


Prehodnotenie členstva mesta v záujmových združeniach  

Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto združení, klubov a asociácií: 

• Združenie miest a obcí Slovenska (členský poplatok 0,16 € * počet obyvateľov, 6 052,20 €/r. 2015)  
• SEZO Spiš: 33 €/rok 
• Región Tatry (členský poplatok 0,10 € * počet obyvateľov, 3 655,90 €/r. 2015) 
• Asociácia prednostov MsÚ: 150 €/rok 
• Mikroregión Slovenský raj (členský poplatok 0,17 €* počet obyvateľov, 6 215,03 €/r. 2015) 
• Asociácia informačných centier Slovenska: 165 €/rok 
• Asociácia hlavných kontrolórov (50 €/rok) 
• Asociácia komunálnych ekonómov (120 €/rok) 
• Banícky spolok Spiš (40 €/rok) 
• Spišský dejepisný spolok (50 €/rok) 
• Oblastná organizácie CR Spiš (3 000 €/rok) 

 
 

Združenie miest a obcí Slovenska - ZMOS 

Združenie miest a obcí Slovenska vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel, čo 
zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých 
členských miest a obcí. Všetky aktivity od roku 1990 smerujú k reforme verejnej správy, k financovaniu obcí 
a miest, k prijatiu nových alebo zachovaniu existujúcich kľúčových zákonov o územnej samospráve                         
a k zachovaniu súčasného volebného systému.  

ZMOS sa venuje prioritne tým, ktoré majú negatívny dopad na veľkú väčšinu členských obcí a miest. Má 
dobrovoľný charakter, jeho činnosť je hradená ťažiskovo z príspevkov členských obcí a miest.  

Presadzovanie oprávnených záujmov územnej samosprávy do legislatívnych predpisov má viaceré formy. 
Vyjadruje sa k legislatívnym predpisom, ktoré sa priamo i nepriamo dotýkajú obcí a miest. 

ZMOS nemá zákonodarnú iniciatívu, spolupracuje s poslancami NR SR na príprave poslaneckých návrhov 
zákonov alebo ich noviel. Informuje členov zákonodarného zboru o argumentoch obcí a miest, upozorňuje 
na možné negatívne dopady, prípadne navrhuje konkrétne riešenie sporných otázok.  

Nakoľko členstvo Mesta Spišská Nová Ves má v tomto združení len formálny charakter, navrhujeme jeho 
zrušenie. Zástupca Spišskej Novej Vsi nie je členom výkonného orgánu Rady ZMOS, nakoľko Spiš v ňom 
môžu zastupovať iba zástupcovia členských obcí a miest regionálneho združenia, ktorým je Združenie 
miest a obcí Spiša. Členstvo nášho mesta v tomto regionálnom združení bolo zrušené v roku 2013.  

Naďalej odporúčame zotrvanie členstva mesta v týchto združeniach: 

Združenie SEZO Spiš 

Združenie SEZO Spiš bolo založené 19. 4. 2004. Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves schválilo členstvo 
mesta uznesením č. 202 zo dňa 13. 4. 2004. Naše mesto v tomto združení zastupuje primátor mesta PhDr. 
Ján Volný, PhD.  
Cieľom združenia je vytvorenie dostatočného potenciálu na realizáciu trvalo udržateľného a ekonomicky 
stabilného systému separovaného zberu v obciach a mestách združenia.  Podarilo sa získať prostriedky, 
ktoré boli použité na výstavbu novej haly s triediacou linkou v Spišskej Novej Vsi a rekonštrukciu 
dotrieďovacej haly s novou triediacou linkou v Spišských Vlachoch, ako aj na zakúpenie špeciálneho 
zberového vozidla s lisovacou nadstavbou, nádob a vriec na separovaný zber, propagačných materiálov a 
iných vecí dôležitých na spustenie separovaného zberu v tak veľkom regióne ako je SEZO - Spiš. V Spišskej 



Novej Vsi je v prevádzke jeden z dvoch zberných dvorov. Občania mesta Spišská Nová Ves majú možnosť 
odpad odovzdať bezplatne po predložení občianskeho preukazu. Združenie SEZO Spiš okrem iného 
každoročné vydáva Kalendár zvozu separovaného odpadu.  

Združenie Euroregión Tatry 

MsZ Spišská Nová Ves potvrdilo ďalšie členstvo v združení uznesením č. 710 zo dňa 26. 9. 2007. Mesto 
v združení zastupuje Mgr. Ing. Peter Petko. 

Cezhraničný zväzok v súlade s procesom integrácie európskych krajín sa snaží  o urýchlenie všestranného 
rozvoja susediacich oblastí Poľskej republiky a Slovenskej republiky nadväzujúc na historické korene a 
vzájomné vzťahy týchto regiónov.  

Úlohou združenia je: 

- vyhľadávanie a sprostredkovanie partnerstiev na slovensko-poľskom území regiónu pre projektové 
zámery, ako aj pre samostatný rozvoj cezhraničnej spolupráce súčasných a nových členov; 
- poradenstvo a spracovávanie projektov v rámci výziev a iniciatív EÚ; 
- pomoc kancelárie v realizácii projektov členských subjektov Euroregiónu Tatry; 
- organizovanie seminárov a vzdelávacích aktivít k programom cezhraničnej spolupráce, tvorbe projektov, 
manažmentu; 
- organizovanie pracovných jednaní k cezhraničným problémom a požiadavkám zo strán členských 
subjektov; 
- organizovanie odborných konferencií; 
- publikačná a propagačná činnosť. 

Združenie každoročne v Spišskej Novej Vsi organizuje  Slovensko-poľské hospodárske fórum  zamerané na 
oblasť hospodárstva, dopravy a cestovného ruchu, rozvoj spolupráce slovenských a poľských firiem, rozvoj 
cezhraničnej spolupráce v našom regióne, výmenu skúseností, podporu rozvojových aktivít špecifických pre 
náš región a nadväzovanie kontaktov. Združenie v spolupráci s členskými mestami a obcami vydáva rôzne 
publikácie, propagačné materiály, ako napr. publikácie Spiš, Orava a Liptov, Pamiatky siedmich kultúr, 
dokumentárny film prezentujúci ľudové remeslá slovensko-poľského pohraničia.  

Pozitívnou správou pre územie Euroregiónu Tatry bolo schválenie rozšírenia oprávneného územia o okres 
Spišská Nová Ves v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020. 
Mesto sa tak bude môcť uchádzať o prostriedky v rámci pripravovaných výziev. 

 
Asociácia prednostov MsÚ 

Asociácia poskytuje predovšetkým organizovanie vzdelávacích aktivít potrebných pre profesionálny                                   
a osobnostný rozvoj, možnosť vzájomnej výmeny odborných skúseností doma aj v zahraničí, poradenstvo                             
v oblasti právnych, ekonomických a spoločenských otázok a v oblasti riadenia úradu územnej miestnej 
samosprávy miest a obcí. 

Mesto Spišská Nová Ves potvrdilo svoje členstvo uznesením MsZ č. 66 zo dňa 24. 4. 2003. Mesto v ňom 
zastupuje prednostka MsÚ Ing. Jela Bednárová. 

 
Združenie hlavných kontrolórov  

Poslaním združenia je zabezpečenie zodpovedajúceho verejného, odborného, pracovného a sociálneho 
postavenia hlavných kontrolórov miesta a obcí a pracovníkov takýchto útvarov najmä legislatívnou formou 
ako aj vytváraním možností zvyšovania ich kvalifikácie formou vzdelávania. Činnosť asociácie je zameraná 



na podporu nezávislého, objektívneho a kvalifikovaného postupu pri výkone kontrolnej  činnosti, využívanie 
podnetov, pripomienok, námetov a sťažností občanov ako aj vlastných poznatkov na efektívny výkon a 
účinné zameranie kontroly, napomáhanie mimosúdnej ochrany práv členov ZHK, sprostredkovanie 
informácií členom a spolupráca s odbornými inštitúciami. Aktivít organizovaných združením sa zúčastňuje 
hlavný kontrolór Ing. Peter Biskup. 

 
Asociácia komunálnych ekonómov SR 

Asociácia je dobrovoľnou neziskovou mimovládnou organizáciou odborníkov – ekonómov a právnikov 
zaoberajúcich sa teóriou a metódami finančnej a daňovej politiky, rozpočtovania, finančného hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta, riadenia organizácií založených mestom. Okrem odbornej pomoci 
samospráva vo vyššie uvedených oblastiach je predmetom činnosti a cieľom asociácie aj reprezentovanie 
odborne vyjadrených záujmov samospráv navonok. 

Jej oficiálny vznik sa datuje od r. 1996. Dnes má viac ako 120 členov. Úspešná iniciatíva sa stretla 
s porozumením primátorov a starostov a taktiež s finančnou a technickou podporou USAID/LSGAC (Centra 
asistencie pre miestne samosprávy). Mesto Spišská Nová Ves potvrdilo svoje členstvo uznesením MsZ č. 66 
zo dňa 24. 4. 2003. Od roku 2013 Mesto Spišská Nová Ves zastupuje Ing. Iveta Topoliová, vedúca fin. 
oddelenia MsÚ. 

Asociácia komunálnych ekonómov realizuje svoje aktivity najčastejšie prostredníctvom odborných 
konferencií (2-3 x ročne), ďalej výmenou informácií medzi členmi, publikačnou a školiacou činnosťou a tiež 
vytvorením a poskytovaním spoločnej informačnej databázy členom asociácie. 

 

Združenie Mikroregión Slovenský raj 

Toto združenie postupne nahradilo Záujmové združenie obcí Slovenský raj. Členstvo Mesto Spišská Nová 
Ves v tomto združení bolo zrušené uznesením MsZ č. 673, a to k termínu 1. 1. 2007. Do združenia 
Mikroregión Slovenský raj mesto vstúpilo na základe uznesenia MsZ č. 38 zo dňa 15. 2. 2007. Cieľom 
združenia je dosiahnutie rozvoja podnikania a podpora aktivít v cestovnom ruchu, zlepšovanie komunikácie 
subjektov v mikroregióne a navonok, podpora zaradeniu územia Národného parku Slovenský raj do PAN 
PARKS, ochrana životného a prírodného prostredia, oživenie kultúrnych aktivít a tradičných remesiel, 
vytvorenie podmienok pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych a iných podporných fondov 

Mesto Spišská Nová Ves spoločne s Mikroregiónom Slovenský raj realizovalo projekt Integrovaná 

propagácia infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj 

v celkovom objeme 250 tis. eur. Výsledkom projektu je web stránka www.slovenskyraj.eu a upgrade 
informačného systému, Marketingová stratégia destinácie Slovenský raj, propagačné materiály v šiestich 
jazykových mutáciách (Image prospekt, Návštevný poriadok, Katalóg aktivít a služieb v Mikroregióne SR, 
propagačný film o Slovenskom raji,  dva 3-dňové workshopy spojené s infocestou, konferenciou a 
sprievodným programom pre touroperátorov.  

Mesto Spišská Nová Ves sa zúčastňuje spolu s Mikroregiónom Slovenský raj rôznych výstav cestovného 

ruchu. Najväčšia časť financií z členských príspevkov bola v roku 2014 a 2015 použitá  na zabezpečenie 

opráv technických sprístupňovacích zariadení v NP Slovenský raj. Do budúcna uvažujeme o výstupe z tohto 

združenia, resp. je predpoklad, že postupne všetky aktivity podporujúce rozvoj cestovného ruchu preberú 

a realizovať budú oblastné organizácie cestovného ruchu. V súčasnosti prebiehajú rokovania o zlúčení 

Oblastnej organizácie Slovenský raj a Oblastnej organizácie Spiš. V prípade, že dôjde k zlúčeniu, budeme 

navrhovať prehodnotenie existencie Mikroregiónu Slovenský raj, nakoľko väčšina členských obcí a miest 

budú členom zlúčenej oblastnej organizácie. Členstvo mesta je však viazané päť rokov po oficiálnom 



ukončení projektu Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území 

Mikroregiónu Slovenský raj v tomto združení alebo v nástupnickej organizácii v prípade jeho zániku, resp. 

zlúčeniu s inými subjektmi.  

Asociácia informačných centier Slovenska - AICES 

Mesto má ako jednu z organizačných zložiek od 1. 1. 2013 Turistické informačné centrum. Je preto členom 
Asociácie TIC Slovenska. Ide o občianske združenie, ktorého členom je v súčasnosti 55 turistických 
informačných centier, ktoré spĺňajú základný minimálny štandard služieb. AICES svojich členov metodicky 
usmerňuje pri tvorbe produktu TIC v jednotlivých destináciách CR SR. Zabezpečuje pre nich poradenskú 
činnosť a okrem výmeny skúsenosti jednotlivé TIC získavajú štatistické údaje o návštevnosti Slovenska. 
Snahou AICES je presadiť zavedenie štandardov a certifikácie TIC v rámci národného programu kvality 
služieb.  
 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Spiš - OOCR Spiš 

Mesto je zakladajúcim členom OOCR Spiš. OOCR SPIŠ bola aj v roku 2015 úspešná s projektom 
Cykloturistický Spiš II s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť turistického regiónu Spiš vybudovaním 
cykloturistickej  infraštruktúry a informačných služieb cykloturistom a ich aktívnou propagáciou . Na aktivity  
získala štátnu dotáciu cez Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v sume celkom 13 600 
eur. Finančné prostriedky sú určené na výrobu a osadenie exteriérových cykloturistických máp a 
informačných stojanov pre cykloturistov v ďalších 5-tich lokalitách Spiša, a to: Maria Huta (Gelnica), Grajnár 
(Sp.N.Ves), Oľše (Markušovce), Harichovce a Iliašovce. OOCR SPIŠ v rámci cykloturistického regiónu Južný 
Spiš má vytypovaných spolu 33 lokalít pre umiestnenie exteriérových cykloturistických máp Južného Spiša, 
5 z navrhovaných lokalít  je na území Slovenského raja a v pôsobnosti OOCR Slovenský raj. V 15-tich z nich 
už cyklomapy osadené sú a  sú najaktuálnejšími mapami, ktoré okrem cykloturistických trás a okruhov 
znázorňujú náročnosť terénu a atraktivity v jej okolí, špecificky pre danú lokalitu.  

Za časť prostriedkov bude obnovené (40 km) i osadené nové cykloturistické značenie (15 km) najmä na 
cykloturistických trasách, ktoré nadväzujú na Hnileckú a Spišskú cyklomagistrálu. 

Z dotácie bude zabezpečené i chýbajúce základné propagačné vybavenie (výroba 2 prenosných bannerov, 
ľahkého demontovateľného stánku a 10 ks posterov s atraktívnymi fotografiami Spiša), ktorými, spolu s 
existujúcimi propagačnými materiálmi, bude OOCR SPIŠ pripravená pre priamu propagáciu a marketing 
destinácie Spiš s aktívnou účasťou na vybraných výstavách a veľtrhoch. Poslednou podporenou aktivitou je 
vypracovanie dlhodobejšej Stratégie rozvoja cestovného ruchu v území. Prvým krokom je podnet OOCR 
SPIŠ spojiť sa s OOCR Slovenský raj a vybudovať kapacitne silnejšiu a finančne stabilnejšiu jednu organizáciu 
destinančného manažmentu pre destináciu Slovenský raj a jeho okolie. Podnet OOCR SPIŠ k spojeniu sa 
stretol v OOCR Slovenský raj so záujmom a súhlasom. Obe OOCRky začali pracovať na spojení. 

Banícky spolok Spiš 

Cieľom združenia je zjednotiť úsilie o zachovanie a propagovanie tradícií baníctva v tradičných banských 
oblastiach Spiša.  

V spolupráci so Slovenským technickým múzeom spolok realizuje množstvo aktivít, výstav, prednášok, 
vydáva odborné publikácie. Dôležitou súčasťou práce Baníckeho spolku Spiš je evidencia, ochrana, záchrana 
a dokumentácia pamiatok po banskej činnosti v regióne Spiša. Združenie organizuje rôzne konferencie, v r. 
2014 to bola napr. konferencia s názvom Využitie nerastných surovín Slovenska s dôrazom na energetické 
suroviny.  Občianskemu združenie Banícky spolok Spiš bola udelená Cena mesta za rok 2013 za výrazný 
prínos v oblasti zachovania baníckych tradícií. Tradičným sa stal i tzv. Šachtág, ktorý organizuje spolok 
každoročne pri príležitosti Barborských slávností.   



 

Spišský dejepisný spolok 

Spolok patrí so svojimi predchodcami medzi najstaršie spolky podobného zamerania na území Slovenska. 
Bol založený valným zhromaždením 27. 6. 1992. Nadväzuje na činnosť svojho predchodcu Spišského 
dejepisného spolku (1883 – 1946) a Krúžku historikov Spiša pri Slovenskej historickej spoločnosti (1965 – 
1991). Jeho úlohou je vedecký výskum minulosti Spiša, rozširovať výsledky vedeckého výskumu a tým 
prispievať k zvýšeniu historického vedomia a regionálneho povedomia Spišiakov, a to nielen v oblasti dejín, 
ale aj archeológie, umenia, literatúry, národopisu, jazykovedy a pod. 

V poslednom období bola činnosť členov spolku zameraná do dokončenie spracovania podkladov pre 
vydanie monografie Dejiny mesta Spišská Nová Ves.  Mesto Spišská Nová Ves uzavrelo postupne zmluvy 
o dielo s autorským kolektívom historikov na dodanie jednotlivých kapitol a podkapitol pripravovanej 
monografie. V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnili viaceré odborné konferencie SDS, vydané boli rôzne 
materiály týkajúce sa histórie mesta – napr. Míľniky histórie mesta Spišská Nová Ves, materiály týkajúce sa 
činnosti zvonolejárskej dielne založenej Majstrom Konrádom, vzniku a zániku poľského zálohu a pod.  

Naše mesto v tomto združení zastupuje primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD.  

 

Mesto Spišská Nová Ves bolo v minulosti členom ďalších združení, v ktorých svoje členstvo postupne 
zrušilo. Jednalo sa o Úniu miest a obcí Slovenska, Združenie Čistý Ružín, Idea Spiš, Fond „Tvoj Spiš“ 
Asociáciu zdravých miest, Združenie miest a obcí Spiša, Klub primátorov.   

 

Návrh na schválenie členstva Mesta Spišská Nová Ves v o. z. Miloj Spiš 

V súčasnom období Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 (ďalej len PRV) vytvára cez iniciatívu LEADER 

príležitosť pre budovanie Miestnych akčných skupín (MAS), ktoré sú predpokladom a prostriedkom pre 

možnosti využívania finančných prostriedkov EÚ v programovom období 2014 – 2023 na aktivity 

podporujúce rozvoj vidieka.     

Mesto Spišská Nová Ves bolo oslovené zástupcami o. z. Miloj Spiš, ktoré je v súčasnosti vo  fáze prípravy 

splnenia podmienok pre získanie štatútu MAS. Združenie podalo projekt na prípravu stratégie, vybudovanie 

verejno-súkromného partnerstva a splnenie ďalších podmienok (projekt podaný 27. 7. 215 a je v štádiu 

hodnotenia). 

Cieľové územie MAS je navrhované/plánované vymedzením katastrami 24 obcí - k. ú mesta Spišská Nová 
Ves a obcí, ktoré vytvárajú najbližšie okolie nášho mesta. 

navrhovaná výška členského príspevku člena Miloj Spiš, o. z 0,50 eur krát počet občanov, avšak max. 2 000 

eur.  

Členstvo Mesta Spišská Nová Ves v o. z. Miloj Spiš v prípade získania štatútu Miestnej akčnej skupiny 

umožní vytvárať: 

- rozvojové príležitosti pre podnikateľov a neziskový sektor na svojom území; 
- možnosť MAS uchádzať sa o variabilnú finančnú čiastku do výšky 1,2 mil. eur nad rámec fixnej 

čiastky 2,8 mil. eur (väčšie a obyvateľmi početnejšie MAS majú vyššie šance); 

- realizovať aktivity a projekty na inom území s pozitívnym dopadom na mesto, napr.  



• protipovodňové opatrenia, ktoré môžu chrániť územie mesta, 

• výstavba líniových stavieb vo viacerých k. ú – napr. výstavba cykloturistických trás, 

• mesto je členom OOCR Spiš a v rámci tejto organizácie, ktorá sa chce stať členom Miloj 

Spiš, o. z, môže realizovať aktivity na svojom území, 

• klastrovanie malých podnikateľov, dodávateľov, malých farmárov s realizovaným 

trhoviskom  na území mesta,  

• na území mesta a pre jeho obyvateľov môžu byť realizované projekty zamerané na sociálnu 

inklúziu, životné prostredie, kultúru a pod.,  

- podnikatelia a neziskové organizácie na území mesta sa môžu uchádzať o projekty, ktoré umožňuje 

IROP (viď. Príloha 1); 

- zväčšuje svojim katastrom plochu MAS nachádzajúcu sa v NP Slovenský raj, tým podporuje aktivity 

v rámci projektov NATURA 2000, projektov so zameraním na využívanie krajiny, projektov, ktoré 

môžu byť opatreniami v MÚSES; 

- pri dobrom nastavení projektov mesta z RIUS môžu byť projekty v rámci MAS komplementárne 

a môžu prinášať pridanú hodnotu, synergické efekty; 

- zaujímavá a výhodná môže byť výmena skúseností, pobytov v iných krajinách EÚ v rámci 

oprávnených projektov zameraných na spoluprácu (národné a medzinárodné projekty spolupráce 

MAS); 

- mesto ako člen rozhodovacích orgánov MAS môže usmerňovať výber a realizáciu takých projektov, 

ktoré prispievajú k jeho rozvojovým cieľom definovaných v PHSR a ÚP mesta;  

- mesto prostredníctvom komunikácie v MAS môže aktívnejšie a účinnejšie spolupracovať 

s podnikateľským a neziskovým sektorom na svojom území; 

- mesto ako člen MAS sa stáva tvorcom spoločnej stratégie i výberových kritérií pre projekty v rámci 

MAS atď. 

Vstup mesta Spišská Nová Ves do o. z. Miloj Spiš a v prípade schválenia pripravovanej MAS s cieľom 
podpory rozvoja vidieckeho prostredia  vo svojom okolí, v Hornádskej kotline a v okrese Spišská Nová Ves         
je zároveň realizáciou Vízie rozvoja mesta i  Politiky rozvoja mesta definovaných v schválenom PHSR          
2011 - 2020. 

 

 

Prílohy: 

1. Program rozvoja vidieka 
2. Materiály týkajúce sa činnosti združení, ktorých je Mesto Spišská Nová Ves členom. 

 

Spracovali:  
Ing. Andrea Jančíková 
Ing. Zuzana Záborská 

 

         PhDr. Ján Volný, PhD. 
              primátor mesta 
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Informácia o činnosti združenia obcí SEZO -Spiš za rok 2014 a 

 o realizácii projektu SEZO - separovaný zber odpadov.   
 

 

SEZO – Spiš, združenie obcí je regionálnym, dobrovoľným, záujmovým združením obcí 
a miest. Jeho cieľom a poslaním je  organizovanie, príprava, vypracovanie projektu, propagácia 
a realizácia separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov v mestách a 
obciach. Združenie SEZO - Spiš bolo založené dňa 19.4.2004 a bolo dňa 27.4.2005 

zaregistrované na Krajskom úrade v Košiciach.  
 

Zhrnutie činnosti združenia za rok 2014 

 

· Január 2014 

- združenie spracovávalo hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi a ročnú 
hodnotiacu správu pre Recyklačný fond o priebehu realizácie podporovanej 
činnosti v zmysle platnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného 
fondu, 

- príprava podkladov k podaniu žiadosti o príspevky a 31.1.2014 bola podaná 
žiadosť o poskytnutie príspevkov od oprávnenej organizácie ENVI-PAK a.s.  – 

príspevky za 2. polrok 2013, 

- 23.1.2014 sa uskutočnilo zasadnutie správnej a dozornej rady združenia SEZO –
Spiš (ekonomika separovaného zberu za rok 2013),  

- V priebehu mesiaca január prebiehala kontrola hlavným kontrolórom Mesta 

Krompachy a Obce Margecany, samotný výkon kontroly prebehol  v období od 
27.11.2013 do 12.2.2014. Predmet kontroly bol zameraný na dodržiavanie 
všeobecne záväzných právnych predpisov, na hospodárne nakladanie s 
majetkom Združenia a na vynakladanie finančných prostriedkov – dotačné 
príspevky, príspevky Recyklačného fondu a Envipaku. 

- Kompletizácia dokumentácie z procesu verejného obstarávania na výber 
prevádzkovateľa projektu ISNO k predloženiu na MŽP SR 

· Február 2014  

- Predloženie dokumentácie z procesu verejného obstarávania na výber 
prevádzkovateľa projektu ISNO na MŽP SR 

- príprava podkladov pre podanie daňového priznania združenia 

· Marec 2013 

- Zasadnutie správnej a dozornej rady SEZO –Spiš dňa 11.3.2014 (výsledky 
finančnej kontroly) 

- príprava podkladov k podaniu žiadosti o príspevky podľa § 64 zák.č. 223/2001 
Z.z. o odpadoch a dňa 25.3.2014  bola podaná žiadosť o poskytnutie príspevkov 
z RF – obligatórne príspevky za rok 2013, 

- podanie daňového priznania združenia. 

· Apríl 2014 

- Príprava podkladov a materiálov na zasadnutie valného zhromaždenia  združenia 
SEZO – Spiš, ktoré sa konalo 29.4.2014, kde bolo schválené hospodárenie 
združenia za rok 2013, schválený rozpočet na rok 2014, plán činnosti združenia 
na rok 2014 a bola podaná informácia o činnosti združenia za rok 2013 a o 

realizácii projektu ISNO 
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- príprava a podanie hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za I. štvrťrok 
2014, 

 

· Máj 2014 

- Združenie SEZO-Spiš obdržalo súhlas Riadiaceho orgánu pre Operačný program 
Živorné prostredie s uzatvorením Zmluvy o prevádzke a poskytovaní služieb so 
spoločnosťou Brantner Nova, s.r.o.  zo dňa 29.4.2014 

- Podpis Zmluvy o prevádzke a poskytovaní služieb so spoločnosťou Brantner 

Nova, s.r.o. dňa  6.5.2014, s účinnosťou od 1.7.2014 

- Príprava na nový systém realizácie  triedeného zberu podľa projektu ISNO 
a jeho financovania 

· Jún 2014 

- Bol vykonaný výber dodávateľa na účtovnícke práce, fakturácia a vedenie 

ostatnej agendy združenia, podpísaná zmluva so spoločnosťou Brantner Nova, 
s.r.o. 

- Príprava materiálov na zasadnutie valného zhromaždenia združenia SEZO – Spiš 
dňa 25.6.2014, ktorého hlavným bodom programu bolo prechod na nový systém 
fungovania a financovania triedeného zberu odpadov v súlade s novou zmluvou 

o prevádzke a poskytovaní služieb a projektom ISNO 

· Júl 2014 

- Spracovanie a predloženie záverečnej monitorovacej správy projektu ISNO na 

MŽP SR 

- Zasadnutie správnej a dozornej rady združenia, ktoré sa konalo 15.7.2014 

(ekonomika separovaného zberu za 1. polrok 2014) 
- príprava a podanie Hlásenia o vzniku odpadu za II. štvrťrok 2014 

- združenie obdržalo z MŽP SR Schválenie záverečnej Žiadosti o platbu 
k projektu ISNO 

· August 2014 

- príprava podkladov – doplnenie žiadosti o príspevky z Recyklačného fondu za 
rok 2013. 

· September 2014 

- Príprava a podpis rámcovej zmluvy na odber plastov s General Plastic, a.s. 

Kolárovo 

· Október 2014 

- príprava a podanie Hlásenia o vzniku odpadu za III. štvrťrok 2014, 

· November 2014 

- Výzva SAŽP zo dňa 19.11.2014 na predloženie dokumentácie k projektu ISNO 

(doklady k ukončenej stavbe v rámci projektu) – spracovanie a zaslanie 

22.12.2014 

· V novembri a decembri 2014 sa pripravovali kalendáre zvozov separovaných odpadov 
na rok 2015 

· December 2014 

- Zasadnutie správnej a dozornej rady zduženia a  valného zhromaždenia 
združenia SEZO – Spiš, ktoré sa uskutočnilo dňa 5.12.2014 (hospodárenie 
združenia v roku 2014, zmena rozpočtu združenia) 
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Zasadnutia združenia: 
V roku 2014 sa uskutočnili 3 zasadnutia valného zhromaždenia združenia SEZO-Spiš, 
a to: 

- 29.4.2014 

- 25.6.2014 

- 5.12.2014 

Zasadnutia správnej a dozornej rady združenia 

- 23.1.2014 

- 11.3.2014 

- 15.7.2014 

- 5.12.2014 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 2.3.2015 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Kotrady 

predseda združenia 

 

 

Prílohy: 

1. Plnenie množstvových cieľov separovaného zberu za rok 2014 - Ročná hodnotiaca 

správa zo dňa 28.1.2015, ktorá bola zaslaná na  Recyklačný fond  
 



 

 

 

 

 

 
 

 

                   

 

 

XXI. Kongres Združenia Euroregión Tatry 

v Poprade, dňa 17. februára 2015 

 

 
 

 

 

SPRÁVA 

O ČINNOSTI  
RADY ZDRUŽENIA  

EUROREGIÓN TATRY 

OD XX. KONGRESU  

ZDRUŽENIA REGIÓN „TATRY“  

konaného dňa 22. mája 2014  

v Červenom Kláštore 

 

 
 

 

 

 

 
Združenie Euroregión Tatry 

Hradné námestie 30 

060 01 Kežmarok 

www.euroregion-tatry.sk 

 

 



Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hostia, 

 

 

 predkladám Vám správu o činnosti Rady Združenia Euroregión Tatry (EUT) za obdobie 

od XX. Kongresu Združenia Región „Tatry“ konaného dňa 22. mája 2014 v Červenom Kláštore. 
 

Rada Združenia Euroregión Tatry pracovala v tomto zložení: 
 

      -    Ing. Jozef Ďubjak (mesto Trstená) - predseda Rady EUT 

- Ing. Igor Šajtlava (mesto Kežmarok) - podpredseda Rady EUT 

 

Členovia Rady Združenia Euroregión Tatry:  

 

- PaedDr. Michal Biganič (mesto Stará Ľubovňa) 

- PaedDr. Ján Pavlík (mesto Ružomberok)  

- Ing. Peter Petko (mesto Spišská Nová Ves) 

- Ing. Jozef Repaský (mesto Liptovský Mikuláš) 

- Ing. Milan Baran (mesto Poprad)   

 

 Rada Združenia Euroregión Tatry zasadala od Kongresu Združenia Región „Tatry“, ktorý 
sa konal dňa 22. mája 2013 v Červenom Kláštore celkovo dvakrát: 
 

 Prvé zasadnutie Rady EUT sa konalo dňa 17. septembra 2014 v Kežmarku. Členovia 
Rady EUT zobrali na vedomie kontrolu úloh z predchádzajúcej Rady ZRT konanej dňa 07. 04. 
2014 v Ružomberku. Hlavným bodom programu rokovania Rady EUT bola príprava XX. 

Kongresu Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“, ktorý sa následne konal dňa 24. 09. 2014 
v Trstenej. V bode Rôzne boli poskytnuté informácie o priebehu realizácie 1. etapy projektu pod 

názvom Historicko – kultúrno – prírodná Cesta okolo Tatier na územiach jednotlivých partnerov 

projektu. Rada Združenia Euroregión Tatry odporučila osloviť ministra hospodárstva SR 
a požiadať ho o nomináciu zástupcov Euroregiónu „Tatry“ do pracovných skupín pre 
hospodársku spoluprácu, prípadne do iných pracovných skupín. 
 

 Druhé zasadnutie Rady EUT sa uskutočnilo dňa 10. decembra 2014 v Kežmarku. 

Členovia Rady EUT zobrali na vedomie kontrolu úloh z predchádzajúcej Rady Združenia 
Euroregión Tatry konanej dňa 17. 09. 2014 v Kežmarku. Kancelária Združenia Euroregión Tatry 

rozposlala žiadosti o rozšírenie jednotlivých Pracovných skupín Slovensko – poľskej 
medzivládnej komisie (Pracovná skupina pre hospodársku spoluprácu, Pracovná skupina pre 
prihraničnú spoluprácu, Pracovná skupina pre cezhraničnú dopravu, Pracovná skupina pre 
ochranu ŽP a lesné hospodárstvo, Pracovná skupina pre územné plánovanie a výstavbu, 
Pracovná skupina pre prácu a sociálnu politiku, Pracovná skupina pre spoluprácu a vzájomnú 
pomoc pri katastrofách a živelných pohromách alebo iných závažných nehodách, Pracovná 
skupina pre ochranu zdravia a zdravotnícku záchrannú službu) o člena Euroregiónu „Tatry“. 
Keďže do kancelárie neboli k termínu konania zasadnutia Rady EUT doručené odpovede zo 
všetkých pracovných skupín, členovia Rady EUT poverili kanceláriu Združenia EUT opätovne 
informovať o pracovných komisiách v rámci Slovensko – poľskej medzivládnej komisie na 
najbližšom zasadnutí Rady Združenia Euroregión Tatry v roku 2015. Členovia Rady EUT 

zobrali na vedomie informáciu o stave platieb členských príspevkov za rok 2014, o finančnej 
situácii Združenia Euroregión Tatry a o odstúpení Ing. Ľudmily Gnojčákovej z Revíznej komisie 
Združenia Euroregión Tatry a Dozornej rady Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Tatry 
s ručením obmedzeným s tým, že p. Gnojčáková ešte pripraví na XXI. Kongres Združenia 
Euroregión Tatry Správu Revíznej komisie za rok 2014. Členovia Rady ZRT zobrali na vedomie 

taktiež Súhrnnú správu o činnosti Združenia Euroregión Tatry za obdobie od 01. 04. 2012 – 10. 



12. 2014, ktorú predložila riaditeľka Združenia Euroregión Tatry Mgr. Jana Majorová Garstková. 
Členovia Rady EUT poverili kanceláriu EUT rozposlať žiadosti primátorom miest Kežmarok, 
Liptovský Mikuláš, Poprad, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa a Trstená ohľadom 
nominovania zástupcu konkrétneho mesta za člena Rady Združenia Euroregión Tatry na roky 

2015 - 2018. Členovia Rady EUT navrhli a menovali Ing. Radoslavu Krafčíkovú vykonávať 
druh práce: riaditeľ Združenia Euroregión Tatry na čas zastupovania zamestnankyne Mgr. Jany 
Majorovej Garstkovej počas čerpania jej materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, alebo do 
menovania nového riaditeľa povereného zastupovaním Mgr. Jany Majorovej Garstkovej počas 
čerpania jej materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky bez navýšenia mzdových výdavkov 
na obdobie od 08. 01. 2015.    

  

 Združenie Euroregión Tatry dňa 24. 09. 2014 organizovalo v Trstenej XX. Kongres 

Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“. Prednesené a schválené boli: Správa o činnosti 
Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ za obdobie od 27. 06. 2013 – 14. 09. 2014 a 

Správa o činnosti Revíznej komisie Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry” za rok 2013. 
Poskytnuté boli informácie o pripravovanej stratégii Európskeho zoskupenia územnej spolupráce 
TATRY s r. o. V Súťaži o Cenu Petra Buriana pre najlepšie spolupracujúce samosprávy – členov 
Euroregiónu „Tatry“ boli najvyššie ocenené: Gmina Jablonka a Mesto Trstená za dynamickú, 
inovatívnu a komplexnú cezhraničnú spoluprácu pri realizácii mnohých spoločných projektov 
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 

a Mesto Nowy Targ a Mesto Kežmarok za celkovú spoluprácu počas 20-tich rokov fungovania 

Euroregiónu „Tatry“. Zároveň boli udelené tituly Čestného člena Euroregiónu „Tatry“ 
osobnostiam, ktoré významne prispeli k rozvoju cezhraničnej spolupráce v rámci Euroregiónu 
„Tatry“ a za ich pozitívny prínos pre Euroregión „Tatry“: p. Gabriele Kantorkovej, p. 
Alexandrovi Slafkovskému, p. Igorovi Šajtlavovi a p. Jánovi Volnému. Prítomným bol v rámci 
programu XX. Kongresu Cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry“ prezentovaný film z dielne 

Združenia Euroregión Tatry pod názvom Remeslá pod Tatrami. XX. Kongres Cezhraničného 
Zväzku Euroregión „Tatry“ bol rozdelený na dve časti. Účasť vicepremiérky p. Bienkowskej 
bola dôvodom toho, že sa tento Kongres rozdelil na dve časti a jeho prvá časť sa konala dňa 15. 
09. 2014 v Nowom Targu. V Nowom Targu boli udelené tituly čestného člena poľským 
kolegom: p. Elżbiete Bieńkowskej, p. Stanisławovi Hodorowiczovi, p. Antonimu Karlakovi, P. 

Edwardowi Tyborowi p. Bogusławovi Waksmundzkemu.  
 

 V roku 2015 bude opäť potrebné otvoriť otázku budúcnosti Cezhraničného Zväzku 
Euroregión „Tatry“. Táto otázka bola diskutovaná už niekoľkokrát. Poliaci navrhli zrušenie 
Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ z dôvodu založenia EZÚS Tatry s r. o., ktorý 
znamená inú formu spolupráce. Dňa 16. 05. 2014 bol do kancelárie Združenia Región „Tatry“ 
doručený list, v ktorom nás poľský partner Zväzok Euroregión „Tatry“ informoval, že XX. 
Kongres Zväzku Euroregión „Tatry“ dňa 11. 04. 2014 v Nowom Targu prijal Uznesenie č. 6. Na 

základe článku IV. § 10 Stanov Zväzku Euroregión „Tatry“ Kongres zaviazal Radu Zväzku 
Euroregión „Tatry“ vypovedať Zmluvu medzi samosprávami Poľskej republiky a Slovenskej 

republiky o spolupráci v rámci cezhraničného zväzku Euroregión „Tatry“, ktorá bola uzatvorená 
dňa 22. 10. 1999 v Nowom Targu medzi Zväzkom Euroregión „Tatry“ a Združením Región 
„Tatry“. Zároveň Kongres zaviazal Radu Zväzku Euroregión „Tatry“ k príprave návrhu novej 
zmluvy o spolupráci so slovenským partnerom. Dňa 14. 08. 2013 bolo vytvorené Európske 
zoskupenie územnej spolupráce Tatry s ručením obmedzeným, ktoré bolo dňa 20. 09. 2013 
zaregistrované v Registri ministra zahraničných vecí Poľskej republiky a získalo právnu 
subjektivitu. EZÚS má právnu spôsobilosť a je spôsobilý na právne úkony. Na základe tohto je 
zachovanie dvoch štruktúr, čiže Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ a Európskeho 
zoskupenia územnej spolupráce Tatry, vytvorených prostredníctvom Združenia Región „Tatry“ 
a Zväzku Euroregión „Tatry“, bezpredmetné. Cezhraničný Zväzok Euroregión „Tatry“ nemá 
žiadnu formálnu silu. Padol návrh, aby sa na zasadnutí Kongresu Cezhraničného Zväzku 



Euroregión „Tatry“, ktorý sa konal 24. 09. 2014 v Trstenej, modifikovala Zmluva z roku 1999. 

K tomuto aktu nedošlo z dôvodu nedostatku času na prípravu návrhu novej zmluvy o spolupráci 
medzi slovenským a poľským partnerom. Našim cieľom je však pokračovať v stretávaní 
slovenských a poľských partnerov, ako je to v súčasnosti v rámci Kongresu Cezhraničného 
Zväzku Euroregión „Tatry“, aby stretávania boli prekryté EZÚS-om a ostali zachované. Mala by 

byť vytvorená skupina, ktorá by pripravila zmenu Zmluvy. Napriek tomu, že plán, aby EZÚS 
riadil Fond mikroprojektov žiaľ stroskotal, EZÚS ostáva jedným z možných žiadateľov 
a príjemcov finančných prostriedkov v novom programovacom období 2014 – 2020.  

 

Združenie Euroregión Tatry 

v období od 22. 05. 2014 – 17. 02. 2015 realizovalo aktivity dvoch projektov: 

 

- Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry na území Euroregiónu Tatry – Orava a Spiš 

(podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky), 

- Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka v podtatranskom regióne (podporený 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky).  

 

 Viac informácií o realizovaných projektoch bude poskytnutých v ďalšom bode programu 
rokovania XXI. Kongresu Združenia Euroregión Tatry – Projektové aktivity Združenia 
Euroregión Tatry za obdobie od XX. Kongresu ZRT konaného dňa 22. mája 2014 v Červenom 
Kláštore. 

   

 Kancelária ZRT realizovala aktivity projektov prevažne prostredníctvom pracovníkov 
kancelárie v spolupráci s partnermi v jednotlivých projektoch, čím sa odbremenila záťaž členov 
pracovných komisií združenia. Z tohto miesta je potrebné poďakovať všetkým členom 
pracovných komisií a ich predsedom p. Eve Kelbelovej (Komisia životného prostredia EUT), p. 

Gabriele Kantorkovej (Komisia kultúry EUT), p. Jozefovi Pavlíkovi (Komisia športu a mládeže 
EUT), p. Petrovi Sedlačkovi (Hospodárska komisia EUT) a p. Pavlovi Humeníkovi (Informačná 
komisia EUT). Zvlášť by sme sa chceli poďakovať predsedníčke Revíznej komisie Ľudmile 
Gnojčákovej, ktorá svojím profesionálnym prístupom výrazne prispela k transparentnému 
financovaniu a chodu nášho združenia. 

 

 Revízna komisia EUT pracovala v zložení: 
     

- Ľudmila Gnojčáková (mesto Kežmarok) - predsedníčka komisie 

- Rajmund Bradík, starosta obce Jasenová - člen 

- Marián Vojtík, starosta obce Podtureň - člen 

 

 Vážené delegátky, delegáti, vážení hostia, 
 

 dovoľte mi srdečne sa poďakovať za spoluprácu členom Rady Združenia Euroregión 
Tatry, všetkým Vám, zástupcom členských miest a obcí, za podporu pri realizácii aktivít nášho 
združenia, ako aj za Vaše členstvo a podporu našej činnosti. Naďalej vyzývame všetkých členov 
k podávaniu podnetov na aktivity v pripravovaných projektoch Združenia Euroregión Tatry.  

 

 Na záver mi dovoľte poďakovať sa za úspešnú spoluprácu našim poľským priateľom 
a partnerom v rámci Zväzku Euroregión „Tatry“, členom Rady Zväzku Euroregión „Tatry“ na 

čele s predsedom Bogusławom Waksmundzkim, riaditeľovi kancelárie Zväzku Euroregión 
„Tatry“ Antonimu Nowakovi a všetkým pracovníkom kancelárie v Nowom Targu, ako aj bývalej 
riaditeľke Združenia Euroregión Tatry Jane Majorovej Garstkovej a poverenej zastupovaním 



riaditeľky Združenia Euroregión Tatry Radoslave Krafčíkovej za všetku vykonanú prácu 
v prospech rozvoja slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce.   
 

 

                                                                                                       
                                                                       Ing. Jozef Ďubjak  

        predseda Rady Združenia Euroregión Tatry 

 

 

V Poprade, dňa 17. februára 2015  



Zdru�enie obcí Mikroregión 

Slovenský raj  - sever  Hrabu�ice - 

�erpanie rozpo�tu za rok 2014

Zostatok k 31.12.2013- stav na be�nom ú�te: 1 480,47 �               

Zostatok k 31.12.2013 - stav v pokladni: 0,66 �                      

 Rozpo�et na r. 

2014 

Skuto�nos� ku 

31.12.2014

Príjmy:
�lenské od �lenov Mikroregiónu 12 271,52 �               12 251,05 �            

Úroky  7,00 �                        2,64 �                     

Nájomné za web - od Mesta Spi�ská Nová Ves 0,01 �                        0,01 �                     

Spolu príjmy: 12 278,53 �         12 253,70 �       

Výdavky:

 Rozpo�et na r. 

2014 

Skuto�nos� ku 

31.12.2014

Rezervný fond 400,00 �                     0
Ú�as� na výstavách 3 000,00 �                  2 825,06 �              

Poplatky banke 86,00 �                       93,45 �                   

zrá�ková da� z  ú�tu -  �                           0,82 �                     

Po�tovné, ceniny 20,00 �                       32,10 �                    

Reprofond  - Ob�erstvenie na jednaniach Mikroregiónu 200,00 �                     146,30 �                  

Odmena za vedenie ú�tovníctva 260,00 �                     231,40 �                 

Odvody do pois�ovní 2 148,66 �                  143,88 �                 

Kancelárske potreby 35,00 �                       34,24 �                   

Opravy technických sprístup�ovacích zariadení v NP 
Slovenský raj, vrátane odmien z dohôd o vykonaní práce na 
opravách : materiál: 2.864,59 �, odmeny: 96,-�, slu�by: 
4.445,93 �, oprava mosta - Obec Letanovce: 500,-� 6 950,00 �                  7 906,52 �               

spracovanie podstránok web stránky 260,00 �                     -  �                        
webhostingové slu�by -  �                           14,26 �                   

�tátna ochrana prírody - dorácia -  �                           1 000,00 �              

Horská záchranná slu�ba na Slovensku 500,00 �                 

�lenské do Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Slovenský raj 300,00 �                     300,00 �                  

Aktualizácia programového systému 100,00 �                     55,60 �                   

Spolu výdavky: 13 759,66 �         13 283,63 �       

Zostatok k 31.12.2014- stav na be�nom ú�te: 413,55 �                  

Zostatok k 31.12.2014 - stav v pokladni: 37,65 �                    

V Hrabu�iciach, d�a 09.02.2015

 PaedDr. Jana 
Skokanová 

  predsední�ka zdru�enia
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Zápis zo zasadania valného zhromaždenia (VZ) 

AICES dňa 12. novembra 2014 

 v Liptovskom Mikuláši 
 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
Program:  

1) Otvorenie 
2) Organizačné otázky 

3) Správa o činnosti AICES (PaedDr. Ivona Fraňová, PhD., prezidentka AICES) 

4) Výsledky pasportizácie (Ing. Katarína Macúchová, členka dozornej rady AICES)  
5) Správa o stave členskej základne (PhDr. Eva Mazuchová, predsedníčka dozornej rady) 
6) Správa o hospodárení (Bc. Jana Piatková, členka správnej rady AICES) 
7) Revízna správa (PhDr. Eva Mazuchová, predsedníčka dozornej rady) 
8) 10.30 - 11.00 Coffee break 

9) Voľba členov správnej a dozornej rady AICES (Ing. Jana Mikušáková, členka správnej rady 
AICES) 

10) Voľba prezidenta (Ing. Jana Mikušáková, členka správnej rady AICES) 
11) Schválenie plánu činnosti AICES na rok 2015 (PaedDr. Ivona Fraňová, PhD., prezidentka 

AICES) 
12) Schválenie rozpočtu AICES na rok 2015 (Bc. Jana Piatková, členka správnej rady AICES) 
13) Diskusia 

14) Prijatie uznesení 
15) Záver 
 
Ad 1. Valné zhromaždenie (VZ) otvorila a prítomných privítala PaedDr. Ivona Fraňová,  
 prezidentka AICES. 

Ad 2. Organizačné otázky: Ing. Jana Mikušáková konštatovala, že bolo prezentovaných 36 
zástupcov informačných centier, ktorí sú riadnymi členmi AICES a valné zhromaždenie je uznášania 
schopné.  
  

A/ Návrh volebnej a mandátovej komisie: 
    Volebná komisia: Lukáš Čierny, TIK Martin - predseda  

                          Denisa Pavlechová, TIK Detva 

                          Katarína Šefčíková, TIK Trstená 
Návrh bol schválený (Prez:36, Za:36) 
 

          Mandátová komisia: Petra Pondelíková, TIK Donovaly - predseda 

                                         Zuzana Pilarčíková, TIK Zuberec 

                              Lenka Bieliková, TIK Nová Baňa 
Návrh bol schválený (Prez:36, Za:36) 
 
B/         Schválenie programu rokovania VZ: Program rokovania predniesla Ing. Mikušáková. 
Návrh bol schválený (Prez:36, Za:36) 
 
Ad 3.    Správu o činnosti AICES od posledného valného zhromaždenia predložila PaedDr. Fraňová, 

PhD. V písomnej forme bola správa forme zaslaná členom pred VZ.   
Správa bola valným zhromaždením zobraná na vedomie (Prez:36, Za:36) 
 
Ad 4. Výsledky pasportizácie členov AICES za rok 2014 spracované správnou a dozornou radou 
prezentovala Mgr. Andrea Bogdányová. Prezentácia je umiestnená na web stránke AICES. 
Správa bola valným zhromaždením zobraná na vedomie (Prez:36, Za:36) 
 



Ad 5. Správu o stave členskej základne podala PhDr. Mazuchová. Konštatovala, že Asociácia 
informačných centier Slovenska združuje v súčasnosti 56 turistických informačných centier, z toho 

53 riadnych a 3 mimoriadnych členov.  

- prijatí noví členovia: Turistické informačné centrum Veľké Kapušany a Mestská informačná 
kancelária Poprad 

- zrušené členstvo v AICES na vlastnú žiadosť: Turistická informačná kancelária Bojnice 
a Mestské informačné centrum Poprad 

- vylúčenie z dôvodu neuhradeného členského na rok 2014: Turistické informačné 
centrum Rajecká pohoda 

Správa bola v písomnej forme zaslaná členom pred VZ.   
Správa bola valným zhromaždením zobraná na vedomie ((Prez:36, Za:36) 
 
Ad 6.  Správy o hospodárení za rok 2013 a 2014 predložila Bc. Piatková.  
 
A/ Správa o hospodárení za rok 2013 - Asociácia hospodárila v súlade so schváleným finančným 
rozpočtom na rok 2013 s tým rozdielom, že náklady ako aj výnosy boli oproti plánu nižšie o 606 €.  
Správa bola valným zhromaždením schválená (Prez:36, Za:36) 
 
B/ Informatívna správa o plnení rozpočtu k 30.9.2014 – plnenie nákladov aj výnosov je v súlade s 
rozpočtom  
Správa bola valným zhromaždením zobraná na vedomie (Prez:36, Za:36) 
 

Obidve prejednávané správy boli v písomnej forme zaslané členom pred VZ.   
 

 Ad 7. Revíznu správu predložila PhDr. Mazuchová. Za dozornú radu potvrdila, že  hospodárenie 
organizácie je v súlade so schválenými rozpočtami na rok 2013 a 2014 a s  plánom činnosti AICES 
na uvedené obdobia. Na základe kontroly účtovných dokladov dozorná rada konštatuje, že 
evidencia dokladov bola vedená podľa pravidiel podvojného účtovníctva.  
Správa bola valným zhromaždením zobraná na vedomie. (Prez:36, Za:36) 
 

Ad 9.  
Voľba členov správnej a dozornej rady AICES na najbližšie dvojročné volebné obdobie:  
Za členov správnej rady boli navrhnutí:   
PaedDr. Fraňová, PhD., Bc. Jana Piatková, Ing. Janka Mikušáková, p. Milan Kolčák, p. Petra 

Pondelíková 

Návrh bol schválený (Prez:36, Za:36) 
 

Za členov dozornej rady boli navrhnutí: 
PhDr. Eva Mazuchová, Ing. Katarína Macúchová, p. Dáša Ščensná 

Návrh bol schválený (Prez:36, Za:36) 
 

Ad 10.  
Za prezidentku AICES na dvojročné obdobie Správna rada zo svojich členov jednohlasne zvolila 
PaedDr. Ivonu Fraňovú, PhD.  
 

Ad 11. NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI AICES NA ROK 2015: 
 

1. ZVYŠOVANIE ÚROVNE KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB TIC  
- štandardizácia služieb TIC  

 Zjednotenie informačných materiálov poskytovaných bezplatne - mapky, ponuka 

služieb 

Od posledného valného zhromaždenia boli správnou a dozornou radou: 
-     vykonané kontroly plnenia podmienok členstva v dvoch informačných centrách a to: 

1. Turisticko - informačná kancelária ZOHD – Handlová 
2. Informačná kancelária mesta Levoča 



 Zjednotenie emailových kontaktov a web stránok TIC (TIC by mal byť aspoň 
podstránku) 

 Vytvorenie skupiny na sociálnej sieti, prípadne e-infolistu 

 Zaradenie komunikačného plánu do agendy TIC  
- sledovanie kvality poskytovaných služieb TIC cez 3 stupne kontroly 

o 1. kontrola dodržiavania štandardu prostredníctvom priamej návštevy  
o 2. mystery shopping – škálovanie 1-5 

1. online formulár na webe  
 Prístup, poloha, značenie 

 Budova, vonkajší vzhľad, označenie 

 Vstup  

 Vnútorné priestory a vybavenie 

 Služby 

 Personál  
 Otváracia doba 

 Celkový dojem  
o 3. pasportizácia členskej základne  

 
2. PRESADZOVANIE POSTAVENIA A ZÁUJMOV TIC V LEGISLATÍVE A V 

STRATEGICKÝCH DOKUMENTOCH CR V SR 

 Stratégia CR do roku 2020, zaradenie sektoru TIC do Národného programu manažmentu 
kvality  

 Novela zákona o podpore CR č.91/2010, presadiť pri schvaľovaní dotácií financovanie TIC 

 Nové programovacie obdobie EU – hľadanie nových možností pre sektor TIC 

 

3. ČLENSTVO VO ZVÄZE CR SR – presadzovanie záujmov TIC na národnej úrovni 
 

4. PROPAGÁCIA  AICES hlavne v elektronických  médiách (web stránky a internetové 
portály CR), v odborných publikáciách, printových médiách a od r. 2013 aj prostredníctvom 
diaľničných privádzačov a odpočívadiel v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou 
vrátane našich členov Informačno-predajné miesta Čunovo, Brodské. 

Návrh bol schválený (Prez:36, Za:36) 
 

Ad 12.  Návrh rozpočtu na rok 2015 predniesla p. Piatková. Výška rozpočtu v nákladovej aj 
výnosovej časti je totožná so schváleným rozpočtom na rok 2014.    
Návrh bol schválený (Prez:36, Za:36) 
 
Ad 13. Ing. Budinská z Levickej informačnej agentúry navrhla schváliť finančnú odmenu pre Dr. 
Fraňovú, prezidentku AICES. Odmena bola schválená vo výške 500,- € (Prez: 36, Za:36) 
 

Ad 14. Predseda Mandátovej komisie Petra Pondelíková predniesla návrh uznesení ako sú uvedené 
v zápise mandátovej komisie nasledovne: 

  

VZ AICES schvaľuje : 
1. Volebnú komisiu v zložení :      

Lukáš Čierny, TIK Martin - predseda  

Denisa Pavlechová, TIK Detva 
Katarína Šefčíková, TIK Trstená 

Za :   36                                   Proti :   0                                      Zdržal sa :  0 
2. Mandátovú komisiu v zložení :  

Petra Pondelíková, TIK Donovaly – predseda 

Zuzana Pilarčíková, TIK Zuberec  

Lenka Bieliková, TIK Nová Baňa 

Za :   36                                    Proti :  0                                      Zdržal sa : 0 

3. Program VZ v zmysle pozvánky 

Za :   36                                    Proti :  0                                      Zdržal sa : 0 



4. Prijatie nových členov : TIC Veľké Kapušany 

                                  Mestská informačná kancelária Poprad 

Za :  36                                     Proti : 0                                       Zdržal sa : 0 
5. Ukončenie členstva v AICES : TIC Rajecká pohoda, Rajecké Teplice  

                                          TIK Bojnice, MIC Poprad 

Za :   36                                    Proti :  0                                      Zdržal sa : 0 
6. Správu o hospodárení za rok 2013 

Za :   36                                    Proti :  0                                     Zdržal sa : 0 

7. Správnu radu v zložení :  Ivona Fraňová – prezidentka AICES 

Janka Piatková 

Janka Mikušáková 
Milan Kolčák 

Petra Pondelíková 

Za :  36                                      Proti :  0                                      Zdržal sa : 0 
8. Dozornú radu v zložení : Eva Mazuchová, Katarína Macúchová 

                                    Dáša Ščensná 

Za :  36                                      Proti :  0                                      Zdržal sa : 0 

 

9. Plán činnosti na rok 2015 

Za : 36                                       Proti :  0                                      Zdržal sa : 0 

10. Rozpočet na rok 2015 

Za : 36                                       Proti :  0                                      Zdržal sa : 0 
11. Finančnú odmenu prezidentke AICES Dr. Ivone Fraňovej vo výške 500 € 

Za : 36                                       Proti :  0                                      Zdržal sa : 0 
 

VZ AICES berie na vedomie : 

1. Správu o činnosti AICES za obdobie od 2.12.2013 do 31.10.2014 

            Za : 36                                     Proti :  0                                       Zdržal sa : 0 

2. Správu o stave členskej základne k 12.11.2014 

        Za : 36                                         Proti :  0                                       Zdržal sa : 0 
3. Revíznu správu za obdobie od 2.12.2014 do 31.10.2014 

Za : 36                                                 Proti :  0                                        Zdržal sa : 0 
4. Správu o výsledku hospodárenia ku dňu 30.9.2014 

Za : 36                                                 Proti : 0                                         Zdržal sa : 0 

 
Návrh bol schválený (Prez: 36, Za:36)     
                                                                
  Ad 15. Prezidentka AICES Dr. Fraňová oficiálne ukončila zasadnutie valného zhromaždenia, 
poďakovala všetkým za spoluprácu a popriala členom veľa osobných i pracovných úspechov.  
 
                                                                                             PaedDr. Ivona Fraňová, PhD. 

                                                                                             prezidentka AICES  
 
 

Zapísala: Piatková 
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