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ÚVOD
Je mimo akejkoľvek pochybnosti, že demokracia a jej súčasné inštitúty, ako nástroj dobrého
spravovania spoločnosti, sú v kríze. Žijeme v období, v ktorom musia aj predstavitelia miest
reagovať na globálne a často sa meniace problémy, presahujúce hranice štátov a
v konečnom dôsledku sa odohrávajúce v katastroch miest a obcí. Riešenia často narážajú na
inštitucionálny problém, na politické inštitúcie, ktorých štruktúra a rozdelenie právomocí
vzniklo pred mnohými desaťročiami, ako reakcia na vtedajšiu situáciu. Otázkou teda je, ako
sa vyrovnať s touto nerovnováhou medzi „starými“ inštitúciami a novými problémami, ktoré
nie je možné v mnohých prípadoch riešiť iba v rámci katastrálneho územia mesta.
Slovensko zažívalo od roku 1950 demografický „boom“. Počet obyvateľov sa zvýšil o viac ako
50% a tomu zodpovedala stratégia podpory budovania novej infraštruktúry, ktorú sa doteraz
nepodarilo naplniť. Mnohé mestá, regióny nemajú kvalitné cesty, sociálnu infraštruktúru,
verejné vodovody, kanalizáciu, čistiarne odpadových vôd,...Demografické prognózy
predpovedajú po roku 2020 pokles počtu obyvateľov Slovenska. To si vyžiada odpovede na
nové otázky. Napríklad: ako efektívne spravovať vybudovanú infraštruktúru? Ako udržať
kvalitu života pri poklese počtu obyvateľov, raste priemerného veku, raste civilizačných
chorôb, zmeny správania sa ľudí, zásadnej zmeny v štruktúre pracovných miest, pri náraste
voľného času...?
Zmena rámcových podmienok poukazuje aj na nesúlad medzi vnútroštátnymi politickými
hranicami (administratívnosprávnymi a často mocensky vymedzenými) a hranicami
odzrkadľujúcimi meniaci sa hospodársky a spoločenský priestor, zmenu správania sa
občanov.1 V prípade poskytovania verejných služieb sa stráca prepojenie medzi užívateľmi
služieb, medzi tými čo znášajú náklady na ich zabezpečenie a tými čo rozhodujú. Štáty sa
snažia na tento problém reagovať rôznymi spôsobmi zmeny spravovania: centralizáciou,
vytváraním združení na úrovni regiónov/aglomerácií, zlučovaním obcí a vyšších územných
celkov alebo novými regionálnymi útvarmi. V tejto súvislosti sa čoraz viac ukazuje potreba
užšej spolupráce rozhodujúcich aktérov v území v rámci metropolitných oblastí, mestských
regiónov.
Veľkým problémom rozvoja územia a efektívneho využívania zdrojov na Slovensku je, okrem
morálneho a etického hazardu a neriešení vecí v súvislostiach, nezvládnutie regulačných
mechanizmov na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni. Preto sa novou výzvou stane
1

príloha 1: Trendy a budúce výzvy pre mestá a mestské regióny
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optimalizácia vzťahov v existujúcej sídelnej štruktúre, podpora centier osídlenia a
spolupráca centier s obcami v ich okolí.
Jednou z dlhodobých priorít Únie miest Slovenska je snaha o napĺňanie princípu subsidiarity,
o posilnenie významu miest ako centier osídlenia a podnecovanie spolupráce miest a obcí
v rámci mestského regiónu. V rokoch 2012 – 2017 spracovalo Komunálne výskumné
a poradenské centrum, n. o., pre Úniu miest Slovenska, viacero strategických materiálov
(niektoré z nich na www.komunal.eu ), týkajúcich sa tejto problematiky.
Pre obdobie 2017/2018 sa členské mestá Únie miest Slovenska zhodli na pokračovaní svojho
snaženia so zameraním na :
- zdôrazňovanie výhod spolupráce centrálneho mesta a obcí v hraniciach
prirodzeného/mestského regiónu,
- podporu systémového a koncepčného nastavenia tvorby strategických a rozvojových
dokumentov (s cieľom eliminácie formálneho a sektorového prístupu k tvorbe
strategických a rozvojových dokumentov, vrátane personálnych kapacít, priebežného
napĺňania a vyhodnocovania)
- odporúčanie inštitucionálnych zmien podporujúcich efektívnejší rozvoj regiónu, novú
regionálnu politiku
- odporúčania úpravy systému financovania miest a regionálneho rozvoja.
Súčasťou aktivít je tento pozičný dokument, ktorý sa vo väzbe na očakávané trendy a výzvy
zameriava na štyri oblasti: spoluprácu obcí, integrované plánovanie a manažment územia,
regionálnu politiku a spôsob financovania územnej samosprávy. Prvé dve témy sú už dnes
v plnej kompetencií miest a obcí, zatiaľ čo druhé dve si vyžadujú rozhodnutia Národnej rady
Slovenskej republiky.
Dokument prehlbuje v uvedených oblastiach ciele Urbánnej agendy pre EU:
- využitie potenciálu a prínosu mestských oblastí pri rešpektovaní princípov subsidiarity
a proporcionality
- zavedenie efektívnejšieho a koordinovaného prístupu k politikám
- zapojenie mestských orgánov do tvorby politík
- vytvorenie nových zdrojov financovania
Slúži nielen pre internú diskusiu členských miest, ale, po prerokovaní, aj ako základ pre
pozíciu Únie miest Slovenska pri rokovaní s predstaviteľmi vyšších územných celkov
a štátnych orgánov. Slúži ako poklad pre participáciu Únie miest na príprave celoštátnych
koncepčných materiálov ako napr. : koncepcia mestského rozvoja, Národná stratégia
regionálneho a územného rozvoja, Národné priority implementácie Agendy 2030,...
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ZHRNUTIE TÉZ
Únia miest Slovenska vychádza z presvedčenia, že základom úspechu Slovenska sú
prosperujúce mestá a preto bude:
1. uprednostňovať spoluprácu miest a obcí v rámci mestských regiónov alebo vo forme
„účelových obcí“, pred zmenou územnosprávneho usporiadania (zmena počtu krajov,
zrušenie krajov, zlučovanie obcí),
2. presadzovať presun súčasných kompetencií vyšších územných celkov na mestá a obce,
ktoré ich môžu zabezpečovať v rámci mestských regiónov alebo formou „účelových
obcí“,
3. presadzovať rozvoj miest – centier mestských regiónov, pričom ponechať na obciach,
aby sa samé rozhodli, ku ktorému centru budú inklinovať,
4. podporovať integrované plánovanie a integrovaný manažment rozvoja regiónov
s cieľom efektívneho využitia endogénneho potenciálu,
5. odporúčať členským mestám vytvorenie strategických útvarov v mestách - centrách
regiónov pre potreby analytických prác a prípravu podkladov pre rozhodovanie politikov
v rámci miest a mestských regiónov,
6. presadzovať integráciu koncepčných a strategických materiálov celoštátneho významu,
najmä : stratégia regionálneho a územného rozvoja, koncepcia mestského rozvoja,
program obnovy vidieka,......
7. presadzovať zmenu regionálnej politiky, ktorej prioritou má byť podpora rastu a inovácií,
inovatívne formy a nie lokalizačné faktory ako doteraz, pričom úlohu vyrovnávania
regionálnych disparít by mal na seba prevziať nový systém finančného vyrovnávania,
8. podporovať regionálnu politiku celoplošne orientovanú na podporu centier regiónov
s variabilnými hranicami a špecifickú podporu horských oblastí na základe osobitnej
horskej politiky Slovenska, s presunom zodpovednosti za prípravu a realizáciu politiky na
mestá, mestské regióny,
9. navrhovať zrušenie organizácii štátu, ktoré
pôsobia v území najmä v oblasti
regionálneho rozvoja a presun ich právomocí na mestá,
10. presadzovať zmenu systému financovania miest posilnením vlastných príjmov a zmenou
finančného vyrovnávania zdrojov (daňové príjmy) a vyrovnávania záťaže (sociálno
demografické a topografické) vertikálne (zo štátneho rozpočtu) a horizontálne (daňovo
silnejšie obce slabším)
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URBÁNNA AGENDA EÚ

Európska únia je jednou z najviac urbanizovaných oblastí sveta. Dnes viac ako 70 % občanov
Európy žije v mestských oblastiach. OSN predpokladá, že do roku 2050 tento podiel
dosiahne 80 %. Rozvoj mestských oblastí bude mať významný vplyv na budúci udržateľný
rozvoj (ekonomický, environmentálny a sociálny) Európskej únie a jej občanov.
Mestské oblasti všetkých veľkostí môžu byť motormi ekonomiky, posilniť rast, vytvoriť
pracovné miesta pre svojich občanov a posilniť konkurencieschopnosť Európy v
globalizovanej ekonomike. V súčasnej dobe 73 % všetkých pracovných miest a 80 % ľudí vo
veku 25 až 64 rokov s terciárnym vzdelaním sídli v európskych mestách a priľahlých
územiach. Mestské oblasti sú však tiež miestami, kde sú sústredené problémy ako je
segregácia, nezamestnanosť a chudoba.
Vzhľadom na uvedené, mestské oblasti zohrávajú kľúčovú úlohu pri napĺňaní cieľov EÚ 2020
a pri riešení mnohých naliehavých úloh, vrátane aktuálnej utečeneckej a azylovej krízy.
Mestské orgány zohrávajú kľúčovú úlohu v každodennom živote všetkých občanov EÚ.
Mestské orgány sú často úrovňou vlády najbližšie k občanom. Úspech európskeho
udržateľného rozvoja miest je veľmi dôležitý pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť
Európskej únie a kvalitu života jej občanov.
Uplatnenie plného potenciálu mestských oblastí vyžaduje spoločný postup tak medzi
sektorovými politikami ako aj medzi rôznymi úrovňami správy. Vyrovnaný, udržateľný a
integrovaný prístup k mestským otázkam by sa mal, v súlade s Lipskou chartou o
udržateľných európskych mestách, zamerať na všetky hlavné aspekty rozvoja miest
(predovšetkým ekonomické, environmentálne, sociálne, územné a kultúrne), aby sa zaistila
dobrá mestská správa a politika. Riešenie najzložitejších problémov mestských oblastí,
vyžaduje spoluprácu mestských orgánov miestnych komunít, občianskej spoločnosti,
ekonomických a znalostných inštitúcií. Spoločne sa stávajú hybnou silou formovania
udržateľného rozvoja smerujúceho k ekologickému, ekonomickému, sociálnemu a
kultúrnemu pokroku mestských oblastí. EÚ, národné, regionálne a miestne politiky by mali
stanoviť potrebné rámce, v ktorých občania, mimovládne organizácie, podnikatelia a
mestské orgány, s prispením znalostných inštitúcií, môžu riešiť ich najnaliehavejšie výzvy.
Urbánna agenda pre EÚ pozitívne hodnotí polycentrickú štruktúru Európy a rozmanitosť
(sociálnu, hospodársku, územnú, kultúrnu a historickú) mestských oblastí v celej EÚ. Okrem
toho Urbánna agenda pre ďalší vývoj EÚ uznáva význam mestských oblastí všetkých veľkostí
a kontextov. Hoci čoraz väčší počet mestských výziev má lokálny charakter, vyžadujú širšie
územné riešenia (vrátane prepojenia mesta a vidieka) a spoluprácu v rámci funkčných
mestských oblastí. Urbánne riešenia majú zároveň potenciál prinášať prospech širším
územiam. Mestské orgány preto potrebujú spolupracovať v rámci svojich funkčných oblastí
ako aj s okolitými regiónmi a tak prepájať a posilňovať územné a mestské politiky.
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Ciele
Urbánna agenda pre EÚ:
1. si kladie za cieľ plne využiť potenciál a prínos mestských oblastí, pričom bude dôraz
kladený na plné rešpektovanie princípov subsidiarity a proporcionality a kompetencií
jednotlivých článkov EÚ.
2. sa usiluje zaviesť efektívnejšie integrovaný a koordinovaný prístup k politikám a
právnym predpisom EÚ s možným dopadom na mestské oblasti a tiež prispievať k
územnej súdržnosti tým, že zníži sociálno-ekonomické rozdiely, ktoré sa vyskytujú v
mestských oblastiach a regiónoch.
3. sa usiluje zapojiť mestské orgány do tvorby politík, mobilizovať ich a zapojiť v prospech
implementácie politík EÚ, pričom bude posilňovať mestský rozmer týchto politík. Tým
že identifikuje zbytočné prekážky v politike EÚ a bude sa snažiť ich eliminovať, si kladie
za cieľ umožniť mestským orgánom, aby pracovali systematickejšie, ucelenejšie a mohli
sa lepšie podieľať na dosahovaní hlavných cieľov EÚ. Okrem toho bude napomáhať
prijímať politické rozhodnutia EÚ tak, aby boli pre mestá ústretovejšie, efektívnejšie a
účinnejšie.
4. nebude vytvárať nové zdroje financovania EÚ, zbytočné administratívne záťaže ani
ovplyvňovať aktuálne rozloženie právnych kompetencií a existujúcich pracovných a
rozhodovacích štruktúr, ani nebude prenášať nové kompetencie na úroveň EÚ (v súlade
s článkami 4 a 5 Zmluvy o Európskej únii).

Prioritné témy a prierezové záležitosti Urbánnej agendy pre EÚ
S ohľadom na priority stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast,
zoznam prioritných tém (bez konkrétneho poradia) pre Urbánnu agendu pre EÚ je
nasledovný :
1. Začlenenie migrantov a utečencov
2. Kvalita ovzdušia
3. Mestská chudoba
4. Bývanie
5. Obehové hospodárstvo
6. Pracovné príležitosti a zručnosti v miestnej ekonomike
7. Adaptácia na klimatické zmeny (vrátane ekologických riešení infraštruktúry)
8. Zmena energetickej základne
9. Udržateľné využívanie pôdy a riešenia na prírodnej báze
10. Mestská mobilita
11. Prechod na digitalizáciu
12. Inovatívne a zodpovedné verejné obstarávanie
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Zložitosť urbánnych výziev vyžaduje integráciu rôznych politických aspektov, ktoré umožnia
vyhnúť sa protichodným dôsledkom a robiť zásahy v mestských oblastiach účinnejšie. V
súlade s právomocami a zodpovednosťami jednotlivých účastníkov, vzatím do úvahy, že
Európska únia nemá kompetencie týkajúce sa niektorých otázok , by vzniknuté partnerstvá
mali zvážiť vhodnosť nasledovných prierezových záležitostí pre vybrané prioritné témy:
- efektívna mestská správa, so zapojením občianskej participácie a nové modely správy
- správa nad rámec administratívnych hraníc a spolupráca medzi samosprávami: mestovidiek, mesto-mesto a cezhraničná spolupráca, prepojená s územným rozvojom a
Územnou agendou 2020 (vyvážený územný rozvoj), strategické územné plánovanie
- inovatívne prístupy
- dopady spoločenských zmien, vrátane zmeny správania, okrem iného podpora
rovnakého prístupu k informáciám, rodovej rovnosti a posilňovania postavenia žien
- výzvy a príležitosti malých a stredných mestských oblastí a polycentrický rozvoj
- obnova miest, vrátane sociálnych, ekonomických, ekologických, priestorových a
kultúrnych aspektov, ktorá súvisí aj s obnovou brownfieldov s cieľom obmedziť
zaberanie nových nezastavaných plôch a poľnohospodárskej pôdy
- adaptácia na demografické zmeny a prírastky a úbytky spôsobené migráciu
- poskytovanie primeraných verejných služieb všeobecného záujmu
- prepojenie na Novú mestskú agendu (Habitat III) OSN (podľa dohody), Ciele
udržateľného rozvoja (SDG, Agenda pre udržateľný rozvoj 2030) OSN a Parížsku dohodu
o zmene klímy z decembra 2015
Spracovaný pozičný dokument Únie miest Slovenska reaguje na uvedené prioritné témy.
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MESTÁ NA SLOVENSKU
Obce a mestá na Slovensku sú najstaršou a najstabilnejšou správnou jednotkou, ktorá
prežila všetky možné zriadenia a štátne formy. Sú pre občana rozhodujúcou správnou
jednotkou a ich význam bude v globalizovanej spoločnosti rásť. Všetky spoločenské zmeny
po roku 1989 sa prejavili v katastroch miest a obcí, ktoré sú dnes sídlom väčšiny podnikov,
pracuje v nich väčšina zamestnancov, žije v nich väčšina ekonomicky aktívnych obyvateľov.
V roku 1950 tvoril podiel mestského obyvateľstva na území Slovenska cca 30%. Do roku
1996 vzrástol podiel mestskej populácie na 56,5%. Od tohto roku poklesol podiel mestského
obyvateľstva na 53,9% v roku 2015. Podľa odhadov UNDP (2018) bude počet mestského
obyvateľstva rásť do roku 2050 na úroveň 65,7%.
Slovensko má špecifické postavenie v Európe v tom, že až 19% vytvoreného HDP na
Slovensku v prepočte na jedného obyvateľa sa koncentruje do hlavného mesta. Iným
špecifikom je veľkosť slovenských miest. Medzi mestá je možné, z pohľadu kritérií Európskej
komisie2, zaradiť za iba 10 z celkového počtu 140 miest na Slovensku.
Mesto
Bratislava
Košice
Prešov
Žilina
Nitra
Banská Bystrica
Trnava
Martin
Trenčín
Poprad
SR

Počet obyvateľov
Počet obyvateľov
Relatívna zmena
(k 31. 12. 1996)
(k 31. 12. 2016)
(v %)
452 288
425 923
-5,83
241 606
239 141
-1,02
93 147
89 618
-3,79
86 811
81 041
-6,65
87 569
77 374
-11,64
85 052
78 635
-7,54
70 202
65 536
-6,65
60 917
55 332
-9,17
59 039
55 593
-5,84
55 303
51 750
-6,42
5 378 932
5 426 252
0,88

Zdroj: Štatistický úrad SR,

2

Definícia mesta pozostáva zo štyroch častí: ak pôdorys mesta prekryjeme ortogonálnou sieťou, všetky bunky
2.
v rámci siete majú hustotu viac ako 1500 obyvateľov na km Súvislé bunky s vysokou hustotou sú klastrované
a medzery vyplnené tak aby sa dosiahol počet obyvateľov „mesta“ minimálne 50000. Všetky obce
(administratívne jednotky na úrovni LAU2) s minimálne polovicou svojho obyvateľstva v rámci urbánneho
centra sa stávajú súčasťou „mesta“. „Mesto“ sa definuje ak 1) existujú spojenia na politickej úrovni; 2)
minimálne polovica obyvateľstva žije na území urbánneho centra a 3) ak minimálne 75% obyvateľstva
urbánneho centra žije v „meste“. DIJKSTRA, L, POELMAN, H.: Regional focus: Cities in Europe – the new
OECD_EC definition
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Z hľadiska budúceho vývoja a známych problémov však veľkosť miest nepovažujeme za
negatívum, ak bude fungovať spolupráca miest a obcí pri zabezpečovaní služieb a úloh.
Naopak vidíme v ich štruktúre potenciál územného a hospodárskeho rozvoja Slovenska.
Proces suburbanizácie, spojený s poklesom počtu obyvateľov v mestách, spôsobuje rast
zaťaženie miest ako centier osídlenia. V členských mestách Únie miest, kde žilo v roku 2017
cca 1,2 mil. obyvateľov, iba 20% z nich zaznamenalo v období rokov 2001 – 2017 rast trvale
bývajúceho počtu obyvateľov. V 80% z nich počet obyvateľov klesol. Celkový úbytok
obyvateľov v členských mestách Únie miest Slovenska je cca 40 000 t.j. Úbytok obyvateľov
sa prejavuje v nižšom podiely na dani z príjmov fyzických osôb, ale aj na nižšom výnose
miestnych daní a poplatkov, pričom náklady na prevádzku miest rastú. Dôvodmi sú najmä
rozširovanie zastavaného územia a klesajúca hustota obyvateľov, potreba modernizácie,
poskytovanie služieb obyvateľom, ktorí majú trvalý pobyt mimo miest, výdavky spojené
s meniacou sa štruktúrou obyvateľov a pod. Úbytok trvalo bývajúceho počtu obyvateľov za
ostatných 20 rokov napríklad spôsobil, že v roku 2018 bude podiel 11 najväčších miest na
výnose dane z príjmu fyzických osôb o 33 miliónov € nižší, ako keby si počet obyvateľov
zachovali. A to napriek tomu, že sa celkový výnos dane na Slovensku v roku 2018 zvýši o cca
16,7 mil. €.
Geografický charakter Slovenska výrazne
ovplyvňuje osídlenie a mieru urbanizácie
Slovenska a je dôležité venovať v novej
regionálnej politike, ale aj pri zmene
financovania územnej samosprávy, osobitné
postavenie horským oblastiam. Slovensko
patrí rozlohou aj počtom populácie
k najhornatejším v Európe a 344 obcí
Slovenska leží v nadmorskej výške nad 540 m. n. m.
Nedostatočná podpora centier osídlenia
v menej rozvinutých regiónoch spôsobuje
znižovanie konkurencieschopnosti regiónov
a ich postupné vyľudňovanie, čo sa rovnako
prejavuje aj v daňovej sile miest, obcí,
regiónov a tieto sú čoraz viac závislé od
rôznych foriem finančného vyrovnávania.
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SPOLUPRÁCA NA MIESTNEJ ÚROVNI
Slovensko je regionálne výrazne diferencovaným štátom. Jeho úspech preto závisí od
spoločnej vôle obyvateľov a nimi volených politikov, od spoločných cieľov rôznorodých
kultúr a priestorov, ale najmä od vlastnej zodpovednosti občanov, ktorí majú v spoločnosti
nielen práva, ale aj povinnosti. Úspešné Slovensko by malo mať jasný cieľ: byť jednotný,
rôznorodosť podporujúci štát. Preto sa Únia miest Slovenska od svojho vzniku (1994)
zasadzuje za naplnenie princípov spravodlivej deľby moci, najmä princípu subsidiarity a za
posilnenie priamej demokracie, s cieľom zvýšiť, nielen vplyv občanov na správu verejných
vecí, ale aj zodpovednosť občanov za úspešnosť ich obce, mesta a tým aj štátu.

Základom úspechu budú prosperujúce malé a stredné mestá
Slovensko nemusí súťažiť s inými štátmi o čo najväčšie mestá a nemusí si robiť ťažkú hlavu
z toho, že väčšina našich miest sa z hľadiska ich veľkosti za mestá v Európe nepovažuje.
Vzhľadom na očakávané trendy (demografické, sociálne, klimatické, technologické ale aj
hospodárske – rast miestnej ekonomiky) zohrajú prosperujúce a dynamické malé a stredné
mestá a ich priaznivá územná štruktúra dôležitú úlohu z hľadiska dobrých životných
podmienok nielen pre svojich obyvateľov, ale aj pre obyvateľov z okolitého vidieka. Dá sa
rovnako očakávať, že dokážu omnoho flexibilnejšie reagovať na meniace sa podmienky. Táto
sieť miest bude predpokladom pre zastavenie vyľudňovania vidieka, pre vyvážený územný
rozvoj na Slovensku, ale aj pre jeho bezpečnosť. Úlohou centrálnej vlády je vytvoriť pre ich
rozvoj podstatne lepšie podmienky a úlohou predstaviteľov miest je mať vôľu a záujem
prevziať čo najviac zodpovednosti za rozvoj územia, ktoré spravujú v prospech svojich
obyvateľov. Nemenej dôležitou bude širšia spolupráca miest a obcí pri zabezpečovaní
verejných politík, čo prospeje k zmierneniu problémov roztrieštenosti osídlenia, negatívnych
externalít a vytvoria sa podmienky pre efektívnejšie poskytovanie verejných služieb.
Politikmi prezentovaná zmena počtu vyšších územných celkov, alebo ich zrušenie nič
neprinesie. V prvom rade je nevyhnutná úprava v rozdelení právomoci a v spôsobe
financovania úloh územnej samosprávy. V súvislosti s diskusiou o komunálnej reforme Únia
miest Slovenska považuje v súčasnosti za najlepšie riešenie vytváranie predpokladov pre
spoluprácu na miestnej úrovni a aplikáciu zákona 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov
o dobrovoľnej možnosti zlučovania, ak to budú chcieť občania dotknutých obcí. Z čisto
ekonomického pohľadu sa môže javiť zlúčenie malých obcí do väčších, aby boli obce
„životaschopnejšie“, ako efektívne. Nedá sa to v niektorých prípadoch vylúčiť, ale neexistuje
jasný dôkaz, že väčšie územné celky sú jednoznačne efektívnejšie ako tie menšie. K tomu
je ešte potrebné pripomenúť, že akékoľvek spájanie obcí narazí na odpor a ak by sa aj odpor
prekonal vzniknú nové hranice, ktoré môžu byť z pohľadu efektivity alebo z hľadiska
očakávaných trendov onedlho rovnako nevyhovujúce ako tie súčasné.
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Model spolupráce
Pri hľadaní vhodného riešenia, modelu, je potrebné rešpektovať dve kritériá :
1. maximálna inštitucionálna zhoda medzi:
a. nositeľmi rozhodnutia a nositeľmi nákladov (princíp spojenia)
b. nositeľmi rozhodnutia a užívateľmi (demokratický princíp)
c. nositeľmi nákladov a užívateľmi (princíp ekvivalencie)
2. prekrytie zabezpečovania konkrétnej úlohy, potrebných kompetencií/právomocí
a priamej zodpovednosti (politická a fiskálna ekvivalencia).
Existujú rôzne modely (integračné, dezintegračný), ktorými je možné plniť obe kritériá
a zároveň naplniť princíp subsidiarity a obmedziť negatívne externality. Jedným
z integračných je model regionálny, teda vytvorenie druhej úrovne samosprávy, čo
predpokladala aj Ústava SR a ktorý sa po roku 2001 aplikoval na Slovensku. Sú možné aj
integračné modely bez vyšších územných celkov, v ktorom sú úlohy nadobecného
charakteru zabezpečované buď centrálnym mestom, alebo zmluvnými vzťahmi medzi
obcami, alebo spoluprácou centrálneho mesta a obcí v rámci mestských regiónoch3.
V rámci diskusie ponúklo Komunálne výskumné a poradenské centrum n.o. Piešťany, aj
riešenie cestou tzv. účelových obcí 4 (dezintegračný model), v ktorom budú spolupracovať
obce podľa potreby efektívneho zabezpečovania jednotlivých úloh. Vychádza sa pritom
z princípu, že neexistuje optimálna veľkosť územnosprávnej jednotky, ale optimálna veľkosť
výkonu (napr. počet klientov) pre jednotlivé druhy úloh. Iný počet obyvateľov (klientov) je
potrebných napríklad pre optimálne fungujúcu materskú škôlku, iný pre efektívne
nakladanie s komunálnym odpadom, .....
Oba modely spolupráce, teda regionálny model t.j. spolupráca centrálneho mesta a obcí
ležiacich v tzv. nodálnom regióne, ako aj model účelových obcí, sú z hľadiska cieľov Únie
miest Slovenska a princípov spravodlivej deľby moci v štáte prijateľným riešením, nakoľko
prispejú k zníženiu zaťaženia miest ako centier osídlenia. Oba modely umožňujú postupne
nahradiť súčasné samosprávne kraje. Zároveň sa
viacročnou spoluprácou obcí
vykryštalizujú vzťahy medzi obcami a postoje obyvateľov a vzniknú lepšie podmienky aj pre
prípadne zlučovanie obcí (napr. v kantónoch Švajčiarska prišlo vo väčšine prípadov
k zlučovaniu obcí so súhlasom obyvateľov až ako dôsledok desaťročia trvajúcej spolupráce).

3

http://www.komunal.eu/sk/municipality
Viktor Nižňanský : Rekonštrukcia štátu II., Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o.,2017,
www.komunal.eu
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SPOLUPRÁCA OBCÍ V RÁMCI MESTSKÉHO REGIÓNU
Pri spoločných úlohách nemá dominovať centrálne mesto
Ústava Slovenskej republiky a zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vychádzajú z princípu rovnakého postavenia všetkých obcí, ktoré majú
bez ohľadu na veľkosť rovnaké právomoci a povinnosti. V súlade s legislatívou boli
na regionálnu a miestnu samosprávu boli prenesené desiatky kompetencií či už vo forme
samosprávnej pôsobnosti alebo vo forme preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy.
Medzi hlavné princípy vládnej stratégie decentralizácie (1999) patrili: spravodlivá vertikálna
deľba moci, vrátane princípu subsidiarity, vytvorenie podmienok pre rozvoj občianskej
spoločnosti, flexibilita pri riešení problémov a zabezpečovaní verejných služieb. Súčasťou
bola aj možnosť združovania sa obcí s cieľom spolupráce pri efektívnom plnení zverených
úloh a požiadaviek občanov. Táto preferencia flexibilnej možnosti spolupráce bola uplatnená
preto, aby mohla existovať rôzna veľkosť správnej jednotky pre jednotlivé druhy
kompetencií. Vytvorili sa tak predpoklady pre efektívne zabezpečovanie nielen výkonu
správnej agendy, ale aj rozvoja spravovaného územia. Pravidlá spolupráce boli zakotvené v
zákone § 20 zákona 369/90 Zb., v znení neskorších predpisov5:
1. obce môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej
úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo
založením právnickej osoby podľa osobitného zákona,
2. majetok, ktorý obce získajú na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej
úlohy alebo činnosti, alebo z činnosti právnickej osoby, ktorú založili podľa osobitného
zákona, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy. Podiel na
5

Slovenský právny poriadok - i súčasná prax - pozná viacero foriem medziobecnej spolupráce, napríklad :
spoločný fond (§ 7 ods. 6 druhá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov /ďalej len „zákon o obecnom zriadení“/),
združovanie prostriedkov (§ 7 ods. 5 zákona o obecnom zriadení),
obchodná spoločnosť (§ 56 a nasl. Obchodného zákonníka), spravidla spoločnosť s ručením obmedzeným (§
105 až 153 Obchodného zákonníka) alebo akciová spoločnosť (§ 154 až 220a Obchodného zákonníka),
družstvo (§ 221 až 260 Obchodného zákonníka),
zmluva o združení (§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka),
združenie obcí poskytujúce všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997 Zb. o neziskových
organizáciách poskytujúce verejnoprospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.),
zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti (§ 20a zákona o obecnom zriadení),
napr. zmluva o zriadení spoločného obecného úradu (§ 20a ods. 3 zákona o obecnom zriadení), zmluva o
hlavnom kontrolórovi viacerých obcí (§ 18b zákona o obecnom zriadení)
združenie obcí (§ 20b zákona o obecnom zriadení),
dohoda o spolupráci s obcou/obcami iných štátov (§ 21 zákona o obecnom zriadení),
členstvo v medzinárodnom združení obcí (§ 21 zákona o obecnom zriadení),
dohoda (zmluva) verejnoprávneho charakteru, napr. dohoda o zlúčení obce (§ 2a ods. 2 zákona o obecnom
zriadení), dohoda o rozdelení obce (§ 2a ods. 6 zákona o obecnom zriadení), písomná dohoda o
spoločnom hasičskom zbore (§ 33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov),
záujmové združenia obcí (čl. 66 Ústavy Slovenskej republiky, § 20f až 20j Občianskeho zákonníka).
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majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak sa
obce nedohodnú inak,
3. spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu
s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie6.
Často sa vzťah mesta a jeho zázemia opiera o predstavu, že centrálne (jadrové) mesto je vo
vzťahu k okoliu, k okolitým obciam, nadradené. Takáto predstava však nezodpovedá pojmu
mestský región, pretože existujú úlohy, ktoré sú dôležité pre mestský región ako celok
a preto sa obce, vrátane jadrového mesta, majú pri plnení úlohy chovať ako rovnocenní
partneri, ktorí sa v mnohých prípadoch spájajú aj so súkromným sektorom do spoločných
aktivít v prospech bývajúceho obyvateľstva a návštevníkov.

Sedem oblastí pre spoluprácu
Na základe skúsenosti z pilotných projektov mestských regiónoch sme identifikovali sedem
oblastí, v rámci ktorých sa ukazuje spolupráca mesta a obcí, ale aj spolupráca verejného
a súkromného sektora, ako výhodná a môže podporiť rast územia ako celku:
1. podpora hospodárstva (napr. spolupráca v jednotlivých odvetviach, spoločný rozvoj
plôch, spoločné usídľovanie podnikov, koordinované využitie endogénneho potenciálu
územia s cieľom podpory rastu),
2. vedomostná spoločnosť (napr. rozvoj technológií v rámci verejnej správy, vytvorenie
informačnej a komunikačnej platformy, internetové portály, ďalšie opatrenia na
zdieľanie vedomostí),
3. spoločné verejné politiky v rozsahu kompetencií (napr. sociálne služby, školstvo,
doprava a preprava, zdravotníctvo, e-government....)
4. udržateľný rozvoj dopravy (napr. vytvorenie spoločného dopravného konceptu,
optimalizácia verejnej osobnej dopravy, koncepcia mobility, spoločná cenová politika),
5. vytvorenie, resp. udržanie vysokej kvality života a životného prostredia (napr. zelené
plochy, oddych, ekologické plochy, opatrovanie, údržba, zariadenia voľného času,
kultúry, zvýšené nasadenie obnoviteľných zdrojov energie, odpadové hospodárstvo,
protipovodňové opatrenia,..),
6. udržateľný rozvoj osídlenia (napr. spoločný postup pri využívaní územia, kultúrnej
krajiny, transparentnosť a koordinácia miestnych a regionálnych rozvojových plánov,
využívanie pôdy, zabraňovanie roztriešteniu osídlenia),
7. spoločný marketing (budovanie spolupatričnosti k regiónu, vytváranie spoločnej identity
pre podporu spolupatričnosti, vytvorenie spoločnej pozície regiónu v národnej
a medzinárodnej konkurencii cestou pomocou spoločného vystupovania navonok).

6

zákon zároveň umožňuje dobrovoľné zlučovanie obcí
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Centrá mestských regiónov
Únie miest Slovenska podporuje stratégiu regionálneho rozvoja, ktorá sa sústredí na centrá
rastu - mestá, ktoré spolupracujú s okolím (mestské regióny). Od svojho vzniku presadzovala
tzv. župný variant územnosprávneho usporiadania založený na 16 centrách a 16 mestských
regiónoch (župách).
Návrh centier mestských regiónov podporuje územný rozvoj Slovenska založený na
vyváženom hospodárskom raste a územnej organizácii činností v rámci polycentrickej
mestskej štruktúry. Nakoľko je nejedná o návrh novej úrovne verejnej správy, ale o podnet
na začiatok systematickej spolupráce pri riešení súčasných a očakávaných problémov,
odporúčame ponechať vymedzenie hraníc mestského regiónu na dohode a rozhodnutí
orgánov miestnej samosprávy, bez ohľadu na hranice súčasných vyšších územných celkov.
Pri odporúčaní konkrétnych miest vychádzame zo súčasného stavu, vývoja, koncepcie
urbanizácie Slovenska, kritérií regionalizácie, ale aj zo zohľadnenia plošnej účinnosti centier.
Základnú sieť centier mestských regiónov by mali tvoriť mestá : Banská Bystrica, Bratislava,
Komárno, Košice, Liptovský Mikuláš,
Lučenec, Martin, Michalovce, Nitra,
Poprad, Prešov, Prievidza, Rimavská
Sobota, Trnava, Trenčín, Žilina. Vzhľadom
na dlhodobosť procesu je vhodné
v prechodnom období rozšíriť podporu
minimálne aj na centrá 3. kategórie, čím
by sa počet mestských regiónov rozšíril,
pričom ich úloha by bola rozličná (viď
klasifikácia centier)

Združenie, jedna z foriem spolupráce
Prístup spolupráce v hraniciach mestského regiónu, je plne v súlade s trendmi v Európe.
Vytvorenie podmienok pre zvládnutie očakávaných trendov a výziev si vyžaduje čo
najstabilnejšiu štruktúru. Ideálnym riešením by bolo zlučovanie. Nakoľko takýto prístup,
vzhľadom na doterajší vývoj, minimálnu mieru spolupráce, ale aj súčasné bariéry
a nepripravenosť politických elít na miestnej a centrálnej úrovni pristúpiť k centrálne
riadenému zlučovaniu obcí, nepovažujeme za reálny, druhým najlepším riešením je čo
najpevnejšia a najstabilnejšia forma spolupráce v hraniciach mestského regiónu. Jednou
z možnosti je vytvorenie združenia obcí ako novej právnickej osoby.
Hlavné princípy združenia :
Identita
združenie posilní rozvoj a význam mestského regiónu ako politicky, hospodársky a kultúrne
jedinečného priestoru, v rámci ktorého jednotne vystupujú mesto a obce ako partneri
Strana 15 z 57

Stratégia
združenie dosiahne svoje ciele a zámery tým, že sa vytvorí základ dôvery a partnerských
vzťahov, posilní sa sebavedomie, zosieťujú sa združené obce a tým aj ich vedomosti,
schopnosti
Organizačná kultúra
združenie je partnerom každej obce, orientované na riešenie problémov a otvorené
využívaniu inovácií a podporujúcemu rozvoj obcí v združení
Úlohy
združenie na základe dohody obcí zabezpečí spoločne pre všetky členské obce úlohy
v oblastiach dohody jeho členov a bude znášať politickú a právnu zodpovednosť za ich výkon
Procesy
združenie bude vypracovávať na základe zadania produkty, podporovať obce v správe
a riadení územia obcí a bude sa starať o dohody, obhajovanie záujmov obcí
Zdroje
združenie má svoj vlastný rozpočet a bude mať kvalifikovaný personál
Systém
združenie je vo vlastníctve obcí, bude mať potrebné rozhodovacie a pracovné štruktúry,
ktoré dokážu pripravovať a realizovať projekty
Príležitosti a ohrozenia spolupráce mesta a obcí v rámci mestského regiónu
A. príležitosti
A1 Využitie rôznorodého potenciálu územia
A2 Efektívnejšie zabezpečenie úloh a
zabezpečenie úloh, ktoré sa doteraz
nezabezpečovali
A3 Včasné rozpoznanie spoločného a odlišností
A4 Posilnenie pozície v rámci kraja a štátu

B. ohrozenia
B1 Rôzna veľkosť obcí
B2 Rozličné perspektívy rozvoja obcí

B3 Rozličná identita
B4 Rozličné záujmy a priority

Ohrozenia sťažujú spoluprácu a preto je potrebné hľadať ich riešenie. Námety na riešenie
ohrození :
B1 Rôzna veľkosť obcí
V spoločnom regióne existujú obce s rozličným počtom obyvateľov, rôznymi pracovnými
možnosťami, rozličným hospodárskym potenciálom, odlišnou daňovou a finančnou silou.
Jadrové mesto, väčšie obce a menšie obce majú rozličné profesionálne politické zastúpenie,
rôznu veľkosť úradov, organizácie, ale aj rôznu úroveň profesionality. Možné riešenia:
- z obsahového hľadiska
o profesionálni zamestnanci jadrového mesta robia prípravu v jednotlivých
oblastiach pre celý región, pričom sú platí obcami celého regiónu,
- z organizačného hľadiska
o je potrebné zabrániť aby jadrové mesto dominovalo, v spoločných politikách by
mali byť všetci rovní,
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o v jednotlivých oblastiach je možné odovzdať vedenie komisie ľuďom z obcí,
o je možné zriadiť profesionálnu inštitúciu financovanej zo zdrojov obcí regiónu,
ktorá bude mať na starosti prípravu odbornej agendy ,
- z procesného hľadiska je
o lepšie začať bez vopred definovaného konkrétneho výsledku, tým sa všetci
členovia môžu zúčastniť procesu,
o vhodné používať participatívne metódy na prípravu projektov,
o potrebné jasne definovať pravidlá, ak nie sú jasne je dobré ich vyjasniť všetkým,
o najlepšie začať s menšími projektmi
B2 Rozličné perspektívy rozvoja obcí
Vidiecke obce sú často vystavované väčšiemu tlaku pri ich rozvoji. K tomu je väčšinou rozvoj
orientovaný tam, kde existuje optimálne prepojenie osídlenia a dopravy, preto sa
najčastejšie územie rozvíja pozdĺž hlavných ťahov. Vidiecke, menej dostupné, obce mimo
hlavných ťahov ťažko „znášajú“ pokračovanie takého procesu. Možné riešenie:
- z obsahového hľadiska
o vytvorenie spoločnej stratégie, vízie, spoločného programu rozvoja,
o vypracovať opatrenia v niektorých oblastiach v prospech vidieckeho územia,
o motivovať malé obce v projektoch,
o podporiť odborne menšie obce,
- z organizačného hľadiska
o vytváranie flexibilných zoskupení pre jednotlivé projekty,
- z procesného hľadiska
o je možné začať s projektom pre menší počet obcí, ale informovať všetky,
o v priebehu času nebude platiť vo všetkých projektoch stratégia win-win, niektoré
obce získajú, iné nie, preto je potrebné vypracovať dopadovú analýzu na všetky
obce (čo získajú, čo stratia),
B3 Rozličná identita
Napriek tomu, že sa životné štýly mesta a vidieka približujú, rozdiely medzi mestskou
a vidieckou identitou sú zreteľné. To môže viesť k rozličným prioritám, k nedorozumeniam
a nedôvere. Možné riešenia:
- z obsahového hľadiska je
o potrebné rôznymi spoločnými aktivitami dosiahnuť spoločnú identitu regiónu,
o vhodné spolu vypracovať spoločnú víziu,
o vhodné začať s dôveryhodnými projektmi,
- z procesného hľadiska
o vytvárať postupne spoločný príbeh regiónu,
o vyzdvihovať to čo spája, nie to čo rozdeľuje,
o postupne budovať spoločnú identitu,
o je vhodné mať všeobecne akceptovaných „vlajkonosičov“ a získať osobnosti pre
podporu spolupráce,
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B4 Rozličné záujmy a priority
Mesto a obce nemusia reagovať na rovnaké výzvy. Zatiaľ čo mesto trápia sociálne problémy,
doprava,....vidiek má problémy s infraštruktúrou, miestnou ekonomikou. Preto bude chcieť
každý presadzovať svoje priority. Situácia sa môže vyhrotiť tým, že volení predstavitelia obcí
chcú realizovať svoje sľuby, projekty a zastupujú záujmy svojich obyvateľov. Regionálne
aktivity a angažovanie sa občania pri voľbách neocenia. Možné riešenia:
- z obsahového hľadiska je
o vhodné zvýrazňovať potenciál celého regiónu,
o vytvoriť menšie centrá pre malé obce v rámci regiónu,
o potrebné, okrem regionálnych projektov, riešiť aj miestne projekty,
- z organizačného hľadiska
o vytvoriť tematické skupiny na spoluprácu,
o umožniť variabilnú geometriu projektov (projekty pre rôzne skupiny obcí),
- z procesného hľadiska
o budovať na úspechoch doterajších regionálnych projektov,
o vnímať špecifiká obcí, mikroregiónov,
o zvýrazňovať riešenia spoločných problémov,
o zvoliť rôznu rýchlosť realizácie projektov,
o flexibilne nastavovať procesy .

ÚČELOVÁ OBEC- ALTERNATÍVA REGIONÁLNEHO MODELU7
Postupné znižovanie významu hraníc územných celkov transformáciou spoločnosti
a zmenou chovania sa ľudí, prináša otázku či by pre každú úlohu, ktorá evidentne presahuje
možnosti a hranice jednej obce, nemala existovať úplná voľnosť obcí vytvoriť špeciálnu
správnu jednotku tam, kde to bude efektívnejšie. Vychádzame z už uvedeného princípu, že
neexistuje optimálna veľkosť územnosprávneho celku (dokazujú to mnohé príklady zo
zahraničia, ale aj Slovenska), ale existuje optimálna veľkosť jednotky pre zabezpečovanie
konkrétnej úlohy, napr.: školy, sociálne služby, údržba ciest,....... Nakoniec aj na Slovensku
máme príklad vodárenských spoločností.
Riešenie cestou účelovej obce, prehlbuje súčasný systém medziobecnej spolupráce,
rešpektuje platnú legislatívu a zároveň ponecháva na obyvateľoch obcí, aby sa sami rozhodli
či sa chcú spájať s inými obcami alebo nie. Návrhom riešenia sa vraciame k námetu
z koncepcie decentralizácie a modernizácie verejnej správy z roku 2000, kde sa odporúčalo
zabezpečovania kompetencií formou účelového zväzu obcí, ako verejno – právnej
korporácie. Pritom nie je nevyhnutné aby boli v rámci jedného zväzu/ účelovej obce,
vykonávané všetky kompetencie, ale obce sa môže by súčasťou rôznych zväzov / rôznych
účelových obcí. Tento prístup umožní postupné a prirodzené formovanie regionálnych
7

Pracovný názov, v koncepcii decentralizácie sa uvádzalo slovné spojenie účelový zväz obcí
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štruktúr – mestských regiónov, v ktorých nebudú vopred definované hranice, ale tie budú
výsledkom prirodzených vzťahov medzi centrom a jeho spádovým územím. Riešenie umožní
prirodzeným spôsobom nahradiť súčasnú štruktúru vyšších územných celkov.

Účelová obec
je verejnoprávna korporácia, ktorá je s politickými obcami na jednej úrovni. Na rozdiel od
politickej obce ide o špecializovanú obec pre niektoré úlohy, napr. technická infraštruktúra,
hospodárenie s odpadom, verejná preprava, bezpečnosť, sociálne veci, školstvo,...
Funkčnými, prekrývajúcimi sa a medzi sebou súťažiacimi správnymi jednotkami sa
prelievanie efektov (negatívne externality) nerieši zlučovaním správnych celkov. Ide
o vznik flexibilných a variabilných jednotiek, ktoré poskytujú špecifické služby pre
obmedzený počet občanov v jasne vymedzenom priestore/území. Občania môžu byť členmi
viacerých takýchto jednotiek, spolurozhodujú o ich výkonoch a výdavkov a volia orgány.
Jednotky sú často v konkurencii. V ideálnych podmienkach sa dá týmto prístupom obmedziť
problém prelievania úžitku.
Od združení obcí sa odlišuje tým, že v danej oblasti môže mať daňovú/poplatkovú
právomoc, občanmi volené orgány/ zástupcov občanov a vlastné nástroje priamej
demokracie (napr. referendum). Účelová obec umožní politickým obciam zabezpečovať ich
potreby spolu s inými obcami na dobrovoľnej báze, pričom môžu byť zachované súčasné,
viacúčelové kooperačné formy alebo sa môžu, vytvoriť nové jednotky, podľa oblastí, pre
zvýšenie synergického efektu. Vytvorenie účelovej obce s jasnými úlohami, kompetenciami
a zodpovednosťou minimalizuje problémy, ktoré vznikajú pri účelových združeniach a iných
formách kooperácie. Umožňuje zníženie počtu inštitúcií na miestnej úrovni, čo zvýši
transparentnosť a efektívnosť, ale aj odblokovanie reformných projektov, pri ktorých
existuje iba voľba medzi zlúčením a samostatným výkonom kompetencií. Pritom sa
zachovajú osvedčené základné princípy organizácie štátu: priama demokracia, finančná
transparentnosť, priama zodpovednosť orgánov, princíp subsidiarity. Účelová obec sa
opiera o štyri princípy: funkčnosť, presah cez hranice obce, konkurencia, verejnoprávna
korporácia.

Charakteristika účelovej obce
Aká veľká má byť účelová obec?
Účelová obec zahŕňa územia prislúchajúcich obcí, ktoré sa dobrovoľne rozhodli spoločne
zabezpečovať vybrané úlohy (bottom up). Zo strany štátu neexistuje preddefinovaná
štruktúra úloh a ani veľkosť jednotiek
Koľko obcí by malo byť súčasťou účelovej obce?
Neexistuje optimálny počet obcí, či to budú 2 alebo 80, alebo viac, záleží od dohody
a efektivity zabezpečovania úlohy
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Od čoho závisí veľkosť účelovej obce?
Je to variabilné podľa úlohy, potrieb a iných kritérií spolupráce. Neexistuje štátny tlak na
obce, aj keď v praxi sa to môže stať, že ekonomické aspekty vytvoria tlak na spoluprácu.
Kritériá efektívneho výkonu služby sú dôležitejšie ako „estetické“ aspekty
Aké úlohy má zabezpečovať účelová obec ?
Všetky úlohy čo doteraz plnili obce a vyššie územné celky budú plniť obce. Účelová obec plní
každú úlohu na ktorej sa zhodli členské obce a ktorá bola na účelovú obec prenesená z obcí.
V praxi to budú najmä úlohy, ktoré majú veľké výdavky/podiely na rozpočte, či už z dôvody
investičného alebo prevádzkového. Štát nebude určovať tieto úlohy, ide o využitie šance,
veľkosti a výhod spolupráce. Nanajvýš štát môže nepriamo (legislatívou, finančným
vyrovnávaním) vytvárať podmienky pre spoluprácu
Koľko úloh môže byť prenesených na účelovú obec
Môže to byť jedna, ale aj všetky úlohy, podľa potrieb a vôle členských obcí. Čiže obec si
môže nechať jednu alebo dve - tri úlohy, ktoré sú pre ňu dôležité a ostatné riešiť v účelovej
obci.
Ako to je s demokratickou zodpovednosťou?
Pre účelovú obce platia tie isté pravidlá ako pre politickú obec, otázky volieb,
referenda,....teda zvolení predstavitelia musia skladať účty občanom. Občania s politickými
právami v členských obciach vytvárajú spoločne orgán (-y) účelovej obce, na základe
volebného systému.
Ako sa budú tvoriť úrady účelovej obce ?
Pretože účelová obec má špecifické ciele, nebude exekutíva/úrad tvorený na základe
politických dohôd, ale skôr na báze výberu odborníkov pre danú oblasť a nastavených
kritérií
Aká bude organizácia účelovej obce?
Účelová obec môže mať zastupiteľstvo, ale môže existovať aj bez neho (správna rada a
dozorná rada z volených predstaviteľov politických obcí, menovaný riaditeľ správnou radou,
kancelária). Voľba formy bude ponechaná na členoch združenia, čím sa predíde umelo a zo
zákona vytváraným orgánom.
Nebudú potrebné zmeny aj v pôvodných obciach?
Účelová obec môže byť platformou aj pre časť politickej obce, najmä v prípade veľkých
miest, ale aj v prípade „roztrúsených“ obcí. Časti mesta, obce sa môžu rozhodnúť
spolupracovať s inou obcou ako je ich pôvodná politická obec. Takto sa môžu časti obce
prihlásiť k spolupráci v rôznych kompetenciách s rôznymi obcami.
Nie je to iba „staré víno“ v novom obale?
Účelová obec je inovatívny model medziobecnej spolupráce, ktorý sa opiera o overené
princípy
organizácie štátu (priama demokracia, finančná transparentnosť, priama
zodpovednosť orgánov,. subsidiarita) a na druhej strane zahŕňa súčasné trendy (orientácia
na úlohy, potenciál pre flexibilnú správu, optimálne zväčšovanie sa,..), ale aj spomínané
tlaky na zmenu, pričom existujúce štruktúry štátu môžu byť modernizované menej
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radikálnou formou. Je to posilnenie spoločných obecných úradov (SOU) o demokratickú
kontrolu výkonu ich úloh s možnosťou rozširovania úloh
Ako budú financované účelové obce?
Zo zdrojov politických obcí, ktoré sa prenesú na účelovú obce podľa štruktúry a rozsahu
úloh. Zmení sa systém finančného vyrovnávania politických obcí. Finančné vyrovnávanie
nebude podľa vzorca, podľa kritérií, ale na základe finančnej sily obce (nie na 100%)8.
V rámci školského normatívu sa odstránia všetky výnimky z hľadiska veľkosti školy, vzorec
bude naďalej obsahovať ostatné špecifiká.

Rozdiel medzi „účelovou obcou“ a zlúčením obcí
Zatiaľ čo pri zlúčení obcí prichádza k likvidácii pôvodných politických obcí, ktoré sa zlúčia do
jednej, s jedným politickým orgánom, v prípade „účelovej obec“ sú všetky politické obce
zachované, ale vytvárajú v jednotlivých kompetenciách a na dobrovoľnej báze nový
subjekt, na ktorý prenesú výkon konkrétnej kompetencie a zvolia si spôsob ako budú
spoločnú účelovú obec spravovať. Jedná sa de facto o ďalšiu formu miestnej samosprávy,
ktorá bude fungovať na úrovni pôvodných politických obcí, pričom jej veľkosť a hranice
budú vychádzať z efektivity zabezpečovania úlohy. Predpokladom je zmena spôsobu
financovania obcí a minimalizácia prerozdeľovania verejných financií, čím sa vytvorí tlak na
spoluprácu.

Príklady vytvorenie účelových obcí9
Obce môžu vytvárať účelovú obec pre jednotlivé kompetencie. Hranice účelových obcí sa
môžu, ale nemusia v jednotlivých kompetenciách vždy prekrývať. Príklady účelovej obce:
Školská obec : materské škôlky, základné školy, odborné školy, gymnáziá, umelecké školy,.....
Technická infraštruktúra: cesty, technické služby, správa nehnuteľností, viacúčelové haly,
odpadové hospodárstvo(existuje zatiaľ zmluvná dohoda), zásobovanie vodou (už existuje),
odkanalizovanie (už existuje), plánovanie,...
Bezpečnosť : hasiči, polícia, civilná ochrana,...
Sociálne veci : detské domovy, domovy dôchodcov, opatrovateľská služba,.....
Realizáciu je možné uskutočniť pomocou piatich, vzájomne prepojených, krokov:
1. prehodnotiť kompetencie, čo znamená:
a. presun vybraných kompetencií z VUC na obce
b. presun vybraných úloh miestnej štátnej správy na obce, vrátane úloh
vykonávaných v rámci preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy
c. zrušenie režimu preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy
2. ponechať na obce, aby sa rozhodli čo všetko presunú na súkromný sektor a čo budú
zabezpečovať v rámci účelovej obce, alebo samostatne
8
9

podrobnejšie v úvahe o novom spôsobe financovania obcí
Príkladom na Slovensku sú vodárenské spoločnosti
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3.

4.

5.

ponechať na obce aby sa rozhodli s kým a v akej forme budú úlohy zabezpečovať
(integráciou alebo dezintegračne zvýšenou spoluprácou)
ponechať na obce, aby sa rozhodli či budú mať volené alebo delegované orgány v rámci
„účelovej obce“
zmena financovania obcí
a. posilnenie skutočných vlastných príjmov obcí
b. zmeniť systém finančného vyrovnávania.

Alternatíva k bodu 3:10
Zákonná povinnosť spolupráce vo vybraných oblastiach, ktoré majú význam pre región alebo
štát11 a stanovenie optimálnej kapacity užívateľov(počet obyvateľov) pre plnenie
kompetencie / úlohy napr. :
- podpora hospodárskeho rozvoja a odborné školstvo
- plánovanie a rozvoj územia
- regionálne dopravné plánovanie a manažment dopravy (IDS)
- správa, údržba a výstavba ciest II. a III. triedy
- ochrana proti živelným pohromám
- .....

10

Alternatíva k bodu 3 je krajným riešením ak sa ukáže, že obce nie sú ochotné spolupracovať
Príkladom zo zahraničia môže byť zákon o metropolitnom regióne Frankfurt/Rhein – Main z 8.marca 2011,
ktorý predpisuje konkrétne oblasti spolupráce miest, obcí a krajov, alebo námety z Fínska
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INTEGROVANÉ PLÁNOVANIE A MANAŽMENT
Význam a ciele integrovaného plánovania
Integrované plánovanie je súčasťou zmeny prístupu k „regionálnej“ politike, od sektorovej
k územnej (teritoriálnej).
Mestský rozvoj a jeho plánovanie má v prvom rade slúžiť verejnému blahu. Má za cieľ
zabezpečiť rovnosť šancí v rôznych častiach územia, pre rôzne skupiny obyvateľstva,
sociálne skupiny. Dosiahnutie konsenzu môže prispieť k sociálnemu zmieru v čase nárastu
sociálnych a priestorových nerovností. Občania, ak sú negatívne dotknutí plánovaním, veľmi
často protestujú, napr. proti ekonomickým záujmom súkromných investorov, ale aj proti
komplexným a dlhodobým infraštruktúrnym projektom. To kladie vysoké nároky na
strategické plánovanie a na diskusiu s partnermi s cieľom zohľadniť ich pripomienky.
Integrovaný rozvoj mesta/ mestského regiónu, na rozdiel od doterajšieho plánovania
rozvoja, by mal byť viac orientovaný na projekty a ich realizáciu, mal by obsahovať
komplexný prístup, koordinovať jednotlivé sektorové zámery do jedného celku, pričom je
potrebné integrovať rôzne aspekty:
- rôzne úrovne, od mestskej časti/štvrte po región,
- rôzne „rezorty“,
- súkromné a verejné financie a podporné nástroje,
- rozličných aktérov a organizačné štruktúry.
Práve jasné prepojenie stratégie a jej realizácie je to čo si vyžaduje integrovaný prístup
k rozvoju mesta/mestského regiónu. Rovnako prehlbovanie bariér medzi aktérmi
v konečnom dôsledku obmedzuje rast kvality života v meste.
Okrem nosných výziev ako je globalizácia, demografické a sociálne zmeny, klimatická zmena,
sú pre mestá prioritami miestne/lokálne témy, ktoré majú často strategický význam pre
rozvoj mesta/mestského regiónu :
- medzinárodná spolupráca, využitie šance prehlbujúcej sa medzinárodnej spolupráce
miest,
podpora
kultúrnych
a hospodárskych
výmen
ako
predpoklad
konkurencieschopnosti,
- spolupráca mesta a okolia, profilácia pomocou, napr. marketingu, bývania, prepravy
a dopravy, spoločné riešenie problémov, efektívna deľba práce,...
- hospodárstvo, veda, kreativita, podpora a posilnenie zo sieťovania, podpora miestnej
ekonomiky, podpora zmiešaných území nie monofunkcie,
- sociálna súdržnosť a integrácia rovnosť šancí,
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- mesto ako miesto pre bývanie, diferencovaná ponuka bývania pre rozličné cieľové
skupiny, obnova, modernizácia, verejné priestory, dostupnosť služieb,....
- vzdelávanie, nastavenie infraštruktúry pre všetky vekové skupiny,...
- klimatická ochrana, spotreba energií
Existuje tiež spektrum miestnych, resp. regionálnych tém podporujúcich kvalitu a trvalú
udržateľnosť miest/mestských regiónov:
- efektívne využívanie plôch, regulovaný priestorový rozvoj
- kultúra mobility, znižovanie hlučnosti
- zeleň v meste
- mesto a kultúra výstavby
- rozvoj centier a maloobchodu
- kultúra, šport, voľný čas

Nosné piliere integrovaného rozvoja
-

riadenie a vytváranie sietí aktérov
podpora verejného dialógu, nové formy participácie,
monitoring na úrovni častí mesta, obcí, štvrtí veľkých miest, ale aj mestských regiónov,
analýzy, scenáre, prognózy, dáta,
dlhodobé ciele, kritériá pre súkromných aj verejných aktérov,
sektorové alebo prierezové programy,
evaluácia cieľov, procesov výsledkov.

Organizácia a zdroje
Pozícia strategického plánovania a rozvoja môže byť zabezpečovaná v rámci organizácie
správy rozlične:
- ako súčasť vedenia,
- ako osobitný odbor, sekcia,
- ako súčasť sekcie ekonomiky mesta,
- ako mestská/ regionálna organizácia12
Výhodou prepojenia vedenia a stratégie rozvoja spočíva v možnosti riadenia a koordinácie
celej správy mestského regiónu.
Jednotlivé formy závisia od miestnych zvyklostí, miestnej histórie, ale aj od personálnych
možností a preto nie je vhodné plošne povedať, ktorý model je pre konkrétne mesto,
mestský región, lepší. Bez ohľadu na formu je pre všetky rozhodujúce:
- podpora od vedenia mesta, obcí, miestnych politikov, prepojenie s volenými orgánmi,13

12

V tejto súvislosti považujeme za potrebné prehodnotiť celkovú štruktúru štátnych a aj samosprávnych
inštitúcií, ktoré sa majú zaoberať regionálnym rozvojom.
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- akceptácia od ostatných aktérov,
- „nadrezortné“ projektové, pracovné a riadiace skupiny,
- priama väzba na rozpočet mesta,
- finančná autonómia.
Integrovaný rozvoj mesta si vyžaduje finančné a personálne zdroje, ktoré umožnia získať
kvalitných zamestnancov, spolupracovníkov, odborníkov rôznych disciplín: urbanizmus,
priestorový a mestský rozvoj, životné prostredie, geografia, sociálna politika, správa, právo,
ekonomika. Ľudí, ktorí sú otvorení nápadom, názorom, sú kreatívni, flexibilní, znášajú
zaťaženie, sú schopní pracovať v tíme a majú pochopenie pre názory iných.
Ak sa dnes centralizuje na úrovni centrálnej vlády strategické plánovanie pod Úrad vlády
SR14, je rovnako potrebné aby sa adekvátne útvary pre strategické plánovanie vznikli na
úrovni regiónov, ale aj na úrovni miest - centier mestského regiónu.

Manažment rozvoja mesta/mestského regiónu
Integrovaný rozvoj sa nemôže obmedzovať iba na vypracovanie plánov, dokumentov (napr.
PHSR, PRM). Je k nemu potrebný manažment pre jeho realizáciu. To si vyžaduje prepojenie
času, peňazí, práva, plôch,...cestou tematických programov a priemet do programového
rozpočtu. Manažment rozvoja mesta pozostáva z rôznych úrovní / druhov :
- manažment plánovania
- informačný a komunikačný manažment
- projektový a realizačný manažment
- manažment kvality (optimalizácia pomocou kritérií, súťaží, poradenstva, monitoringu,
evaluácie,...
Pre evauláciu integrovaných konceptov je najlepšie používať mix metodík:
- vývoj kvalitatívnych a kvantitatívnych indikátorov
- evaluácia plnenia cieľov, princípov, procesov
- dosiahnuté, realizované projekty,....
Úlohy verejného sektora
Mestské orgány by mali, z dôvodu nových výziev a ich dopadov na mestá / mestské regióny,
využívať integrované strategické plánovanie a integrovaný manažment. V rámci neho
presadzovať spoluprácu mesta a okolia. Primátori, mestské rady, mestské komisie
a zastupiteľstvá by mali viesť diskusie o prispôsobeniu sa miest novým podmienkam.
13

Existuje aj možnosť prepojenia voleného predstaviteľa občanov s priamou zodpovednosťou za sektor
„rezort“, čiže občania si volia člena rady zodpovedného napríklad za ekonomický rozvoj mesta, ktorému
podlieha miestna exekutíva a miestne podniky v danej oblasti
V roku 1999 vzniklo z rovnakého dôvodu Ministerstvo regionálneho rozvoja, ktoré zo straníckych dôvodov nikdy
nedostalo dostatok právomocí a nástrojov, nikdy sa na ňom nesústredili všetky kompetencie a následne bolo
rovnako zo straníckych dôvodov, zrušené, čím sa iba prehĺbil toľko spomínaný rezortizmus aj v oblasti regionálneho
rozvoja
14
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Predpokladom úspešnej aplikácie integrovaného plánovania rozvoja miest sú nielen
materiálové a personálne možnosti, ale aj nevyhnutná politická podpora. Únia miest
odporúča aby v rámci svojich organizačných štruktúr mestá vytvárali strategické útvary,
ktoré budú pripravovať analytické, odporúčanie a monitorovacie správy pre rozhodovanie
mestských politikov.
Predstavitelia regiónov by mali sprostredkovať a participovať na výmene skúseností,
podporovať procesy integrovaného plánovania rozvoja v rámci svojich kompetencií,
financií, ale aj spoločným postupom pri využívaní eurofondov. Mali by vytvoriť platformu
pre diskusiu, odporúčania a riešenia spoločných postupov na úrovni miest v regiónoch.
Spoločne s obcami požadovať na vláde a parlamente ako podmienku čerpania
štrukturálnych fondov naplnenie princíp integrovaného rozvoja nielen v rámci mestských
funkčných území krajských miest, ale na celom území Slovenska, aby sa obmedzili rôzne
rezortné a individuálne podporné schémy. Vytvoriť strategické útvary, ktoré budú
spolupracovať s centrálnou vládou.
Centrálna vláda by mala brať predstaviteľov miest za rovnocenných partnerov už vo fáze
prípravy stratégie. V rámci návrhov je potrebné zaoberať sa posilnením právnych,
kompetenčných a finančných podmienok pre mestský a regionálny rozvoj a nepripustiť
oslabovanie komunálnej a regionálnej úrovne. Je potrebné garantovať minimálne
strednodobú stabilitu podporných programov, prehodnotiť celkovú štruktúru inštitúcií,
ktoré zo zákona zriadila, resp. ich podporuje. Jedná sa o Integrovanú sieť regionálnych
rozvojových agentúr, RRA, RIP/BIC, RPIC, Rady pre rozvoj v najmenej rozvinutých
regiónoch.....Aby jasne definovala podporu stratégii regionálneho rozvoja orientovaného na
podporu centier prirodzených regiónov. Zároveň aby po diskusii s obcami predložila
legislatívu upravujúcu povinnosti spolupráce miest a obcí v rámci mestských regiónov
v definovaných oblastiach/ kompetenciách, v prípade zlyhania dobrovoľnosti.
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NOVÁ REGIONÁLNA POLITIKA
Rozvoj regiónu úzko súvisí s jasnou deľbou právomocí kompetencií, medzi centrálnou
vládou a územnou samosprávou, závisí na existencii kvalitných inštitúcií s vlastnou
právomocou, ale aj zodpovednosťou. V prípade Slovenska sa v koncepcii decentralizácie
uvažovalo, že nosnou úrovňou, reprezentovanou volenými orgánmi a kvalitnou
profesionálnou správou budú vyššie územné celky. Na jednej strane doteraz neprišlo
k spravodlivej deľbe kompetencií a finančných zdrojov tak, aby túto úlohu mohli vykonávať,
ale zároveň ani doterajší predstavitelia vyšších územných celkov nenaplnili zákonné
možnosti.
Od vzniku samostatného štátu Slovensko nemá jasnú regionálnu politiku, nie je
jednoznačne definované akú úlohu má zohrávať centrálna a akú miestna a regionálna
úroveň. Tak ako aj v mnohých iných oblastiach sa striedajú prístupy podľa priorít centrálnej
vlády. V regionálnej politike pretrváva centralizmus a na tzv. regionálnu politiku, od ktorej sa
očakáva že je politikou územnej samosprávy, majú mestá a regióny minimálny vplyv. Ani
jedna vláda nevytvorila dostatočné podmienky na zapojenie miest a regiónov do rozvoja
územia a obe úrovne samosprávy majú iba obmedzené nástroje a finančné zdroje pre
využívanie ich endogénneho potenciálu. Sú závislé na dotáciách zo strany vlády.
Aj keď sa môže zdať snaha vlády o podporu investícií (stimuly) v štrukturálne zaostávajúcich
regiónoch zmysluplná, jej potenciál je pre zaostávajúce regióny s nízko kvalifikovanou
pracovnou silou otázny. Podnikatelia nebudú realizovať veľké investície iba na základe
dočasnej podpory do regiónov, kde nebude dostatok pracovných síl, pretože im narastajú
náklady spojené so získavaním externej pracovnej sily. Zároveň aj úspešné usídlenie firmy
v takomto regióne bude do budúcna znamenať skôr presídlenie do iného, menej
nákladného, regiónu ako základ pre budúce centrum rozvoja.
Nedostatky súčasného stavu
Medzi nedostatky je možné zaradiť:
- ekologicky, ekonomicky a sociálne trvalo neudržateľný priestorový rozvoj Slovenska,
- chýbajúca zhoda na priestorovom rozvoji, na stratégii
- nevhodné inštitucionálne usporiadanie, rozdelenie kompetencií a zodpovednosti,
- chýbajúce nápady, a ak existujú nie sú realizované,
- nedostatky vo vzdelávaní.
V najnovšom zhodnotení vo vstupnej správe k Národnej stratégii regionálneho a územného
rozvoja (ÚV SR, 2017), sa naše tvrdenie potvrdzuje a o. i. sa konštatuje:
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- pozitívny vývoj národného hospodárstva sa nepremieta do vyrovnávania regionálnych
disparít, neprináša rast kvality občanov,
- dominantná pozornosť sa venuje makro ekonomike a nedostatočný dôraz je kladený na
endogénny rozvoj regiónov, pretrváva nízke využitie vnútorných zdrojov regiónov,
- verejné investície sú z 95% kryté eurofondmi, ktoré mali byť iba doplnkovým zdrojom,
- dlhodobým problémom sú disproporcie medzi rozdelením zodpovednosti
a disponibilitou nástrojov,
- regióny a mestá nie sú vybavené právomocami,
- regiónom a obciam chýba podpora rozvoja vedomostne založenej spoločnosti,
- malé a stredné podniky netvoria protiváhu nadnárodným spoločnostiam,
- ekonomická dimenzia regiónov je dlhodobo podceňovaná,
- regióny a mestá trpia nedostatkom kvalitných ľudských zdrojov pre strategické
rozhodovanie v kontexte zahltenia operatívou,
- priestorová organizácia regionálnej politiky vrátane riadiacich štruktúr nevychádza
z priamych väzieb na prirodzené funkčné regióny, čim sa znižuje adresnosť regionálnej
politiky, schopnosť intervencie vrátane alokácie finančných zdrojov,
- priestorová organizácia verejnej správy a vecná príslušnosť nereflektuje priestorové
rozloženie a rozsah problémov,
- pretrváva nedostatočná priestorová koordinácia odvetvových politík,
- organizácia mnohých služieb nerešpektuje priestorovú štruktúru
a nekryje sa
s prirodzenými spádovými oblasťami,
- roztrieštenosť zodpovednosti medzi ústrednými orgánmi znižuje akčnosť a pružnosť
manažmentu,
- zodpovednosť a nástroje sú zle definované, politika je nesystémovo rozdrobená,
- regióny a obce skôr pasívne spravujú ako manažérsky usmerňujú regionálny a územný
rozvoj,
- politika regionálneho a územného rozvoja je chybne chápaná ako politika štátnej správy
a samosprávy bez kľúčových aktérov lokálnej a regionálnej a ekonomiky,
Výsledkom doterajšej regionálnej politiky
a politiky finančného vyrovnávania zo
strany centrálnych vlád, ale aj výsledkom
pôsobenia
predstaviteľov
vyšších
územných celkov, sú narastajúce
regionálne disparity, vyľudňovanie
regiónov a strata konkurencieschopnosti
mnohých miest a mestských regiónov,
regionálnej
najmä
v juhovýchodnej
oblasti Typológia
konkurencieschopnosti,
zdroj : UV SR
Slovenska.
V minulosti,
ale
aj
v súčasnosti, prijímané opatrenia na riešenie regionálnych problémov (financovanie
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zaostávajúcich okresov už v deväťdesiatich rokoch neúspešne presadzovala vtedajšia vláda)
síce pomôžu momentálne znížiť nezamestnanosť v regiónoch, ale z dlhodobého hľadiska je
ich efekt otázny.

Rozvoj regiónu je nikdy nekončiaci proces
a preto by nemal byť prispôsobovaný politickým, volebným, cyklom. Základom úspešného
rozvoja mestského regiónu je pochopenie jeho možností a výhod. Akákoľvek stratégia nie je
jednorazovou správou, ale dlhodobou stratégiou, ktorá si vyžaduje dopĺňanie, adaptáciu na
zmenu rámcových podmienok na základe permanentné monitoringu, pričom je potrebné
mať neustále na zreteli potreby a možnosti miestnej ekonomiky, obyvateľov,.. ktoré sú tiež
premenné.

Regionálna politika a regionálne disparity
Regionálne disparity existovali vždy a budú existovať vo všetkých štátoch. Odlišnosti sú
v rozdieloch nerovností, v ich posudzovaní/hodnotení a v aplikovaných nástrojoch. Predtým
ako chceme kvantitatívne uchopiť riešenie regionálnych disparít je potrebné uskutočniť
viaceré rozhodujúce kroky. Ide najmä o vymedzenie regiónov, veľkosť a použité techniky
prerozdeľovania. Ak to neurobíme môžu nastať následné problémy pri medziregionálnom
a medzinárodnom porovnávaní.
Existujú rôzne typy regiónov
- prirodzené : pre ich vymedzenie sa používajú geograficky topografické znaky,
- homogénne, ktorých odlišnosti sú dané ich charakteristikou : chudobné a bohaté,
rastúce, stagnujúce, upadajúce,
- funkčné : rozhodujúci je pohyb obyvateľov do a z centra,
- politické : územnosprávne celky.
Pre porovnávanie sa hodia veľmi obmedzené politické regióny, ktorých hranice stále menej
zodpovedajú životnému a hospodárskemu priestoru a už ich pôvodné vymedzenie
nerešpektovalo kritériá regionalizácie, ale bolo rýdzo politickým rozhodnutím ( a zlým).
Preto aj súčasné vyhodnocovanie regionálnych disparít na úrovni okresov alebo vyšších
územných celkov nepovažujeme za vhodné. Pre analýzu regionálnych disparít je vhodné
orientovať sa na homogénnosť regiónov, pričom ak chceme porovnávať je potrebné dávať
pozor aj na to, aby veľkosť bola približne rovnaká a aby mali svoje centrum
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Cieľom rozvoja nemá byť prioritne záchrana existujúceho, ale hľadanie
nových perspektív
vo väzbe na očakávanú zmenu rámcových podmienok, na nové trendy a výzvy. Súčasťou by
malo byť prehodnotenie miestnej/regionálnej ekonomiky a jej komparatívnych výhod. Ak
nie sú v regióne / meste k dispozícii odborníci, treba ich najať (nie na dlhodobé kontrakty,
ale na jasné časovo obmedzené konkrétne úlohy). K realizácii vízie, projektov je samozrejme
dôležité získanie podporu ostatných úrovní územnej samosprávy, ale aj ministerstiev a
vlády. Dá sa očakávať, že bariérou rozvoja, realizácie projektov, budú aj legislatívne
opatrenia (regulácia) a preto je nevyhnutné komunikovať s predstaviteľmi zákonodarného
zboru. Iniciatíva, jasné definovanie problému, by mala prísť z „regiónov“.
Súčasťou procesu musia byť opatrenia na zlepšovanie podnikateľského prostredia v území
(mesto, mestský región), ktorým sú napríklad: skvalitňovanie infraštruktúry, vytváranie
miestnych stimulov (pozemková politika, využívanie objektov, miestne dane a poplatky,
služby,...), vzdelávanie obyvateľov, bývanie a jeho diverzifikovaná ponuka, využívanie plôch
a pozemkov ako aj priemet zámerov do rozpočtu regiónov a obcí15. Pri príprave a realizácii je
nevyhnuté korigovať existujúce bariéry.

Nová regionálna politika
Podobne ako v iných štátoch sú výsledky hospodárskeho rozvoja Slovenska závislé od
dynamiky malého počtu regiónov. Konkurencieschopnosť regiónov, t.j. schopnosť pritiahnuť
atraktívne odvetvia a kvalifikovanú pracovnú silu má základ skôr v nehmotných faktoroch,
ktoré sa súhrnne dajú označiť ako kvalita života (dostupnosť zdrojov a služieb, prístup
k vyššiemu
vzdelávaniu, prístup
k zdravotným
službám,
zdravotný
stav
obyvateľstva, bezpečnosť, kriminalita), čo je takmer neriešiteľné riadením z jedného centra.
Zásadným rozhodnutím je voľba medzi dvomi stratégiami podpory:
- sústredenie sa na hlavné centrá rastu, ktoré spolupracujú s okolím (mestské regióny),
- rozptýlená pomoc do zaostávajúcich regiónov.
V súlade so Koncepciou urbanizácie Slovenska, ale aj so závermi prác SAV, podporuje Únia
miest Slovenska realizáciu konceptu tzv. decentrálnej koncentrácie založenej na mixe
viacerých stratégií:
- koncentrácia na rozvoj centier mestských regiónov, na posilnenie ich infraštruktúry
a hospodárskej výkonnosti,
- posilnenie medziobecnej a medriregionálnej spolupráce,
- obmedzenie podpory mimo centier na podporu iba z vlastných zdrojov,
15

Pre vopred definované projekty je vhodná participácia rozpočtov VUC aj miest a obcí
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- konzekventná realizácia intenzifikácie výstavby v centrách, obmedzenie zaberania
nových plôch v extraviláne.
a teda aj stratégiu sústredenia sa na centrá rastu - mestá, ktoré spolupracujú s okolím
(mestské regióny).
Vymedzenie regiónu
Predpokladom účinnej regionálnej politiky je vymedzenie regiónov. Hodnotenie regionálnej
úrovne by sa malo uskutočniť na báze tzv. nodálnych regiónov, definovaných na základe
dochádzkových vzťahov obyvateľov za prácou, dosažiteľnosťou územia. Pritom je potrebné
rešpektovať v maximálne možnej miere homogenitu územných jednotiek z pohľadu
kritérií sledovaných podporných fondov. Doterajší prístup centrálnych vlád bol orientovaný
na administratívne kraje a okresy, ktoré nespĺňajú uvedené kritéria. V rámci návrhu župného
usporiadania bolo vymedzených 16 homogénnych územných celkov na nadobecnej úrovni
(žúp). V inej analýze bolo definovaných 24 homogénnych územných celkov. Obe tieto
možnosti môžu tvoriť základ diskusie o centrách regiónov, pritom ich hranice sa môžu meniť
vo väzbe na spoločenské a hospodárske podmienky. V prechodnom období je možné začať
s podporou centier 1.- 3 kategórie (viď časť „centrá regiónov)
Prispôsobenie sa očakávaným trendom
Je potrebné zohľadniť a prispôsobiť sa novým rámcovým podmienkam. Tlak globalizácie
a silnejúcej internacionalizácie hospodárskeho súboja regiónov si vyžaduje reformovať
viaceré politiky. Budúce zmeny sa týkajú aj regionálnej politiky. Ide teda o posúdenie, či
doterajšie ciele regionálnej politiky sú do budúcna správne nastavené a či sú použité
vhodné nástroje. Treba mať na zreteli, že od schválenia stratégie do jej realizácie prebehne
niekoľko rokov a pri súčasne rýchlo sa meniacich rámcových podmienok je potrebné
predvídať.
Pokračovanie v doterajšej plošnej regionálnej podpore nie je perspektívnym riešením. Hrozí,
že desaťročia budovaná infraštruktúra (cesty, kanalizácia, vodovody,...) sa napokon stane
v regiónoch s klesajúcim obyvateľstvom z hľadiska jej údržby vzhľadom na (ne) efektivitu
jej využitia obrovskou záťažou. Rovnako to bude platiť aj pre „sociálnu“ infraštruktúru,
napr. školstvo. Regionálna podpora by sa teda mala prioritne zamerať v zaostávajúcich
regiónoch na koncentráciu podpory do centier osídlenia, do hospodárskych priestorov,
malých a stredných miest. Zároveň je potrebné v ich dostupnosti hľadať potom nové
prístupy pri poskytovaní služieb s využitím informačne – komunikačných technológií (napr.
telemedicína, variabilná osobná doprava na zavolanie,....) a je nevyhnutná podstatne väčšia
kreativita, ktorá nahradí doteraz konzervatívne prístupy plánovania a financovania služieb.
Dôsledkom rozvoja technológií, zvýšenou mobilitou osôb, kapitálu, tovarov a informácií ako
aj svetové a európske integračné snahy spôsobujú, že trh sa zväčšuje. Každý podnikateľský
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subjekt potom posudzuje komplexné podmienky jednotlivých priestorov, lokalít, čo tiež
hovorí v prospech orientácie sa na centrá osídlenia.
Politika sa musí čoraz viac orientovať na výkon a používať rôzne stimuly, daňové
zvýhodnenia, lepšiu infraštruktúru, dereguláciu ale aj privatizáciu, aby sa vytvoril priestor na
využitie verejných zdrojov v službách a v regiónoch s obmedzeným záujmom verejného
sektora (sociálne veci, zdravotníctvo, školstvo) zároveň s požiadavkou na zvýšenú efektivitu
ich poskytovania, čo hovorí v prospech spolupráce v mestských regiónoch.
Zameranie regionálnej politiky
Mottom súčasnej regionálnej politiky na Slovensku je tvorba pracovných miest, takmer za
každú cenu. Túto prioritu považujeme z dlhodobého hľadiska za nedostatočnú, nakoľko
vznik pracovných miest má byť dôsledok dobrej regionálnej politiky a nie jej motív.
Regionálna politika by mala opustiť úlohu vyrovnávania regionálnych disparít, ktoré by mal
na seba prevziať nový systém finančného vyrovnávania. Toto rozhodnutie otvorí otázku
o opodstatnenosti regionálnej politiky v jej dnešnej podobe. Buď sa stane nadbytočnou,
alebo dostane novú úlohu.
Ak by mala ostať zachovaná jej prioritou by mala byť podpora rastu a inovácií, inovatívne
formy a nie lokalizačné faktory ako doteraz. Regionálna politika musí byť koncipovaná
celoplošne, nemala by sa napríklad orientovať iba na znevýhodnené okresy, problémové
regióny a mala by byť koncipovaná na väčšie územie, regióny, ako sú dnešné okresy16.
Vzhľadom na meniace sa podmienky nie je však vhodné rigidné ohraničenie, ide skôr
o variabilnú „geometriu“
Podpora inovácií by nemala byť orientovaná na financovanie projektov, ale v aplikácii
konceptu New Public Managmentu na podporu programov: definovanie cieľov alebo
výkonu, verejno-súkromné partnerstvo a prepojenie s globálnou /neúčelovou
dotáciou/finančnou podporou.
Tézy zmeny regionálnej politiky
hlavný cieľ

V súčasnosti
- odstraňovať alebo zmierňovať
nežiaduce regionálne rozdiely
- zvyšovať ekonomickú výkonnosť
konkurencieschopnosť regiónov
a rozvoj inovácií
- zvyšovať zamestnanosť a životnú
úroveň obyvateľov v regiónoch

návrh
konkurencieschopnosť regiónov
cestou inovácií

Pôvodne bol zámer 16 homogénnych VUC, ale je možné orientovať regionálnu politiku na aglomeračné oblasti
podľa KURS
16
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smerovanie
mierka

zaostávajúce regióny
okresy s presným vymedzením1

orientácia na

pracovné miesta

zabezpečovanie kombinácia miestnej, regionálnej
a centrálnej úrovne
úlohy
priama podpora
ministerstiev
celoštátne dokumenty
financovanie z
projektové financovanie
centra
- štátny rozpočet
- fondy
- stimuly
1

celé územie Slovenska
prirodzené, homogénne regióny,
variabilita hraníc
pridanú hodnotu a inovácie
trvalo udržateľný rozvoj
bottom up, nositeľmi budú
podnikatelia a inovátori
podpora clustrov, sietí,
monitoring
globálne príspevky regiónom na
inovatívne projekty

okresy boli v roku 1996 politicky vymedzené

Ciele regionálnej politiky
Regionálna politika by sa mala zamerať na tri navzájom prepojené ciele:
1. posilnenie hospodárstva v regiónoch : podpora inovácií a na trh orientovaného
hospodárstva, s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a prispôsobenie regiónov
globalizácii. Ide pritom o kombináciu priamej podpory zo strany centrálnej vlády a o
posilnenie právomocí a nástrojov územnej samosprávy,
2. koordinácia regionálnej politiky na úrovni ústredných orgánov : zosúladenie
regionálnej politiky v rámci činnosti ústredných orgánov, čím sa dosiahne synergický
efekt. Jedná sa o to, aby ministerstvo hospodárstva, školstva, pôdohospodárstva a
životného prostredia realizovali svoje politiky v súlade s regionálnou politikou štátu,
3. prenos know – how na regionálnu politiku a jej aktérov: jedná sa o zber a prenos
vedomostí o regionálnom rozvoji. Zároveň musia vedieť zodpovedné osoby aplikovať
tieto vedomosti priamo v prospech rozvoja, realizácie a zhodnotení produktov a služieb.
Znaky regionálnej politiky 17
- podpora napojenia vidieckych oblasti na globálnu ekonomiku, pretože podpora zopár
zjazdoviek, podpora trocha výroby, podpora niekoľko farmárov- živnostníkov..., cestou
rôznych grantových schém t.j. nekoordinovaný rozvoj bez celkového konceptu, ohrozuje
schopnosť prežiť celým regiónom a nie je v súlade s regionálnou politikou. Vláda spolu
s regionálnymi autoritami by mala pripraviť a realizovať zmysluplné priority
s multiplikačným efektom,
- podpora exportne orientovaných výrobných systémov, napr. sieť naviazaná na využitie
dreva z hospodárenia v lesoch po zhodnotenie hotových produktov. K tomu patrí
17

V tejto súvislosti je potrebné posúdiť výsledky metodiky aplikovanej v rámci podpory najmenej rozvinutých
okresov (www.nro.vlada.gov.sk )
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prepojenie na odborné školy a verejnú správu. Uzavreté systémy/clustre pôsobia ako
motor s multiplikačným efektom,
- rešpektovanie zákonov trhu : podpora projektov na ktorých sa podieľa aj súkromný
sektor, čo umožní orientovať sa na ponuku, ktorá je ekonomicky efektívna a po ktorej
existuje dopyt,
- podpora regionálnych centier, ktoré sú motorom rozvoja. Regionálna politika bude
pôsobiť vo vidieckom priestore, v horských a hraničných regiónoch. Vidiecke regióny
však fungujú iba vtedy ako majú silné centrá. Regionálna politika podporí a bude
motivovať spoluprácu medzi regionálnymi centrami a obcami v ich okolí, nodálnom
regióne
Vymedzenie úloh
Centrálna úroveň by sa mala sústrediť najmä na posilnenie regionálne diferencovaného
daňového systému, ktorý by umožnil vo väčšej miere regionálne diferencovanú daňovú
politiku, mal by prehodnotiť súčasný spôsob finančného vyrovnávania príjmov a výdavkov
a mala by deklarovať na dlhšie obdobie umiestňovanie investícií celoštátneho významu (s
prioritou podpory inovácií a rastu), aby sa nižšie úrovne mohli ľahšie orientovať pri svojich
rozvojových dokumentoch a projektoch. Zároveň by mala rýchlejšie realizovať tzv.
regulatórna reforma (realizácia stratégie regulácie) s cieľom minimalizovať nielen bariéry
pre podnikanie, ale aj obmedziť rozsah štátnych zásahov do samosprávnych kompetencií. Je
potrebné aby centrálna vláda prehodnotila kritériá hodnotenia regiónov pre priznanie
prostriedkov z podporných fondov, ako aj ich územné vymedzenie.
Mestá/mestské regióny budú zodpovedné za prípravu efektívnych programov, koordináciu
a integráciu prístupu v rámci rozvoja regiónu a za cieľavedomé umiestňovanie verejných
investícií na základe plánovacích a programovacích dokumentov tak, aby sa zabezpečil
vyvážený rozvoj územia, ktoré spravujú. Má priestor pre rôzne formy spolupráce so
všetkými aktérmi, pre integrované plánovanie, integrovaný manažment a prístup, pre
spoluprácu miest s obcami v rámci funkčných mestských regiónov, ale aj medzinárodnú
a cezhraničnú spoluprácu. Miestna samospráva môže využiť aj dostupné finančné nástroje:
miestne dane a poplatky (centrálna úroveň by mala prehodnotiť ich súčasné nastavenie)
a môže novým požiadavkám a potrebám prispôsobiť svoju organizačnú štruktúru
a personálnu politiku.
Čo by mala centrálna vláda prioritne podporovať ?
V prvom rade hospodársky rozvoj, nie úlohy ktoré majú financovať obce a regióny zo
svojich zdrojov, zvlášť ako uvažujeme o ich poslinení. Ide najmä o projekty podporujúce
konkurencieschopnosti ekonomiky, ktoré v konečnom dôsledku prispievajú k rastu kvality
života v celom štáte. Oblasti, ako napr. bývanie, regionálne školstvo, regionálna kultúra,
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sociálna infraštruktúra,... sú vecou jednotlivých regiónov, miest a nemali by byť v popredí
podpory zo strany centrálnej vlády. Regionálna politika má podporovať projekty, z ktorých
majú úžitok viaceré podniky, odvetvia,.... Predpokladom podpory projektov je
preukázanie pozitívneho dopadu na región ako celok. Zároveň definuje centrálna vláda
podiel podpory a mieru spolufinancovania zo strany regiónov. Rovnako je potrebné
definovať kritériá podpory, napr.:
- žiadna podpora jednotlivých podnikom/ firmám,
- žiadna podpora z iných fondov, pokiaľ sa nevyčerpá sektorová podpora,
- zhoda s regionálnou politikou regiónov,
- trvalá udržateľnosť,
V novej regionálnej politike je potrebné jasne definovať koho sa podpora týka. V prípade
Slovenska by to mali, podľa nás, byť mestá – centrá osídlenia, a vzhľadom na charakter
územia Slovenska aj špecifické horské regióny, z dôvodu ich ekologického, ale aj
ekonomického významu. V týchto mestách a v územiach je potrebné zlepšiť podmienky
podnikanie, inovácie a trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť. Týmto spôsobom prispeje
regionálna politika k vytvoreniu, resp. zachovaniu pracovných miest v cieľových regiónoch,
prispeje k zachovaniu decentralizovaného osídlenia Slovenska, odchodu obyvateľov z
regiónov a zmierni regionálne disparity. Nová regionálna politika podporí regióny vo využití
endogénneho potenciálu, podporí rôzne formy spolupráce, medzi mestami a obcami, medzi
verejným a súkromný sektorom, ale aj medzi rôznymi hospodárskymi odvetviami.
Nový systém financovania18
Po skúsenosti za posledných 15 rokov je potrebné nové prerozdelenie kompetencií medzi
centrálnou vládou a regiónmi a tomu prispôsobiť spôsob ich financovania. Cieľom by mala
byť väčšia decentralizácia financií a tým dosiahnutie viac zodpovednosti miestnych
a regionálnych predstaviteľov pri ich využití a tým aj tlak na lepšie využívanie
endogénneho potenciálu regiónov. Stále viac sa ukazuje, že v medzinárodnom
konkurenčnom boji majú veľkú výhodu mestské a metropolitné regióny s dobre rozvinutými
clustrami. Tie sú zároveň motorom rozvoja hospodárstva, ktoré musí dbať o to aby dobre
fungovalo nielen hospodárstvo, ale aj kultúrno-spoločenské podmienky a politika. To
neznamená automaticky viac financií z centra, ale odstránenie bariér, ktoré vznikajú najmä
preto, že súčasné politické hranice nezodpovedajú životnému a hospodárskemu priestoru.
Ekonomicky povedané, problém existuje pretože je „v hre“ priveľa účastníkov, priveľa
záujmov19, čo znamená rast negatívnych externalít, ktoré sú zrejmé pri zabezpečovaní úloh
centrálnych miest a majú vplyv na rast životnej úrovne kvality života. Aj preto by mal aj
nový systém finančného vyrovnávania smerovať k podpore horizontálnej spolupráce medzi
18

Viac v osobitnej časti
Opakované volanie o zlučovaní obcí, čo môže byť programom na desaťročia, nie je dnes už správnym
riešením
Strana 35 z 57
19

obcami a vyššími územnými celkami.
Vyrovnávanie záťaží v rámci neho, prispeje
k zmenšovaniu negatívnych dopadov externalít a spolupráca v rámci jednotlivých
kompetencií umožní ich efektívnejšie zabezpečovanie.

Ostatné priestorové politiky súvisiace s regionálnou politikou
Bez ohľadu ako bude nastavená regionálna politika, iné verejné politiky budú mať naďalej
výrazný dopad na rozvoj jednotlivých regiónov Slovenska a preto je potrebné paralelne
preveriť a nastaviť aj ostatné politiky.
 Politika rozvoja miest a mestských regiónov /aglomerácií
V dnešnej regionálnej politike prevláda členenie vidieckeho a mestského priestoru. Na
Slovensku sa málo zdôrazňuje pozícia horských oblastí napriek tomu, že tvoria významnú
časť územia Slovenska. Vidiecky priestor a periférne oblasti sú považované za tie, ktoré je
potrebujú podporu a táto sa uskutočňovala na základe rozhodnutí centrálnej vlády. Až do
roku 2002 obce neboli významným partnerom vlády a centrálna vláda realizovala svoju
politiku cez miestnu štátu správu. Takáto optika vyplynula z štátoprávneho usporiadania
a rozdelenia právomocí a zodpovednosti po rozdelení ČSFR.
Po realizácii decentralizácie sa územná samospráva, najmä obce, stali významnejším
partnerom vlády aj v rôznych verejných politikách. Po decentralizácii prišlo k spracovaniu
regionálnej politiky a zákonov týkajúcich sa podpory regionálneho rozvoja, ako aj viacerých
nových rezortných zákonov, ktoré museli akceptovať zvýšený význam územnej samosprávy
pri rozvoji územia. V roku 2018 prijala Vláda aj koncepciu mestského rozvoja, ktorá
definovala opatrenia pre jednotlivé ústredné orgány a územnú samosprávu so snahou
posilniť význam mestského rozvoja. V súčasnosti sa začali práve na Národnej stratégii
regionálneho a územného rozvoja. Územné/priestorové plánovanie má za cieľ účelné
a ekonomické využitie pôdy a osídlenia. Má usmerňovať stavebnú činnosť , zaisťovať
existenciu voľných plôch a brzdiť rozptyl osídlenia a zmysluplne rozmiestňovať
infraštruktúru. Toto sa na území Slovenska darí v posledných desaťročiach iba obmedzene.
Každú minútu je na Slovensku zastavaný ďalší meter plochy. Problémom nie sú zle
stanovené ciele, ale nevhodné disponibilné nástroje. Územné plány sú nedotknuteľnými
zákonmi s množstvom obmedzení pre stavebníkov, investorov. Je asi potrebné začať
diskusiu o nasadení protrhových mechanizmov pre investorov namiesto byrokratických
obmedzení. Takými nástrojmi sú napríklad prísne pravidlá pre napojenie pozemkov na siete
na základe princípu pôvodcu alebo úvahy o zavedení tzv. certifikátov využitia pozemku20
(príklad Švajčiarsko).

20

Certifikované by mali byť nezastavené pozemky. Každý vlastník pozemku nezastaveného pozemku, ktorý by
chcel pozemok zastavať v súlade s územným plánom by ma povinnosť získať certifikát využitia pozemku, ktorá
by boli v obmedzenom množstve každoročne „dražené“. Certifikát by mal obmedzenú platnosť.
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 Poľnohospodárska politika
Dlhé obdobie podliehala poľnohospodárska politika centrálnemu plánovaniu. Cena,
množstvo, podpora boli zaistené. Postupný prechod od subvencie produkcie smerom
k podpore ekologicky obhospodarovanému územie / plochám, je prvý krok. Politika
poľnohospodárstva sa bude musieť transformovať na krajinnú politiku. Dá sa očakávať, že
prechod spôsobí rast disparít, ale zároveň inovatívny poľnohospodári získajú novú šancu ako
podnikatelia a vytvoria sa podmienky, aby sa pôda zachovala aj pre ďalšie generácie
 Politika životného prostredia a dopravy
V súčasti na Slovensku, aj vzhľadom na obrovský deficit z obdobia do roku 1989, pretrváva
orientácia na čisto technické riešenia (kanalizácia, ČOV, skládky odpadov, cestná sieť,
zákazy, príkazy...). Ako ukazujú poznatky tieto nástroje prinášajú úžitok, ale tiež je pravdou,
že za veľmi vysokú cenu. Napríklad : Pripojenie približne 11 % obyvateľov, ktorí nie sú
zásobovaní vodou z verejných vodovodov, predstavuje zároveň závažný sociálny problém.
Veľká časť týchto obyvateľov žije v chudobných regiónoch a aj v prípade postavenia
vodovodnej infraštruktúry nemajú finančné prostriedky na pripojenie sa a platenie za vodu
(SAV).
Ak sa pozrieme na prepojenie ekologickej a sociálnej udržateľnosti územia (sídla a krajiny)
v kontexte zmeny klímy, najväčšou výzvou je pokračovanie v pozitívnych trendoch a zmenách
v sektore energetiky, ďalej adaptačné opatrenia a zlepšovanie kvality ovzdušia. Zatiaľ čo
v oblasti zmierňovania si vedie Slovensko v kontexte Európskej únie veľmi dobre, kľúčovou
výzvou bude adaptácia. Podľa analýz implementácie opatrení, ktoré Slovensko realizuje
v rámci implementácie Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 sú
problémom hlavne investície na prispôsobenie sa zmene klímy v oblastiach, ako sú
poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo, biodiverzita, doprava, sektor
energetiky a prírodné zdroje. (SAV).
Bude asi potrebné čoraz viac zavádzať a tlačiť na zavedenie trhových nástrojov, ako
napríklad: separácia odpadu, zvýšené daňové zaťaženia plôch a objektov kvôli hluku
(napr. letiská, ale aj iné,..), zvýšené dane za pohonné hmoty, na ťažkú nákladnú dopravu.
Aký dopad budú mať takéto opatrenia na jednotlivé regióny je asi ťažko vyčísliť, je však
možné, že krátkodobo zvýšené, ale na druhej strane prispejú k trvalej udržateľnosti.
Niektoré politiky dopadajúce na región sú a budú ovplyvniteľné iba zo strany centrálnej
vlády a daňovým poplatníkom.
Problémy politického presadenia
Navrhované zmeny určite neprejdú bez problémov a tak rýchlo cez stranícke a politické
štruktúry ako si odborníci predstavujú. Dôvodom sú záujmy a ciele jednotlivých aktérov,
s ktorými sa dlhodobo a denne politika stretáva. V rámci regionálnej politiky sa dajú ako
najväčšie problémy očakávať:
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 Neistoty ekonómie blahobytu
V prvom rade je otázka či môže regionálna politika dosiahnuť spravodlivosť a rovnosť
šancí. Z ekonomického hľadiska sa dá povedať, že môže v najlepšom prípade vyrovnať
rozdiely medzi regiónmi, obcami. Ale ako sa tie dôsledky prejavia? Dá sa povedať, že
prerozdeľovanie v rámci regionálnej politiky prináša chudobnejším profit? Sú mnohí čo
tomu neveria a preto presadzujú opatrenia, ktoré majú individuálny rozmer, sú zamerané
na osoby, napr. sociálne transfery, podpora osôb a nie zariadení alebo obcí alebo skupín
obyvateľov,....
Výnimkou je finančné vyrovnávanie, pokiaľ preukážu obce a regióny svoju životaschopnosť.
V čisto ekonomického pohľadu by sa dalo povedať, že malé obce, regióny by sa mali zlúčiť
aby boli životaschopnejšie. Nedá sa to vylúčiť, ale neexistuje jasný dôkaz, že väčšie územné
celky sú jednoznačne efektívnejšie ako tie menšie. K tomu je ešte potrebné pripomenúť, že
akékoľvek spájanie narazí na odpor, vzniknú nové hranice, ktoré však môžu byť z pohľadu
efektivity rovnako nevyhovujúce pre poskytovanie služieb. Preto sa javí ako lepšie riešenie
nesnažiť sa zlučovať politické jednotky vytvárať flexibilné funkčné regióny (účelové obce)
pre jednotlivé úlohy.
 Hospodársky rast vs. trvalo udržateľný rozvoj
Dlhí čas sa hovorilo o slabom hospodárskom raste, v súčasnosti o rýchlom hospodárskom
raste Slovenska. Je to v poriadku pokiaľ na to pozeráme z pohľadu nezamestnanosti,
demografického vývoja, cenového rastu, zdravotníctva,...pretože rastúci HDP umožňuje
lepšie zvládnutie problémov. Ako však ukazujú prieskumy priamy vzťah medzi rastom HDP
a vyššími príjmami obyvateľstva a spokojnosťou obyvateľstva (šťastie) existujú iba v
„chudobnejších ekonomikách“. Po priblížení sa bohatým štátom tento efekt zmizne.
S rastom ekonomiky však bude narastať aj konflikt medzi ekonómiou a ekológiou
a nastane diskusia o trvalej udržateľnosti, na ktorú už dnes apelujú viacerí odborníci, ale
ešte stále je v tieni očakávaní občanov z rastu ekonomiky.
Trvalá udržateľnosť sa skladá z troch komponentov : ekonomického, ekologického
a sociálneho. Ekonomická udržateľnosť je merateľná rastom hospodárstva v rámci
medzinárodnej konkurencieschopnosti. Ekologická udržateľnosť znamená ochranu
životného prostredia, zdrojov a pôdy. Ťažšie je definovateľná sociálna udržateľnosť.
Najlepšie sa dá opísať ako kohézia, homogenita, rovnosť medzi skupinami a spoločenská
stabilita.
Uvedené tri komponenty je možné premietnuť aj do problematiky regionálnych disparít,
i keď s veľmi rôznou formou vyjadrenia :
- ekonomická udržateľnosť sa môže premietnuť do novej regionálnej politiky zdôraznením
rastu a inovácií
- ekologická udržateľnosť ak má byť braná vážne, sa nemôže obmedziť iba na pasívnu
sanáciu, ale má aktívne brániť nadmernému využívaniu plôch a území v prospech
budúcich generácií
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- sociálnu udržateľnosť je potrebné zabezpečovať finančnými prostriedkami, pomocou
ktorých sú zmierňované napätia, ktoré sa prejavujú emigráciou
 Politicko-ekonomické problémy
Ktorú z alternatív trvalo udržateľného rozvoja, resp. aká ich kombinácia bude realizovaná je
otázka, na ktorú by mali v demokracii odpovedať občania. Ide o hodnotové rozhodnutia
a politické ciele, ktoré nemusia zodpovedať odborným názorom a ani nie sú úlohou
odborníkov.
Problémom však je, že jednotlivé záujmy sa dajú v politickom procese dobre organizovať
a presadiť. Tí čo chcú vyťažiť z prerozdeľovania majú v zásade homogénne záujmy, pričom
sú proti tým čo to zaplatia, daňovníci, vždy v menšine. Jednotliví občania majú priveľmi
rôznorodé záujmy a často sú rozhodnutiami iba veľmi málo dotknutí. Neoplatí sa im proti
tým čo majú skupinoví záujem razantne vystúpiť. Ten kto má malý záujem potom presúva
rozhodovanie na iných. O čo dlhšia je reťaz medzi občanom – vládou – parlamentom –
výkonnými orgánmi (ktoré de facto rozpracovávajú politické rozhodnutia a realizujú ich)
dlhšia o to menej sa môžu občania, voliči a tí čo to platia, presadiť voči politikom,
úradníkom a záujmovým skupinám.
Je zrejmé, že zásadná zmena regionálnej politiky a odchod od vyrovnávania rozdielov
k podpore rastu a inovácií narazí na odpor vo vidieckom prostredí. Dôvodom bude
nepochopenie potrebnosti zmeny. Mnohí by stále mali najradšej „to najlepšie z komunizmu
aj z kapitalizmu“. Nakoniec v rámci fiskálnej decentralizácie sa objavilo aj medzi obcami.
Chceli a chcú mať benefity z rastúcej daňovej sily a rastú výnosov z dane z príjmu fyzických
osôb na čom majú minimálnu zásluhu, ale zároveň aj stále rastúci dotačný systém
vyrovnávania rozdielov ako v čase pred zavedením fiskálnej decentralizácie, odovzdaním
majetku,.....Čo ostáva? Je potrebné úvahy o zmenách spraviť zrozumiteľnými, hľadať nové
riešenia a stále opakovať čo je dôležité pokiaľ väčšina nepochopí.
Návrh téz zákona o regionálnom rozvoj
 Všeobecné tézy
Účel zákona:
- posilniť konkurencieschopnosť regiónov,
- využitie ich endogénneho potenciálu, čím sa vytvoria a uchovajú pracovné miesta
v regiónoch,
- zachovať decentralizované osídlenie,
- prispieť k vytvoreniu podmienok pre zmierňovanie regionálnych disparít.
Zásady:
- rešpektovanie trvalo udržateľného rozvoja,
- regióny vyvíjajú vlastnú iniciatívu pre zlepšenie konkurencieschopnosti a zvýšenie
využitia endogénneho potenciálu,
- centrá regiónov sú nositeľmi rozvoja,
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- regióny sú hlavným partnerom centrálnej vlády a garantujú spoluprácu regiónov
s centrálnou vládou,
- ústredné orgány úzko spolupracujú navzájom, s domácimi aj zahraničnými inštitúciami
Regióny:
- za regióny sa považujú spojenia obcí,
- pri tvorbe regiónov je geografická väzba, ekonomická funkčnosť a cieľ spoločne riešiť
úlohy nadradená inštitucionálnym hraniciam,
- existujúce regionálne štruktúry nie sú dotknuté týmto zákonom,
- je na rozhodnutí regiónov, akú organizačnú formu zvolia pri plnení svojich úloh.
 Návrh opatrení
Podpora iniciatív, programov a projektov:
- finančná pomoc môže byť poskytnutá na prípravu, realizáciu a evaluáciu iniciatívy,
programu a projektu vtedy ak:
o podporuje podnikateľské myslenie a konanie,
o posilňuje iniciatívnu schopnosť regiónu,
o umožňuje lepšie využiť endogénny potenciál,
o podporuje spoluprácu verejného a súkromné sektoru, spoluprácu medzi regiónmi,
aglomeráciami,
- finančná pomoc bude poskytnutá iba vtedy ak
o majú iniciatívy, programy, projekty inovačný charakter,
o ak sa podporované iniciatívy, programy a projekty realizované v regiónoch so
špecifickými problémami a obmedzenými možnosťami rozvoja v horských
oblastiach, vidieckom priestore,
Podpora nositeľov rozvoja, regionálnych pracovísk a regionálnych aktérov:
- finančnú pomoc môžu získať nositeľa rozvoja, regionálne pracoviská a regionálni aktéri
na :
o vypracovanie a realizáciu viacročných stratégií podpory,
o koordináciu, poradenstvo iniciatív, programov a projektov v regióne,
Podpora cezhraničnej spolupráce
- s finančnou podporou môžu byť slovenskou stranou podporené programy, projekty
a inovačné aktivity v rámci cezhraničnej spolupráce ak:
o sa tým zvýši využitie potenciálu prihraničných regiónov,
o sa jedná o strategický význam z celoštátneho hľadiska,
- spoluúčasť musí byť koordinovaná s centrálnou vládou,
- finančná pomoc sa neposkytne na stavebnú činnosť,
- musí by zohľadnená cezhraničná pomoc podporovaná európskou úniou aj z časového
hľadiska,
Pôžička pre infraštruktúrne projekty
- vláda môže poskytnúť zvýhodnenú alebo bezúročnú pôžičku pre infraštruktúrne projekty
ak:
Strana 40 z 57

o sú v priamej súvislosti s vyššie uvedenými iniciatívami, programami a projektmi,
o prispejú k pridanej hodnote,
o priamo podporia následnú investície v hospodárskej oblasti,
pôžičky na infraštruktúrne projekty môžu by poskytnuté ak
o ich využitie prispeje najmä regiónu, ktoré majú problémy s rozvojom, obmedzené
možnosti rozvoja, ide teda o horské oblasti a vidiecky priestor,
o ak sa na nich podieľa rovným dielom aj územná samospráva,
o neboli iným spôsobom podporené zo strany centrálnej vlády,
Úročenie, vrátenie pôžičky a straty pôžičky :
- pri úročení pôžičky sa prihliada k možnostiam toho čo si pôžičku berie
- pôžička musí byť vrátené najmenej do ... rokov, pričom pri určovaní lehoty sa prihliada
na životnosť infraštruktúrneho objektu,
Všeobecné podmienky:
- prijímateľ pôžičky sa musí na realizácii podieľať vlastnými prostriedkami,
- príjemca preberá na seba zodpovednosť za kontrolu realizácie a evaluácie opatrenia,
- opatrenie musí zodpovedať záväzným častiam územného a priestorového plánovania
štátu a regiónu,
- pre investície môžu byť stanovené aj osobitné podmienky,
Horské oblasti a ostatný vidiecky priestor
národná rada v spolupráci s regiónmi stanoví ktoré územie patrí do horského územia a ktoré
ostatné vidiecke územie na špecifické problémy a špecifické podmienky pre rozvoj
Poskytnutie pôžičky:
- finančná pomoc bude poskytnutá na základe dohody na programe ako paušálna /
neúčelová,
- výška pomoci sa bude odvíjať celkové dopadu programu a opatrenia (hodnota za
peniaze),
Daňové úľavy:
- vláda môže na poskytnúť daňovú úľavu na priamej dani patriacej do štátneho rozpočtu,
- daňová úľava sa využije v prípade :
o priemyselný podnik alebo hodnotu tvoriace služby vytvoria nové pracovné
miesta alebo existujúce budú na vyššej úrovni,
o projekt zodpovedá požiadavkám na rozvoj regionálnej ekonomiky,
- vláda určí v spolupráci s regiónmi územia, kde je možné poskytnúť úľavu, dohodne sa na
spôsobe finančného dozoru , najmä na zodpovednosti za dôsledky úľavy,
Sprievodné opatrenia:
vláda môže prijať opatrenia:
- smerujúce k posilneniu kooperácie a využitia synergických efektov, medzi regionálnou
politikou a ostatnými sektorovými politikami,
- podpora regiónov s osobitnými problémami (horské oblasti)
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- smerujúce k požiadavkám na kvalifikáciu vedúcich pracovníkov iných aktérov
a zodpovedných za prípravu a realizáciu iniciatív, programov a projektov
 Realizácia
Viacročný program:
- národná rada schváli vo viacročnom programe
o priority podpory obsah podpory regionálnej politiky,
o sprievodné opatrenia,
- viacročný program sa pripravuje na 8 rokov,
- regióny prispievajú do viacročného programu svojim strategickými zámermi a týmto
prispôsobujú svoj rozpočet,
Úlohy regiónu:
- regióny pripravia svoje viacročné programy spolu s ich nositeľmi v území (s regionálnymi
spoločnosťami a inými aktérmi) a tieto periodicky aktualizujú,
- stanovia koordinátorov pre jednotlivé oblasti viacročného programu,
- v rámci svojho rozpočtu určia ktoré opatrenia budú financovať a ktoré budú
financované pôžičkami,
Dohoda na programe a finančná spoluúčasť:
- vláda uzavrie viacročnú dohodu s regiónmi , opierajúc sa o viacročný program, táto
dohoda definuje paušálny príspevok vlády vyšším územným celkom,
- regióny a obce sa budú podieľať na realizácii rovným dielom,
- región zodpovedá za dohľad nad realizáciou podporených iniciatív, programov
a projektov,
- vláda kontroluje plnenie viacročného programu,
Evaluácia viacročného programu:
- vláda zabezpečuje odborné vyhodnocovane viacročného programu a predkladá NR SR
správu
Žiadosti na daňové úľavy :
- vláda (región?, obec?) rozhoduje o daňovej úľave z hľadiska hospodárskych dopadov ,
rozhoduje o výške úľavy,
- vláda musí prerokovať úľavy v daniach na ktorých výnose sa podieľa aj územná
samospráva.
 Financovanie
Fond regionálneho rozvoja:
- vláda vytvorí na podporu opatrení podľa tohto zákona fond regionálneho rozvoja
Poskytnutie prostriedkov:
- NR SR definuje svojim uznesením na 8 rokov finančné rámce ,
- pri určení finančného rámca sa zohľadnia požiadavky viacročného programu ako aj
finančná situácia štátu.
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NOVÝ SYSTÉM FINANCOVANIA
Hlavnými problémami súčasného financovania správy a rozvoja miest a regiónov sú:
- roztrieštené väzby a toky financií medzi centrálnou vládou, vyššími územnými celkami
a obcami a z toho vyplývajúce duplicity, neprehľadnosť finančných tokov a chýbajúca
koordinácia,
- veľký dôraz na transfery, ktoré znižujú zodpovednosť hospodárenia s verejnými
zdrojmi21,
- neadresnosť, finančné zdroje často smerujú tam, kde nepatria, resp. neprinášajú
očakávaný efekt, cieľom v súčasnosti je získať čím viac prostriedkov a nie ich efektívne
využitie, v súčasnosti neexistuje ucelený prehľad ako profituje z tých finančných
mechanizmov jednotlivá obec
- nedostatočné zohľadnenie záťaží centier osídlenia,
- rast regionálnych disparít,
- korupčné a klientelistické praktiky pri dotačných schémach
- často sa meniace nástroje v právomoci centrálnej vlády, ktoré vstupujú do riešenia
problematiky regionálneho rozvoja a regionálnych disparít, napr. zákon o investičných
stimuloch, alebo zákon o podpore znevýhodnených okresov, rôzne rezortné fondy,
priama podpora štátnych podnikov, organizácií a inštitúcií, podnikov z účasťou štátu.

Ciele nového systému
Cieľmi nového systému by malo byť:
- vyrovnávanie regionálnych nerovností, zvýšenie efektívnosti, väčšia prehľadnosť
a transparentnosť systému (nie regionálna politika, ale nový systém finančného
vyrovnávania by mal mať hlavný podiel na zmierňovaní prirodzených regionálnych
disparít),
- posilnenie schopnosti štátnopoliticky a ekonomicky efektívnejšie konať v prospech
občana,
- vytvoriť nové podmienky pre spoluprácu medzi centrálnou vládou, vyššími územnými
celkami a obcami,

21

v štátnom rozpočte sú identifikovateľné granty a transfery poskytované obciam (cca 1,1 mld. €) a vyšším
územným celkom (0,5 mld. €) ročne, ktoré tvoria cca 30% príjmov ich bežného rozpočtu. Okrem tzv. vlastných
21
daňových príjmov samospráv na oboch úrovniach , ktoré tvoria cca 18% ich daňových príjmov a pokrývajú cca
14% ich výdavkov, sú ostatné finančné zdroje zabezpečované prerozdeľovaním dane z príjmu fyzických osôb
21
(celých 100% je príjmom územnej samosprávy) , rôznymi transfermi zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
jednotlivých rozpočtových kapitol (na prenesený výkon štátnej správy, bežné aj kapitálové výdavky),
nenárokovateľnými dotáciami z rôznych fondov, z rezervných fondov, z fondov Európskej únie, ich finančných
mechanizmov,....
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- výrazne podporiť princíp subsidiarity, ktorí je pre prosperitu obyvateľov unitárneho
štátu rozhodujúci,
- prispieť k sprehľadneniu tokov financií medzi centrálnou vládou a regiónmi,
- vytvoriť chýbajúcu väzbu medzi výnosmi z miestnych daní a finančným vyrovnávaním
zdrojov a záťaží.

Očakávané výsledky
na úrovni centrálnej vlády :
- koncentrácia na zásadné problémy celoštátneho významu a pre strategické
rozhodnutia, orientácia na cieľ,
- účinná partnerská spolupráca s regiónmi, čím sa posilní ich schopnosť konať,
- znižovanie výdavkov viacročným plánovaním,
- efektívnejším nakladaním s financiami zvýšením zodpovednosti VÚC a obcí získa
zdroje aj centrálna vláda pre plnenie svojich úloh a môže ich účelnejšie využívať,
- zrušenie desiatok rôznych finančných tokov do regiónov,
- účinnejšia kontrola, ktorá sa nemusí zaoberať jednotlivosťami,
na úrovni regiónov:
- sa zvýši akčný priestor pre rozvoj, regióny získajú kompetencie a viac vlastných
zdrojov k tomu aby mohli nezávisle riešiť zverené úlohy v spolupráci s mestami
a obcami v prospech obyvateľov,
- lepším využitím endogénneho potenciálu regiónov, vďaka viac nástrojom
a zodpovednosti, sa znížia regionálne disparity,
- spoluprácou príde k znižovanie výdavkov a efektívnejšiemu využívaniu zdrojov,
na úrovni občanov
- sa zvýši efektívnosť verejných financií, ktoré budú pod väčšou kontrolou občanov,
viac výkonu za dane a odvody,
- rôznorodé potreby občanov budú viac riešene nimi priamo volenými zástupcami
čím sa dosiahnu riešenia viac zodpovedajúce miestnym podmienkam a požiadavkám,
- toky financií budú transparentnejšie,
- možnosť diferencovaného prístupu k znižovaniu daňového a poplatkového
zaťaženia.

Tri hlavné zložky
- úprava rozdelenia kompetencií,
- posilnenie vlastných príjmov územnej samosprávy,
- nový systém finančného vyrovnávania regionálnych disparít .
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Úprava rozdelenia kompetencií
V súčasnosti existuje mnoho úloh, ktoré spoločne vykonáva štátna správa a územná
samospráva. Je preto nevyhnutné prerozdeliť úlohy22 pri naplnení princípov spravodlivej
deľby moci tak, aby ich bolo možné zabezpečovať efektívne, aby sa minimalizovali duplicity,
bola jasne definovaná zodpovednosť, uplatnený princíp subsidiarity a posilnenie osobnej
zodpovednosti. Zároveň je potrebné aby obce a mestá, prípadne vyššie územné celky (v
prípade ich zachovania a definovania nových úloh) výraznejšie spolupracovali.
Posilnenie vlastných príjmov
V súčasnosti sú daňové príjmy obcí a VUC saturované najmä ich podielom na výnose dane
z príjmu fyzických osôb. Medzi rozpočty obcí a vyšších územných celkov sa delí 100% výnosu
tejto dane, ktorá dlhodobo rastie vo väzbe na rast zamestnanosti a rast platov. V rokoch
2009 – 2017 vzrástol výnos obcí o 49,5% a výnos vyšších územných celkov o 91,7%. Celkovo
vzrástol výnos územnej samosprávy za sledované obdobie o 60%.
Nakoľko sa jedná o štátnu daň, na ktorej sadzbu obce a VUC nemajú vplyv, nejedná sa
v skutočnosti o vlastný príjem, aj keď zákony umožňujú rozhodovať o použití výnosu
orgánom územnej samosprávy. V okamžiku snáh centrálnej vlády o znižovanie sadzby dane
prichádza k zásadným sporom medzi predstaviteľmi centrálnej vlády a územnou
samosprávou. Z času na čas prichádzajú návrhy na vytvorenie tzv. daňového mixu, teda
vrátenie sa k podielu obcí a VUC na viacerých daniach ako tomu bolo pred daňovou
reformou.
Preto je dôležité diskutovať o ďalších možnostiach zvýšenia daňových príjmov obcí
a vyšších územných celkov, ktoré zároveň posilnia ich finančnú autonómiu, ale aj
zodpovednosť a previazanie výšky dane s poskytovanými službami (hodnota za peniaze):
na úrovni obcí pre diskusiu odporúčame:
- posilnenie významu majetkových daní, najmä uplatnenie trhovej hodnoty pri určovaní
základu dane z nehnuteľnosti,23,24,
- ponechanie 100% dane z príjmu fyzických osôb obciam (vo väzbe na presun úloh)
- prepojenie dane z príjmu fyzických osôb s miestom trvalého pobytu daňovníka
a posúdenie regionalizácie sadzby dane,
- prepojenie lokalizácie živnosti s miestnom príjmu výnosu dane z príjmu z FO
z podnikania,25 a posúdenie regionalizácie sadzby dane,

22

Sme presvedčení, že všetky súčasné úlohy vyšších územných celkov môžu plniť aj mestá a mestské regióny,
resp. tzv. účelové obce
23
v súčasnosti je výnos miestnych daní na Slovensku v priemer 91,79 €/ obyvateľa (najviac v mestách nad
100000 obyvateľov 193,44, najmenej v obciach 3-4 000 obyvateľov 52,66 €, v ktorých tvorí príjem z výnosu
DPFO najväčší podiel)
24
Obnova diskusie z obdobia prípravy daňovej reformy (2004) o nezdaňovaní stavieb, ale iba pozemkov
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-

úprava miestneho poplatku za rozvoj vo väzbe na zvýšenie významu územných plánov
zón a objektívne prepojenie verejných a súkromných zdrojov.
na úrovni regiónov
- posúdenie regionalizácie sadzby dane z príjmu právnických osôb (sandwich), pritom nie
je podmienkou aby na regióny prešla správa dane, vo väzbe na prevzatie zodpovednosti
za hospodársky rozvoj regiónu, trh práce,.....
- zavedenia nových daní (napr. ekologická), ktorých výnos by bol príjmom regiónov
Vyrovnávanie regionálnych disparít
Negatíva súčasného systému:
- skutočné vlastné daňové príjmy obcí (miestne dane) dosahujú 26 % ich daňových
príjmov a iba 13 % ich celkových príjmov. Z toho je zrejmé, že súčasný model
financovania samospráv je založený najmä na vertikálnom finančnom vyrovnávaní, t.j. na
tokoch financií z centrálnych zdrojov,
- vyššie územné celky, po vrátení výnosov dane z príjmu motorových vozidiel do štátneho
rozpočtu, nemajú žiadny skutočný vlastný daňový príjem,
- prakticky dve tretiny daňových príjmov obcí sú predmetom prerozdeľovania. Jedná sa
najmä o 70 % podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je
prerozdeľovaný pomocou vzorca určenom v nariadení Vlády SR26, preneseného výkonu
štátnej správy na obce v oblasti regionálneho školstva cestou vzorca definovanom
v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy
a školské zariadenia v znení neskorších predpisov, ako aj rôznymi dotačnými
mechanizmami ústredných orgánov štátnej správy, vrátane eurofondov.
25

Zmeny v alokácii výnosov dane z príjmu fyzických osôb je potrebné vnímať s novým systémom finančného
vyrovnávania, ktorý je založený na posúdení finančnej sily obcí a regiónov, čiže finančne slabšie regióny a obce
dostanú kompenzáciu cez tento mechanizmus, samozrejme nie do výšky 100%
26
vyrovnávanie výdavkov sa rieši prerozdeľovaním dane z príjmu fyzických osôb, podiel obcí a vyšších
územných celkov je stanovený zákonom, kritériá a ich váhy sú definované v nariadení vlády nasledovne:
o obce

počet obyvateľov, 57% vážených nadmorskou výškou obce (23%)

počet obyvateľov, vážený veľkostnou kategóriou obce (32%)

počet žiakov (detí, poslucháčov) škôl a predškolských zariadení (40%)

počet obyvateľov 62+ (5%)
o vyššie územné celky

počet obyvateľov s trvalým pobytom (15%)

počet obyvateľov vo veku 15 – 18 rokov (15%)

počet obyvateľov 62+ (32%)

obrátená hustota obyvateľov (9%)

dĺžka ciest II. a III. kategórie vo vlastníctve VUC (20%)

rozloha VUC (9%)
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- pri prerozdeľovaní výnosov dane z príjmu fyzických osôb neexistuje dostatočné
zohľadnenie záťaže centier osídlenia (iba 32% výnosu je valorizovaný koeficientom
veľkostnej kategórie a ten je nastavený v prospech menších obcí), ale aj napr. zvýšených
výdavkov v horských oblastiach (23% výnosu je valorizovaných koeficientom nadmorskej
výšky).
- váha súčasných kritérií nezodpovedá zmene rámcových podmienok (demografické
zmeny, chudoba,...)
- problémom je absencia ekonomických kritérií
- nedostatočne je zohľadnená štruktúra obyvateľstva,
- otáznym je veľký význam kritéria počet obyvateľov, ktorý, odhliadnuc od vierohodnosti
údajov, nepostihuje skutočné denne prítomné a prechodne ubytované obyvateľstvo,
nepostihuje ich sociálne postavenie,...čo negatívne pociťujú najmä centrá osídlenia.
Pretrvávajúce centralizované financovanie a spôsob prerozdeľovania spôsobuje nielen
nedostatok zdrojov pre prevádzku, rozvoj a odstraňovanie modernizačného dlhu miest,
ale zároveň znižuje motiváciu pre využívanie potenciálu spravovaného územia, znižuje
zodpovednosť za efektívnosť verejných výdavkov tým, že je oddelená zodpovednosť za
výšku a výber daní a rozhodovanie o ich použití27. Transfery zo štátneho rozpočtu nekryjú
objektívne náklady28 a ich výška závisí od ústretovosti centrálnej vlády, pritom neexistuje
prepojenie medzi poskytovaním služieb a platením daní. Nakoľko regióny financujú svoj
rozvoj z cudzích zdrojov nie je snahou sledovať „hodnotu za peniaze“, ale iba získať zdroje
zo štátneho rozpočtu, eurofondov. Zároveň nemajú záujem riešiť systematicky rozvoj
regiónu, ale koncentrujú sa na projekty, na ktoré je možné získať zdroje.
Ak k súčasnému stavu pridáme aj nové výzvy pre mestá, ako sú demografické zmeny, najmä
starnutie obyvateľstva miest, oddelenie práce a bývania, ale aj technologické zmeny,
klimatická zmena a očakávaný proces reurbanizácie (návratu do miest) je zrejmé, že po 12
rokoch existencie súčasného systému prišiel čas zhodnotiť súčasný stav, odstrániť
nedostatky a systém prispôsobiť očakávaným zmenám rámcových podmienok. Navrhované
zmeny by mali akceptovať princípy politickej a fiškálnej ekvivalencie, posilniť finančnú
nezávislosť obcí s cieľom, aby občania mali väčšiu možnosť rozhodovať o verejných
výdavkoch, ale aj o ich daňovom zaťažení, prehodnotiť mechanizmus finančného
vyrovnávania a znížiť objem prerozdeľovania verejných financií.
Na rozdiel od súčasného modelu sa nový systém bude opierať o daňovú silu regiónu a
obcí, čím príde k prepojeniu oboch doteraz autonómne pôsobiacich subsystémov :
miestne dane a poplatky a prerozdeľovanie výnosu dane z príjmu fyzických osôb.

27

s výnimkou miestnych daní a tu je vidieť ako obozretne obecne zastupiteľstva postupujú, najmä ak sa im
podarí presvedčiť centrálnu vládu o dodatočné zdroje zo štátneho rozpočtu
28
Príkladom je nedofinancovanie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na obce a VUcky, pričom
subjekty územnej samosprávy porušujú kofinancovaním týchto služieb Ústavu a zákon o obecnom zriadení.
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FINANČNÉ VYROVNÁVANIE PRI ZACHOVANÍ REGIONÁLNEHO MODELU

Finančné vyrovnávanie na úrovni regiónov
V súčasnosti sa realizuje finančné vyrovnávanie vyšších územných celkov
najmä prerozdeľovaním 30% podielu vyšších územných celkov na výnose dani z príjmu
fyzických osôb (v roku 2017 to bolo spolu cca 756 mil. €, t.j. cca 52% príjmov). Vzorec
prerozdeľovania výnosu je orientovaný na vyrovnávanie výdavkov a je kombináciou
geograficky – topografickej záťaže:
- počet obyvateľov s trvalým pobytom (15%)
- obrátená hustota obyvateľov (9%)

-

rozloha VUC (9%)
- dĺžka ciest II. a III. kategórie vo vlastníctve VUC (20%),
a sociálne ekonomickej záťaže:
- počet obyvateľov vo veku 15 – 18 rokov (15%) , orientácia na stredné školstvo
- počet obyvateľov 62+ (32%), orientácia na sociálne služby
Ostatné finančné vyrovnávanie sa uskutočňuje separátnymi nástrojmi a rozhodnutiami
centrálnej vlády, resp. jednotlivých ústredných orgánov. Časť sa realizuje cestou
financovania tzv. preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy. Pre rok 2017 tvorili granty
a transfery objem cca 485 mil. € (viac ako 33% príjmov VUC), ktoré sú takmer výhradne
transfermi na stredné školstvo.
Návrh nového systému sa opiera o
- zavedenie vlastných príjmov regiónov (viď vyššie), čím sa vytvorí priestor pre participáciu
regiónov na finančnom vyrovnávaní,
- výrazné obmedzenie rôznych špecifických dotačných schém zo štátneho rozpočtu,
vrátane investičných stimulov a koncentráciu zdrojov do fondu regionálneho rozvoja,
ktoré budú použiteľné na finančné vyrovnávanie zo strany centrálnej vlády. Prvým
z cieľov je vyrovnávanie zdrojov, t.j. posilniť príjmovú stránku rozpočtu finančne slabších
regiónov a tým zmenšiť regionálne disparity z hľadiska ekonomickej výkonnosti. Na
vyrovnávaní regionálnych rozdielov sa bude podieľať štátny rozpočet a finančne silnejšie
vyššie územné celky.29. Druhým cieľom je vyrovnávanie špeciálnych záťaží jednotlivých
VUC. Osobitne budú vyrovnávané záťaže vyplývajúce z geografie, topografie a osobitne
sociálno ekonomické záťaže centier osídlenia. Efektom bude zohľadnenie
neovplyvniteľných záťaží.

29

V rámci zavedenia fiskálnej decentralizácie v roku 2005 bol na tri roky zavedení mechanizmus
horizontálneho finančného vyrovnávania medzi vyššími územnými celkami bez spoluúčasti štátneho rozpočtu
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Čo sa zmení?
Doteraz boli regionálne disparity riešené často osobitnými opatreniami, čím sa nedalo
zabrániť zvyšovaniu regionálnych disparít (príkladom sú investičné stimuly, eurofondy a ich
kofinancovanie, rôzne rezortné dotačné schémy...). Problémom bolo aj to, že mnoho
jednotlivých opatrení neprispelo k očakávaným výsledkom30. Zmenou systému dosiahneme
efekt obdobný pri prerozdeľovaní dane z príjmu fyzických osôb, kedy sa apoliticky na základe
jasných nástrojov dosiahne vyrovnávanie finančnej sily VUC a tie môžu realizovať vlastnú
regionálnu politiku.
Vyrovnávanie zdrojov / príjmov
Pomocou tohto vyrovnávania získajú finančne slabšie vyššie územné celky zo štátneho
rozpočtu a od finančne silnejších regiónov finančné prostriedky, ktorými sa posilní ich
daňová sila. V prvom kroku sa spočíta daňová sila vyšších územných celkov31. Do nej sa
zarátajú výnosy z miestnych daní, podiel na dani z príjmu fyzických osôb, výnos z dane
právnických osôb. Vypočíta index daňovej sily (podiel finančnej sily v pomere k celoštátnym
výnosom daní v prepočte na obyvateľa), ktorý predstavuje hodnotu 100. Vyššie územné
celky nad hodnotu 100 sa počítajú za tie čo budú prispievať tým čo sú pod hodnotou 100.
Index sa bude prepočítať v uzákonenej perióde (štvorročne?)
Z dôvodu odstránenia neželaného efektu súčasného stavu, kedy sa dotačným
a transferovým systémom potiera motivácia využitia endogénneho potenciálu a zaťažovanie
úspešných, nebude vyrovnávanie sily dosahovať 100% celoštátneho priemeru. Zákon sa
stanoví aká minimálna musí byť daňová sila voči VUC, napr. 85% priemeru Slovenska.
Vyrovnávanie zdrojov sa uskutoční jednak ako horizontálne (silnejšie regióny prispejú
slabším) ale aj ako vertikálne (štátny rozpočet prispeje regiónom). Zákon, najlepšie Ústava,
definuje aký bude podiel horizontálneho finančného vyrovnávania voči vertikálnemu, t.j.
akým podielom sa na vyrovnávaní budú podieľa vyššie územné celky a akým podielom
štátny rozpočet (napr. horizontálne finančné vyrovnávanie musí tvoriť minimálne 2/3
a maximálne 4/5 vertikálneho)
Vyrovnávanie záťaže /výdavkov
Vyššie územné celky a centrá osídlenia sú pri poskytovaní
služieb a zásobovaní
konfrontované so zvýšenými nákladmi, ktoré prakticky nemôžu ovplyvniť (iba prísnou
reguláciou, čo by komplikovalo celoštátny rast). Tieto záťaže budú v rámci nového systému
vyrovnávané dvomi spôsobmi: vyrovnávanie záťaže vyplývajúce z geograficko-

30

Ak dnes existuje zákon o podpore zaostávajúcich regiónov a spôsob financovania projektov je potrebné
upozorniť, že obdobný mechanizmus sa uplatňoval prakticky v tých istých okresoch už pred rokom 1998
a výsledkom dnes je, že dotknuté okresy sú stále z pohľadu Slovenska zaostávajúcimi. Je preto na mieste
otázka, či je opätovne aplikovaný spôsob ( s výnimkou možnosti financovania projektov zo zdrojov Európskej
únie) správnym riešením pre tieto depresívne regióny
31
vrátane finančnej sily obcí v regióne, pretože sme presvedčení o nevyhnutnosti viacerých spoločných politík
obcí a vyšších územných celkov
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topografických zaťaží a vyrovnávanie sociálno ekonomických zaťaží centier osídlenia. Každé
4 roky prehodnotí centrálna vláda parametre vyrovnávania.
Medzi geograficko-topografické záťaže patria napr. :
- nadmorská výška s dopadom napríklad na zimnú údržbu alebo technickú vybavenosť32
- strmosť územia, ktoré majú dopad na lesné hospodárstvo, zásobovanie vodou,
odkanalizovanie,.....
- roztrieštenosť osídlenia a nízka hustota 33(kopanice, malé izolované obce,...) s dopadom
na infraštruktúru (cesty, zásobovanie vodou, odkanalizovanie, regionálne školstvo,
zdravotníctvo, napojenie na hromadnú verejnú dopravu,...)
Medzi sociálno ekonomické záťaže patria :
- podiel chudobných, odkázaných na sociálnu pomoc
- podiel imigrantov
- podiel seniorov,
- podiel vzdelaných ľudí
- problematika zvýšených záťaží centier osídlenia najmä z dôvodu bezpečnosti, hustoty
osídlenia, hustoty pracovných miest, sociálnej štruktúry,....
štátny rozpočet

vyrovnávanie záťaží

horské oblasti

centrá osídlenia

vyrovnávanie zdrojov

vertikálne

kompenzácia

horizontálne

zaťažené regióny

„slabé regióny“

„silné regióny“

Finančné vyrovnávanie na úrovni obcí
V súčasnosti prebieha finančné vyrovnávanie obcí, podobne ako v prípade regiónov,
prerozdeľovaním 70% výnosu dane z príjmu fyzických osôb cestou vzorca, s kritériami:
- počet obyvateľov, 57% vážených nadmorskou výškou obce (23%)
- počet obyvateľov, vážený veľkostnou kategóriou obce (32%)
- počet žiakov (detí, poslucháčov) škôl a predškolských zariadení (40%)
- počet obyvateľov 62+ (5%)

32

V súčasnom systéme je nadmorská výška zohľadnené v jednom z kritérií pri prerozdeľovaní DPFO medzi obce
V súčasnosti sa pri prerozdeľovaní dane z príjmu fyzických osôb medzi jednotlivé VUC zohľadňuje tzv.
obrátená hustota, t.j. čím nižšia hustota tým viac prostriedkov pre VUC
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Rovnako ako v prípade regiónov sa jedná o vyrovnávanie kombináciou geograficko –
topografických a sociálno – ekonomických kritérií.
Obce majú, oproti dnešným VUC, skutočné vlastné príjmy (miestne dane a poplatky).
Daňové príjmy obcí tvoria cca 55% celkových príjmov. Prenesený výkon pôsobnosti štátnej
správy a ostatné transfery a dotácie tvoria cca 23% celkových príjmov, v tom 19% sú
transfery na regionálne školstvo.
Návrh nového systému sa opiera o :
- rozšírenie skutočných vlastných príjmov (viď vyššie ) a
- nový mechanizmus vyrovnávania finančnej sily obcí v rámci vyššieho územného celku.
Výnos dane z príjmu FO nebude predmetom prerozdeľovania, ale skutočným prímom obcí
podľa trvalého bydliska daňovníka, resp. živnostníka.
Základom pre výpočet finančného vyrovnania bude daňová sila obcí, ktorá pozostáva
z výnosu miestnych daní (dane z príjmu fyzických osôb, dane z nehnuteľností, špecifických
služieb) a poplatkov. Vzhľadom na možnosť rozličných sadzieb miestnych daní a poplatkov
bude potrebné34 harmonizovať výnos dane priemernou sadzbou dane. Harmonizovaný
výnos dane sa prepočíta na jedného obyvateľa obce štátu/regiónu.
Odstránenie nerovností /solidarita
Obce s výnosom nad priemer prispejú na finančné vyrovnávanie obciam s menej ako je
priemer, pričom rozsah solidarity (%) sa určí zákonom
Minimálna daňová sila
Jedná sa o dodatočnú pomoc pre nadmerne daňovo slabé obce, ktorá umožní poskytovanie
základných služieb. Nárok budú mať obce, ktoré ani po odstránení nerovností nedosiahnu
priemernej harmonizovanej daňovej sily. Minimálna miera daňovej sily sa určí nariadením
vlády.

FINANČNÉ VYROVNÁVANIE V PRÍPADE MODELU BEZ VÚC
Financovanie úloh bude realizované z rozpočtov obcí.
Finančné vyrovnávanie sa bude opierať o dva piliere: vyrovnávanie zdrojov, vyrovnávanie
záťaží. Vyrovnávanie daňových príjmov (rozdielna daňová sila) sa bude realizovať do určitej
výšky (nie na 100%). Na vyrovnávaní sa bude podieľa štátny rozpočet a daňovo silnejšie obce
v pomere 3:1. Vyrovnávanie záťaží sa bude týkať nadmerných a ťažko ovplyvniteľných záťaží
pre financovanie ako s. : topografia a sociálne demografické záťaže.
Okrem týchto dvoch základných prvkov bude existovať aj mechanizmus podpory obcí
v núdzových situáciách, mal by existovať mechanizmus na podporu zlučovania obcí a aj pre
spoluprácu obcí. K tomu navrhujeme vytvoriť fond v štátnom rozpočte. Ň

34

V prípade regionalizácie dane z príjmu fyzických osôb by to bolo potrebné aj v prípade tejto dane
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Finančné vyrovnávanie
Vyrovnávanie daňových príjmov/
minimálne daňovej sily

Vyrovnávanie záťaží /vyrovnávanie
výdavkov

Horizontálne
finančné
vyrovnávanie
Financované
daňovo silnými
obcami

Sociálnedemografické
záťaže
Financované zo
štátneho rozpočtu

e

Vertikálne
finančné
vyrovnávanie
Financované
zo štátneho
rozpočtu

vzdelávanie

sociálne záťaže

Topografická
záťaž
Financované
zo štátneho
rozpočtu

infraštruktúra

Vyrovnávanie daňových príjmov
Obciam bude garantovaná minimálna daňová sila, ktorá sa určí na základe prepočtu
(napríklad 85%). Bude sa jednať o neúčelové prostriedky. Tým sa zmenšia rozdiely nižšej
daňovej sily a zmierni sa tlak na zvyšovanie daňového zaťaženia. Do daňovej sily sa
započítajú daňové príjmy obcí (daň z príjmu fyzických osôb, miestne dane), poplatok za
komunálny odpad a poplatok za miestny rozvoj.
Vyrovnávanie záťaže
Slúži na nadmerné, exogénne, záťaže, ktoré nemôžu obe ovplyvniť:
 Sociálne demografické záťaže (...% z objemu určeného na vyrovnávanie záťaží.)
Jedná sa o vyrovnanie nákladov , ktoré sú dôsledkom špecifických podmienok. Sú
rozdelené do troch oblastí : školstvo, sociálne veci a infraštruktúra
Školstvo : vyrovnanie záťaže väčšieho podielu žiakov
Sociálne: vyrovnanie záťaže ktoré vznikajú zastúpením obyvateľov nad 80 rokov,
zahraničných prechodne ubytovaných, so sociálnou podporou s tým, že napr. 75% pôjde
na obyvateľov starších ako 80 rokov a 25% na ostatné kritériá
Infraštruktúrna záťaž: jedná sa o hustotu pracujúcich (v druhom a treťom sektore),
podiel bytových domov vyšších ako 3 poschodia pričom napr. 75% ide na pracovníkov
a 25% na bytové objekty
 Topografické záťaže (... %)
Vyrovnávajú sa náklady spôsobené komplikovaným terénom a nízkou hustotou
osídlenia: dĺžka ciest (napr. 50%), dĺžka vodných tokov (napr.10%), ťažko dostupná
poľnohospodárska pôda (napr.40%)
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Príloha 1

Trendy a budúce výzvy pre mestá a mestské regióny
Doterajšie čiastkové prístupy k riešeniam a snahy o centrálne riešenie regionálnych
problémov považujeme za nevhodné, pretože nezohľadňujú väzby na všetky príčiny,
v ktorých sa riešenie pohybuje. Najväčším problémom rozvoja území a efektívneho
využívania zdrojov okrem morálneho a etického hazardu a neriešení vecí v súvislostiach
nezvládnutie regulačných mechanizmov na národnej, regionálnej ale aj miestnej úrovni.

Trendy v oblasti hospodárstva a zamestnanosti
Technologický vývoj a nové dopravné a komunikačné technológie zvyšujú rýchlosť života a
spôsobujú zmeny životného štýlu. Význam nadobúdajú a budú nadobúdať nové oblasti
služieb (vrátane finančných) napríklad: High – Tech a Life – Science produkcia, vzdelávanie
(vysokoškolské, univerzitné). S tým bude spojená potreba zvýšenia koncentrácie a
pozornosti na vysokokvalifikované pracovné sily, ktoré sa budú sústreďovať do „centier
vedomostí“. Technologický vývoj a s tým súvisiaca zmena požiadaviek na pracovné miesta si
vyžiada prispôsobovanie štruktúry pracovných miest. Zároveň budú rásť požiadavky na
mestá a mestské regióny a bude rásť tlak aby sa stali centrom vedomostí
a vysokokvalifikovanej pracovnej sily. To si vyžiada výrazné zlepšenie systému vzdelávania
(aj celoživotného), schopnosť poskytovať kvalifikovanú pracovnú silu v čo najširšom rozsahu
a tým zlepšiť svoje postavenie na národnej a medzinárodnej úrovni. Výzvou pre mnohé
mestá a mestské regióny bude prechod od priemyselnej produkcie a produkcie s nižšou
pridanou hodnotou, k novým odvetviam, prečo budú musieť v rámci svojich kompetencií
vytvárať vhodné podnikateľské prostredie, ale aj kvalitné prostredie pre život obyvateľov a
návštevníkov. Dá sa očakávať, že bude rásť význam špecifík regiónov.
Rastúca liberalizácia trhu tovaru a služieb zvýši tlak aj na podnikateľov. Vo väzbe na
dereguláciu trhov a predpokladaný rast integrácie Európskej únie to znamená pre Slovensko
a tým aj pre jeho mestá a mestské regióny nevyhnutnosť zvýšiť svoju atraktivitu, najmä pre
súkromné investície a kvalifikovanú pracovnú silu. Dostatok majetkovoprávne
vysporiadaných voľných plôch, relatívne nízke ceny pôdy, nehnuteľností, ale aj atraktivita
kultúry a kvality života, prípadne dobrá daňová politika by mohli byť ďalšími konkurenčnými
výhodami. S rozvojom technológií a rastom globalizačných prejavov je možné predpokladať,
že trh práce bude stále flexibilnejší a segmentovaný. Začnú sa uplatňovať nové formy práce
(napríklad práca z domu) a iné modely pracovného času. Zmeny prinesú pre veľkú časť
zamestnancov nové riziká, pretože flexibilnosť pracovného trhu znamená tiež rast nižšej
istoty pracovného miesta, prácu na čiastočný úväzok a na obmedzený, určitý čas. Porastie
sociálna nerovnosť medzi vysokokvalifikovanými pracovnými silami a nízko kvalifikovanými
zamestnancami s nízkymi príjmami a horšími pracovnými podmienkami. Pracovné sily
v oblasti „vedomostnej ekonomiky“ si budú vyžadovať nové služby napr. v oblasti voľného
času, zábavy, nakupovania, zdravotníctva.
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Pre usídľovanie nových firiem, ale aj zachovanie existujúcich („zabránenie“ ich odsťahovaniu
z mestského regiónu) bude nevyhnutná úzka spolupráca medzi mestom (mestským
regiónom), vysokými školami a podnikateľským sektorom, ako aj väčšie prepojenie vysokých
škôl navzájom a podpora výskumných inštitúcií.

Sociálnodemografické trendy a výzvy
Trend malodetných rodín, viac bezdetných párov, rast počtu osamelých jedincov znamená
nárast jedno a dvojčlenných domácností, ale aj budúci problém starostlivosti o nich
v penzijnom veku.
Rôznorodosť životných štýlov bude ešte viac pestrejšia a vo väzbe na flexibilnosť na
pracovnom trhu vzniknú nové rodinné, vzťahové a obytné formy. Myslíme si, že správanie sa
obyvateľov v oblasti bývania, voľného času a spotreby bude stále individuálnejšie.
Región bude v rastúcej konkurencii s inými mestami v permanentnom „súboji“ o mladých
a mobilných obyvateľov. To si vyžiada diverzifikáciu v oblasti bývania a ponuky sociálnej
infraštruktúry. Bude potrebné prijať ďalšie opatrenia, aby prišlo k opätovnému spojeniu
práce s miestom bydliska.
Z nárastu príjmovej polarizácie a zo skutočnosti, že stredná vrstva má nízke príjmy, vyplynie,
že budú narastať požiadavky aj tejto vrstvy na verejný sektor a verejné služby, čo zároveň
spôsobí, že nedôjde k prejavom deetatizácie, ale skôr naopak.
Ústup prirodzeného prírastku obyvateľov bude nahrádzaný migračným prírastkom,
prisťahovalectvom na celoštátnej ale aj regionálnej úrovni, najmä v regiónoch s vyššou
životnou úrovňou. Prisťahovaním najmä mladších ročníkov omladne aj spoločnosť ako celok
a bude si vyžadovať na ňu zamerané služby.
Demografický vývoj a najmä starnutie populácie je nielen sociologickým javom, ale aj
ekonomickým problémom. Predlžovanie odchodu do dôchodku problém nevyrieši.
Optimalizácia firemnej zamestnanosti obmedzuje počet pracovných miest, polarizácia
bohatstva a chudoby obmedzuje možnosti dodatočnej spotreby potrebnej pre živnostníkov
najmä v službách, čo spolu vylučuje uchádzačov o zamestnanie, nielen nízkopríjmových ale
aj s vysokou kvalifikáciou, ktorých miesta sa transformujú na miesta s nízkou kvalifikáciou
a nízkym mzdovým ocenením. Za dekádu sa zvýši priemerný vek obyvateľov o 2-3 roky,
pričom však iba 50 % z toho sú zdraví a ostatné dožitie je spojené s chorobami s dopadom
na zdravotníctvo, ktoré prispeje k spomaľovaniu chorôb, ale spôsobí zmenu štruktúry
spotreby práce v spoločnosti.
Rast obyvateľov vo vekovej kategórii 65+, ktorá tvorí 20-30 % populácie, pričom väčšina
dôchodcov nebude poberať žiadny, resp. minimálny dôchodok čo spôsobí ďalší rast
chudoby. Znižovanie spotreby v štáte o 30-48 % spôsobené chudobou dôchodcov, ale aj
zmrazovanie miest spôsobí pokles dôchodkov s dopadom na služby, turizmus, kultúru. Bude
narastať deficit penzijných systémov z dôvodu rastu neproduktívnych obyvateľov voči
produktívnym, z dôvodu ekonomickej neistoty bude narastať rozsah úspor.
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Nezvládnuté problémy financovania staršej generácie a prognóza zvyšovania podielu
populácie veku 65+ na celkovom počte obyvateľov spôsobí, že pracujúci nebudú schopní zo
svojich odvodov zaplatiť dnešných dôchodcov. Problém narastie tým, ako sa zvyšuje podiel
singles, o ktorých sa nebudú starať ich deti. Budúcnosťou je buď získanie veľkého majetku
počas ekonomickej aktivity alebo obmedzovanie výdavkov na starobu. Ak bude klesať
spotreba ľudí 65+ týkajúca sa najmä domáceho, regionálneho, miestneho trhu (dnes je ich
stabilná spotreba 35-4 5 % domáceho trhu), zároveň budú stagnovať mzdy a podiel
populácie 65+ bude viac ako 20 %, bude to mať vážne ekonomické dopady.
Diverzifikácia foriem bývania, rodiny, životných štýlov a nákupného správania si vyžiada
individualizáciu ponúk na trhu s bytmi, pracovnom trhu a voľno časových aktivít.

Klimatická zmena a trendy v oblasti životného prostredia
Klimatická zmena, ochladzovanie, znižovanie priemernej teploty, sila dažďov, pokles spodnej
vody, zvyšovanie hladiny oceánov, absencia pitnej vody, chorobnosť, rast atmosférických
a klimatických extrémov sú faktory, ktoré je ťažké odhadnúť, a preto predstavujú neistotu
podmienok pre podnikateľské prostredie, ale aj pre rozvoj miest.
Dá sa očakávať, že v budúcnosti bude narastať snaha o nadmerné využívanie
strategických surovín.
Slovenská republika bude musieť plniť medzinárodné záväzky:
- likvidácia skládkovania tuhého komunálneho odpadu do roku 2030,
- zníženie emisií skleníkových plynov o 40 % do roku 2030 oproti roku 1990,
- zvýšenie spotreby obnoviteľných zdrojov energetických zdrojov o min. 27 % do roku
2030,
- zvýšiť energetickú efektívnosť o min. 27 % do roku 2030.
Nielen národná ekonomika, ale aj ekonomiky regiónov a miest sa budú musieť vysporiadať
s týmito trendmi.

Trendy v oblasti priestorového rozvoja
Rast miest, konkurencia medzi mestami, spolupráca versus autonómia
Po období suburbanizácie sa z dôvodu dopravných a iných problémov ľudia opäť sťahujú
späť do centier miest, ktoré boli nejaký čas vyľudnené a z okrajových častí miest a obcí
ležiacich pri mestách sa stávali slumy.
V najbližších rokoch sa pod vplyvom uvedených trendov dá očakávať:
- rast miest s dopadom na dopravu, energetickú náročnosť, kvalitu života s dôsledkami
negatívnych faktorov: kriminalita, znečistenie, nedostatok priestoru, zelene, prírodného
prostredia,
- migrácia do miest, mestských regiónov, na ich okraj spôsobuje síce rast obyvateľov
v mestách, ale aj rast kriminality, devastáciu prírodného prostredia, sociálne problémy,
vznikajú štvrte chudobných s nízkou bezpečnosťou, dochádza k vnútorným pnutiam
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v mestách, medzi obytnými a priemyselnými štvrťami, preskupovanie vytvára úplne iný
tlak na políciu, armádu a dopravné systémy,
- rast požiadaviek na bývanie v kontakte s prírodou a s priestorom na oddych,
- rastúca intenzita dopravy a dopravnej infraštruktúry, rast pendlovania v rámci
mestského regiónu, aglomerácie,
- rastúce požiadavky na komplexnú ponuku služieb v mestách, vrátane kultúry, zábavy
a vo väzbe na to bezpečnosti,
- rastúca konkurencia medzi mestami z dôvodu globalizácie a rastúcej mobility.
Na základe uvedeného ostáva otvorenou otázka, ako prispôsobiť zmenám súčasnú deľbu
kompetencií, nástrojov medzi jednotlivými úrovňami verejnej správy.
Mobilita
Globalizácia, zmena životného štýlu a zmeny na trhu práce spôsobia, že bude narastať
mobilita obyvateľstva a s tým súvisiace zvýšenie dopravných problémov. Hlavným faktorom
konkurencieschopnosti bude napojenie na medzinárodné, národné a regionálne dopravné
systémy. Dá sa predpokladať rast osobnej dopravy na cestách a čiastočne aj na železnici.
Napriek podpore a rastu verejnej dopravy je možné, že individuálna automobilová doprava
naďalej dominujúca. Zvýši sa podiel prepravy v čase pracovného voľna a pendlovanie v rámci
aglomerácii, mestských regiónov bude narastať, rovnako ako tangenciálna doprava okolo
centier voči doprave v smere centrum – okolie. Dôsledkom toho bude narastať dĺžka
prepravy medzi prácou, bývaním, voľnočasovými aktivitami a nákupmi. Mestské regióny
a aglomerácie musia počítať s rastom „úzkych miest“ (hrdiel) a bude narastať riziko
dopravných zápch. Náklady na dopravu a prepravu budú z týchto dôvodov narastať.
Bývanie, osídlenie
Demografické zmeny spôsobia aj rastúce požiadavky na obytné plochy z dôvodu vyšších
nárokov na úroveň bývania a vzhľadom na rast jedno a dvojčlenných domácnosti. Rast počtu
zamestnaných vo vedomostných službách bez pevného pracovného sídla (mobilný
„knowledge – workers), ako aj rast počtu starších ľudí s majetkom budú viesť k požiadavkám
na druhé, resp. tretie bývanie. Podiel zastavaných plôch na obyvateľa bude naďalej rásť,
najmä mimo urbanizovaných centier. V jadrách regiónov a aglomerácií je možné očakávať
rôznorodé požiadavky na plochy bývania, celkovo však budú naďalej rásť
„Pomeštenie“, zmena obrazu krajiny
Rozširovanie zastavaných plôch v jadrových územiach, ale aj osídľovanie dovtedy „voľnej“
krajiny bude pokračovať. Bude rásť požiadavky na bývanie v kontakte s prírodou,
s priestorom pre oddych. Dá sa očakávať silná intenzita výstavby najmä na okrajoch
mestských regiónov a aglomerácií. Obdobne nákupné centrá, ponuky voľnočasových aktivít,
ako aj výrobné areály budú mať záujem usídlenia v ľahko dostupných lokalitách na okraji
aglomerácií a mestských regiónov. Kvalita krajiny bude teda naberať na dôležitosti a bude
stále významnejším faktorom spokojnosti obyvateľov. Trend „bývania v krajine“ bude mať
čoraz väčší význam aj v spojení so zmenou životného štýlu a požiadavkami na ponuku
kvalitnej kultúry a voľnočasových aktivít.
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Segmentácia
Vývoj bude ovplyvňovať rast sociálnej segmentácie v mestách a okolitých obciach.
V mestských regiónoch dôjde k sociálnemu premiešaniu, vzniknú nové sociálne spoločenstvá
s rozličným životným štýlom. Postupne bude klesať vzťah obyvateľstva k miestnej identite
a naopak bude rásť identifikácia s väčším priestorom.

Celoštátne politiky by mali reagovať
Zmeny spôsobené uvedenými trendmi si vyžiadajú zmenu celoštátnych, ale aj lokálnych
a regionálnych politík. Medzi ne budú, podľa nás, patriť:
Zmena financovania a deľby kompetencií
Dá sa predpokladať, že dôsledky nových výziev a trendov si vyžiadajú aj úpravu systémov
financovania miest, obcí a regiónov a úpravu finančného vyrovnávania tak, aby podporovalo
spoluprácu a zjednocovanie, čo prospeje k rastu konkurencieschopnosti regiónov a tým
štátu ako celku.
Z dôvodu nedostatku zdrojov očakávame pokračovanie abdikácie štátu na viaceré úlohy
a snahu presunúť zodpovednosť za ich zabezpečovanie na súkromný sektor, resp. na nižšie
úrovne verejnej správy (obce, regióny). Rast rozsahu lokálnych kompetencií zvýši tlak na
vlastnú zodpovednosť pri hospodárení s vlastnými finančnými prostriedkami
a s prostriedkami finančného vyrovnávania. Preto bude potrebné, aby aj mestá a obce
kriticky prehodnotili stratégiu financovania úloh.
Na druhej strane je potrebné aby finančné vyrovnávanie daňovo slabších miest a regiónov
bolo adresnejšie, viac orientované na konkrétne úlohy (dnes je takmer 60 % zdrojov
prerozdeľovaných najmä na základe počtu obyvateľov), pretože sa jedná o prostriedky
daňových poplatníkov z iných jurisdikcí.
Nová regionálna politika, priestorový rozvoj
Vplyvom trendov bude nevyhnutné, aby existovala vyššia miera koordinácie medzi
priestorovým a územným plánovaním, regionálnou politikou a miestnym rozvojom.
Požiadavky na komplexné plánovanie priestorového rozvoja budú narastať. Centrálna vláda
bude musieť uznať a podporiť význam mestských regiónov a aglomerácií pre hospodársky,
sociálny a kultúrny rozvoj štátu ako celku a poskytnúť viac prostriedkov pre ich rozvoj, najmä
v oblasti dopravy. Inštitucionálne posilnenie mestských regiónov, aglomerácií bude
rozhodujúcim faktorom pre rozvoj štátu. Bude rásť význam vzťahov a väzieb medzi
priestormi a partnerstiev v regiónoch. Preto aj mestské regióny by mali obhajovať spoločne
záujmy na centrálnej úrovni.
Dopravná politika
Rastúce nároky a obmedzené zdroje si vyžiadajú previazanie rôznych zdrojov v rámci
nadradených politík. Bude potrebné koncentrovať zdroje do centier, mestských regiónov
a do ich prepojenia. Lepšie prepojenie dopravnej politiky a urbanizácie bude mať stále väčší
význam. Preto bude rásť aj význam „lobbingu“ v prospech prioritného riešenia centier
regiónov, ich jadrového územia a ich prepojení.
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