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Váţené panie prednostky, páni prednostovia, vzácni hostia, váţení prítomní,

je mi cťou vás všetkých srdečne privítať na Sneme asociácie prednostov úradov
miestnej samosprávy v Slovenskej republike.. Rokovaniu snemu ţelám úspešný
priebeh a vám dobrú pracovnú pohodu.
Marcové stretnutia tu v hoteli Permon sa uţ stali akýmsi synonymom
a tradíciou, ţe uplynul ďalší rok a nastáva obdobie jeho bilancovania. Osobitné
a rovnako tradičné sú naše stretnutia na snemoch, ktorým predchádzajú komunálne
voľby. Práve tieto povolebné snemy sú skúškou, pred ktorou stojí asociácia, ale
ktorú viac ako ona ovplyvňujú naši primátori a starostovia.. Je to skúška z členskej
základne. Zdanlivo jednoduchá a ľahko zvládnuteľná vec sa stáva pravidelne po
komunálnych voľbách akýmsi strašiakom. Nepomáhajú vedomosti, skúsenosti
a ani prax. Znova nastala situácia tak ako po voľbách v r. 2006, keď veľké
percento prednostov bolo vymenených. Samozrejme, ţe to má veľký vplyv na
členskú základňu asociácie. Podrobnejšie sa touto otázkou budem zaoberať
v ďalšej časti správy. Teraz mi dovoľte osobitne v našich radoch privítať nové
prednostky a prednostov.. Tešíme sa úprimne z toho, ţe ste sa stali riadnymi
členmi asociácie. Toto členstvo bude pre vás určite prínosom a verím, ţe budete
aktívnou súčasťou svojej asociácie.
Váţení prítomní.
Mojou úlohou, ako odchádzajúceho prezidenta APUMS, je zbilancovať obdobie
práce asociácie od posledného snemu t.j. od marca 2010. Čo nám teda prinieslo
hodnotené obdobie? Určite veľa nových pozitívnych skúseností a záţitkov a to aj
napriek pretrvávajúcim problémom súvisiacim s finančnou a hospodárskou krízou.
Tá zasiahla takmer všetky mestské a obecné úrady a vyţiadala si mnohokrát
enormné úsilie o stabilizáciu hospodárenia aj za cenu mnohých nepopulárnych
opatrení. Samotnú asociáciu však paradoxne kríza našťastie obišla. Aj preto sme
mohli aktívne pôsobiť a organizovať pre svojich členov mnohé podujatia a zapájať
sa do ďalších aktivít.

V prvom rade zrekapitulujem rokovania rady asociácie. Od ostatného snemu rada
sa zišla na svojom rokovaní celkom 5 krát. Rokovania sa postupne uskutočnili
dňa 17.6.2010 na miestnom úrade v Petrţalke, 10. 10. 2010 v Podbanskom, 6. 12.
2010 v Bratislave v záhradnom centre Kulla, ďalej 3. 2. 2011 v Ţiari nad Hronom
a nakoniec včera, tu v hoteli Permon. Pozvánky, uznesenia, zápisnice a pracovné
materiály z týchto rokovaní sú k dispozícii na našej webovej stránke. Okrem
spomínaných oficiálnych zasadnutí sa uskutočnilo aj niekoľko pracovných
rokovaní k parciálnym otázkam a príprave podujatí v zúţenej zostave členov rady.
Na svojom prvom zasadnutí po marcovom sneme 2010 sa rada venovala
rozpracovaniu záverov a zhodnoteniu priebehu snemu. Schválila partnerské
hladiny na jesennú konferenciu a rámcový návrh jej tematického zamerania.
Osobitnú časť rokovania venovala rada naliehavým otázkam, ktoré vyplynuli
z veľmi zlej finančnej situácie v samosprávach ovplyvnenej nízkymi príjmami
z podielových daní. Všetky obce a mestá na Slovensku zaznamenali len cca 20 %
z plánovaných príjmov, čo váţne ohrozilo chod a zabezpečovanie samosprávnych
činností. Naša asociácia bola prvou zo všetkých partnerských zdruţení, ktorá
k tejto situácii prijala oficiálne vyhlásenie a poskytla ho médiám, konkrétne to boli
TASR, SITA a niektoré komerčné a regionálne televízie. Ďalším bodom rokovania
tejto rady bolo prejednanie organizačného zabezpečenia a programu pre
tajomníkov
STMOU ČR, ktorí prišli na Slovensko v rámci výmenného
vzdelávacieho pobytu a po zasadnutí rady mali spoločný program v Bratislave
a následné 3 dni v Piešťanoch a okolí.
Rokovanie rady dňa 10. 10. 2010 v Podbanskom prerokovalo zabezpečenie
odbornej konferencie po organizačnej stránke. Rada tieţ prerokovala informatívnu
správu o projekte manaţérskeho vzdelávania prednostov.
Na zasadnutí rady dňa 6. 12. 2010 v Bratislave bola prerokovaná informatívna
správa o vyhodnotení jesennej odbornej konferencie. Rada ďalej schválila návrh
rámcového odborného programu a partnerské hladiny na snem a odbornú
konferenciu, na ktorých sa práve zúčastňujeme. Schválený bol tieţ harmonogram
manaţérskeho vzdelávania prednostov na rok 2011 a jeho organizačné
zabezpečenie. Rada tieţ schválila zmeny rozpočtu presunom financií medzi
poloţkami.
Ďalšie zasadnutie rady sa konalo dňa 3. 2. 2011 v Ţiari nad Hronom. Rada vzala na
vedomie informatívnu správu o organizačno-technickom zabezpečení snemu
a odbornej konferencie a správu o stave členskej základne a čerpaní rozpočtu k 31.
12. 2010. Rada ďalej schválila návrh programu na snem a odbornú konferenciu
s pripomienkami, návrh rokovacieho a volebného poriadku s pripomienkami, návrh
na nové stanovy APUMS a návrh zásad hospodárenia s majetkom APUMS.

Taktieţ schválila návrh na výšku členského príspevku na rok 2011 vo výške 140
eur. Ďalej schválila návrh rozpočtu na r. 2011, návrh strategických priorít
asociácie na roky 2011 aţ 2014. Schválila tieţ výkonného predsedu asociácie ing.
Vereša za člena pracovnej komisie splnomocnenca vlády SR pre oblasť
komunálnej reformy. Rada ďalej prijala odporúčacie uznesenie pre dnešný snem,
kde odporúča, aby za prezidenta asociácie pre obdobie rokov 2011-2014 bol
zvolený prednosta MsÚ Nové Zámky ing. Peter Ágh. Taktieţ rada odporučila, aby
za členov rady asociácie bolo zvolených najviac 13 ľudí z nominovaných
kandidátov.
Včerajšie zasadnutie rady sa konalo tu v hoteli Permon. Nosnou témou tohto
rokovania bolo dotiahnutie organizačného zabezpečenia dnešného snemu ako aj
dnešnej a zajtrajšej odbornej konferencie.
Okrem toho, ţe členovia rady sa stretávali na svojich zasadnutiach, aktívne sa
zapájali aj do ďalších činností. Pozornosť bola venovaná kontaktom a spolupráci
s ďalšími profesnými asociáciami a zdruţeniami, ktoré pôsobia v samospráve. Naši
zástupcovia sa v minulom roku ako hostia zúčastnili snemu ZMOS a ÚMS. Ja
osobne som mal moţnosť predstaviť činnosť asociácie na sneme ZHK
a konferencii AKE. Mnohé ďalšie kontakty a rokovania so zástupcami týchto
asociácií a zdruţení ako aj so zástupcami štátnej správy urobil výkonný predseda
asociácie ako aj ďalší členovia rady.
Významné aktivity v roku 2010 sme vykonali v oblasti medzinárodnej
spolupráce. Veľmi dôleţitou v tejto oblasti bol študijný pobyt delegácie
tajomníkov STMOU z ČR na Slovensku. Návšteva sa uskutočnila v júni minulého
roka. Jej organizáciu a program schválila rada asociácie. Ako hostitelia sa veľmi
dobre prezentovali viceprezidentka APUMS, prednostka MsÚ Piešťany ing.
Denisa Bartošová a bývalý prednosta z Petrţalky ing. Marian Miškanin. Patrí im za
to naše poďakovanie. Naši kolegovia z ČR boli okrem iného prijatí starostom
Petrţalky, primátorom Piešťan a starostkou obce Čachtice. Oboznámili sa
podrobnejšie s prácou samosprávy na Slovensku. Aj toto stretnutie ukázalo, ţe
udrţiavanie kontaktov s českými kolegami má význam, ţe máme veľa spoločných
tém a ţe si vieme vzájomne vymeniť skúsenosti a získať nové poznatky. Svedčia
o tom aj prerokované témy, ako je oblasť legislatívy v samospráve na Slovensku
a v ČR, moţnosti spolupráce v oblasti projektov, či koordinácia termínov snemov,
tak aby sa nekonali v rovnakých termínoch kvôli vzájomnej účasti na nich.
Ďalšie aktivity v oblasti medzinárodných vzťahov boli viacmenej uţ v réţii ing.
Ágha, ktorý bol touto agendou ako člen rady poverený. Vymenujem aspoň niektoré
zásadnejšie aktivity. Boli to hlavne kontakty s ICMA / zdruţuje manaţérov
samospráv v rámci sveta/.Jej sídlom sú USA. Tu je dôleţité povedať, ţe v minulom
roku bol ing. Ágh zvolený za viceprezidenta tejto organizácie. Konkrétne v júli
2010 sa prvýkrát zúčastnil rokovania rady ICMA vo Washingtone, kde sa mimo
iného hovorilo o ďalšej spolupráci a vzájomnej výmeny vedomostí. V októbri 2010

sa zúčastnil 96. výročnej konferencii ICMA v San José, kde prezentoval našu
asociáciu. Práve tu získala APUMS post viceprezidenta ICMA na obdobie rokov
2011-2013.
Významným rozhodnutím našej asociácie v minulom roku, konkrétne na sneme
v marci 2010 bol vstup APUMS za riadneho člena UDITE, čo je európska
organizácia manaţérov samospráv. Jej sídlo je vo Veľkej Británii. V mesiaci
október 2010 sa konal 10. kongres UDITE v Štrasburgu, ktorého sa za APUMS
zúčastnil ing. Ágh. Mimo iného sa prerokovali moţnosti spolupráce európskych
asociácií, spoločné predkladanie projektov ako aj účasť zástupcu UDITE na našom
sneme.
Zástupcovia našej asociácie, vybraní členovia rady spolu s výkonným predsedom
sa zúčastnili 16. výročného stretnutia STMOU ČR, ktoré sa konalo v meste Most
v októbri 2010. Ešte predtým, v mesiaci september sa zúčastnili aj 18. výročného
snemu asociácie prednostov Maďarskej republiky.
Z uvedeného prehľadu medzinárodných aktivít asociácie vidieť, ţe rok 2010 bol
určite výnimočný. Veď členstvo v UDITE, ako aj miesto viceprezidenta ICMA
svedčia o tom, ţe APUMS je serióznym a uznávaným partnerom týchto
organizácií. Ţe je tomu tak, má veľkú zásluhu hlavne prednosta MsÚ N. Zámky
ing. Ágh. Z tohto miesta mu za jeho prácu vyslovujem poďakovanie. Verím však,
ţe do aktivít v tejto oblasti sa zapoja aj ďalšie prednostky a prednostovia. Určite tu
bude priestor na výmenné návštevy, na stretnutia a spoluprácu s kolegami z ČR
a z Maďarska, ako aj so zástupcami ICMA a UDITE.
Stalo sa uţ tradíciou, ţe medzi dvoma snemami asociácia organizuje odborné
konferencie. Tak tomu bolo aj v uplynulom roku. Uskutočnili sa 2 konferencie.
Jarná, ktorá sa koná vţdy spolu s rokovaním snemu a potom jesenná, ktorá je
spravidla v mesiaci október.. Na tieto konferencie bol program zostavovaný vţdy
podľa aktuálností problémov, podľa moţností zabezpečiť kvalitných
prednášajúcich, ako aj podľa poţiadaviek prednostiek a prednostov.
Neoddeliteľnou súčasťou aj týchto 2 konferencií bola prezentácia sponzorov,
firiem a organizácií ponúkajúcich pre samosprávu rôzne sluţby a produkty.
Odborné konferencie v uplynulom roku splnili svoj cieľ, boli na profesionálnej
úrovni a prispeli k rozšíreniu poznatkov a vedomostí zúčastnených.
Ďalšia oblasť, na ktorú nesmieme zabudnúť bola realizácia projektu manaţérskeho
vzdelávania prednostov. Prví absolventi tohto vzdelávania, ktoré sa organizovalo
podľa regiónov západ, stred a východ, prevzali svoje diplomy v októbri 2010.
Projekt bude pokračovať aj v ďalších rokoch a verím, ţe sa do neho zapoja ďalšie
prednostky a prednostovia. Tu sa otvára priestor hlavne pre nových kolegov. Treba
to len vyuţiť.
Váţené panie prednostky, páni prednostovia, váţení hostia, váţení prítomní.

Obdobie roka 2010 bolo posledným rokom volebného obdobia orgánov
asociácie, ktoré boli zvolené na marcovom sneme 2007. Jedna z úloh, ktoré sme
prijali na minuloročnom sneme, bolo úspešne ukončiť volebné obdobie súčasných
orgánov APUMS. Dnes nastala táto chvíľa. Myslím si, ţe túto úlohu sa nám
podarilo splniť. Napriek tomu, ţe po komunálnych voľbách odišli z funkcie
prednostov niektorí členovia rady, ja tieţ ako prezident asociácie uţ nie som
prednostom, zabezpečili sme všetky úkony k zorganizovaniu dnešného snemu ako
aj odbornej konferencie. O malú chvíľu prijmete zodpovedné rozhodnutia.
Schválite si nové, pre ţivot a fungovanie asociácie významné dokumenty, akými
sú stanovy, zásady hospodárenia, rozpočet a ďalšie. Na ďalšie 4 roky si zvolíte
nového prezidenta APUMS a nových členov rady. Pristupujte prosím, k týmto
rozhodnutiam váţne a zodpovedne.
Aj keď mojou úlohou na dnešnom sneme bolo predniesť správu o činnosti
asociácie od posledného snemu t.j. od marca 2010, dovoľte mi práve z dôvodov
ukončenia nášho 4 ročného volebného obdobia, aby som sa v krátkosti obzrel spať
a vyjadril sa k celému 4 ročnému obdobiu. Keby som to mal vyjadriť úplne
jednoducho tak môţem s kľudným svedomím skonštatovať, ţe obdobie APUMS
v rokoch 2007-2010 bolo úspešné. A to aj napriek tomu, ţe niektoré naše
predsavzatia sa nepodarilo splniť. Keď sme prevzali asociáciu v marci 2007, spolu
so zvolenými členmi rady sme sa zamýšľali ako ďalej pracovať, ako zlepšiť
činnosť asociácie, aké priority si postavíme na celé volebné obdobie, ako
organizačne zvládať popri funkcii prednostu aj riadenie asociácie. Záleţalo nám
aby asociácia napredovala, aby sa pre prednostky a prednostov stala príťaţlivejšou
a atraktívnejšou.
Prvým významným rozhodnutím bolo prijatie strategických úloh na obdobie
rokov 2007 aţ 2010. Aţ na jednu úlohu všetky boli splnené.. Všetky tie, ktoré sme
mohli splniť vo vlastnej réţii. Avšak úloha, kde my samotní sme boli odkázaní na
podporu iných, práve kvôli zlyhaniu tejto podpory sa nesplnila. Určite tušíte, ţe
mám na mysli riešenie pracovno-právneho postavenia prednostov. Našou snahou
bolo, aby v rámci novely zákona 369 o obecnom zriadení, ktorá bola prijatá
v minulom roku bol zakomponovaný aj náš návrh paragrafového znenia, ktorý
pojednával o postavení prednostu, ako významného manaţéra v samospráve.
Keďţe sme nezískali pochopenie a podporu a to hlavne zo strany ZMOSu ani
z Ministerstva vnútra, naše snaţenie sa nenaplnilo. Pevne verím, ţe v budúcnosti
budete mať ďalšiu moţnosť tieto svoje záujmy presadiť. Moţno, ţe sa bude
prijímať úplne nový zákon o obecnom zriadení. Bude potrebné intenzívne rokovať,
stretávať sa a presviedčať hlavne predstaviteľov ZMOS a MV o potrebe takejto
zmeny.
Ešte tu bola jedna zo strategických úloh, pri plnení ktorej vznikali určité problémy.
Bola to činnosť regionálnych sekcií. Tieto boli vytvorené v rámci regiónov
Bratislava, západ, stred a východ. Ich úlohou bolo prejednávať problematiku práce

prednostov, mali sa orientovať na predkladanie podnetov a návrhov, byť
iniciatívne smerom zdola nahor. Nemôţem tvrdiť, ţe regionálne sekcie vôbec
nepracovali. Predsedovia týchto sekcií robili čo bolo v ich silách. Na stretnutia,
ktoré zvolávali však prichádzalo málo prednostiek a prednostov a neprichádzali
ani podnety a návrhy. Nenaplnila sa tak očakávaná efektivita takejto organizačnej
štruktúry APUMS. Preto aj v ďalšom období sa uţ s takýmto členením nepočíta.
Záleţí len na vás akú formu komunikácie smerom zdola nahor si zvolíte.
Významným rozhodnutím, ktoré bolo prijaté po sneme v r. 2007 bolo
vytvorenie novej platenej funkcie výkonného predsedu APUMS. Dnes, po 4
rokoch môţem konštatovať, ţe toto rozhodnutie bolo správne. Výkonný predseda,
ktorý nebol zaťaţený pracovnými povinnosťami ako prednosta úradu, mal lepšie
moţnosti a viac času na výkon aktivít pre asociáciu. Správnym rozhodnutím bolo
aj to, ţe do tejto funkcie bol vybratý bývalý skúsený prednosta MsÚ z mesta
Martin ing. Miroslav Vereš. Výkonný predseda zabezpečuje všetky organizačné
záleţitosti pri prípravách snemov a konferencií, zabezpečuje sponzorov, financie,
robí administratívnu činnosť v asociácii, plní aj ďalšie úlohy , ktoré mu vyplynú
z uznesení rady a snemu asociácie. Výkonný predseda sa stará aj o našu webovú
stránku /www.apums.sk/, o zriadenie ktorej sa tieţ zaslúţil. Výkonný predseda
asociácie významnou mierou prispel ku skvalitneniu činnosti asociácie. . Preto mu
z tohto miesta úprimne ďakujem za jeho prácu počas celých predchádzajúcich 4
rokov. Ţelám mu, aby sa mu darilo takto pracovať aj v ďalších rokoch.
Za veľký úspech nášho volebného obdobia povaţujem schválenie projektu
manaţérskeho vzdelávania prednostov a jeho realizáciu v praxi. Ďakujem autorovi
projektu a lektorovi tohto vzdelávania p. Briestenskému ako aj ďalším, s ktorými
spolupracoval. Ako som uţ spomenul, niekoľko prednostiek a prednostov z celej
SR uţ takéto vzdelávanie absolvovalo. Ţelám vám, aby aj v ďalšom období toto
vzdelávanie bolo úspešné, aby pokračovalo za zvýšeného záujmu prednostiek
a prednostov.
Dámy a páni,
váţnou otázkou, ktorou sme sa pravidelne zaoberali bol a je stav členskej
základne APUMS. Treba povedať, ţe členstvo v asociácii je dobrovoľné. Nikto
nikoho do členstva nenútil. Počas uplynulých 4 rokov sa podarilo dosiahnuť stav,
ţe sme mali aj viac ako 100 členov. Je to však veľa alebo málo. Aký je počet
prednostov na Slovensku. Kladiem si teda otázku, v čom bol a aj je problém, ţe
panie prednostky a páni prednostovia sa do asociácie nehrnú. Chápem terajšiu
situáciu po komunálnych voľbách. Do funkcií nastúpili noví ľudia, ktorí potrebujú
trocha času na zorientovanie, na oboznámenie sa s činnosťou asociácie. Boli a aj sú
tu však prednostovia, ktorí pokračujú vo svojej funkcii a nie sú doteraz členmi
asociácie. Prečo nemajú záujem zapojiť sa činnosti? Veď asociácia nie je nejaká

cudzia organizácia, je to vaša asociácia, vy ju tvoríte. Preto si myslím, ţe taká
určitá stavovská česť by mi mala kázať byť medzi svojimi. Alebo je to len
pohodlie a nezáujem? Neochota vstať zo svojich stoličiek opustiť raz za čas svoju
obec, mesto a aspoň svojou účasťou podporiť asociáciu. Veď členstvo v asociácii,
účasť na odborných konferenciách a ďalších akciách asociácie poskytuje nielen
moţnosť odborného rastu a rozširovania poznatkov, ale aj moţnosť nadviazania
vzájomných kontaktov, lepšieho poznania sa s kolegami a tým aj lepšej
komunikácie medzi sebou navzájom hocikedy, keď napr. vznikne potreba
odkonzultovať si nejaký pracovný problém. Nezanedbateľnou súčasťou je aj
spoločenský aspekt vzájomných stretnutí. Neverím ani to, ţe problémom je výška
členského. Veď 140 eur na celý rok je v silách snáď kaţdej obce či mesta. Pred
asociáciou stojí teda problém ako sa vysporiadať so stavom členskej základne.
Cesta môţe byť len jedna. Neustále presviedčanie, zatraktívňovanie podujatí ,
ktoré bude asociácia organizovať, urobiť asociáciu príťaţlivejšou, zvýšiť
propagáciu APUMS nielen na vlastnej webovej stránke, ale aj v celoštátnych
médiách. Ešte viac vyuţívať médiá, ktoré sme vyuţívali aj my a ktoré sa na svojich
stránkach zaoberajú prácou samospráv. Myslím tým napr. Obecné noviny ,
Komunálne financie ale aj mnohé ďalšie. Bude moţno potrebné osloviť aj
príslušných starostov a primátorov, ktorým by malo v prvom rade záleţať na
členstve svojich prednostov v asociácii s cieľom ich odborného rastu. Odpustite
mi, ţe som sa pri tejto téme trochu zdrţal a tak troška rozohnil. Naozaj sme s týmto
mali neustále problémy a ja si úprimne ţelám , aby ste uţ tento problém nemuseli
v budúcom období riešiť a mohli sa sústrediť na iné zmysluplné aktivity. Novému
vedeniu v tom drţím palce a verím, ţe kaţdý z vás tu prítomných napomôţe pri
presviedčaní a získavaní kolegov z vášho okolia.
Pozitívne je moţné za celé 4 ročné volebné obdobie hodnotiť uţ spomínanú
medzinárodnú spoluprácu. Počas tohto obdobia sa zintenzívnili a skvalitnili
kontakty hlavne s kolegami z ČR. V rámci jazykových moţností prebiehali aj
kontakty s maďarskými kolegami .Uţ v začiatkoch nášho volebného obdobia sa
začala zintenzívňovať spolupráca s ICMA a začali sa aj prvé rokovania
s predstaviteľmi UDITE, ktoré vyvrcholili spomínaným vstupom APUMS za člena
tejto organizácie v marci minulého roka. Táto oblasť činnosti asociácie je dobre
naštartovaná a verím, ţe sa bude ďalej len rozvíjať.
Na dobrej úrovni prebiehali aj kontakty s ďalšími profesnými organizáciami
pôsobiacimi v samospráve. Vyzdvihol by som zvlášť kontakty s AKE a ZHK. Na
slušnej úrovni boli aj vzťahy so ZMOSom a ÚMS. Ďakujem predstaviteľom
týchto zdruţení a asociácií za spoluprácu v rokoch 2007 aţ 2010. Je potrebné v nej
pokračovať a rozvíjať ju. Dobrá spolupráca bola aj s niektorými úradmi štátnej
správy. Zvlášť vtedy, keď sme poţiadali o prednášajúcich na naše odborné
konferencie z príslušných ministerstiev a iných úradov. Ďakujem za to, ţe vţdy si
našli čas a prišli nám odprednášať aktuálnu tému. Boli to hlavne pracovníci Úradu

vlády, ministerstva práce, soc. vecí a rodiny, ministerstva vnútra, ministerstva
financií, NKÚ.
Počas uplynulých 4 rokov asociácia získala dobré meno u firiem a organizácií,
ktoré ponúkajú rôzne sluţby a činnosti pre samosprávu. Prejavilo sa to na
zvýšenom záujme zúčastniť sa na našich konferenciách a ochote pristúpiť na naše
partnerské hladiny. Príjmy z týchto platieb potom pomáhali hradiť náklady na
organizáciu konferencií, prípadne
iných aktivít asociácie. Ďakujem všetkým
firmám a organizáciám za ich záujem. Osobitne však chcem poďakovať hlavne 2
inštitúciám, ktoré nevynechali ani jednu našu konferenciu počas 4 rokov
a významne nám prispeli aj finančne. Jedná sa banku DEXIA a MUNICIPÁLIU.
Verím, ţe ich podpora bude trvať aj v ďalších rokoch.
Pri všetkých spomínaných aktivitách sme sa riadili rozpočtom asociácie, ktorý
kaţdoročne na príslušný rok schvaľoval snem. Príjmy boli tvorené z členského
príspevku a z uţ spomínaných príjmov z partnerských hladín. Vo výdavkovej časti
rozpočtu sa vţdy rešpektovala schválená výška výdavkov. Musím konštatovať, ţe
počas celého volebného obdobia bolo hospodárenie APUMS na dobrej úrovni.
Kontrolnou komisiou neboli nikdy zistené závaţnejšie nedostatky, dodrţiavala sa
finančná disciplína. Vzorne vţdy bola vedená celá dokumentácia o príjmoch
a výdavkoch.
V závere mojej správy sa chcem poďakovať všetkým členom rady, ktorí v nej
počas volebného obdobia pracovali. Ďakujem viceprezidentke Denise Bartošovej,
ďakujem členom kontrolnej komisie, tieţ našej hospodárke Evke Mališovej, ktorá
zodpovedne spravovala naše financie. Počas nášho volebného obdobia sa všetky
snemy a konferencie konali tu, v hoteli Permon. Boli tu pre nás vţdy vytvorené
výborné podmienky. Preto chcem vysloviť poďakovanie aj vedeniu tohto hotela.
No a na úplný záver ďakujem hlavne všetkým prednostkám a prednostom,
členom asociácie za podporu a aktivity v prospech asociácie. Ţelám vám veľa
zdravia a energie pri výkone vašich funkcií a verím, ţe svoju asociáciu vţdy
podporíte. Novozvolenému prezidentovi ako aj novozvoleným členom rady ţelám
veľa úspechov, aby asociáciu viedli vţdy správnym smerom.
Som hrdý, ţe som mal tú česť byť prezidentom tejto asociácie.
Ďakujem za pozornosť.
JUDr.Dušan Ilčík

