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dve dimenzie územnosprávneho usporiadania 

politická 
spočíva v snahe politických strán vytvoriť model, ktorý zodpovedá ich 
mocenským cieľom 

odborná 
1. s dôrazom na riešenie počtu a veľkosti, ktorý preferuje princíp jednoty 

politického a ekonomického riadenia s dominanciou štátu a tomu 
prispôsobuje samosprávu 

2. s dôrazom na rešpektovanie spoločensko – priestorových samosprávnych 
jednotiek (nodálne regióny), pri rešpektovaní hierarchie centier osídlenia a 
dostupnosti centier, ktorý preferuje decentralizáciu, uplatnenie princípov 
spravodlivej deľby moci a obmedzuje jednotou politického a 
ekonomického riadenia. Pri územnom členení na úrovni regiónov sa 
aplikujú kritériá regionalizácie : homogenita, etno-kultúrne, doterajší 
vývoj, nákladovosť, prírodné podmienky,...a tomu prispôsobuje štátnu 
správu 

 



 
hospodársky rast a politický systém 

 
• história ukazuje, že dosiahnutie pozitívnych účinkov pre 

občana je možné najmä v prostredí politického systému, ktorý 
dlhodobo chráni princípy slobody a prosperity 

 

• existuje významný vzťah medzi prosperitou štátu a formou 
vládnutia, základom bohatstva štátu sú dobre zvolené 
inštitúcie a politický systém, ak štáty postupujú nepremyslene 
dosahujú iba zlomok svojho ekonomického potenciálu 

 

• v úspešných demokraciách je moc decentralizovaná, 
uplatňujú sa princípy subsidiarity, politickej a fiskálnej 
ekvivalencie, jedným z dôsledkov je výrazne väčšia dôvera 
ľudí, ktorá tvorí základ prosperity  

 

 

 



1990 – 1992 : vôľa decentralizovať 

• 1990 

o obnovenie miestnej samosprávy, zákon 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení 

o zákon 472/1990 o organizácii miestnej štátnej správy,  zánik 
správy na úrovni krajov, 38 okresov a v rámci nich 121 
obvodov (nariadenie vlády) 

• 1991- 1992 

o 3 varianty nového  územnosprávneho usporiadania  

o odporučenie realizovať  tzv. župný variant,  

o symetrický oddelený model 15+1 územnosprávnych celkov  

o Ústava SR predurčila vznik regionálneho modelu (IV. hlava) 
 

proces delenia ČSFR zastavil realizáciu stratégií 

 



1993 – 1998 : zmeny v štátnej správe  

• 1993 – 1996 
o vznik Slovenskej republiky 

o predčasné voľby do NR SR (1994) 

o rôzne vládne a mimovládne koncepcie, diskusie o modeloch, 

• 1996 
o zákon 221/1996 o územnosprávnom usporiadaní, územné obvody 

vyšších územných celkov zhodné s územnými obvodmi krajov 

o zákon 222/1996 o organizácii miestnej štátnej správy, zrušenie 121 
obvodných úradov, obnovenie krajských úradov (8), zvýšenie počtu 
okresov (79), následne vznik ďalších pracovísk (41) 

o ostali zachované viaceré siete úradov špecializovanej štátnej správy (23) 

o následne proces vyčleňovania z integrovaných úradov miestnej štátnej 
správy (KÚ, HaZZ, ŠVS, ŠŠI, UVO,...) 

nebola vôľa, ani podmienky, pre posilnenie postavenia územnej 
samosprávy (zmena správy), ale ani ochota pre plnenie princípov 
regionalizácie pri územnom členení  



preferencia mocenských záujmov a riešenia počtu a veľkosti 
územnosprávnych celkov s dominanciou štátu   



politický základ programu vlády 1998  

 „Vláda je pripravená v tomto volebnom období navrhnúť 
a uskutočniť reformu verejnej správy s cieľom zabezpečiť jej 
decentralizáciu, zabrániť pokusom o centralizáciu moci a uľahčiť 
spolunažívanie národností a etník s tým, že budú aplikované 
jednotné princípy na celom území Slovenska“.   

Vo svojom programovom vyhlásení vláda vychádzala z analýz 
vtedajšieho stavu verejnej správy a zaviazala sa :  

novelizovať zákon o územnom a správnom usporiadaní, 
stabilizovať pravidlá financovania samosprávy na celé volebné 
obdobie, zakotviť definitívu štátnych úradníkov až po uskutočnení 
komplexnej reformy, posilniť politické a ekonomické postavenie 
miestnej samosprávy a pripraviť vytvorenie plnohodnotnej 
samosprávy vyšších územných celkov. 

 



1998 – 2001 : príprava decentralizácie 
a zmeny územnosprávneho usporiadania 

 
• 1999  Stratégia reformy verejnej správy 

o dôvody pre zmenu, trendy, podmienky, princípy, model, zásady  
cieľového stavu, rámcové rozdelenie kompetencií 

o zmena riadenia procesu 

• 2000  Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy 

o 4 reformy v jednej +ekonomická a personálna náročnosť, harmonogram 

o návrat k myšlienkam „alternatívneho modelu na župnom princípe“ 

o riešenie štruktúry obcí regionálnym modelom a spoluprácou 

• 2001  

o spory o počte a hraniciach vyšších územných celkoch vyústili v nesúhlas 
NR SR so zmenou územno správneho  usporiadania 

o prijatie rozhodujúcich zákonov, vrátane novely Ústavy SR,  k presunu 
právomocí na obce a vyššie územné celky (302/2001 Z.z., 416/2001 Z.z) 

o prvé voľby do orgánov vyšších územných celkov (8) 

o rozhodnutie o zrušenie okresných úradov, vznik 44 - 50 obvodných 
úradov 

 



politický kompromis 



Inštitúcie a politika sú rozhodujúce 
pre bohatstvo regiónu 



2002 – 2006 realizácia decentralizácie 
• 2002 – 2004  

o Projekt decentralizácie verejnej správy 2003 - 2006  

o presun kompetencií a majetku na obce a vyššie územné celky,  

o prechodná etapa financovania územnej samosprávy 

o vstup do EÚ, NATO 

• 2005   

o nový systém financovania územnej samosprávy  

o zrušenie integrovanej miestnej štátnej správy ako dôsledok presunu 
úloh na obce  a vyššie územné celky 

o vytvorenie špecializovanej miestnej štátnej správy 

o námety na komunálnu reformu 

• Bilancia 2002 – 2006 
o návrh na zmenu územnosprávneho členenia nezískal podporu ANO 

o pozitívne hodnotenie pokroku v decentralizácii, ale nenaplnenie 
princípov spravodlivej deľby moci  

o odloženie komunálnej reformy 

 



po roku 2006 koncentrácia na miestnu štátnu 
správu 

• 2007 zrušenie krajských úradov a vytvorenie obvodných úradov v sídle 

kraja 

• 2013 - ...vládny program ESO 

o  nahradenie krajských úradov a okresnými úradmi v sídle kraja  

o  integrácia časti špecializovanej štátnej správy do 72 okresných úradov 
dvoch typov 

o  riešenie výkonu štátnej správy na úsekoch zdravotníctva, veterinárnej 
starostlivosti a práce, sociálnych vecí a rodiny  

o  vytváranie klientskych centier  

• pred voľbami diskusie o význame a potrebe súčasnej štruktúry 
a o právomociach vyšších územných celkov 

• komunálna reforma ponechaná na riešenie ZMOS 

• rozhodnutie o konaní spoločných volieb do orgánov obcí a VUC  



niekoľko poznámok   

• výnimočnosť procesov v postkomunistických štátoch spočíva v 
snahe o „prevrátenie pyramídy“, pričom úspech závisí na vôli  
vládnucich politických strán 

 

• regionálna diferencovanosť Slovenska (etnicky, ekonomicky, 
geograficky, religiózne,.....) predurčuje potrebu silných miest a 
regiónov 

 

• ľudia dostatočne nevnímajú: 
– väzbu medzi ich bohatstvom, šťastím a deľbou moci v štáte,  

– aký vplyv na to má politický systém, v ktorom centrálna moc neumožní 
vznik, alebo obmedzuje inštitúcie, ktoré by mohli zabrániť 
epidemickému šíreniu špatných zákonov, rozhodnutí 

– nežiadajú po stranách nápravu, systémové opatrenia 



decentralizácia bola súčasťou reforiem  

realizácia, aj keď stále neukončená, stratégií liberalizácie a 
decentralizácie výrazne prispela k rastu ekonomiky (zo 
45% na 77% priemeru HDP EÚ) a pokračovanie 
decentralizácie má potenciál ďalších 10% 



prečo až po roku 1998?  

pre zmenu sú potrebné 
priaznivé podmienky 
na národnej úrovni 

ústavný a právny rámec 
inštitucionálne vybavenie 

vhodné politické prostredie 

vládne stratégie decentralizácia liberalizácia 

miestne skupiny 
miestna  

samospráva 
súkromný 

sektor 

aktivity  
miestnych skupín 

poskytujú služby,  
infraštruktúru, 
informácie 

požadujú: 
služby, 
platia dane a  
poplatky, 
investujú 



prečo ne – centralizovať ? 

• centralizmus je občanom blízky a preto sa nemožno 
čudovať, že si mnoho ľudí želá opatrovateľský, všemohúci, 
štát a že mnoho politikov počúva „hlas ľudu“ 

 

• pokušenie centralizovať je obrovské, centralizmus býva 
dočasne úspešný, vyhovuje chytrým a prefíkaným 

 

• koncentrácia moci je zradná a má tendenciu robiť svojich 
nositeľov pohodlných až hlúpych, ničí ochotu, spontánnosť, 
dobrovoľnosť,  utlmuje aktivity a obsahuje v sebe moment 
sebazničenia, pričom polčas rozpadu centralizmu veľmi 
dlhý,  

 



• chybné rozhodnutia „všemohúceho“ štátu sú príčinou 
ďalekosiahlych kríz a môžu spôsobiť neuveriteľné škody 

 

• aby nerobil chyby musel by mať neuveriteľné množstvo dát 
a informácií, nesmel by ich zle interpretovať, rozhodnutia 
by nemali byť ovplyvňované „zvonka“, nesmel by byť 
náchylný na vyhovenie kariéram politikov a zámerom 
záujmových skupín a to je nemožné, preto robí chyby, často  
s fatálnymi dôsledkami 

 

• dopady zlých rozhodnutí odďaľuje finančnými 
intervenciami, dotáciami, zadlžovaním, zmenou pravidiel, 
zamlčovaním pravdy, informácií,.... 

 



• obranou proti zlyhaniam nie je zachovanie a posilňovanie 
centralizmu, ale naopak spravodlivá deľba moci právomocí 
a zodpovednosti. Ľudia môžu slobodnejšie rozhodovať 
o záležitostiach, ktoré považujú za podstatné, ale musia za 
svoje rozhodnutia niesť aj zodpovednosť 

 
• nové výzvy (technologické, demografické, klimatická zmena, 

zmena priestorového správania sa občanov) si vyžadujú 
nový spôsob spravovania spoločnosti, ktorý by mal byť 
založený princípoch :  

     ne–centralizácia, podpora rôznorodosti, podpora 
konkurencie, konkurenčného prostredia, flexibilná 
kooperácia, prehľadnosť 

 

 

 



 

• „objednávka“ existuje, po 27 rokoch viac ako 50% občanov 
nedôveruje súčasnej forme demokracie a miera dôvery na 
Slovensku patrí k tým najnižším v porovnaní s európskymi 
štátmi.  

 

• je na občanoch, ale aj na politických stranách, kedy si 
uvedomia, že opatrovateľský štát nie je správna odpoveď na 
nové výzvy a očakávané trendy 

 

 

 


