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• pokračujúci proces urbanizácie   

v roku 2050 bude 70% obyvateľov sveta žiť v     

urbanizovaných oblastiach, v Európe 85%, na Slovensku 

žilo v roku 1950 v mestách iba 30% obyvateľov, dnes je to 

viac ako 50% a v roku 2050 to bude cca 65% 

• zmena paradigmy miest  

z obchodných centier sa stávajú centrá produkcie  a 

logistiky, mestá poskytujú možnosti pre čoraz 

individualizovanejšiu a zo sieťovanú spoločnosť 

• rast miest = úpadok vidieka  

ale aj problémy pre samotné mestá 

• nové výzvy spojené s transformáciou spoločnosti, 

 

 

svet 



nové výzvy pre mestá  

• Industry 4.0, digital : rast podielu lokálnej ekonomiky, 

narastajúca rýchlosť zmien 

• starnutie obyvateľstva (do roku 2035 dvojnásobný počet 

obyvateľov vo veku nad 65 rokov, v priebehu nasledujúcich 5 desaťročí 

sa zvýši ich počet o viac ako 1 milión osôb, v roku 2060 bude mať každý 

tretí obyvateľ SR najmenej 65 rokov) 

• oddelenie práce a bývania/ suburbanizácia: doprava, 

kvalita životného prostredia, verejné financie,  

• zmena sociopriestorovej organizácie, chovania sa 

obyvateľov, migrácia (vnútorná aj vonkajšia), rast vplyvu a 

participácia občanov  

• nedostatok verejných zdrojov a zvyšovanie podielu 

súkromných zdrojov 

• klimatická zmena 

 



dôsledky, príklad SRN 

kritériá 

• vývoj počtu obyvateľov,  

• saldo pohybu 

• vývoj počtu pracovných 

miest, 

• nezamestnanosť 

• reálna daňová sila,  

• kúpna sila 
 

 



požiadavka na efektívnejšie 
vládnutie 

rozvoj osídlenia, urbanizácia 

decentralizácia, nové úlohy obmedzené verejné financie 

tlak na spájanie,  

na nové formy správy 

top down alebo bottom up? 



mestá sa s tým vyrovnávajú rôzne  

• jasné stratégie 

• špeciálne pracovné skupiny 

• zvýšenie spolupráce so súkromným sektorom 

• snahy o viac stimulov z verejných rozpočtov 

• vlastné iniciatívy v  oblasti trhu práce, hospodárskeho 

rozvoja, mestských financií 

 

ale nie vždy to stačí a preto  rastie význam správy 

územia a spolupráce v mestských regiónoch/ 

aglomeráciách 



 

 

• z pohľadu sveta počtom obyvateľov región/aglomerácia 

(5,4 mil. obyvateľov),  

• očakávaný klesajúci počet obyvateľov, starnúci región 

• nižšia miera urbanizácie, veľkosť „miest“, štruktúra obcí: 

„ výhoda či nevýhoda“?,  

• zmena rámcových podmienok : Industry 4.0, digitalizácia 

• sociopriestorová organizácia obyvateľov nezodpovedá 

správe 

• jedno bohaté mesto, ale aj slumy na juhovýchode 

• stále chýba základný hardware 

• komplikovaná správa územia, partokracia, korupcia, 

neefektívne využívanie financií a zdrojov 

Slovensko v kontexte sveta 



• územný rozvoj založený na mestách, mestských 

regiónoch (EK) 

• potrebujeme silnú miestnu samosprávu (pružná reakcia 

na meniace sa rámcové podmienky), integráciu mesta a 

priľahlého regiónu – mestský región 

• potrebujeme zodpovednosť a spoluprácu namiesto 

podpory fragmentácie a falošnej solidarity 

nepotrebujeme  

• izolované riešenia (ESO, rezortné stratégie,....) 

• VUC v súčasnom stave (kompetencie, financovanie, 

vymedzenie) 

 potrebujeme 



prečo to nefunguje ? 

• nerešpektovanie spravodlivej deľby právomocí 

• spoliehanie sa na „vrchnosť“ 

• každý sa „hrá na vlastnom piesočku“ (rezortizmus, 

úrovne samosprávy, štátna správa a samospráva), 

• nedostatočná komunikácia v sektore aj medzi sektormi, 

• nízka koordinácia aktivít, roztrieštenosť spolupráce, 

množstvo stratégií, koncepcií  

• nízka akceptácia výstupov z odborných kruhov  

• miesto dialógu zbytočné napätie/nedôvera 

• chápanie ohraničené volebným obdobím, nové stratégie 

a nerešpektovanie schválených materiálov 

 



 

príklad 
 

KURS, Vízia SR,....: 
• priestorová koncentrácia  

• cielená podpora prostredníctvom  

     rozvoja  stredne veľkých miest  

• podpora verejnej infraštruktúry s  

     cieľom  vytvoriť funkčné komplexné   

     sídelné celky 

• realizácia municipalizácie ako  

     východisko  uplatnenia princípu  

     subsidiarity 

 

a deje sa pravý opak 

 



 

je vhodná stratégia podpory stredne 

veľkých slovenských miest ? 

mestá veľkosti 2 000 – 30 000 obyvateľov  

• veľa nákladov na rozsah mestských služieb  

• malé úspory z rozsahu  

• malé aglomeračné úspory  

• nízky príjem z daní  

mestá 100 000 obyvateľov  

• dostatočný príjem z daní na krytie služieb  

• možnosť dosiahnutia úspor z rozsahu  

mestá nad 100 000 obyvateľov  

• výrazný rast nákladov na služby  

• zhoršenie dostupnosti  



 

dlhodobý cieľ ÚMS :  mestské 

regióny 

• posilnenie právomocí a zodpovednosti miest 

– kompetencie 

– financie 

 

• spolupráca miest a obcí v prirodzených mestských 

regiónoch 

 

 



dôvody   

• denne je v centrách osídlenia + 20- 30 % trvalo 

bývajúceho obyvateľstva + prechodne bývajúci 

obyvatelia 

• po roku 1980 nastáva vnútroregionálna migrácia 

najmä z miest do obcí, 70 % slovenských miest 

zaznamenalo v období rokov 2011/ 2001 pokles počtu 

obyvateľov  

• starnutie miest 

• riešenie zaťaženia centier, prelievania efektu 

 

ale aj aglomeračné výhody vo väzbe na nové trendy 

 

 



finančné zaťaženie centier 

zaťaženie centra v užšom slova zmysle 

• obyvatelia inej obce profitujú zo služieb ktoré poskytuje centrálna obec, bez toho aby za to 

platili. Z viacerých zahraničných štúdií sa ukázalo že najväčšie zaťaženie je v politikách : 

kultúrna/ voľný čas, vzdelanie, zdravotníctvo, bezpečnosť a doprava 

zaťaženie centra v širšom slova zmysle (štrukturálne zaťaženie) 

• sú náklady centrálnej obce, ktoré je potrebné vynaložiť na vlastných obyvateľov a vyplývajú 

zo špecifickej štruktúry mestského obyvateľstva. Sociálna segregácia v regióne viac dopadá 

na centrálne mesto a jeho najbližšie obce 

výhody centra v užšom slova zmysle 

• výdavky okolitých obcí, ktoré vynakladajú obce v regióne a zvýhodňujú centrum osídlenia, ale 

nie sú v plnej výške platené obyvateľmi centra  

výhody centra v širšom slova zmysle 

• vznikajú najmä z polohy, lepšej dostupnosti centra a daňovou silou podporujúcou kúpnu silu 

 

Švajčiarska skúsenosť 

• výhody centra predstavujú, podľa druhov úloh, v rozmedzí 5-15% celkových nákladov 

zaťažujúcich centrum 

• výdavky v centrách boli výrazne vyššie ako v obciach (+84%). Po odrátaní dotácií, transferov 

a poplatkov za rozdiel znížil z 84% na 44%,  

• V jadrových mestách regiónov a aglomerácií býva daňové zaťaženie o 10-13% vyššie ako 

v obciach regiónu 

• vyšší podiel celkových daní na hlavu  



 

 aglomeračné výhody, výhody 

spolupráce 
vo výrobnej sfére 

(združovanie investícií, spoločné prevádzkovanie zariadení, infraštruktúry)  

• 15 – 20% investičných úspor  

• 14 – 18 % prevádzkových úspor  

 

v nevýrobnej sfére  

• maximalizácia voľného času (úspora dochádzky do práce, na 

zaistenie chodu domácností, na uspokojovanie potrieb obyvateľov), 

– maximalizácia voľného času = čas na osobné záujmy a potreby, 

– rozsah strát = skutočná – min. nutná spotreba času  

• kvalita životného prostredia, t.j. intenzita a komplexnosť 

využitia surovín a polotovarov vo všetkých funkčných 

systémoch mesta  



bariéry spolupráce na Slovensku 
projekt mestské regióny  

• chápanie mestského regiónu, jeden celok so spoločnými politikami 

• chýbajúce povedomie, spolupatričnosť k  regiónu, zlé 

vymedzenie, nerešpektovanie hranice „nodálneho“ regiónu 

• chýbajúce nástroje na podporu rozvoja 

• nedostatočný tlak na zavádzanie spoločného postupu  

• nedostatočná informovanosť o výhodách 

• rozdielne lokálne podmienky a nejasnosť o pridanej hodnote  

spolupráce 

• strach zo straty identity, zo zmien, nedôvera 

• neochota na počiatočné výdavky na kooperáciu a na realizáciu 

zmeny 

• ďalšie problémy, napr.  : nízky záujem o spoluprácu, rozličné 

stranícke väčšiny v obciach a mestách znemožňujúce  spoluprácu,  

ale aj : podceňovanie existencie a kapacít strategických 

útvarov v mestách 

 



možné oblasti spolupráce 
projekt mestské regióny 

• podpora a rozvoj hospodárstva  

• rozvoj dopravy/prepravy  

• zvyšovanie kvality života a životného prostredia 

• využívanie pôdy, zabraňovanie roztriešteniu 

osídlenia 

• spoločný marketing 
• identita mestského regiónu (profilácia) 

• pozície mestského regiónu v medzinárodnej konkurencii  

• verejné služby(sociálne veci, regionálne školstvo, zdravotníctvo,) 

 

 



nič nové pod slnkom 

Poznaň a 17 obcami  

(gminami) 
• témy : podpora hospodárstva,        

marketing, práca s verejnosťou,  

• miestna ekonomika,... 

      2011: vytvorenie stratégie   

     "Metropola  Poznań 2020”  

• 2011: vytvorenie združenia 
 

Mestský región Roterdam  

• 15 obcí a mestské časti Rotterdamu 

• riadi ho rada delegovaných  poslancov,  

• má rozpočet 

• úlohy : plánovanie, bytová výstavba,   

doprava, ďalšie koordinačné úlohy 



• Ballungsraum mit 2,6 Mio 
EW 

• Wien (1,84 Mio) ist umgeben 
von 13 Kleinstädten, vielen 
Dörfern und großflächigem 
Agrarland und 
Schutzgebieten 

• stark radial ausgerichtet mit 
kontinuierlichem 
Siedlungsgebiet entlang 
einiger Achsen (besonders 
nach Süden) 

 

 

 

 

räumliche Struktur der Stadtregion 



mestský región Trnava ? 

prvý krôčik : združenie v jadrovom 

území  
 

o  mesto Trnava + 15 obcí 

o  cca 90 000 obyvateľov 

o  271 km2,  

o  340 obyv./km 

o  priemerná veľkosť obce bez Trnavy  

    1 900 obyvateľov 

o  CP obcí 75 mil. €, (DP 49%) 

o  prírastok obyvateľov 

o  suburbanizácia 

o  denný  pohyb cca 50 000 ľudí 

o  66% EAO obcí dochádza do TT  

o  rast vzdelanosti 

o  širokopásmový internet 

o  pozemky pre stovky bytov 

o  stovky ha plôch pre výrobu +       

    brownfields 



projekty 

2016 - 2017 

• založenie združenia, právnickej osoby v roku 2016 

• spoločný phsr - schválený 

• spoločný webportál www.zomot.sk – v prevádzke 

2017 - ..... 

• cyklotrasy 

• plán udržateľnej mobility FMO (PUM) 

• spoločná politika v oblasti sociálnych služieb  

• spoločná politika územného rozvoja (LUMAT) 

• spoločná stratégia rozvoja predškolských a školských 

zariadení  

• ochrana pred povodňami 

 

http://www.zomot.sk/


90 000 

129 000 

352 000 

krok za krokom 


