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moderátorka: 
Vzájomná spolupráca a nie súťaženie. To je nový systém Európskej komisie. Podľa neho by malo 
Slovensko efektívnejšie získavať eurofondy. Nový systém začne platiť od budúceho roka, keď sa začína 
nové obdobie čerpania európskych peňazí. Šancu budú mať aj malé obce. 
Miriam Dobrotová, redaktorka: 
Zimný štadión, športová hala alebo penzión pre seniorov. Toto je len časť z toho, čo chce Prievidza 
zrekonštruovať či stavať z eurofondov vyčlenených na roky 2021 až 2027. 
Ľuboš Maxina, viceprimátor mesta Prievidza (nezávislý): 
To sú zariadenia vo vlastníctve mesta, ktoré využívajú aj obyvatelia a deti priľahlých obcí hornej Nitry. 
Miriam Dobrotová: 
Doteraz, keď chcelo mesto či obec získať peniaze z eurofondov, každá samospráva napísala vlastný 
projekt a potom súťažili kto peniaze dostane. Bez ohľadu na to, či slúžia obyvateľom jednej obce alebo 
celému regiónu. Tomu je však koniec a samosprávy budú takpovediac odsúdené na spoluprácu. 
Vojtech Čičmanec, starosta obce Kocurany a predseda ZMO hornej Nitry (nezávislý): 
Nebude to čerpanie finančných prostriedkov možnože na konkrétnu obec, malú obec, možnože ani na 
mesto, ale bude to čerpanie na regionálne záujmy. Napríklad obce okolo Nitrianskeho Rudna. Rudno je 
taká stredisková obec. Tam chodia ľudia k lekárovi, za nákupmi a za inými povinnosťami. Takže je 
potrebné, aby tam bola moderná autobusová stanica. 
Miriam Dobrotová: 
Do konca marca preto musí mať každý kraj vytvorenú radu partnerstva. Zástupcovia kraja, miest a obcí, 
štátnej správy a ďalší partneri sa musia dohodnúť na spoločnej stratégii ako a kde v regióne potrebujú 
investovať. Únia miest Slovenska však stále nevie ako majú jej členské mestá postupovať pri vytváraní 
rád partnerstiev. 
Jana Červenáková, riaditeľka Únie miest Slovenska: 
Dnes robíme rozhodnutia v situácie, keď je veľmi veľa neznámych premenných. Nie je jasná legislatíva 
ani objem finančných prostriedkov. 
Miriam Dobrotová: 
Malé obce sa obávajú, že popri regionálnych projektoch a pre vysoké spolufinancovanie sa k 
eurofondom nedostanú. 
Milan Muška, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska: 
Najmä tie chudobnejšie regióny a tie menšie samosprávy. To, že sa zvýši miera spolufinancovania. 
Dnes môžme hovoriť, že ak to bude z terajších päť percent iba pätnásť percent, tak to ešte možno 
ustojíme, ale aj, tak to bude veľký nápor najmä pre malé obce a malé mestá. 
Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (Smer-SD): 
V tomto období sa malé obce mnohokrát k eurofondom nedostali preto, lebo neboli schopné vypracovať 
ani europrojekt. Preto v rámci presunu peňazí do regiónov im presunieme aj peniaze na to, aby si vedeli 
zaplatiť niekoho, kto im eurofondy urobí. 
Miriam Dobrotová: 
Ako sa malým obciam podarí využiť šancu a presadiť v rámci rád partnerstiev aj svoje menšie projekty, 
bude jasné v návrhoch, ktoré musia mať hotové do konca roka. 

 


