, starosta Ratkoviec, s ôsmimi strelenými gólmi.
Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí nás pozvali na podujatia a umožnili odohrať vynikajúce zápasy.
Tento rok nás čaká náročná úloha. Ako aktuálny majstri Európy sme sa v Uherskom Hradišti (CZ) na posledných majstrovstvách Euró-

Náš cieľ – obhájiť titul!
py v roku 2016 zaviazali zorganizovať ďalšie
majstrovstvá Európy vo futbale starostov, ktoré sa mali konať ešte v roku 2020, ale nepriaznivá situácia s pandémiou Covid-19 nám termín posunula až na tento rok.
Veríme, že sa stretneme i s vami na športoviskách Slávie Trnava 29.5.2022 – 4.6.2022
a „pomôžete nám svojou podporou“ zrealizovať náš cieľ– obhájiť titul.
Preto všetkých srdečne pozývame na zápasy starostovského futbalu v regióne i na majstrovstvá Európy v Trnave.
IVAN ŠIŠKA

starosta obce Borovce

Foto: archív ZMO

n Tradičné jesenné stretnutie v Košeci u kolegu a „nášho“ hráča Radomíra Brtáňa, 1. podpredsedu ZMOS na Strednom Považí
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Uvidíme sa v Trnave
Drahí kolegovia,
dovoľte mi, aby sme Vám s radosťou oznámili, že v tomto roku je Futbalová asociácia starostov Slovenskej republiky (FASSR)
organizátorom podujatia EURO 2020 – Majstrovstvá Európy starostov v malom futbale.
Po majstrovstvách organizovaných v roku
2012 poľskými kolegami v meste Tychy
a v roku 2016 českými kolegami v Uherskom
Hradišti, starostovia v Slovenskej republike
prevzali štafetu a veľmi radi privítajú kolegov
z celej Európy na 3. šampionáte v poradí,
ktorý sa bude konať na Slovensku v Trnave.
V dňoch 29.5. – 4.6.2022 budú o titul majstra
Európy bojovať futbalové družstvá starostov
z rôznych krajín Európy. Účasť zatiaľ potvrdili tímy Rakúska, Chorvátska, Českej republiky,
Nemecka, Talianska, Moldavska, Poľska, Ru-

munska, Slovinska, Južného Tirolska, Ukrajiny a, samozrejme, výber domácich starostov.
Všetky informácie o turnaji, presný harmonogram zápasov ako aj program turnaja nájdete
priebežne na www.euromayors2020.eu.
Budeme veľmi radi, ak nás prídete podporiť
priamo na športoviská a tiež, ak by ste prejavili záujem nám s organizáciou pomôcť (kontaktujte Mário Beblavý, starosta obce Dolný Lopašov). Čas strávený s kolegami pri stretnutí na
podujatí bude najlepším možným spôsobom
ako sa odtrhnúť od bežnej pracovnej rutiny. Využite šancu na pár chvíľ sa zastaviť a prísť do
kolektívu kolegov nielen zo Slovenska, určite
Vám to dobre padne.
Poznačte si prosím do diára termín 29.5. –
4.6.2022, uvidíme sa v Trnave!

Kolegovia, členovia FASSR

Foto: archív ZMO

n Priateľský futbalový zápas v Slovenskej Novej Vsi

Bolo mi cťou byť
súčasťou samosprávy
Písal sa rok 2002. Komunálne voľby v danom roku určili môj mandát starostu obce
a neskôr to potvrdzovali výsledky volieb
v ďalších dlhých rokoch. Ani som si neuvedomil, ako rýchlo ubehli a je už rok 2022.
Neuveriteľné!
Prácu v samospráve som si zamiloval, stala sa mi koníčkom so všetkým, čo k tomu
patrí. S nostalgiou i pokorou spomínam na
krásne i ťažšie chvíle prežité v obecnej ko-

munite, v úžasnej partii kolegýň starostiek
a kolegov starostov. A tých sa počas môjho
obdobia vystriedalo neúrekom. Spoznal som
výnimočných ľudí, ktorí sa obetovali službe
svojim občanom.
Čas plynie, vývoj spoločnosti nezadržateľne pokračuje a samospráva takisto musí udržovať tempo a reagovať na neustále výzvy
a zmeny. Posúďte sami, v čom sa jej darí lepšie a v čom horšie.
Byť voleným predstaviteľom samosprávy,
a za dve desiatky rokov môžem porovnávať, je
čoraz ťažšie. Zvlášť, keď nedostatočne funguje
spolupráca so štátnymi orgánmi, ktoré okupujú vládne strany. Chýba dialóg v problematike
dotýkajúcej sa nezastupiteľnej úlohy miestnej
samosprávy. Je potrebná náprava v podobe
pozorného načúvania hlasu zospodu, z každo-

dennej reality fungovania našich sídiel. Cieľom
aktivity a snaženia musí byť spokojný občan,
ktorý je informovaný o svojich právach i povinnostiach a má záujem o veci verejné. Verím,
že otvoreným a kultivovaným dialógom v hľadaní riešení, úprimnosťou a spravodlivosťou
dokážeme prispieť k tomu, aby sa kvalita života našich občanov zvyšovala, aby nestagnovala alebo neupadala.
Týmto vyznaním odovzdávam štafetu mladšej generácii. Prajem všetkým veľa zdravia
v týchto ťažkých časoch. Nech sa darí samospráve realizovať kvalitné myšlienky, napĺňať
hodnotné predstavy a vízie.
Bolo mi cťou byť istý čas
pri tom a s Vami! Ďakujem!

MIROSLAV SUČÁK
starosta obce Bohdanovce nad Trnavou
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NÁJDIME REGIONÁLNYCH LÍDROV A POSUŇME ICH, KDE PATRIA

Kam chceš kráčať samospráva?
Keď som si 27. decembra 2010 prvýkrát
sadol na moju starostovskú stoličku, ani
som len netušil, kam sa až dostanem a čo
všetko zažijem. Ako mladé ucho som veľmi
rýchlo vytriezvel z pocitu dokonalosti, ktorý prišiel po víťaznej volebnej noci. Bolo
treba sa rýchlo učiť a vstrebať kvantum informácii, ktoré ma mali hnať k dosiahnutiu
stanovených cieľov vo volebnej kampani.
Pochopil som, že informácie sú super, ale
nie je nič nad skúsenosťou vyzbrojených
starších kolegov, ktorých som začal navštevovať a pokračoval v stovkách hodín rozhovorov. Vlado, Remo, Roman, Tibor a veľa
ďalších sa stali každodennou súčasťou môjho pracovného života, za čo som im nesmierne vďačný, pretože sa podieľali na každom úspechu, ktorý obec Ratkovce zažila.
Paralelne s mojím mikrosvetom v Ratkovciach som sledoval vlády Ivety Radičovej,
jednofarebného Smeru, koalície Fica a Pellegriniho, vládu pod taktovkou Igora Matoviča, či neskôr aspoň formálne Hegera. Zo
všetkých strán, hnutí, zoskupení akéhokoľvek pôvodu vznikali ľudia, ktorí nikdy zo
svojej víťaznej volebnej noci nevytriezveli a,
bohužiaľ, pre Slovensko, pocity dokonalosti
si sadli na stoličky po ich pravej strane. Za
viac ako tri roky v pozícií šéfa sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na ZMOS-e
a člena Predsedníctva ZMOS som vo vyjednávacích tímoch stretol príliš veľa ministrov,

štátnych úradníkov, generálnych riaditeľov,
aby to na mne nezanechalo pocit frustrácie
a nemožnosti presvedčiť kompetentných,
že my starostovia sme často vykonávatelia
ich nemožných rozhodnutí a reálne pracujeme v pravidlách, ktoré nastavia. Toto je ten
základný predpoklad, prečo si myslíme, že
máme im čo ponúknuť ako partneri, nie ako
sluhovia. Posúvať naše obce a mestá vpred,
znamená posúvať Slovensko. Každý úspech
u nás doma je úspechom celej republiky.
Ako im vysvetliť túto jednoduchú rovnicu?
Kto, keď nie my? Kedy, keď nie teraz?
Stratili sme lídrov, ktorí dokážu byť prví
a motivujú všetkých za spoločným cieľom.
Ostali nám len šéfovia, ktorým ohlušujúcim rachotom pritakáva vlastné ego. Musí
nastať čas, kedy si vyzlečieme rukávy a aj
napriek strate vlastného času, prejdeme za
hranice svojich obcí. Spojme sa, nájdime
regionálnych lídrov a posuňme ich, aby oni
mohli posúvať myšlienku samosprávnosti
tam, kde pre ego už nie je počuť nič. Vytrvajte vo svojej práci, Vy ste piliere demokracie a základný stavebný kameň Slovenska.
V októbri máme v rukách moc dostať do regiónu menej obyčajných politikov a viac samosprávnych lídrov. Nepodceňme ju.







Ing. MARTIN ČERVENKA
starosta obce Ratkovce,
podpredseda ZMO,
región JE Jaslovské Bohunice

Regionálny produkt

Piešťansko

né, jedinečné, kvalitné a spĺňajú kritériá pre
udelenie a používanie regionálnej značky.

Ešte v roku 2020 sme prostredníctvom
Miestnej akčnej skupiny Holeška získali
finančné prostriedky na zriadenie a oživenie regionálnej značky Regionálny produkt Piešťansko. Jej oživenie sme z dôvodu pandémie odkladali, a preto sa už
v najbližších mesiacoch uskutočnia prvé
verejné stretnutia a bude vyhlásená prvá
výzva na prideľovanie značky.
Regionálna značka Regionálny produkt
Piešťansko sa udeľuje pre miestnych producentov, ktorí vyrábajú výrobky alebo poskytujú služby, ktoré sú pre región tradič-

Cieľom a zmyslom regionálnej značky je
podporiť rozvoj piešťanského regiónu, ktorý
je tvorený obcami a mestami okresu Piešťany, členskými samosprávami MAS Holeška a OOCR Rezort Piešťany, s ohľadom na
šetrné využívanie prírodného a kultúrneho
dedičstva regiónu.
Značka má zviditeľniť kvalitné tradičné regionálne produkty a propagovať miestnych
výrobcov a poskytovateľov služieb (remeselníkov, poľnohospodárov, farmárov, živnostníkov, malé a stredné firmy), ktorí v tomto území hospodária šetrne, tradične a v súlade
s ochranou životného prostredia.
Ďalším cieľom regionálnej značky je prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne tým, že regionálna značka prezentuje
a garantuje návštevníkom regionálny pôvod
označených výrobkov a služieb, zvyšuje in-

formovanosť návštevníkov o jedinečnosti
a tradícii miestnych výrobkov, a tak zlepšuje
orientáciu návštevníkov v regióne.

Zmyslom značenia je aj podpora spolupatričnosti výrobcov, poskytovateľov služieb
a miestnych obyvateľov regiónu, nakoľko
nákupom miestnych výrobkov a využívaním
miestnych surovín sa podporuje zamestnanosť, udržanie osídlenia a znižuje sa záťaž
na životné prostredie, vzhľadom ku kratším
prepravným vzdialenostiam. Značenie regionálnych produktov je možné považovať za jeden z najúčinnejších nástrojov podpory rozvoja miestnej ekonomiky, a to zvýšením odbytu regionálnych výrobkov a služieb.
O pridelenie značky sa budú môcť uchádzať miestni producenti, ktorí vyrábajú výrobky alebo poskytujú služby, ktoré sú pre región
tradičné, jedinečné, kvalitné a spĺňajú kritériá
pre udelenie a používanie regionálnej značky.
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manažér mikroregiónu

