
Súčasná situácia 

Integrácia Rumunska a Maďarska do EÚ v značnej miere znížila administratívne prekážky, 

ktoré rozdeľovali v minulosti krajiny, ktoré viedlo k takému procesu, čo zvyšuje voľný pohyb 

ľudí, tovaru a kapitálu.  

Krajiny,  ako neoddeliteľnú súčasť procesu konsolidácie Európskej únie,  začali zosúlaďovať 

svoje právne predpisy, ale napriek tomu sú ešte značné rozdiely medzi rôznymi 

verejnosprávnymi systémami. Bolo potrebné zabezpečiť kvalitné verejné služby, ktorých 

dôležitosť uznali samosprávy, ktoré sa zúčastnia na projekte.  

 

Efektívna, moderná verejná správa v značnej miere ovplyvňuje blahobyt miestnych komunít. 

V neustále sa meniacom prostredí, ktoré je charakteristickým znakom modernej spoločnosti, 

miestne samosprávy si neustále majú zlepšovať svoj výkon, na riešienie problémov si musia 

identifikovať a uplatňovať čoraz novšie a efektívnejšie riešenia.  

V tejto súvislosti päť administratívnych oblastí Rumunska a Maďarska (Élesd, Sólyomkővár, 

Margitta- z Rumunska, Sarvaš a Berettyóújalu z Maďarska) sa rozhodlo, že pokračujú v 

spolupráci a  zvyšujú jej intenzitu, s tým účelom,  aby sa zlepšila kvalita verejných služieb.  

 

Dôsledkom toho mesto Élesd, ako vedúci partner (projekt leader), v spolupráci s obcami  

Sólyomkővár a Margitta, Miestnou samosprávou mesta Sarvaš a Miestnou samosprávou 

Berettyóújfalu, uskutoční  projekt „VEREJNOSPRÁVNY MOST MEDZI POHRANIČNÝMI 

MESTAMI RUMUNSKA A MAĎARSKA” indentifikácia: ROHU179, termín: medzi 1. 

decembrom 2019 a 29. februárom 2020.  Projekt podporuje Interreg V- Rumunsko-Maďarsko 

Program.  

 

Popis projektu 

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť odbornú cezhraničnú interakciu pohraničných malých 

a stredných verejnosprávnych celkov, a tým prispievať k zvyšovaniu kvality verejných služieb. 

Cieľom je rozvíjanie pohraničných osád a zlepšovanie všeobecnej kvality miestnej 

verejnosprávy.  

 

Naše tri konkrétne ciele sú nasledujúce: Zvyšovanie kapacity miestnej verejnej správy 

v poskytovaní verejných služieb na vysokej úrovni; Posilňovanie komunikácie medzi 

verejnosprávnymi a miestnymi komunitami na miestnej úrovni; Vytvorenie udržateľných  

mechanizmov spolupráce v záujme zlepšovania cezhraničných výmien skúseností. 

 

Prostredníctvom vytýčených cieľov a činností projekt zodpovedá investičnej priorite  11/b1 v 

rámci projektu  Interreg V- Rumunsko-Maďarsko  2014-2020  a je v súlade s cieľmi, ktorých 

konečným cieľom je zlepšovanie kapacity verejno-správnych inštitúcií v záujme  lepšieho  a 

efektívnejšieho poskytovania cezhraničných služieb.  



Podľa nárokov projektových partnerov projekt sa sústreďuje na nasledujúce témy: riadenie 

miestneho rozpočtu; zmapovanie smerníc podporujúcich moderné komunikačné technológie/ 

prostriedky, zlepšovanie kapacity  spravovania údajov, zvyšovanie prehľadnosti 

verejnosprávnych činností a podpora účasti na rozhodovaní.  

Projekt oslovuje predovšetkým rôzne organizačné jednoty zúčastnených úradov, zlepšuje ich 

prostriedky a metódy práce so zvyšovaním ich efektívnosti a v neposlednom rade rozvíja 

schopnosti prostredníctvom účasti zamestnancov na cezhraničných stretnutiach. Príjemcovia 

projektu sú pravdepodobne obyvatelia piatich krajín zúčastňujúcich sa v kooperačnom 

programe.  

Partneri počas projektu zorganizujú 10 stretnutí (cezhraničné stretnutia v podobe workshopu) a 

dve spoločné, neviazané miestne porady, ktoré vytvoria pevnú komunikačnú platformu na 

technickej úrovni pre účastníkov. Okrem toho každý partner podľa spolupráce s ostatnými 

partnermi vypracuje činnosť, ktorá prispeje k zvyšovaniu potrebnej kapacity s ohľadom na 

spravovanie miestnych výziev.  

Zároveň sa zakúpia softvéry, informačné  a iné spájajúce zariadenia/služby, ktoré zlepšujú 

výkon služieb, poskytovaných prostredníctvom verejnosprávnych inštitúcií. Partneri vypracujú 

spoločné cezhraničné stratégie a porovnávacie štúdie o rôznych témach, ako : priehľadnosť 

rozhodovania, používanie moderných komunikačných prostriedkov v komunikácii s 

obyvateľmi, zlepšovanie spravovania údajov na miestnej úrovni. Celková suma projketu je 362. 

500 euro a trvá od 1. decemra 2018 po dobu 15 mesiacov.  

Cieľom programu Interreg V – Rumunsko-Maďarsko je finansírovanie spoločných 

rumunských- maďarských programov, ktoré sa zaoberajú  potrebami na dvoch stranách hranice, 

ktoré vyžadujú spoločnú prístupnosť a innovatívne riešenia,  s týmto prispievajúc k  

udržateľnému rozvoju podporovatelnej oblasti.  

Program je pokračovaním cezhraničných partnerských programov v regióne, ktorého celkový 

rozpočet je cca 232 miliónov eur, z ktorých 189 miliónov eur je nevratná podpora z Fondu 

európskeho regionálneho rozvoja.  

Podporovaná oblasť programu: župy Arad, Bihar, Szatmár a Temes na rumunskej strane hranice 

a župy Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg na maďarskej strane.  

 

Miestne informácie 

Sarvaš sa nachádza v Békéšskej župe pri Kereši. Má 16 000 obyvateľov, ale je aj centrom 

viacerých menších osád a dedín. Je verejnosprávnym centrom. Je dôležitou turistickou stanicou 

s mnohými pozoruhodnosťami. Hlavnými zdrojmi obživy okrem cestovného ruchu je 

poľnohospodárstvo, mäsový  a textilný priemysel. 

V menovanom projekte sa naša samospráva zúčastňuje so 72 500 eurovým rozpočtom, z 

ktorého naše mesto zorganizuje 2 odborné workshopy a 1 poradu. Hlavnou činnosťou okrem 

konferencie je vypracovanie štúdie o priehľadnosti verejnej správy, zorganizovanie digitálneho 

vzdelávania pre seniorov, založenie domovskej stránky v rumunskom a slovenskom jazyku a 



výmena celkového audio- technického zariadenia v konferenčnej sále zastupiteľských 

zasadnutí.  

 


