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1. Základné  informácie o Únií miest Slovenska 

 

Názov organizácie:  Únia miest Slovenska 

Sídlo organizácie:  Biela 6, 811 01 Bratislava 

IČO:   30808847   

DIČ:   2020814851 

Email:  sekretariat@unia-miest.sk 

Phone:      0905 540 002 

Web:  www.uniamiest.sk 

Postavenie: Únia miest Slovenska je dobrovoľným záujmovým združením miest SR. 

Vznik organizácie: 

Vznik organizácie 12.máj 1994 – Okresný úrad Bratislava pod číslom OVVS 53/1994-Ta, podľa 

ustanovenia §20, písm. i, ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

Zakladajúcimi členovia združenia  - mestá : Banská Bystrica, Kežmarok, Košice, Levoča, Nová 

Dubnica, Nové mesto nad Váhom, Pezinok, Rajec, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Starý 

Smokovec a Trenčianske Teplice. 

Cieľom činnosti Únie miest Slovenska je: 

- chrániť práva a záujmy svojich členov vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci, 

ako aj vo vzťahu k iným organizáciám, zväzom, združeniam a tuzemským a zahraničným 

inštitúciám, 

- prezentovať problematiku miest a obcí pred verejnosťou, 

- poskytovať svojim členom poradenskú a informačnú službu a koordináciu aktivít 

komunálnej politiky, najmä v oblastiach ochrany, obnovy, zveľaďovania a trvalej 

udržateľnosti životného prostredia a kultúrneho dedičstva, školstva, sociálnych služieb  

a zdravotníctva, miestneho a regionálneho rozvoja, 

- presadzovať personálnu, finančnú, inštitucionálnu, daňovú suverenitu miest a obcí,  

- presadzovať úlohu miest ako centier regiónov v procese decentralizácie a modernizácie 

verejnej správy, 

- podporovať rozvoj spolupráce miest obcí a regiónov na celoeurópskej úrovni a vytvárať 

podmienky pre zabezpečenie výmeny skúseností a nadviazania kontaktov svojich členov 

so zahraničnými záujmovými združeniami a inštitúciami podobného zamerania, ako aj 

inými zahraničnými subjektmi, 
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- vytvárať podmienky pre činnosť rôznych špecializovaných záujmových a profesných alebo 

programových skupín, spolkov, klubov v rámci organizačnej štruktúry Únie alebo ako 

samostatných právnických subjektov, 

- podporovať aj formou nenávratného finančného príspevku vymedzený okruh neziskových 

organizácií, ktorých zriaďovateľom, zakladateľom alebo akcionárom je Únia miest 

Slovenska a ktoré sú zamerané na odborný servis, výskumnú a poradenskú činnosť  

v oblasti cieľov a predmetu činnosti Únie, 

- na základe dobrovoľne poskytnutých údajov vytvárať informačnú databázu o združených 

mestách. 

Orgány združenia k 1.1.2021 : -  snem 
   -  prezídium 
   -  prezident 
   -  výkonný viceprezident 
   -  kontrolná komisia 

Zastúpenie v orgánoch ÚMS bolo k 1. 1. 2021 v nasledovnom zložení:  

prezident Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín 

viceprezidenti: Matúš Vallo, primátor hl. mesta SR Bratislavy 

Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec 

Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok 

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica 

výkonný viceprezident Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec 

členovia prezídia: Peter Bročka, primátor mesta Trnava 

Marek Hattas, primátor mesta Nitra 

Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš 

Zdenko Čambal, primátor mesta Holíč 

Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica 

Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen 

Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky 

Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Jozef Božik, primátor mesta Partizánske 

Béla Keszegh, primátor mesta Komárno 

predseda kontrolnej komisie: Tibor Tóth, primátor mesta Vráble 

členovia kontrolnej komisie: Terézia Kavuliaková, primátorka mesta Leopoldov 

Peter Závodský, primátor mesta Hurbanovo 
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Na XXXIV. Riadnom sneme ÚMS, ktorý sa uskutočnil dňa 04. 05. 2021, bola odsúhlasená zmena 

Stanov ÚMS a došlo k nasledovným zmenám: 

Orgány združenia od 4.5.2021 : -  snem 
      - republiková rada 
   -  prezídium 
   -  prezident 
   -  výkonný viceprezident 
   -  kontrolná komisia 

Zastúpenie v orgánoch ÚMS bolo od 4. 5. 2021 v nasledovnom zložení: 

prezident Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín 

viceprezidenti: Matúš Vallo, primátor hl. mesta SR Bratislavy 

Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice 

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica 

 Peter Bročka, primátor mesta Trnava 

 Anton Danko, primátor mesta Poprad 

Béla Keszegh, primátor mesta Komárno 

Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec 

Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok 

Slavomír Borovský, primátor mesta Moldava nad Bodvou 
 

výkonný viceprezident: Jana Červenáková 

členovia kontrolnej komisie: Tibor Tóth, primátor mesta Vráble 

 Terézia Kavuliaková, primátorka mesta Leopoldov 

Peter Závodský, primátor mesta Hurbanovo 

 

Vývoj členskej základne Únie miest Slovenska v roku 2021: 

Členovia v roku 2020 
Banská Bystrica, Bánovce nad Bebravou, Brezno, Bratislava, Čierna nad Tisou, Dobšiná, Dubnica 
nad Váhom, Gbely, Handlová, Hlohovec, Holíč, Hurbanovo, Ilava, Kežmarok, Kolárovo, Komárno, 
Košice, Kremnica, Leopoldov, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Modra, Moldava nad 
Bodvou, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, 
Pezinok, Poltár, Poprad, Prešov, Prievidza, Rožňava, Senica, Snina, Sliač, Stará Turá, Šamorín, 
Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vráble, Vrbové, Vysoké Tatry, Zlaté 
Moravce, Zvolen, Želiezovce, Žilina 

Vstúpili v roku 2021 

Piešťany, Spišská Nová Ves, Púchov , Stupava, Detva,  Dolný Kubín, Rajec  
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2. Aktivity Únie miest Slovenska v roku 2021 

 

Činnosť Únie miest Slovenska od XXXII. Snemu ÚMS 

V období od XXXII. Snemu pokračovala Únia miest Slovenska (ďalej len „ÚMS“) vo svojich 

aktivitách,  ktoré započala v roku 2019 a ktoré boli vyvolané prebiehajúcou epidémiou COVID 19. 

Mimoriadna pozornosť počas tohto obdobia bola venovaná aktivitám ústredných orgánov štátnej 

správy, ktoré sa dotýkajú činnosti samosprávy. 

 

Dňa 14. 12. 2021 sa konal XXXIII. mimoriadny Snem ÚMS formou online rokovania. Tento snem 

mal tématický charakter a nezaoberal sa činnosťou ÚMS od posledného snemu ani formálnymi 

záležitosťami, ktoré podľa Stanov ÚMS patria do pôsobnosti rokovania Snemu ÚMS. 

1. Reformné návrhy ÚMS  

Napriek opakovaným aktivitám vedenia ÚMS, na strane  vládnych predstaviteľov nedošlo 

k žiadnemu posunu vo vnímaní potreby reformy verejnej správy. Po deklaratórnych vyhláseniach 

nenasledovali praktické kroky a komplexnú reformu verejnej správy už nemožno v tomto 

volebnom období očakávať. 

Minister vnútra SR zriadil neoficiálnu komisiu pre reformu verejnej správy, avšak bez zástupcov 

samosprávnych združení. Aktivity, ktoré v tejto oblasti realizoval Inštitút správnych 

a bezpečnostných analýz MV SR, nemali politickú podporu. 

Napriek tomu, že komplexná reforma verejnej správy sa nepripravuje, a nedá sa predpokladať, 

že sa pripravovať bude, vláda pripravila, a v nadväznosti na míľniky v Pláne obnovy a odolnosti, 

aj postupne schvaľuje, sektorové reformy, ktoré sa nepriamo dotýkajú usporiadania v území  

(súdna mapa, optimalizácia siete nemocníc...). Minimálna, alebo žiadna, diskusia, so zástupcami 

regiónov a  nekomplexnosť prístupu, ale aj návrh opatrení, ktoré obmedzujú pôsobnosť miest, sú 

jedným z dôvodov prečo ÚMS mnohé návrhy kritizuje a odmieta. Príkladom je stavebná 

legislatíva. 

Osobitnou kapitolou je predstavená daňová reforma, ktorú predstavil Minister financií. Len téme 

tejto reformy sa venoval mimoriadny XXXIII. Snem ÚMS, ktorý sa realizoval online. Napriek 

prísľubom o zapojení ÚMS do ďalších krokov, ktoré na tomto sneme verejne odzneli, 

nenasledovali žiadne praktické kroky a spolupráca neexistuje. 

2. ÚMS a podpora miest v období pandémie 

Obdobie po riadnom sneme ÚMS v máji 2021 prinieslo prechodné upokojenie pandémie 

a vyvolaných opatrení.  
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Napriek tomu, že neboli dôvody na mimoriadne „pandemické“ rokovania, v nadväznosti na 

zmenu stanov schválenú v máji 2021, bol zriadený nový orgán ÚMS – Republiková rada, ktorý 

rokoval pravidelne. 

 

V období od mája 2021 do 31. 12. 2021  prebehli nasledovné rokovania orgánov ÚMS: 

 

Rokovania Republikovej rady ÚMS :     12. mája 2021 

26. mája 2021  

                                                                  20. júla 2021 

            29. septembra 2021 

                                                                    5. novembra 2021 

                                                                 23. novembra 2021 

 

Rokovania Prezídia ÚMS:               22. júna 2021 

                                                           7. septembra 2021 

                                                          6. októbra 2021 

                                                           3. novembra 2021 

                                                           

Formát online rokovaní sa osvedčil, pre všetkých účastníkov je operatívny, menej organizačne aj 

časovo náročný. 

3. ÚMS a zastupovanie záujmov miest v oblasti štrukturálnych fondov 

 

Programové obdobie 2014 – 2020 

ÚMS je zastúpená v monitorovacích výboroch jednotlivých Operačných programov v PO 2014 – 

2020, toto programové obdobie v roku 2023 končí. V roku 2021 napriek snahe MIRRI SK, sa 

nepodarilo dostatočne spružniť vyhodnocovanie výziev v rámci IROP. 

 

Programové obdobie 2021 – 2027 

ÚMS Úspešné presadenie rozšírenia konceptu ÚMR na celé územie Slovenska, sa ÚMS ďalej 

intenzívne zapája do prípravy OP Slovensko, súvisiacej legislatívy a spolu so zástupcami MIRRI SK 

organizuje koordinačné stretnutia zástupcov ÚMR , aby boli územia dostatočne pripravené na 

nadchádzajúce programové obdobie. 

 

Plán obnovy a odolnosti  

Zástupca ÚMS je riadnym členom Rady vlády pre POO. V doterajšom období sme pripomienkovali 

sprievodnú legislatívu a implementačné pravidlá. Očakávame, že praktické napĺňanie niektorých 

opatrení prinesie pre samosprávu príležitosti ale aj sklamania, keďže implementačný proces bude 

veľmi podobný podmienkam pre čerpanie štrukturálnych  fondov 2014 – 2020. 
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4. Zastupovanie záujmov miest v legislatívnom procese, v rezortných pracovných 

skupinách a v poradných orgánoch vlády 

Zastupovanie záujmov miest vo vzťahu k štátnym orgánom je dlhodobou štandardnou agendou 

ÚMS.  Znamená to najmä: 

• účasť na formovaní a pripomienkovaní jednotlivých právnych noriem, zastupovanie 

záujmov miest v rozporových konaniach 

• spoluúčasť na tvorbe strategických a koncepčných dokumentov na úrovni vlády 

s dopadmi aj na činnosť a budúcnosť samosprávy 

 

Osobitná pozornosť bola venovaná príprave novej stavebnej legislatívy. Pracovná skupina ÚMS, 

ktorá sa tejto téme venovala, spracovávala priebežné pripomienky, zúčastňovala sa na 

opakovaných rozporových konaniach, výsledok bude závisieť od postoja parlamentu, keďže 

v pripomienkovacom procese bola väčšina pripomienok  samosprávy ignorovaná. 

Ďalšie dôležité zmeny prijaté v roku 2021 sa týkali oblasti životného a oblasti školstva. Na celom 

procese intenzívne spolupracovala kancelária s odbornými zamestnancami členských miest. 

 
5. Iniciatívy pre skvalitnenie života obyvateľov v mestách 

 
Oblasť klimatickej agendy 

 
Únia miest Slovenska chce byť lídrom v pozitívnej zmene a v podpore riešení klimatickej krízy 

v mestách. Cieľom je poskytovať členským mestám kvalitnú podporu  v podobe zmysluplných 

environmentálnych aktivít, udržateľných projektov, ako aj poradenstvo  a poskytovanie 

relevantných zdrojov informácii v oblasti klimatickej krízy a klimatickej zmeny tak, aby im boli 

nápomocné pri ich ďalšom rozhodovaní a realizácii následných krokov.  

 ÚMS je zastúpená v Rade vlády pre Európsku zelenú dohodu,  mestom Trnava .V rámci ÚMS bola 

vytvorená samostatná pracovná skupina  pre agendu  klimatickej zmeny. Pre členské mestá sa 

realizuje interný vzdelávací projekt  „Mestá pre klímu“ - online webinár kde sú mestám na 

pravidelnej báze prezentované jednotlivé témy a súvislostí  v oblasti  klimatickej krízy v mestách 

s apelom na reálne  riešenia . ÚMS je  partnerom pri príprave tzv. Regionálnych centier 

udržateľnej energetiky (RCUE) v spolupráci s Priateľmi Zeme CEPA. 

Informatizácia 
 

Problematike informatizácie samosprávy sa začala ÚMS intenzívne venovať na základe 

požiadaviek miest, aj v nadväznosti na aktuálne rozšírený „virtuálny život“. Do tejto oblasti sú 

smerované aj nové požiadavky a zdroje z PO 2021 -2027.   V súlade so schválenými prioritami zo 

stretnutia pracovnej skupiny ÚMS pre oblasť IT z 10/2020 oslovila ÚMS MIRRI so žiadosťou 

o poskytnutie informácií k projektu „Dátová integrácia“, následne sme zorganizovali niekoľko 

pracovných stretnutí s ministerstvom, aj za prítomnosti právnikov, s cieľom nájsť najefektívnejšie 
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riešenie pre čo najrýchlejšie pripájanie miest ÚMS na štátne registre. Rokovania budú pokračovať 

v roku 2022. 

Aktívne sme participovali na tvorbe novej Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy 

(NKIVS) na roky 2021-2026 a aktívne sme sa zúčastňovali početných pracovných skupín na MIRRI, 

kde sme komunikovali pätnú väzbu z miest všetkým relevantným štátnym inštitúciám Zapojili 

sme sa do auditu MIRRI, ktorého cieľom bolo formou prieskumu na vybraných orgánoch verejnej 

moci prehodnotiť povinnosti eGov Organizovali sme online stretnutia k rôznym témam v oblasti 

IT (Open Data Publikačné Minimum pre samosprávy, Dátová integrácia, rovnako aktívne 

komunikujeme všetky dôležité informácie na mestá v oblasti IT. 

6. Partnerská spolupráca s verejným, súkromným a tretím sektorom  

ÚMS dlhodobo úzko spolupracuje s organizáciami verejného, súkromného i tretieho sektora. 

ÚMS je spoluzakladateľom neziskovej organizácie Komunálne výskumné a poradenské centrum 

– KVPC n.o. Piešťany. 

V roku 2021 sa zintenzívnila a rozšírila spolupráca s novými partnermi ÚMS, ktorých prínos je 

najmä v spoločnom presadzovaní a podpore záujmov pri riešení konkrétnych problémov 

v mestách. Partnerstvá z predchádzajúcich období boli podpísaním Memoranda o spolupráci 

rozšírené o nasledovné organizácie:  

• Priatelia zeme – CEPA – občianske združenie podporujúce spravodlivý a udržateľný rozvoj 

regiónov, ktorý ďalej nedestabilizuje  klimatický systém a súčasne zvyšuje energetickú 

sebestačnosť 

• Manifest 2020 - združenie Manifest2020 sa stal prvým slovenským partnerom Nového 

európskeho Bauhausu, významného environmentálneho, hospodárskeho a kultúrneho 

projektu Európskej komisie. Cieľom tejto medzinárodnej iniciatívy je spájať udržateľnosť, 

kultúru, rozvoj komunít a investície tak, aby pomohla naplniť zámery Európskej zelenej 

dohody (European Green Deal) 

• Športová akadémia Mateja Tótha – podporuje rozšírenie športovej činnosti na školách 

v mestách, zvýšenie počtu hodín telesnej výchovy na školách 

• Asociácia kontrolórov územnej samosprávy  - profesné združenie  zamestnancov 

samosprávy 

ÚMS spoločne s Ligou pre duševné zdravie založili Koalíciu miest za duševné zdravie. Aktivity 

v rámci tejto spolupráce sú určené  zamestnancom samosprávy aj obyvateľom miest. 

7. Medzinárodné aktivity  

V roku 2021 došlo k zmenám zástupcov ÚMS v medzinárodných štruktúrach. ÚMS je zastúpená 

vo Výbore regiónov – CoR i v Kongrese miestnych a regionálnych autorít Európy – CLaRA. Na  

pozíciu náhradníka v Komore miestnych samospráv CLaRA bola nominovaná   primátorka 

Handlovej Mgr. Silvia Grúberová.  
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8. Virtuálne pracovné skupiny ÚMS 

Virtuálne pracovné skupiny sú zložené z odborných pracovníkov členských miest. Venujú sa vždy 

špecifickej agende, ktorá sa dotýka samosprávy. Využívajú sa pri spracovávaní a koordinácii 

pripomienok k legislatíve, k výmene skúsenosti medzi členskými mestami, k identifikácii 

problémov, ktoré je potrebné riešiť komunikáciou so štátnymi orgánmi. 

Aktuálne sú zriadené nasledovné pracovné skupiny: 

• Ekonomika, rozpočet, dane 

• Školstvo 

• Sociálne veci 

• Životné prostredie / odpady 

• Životné prostredie / klimatická kríza 

• EU agenda 

• Pracovná skupina k ÚMR 

• Informatizácia 
 
Okrem týchto pracovných skupín sa k niektorým aktuálnym problémom zriaďujú pracovné 

skupiny ad hoc, v roku 2021 to bola pracovná skupina k stavebnej legislatíve. 
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3. Finančné výsledky Únie miest Slovenska za rok 2021 

 

Činnosť ÚMS v roku 2021 bola čiastočne poznačená mimoriadnou situáciou, ktorá bola vyvolaná 

epidémiou COVID 19, a súčasne bola výrazne ovplyvnená enormnou legislatívnou aktivitou vlády, 

aktivitami súvisiacimi s prípravou nového PO 2021 -2027, aktivizáciou a napĺňaním krokov 

súvisiacich s míľnikmi v Pláne obnovy a odolnosti. 

Príjmy : 

Rozpočet schválený snemom predpokladal príjmy v celkovej výške 268 000,-Eur. Rozpočet bol 

postavený na členskom príspevku 0,13Eur/občan. Nezohľadňoval novo schválenú  výšku zmeny 

členských príspevkov, keďže tá je účinná od 1. 1. 2022.  

Plánované vlastné príjmy za rok 2021 dosiahli 259 427,-Eur, čo bolo o 8 573,-Eur menej ako boli 

rozpočtované príjmy na rok 2021 ale o 27 840,-Eur viac ako v roku 2020. Túto skutočnosť 

ovplyvnil pretrvávajúci nejednotný výklad niektorých miest, pre výpočet členského príspevku 

a neplánovane oneskorený vstup niektorých nových členských miest, s ktorými rozpočet počítal. 

Úsporné hospodárenie umožnilo zabezpečiť pokrytie všetkých personálnych, prevádzkových 

a režijných nákladov sekretariátu a poradenský servis  realizovaný pre členské mestá právnickou 

kanceláriou GPL a odborný servis realizovaný na základe grantu ÚMS prostredníctvom 

Komunálneho výskumného a poradenského centra, n. o. Piešťany (KVPC-KOM).  

Výdavky:  

Rozpočet schválený snemom predpokladal celkové výdavky 268 000,-Eur. Celkové  náklady 

dosiahli 268 701,- Eur, celkové výdavky 261 180,- Eur, čo je o 6 820,- Eur menej oproti 

plánovanému rozpočtu. Rozdiel je tvorený vytvorenými zákonnými rezervami, ktoré boli 

zahrnuté sú súčasťou hospodárskeho výsledku.  

Prekročenie výdavkov bolo v položkách (viac ako 100,-Eur) : 

- nájomné                                                     + 367,-Eur 

(oneskorené odovzdanie časti priestorov na Bielej 6 z dôvodu spracovania archívu) 

- právne služby                                            + 3 525,-Eur 

(vyžitie právnych služieb bolo počas roka 2021 enormné, vzhľadom na zásadné 

legislatívne návrhy, ktoré boli v pripomienkovacom procese (stavebná legislatíva, zmeny 

školských zákonov, zmeny zákonov v oblasti životného prostredia) . Dr. Bicáková z GPL sa 

za ÚMS pravidelne zúčastňovala rozporových konaní a online rokovaní pracovných skupín 

ÚMS. Náklady sú vrátane DPH) 

- monitoring médií                                         + 428,-Eur 

(rozšírenie poskytovaných služieb v priebehu roka, náklady sú vrátane DPH) 



 

11 
 

 

- IT, web, telekomunikačné služby               + 109,-Eur 

(rozšírenie funkčnosti webstránky sú vrátane DPH) 

- Tématické konferencie                                 + 858,-Eur 

(položka nebola rozpočtovaná, poplatok za Akadémiu udržateľného rozvoja a ITAPA) 

- ostatné režijné náklady                             + 4 024,-Eur 

(náklady na preklady materiálov, sťahovanie a likvidáciu dokumentov)  

  

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami v roku 2021 bol 1 753,- Eur a bol hradený zo zostatkov 

prostriedkov predchádzajúceho roka. 

 

Hodnota majetku k 31. 12. 2021 je  39 933,96 Eur, v porovnaní s rokom 2020 vzrástla o 14 357,-

Eur oproti roku 2020. 
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Očakávané príjmy Rozpočet 2021
Skutočnosť 

2021
Rozdiel

Členské príspevky členov k 1.1.2021 245 800,00 € 241 517,25 € -4 282,75 €

Členské príspevky nových členov v roku 2021 22 200,00 € 17 910,13 € -4 289,87 €

Príjmy z členského spolu 268 000,00 € 259 427,38 € -8 572,62 €

Úroky 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Príjmy spolu 268 000,00 € 259 427,00 € -8 573,00 €

Čerpanie z rezerv ÚMS 0,00 € 1 753,00 € 1 753,00 €

Celkom 268 000,00 € 261 180,00 € -6 820,00 €

Výdavky / Náklady

Spotrebné náklady

Spotrebný materiál 1 200,00 € 401,00 € -799,00 €

Nákup DHIM 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Služby 

Nájomné a energie 15 000,00 € 15 367,00 € 367,00 €

Právne služby (GPL) 18 000,00 € 21 525,00 € 3 525,00 €

Monitoring médií 2 000,00 € 2 428,00 € 428,00 €

Služby - IT, web, telekomunikačné 2 200,00 € 2 309,00 € 109,00 €

Cloud 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Cestovné náklady (int, ext) 500,00 € 563,00 € 63,00 €

Náklady na reprezentáciu 800,00 € 90,00 € -710,00 €

Členské poplatky (IRE,ALDA) 900,00 € 900,00 € 0,00 €

Poštovné, kuriér 500,00 € 220,00 € -280,00 €

Prezídiá 800,00 € 31,00 € -769,00 €

Snem 4 100,00 € 4 086,00 € -14,00 €

Konferencia Permon 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tematické konferencie 0,00 € 858,00 € 858,00 €

Ostatné režijné náklady 40 000,00 € 44 024,00 € 4 024,00 €

Mzdy

Mzdové náklady + odvody zamestnávateľa 150 000,00 € 138 378,00 € -11 622,00 €

Expertné poradenské služby 0,00 €

KOM 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00 €

Iní experti 0,00 € 0,00 €

Spoluorganizátorske projekty 0,00 €

Stavba roka - účastnícky poplatok + cena 2 000,00 € 0,00 € -2 000,00 €

Slovensko bez bariér 0,00 € 0,00 €

Národná platforma dohovoru primátorov 0,00 € 0,00 €

SPOLU 268 000,00 € 261 180,00 € -6 820,00 €

V  Bratislave: 19.1.2022

Vypracoval: Jana Červenáková

ČERPANIE  ROZPOČTU ÚNIE MIEST SLOVENSKA PRE ROK 2021

01.01. - 31.12.2021
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4. Únia miest Slovenska v médiách v roku 2021  
 

Prehľad mediálnych výstupov 2021 z denného monitoringu médií: 

 

2021 Názov Zdroj 

január 
 
 

Mestá žiadajú od štátu zodpovednejšiu komunikáciu SME 

Štát neberie samosprávy ako rovnocenných partnerov, mestá sú sklamané TA3 

Mestá budú postupne vyhlasovať stav klimatickej núdze SME 

Krajské mesto má podľa primátora Noska legitímny nárok na samostatné 
územie udržateľného mestského rozvoja 

My Bystrica SME 

Rybníček: Výsledky potvrdzujú zmysel decembrového testovania Teraz.sk 

R. Rybníček: Primátori krajských miest chcú pomôcť s vakcináciou Teraz.sk 

Samosprávam chýbajú certifikáty, tlačia si ich svojpomocne Aktuality.sk 

Konečne jeden z nich povedal ako to je: Systém nefunguje a politici si len 
užívajú moc! 

Plus 7 dní 

5 top udalostí dňa: Výbor odporučil Kovaříka a Taliansko podnikne kroky 
kvôli vakcínam 

Trend 

Napriek problémom preveria státisíce HN Slovensko 

RYBNÍČEK: Uvoľňovať sa tak skoro nebude, britský vírus všetko mení TASR TV 

Rybníček povedal, aký môže pri testovaní nastať problém a čo zostáva 
veľkou témou 

HN Slovensko 

V 56 mestách sa bude dať otestovať aj cez víkend SME 

Na nahrávku z vlády reaguje aj ZMOS, odmieta príkazy zhora TA3 

Šéf Únie miest kritizuje Matovičove slová o nariadenom testovaní SME 

Mestá nie sú proti plošnému testovaniu, ak sa dohodnú pravidlá SME 

Richard Rybníček: Všetkých Trenčanov prosím, aby sa, keď prídu na rad, 
dali zaočkovať 

My Trenčín SME 

Plošné testovanie v Nitre a ďalších okresoch: Tvorili sa dlhé rady! Zvažuje ho 
aj Bratislava 

Topky 

Ministerstvo financií pri pláne obnovy diskusiu len predstiera Trend 

Deti sa o týždeň do škôl nevrátia. Ruší sa časť maturity aj testovanie 
piatakov 

Pravda 

február 

Púchov si rozširuje obzory: Primátorka Heneková hovorí o veľkom prínose Považská Dnes 24 

Únia miest Slovenska vyzýva Holého, aby zmenil slovník voči predstaviteľom 
samospráv 

RTVS 

Heger chystá daňovú reformu. Má vraj motivovať pracovať a nevlastniť Pravda 

Mikas odmieta tlak Žilinku a obchodov, aby pozitívni nemohli nakupovať, 
rozhodnúť môže Ústavný súd 

Denník N 

TÉMA DŇA: M. Kollár odchádza, príde Sputnik? / Tunel Višňové, kamióny na 
hraniciach 

TA3 

ÚMS: Situácia s MOM sa v mestách zlepšila, niekde však stále chýbajú Teraz.sk 

Jednotné prázdniny pre všetky kraje? Mestá majú jasnú predstavu TA3 

Mestá sú pred vážnym rozhodnutím otvoriť školy. Vláda ich nechala bez 
pomoci 

Denník N 

Školy sa neotvoria všade. Mestá nevedia, ako o otváraní rozhodovať, tvrdí 
Únia miest Slovenska 

HN Slovensko 

Mestám dochádzajú sily, ľudí možno už nezvládnu otestovať TA3 

Lekárom aj primátorom dochádzajú sily. Mestá už nevedia zaručiť plynulé 
testovanie 

RTVS 

https://domov.sme.sk/c/22585196/mesta-ziadaju-od-statu-zodpovednejsiu-komunikaciu.html
https://www.ta3.com/clanok/1201701/stat-neberie-samospravy-ako-rovnocennych-partnerov-mesta-su-sklamane.html
https://domov.sme.sk/c/22582321/ekologia-klima-ta-potrebuje-unia-miest-slovenska-klimaticka-kriza.html
https://mybystrica.sme.sk/c/22580675/krajske-mesto-ma-podla-primatora-noska-legitimny-narok-na-samostatne-uzemie-udrzatelneho-mestskeho-rozvoja.html
https://mybystrica.sme.sk/c/22580675/krajske-mesto-ma-podla-primatora-noska-legitimny-narok-na-samostatne-uzemie-udrzatelneho-mestskeho-rozvoja.html
https://www.teraz.sk/regiony/rybnicek-vysledky-potvrdzuju-zmysel/522618-clanok.html
https://www.teraz.sk/slovensko/testovanie-r-rybnicek-primatori-kr/522620-clanok.html
https://www.aktuality.sk/clanok/858215/koronavirus-samospravam-chybaju-certifikaty-tlacia-si-ich-svojpomocne/
https://plus7dni.pluska.sk/domov/konecne-jeden-nich-povedal-ako-to-je-system-nefunguje-politici-len-uzivaju-moc
https://plus7dni.pluska.sk/domov/konecne-jeden-nich-povedal-ako-to-je-system-nefunguje-politici-len-uzivaju-moc
https://www.trend.sk/spravy/5-top-udalosti-dna-vybor-odporucil-kovarika-taliansko-podnikne-kroky-kvoli-vakcinam
https://www.trend.sk/spravy/5-top-udalosti-dna-vybor-odporucil-kovarika-taliansko-podnikne-kroky-kvoli-vakcinam
https://slovensko.hnonline.sk/2285180-napriek-problemom-preveria-statisice
https://www.tasrtv.sk/politika-tu-a-teraz/x7ysvyb003_20210120_politika_rybnicek/18686/
https://slovensko.hnonline.sk/2283537-rybnicek-povedal-aky-moze-pri-testovani-nastat-problem-a-co-zostava-velkou-temou
https://slovensko.hnonline.sk/2283537-rybnicek-povedal-aky-moze-pri-testovani-nastat-problem-a-co-zostava-velkou-temou
https://domov.sme.sk/c/22575849/v-56-mestach-sa-bude-dat-otestovat-aj-cez-vikend.html
https://www.ta3.com/clanok/1200770/na-nahravku-z-vlady-reaguje-aj-zmos-odmieta-prikazy-zhora.html
https://domov.sme.sk/c/22573545/sef-unie-miest-kritizuje-matovicove-slova-o-nariadenom-testovani.html
https://domov.sme.sk/c/22571929/koronavirus-celoplosne-testovanie-slovensko-opatrenia.html
https://mytrencin.sme.sk/c/22570258/richard-rybnicek-vsetkych-trencanov-prosim-aby-sa-ked-pridu-na-rad-dali-zaockovat.html
https://mytrencin.sme.sk/c/22570258/richard-rybnicek-vsetkych-trencanov-prosim-aby-sa-ked-pridu-na-rad-dali-zaockovat.html
https://www.topky.sk/cl/10/2034935/KORONAVIRUS-Plosne-testovanie-v-Nitre-a-dalsich-okresoch%E2%80%93Tvorili-sa-dlhe-rady%E2%80%93Zvazuje-ho-aj-Bratislava
https://www.topky.sk/cl/10/2034935/KORONAVIRUS-Plosne-testovanie-v-Nitre-a-dalsich-okresoch%E2%80%93Tvorili-sa-dlhe-rady%E2%80%93Zvazuje-ho-aj-Bratislava
https://www.trend.sk/trend-archiv/ministerstvo-financii-pri-plane-obnovy-diskusiu-len-predstiera
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/573647-grohling-a-unia-miest-slovenska-povazuju-otvaranie-skol-za-mimoriadne-rizikove/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/573647-grohling-a-unia-miest-slovenska-povazuju-otvaranie-skol-za-mimoriadne-rizikove/
https://povazska.dnes24.sk/puchov-si-rozsiruje-obzory-primatorka-henekova-hovori-o-velkom-prinose-383757
https://spravy.rtvs.sk/2021/02/unia-miest-slovenska-vyzyva-holeho-aby-zmenil-slovnik-voci-predstavitelom-samosprav/
https://spravy.rtvs.sk/2021/02/unia-miest-slovenska-vyzyva-holeho-aby-zmenil-slovnik-voci-predstavitelom-samosprav/
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/579043-heger-chysta-danovu-reformu-ma-vraj-motivovat-pracovat-a-nevlastnit/
https://dennikn.sk/2281435/mikas-odmieta-tlak-zilinku-a-obchodov-aby-pozitivni-nemohli-nakupovat-rozhodnut-moze-ustavny-sud/?ref=copy
https://dennikn.sk/2281435/mikas-odmieta-tlak-zilinku-a-obchodov-aby-pozitivni-nemohli-nakupovat-rozhodnut-moze-ustavny-sud/?ref=copy
https://www.ta3.com/clanok/1203379/m-kollar-odchadza-pride-sputnik-tunel-visnove-kamiony-na-hraniciach.html
https://www.ta3.com/clanok/1203379/m-kollar-odchadza-pride-sputnik-tunel-visnove-kamiony-na-hraniciach.html
https://www.teraz.sk/spravy/ums-situacia-s-mom-sa-v-mestach-zlep/527384-clanok.html
https://www.ta3.com/clanok/1202601/jednotne-prazdniny-pre-vsetky-kraje-mesta-maju-jasnu-predstavu.html
https://dennikn.sk/2257035/mesta-su-pred-vaznym-rozhodnutim-otvorit-skoly-vlada-ich-nechala-bez-pomoci/?ref=tit
https://dennikn.sk/2257035/mesta-su-pred-vaznym-rozhodnutim-otvorit-skoly-vlada-ich-nechala-bez-pomoci/?ref=tit
https://slovensko.hnonline.sk/2293706-skoly-sa-neotvoria-vsade-mesta-nevedia-ako-o-otvarani-rozhodovat-tvrdi-unia-miest-slovenska
https://slovensko.hnonline.sk/2293706-skoly-sa-neotvoria-vsade-mesta-nevedia-ako-o-otvarani-rozhodovat-tvrdi-unia-miest-slovenska
https://www.ta3.com/clanok/1202234/mestam-dochadzaju-sily-ludi-mozno-uz-nezvladnu-otestovat.html
https://spravy.rtvs.sk/2021/02/lekarom-aj-primatorom-dochadzaju-sily-mesta-uz-nevedia-zarucit-plynule-testovanie/
https://spravy.rtvs.sk/2021/02/lekarom-aj-primatorom-dochadzaju-sily-mesta-uz-nevedia-zarucit-plynule-testovanie/
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Bystrica so Zvolenom môžu prísť o eurofondy, mestá hovoria o vydieraní TA3 

marec 

Holého návrh stavebného zákona v očiach samospráv: Je nevykonateľný a 
neprijateľný 

Trend 

Únia miest vyčítala vláde komunikáciu a podceňovanie samospráv SME 

Samosprávy chcú v pláne obnovy aj územnú reformu a obmedzenie 
súkromníkov v energetike 

Euractiv 

Začali už slovenské mestá so zberom kuchynského odpadu? (ANKETA) Euractiv 

Čaká ľudí závratné zvýšenie dane z nehnuteľnosti? Heger tvrdí, že ide o 
hoax 

Pravda 

Únia miest Slovenska apeluje na vládu, aby našla vhodné a reálne riešenie 
pre dopravné podniky 

Denník N 

Vláda nepochopila význam miest pre budúcnosť Slovenska, myslí si ÚMS Trend 

apríl 

Bratislava zatiaľ nemá stanovený termín na vyhlásenie klimatickej núdze Teraz.sk 

Únii miest chýba vo vyhláške o zbere kuchynského odpadu environmentálna 
logika 

SME 

Blíži sa asistované sčítanie. Terénni sociálni pracovníci pomôcť nemôžu TA3 

Téme správy majetku sa SK8 intenzívne venuje cez hospodársku sekciu Teraz.sk 

Únia miest vyjadrila podporu ZMOS-u a tvrdí, že za potravinové púšte môže 
centrálna vláda 

Webnoviny.sk 

Dajte centrálnemu plánovačovi kladivo a všetko bude považovať za klinec. 
Prečo treba menej štátu a viac samospráv 

Týždeň 

Krajské školské úrady sú prvým krokom k reorganizácii školstva, Únia miest 
Slovenska ich zavedenie víta 

Webnoviny.sk 

People sort their waste more. But there is still much to improve Spectator 

Na možné podvody pri asistovanom sčítaní upozorní informačná kampaň Teraz.sk 

Samosprávy s riešením klimatických zmien na štát nečakajú, ten téme 
nevenuje dostatočnú pozornosť 

SME 

O adaptácii na zmenu klímy vieme už roky. Čo sme doteraz urobili? (anketa) Aktuality.sk 

máj 

Prezidentka diskutovala o novej stavebnej legislatíve Teraz.sk 

Prezidentka diskutovala so zástupcami ÚMS a ZMOS o novej stavebnej 
legislatíve 

Trend 

ÚMS má takmer 100 pripomienok k Zákonu o územnom plánovaní a 
Stavebnému zákonu 

Pravda 

Počet sčítaných na Slovensku prekročil 5 000 000 obyvateľov (Spoločná 
tlačová správa ŠÚ SR, ZMOS a ÚMS) 

ŠÚ/ZMOS/ÚMS 

Sčítalo sa už viac ako päť miliónov ľudí, niektoré obce však zaostávajú TA3 

Nespokojní: Samosprávy žiadajú stiahnuť stavebnú legislatívu Trend 

Mestá odmietajú Holého návrhy stavebných zákonov. Treba ich prepracovať, 
tvrdia 

Pravda 

Neprijateľné, veríme, že je to omyl, reagujú mestá na Holého zákon Korzár SME 

Legislatíva oslabí samosprávy, chcú stiahnutie Holého návrhu TA3 

Vicepremiér proti samosprávam Týždeň.sk 

Zlegalizujú čiernu stavbu Daniely Kralevich zákonom? Starostovia sa búria 
proti novele! 

Pluska 

Za výkon kompetencií prenesených na samosprávu nesie zodpovednosť 
vláda 

SME 

Stavebný zákon by pomohol devoleperom a vzal kompetencie 
samosprávam, zdraželo by aj stavebné povolenie (video) 

Webnoviny.sk 

Rybníček: Holého stavebný zákon urobí zo Slovenska korupčné eldorádo Youtube 

Mestá žiadajú stiahnutie Holého stavebných zákonov. Treba ich prepracovať, 
tvrdia 

Pravda 

Samosprávy opäť kritizujú Holého návrh stavebného zákona TA3 

Nedostatočná kapacita škôlok nie je celorepublikový problém, tvrdí Únia 
miest Slovenska 

TA3 

Únia miest vyčíta vláde slabú komunikáciu pri tvorbe legislatívy SME 

Únia miest Slovenska má nové vedenie, medzi priority primátorov bude patriť 
aj reforma verejnej správy 

Webnoviny.sk 

https://www.ta3.com/clanok/1202118/bystrica-so-zvolenom-mozu-prist-o-eurofondy-mesta-hovoria-o-vydierani.html
https://domov.sme.sk/c/22624445/unia-miest-vycitala-vlade-komunikaciu-a-podcenovanie-samosprav.html
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/uzemna-reforma-a-menej-sukromnikov-v-energetike-mesta-a-obce-pripomienkuju-plan-obnovy/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/uzemna-reforma-a-menej-sukromnikov-v-energetike-mesta-a-obce-pripomienkuju-plan-obnovy/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/zacali-uz-slovenske-mesta-so-zberom-kuchynskeho-odpadu-anketa/
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/581400-caka-ludi-zavratne-zvysenie-dane-z-nehnutelnosti-heger-tvrdi-ze-ide-o-hoax/
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/581400-caka-ludi-zavratne-zvysenie-dane-z-nehnutelnosti-heger-tvrdi-ze-ide-o-hoax/
https://e.dennikn.sk/minuta/2296575
https://e.dennikn.sk/minuta/2296575
https://www.trend.sk/spravy/vlada-nepochopila-vyznam-miest-pre-buducnost-slovenska-mysli-ums
https://www.teraz.sk/slovensko/vyhlasenie-stavu-klimatickej-nudze-v-m/545306-clanok.html
https://domov.sme.sk/c/22650210/unii-miest-chyba-vo-vyhlaske-o-zbere-kuchynskeho-odpadu-environmentalna-logika.html
https://domov.sme.sk/c/22650210/unii-miest-chyba-vo-vyhlaske-o-zbere-kuchynskeho-odpadu-environmentalna-logika.html
https://www.ta3.com/clanok/1209141/blizi-sa-asistovane-scitanie-terenni-socialni-pracovnici-pomoct-nemozu.html
https://www.teraz.sk/slovensko/teme-spravy-majetku-sa-sk8-intenzivne/544262-clanok.html
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/unia-miest-vyjadrila-podporu-zmos-u-a-tvrdi-ze-za-potravinove-puste-moze-centralna-vlada/
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/unia-miest-vyjadrila-podporu-zmos-u-a-tvrdi-ze-za-potravinove-puste-moze-centralna-vlada/
https://www.tyzden.sk/politika/72667/menej-statu-viac-samosprav/?ref=kat
https://www.tyzden.sk/politika/72667/menej-statu-viac-samosprav/?ref=kat
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/krajske-skolske-urady-su-prvym-krokom-k-reorganizacii-skolstva-unia-miest-slovenska-ich-zavedenie-vita/
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/krajske-skolske-urady-su-prvym-krokom-k-reorganizacii-skolstva-unia-miest-slovenska-ich-zavedenie-vita/
https://spectator.sme.sk/c/22628696/sorting-on-the-rise-how-municipalities-are-finding-tools-to-fight-waste.html
https://www.teraz.sk/import/scitaniena-mozne-podvody-pocas-asi/541579-clanok.html
https://ekonomika.sme.sk/c/22634128/stat-podla-samosprav-teme-klimatickej-zmeny-nevenuje-dostatocnu-pozornost.html
https://ekonomika.sme.sk/c/22634128/stat-podla-samosprav-teme-klimatickej-zmeny-nevenuje-dostatocnu-pozornost.html
https://www.aktuality.sk/clanok/880133/o-adaptacii-na-zmenu-klimy-vieme-uz-roky-co-sme-doteraz-urobili/
https://www.teraz.sk/ekonomika/prezidentka-diskutovala-so-zastupcami-/552115-clanok.html
https://www.trend.sk/spravy/prezidentka-diskutovala-zastupcami-ums-zmos-novej-stavebnej-legislative
https://www.trend.sk/spravy/prezidentka-diskutovala-zastupcami-ums-zmos-novej-stavebnej-legislative
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/589232-unas-ma-takmer-100-pripomienok-k-zakonu-o-uzemnom-planovani-a-stavebnemu-zakonu/
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/589232-unas-ma-takmer-100-pripomienok-k-zakonu-o-uzemnom-planovani-a-stavebnemu-zakonu/
https://www.uniamiest.sk/tlacovespravy/po%C4%8Det-s%C4%8D%C3%ADtan%C3%BDch-na-slovensku-prekro%C4%8Dil-5-000-000-obyvate%C4%BEov-(spolo%C4%8Dn%C3%A1-tla%C4%8Dov%C3%A1-spr%C3%A1va-%C5%A1%C3%BA-sr%2C-zmos-a-%C3%BAnie-miest-slovenska)
https://www.uniamiest.sk/tlacovespravy/po%C4%8Det-s%C4%8D%C3%ADtan%C3%BDch-na-slovensku-prekro%C4%8Dil-5-000-000-obyvate%C4%BEov-(spolo%C4%8Dn%C3%A1-tla%C4%8Dov%C3%A1-spr%C3%A1va-%C5%A1%C3%BA-sr%2C-zmos-a-%C3%BAnie-miest-slovenska)
https://www.ta3.com/clanok/1211927/scitalo-sa-uz-viac-ako-pat-milionov-ludi-niektore-obce-vsak-zaostavaju.html
https://reality.trend.sk/verejny-priestor/nespokojni-samospravy-ziadaju-stiahnut-stavebnu-legislativu
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/588821-mesta-odmietaju-holeho-navrhy-stavebnych-zakonov-treba-ich-prepracovat-tvrdia/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/588821-mesta-odmietaju-holeho-navrhy-stavebnych-zakonov-treba-ich-prepracovat-tvrdia/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://korzar.sme.sk/c/22665728/neprijatelne-verime-ze-je-to-omyl-reaguju-mesta-na-holeho-zakon.html
https://www.ta3.com/clanok/1210939/legislativa-oslabi-samospravy-chcu-stiahnutie-holeho-navrhu.html
https://www.tyzden.sk/politika/73603/vicepremier-proti-samospravam-/
https://www1.pluska.sk/regiony/bratislava/zlegalizuju-cierne-stavby-zakonom-starostovia-buria
https://www1.pluska.sk/regiony/bratislava/zlegalizuju-cierne-stavby-zakonom-starostovia-buria
https://domov.sme.sk/c/22663158/za-vykon-kompetencii-prenesenych-na-samospravu-nesie-zodpovednost-vlada.html
https://domov.sme.sk/c/22663158/za-vykon-kompetencii-prenesenych-na-samospravu-nesie-zodpovednost-vlada.html
https://www.webnoviny.sk/vrealitach/stavebny-zakon-by-pomohol-devoleperom-a-vzal-kompetencie-samospravam-zdrazelo-by-aj-stavebne-povolenie-video/
https://www.webnoviny.sk/vrealitach/stavebny-zakon-by-pomohol-devoleperom-a-vzal-kompetencie-samospravam-zdrazelo-by-aj-stavebne-povolenie-video/
https://www.youtube.com/watch?v=qHTA9qzxXEQ
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/587695-nazivo-unia-miest-ma-vyhrady-k-holeho-novelam-stavebneho-zakona/
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/587695-nazivo-unia-miest-ma-vyhrady-k-holeho-novelam-stavebneho-zakona/
https://www.ta3.com/clanok/1210833/samospravy-opat-kritizuju-holeho-navrh-stavebneho-zakona.html
https://www.ta3.com/clanok/1210217/nedostatocna-kapacita-skolok-nie-je-celorepublikovy-problem-tvrdi-unia-miest-slovenska.html
https://www.ta3.com/clanok/1210217/nedostatocna-kapacita-skolok-nie-je-celorepublikovy-problem-tvrdi-unia-miest-slovenska.html
https://domov.sme.sk/c/22654852/unia-miest-vycita-vlade-slabu-komunikaciu-pri-tvorbe-legislativy.html
https://www.webnoviny.sk/unia-miest-slovenska-ma-nove-vedenie-medzi-priority-primatorov-bude-patrit-aj-reforma-verejnej-spravy/
https://www.webnoviny.sk/unia-miest-slovenska-ma-nove-vedenie-medzi-priority-primatorov-bude-patrit-aj-reforma-verejnej-spravy/
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Únia miest diskutovala s hygienikmi o nástrahách tretej vlny SME 

O kuchynskom odpade: Envirorezort je radikálnejší ako v minulosti, niekedy 
ale na úkor kvality 

Euractiv 

Únia miest podporuje výzvu venovať pozornosť pohybovým aktivitám detí Teraz.sk 

Štát nájomné byty stavať nebude, chce ich odkupovať od investorov RTVS 

Únia miest sa pripája ku kritike zákona o podpore štátneho nájomného 
bývania 

SME 

Únia miest kritizuje návrh o podpore štátneho nájomného bývania, poskytuje 
výhody iba vybranej skupine investorov 

Webnoviny.sk 

Vyrieši sa problém nájomných bytov? Mestá sú v porovnaní s developermi v 
nevýhode 

TA3 

Spustil sa informačný portál zobrazujúci mieru zaočkovanosti v jednotlivých 
obciach 

Pravda 

Koronavírus: Únia miest Slovenska spustila nový informačný portál o miere 
zaočkovanosti 

Aktuality 

jún 
 
 

Samosprávy sú na adaptáciu na zmenu klímy pripravené, štát trochu zaspal Euractiv 

Mestá nechcú byť vynechané z implementácie Plánu obnovy Pravda 

Únia miest Slovenska požiadala Eduarda Hegera, aby nevynechával 
samosprávy z uskutočňovania plánu obnovy 

Denník N 

Mestám musia s riešením klimatickej krízy pomáhať klimatickí manažéri Teraz.sk 

U Holého potvrdili, že prepisujú stavebný zákon. Generálny pardon na čierne 
stavby nebude 

Aktuality.sk 

Diskusia | Eurofondy, plán obnovy a klimatická zmena Euractiv 

Únia miest Slovenska podporuje viac telesnej výchovy na školách. Rozbieha 
pilotný projekt s O2 ŠAMT 

Akadémia Mateja 
Tótha 

Mestá upozorňujú na Plán obnovy: Je to úver, ktorý budeme musieť splácať TA3 

Únia miest vyčíta vláde slabú spoluprácu pri tvorbe plánov obnovy SME 

Primátori plánujú ísť pred parlament, ak sa nezmení kontroverzný návrh 
stavebného zákona 

Webnoviny.sk 

Rybníček je sklamaný: Možno príde s kolegami protestovať pred parlament, 
VIDEO 

Trenčín Dnes 24 

Premiér sa so zástupcami samospráv dohodol na kvartálnych stretnutiach Aktuality.sk 

Premiér Heger sa stretol so zástupcami samospráv, chce s nimi diskutovať 
pravidelnejšie 

Webnoviny.sk 

Mestá sa môžu zapojiť to tretieho ročníka súťaže Enviromesto 2021 Teraz.sk 

Výstavbu nájomných bytov s podporou štátu majú naštartovať nové pravidlá Webnoviny.sk 

Štát si chce vziať späť stavebné úrady, samosprávam sa to vôbec nepáči Webnoviny.sk 

 
 

júl 

Stiahnite stavebnú legislatívu, odkazuje Holému Únia miest Slovenska Pravda 

Po Via Iuris žiadajú stiahnutie stavebnej legislatívy aj mestá Teraz.sk 

Únia miest Slovenska: Vítame rozšírenie dostupnosti očkovania Teraz.sk 

Vítame rozšírenie dostupnosti očkovania. Veríme, že ľudia budú mať väčší 
záujem, tvrdí Únia miest 

HN Slovensko 

august 

Únia miest diskutovala s hygienikmi o nástrahách tretej vlny SME 

O kuchynskom odpade: Envirorezort je radikálnejší ako v minulosti, niekedy 
ale na úkor kvality 

Euractiv 

Únia miest podporuje výzvu venovať pozornosť pohybovým aktivitám detí Teraz.sk 

Štát nájomné byty stavať nebude, chce ich odkupovať od investorov RTVS 

Únia miest sa pripája ku kritike zákona o podpore štátneho nájomného 
bývania 

SME 

Únia miest kritizuje návrh o podpore štátneho nájomného bývania, poskytuje 
výhody iba vybranej skupine investorov 

Webnoviny.sk 

Vyrieši sa problém nájomných bytov? Mestá sú v porovnaní s developermi v 
nevýhode 

TA3 

Spustil sa informačný portál zobrazujúci mieru zaočkovanosti v jednotlivých 
obciach 

Pravda 

https://domov.sme.sk/c/22732628/unia-miest-diskutovala-s-hygienikmi-o-nastrahach-tretej-vlny.html?
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/o-kuchynskom-odpade-envirorezort-je-radikalnejsi-ako-v-minulosti-niekedy-ale-na-ukor-kvality/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/o-kuchynskom-odpade-envirorezort-je-radikalnejsi-ako-v-minulosti-niekedy-ale-na-ukor-kvality/
https://www.teraz.sk/slovensko/ums-podporuje-vyzvu-venovat-pozornos/573397-clanok.html
https://spravy.rtvs.sk/2021/08/stat-chce-odkupovat-najomne-byty-od-investorov/
https://prihlasenie.sme.sk/?url=https%3A%2F%2Fekonomika.sme.sk%2Fc%2F22726787%2Funia-miest-sa-pripaja-ku-kritike-zakona-o-podpore-statneho-najomneho-byvania.html%3F
https://prihlasenie.sme.sk/?url=https%3A%2F%2Fekonomika.sme.sk%2Fc%2F22726787%2Funia-miest-sa-pripaja-ku-kritike-zakona-o-podpore-statneho-najomneho-byvania.html%3F
https://www.webnoviny.sk/vrealitach/unia-miest-kritizuje-navrh-o-podpore-statneho-najomneho-byvania-poskytuje-vyhody-iba-vybranej-skupine-investorov/
https://www.webnoviny.sk/vrealitach/unia-miest-kritizuje-navrh-o-podpore-statneho-najomneho-byvania-poskytuje-vyhody-iba-vybranej-skupine-investorov/
https://www.ta3.com/clanok/209877/vyriesi-sa-problem-najomnych-bytov-mesta-su-v-porovnani-s-developermi-v-nevyhode
https://www.ta3.com/clanok/209877/vyriesi-sa-problem-najomnych-bytov-mesta-su-v-porovnani-s-developermi-v-nevyhode
https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/597208-spustil-sa-informacny-portal-zobrazujuci-mieru-zaockovanosti-v-jednotlivych-obciach/
https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/597208-spustil-sa-informacny-portal-zobrazujuci-mieru-zaockovanosti-v-jednotlivych-obciach/
https://www.aktuality.sk/clanok/rm9t77y/koronavirus-unia-miest-slovenska-spustila-novy-informacny-portal-o-miere-zaockovanosti/
https://www.aktuality.sk/clanok/rm9t77y/koronavirus-unia-miest-slovenska-spustila-novy-informacny-portal-o-miere-zaockovanosti/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/samospravy-su-na-adaptaciu-na-zmenu-klimy-pripravene-stat-trochu-zaspal/
https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/592669-mesta-nechcu-byt-vynechane-z-implementacie-planu-obnovy/
https://e.dennikn.sk/minuta/2445372
https://e.dennikn.sk/minuta/2445372
https://www.teraz.sk/ekonomika/mestam-musia-s-riesenim-klimatickej-k/558659-clanok.html
https://www.aktuality.sk/clanok/902511/u-holeho-potvrdili-ze-prepisuju-stavebny-zakon-generalny-pardon-na-cierne-stavby-nebude/
https://www.aktuality.sk/clanok/902511/u-holeho-potvrdili-ze-prepisuju-stavebny-zakon-generalny-pardon-na-cierne-stavby-nebude/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/video/diskusia-eurofondy-plan-obnovy-a-klimaticka-zmena/
https://www.akademiamatejatotha.sk/clanok/unia-miest-slovenska-podporuje-viac-telesnej-vychovy-na-skolach-rozbieha-pilotny-projekt-so-o2-sportovou-akademiou-mateja-totha.html
https://www.akademiamatejatotha.sk/clanok/unia-miest-slovenska-podporuje-viac-telesnej-vychovy-na-skolach-rozbieha-pilotny-projekt-so-o2-sportovou-akademiou-mateja-totha.html
https://www.ta3.com/clanok/203560/mesta-upozornuju-na-plan-obnovy-je-to-uver-ktory-budeme-musiet-splacat
https://domov.sme.sk/c/22682252/unia-miest-vycita-vlade-slabu-spolupracu-pri-tvorbe-planov-obnovy.html
https://www.webnoviny.sk/vrealitach/primatori-planuju-ist-pred-parlament-ak-sa-nezmeni-kontroverzny-navrh-stavebneho-zakona/
https://www.webnoviny.sk/vrealitach/primatori-planuju-ist-pred-parlament-ak-sa-nezmeni-kontroverzny-navrh-stavebneho-zakona/
https://trencin.dnes24.sk/rybnicek-je-sklamany-mozno-pride-s-kolegami-protestovat-pred-parlament-video-392103
https://trencin.dnes24.sk/rybnicek-je-sklamany-mozno-pride-s-kolegami-protestovat-pred-parlament-video-392103
https://www.aktuality.sk/clanok/896504/premier-sa-so-zastupcami-samosprav-dohodol-na-kvartalnych-stretnutiach/
https://www.webnoviny.sk/premier-heger-sa-stretol-so-zastupcami-samosprav-chce-s-nimi-diskutovat-pravidelnejsie/
https://www.webnoviny.sk/premier-heger-sa-stretol-so-zastupcami-samosprav-chce-s-nimi-diskutovat-pravidelnejsie/
https://www.teraz.sk/slovensko/mesta-sa-mozu-zapojit-to-tretieho-ro/553140-clanok.html
https://www.webnoviny.sk/vystavbu-najomnych-bytov-s-podporou-statu-maju-nastartovat-nove-pravidla/
https://www.webnoviny.sk/stat-si-chce-vziat-spat-stavebne-urady-samospravam-sa-to-vobec-nepaci/
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/595231-po-via-iuris-ziada-opatovne-stiahnutie-stavebnej-legislativy-aj-unia-miest-slovenska/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.teraz.sk/ekonomika/po-via-iuris-ziada-opatovne-stiahnuti/564472-clanok.html
https://www.teraz.sk/slovensko/ums-vitame-rozsirenie-dostupnosti-o/562685-clanok.html
https://slovensko.hnonline.sk/5098277-vitame-rozsirenie-dostupnosti-ockovania-verime-ze-ludia-budu-mat-vacsi-zaujem-tvrdi-unia-miest
https://slovensko.hnonline.sk/5098277-vitame-rozsirenie-dostupnosti-ockovania-verime-ze-ludia-budu-mat-vacsi-zaujem-tvrdi-unia-miest
https://domov.sme.sk/c/22732628/unia-miest-diskutovala-s-hygienikmi-o-nastrahach-tretej-vlny.html?
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/o-kuchynskom-odpade-envirorezort-je-radikalnejsi-ako-v-minulosti-niekedy-ale-na-ukor-kvality/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/o-kuchynskom-odpade-envirorezort-je-radikalnejsi-ako-v-minulosti-niekedy-ale-na-ukor-kvality/
https://www.teraz.sk/slovensko/ums-podporuje-vyzvu-venovat-pozornos/573397-clanok.html
https://spravy.rtvs.sk/2021/08/stat-chce-odkupovat-najomne-byty-od-investorov/
https://prihlasenie.sme.sk/?url=https%3A%2F%2Fekonomika.sme.sk%2Fc%2F22726787%2Funia-miest-sa-pripaja-ku-kritike-zakona-o-podpore-statneho-najomneho-byvania.html%3F
https://prihlasenie.sme.sk/?url=https%3A%2F%2Fekonomika.sme.sk%2Fc%2F22726787%2Funia-miest-sa-pripaja-ku-kritike-zakona-o-podpore-statneho-najomneho-byvania.html%3F
https://www.webnoviny.sk/vrealitach/unia-miest-kritizuje-navrh-o-podpore-statneho-najomneho-byvania-poskytuje-vyhody-iba-vybranej-skupine-investorov/
https://www.webnoviny.sk/vrealitach/unia-miest-kritizuje-navrh-o-podpore-statneho-najomneho-byvania-poskytuje-vyhody-iba-vybranej-skupine-investorov/
https://www.ta3.com/clanok/209877/vyriesi-sa-problem-najomnych-bytov-mesta-su-v-porovnani-s-developermi-v-nevyhode
https://www.ta3.com/clanok/209877/vyriesi-sa-problem-najomnych-bytov-mesta-su-v-porovnani-s-developermi-v-nevyhode
https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/597208-spustil-sa-informacny-portal-zobrazujuci-mieru-zaockovanosti-v-jednotlivych-obciach/
https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/597208-spustil-sa-informacny-portal-zobrazujuci-mieru-zaockovanosti-v-jednotlivych-obciach/
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Koronavírus: Únia miest Slovenska spustila nový informačný portál o miere 
zaočkovanosti 

Aktuality 

september 

Pre zákaz pohybu je potrebné vyhlásiť núdzový stav, upozornila 
ombudsmanka 

SME 

Deti sa hýbu stále menej. Pozitívnou zmenou by mohol byť projekt Mateja 
Tótha 

TA3 

Ak nebude vyhlásený núdzový stav, obce nemôžu obmedziť prevádzkový 
čas podnikov ani nočnú slobodu pohybu 

Webnoviny.sk 

Obce nemôžu obmedzovať slobodu pohybu či prevádzkový čas podnikov 
nariadeniami, ako chce štát 

Trend 

Najväčšie mestá žiadajú zmenu myslenia v boji proti globálnym krízam SME 

Únia miest Slovenska: Globálne krízy si vyžadujú zmenu myslenia Teraz.sk 

Covidový PARADOX: Najviac očkovaný okres je červený, najmenej 
očkovaný je zelený 

Považská Dnes 24 

Reformy samospráv sa zrejme tak skoro nedočkáme, Únia miest Slovenska 
hovorí o stratenom čase 

Webnoviny.sk 

október 

Novela zákona o školskej samospráve zvýhodní súkromné a cirkevné školy, 
myslí si Únia miest Slovenska 

Webnoviny.sk 

Budúcoročný rozpočet pre mestá a obce nezohľadňuje viaceré dôležité 
vplyvy, namietajú primátori 

24 hod 

Únia miest sa nezdržala, na adresu vlády padli tvrdé slová: Porušujú článok 
Európskej charty, tam to nekončí! 

Čas.sk 

Odborníci diskutovali o potravinovom odpade: Záver je jasný, zmena 
správania je nevyhnutnosť 

Webnoviny.sk 

Svetový čistiaci deň 2021: Vďaka dobrovoľníkom zmizlo zo slovenských ulíc 
a prírody viac ako 80 ton odpadu 

Upracme.sk 

Recyklácia textilu v mestách TV BA 

Čachová: Na Slovensku nie je dostatok spracovateľov textilu Teraz.sk 

Ako vidia budúcnosť Únie zástupcovia miest a regiónov? (INFOGRAFIKA) Euractiv 

TB predsedu vlády E. Hegera a zástupcov samospráv o pláne obnovy TA3 

Premiér: Samosprávy môžu dostať z plánu obnovy až 1,3 miliardy eur Aktuality.sk 

Viceprezidentka Únie miest SR: Nové programové obdobie má odrážať 
potreby samospráv 

SME 

Mestá navrhli zmeny pri čerpaní európskych peňazí SME 

Únia miest žiada férové rozdeľovanie európskych peňazí, samosprávy majú 
na to právo 

Webnoviny.sk 

Rôzne regionálne dane by pomohli slabším okresom. Vláda počíta skôr s 
daňovým mixom 

Trend 

Miliardári prinášajú víziu miest, kde prísť do práce alebo do školy trvá iba 15 
minút 

Trend 

Čierne stavby na Slovensku: Namiesto búrania dodatočná legalizácia Aktuality.sk 

Únia miest podporuje petíciu Klíma ťa potrebuje SME 

Únia miest Slovenska podporuje petíciu Klíma ťa potrebuje, význam 
samospráv je nespochybniteľný 

Webnoviny.sk 

Únia miest Slovenska ohlásila vznik Koalície miest za duševné zdravie Teraz.sk 

Rezort dopravy chce uľahčiť výstavbu nových budov. Navrhuje však, aby boli 
menej úsporné 

Aktuality.sk 

november 

Ľudia viac dôverujú obciam a mestám ako vláde a štátu - sú im bližšie TV BA 

Nemecké spoločnosti sú na Slovensku dosť spokojné, rady by zamestnali 
viac ľudí 

Trend 

Rada Európy odporúča posilniť Slovenskú územnú samosprávu SME 

ÚMS sa zapojila do riešenia energetickej chudoby na Slovensku Obecné Noviny 

Nemecké spoločnosti sú na Slovensku dosť spokojné, rady by zamestnali 
viac ľudí 

Trend 

Koronavírus ONLINE: Pribudlo viac ako 7400 nových prípadov Aktuality.sk 

Čo s drahou elektrinou: Univerzita extrémnu ponuku prijala, vodári nie, 
diaľničiari žiadnu ani nedostali 

Denník N 

Matovič plánuje zachraňovať dopady svojej reformy na úkor samospráv, 
Rybníček mu vyčíta rezortizmus 

Webnoviny.sk 

https://www.aktuality.sk/clanok/rm9t77y/koronavirus-unia-miest-slovenska-spustila-novy-informacny-portal-o-miere-zaockovanosti/
https://www.aktuality.sk/clanok/rm9t77y/koronavirus-unia-miest-slovenska-spustila-novy-informacny-portal-o-miere-zaockovanosti/
https://domov.sme.sk/c/22748846/pre-zakaz-pohybu-je-potrebne-vyhlasit-nudzovy-stav-upozornila-ombudsmanka.html
https://domov.sme.sk/c/22748846/pre-zakaz-pohybu-je-potrebne-vyhlasit-nudzovy-stav-upozornila-ombudsmanka.html
https://www.ta3.com/clanok/212843/deti-sa-hybu-stale-menej-pozitivnou-zmenou-by-mohol-byt-projekt-mateja-totha
https://www.ta3.com/clanok/212843/deti-sa-hybu-stale-menej-pozitivnou-zmenou-by-mohol-byt-projekt-mateja-totha
https://www.webnoviny.sk/ak-nebude-vyhlaseny-nudzovy-stav-obce-nemozu-obmedzit-prevadzkovy-cas-podnikov-ani-nocnu-slobodu-pohybu/
https://www.webnoviny.sk/ak-nebude-vyhlaseny-nudzovy-stav-obce-nemozu-obmedzit-prevadzkovy-cas-podnikov-ani-nocnu-slobodu-pohybu/
https://www.trend.sk/spravy/obce-nemozu-obmedzovat-slobodu-pohybu-prevadzkovy-cas-podnikov-nariadeniami-ako-chce-stat
https://www.trend.sk/spravy/obce-nemozu-obmedzovat-slobodu-pohybu-prevadzkovy-cas-podnikov-nariadeniami-ako-chce-stat
https://ekonomika.sme.sk/c/22744453/najvacsie-mesta-ziadaju-zmenu-myslenia-v-boji-proti-globalnym-krizam.html
https://www.teraz.sk/slovensko/ums-globalne-krizy-si-vyzaduju-zme/577381-clanok.html
https://povazska.dnes24.sk/covidovy-paradox-najviac-ockovany-okres-je-cerveny-najmenej-ockovany-je-zeleny-398469
https://povazska.dnes24.sk/covidovy-paradox-najviac-ockovany-okres-je-cerveny-najmenej-ockovany-je-zeleny-398469
https://www.webnoviny.sk/reformy-samosprav-sa-zrejme-tak-skoro-nedockame-unia-miest-slovenska-hovori-o-stratenom-case/
https://www.webnoviny.sk/reformy-samosprav-sa-zrejme-tak-skoro-nedockame-unia-miest-slovenska-hovori-o-stratenom-case/
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/novela-zakona-o-skolskej-samosprave-zvyhodni-sukromne-a-cirkevne-skoly-mysli-si-unia-miest-slovenska/
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/novela-zakona-o-skolskej-samosprave-zvyhodni-sukromne-a-cirkevne-skoly-mysli-si-unia-miest-slovenska/
https://www.24hod.sk/buducorocny-rozpocet-pre-mesta-a-obce-nezohladnuje-viacere-dolezite-vplyvy-namietaju-primatori-cl762340.html
https://www.24hod.sk/buducorocny-rozpocet-pre-mesta-a-obce-nezohladnuje-viacere-dolezite-vplyvy-namietaju-primatori-cl762340.html
https://www.cas.sk/cl/1002901/2603593/unia-miest-sa-nezdrzala-na-adresu-vlady-padli-tvrde-slova-porusuju-clanok-europskej-charty-tam-to-nekonci
https://www.cas.sk/cl/1002901/2603593/unia-miest-sa-nezdrzala-na-adresu-vlady-padli-tvrde-slova-porusuju-clanok-europskej-charty-tam-to-nekonci
https://www.webnoviny.sk/odbornici-diskutovali-o-potravinovom-odpade-zaver-je-jasny-zmena-spravania-je-nevyhnutnost/
https://www.webnoviny.sk/odbornici-diskutovali-o-potravinovom-odpade-zaver-je-jasny-zmena-spravania-je-nevyhnutnost/
https://upracme.sk/blog/svetovy-cistiaci-den-2021-vdaka-dobrovolnikom-zmizlo-zo-slovenskych-ulic-a-prirody-viac-ako-80-ton-odpadu/
https://upracme.sk/blog/svetovy-cistiaci-den-2021-vdaka-dobrovolnikom-zmizlo-zo-slovenskych-ulic-a-prirody-viac-ako-80-ton-odpadu/
https://www.tvba.sk/ba-dnes/recyklacia-textilu-v-mestach/
https://www.teraz.sk/slovensko/ums-na-slovensku-nie-je-dostatok-sprac/586000-clanok.html
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/infographic/ako-vidia-buducnost-unie-zastupcovia-miest-a-regionov-infografika/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=6888&pnespid=XLtyqkhc7ysAl1SV58vSG0VR8Ekin7YstVRUFKQYaJ7KBnLva2rSLU4yqeIXQ6kvqprntaEi
https://www.ta3.com/clanok/215555/tb-predsedu-vlady-e-hegera-a-zastupcov-samosprav-o-plane-obnovy
https://img.aktuality.sk/foto/predseda-vl-dy-sr-eduard-heger/ODAweDQ1MC9zbWFydC9maWx0ZXJzOmZvcm1hdChqcGcpL2h0dHA6Ly9sb2NhbGhvc3Q6ODEvcHVsc2Ntcy10cmFuc2Zvcm1zLzE=/bZaktkpTURBXy82MDM0OTAwMjZiZTc2ZDgyYzIyNWMxOGM5MjJmYzFiMS5qcGeSlQMAJc0EsM0Co5UCzQfQAMLD?st=KGPpXJlKrPLSRh-W_9rUFvxrZZnE4QxDJQaW1IHpsYM&ts=1634680800&e=0
https://regiony.sme.sk/c/22765913/viceprezidentka-unie-miest-sr-nove-programove-obdobie-ma-odrazat-potreby-samosprav.html
https://regiony.sme.sk/c/22765913/viceprezidentka-unie-miest-sr-nove-programove-obdobie-ma-odrazat-potreby-samosprav.html
https://ekonomika.sme.sk/c/22761711/mesta-navrhli-zmeny-pri-cerpani-europskych-penazi.html
https://www.webnoviny.sk/unia-miest-ziada-ferove-rozdelovanie-europskych-penazi-samospravy-maju-na-to-pravo/
https://www.webnoviny.sk/unia-miest-ziada-ferove-rozdelovanie-europskych-penazi-samospravy-maju-na-to-pravo/
https://www.trend.sk/ekonomika/rozne-regionalne-dane-pomohli-slabsim-okresom-vlada-pocita-skor-danovym-mixom
https://www.trend.sk/ekonomika/rozne-regionalne-dane-pomohli-slabsim-okresom-vlada-pocita-skor-danovym-mixom
https://www.trend.sk/biznis/miliardari-prinasaju-viziu-miest-kde-prist-prace-alebo-skoly-trva-iba-15-minut
https://www.trend.sk/biznis/miliardari-prinasaju-viziu-miest-kde-prist-prace-alebo-skoly-trva-iba-15-minut
https://www.aktuality.sk/clanok/re7xnjd/cierne-stavby-na-slovensku-namiesto-burania-dodatocna-legalizacia/
https://domov.sme.sk/c/22758519/unia-miest-podporuje-peticiu-klima-ta-potrebuje.html
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/unia-miest-slovenska-podporuje-peticiu-klima-ta-potrebuje-vyznam-samosprav-je-nespochybnitelny/
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/unia-miest-slovenska-podporuje-peticiu-klima-ta-potrebuje-vyznam-samosprav-je-nespochybnitelny/
https://www.teraz.sk/najnovsie/ums-ohlasila-vznik-koalicie-miest-za/581490-clanok.html
https://www.aktuality.sk/clanok/nmhhrqe/rezort-dopravy-chce-ulahcit-vystavbu-novych-budov-navrhuje-vsak-aby-boli-menej-usporne/
https://www.aktuality.sk/clanok/nmhhrqe/rezort-dopravy-chce-ulahcit-vystavbu-novych-budov-navrhuje-vsak-aby-boli-menej-usporne/
https://www.tvba.sk/spravy/samosprava-/ludia-viac-doveruju-obciam-a-mestam-ako-vlade-a-statu-su-im-blizsie/
https://www.trend.sk/trend-archiv/nemecke-spolocnosti-su-slovensku-dost-spokojne-rady-zamestnali-viac-ludi
https://www.trend.sk/trend-archiv/nemecke-spolocnosti-su-slovensku-dost-spokojne-rady-zamestnali-viac-ludi
https://domov.sme.sk/c/22793005/rada-europy-odporuca-posilnit-slovensku-uzemnu-samospravu.html
https://obecne-noviny.sk/clanky/ums-sa-zapojila-do-riesenia-energetickej-chudoby-na-slovensku
https://www.trend.sk/trend-archiv/nemecke-spolocnosti-su-slovensku-dost-spokojne-rady-zamestnali-viac-ludi
https://www.trend.sk/trend-archiv/nemecke-spolocnosti-su-slovensku-dost-spokojne-rady-zamestnali-viac-ludi
https://www.aktuality.sk/clanok/wbx3w11/koronavirus-online-pribudlo-viac-ako-7400-novych-pripadov/
https://e.dennikn.sk/2617455/co-s-drahou-elektrinou-univerzita-extremnu-ponuku-prijala-vodari-nie-dialniciari-ziadnu-ani-nedostali/
https://e.dennikn.sk/2617455/co-s-drahou-elektrinou-univerzita-extremnu-ponuku-prijala-vodari-nie-dialniciari-ziadnu-ani-nedostali/
https://www.webnoviny.sk/matovic-planuje-zachranovat-dopady-svojej-reformy-na-ukor-samosprav-rybnicek-mu-vycita-rezortizmus/
https://www.webnoviny.sk/matovic-planuje-zachranovat-dopady-svojej-reformy-na-ukor-samosprav-rybnicek-mu-vycita-rezortizmus/


 

17 
 

Ministerstvo investícií pripravuje kľúčové dokumenty so samosprávam Teraz.sk 

Sú maximálne nespokojní! Zástupcovia miest majú vážne obavy: Tvrdý 
odkaz vláde 

Čas.sk 

Mestá žiadajú vyšší podiel zo zdrojov EÚ a plánu obnovy SME 

Únia miest je zásadne proti návrhu zákona o financovaní základných a 
stredných škôl a školských zariadení 

Webnoviny.sk 

Samosprávy žiadajú na projekty oveľa viac eurofondov, ako navrhuje 
Remišová 

Euractiv 

december 

Viceprezidentka Ú nie miest: Bratislavu nezachráni viac eurofondov, 
ale vyrovnanie regionálnych rozdielov 

Euractiv 

Únia miest Slovenska podporuje iniciatívu „Poďakovanie zdravotníčkam a 
zdravotníkom“ 

TV BA 

Mestá rušia silvestrovské ohňostroje. Dôvodom nie je iba pandémia RTVS 

Slovenské mestá idú príkladom. Ohňostroje za tisícky eur rušia, peniazmi 
pomôžu zvieratám 

Startitup 

Únia miest Slovenska ocenila otvorenú debatu o reforme školstva Teraz.sk 

O2 Športová akadémia Mateja Tótha priniesla pilotný projekt 3. hodiny 
telesnej výchovy 

Topky.sk 

Nitra opäť neprivíta nový rok ohňostrojom, peniaze dá radšej na útulok pre 
zvieratá alebo dobročinné účely 

Webnoviny.sk 

Návrh daňovej reformy vyvolal u zástupcov miest znepokojenie a množstvo 
otázok 

SME 

Primátori diskutovali s Matovičom, daňová reforma vyvoláva znepokojenie a 
množstvo otázok 

Webnoviny.sk 

Stavebník objektu na Hornej ulici dostal od mesta pokutu My Bystrica SME 

Zvierací ombudsman vyzýva samosprávy, aby sa vzdali ohňostrojov Teraz.sk 

„Bez ohňostroja, pre zvieratá“. Zvierací ombudsman vyzýva mestá a obce, 
aby sa vzdali silvestrovského ohňostroja a podporili radšej miestne zvieracie 
útulky 

Webnoviny.sk 

PSS hľadá projekty, ktoré oživia „územia nikoho“. Najlepšie z nich získajú 
podporu z grantového fondu 

Webnoviny.sk 

ÚMS: Centrálna vláda musí odovzdať čo najviac právomocí samosprávam Teraz.sk 

 

https://www.teraz.sk/ekonomika/mirri-od-svojho-vzniku-pripravuje-klu/590716-clanok.html
https://www.cas.sk/cl/1002901/2608433/su-maximalne-nespokojni-zastupcovia-miest-maju-vazne-obavy-tvrdy-odkaz-vlade
https://www.cas.sk/cl/1002901/2608433/su-maximalne-nespokojni-zastupcovia-miest-maju-vazne-obavy-tvrdy-odkaz-vlade
https://ekonomika.sme.sk/c/22782729/mesta-ziadaju-vyssi-podiel-zo-zdrojov-eu-a-planu-obnovy.html
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/unia-miest-je-zasadne-proti-navrhu-zakona-o-financovani-zakladnych-a-strednych-skol-a-skolskych-zariadeni/
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/unia-miest-je-zasadne-proti-navrhu-zakona-o-financovani-zakladnych-a-strednych-skol-a-skolskych-zariadeni/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/samospravy-ziadaju-na-projekty-ovela-viac-eurofondov-ako-navrhuje-remisova/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=6888&pnespid=Gr53_11U6zpOlQuF6snbSEIRvBQ8wqgu8x5XHvgdLJDKQ7zMejPA2laRH7idMbGEn2bXhnsV
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/samospravy-ziadaju-na-projekty-ovela-viac-eurofondov-ako-navrhuje-remisova/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=6888&pnespid=Gr53_11U6zpOlQuF6snbSEIRvBQ8wqgu8x5XHvgdLJDKQ7zMejPA2laRH7idMbGEn2bXhnsV
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/interview/viceprezidentka-unie-miest-bratislavu-nezachrani-viac-eurofondov-ale-vyrovnanie-regionalnych-rozdielov/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/interview/viceprezidentka-unie-miest-bratislavu-nezachrani-viac-eurofondov-ale-vyrovnanie-regionalnych-rozdielov/
https://www.tvba.sk/spravy/unia-miest-slovenska-podporuje-iniciativu-podakovanie-zdravotnickam-a-zdravotnikom-/
https://www.tvba.sk/spravy/unia-miest-slovenska-podporuje-iniciativu-podakovanie-zdravotnickam-a-zdravotnikom-/
https://spravy.rtvs.sk/2021/12/mesta-rusia-silvestrovske-oslavy-dovodom-nie-je-iba-pandemia/
https://www.startitup.sk/namiesto-ohnostroju-pomozu-zvieratam-coraz-viac-miest-sa-pridava-k-slachetnej-iniactive/
https://www.startitup.sk/namiesto-ohnostroju-pomozu-zvieratam-coraz-viac-miest-sa-pridava-k-slachetnej-iniactive/
https://www.teraz.sk/slovensko/ums-v-debate-o-implementacii-planu-ob/598114-clanok.html
https://www.topky.sk/cl/1000991/2230169/O2-Sportova-akademia-Mateja-Totha-priniesla-pilotny-projekt-3--hodiny-telesnej-vychovy
https://www.topky.sk/cl/1000991/2230169/O2-Sportova-akademia-Mateja-Totha-priniesla-pilotny-projekt-3--hodiny-telesnej-vychovy
https://www.webnoviny.sk/nitra-opat-neprivita-novy-rok-ohnostrojom-peniaze-da-radsej-na-utulok-pre-zvierata-alebo-dobrocinne-ucely/
https://www.webnoviny.sk/nitra-opat-neprivita-novy-rok-ohnostrojom-peniaze-da-radsej-na-utulok-pre-zvierata-alebo-dobrocinne-ucely/
https://ekonomika.sme.sk/c/22803917/navrh-danovej-reformy-vyvolal-u-zastupcov-miest-znepokojenie-a-mnozstvo-otazok.html
https://ekonomika.sme.sk/c/22803917/navrh-danovej-reformy-vyvolal-u-zastupcov-miest-znepokojenie-a-mnozstvo-otazok.html
https://www.webnoviny.sk/vofinanciach/primatori-diskutovali-s-matovicom-danova-reforma-vyvolava-znepokojenie-a-mnozstvo-otazok/
https://www.webnoviny.sk/vofinanciach/primatori-diskutovali-s-matovicom-danova-reforma-vyvolava-znepokojenie-a-mnozstvo-otazok/
https://mybystrica.sme.sk/c/22801138/stavebnik-objektu-na-hornej-ulici-dostal-od-mesta-pokutu.html
https://www.teraz.sk/import/zvieraci-ombudsman-vyzyva-samospravy/596654-clanok.html
https://www.webnoviny.sk/bez-ohnostroja-pre-zvierata-zvieraci-ombudsman-vyzyva-mesta-a-obce-aby-sa-vzdali-silvestrovskeho-ohnostroja-a-podporili-radsej-miestne-zvieracie-utulky/
https://www.webnoviny.sk/bez-ohnostroja-pre-zvierata-zvieraci-ombudsman-vyzyva-mesta-a-obce-aby-sa-vzdali-silvestrovskeho-ohnostroja-a-podporili-radsej-miestne-zvieracie-utulky/
https://www.webnoviny.sk/bez-ohnostroja-pre-zvierata-zvieraci-ombudsman-vyzyva-mesta-a-obce-aby-sa-vzdali-silvestrovskeho-ohnostroja-a-podporili-radsej-miestne-zvieracie-utulky/
https://www.webnoviny.sk/pss-hlada-projekty-ktore-ozivia-uzemia-nikoho-najlepsie-z-nich-ziskaju-podporu-z-grantoveho-fondu/
https://www.webnoviny.sk/pss-hlada-projekty-ktore-ozivia-uzemia-nikoho-najlepsie-z-nich-ziskaju-podporu-z-grantoveho-fondu/
https://www.teraz.sk/najnovsie/ums-centralna-vlada-musi-odovzdat/594286-clanok.html

