Samosprávy sú nadmieru zviazané centrálne nastaveným
financovaním a zodpovednosť za realizované výdavky je nízka
z dôvodu nejasného rozdelenia kompetencií. Výsledkom je
roztrieštenosť územnej samosprávy na veľký počet malých obcí,
mnohé z nich bez možnosti poskytovať základné služby.
Ivan Šramko
Ak všetka moc v demokratickej krajine pochádza od ľudí, tak
aj spôsob fungovania, stanovovania pravidiel a zodpovednosti
v štáte, by mala prichádzať od ľudí, teda zdola. Som
presvedčený, že pri normálnej a konštruktívnej diskusii v tejto
krajine, by sme dnes dokázali pomenovať, čo dokáže riadiť
a kompetenčne a finančne zvládať územná samospráva, čo má
odovzdať regiónu a ten následne štátu.
Richard Rybníček
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PREDSLOV

Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Decentralizačné snahy na Slovensku vrcholiace v roku 2005 mali za cieľ
posilniť úlohu miest, obcí a VÚC pri spravovaní regiónov pri súčasnom
prenesení zodpovednosti za dosiahnuté výsledky. Decentralizácia mala
vytvoriť podmienky pre lepšiu participáciu občanov, zvýšiť efektívnosť
a transparentnosť verejnej správy. Súčasný stav však nezodpovedá pôvodnej koncepcii. Samosprávy sú nadmieru zviazané centrálne nastaveným
financovaním a zodpovednosť za realizované výdavky je nízka z dôvodu
nejasného rozdelenia kompetencií. Výsledkom je roztrieštenosť územnej
samosprávy na veľký počet malých obcí, mnohé z nich bez možnosti poskytovať základné služby. Chýbajú možnosti a motivácia pri hľadaní spoločných riešení viacerých samospráv či získavania vlastných príjmov pre
financovanie rozvojových aktivít. Rozpory medzi centrálnou vládou a samosprávou týkajúce sa presúvania kompetencií a nových úloh samospráve
bez dodatočného finančného krytia majú rastúcu tendenciu. Na slabú efektívnosť verejnej správy potvrdzujú aj hodnotenia OECD kde sa umiestňujeme na najhorších miestach medzi krajinami EU.
Na druhej strane, finančné hospodárenie územnej samosprávy je možné hodnotiť priaznivo. Územná samospráva v súčasnosti realizuje takmer
20% všetkých výdavkov verejnej správy. Hospodárenie sa v rokoch 2005
až 2018 pohybovalo striedavo mierne nad a pod nulou. Výnimkou boli len
pokrízové a zároveň predvolebné roky 2009 a 2010 v ktorých sa deficit dostal až k hranici 0,9 % HDP. Navyše, vláda dočasne zasiahla do hlavného
zdroja príjmov samospráv – dane z príjmov fyzických osôb. Úroveň dlhu
samospráv sa vďaka dobrému hospodáreniu pohybuje dlhodobo na úrovni okolo 1,2% HDP a jeho podiel na celkovom dlhu štátu klesol postupne
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na 2,4% v roku 2018. Príčiny zdravého hospodárenia je potrebné hľadať
v dvoch rovinách. Prvým sú rozpočtové pravidlá, ktoré sú v mnohých aspektoch pre samosprávy prísnejšie ako tie, ktorými sa riadi centrálna vláda. Druhým je priamy kontakt s voličmi, ktorý zvyšuje politické náklady pri
zlom a netransparentnom narábaní s majetkom.
Z doterajších skúseností je tiež možné povedať, že samosprávy sú príliš
závislé od výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Akékoľvek úpravy parametrov tejto dane vyvolávajú potrebu rokovania so samosprávou, napr. či
prípadný výpadok výnosu dane zo zníženia daňového zaťaženia je alebo
nie je potrebné samospráve kompenzovať. Netransparentná deľba kompetencií a spoliehanie sa na financovanie z centrálnej úrovne tiež sťažuje diskusiu o potrebe lepšieho využívania vlastných zdrojov samospráv, najmä
veľmi málo využívanej dane z nehnuteľností.
Vnímam preto veľmi pozitívne, že sa vydaním tejto štúdie diskusia
o úlohách a financovaní územnej samosprávy a dokončení doteraz nedokončenej reformy opätovne otvára. Jej renomovaní autori sa touto témou
dlhodobo zaoberajú a ponúkajú odborne podložený názor na ďalšie možné smerovanie reformy. Bez ohľadu na to, pre aký model usporiadania sa
nakoniec rozhodne, spoločným cieľom by malo byť na základe kvalitnej
analýzy zefektívnenie využitia verejných zdrojov s cieľom zvyšovať životnú
úroveň na Slovensku.
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Richard Rybníček, primátor Mesta Trenčín
Slovensko je malá krajina. Na to, aby dokázala byť úspešná, musí byť
múdra. Mám na mysli aj to, že jej organizácia štátnej správy a samosprávy,
by mala byť zrozumiteľná, jednoduchá a efektívna. Obyvateľ by sa mal
jednoducho a čo najrýchlejšie orientovať v pravidlách a kompetenciách,
určených zodpovednými aktérmi. Ak všetka moc v demokratickej krajine
pochádza od ľudí, tak aj spôsob fungovania, stanovovania pravidiel a zodpovednosti v štáte, by mala prichádzať od ľudí, teda zdola. Som presvedčený, že pri normálnej a konštruktívnej diskusii v tejto krajine, by sme dnes
dokázali pomenovať, čo dokáže riadiť a kompetenčne a finančne zvládať
územná samospráva, čo má odovzdať regiónu a ten následne štátu. Aj štátna správa aj samospráva sa dostali na hranicu svojich možností a ak politickí aktéri nepristúpia k ich zásadnej reforme, nebude dlho trvať, kedy začnú
oba systémy kolabovať.
Ten štátny preto, že má na svojich pleciach príliš veľa kompetencií, ktoré nedokáže riešiť, lebo sa dotýkajú fungovania v jednotlivých regiónoch
a sú riešené centrálne, od stola, bez akejkoľvek bližšej znalosti miestnych
pomerov a potrieb. Predstavitelia štátu, teda politickí lídri, miesto toho,
aby systém zreformovali, zväčšujú neustále štátny aparát a zvyšujú svoje
výdavky na réžiu neprehľadného a komplikovaného systému.
Územná samospráva je príliš rozdrobená na malé celky, nedokáže financovať svoj rozvoj, ktorý je závislý práve na štátnych orgánoch a pri neustále novo prijímanej legislatíve v NR SR, je už na hranici možností financovať
aj svoj základný chod a služby pre občanov. Veľkým “šťastím” pre vládu sú
zdroje z operačných fondov EÚ, ktoré ako tak zmierňujú tlak miest a obcí
na rozvojové projekty zo štátneho rozpočtu.
Autori tejto publikácie sú jasným príkladom toho, že existujú špičkoví
experti, ktorí dokážu nielen pomenovať príčiny súčasného stavu fungovania verejnej správy, ale dokážu aj navrhnúť možné riešenia na zásadnú zmenu. Je najvyšší čas, aby si súčasné, ale aj budúce politické elity uvedomili,
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že nestačí len vymeniť ľudí na rozhodujúcich politických postoch, ale že je
potrebné nabrať odvahu na reformu súčasného systému, v ktorom sa zle aj
riadi, aj rozhoduje, aj šetrí aj spolupracuje. Verím, že aj táto kniha bude vynikajúcim podkladom pre vypracovanie zásadného dokumentu na reformu
verejnej správy, ktorá budú efektívnejšia, zrozumiteľnejšia, jednoduchšia
a pochopiteľnejšia pre každého občana tejto krajiny. Nedôvera ľudí v súčasný štát vyplýva, okrem iného, aj z toho, že ľudia nerozumejú jeho fungovaniu a sú často konfrontovaní z jeho nefunkčnosťou a neposkytovaním
základných služieb, ktoré od neho očakávajú. Táto kniha jasne naznačuje,
aká by mohla byť cesta k zmene k lepšiemu.
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ZHRNUTIE

Hospodárska politika by mala byť dlhodobo zameraná na zvyšovanie
životnej úrovne obyvateľov čo najefektívnejšie, bez zbytočnej byrokracie
a plytvania verejných zdrojov. Ekonomika je však živý organizmus a reaguje na hlavné hospodárske, demografické, sociálne, ale aj kultúrne trendy.
Preto je potrebné z času na čas spätne vyhodnotiť, do akej miery sú aktuálne politiky a inštitucionálne usporiadania tými najlepšími riešeniami pre
blahobyt občanov. Cieľom tejto štúdie je kritická analýza – cez optiku
dlhodobých trendov – súčasného modelu správy štátu a načrtnutie
možných riešení.
Výsledkom analýzy je jednoduché konštatovanie, že súčasný model
spravovania štátu je nevyhovujúci. Na jednej strane štúdia poukazuje na to,
že v mnohých ohľadoch sa nepodarilo naplniť zamýšľané ciele decentralizácie, na strane druhej platí, že súčasný stav nedokáže pružne reagovať ani
na aktuálne dôležité trendy. Riešenie problémov občanov sa často odsúva
na vedľajšiu koľaj v dôsledku každodenných sporov o kompetencie, financie alebo politické ciele.
Decentralizácia kompetencií a financií na samosprávy a regióny funguje
z veľkej miery len na papieri. Centrálna vláda cez prenesený výkon štátu
robí z municipalít poštárov, ktorí majú len malý podiel skutočných vlastných zdrojov na pružné riešenie problémov občanov v danej lokalite. Chýba
motivácia k spolupráci na úrovni obcí, skutočný manažment aktív samospráv neexistuje, modernizačné dlhy sa znižujú len pomaly a prerozdeľovacie mechanizmy sú málo adresné. Vyššie územné celky sú na periférii
záujmu občanov a okrem volieb ľudia často ani nevedia, že existujú.
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Aké sú možné východiská? Priznať, že snaha o decentralizáciu bola chybou alebo radšej odstrániť bariéry a usilovať o skutočnú decentralizáciu?
Autori štúdie preferujú druhú alternatívu z troch dôvodov. Po prvé, problémy sa najefektívnejšie riešia s poznaním okolností. Nie všetky obce sú
rovnaké a preto sú často potrebné riešenia šité na mieru. Po druhé, v rýchlo
sa meniacom svete je pružná reakcia často veľkou výhodou. Kým z centrálnej úrovne by mohli niektoré kroky trvať roky, na miestnej úrovni môžu
byť prijaté oveľa rýchlejšie. Po tretie, ukazuje sa, že spokojnosť občanov so
životom je vyššia, ak vidia, že majú väčší vplyv na veci verejné, čo je možné
ľahšie zabezpečiť na lokálnej úrovni. Zároveň sú tak posilnené aj demokratické základy štátu.
Ako je možné posilniť úlohu regiónov a zároveň aj zvýšiť spokojnosť občanov? Uvedomujeme si, že ide o beh na dlhé trate. Navrhujeme desať
opatrení/riešení, ktoré by v dlhšom horizonte mohli viesť k naplneniu
týchto cieľov:
1. Zrušiť vyššie územné celky v dnešnej podobe a kompetencie prerozdeliť. Financovanie kompetencií je odtrhnuté od obyvateľov regiónu, hranice územnosprávnych jednotiek nezodpovedajú sociálne
priestorovej organizácii spoločnosti.
2. Zrušiť prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy, zvýšiť zodpovednosť správcov územia v mene občanov a obmedziť zložitosť rozhodovania.
3. Odstrániť fragmentáciu obcí pomocou motivačných schém, prípadne
explicitnou alebo implicitnou reguláciou minimálnej veľkosti pokrytia.
4. Zavedenie účelových obcí. Vhodným kandidátom je regionálne školstvo, ktoré by bolo žiaduce odtrhnúť od politického rozhodovania. Volená školská samospráva by riešila predovšetkým odborné otázky a bol
by zároveň posilnený aj dnes často absentujúci stredný manažment vo
vzdelávaní.
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5. Posilnenie vlastných príjmov obcí a užšie prepojenie s ich ekonomickou aktivitou. Zvážiť zavedenie dodatočného zdaňovania nad
rámec štátnych daní.
6. Zvýšiť adresnosť prerozdeľovacieho mechanizmu. Kritéria nemôžu byť odtrhnuté od výšky skutočných nákladov na chod samospráv.
7. Zásadná zmena financovania sociálnych služieb. Klient a nie zariadenie by mal byť nositeľom štátneho príspevku.
8. Zavedenie modernizačného fondu na projektovej báze. Okrem
finančného vyrovnania, ktoré rieši predovšetkým bežné výdavky by
mal existovať ešte štátny fond na pokrytie investičných potrieb obcí.
9. Zavedenie transparentného mechanizmu na vyčíslenie dopadov presunu kompetencií. Analýza finančných dopadov by mala byť
vypracovaná nezávislou inštitúciou.
10. Obmedziť nadmernú reguláciu originálnych kompetencií a zvýšiť vplyv územnej samosprávy na tvorbu legislatívy.
Zoznam opatrení je potrebné vnímať ako určenie strategického smerovania decentralizácie a nie ako manuál na konkrétne legislatívne návrhy.
Sme presvedčení, že dozrel čas na širšiu verejnú diskusiu k týmto otázkam.
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NIEKOĽKO OTÁZOK NAMIESTO ÚVODU

Blahobyt ľudí závisí v rozhodujúcej miere od kvality inštitúcií a politík
a od podnetov hlavných nositeľov rozhodnutí. Je všeobecne známe, že tieto kľúčové faktory sú v mnohých štátoch na nedostatočnej úrovni. Dá sa
to zmeniť? Áno, ak sú rozhodnutia pod väčšou kontrolou tých, ktorých sa
priamo týkajú.
Ako reagovať na očakávané trendy vývoja spoločnosti? Je dnes a bude
v globalizovanom svete Slovenská republika štát, ktorý sa spravuje/riadi iba vo vlastnej zodpovednosti? Určite nie. Sme členmi Európskej únie
a väčšina našej legislatívy je ovplyvnená „Bruselom“. Sme otvorená ekonomika, závislá od vývoja v iných častiach sveta. Sú teda realita a očakávaný
vývoj kompatibilné s predstavou Slovenska ako silného národného štátu?
Nebude súčasný model správy územia čoraz viac na obtiaž pri meniacich
sa hospodárskych a sociálnych podmienkach? Nebude jeho zachovávanie
iba prehlbovať napätia aj preto, že sa mení priestorová organizácia spoločnosti?
Už dnes pozorujeme na Slovensku, najmä v jeho západnej časti, prvé zárodky zmien, ktoré neberú v úvahu správu jeho územia. Príkladom je prelínanie bratislavského a trnavského regiónu kde hromadná verejná doprava
na Považí (nazývaná regionálnou) začína nadobúdať mestský charakter
(vlaky jazdia v hodinových taktoch, v ranných hodinách aj polhodinových).
Iným príkladom je zmena pôvodnej vidieckej krajiny tatranského regiónu
na mestskú aglomeráciu okolo chráneného územia. Je rozumné brániť sa
zmenám? Je vhodné preberať vzory spravovania spoločnosti od štátov,
ktoré ich zaviedli pred 100 – 200 rokmi, sú zažité, s mnohými väzbami
a preto ťažko meniteľné? Najmä pre mladšiu generáciu bude dôležitá taká
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správa územia, ktorá bude zodpovedať novým rámcovým podmienkam,
pričom bude narastať, aj vo väzbe na technologické zmeny, význam miest,
mestských aglomerácií. Brzdenie vývoja tradičnými formami vládnutia,
prílišnou centralizáciou v oblastiach, ktoré na základe princípu subsidiarity
majú spravovať mestá/mestské regióny, môže negatívne pôsobiť na kvalitu
života občanov a znemožňovať inovácie.
Slovensko má 5,4 milióna obyvateľov a ak nebude cieľom masívnej
migrácie, počet jeho obyvateľov bude desaťročia klesať. Podľa demografických prognóz o približne 700 tisíc až na úroveň počtu obyvateľov v roku
1950. Slovensko je a bude malým, unitárnym štátom. Jeho veľkosť, v porovnaní s inými správnymi útvarmi Európy, rastúca strata nezávislosti
v globálnom svete, ale aj technologický pokrok, ktorý sa premietne do všetkých služieb (čím sa bude eliminovať negatívum roztrieštenosti osídlenia),
vyvoláva ďalšie otázky. Nenadobudne v tomto ponímaní Slovensko ako celok skôr charakter „päťmiliónového mesta/aglomerácie“? Potrebujeme pre
jeho spravovanie ďalšie, okrem obecných, vnútroštátne hranice? Chceme
ho viac regionalizovať, alebo, aj vzhľadom na očakávané zmeny, budeme
ochotní výrazne posilniť miestnu úroveň správy tak, aby dokázala reagovať na meniaci sa svet bez potreby ďalšej úrovne správy spoluprácou? Je
únosné, aby mal taký malý štát v dnešnej a budúcej dobe 4-5 úrovní správy
(mestská časť, obec, okres, vyšší územný celok, centrálna vláda)?
Slovensko, podľa nás, potrebuje zmenu správy štátu. A to nielen z dôvodu kvalitnejšieho poskytovania služieb, ale aj z dôvodu zachovania, prehĺbenia, demokracie. Tá dnešná je nepružná a negatívne rozhodnutia centrálnej vlády dlhodobo postihujú väčšinu obyvateľov. Štruktúra, pretrvávajúci
centralizmus, prílišná regulácia, duplicity v pôsobnostiach štátnej správy
a územnej samosprávy, rozdelenie kompetencií, ale aj odkladanie zásadných zmien, nevhodné pokusy zefektívňovať správu v nevhodnej štruktúre
najmä preto, že na to prispievajú eurofondy, patria k hlavným dôvodom

16

SILNÝ REGIÓN = SPOKOJNÝ OBČAN

rastu nákladovosti a nižšej funkčnosti celého modelu. Súčasné spravovanie
územia nezodpovedá už ani súčasným potrebám a vôbec nie je schopné
prispôsobovať sa prebiehajúcim spoločenským javom, priestorovej organizácii spoločnosti. Je skôr brzdou reakcie na tieto zmeny. Po takmer tridsiatich rokoch skúseností s fungovaním oddeleného modelu verejnej správy
(štátna správa, územná samospráva) s dvomi úrovňami územnej samosprávy (obce, vyššie územné celky) sú preto, podľa nás, na mieste otázky:
aký model územnosprávneho usporiadania bude pre budúcnosť Slovensko
najlepší? Ktorý model zabezpečí flexibilitu, rýchle reakcie na prebiehajúce
a očakávané zmeny?
V zásade existujú dve možnosti ako dosiahnuť zmenu: centralizovať
alebo decentralizovať správu územia. Je centralizácia správnym riešením?
Jej počiatočné pozitíva sa rýchlo vyčerpajú, o čom svedčia viaceré príklady
z doterajšieho vývoja štátov. Nakoniec, aj na Slovensku máme s dôsledkami centralisticky spravovaného štátu dostatok a ešte živých skúseností.
Ani tridsať rokov nestačilo na nápravu negatív, ktoré takáto forma správy
spôsobila. Je presun právomocí a zodpovednosti bližšie k občanom lepším
riešením? Nie sú z hľadiska vývoja spoločnosti lepšou alternatívou silné
a spolupracujúce mestá a obce v rámci mestských regiónov, ktoré sa dokážu flexibilnejšie vyrovnávať s nastupujúcimi zmenami1? Každá zmena si
vyžaduje svoj čas na jej vysvetlenie a presadenie, preto považujeme za nevyhnutné o zásadnej zmene územnosprávneho usporiadania začať diskutovať čo najskôr.

1

História preukazuje, že práve v mestách, ktoré patria k najväčším výtvorom
ľudstva, sa stanovovali základy spoločenského poriadku, demokratického systému
a sformoval sa obraz samotnej spoločnosti. Preto ak dnes badať rastúcu krízu
demokracie, malo by byť v záujme ľudí, aby sa vrátali späť ku koreňom demokracie
a snažilo sa získať pre mestá čo najviac originálnych práv a nahradiť práva, ktoré im
v súčasnosti štát iba prepožičiava.
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Cieľom zmeny modelu správy štátu by mali byť na jednej strane efektívnejšie a kvalitnejšie poskytovanie verejných služieb a na druhej vytvorenie podmienok pre trvalo udržateľné využitie prírodného, ľudského
a výrobného potenciálu miest, obcí, inými slovami vytvorenie podmienok pre rozvoj.
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PREČO JE POTREBNÁ ZMENA MODELU
SPRAVOVANIA SLOVENSKA

1. Pohľad do spätného zrkadla
Uplynulo 27 rokov od reforiem, ktoré mali za cieľ zmeniť dovtedajší nedemokratický systém spravovania štátu. Postupnou realizáciou stratégie
decentralizácie právomocí, majetku a financií, ktoré boli súčasťou zmien,
nastal proces odštátnenia a presun veľkého rozsahu vtedajších právomocí centrálnej vlády do súkromného sektora a „do rúk“ samosprávnych
obcí a regiónov. Po dvoch etapách procesu decentralizácie (1990 – 1992
a 2001 – 2005) sú k dispozícii praktické skúsenosti k tomu, aby sa dalo
vyhodnotiť, ktoré kroky priniesli svoje ovocie a naopak, ktoré rozhodnutia bude potrebné opraviť respektíve úplne premyslieť.
Nevyhnutnosť a dôvody zmeny
Príbeh bývalého Československa, ale aj obdobie po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, opätovne ukázali, že centralizované systémy sú
schopné dočasne generovať prosperitu a úspech. Problémom však je, že
dosiahnutý pokrok nie je trvalo udržateľný, keďže nedokáže dostatočne
rýchlo a efektívne reagovať na spoločenské a technologické zmeny. Naviac,
centralizované systémy majú sklon k autoritárstvu, totalite, rastu korupcie
a klientelizmu, ktoré sú napokon príčinou ich sebadeštrukcie.
V stratégii decentralizácie (1999) bol aj preto cieľ usporiadania správy štátu nasledovne: „Vertikálnu deľbu moci vyjadríme v chápaní Slovenskej
republiky ako unitárneho decentralizovaného štátu s konkrétne stanovenou
štruktúrou vychádzajúcou z princípu subsidiarity, z heterogenity záujmov v spo-
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ločnosti a slobodnej vzájomnej polarizácie s vytváraním samostatných orgánov,
ktoré môžu plniť im zverené úlohy nezávisle, pričom budú podliehať iba správnemu dozoru. Zároveň budú disponovať s primeranými nástrojmi normotvornej
povahy a primeranými nástrojmi fiskálnej decentralizácie“. Ako princípy reformy boli definované: oddelený model, vytvorenie podmienok pre participáciu občianskej spoločnosti, naplnenie princípu subsidiarity, efektívne
fungujúca správa, transparentnosť, flexibilita, deetatizácia. Napriek zreteľnému pokroku, cieľ a princípy uvedené v stratégii neboli dodnes
naplnené.
Deetatizácia/odštátnenie, najdôležitejšia forma decentralizácie
po roku 1989
Pojem decentralizácia sa na Slovensku najčastejšie spomína v súvislosti
s presunom právomocí, zodpovednosti, ale aj majetku a financií z rúk centrálnej vlády na samosprávne obce a vyššie územné celky. Je to však len
jedna z foriem. Na Slovensku sa po roku 1989 realizovali aj ďalšie formy
decentralizácie:
• dekoncentrácia: prenos právomocí a zodpovednosti z ústrednej vlády
(štátnej správy) na jej pobočky v teréne (miestna štátna správa),
• delegovanie: prenos právomocí a zodpovednosti za služby z ústredných
orgánov vlády na špecializované organizácie s určitým stupňom prevádzkovej autonómie (podriadené organizácie štátu),
• privatizácia: prenos právomocí a zodpovednosti za výrobu tovarov
a služieb na súkromné dobrovoľné organizácie, alebo súkromné (ziskové) podniky.
Najvýznamnejší podiel na decentralizácii štátu mala privatizácia, ktorá
sa odohrala nielen v oblasti podnikového a bankového sektora, ale umožnil sa vstup súkromného kapitálu do verejných služieb, ktoré boli do roku
1989 výhradne v rukách verejného sektora (zdravotníctvo, školstvo, soci-
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álne veci, kultúra, hromadná doprava, energetika, tepelné hospodárstvo,
zásobovanie vodou, odpadové hospodárstvo, atď.). Zároveň boli vytvorené podmienky, aby sa aj obce a vyššie územné celky, následne po prevzatí právomocí, rozhodovali, do akej miery budú zabezpečovať svoje úlohy
vlastnými silami, alebo či umožnia vstup súkromného sektora (ziskového
aj neziskového) do ich zabezpečovania.
Vertikálna deľba moci
Zákon o obecnom zriadení, majetkové zákony a neskôr ukotvenie
územnej samosprávy v Ústave Slovenskej republiky položili základ postupnej vertikálnej deľby moci v štáte. Jedným z prvých opatrení (1990) bolo
obnovenie samosprávneho fungovania obcí.
Vládna koncepcia decentralizácie (2000) uvažovala s tým, že v cieľovom
stave bude územná samospráva disponovať:
• v dimenzii decentralizácie kompetencií: so širokým spektrom verejných
služieb, vrátane účasti na sociálnych službách,
• v dimenzii decentralizácie financií: so širokou právomocou stanoviť
vlastné zdroje, bude existovať finančné vyrovnávanie a možnosť získať
úvery,
• v dimenzii politickej decentralizácie: s tým, že predstavitelia územnej
samosprávy budú volení, mzdy budú stanovované a vyplácané na miestnej úrovni a bude existovať priama zodpovednosť voličom.
Celková efektivita verejnej správy
V roku 2014 sa Slovensko umiestnilo, v rámci štátov EÚ na 21. mieste
v kategórii efektivita vlády a na poslednom 28. mieste v kategórii sprenevera verejných prostriedkov v spojení s korupciou a v oblasti dávania
úplatkov (OECD, 2016). V roku 2017 zhodnotilo efektivitu verejnej sprá-
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vy aj OECD (Economic Surveys Slovak Republic). Slovensko sa umiestnilo
na poslednom mieste, pričom sa vychádzalo z dát za roky 2013 a 2014.
Odporúčania OECD smerujú, popri opatreniach na znižovanie miery korupcie, k lepšiemu riadeniu ľudských zdrojov, modernizácii a posilneniu
koordinácie a spolupráce.
Z medzinárodného porovnania je zrejmé, že vysokú efektivitu verejnej
správy je možné dosiahnuť najmä v unitárnych a výrazne ne-centralizovaných štátoch. Čiže nie princípy, systém, stratégia decentralizácie,
ale nedôsledné naplnenie princípov, vychádzajúce najmä zo sporov
o charakter štátu a s tým súvisiace nekonzistentné rozhodnutia zákonodarného zboru, spôsobili a spôsobujú nízku efektivitu verejnej
správy. V tejto súvislosti si treba uvedomiť ojedinelosť situácie v postkomunistických štátoch, ktoré musia prevrátiť „pyramídu vládnutia“. Ide o desaťročia trvajúci proces, ktorý sa odohráva v prostredí zásadných spoločenských
zmien vo svete a vyžaduje najmä zmenu myslenia ľudí, ktoré bolo desaťročia
deformované nedemokratickými a centralistickými režimami.
Miera decentralizácie
Napriek posilneniu postavenia územnej samosprávy nie je dôvod považovať Slovensko za výrazne decentralizovaný štát. Z porovnania podielu výdavkov územnej samosprávy na hrubom domácom produkte s inými
štátmi Európy je zrejmé, že existuje výrazný priestor na posilňovanie finančnej autonómie miestnej samosprávy. V súčasnosti takmer 50 % príjmov obcí tvoria granty a transfery zo štátneho rozpočtu, 80 % daňových
príjmov tvorí podiel na výnosoch dane z príjmu fyzických osôb, čo je štátna
daň, na ktorú nemajú obce priamy vplyv. Dôsledkom naplnenia princípov
subsidiarity, politickej a finančnej ekvivalencie, môže byť zvýšenie odolnosti obcí, a tým aj štátu, voči možným ďalším krízam, trvalá udržateľnosť
rozvoja a lepšie využitie endogénneho potenciálu územia Slovenska. Pri sú-
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časnom stave má totiž územná samospráva obmedzené možnosti prispieť
k zodpovednému rozvoju Slovenska.
Naplnenie princípov stratégie decentralizácie
Rozdelenie kompetencií, naplnenie princípu subsidiarity
Územná samospráva síce formálne disponuje porovnateľným rozsahom
právomocí s inými unitárnymi štátmi Európy, ale pri ich postupnom prenášaní z miestnej štátnej správy na obce a vyššie územné celky neboli dostatočne dodržané princípy spravodlivej deľby moci (politická a fiskálna ekvivalencia, subsidiarita, nedelenie úloh, obmedzenie externalít). Nepodarilo
sa dostatočne previazať prepojenie zodpovednosti za úlohu, jej financovanie a klientom. Delené právomoci medzi obce, vyššie územné celky a centrálnu vládu robia model neprehľadným, stráca sa priama
zodpovednosť vo vzťahu k občanom a verejná správa sa predražuje.
Aplikácia preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy nie je
dobré riešenie. Podporuje snahu o „poštátňovanie“ územnej samosprávy,
normovanie, zavádza sa zbytočná uniformita. Obmedzuje sa miera autonómneho rozhodovania obcí a vyšších územných celkov. Súčasné rozdelenie kompetencií znemožňuje politickú súťaž, konkurenciu a neumožňuje
jasné vyvodenie politickej zodpovednosti za chyby.
Územné a správne usporiadanie
O využití bohatstva štátu a kvalite života v ňom rozhodujú predovšetkým inštitúcie. Súčasná roztrieštená a nespolupracujúca územnosprávna
štruktúra na miestnej úrovni nie je schopná vyrovnávať sa s väčšinou vnútorných a vonkajších výziev/trendov. Disponibilné zdroje nie sú optimálne
využívané. Roztrieštená štruktúra obmedzuje spoločné obhajovanie
záujmov občanov v nadobecnom, nadregionálnom kontexte a pri
vyjednávaní s centrálnou vládou.
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Vo väčšine štátov s efektívnou verejnou správou už pred desaťročiami
prekonali etapu zlučovania malých obcí do väčších územnosprávnych jednotiek a dnes smerujú k vytváraniu kvalitatívne vyšších foriem interaktívnych sídelných zoskupení mestských regiónov, aglomerácií, v ktorých
spolupracujú pri reakciách na zmenu rámcových podmienok. Je na mieste
otázka, či v súčasnej dobe, pri očakávaných trendoch (technologické zmeny, digitalizácia,...), je nevyhnutné aplikovať zvyšovanie efektívnosti verejnej správy zlučovaním obcí, alebo rovno pristúpiť k odstraňovaniu bariér
spolupráce (ak treba aj zákonnou povinnosťou vo vybraných oblastiach)
a presadzovať zvýšenú zodpovednosť za správu a rozvoj územia na miestnej a regionálnej úrovni.
Vznik samosprávy vyšších územných celkov, s ktorými uvažovala aj
Ústava SR, bol dôležitým momentom pre realizáciu decentralizácie kompetencií, majetku, financií. Vďaka nevhodnému vymedzeniu krajov, ktoré nezodpovedalo overeným princípom regionalizácie, vzhľadom na oklieštený
rozsah právomocí a kompetencií, absenciu vlastných príjmov, ale aj vďaka
nečinnosti zvolených orgánov, nenapĺňajú doteraz vyššie územné celky ich úlohy a nenašli oporu medzi občanmi. Od ich vzniku sa najmä
v období volieb vedie diskusia o ich význame, potrebe. Aj v tomto prípade
je na mieste otázka, či sa snažiť ďalšie roky o zmenu územnosprávneho
usporiadania alebo hľadať iné formy zabezpečovania úloh súčasných vyšších územných celkov.
Financovanie územnej samosprávy
Pozitívne hodnotený model financovania územnej samosprávy (fiškálna decentralizácia), ktorý zvýšil nezávislosť rozhodovania obcí a vyšších
územných celkov, má svoje nedostatky. Prakticky dve tretiny daňových príjmov sú predmetom prerozdeľovania, výnosnosť miestnych daní je obmedzovaná zákonom, výnimkami, stanovovaním rôznych limitov. Dôsledne
nie je naplnený princíp fiškálnej ekvivalencie. Prenesený výkon pôsobnosti
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štátnou správou na územnú samosprávu nie je ministerstvami uhrádzaný
jednotlivým obciam v plnej miere, a vláda ho nedostatočne koordinuje.
Pretrvávajúca centralizácia verejných financií znižuje motiváciu
na využívanie potenciálu územia, znižuje zodpovednosť za verejné
výdavky, transfery nepokrývajú skutočné náklady vyvolané aplikáciou zákonov, neexistuje dostatočná väzba medzi poskytovaním
služieb a platením daní.
Podpora občianskej spoločnosti
Súčasné možnosti participácie nie sú občanmi dostatočne využívané, čo môže byť dôsledkom postoja občanov (pasivita), neochoty zaujímať sa o veci verejné a vstupovať do diskusie, resp. ich spokojnosti so súčasným stavom, ale aj nízkej miery otvorenosti verejnej správy k občanom
a snahám riadiť a rozhodovať „cestou menšieho odporu“. Pokračovanie
demokratizácie spoločnosti si vyžiada úpravu volebných systémov, nielen
na centrálnej, ale aj na regionálnej úrovni a miestnej úrovni a rozšírenie
prvkov priamej demokracie najmä na miestnej úrovni.
2. Pohľad cez dobiehanie vyspelých krajín
Slovensko v súčasnosti zažíva hospodársky rast, ktorý sa iba sčasti prejavuje na raste životnej úrovne občanov. Zároveň sa zdá, že Slovensko postupne
vyčerpáva svoj model ekonomickej konvergencie založenom na lacnej a dostupnej pracovnej sile a na aglomeračných efektoch automobilového priemyslu. Zásoba kvalitnej pracovnej sily je totiž vyčerpaná, podnikateľské
prostredie sa nezlepšuje a v medzinárodnom porovnaní výrazne zaostávame aj vo výsledkoch vzdelávania. Nový model rastu kvality života nie je
možné vybudovať bez jasnej vízie regiónov a lokálnych ekonomík.
Pre Slovensko bola dekáda po roku 2000 veľmi úspešnou. Ekonomický
vývoj bol výrazne pozitívny, krajina dobiehala vyspelé západné ekonomiky
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rýchlym tempom. Slovenský reálny HDP na obyvateľa, disponibilný príjem
a domáca spotreba rástli najrýchlejšie v EÚ, pričom sa takmer zdvojnásobili. Tento vývoj bol výsledkom ozdravenia bankového sektora, zásadných
štrukturálnych reforiem, privatizácie a začlenenia do NATO a EÚ. Stabilizácia politickej situácie viedla k prílevu zahraničných investícii, ktoré poskytli kapitál na zvýšenie produktivity pracovnej sily.
Ako ukazuje aj prípad Východného a Západného Nemecka, posledné
kroky v dobiehaní vyspelejších ekonomík sú najťažšie. HDP na obyvateľa Východného Nemecka je aj takmer 27 rokov po zjednotení stále len
na 73,2 % priemeru západných spolkových republík. Dodnes sa nepodarilo
vyrovnanie priemernej mzdy medzi západnou a východnou časťou Nemecka. Nízko visiace ovocie v podobe komparatívnych výhod lacnej pracovnej
sily, nízkych priamych daní a členstva v EÚ sa vyčerpáva. Slovensko sa
môže ocitnúť v „pasci stredného príjmu“.
Pre ďalší rast a konvergenciu je potrebná transformácia z fázy „výrobnej
haly Nemecka“ na ekonomiku zameranú viac na služby, produkciu s vyššou
pridanou hodnotou a silnejším domácim dopytom. Na to je však potrebné
zásadné zlepšenie inštitucionálneho rámca, ktorý najviac určuje produktivitu výrobných faktorov v dlhodobom horizonte. Slovensko za vyspelými krajinami výrazne zaostáva v oblasti vymáhania práv a miery korupcie
v štátnej sfére. Školstvo nepripravuje mladých na prax v novej ekonomike,
ignorovanie problémov v zdravotníctve vedie k zadlžovaniu, nízkej efektivite a pravidelným krízovým stavom.
Slovenská populácia starne a krajina bude mať problém s poklesom
počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktorý bude znižovať ekonomický rast a zároveň zvyšovať náklady dôchodkového a zdravotného systému. Ďalším problémom je odlev vysokokvalifikovaných absolventov ale
aj bežnej pracovnej sily na západ. Slovensko nie je schopné tieto negatívne

SILNÝ REGIÓN = SPOKOJNÝ OBČAN

27

trendy kompenzovať aktívnou politikou uľahčujúcou imigráciu najmä jazykovo a kultúrne podobného obyvateľstva z krajín za východnou hranicou.
Imigrácia kvalifikovaných pracovníkov z Ukrajiny by mohla pomôcť ekonomickému vývoju zaostávajúcich východných slovenských regiónov.
Potenciál decentralizácie
Pohľad na ekonomické dobiehanie Slovenska ako celku však nepostačuje. Na Slovensku totiž existuje vysoká miera geografickej aj ekonomickej rôznorodosti. Problémy v relatívne bohatej Bratislave sú dramaticky
odlišné od problémov Rimavskej Soboty, ktorá prioritne potrebuje riešiť
udržiavanie nových pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou alebo
napríklad bojovať s pascou chudoby. Územným a miestnym samosprávam chýbajú nástroje na riešenie špecifických lokálnych problémov
a priorít. Nedostatok nástrojov a motivácie na optimálnu správu a využívanie zdrojov v regiónoch vedie k nevyužitému ekonomickému a spoločenskému potenciálu. Vzhľadom na prebiehajúce demografické trendy a čoraz
rýchlejšie zmeny v ekonomike sa tieto problémy budú v budúcnosti pravdepodobne zhoršovať.
Voliči nevidia a necítia dopady svojej politickej voľby. Chýba preto spätná väzba a proces učenia sa. Občania nevnímajú vzťah medzi výškou zdanenia a kvalitou a rozsahom poskytovaných verejných statkov. Nemajú pocit, že za svoje peniaze dostávajú adekvátnu hodnotu. Súčasné rozdelenie
kompetencií je pre nich mätúce a neintuitívne.
O zásadnejšiu zmenu sa musia zástupcovia samospráv snažiť viac či
menej úspešným lobovaním v centre. Jednotné riešenie v podobe novej regulácie alebo verejného výdavku z centra musí z podstaty rôznorodosti Slovenska viesť k tomu, že toto je vhodné len pre časť obyvateľstva. Pre zvyšok
je buď nevyhovujúce alebo rovno nezmysleným plytvaním či regulačnou
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bariérou. Samosprávy trpia chronickým nedostatkom zdrojov aj na tie
kompetencie, ktoré už dnes majú. Nedostatočné financovanie samospráv
nemožno kompenzovať z rezervy vlády alebo premiéra.
Úroveň decentralizácie je v porovnaní s ostatnými vyspelými krajinami na Slovensku stále nízka, čo negatívne ovplyvňuje efektivitu alokácie
verejných zdrojov a tým aj produktivitu kapitálu a pracovnej sily. Podľa
odhadov OECD by preto Slovensko mohlo decentralizáciou realizovať zásadné zisky v produktivite a raste životnej úrovne. Miera decentralizácie
v členských krajinách EÚ v posledných dekádach rastie a to aj pri niektorých vysoko centralizovaných krajinách.
Analýza dát z krajín Európskej únie naznačuje, že decentralizácia znižuje objem verejných výdavkov a pomáha vyrovnaným rozpočtom verejných
financií na lokálnej úrovni. K zníženiu verejných výdavkov môže viesť i)
efektívnejšia alokácia výdavkov, keďže samosprávna vláda je lepšie nastavená na lokálne potreby a preferencie a ii) existencia súťaže samosprávnych
vlád v technológiách a metódach produkcie verejných služieb, ktorá ich tlačí
do výberu a implementácií úspornejších riešení. Na druhej strane, decentralizácia môže viesť aj k tlaku na zvyšovanie verejných výdavkov, keďže i) bráni
plnému využitiu úspor z rozsahu pri produkcii verejných služieb, ii) dochádza k plytvaniu zdvojením/prekrývaním administratívnych nákladov najmä
z dôvodu nejasného rozdelenia zdieľaných kompetencií, iii) nižšou produktivitou samosprávnych vlád v porovnaní s centrálnou vládou vzhľadom na nižšiu kvalitu pracovnej sily, ktorú je schopná pritiahnuť a iv) väčšou proximitou samosprávnych vlád k miestnym záujmovým skupinám, ktoré ich môžu
spraviť citlivejšími na lobing pre zvýšenie lokálnych výdavkov.
V skúmaných dátach z Európskej únie, ale prevážili pozitívne
dopady decentralizácie na rozpočet. Negatívne efekty decentralizácie
prevažujú v prípade, že kompetencie samospráv sú financované transfermi
z centrálnej vlády namiesto daní a poplatkov, ktoré určuje samospráva.
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3. Pohľad cez optiku kľúčových trendov
Slovensko nie je izolovanou krajinou a preto je potrebné zohľadniť pri
akejkoľvek stratégii aj globálne trendy 21. storočia. V tejto časti sa venujeme štyrom dôležitým trendom: i) technologický pokrok, ii) sociálno-demografické zmeny, iii) klimatické zmeny a iv) priestorový rozvoj.
3.1 Technologické trendy
Technologický pokrok je hlavným motorom ekonomického rastu a zlepšovania životnej úrovne, najmä od čias priemyselnej revolúcie. Napriek
tomu, že väčšinou času sme boli svedkami postupného procesu, v niekoľkých
prípadoch bola technologická zmena radikálna s ďalekosiahlymi následkami
na organizáciu spoločnosti. Mnohí experti tvrdia, že sme na prahu štvrtej
priemyselnej „revolúcie“, ktorá opätovne výrazne zasiahne do každodenného života občanov. Preto stratégia decentralizácie a regionálneho rozvoja by
mala byť kompatibilná s globálnymi technologickými trendmi.
Štvrtá revolúcia
Prvá priemyselná revolúcia nahradila manuálnu prácu strojmi (predovšetkým parnými). Podiel pracujúcich v pôdohospodárstve výrazne klesol
a ekonomická aktivita sa postupne koncentrovala okolo miest v industriálnych zónach. Druhá priemyselná revolúcia súvisela so zavedením elektriny
do výrobného procesu, čo vytvorilo podmienky pre masovú výrobu. Zároveň
sa kompletne zmenila verejná infraštruktúra (nielen dopravná ale aj komunikačná a sociálna). Tretia priemyselná revolúcia vznikla na báze elektronizácie, digitalizácie a automatizácie. Teraz sme na prahu štvrtej revolúcie,
ktorá je charakterizovaná symbiózou technológií, ktorá stiera rozdiely medzi
biologickým a digitálnym svetom. Rýchlosť zmeny v mnohých oblastiach je
exponenciálna (Mooreov zákon) a preto môžu byť následky mnohých súčasných inovácií radikálnejšie, než v predchádzajúcich prípadoch.

30

SILNÝ REGIÓN = SPOKOJNÝ OBČAN

Hlavné trendy
Exponenciálne zmeny sa dejú predovšetkým v ôsmych oblastiach: biotechnológie, nanotechnológie, počítačové systémy, siete a senzory, umelá
inteligencia, robotika, digitálna výroba a medicína. Tieto trendy priniesli revolúciu zatiaľ predovšetkým pre spotrebiteľov. Nakupovať, počúvať hudbu
alebo napríklad vyhľadávať informácie nikdy nebolo ľahšie a dostupnejšie.
Ako však ukazuje história, technologické trendy sa postupne dotknú nielen
dopytovej, ale aj ponukovej strany ekonomiky. Očakáva sa, že výroba vecí
a poskytovanie služieb budú oveľa efektívnejšie a produktivita sa rapídne
zvýši. Najdôležitejšou otázkou je však, či pôjde v prevažnej miere o nahradenie fyzickej práce technológiami alebo o úspešné skĺbenie ľudských zručností
so svetom hardvéru a softvéru (substitúcia vs. komplementarita).
Podľa analýzy OECD2, Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou mierou očakávanej straty pracovných pozícií v dôsledku technologických
zmien v najbližších dekádach. Obzvlášť zraniteľné sú pozície, ktoré si nevyžadujú kreativitu, komplikované manuálne zručnosti alebo napríklad
ľudské interakcie. V prípade, že pracovná sila nebude dostatočne pružná
a adaptabilná, nebude jednoduché ju zamestnať v novej ekonomike. Okrem
toho, negatívom môže byť aj narastajúce rozdiely medzi vyššími a nižšími
príjmovými skupinami.
Globalizácia spolu s technologickou revolúciou výrazne menia aj štruktúru jednotlivých odvetví z hľadiska koncentrácie. Niekoľko medzinárodne
aktívnych gigantov dominuje globálnej ekonomike a táto monopolizácia
zvyšuje nároky na medzinárodnú spoluprácu v oblasti daní alebo regulácie.
Významným súčasným fenoménom je aj zdieľaná ekonomika, ktorá
využíva nové technologické možnosti súčasne na dopytovej ako aj na po2
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nukovej strane. Umožňuje výrazne decentralizovať poskytovanie služieb.
Digitálne technológie uľahčujú párovanie kupujúcich a predávajúcich, využívanie dočasne nepotrebných kapacít a verifikovanie a hodnotenie účastníkov transakcií.
Zmeny sa citeľne dotýkajú aj vládnych politík. Zvyšuje sa nápor na reguláciu, na bezpečnosť digitálnej infraštruktúry, ako aj na ochranu súkromia. Zároveň by veľké množstvo dostupných dát malo zefektívniť mnohé aspekty hospodárskej politiky. História nám ukazuje, že v konečnom
dôsledku je technologický pokrok obrovskou príležitosťou na zvyšovanie
životnej úrovne občanov. Nie je to však automatické a samozrejme nie je
to bez nákladov. Úspech vo veľkej miere závisí od toho, ako dokážu vládne
politiky reagovať na dynamické zmeny v spoločnosti. Rýchla reakcia je nevyhnutná predovšetkým v oblasti vzdelávania.
Možné implikácie pre regióny
Priemyselné revolúcie sú preto revolúciami, lebo nie je jednoduché
predpovedať časový priebeh a rozsah zmien, ktoré prinesú. Napriek tomu
sme identifikovali štyri dimenzie technologického pokroku, ktoré by nemali podceňovať ani tvorcovia regionálnych politík.
Po prvé, vzhľadom na rýchlosť zmien, reakčný čas hospodárskej politiky
na globálne trendy sa musí skrátiť. Tradičné „zhora-nadol“ uvažovanie je
často zdĺhavé a preto bude efektívnejšie o mnohých otázkach rozhodovať
na lokálnej, či regionálnej úrovni.
Po druhé, prvé priemyselné revolúcie „zbavili“ remeselníkov svojich nástrojov a spustili veľkovýrobu, čím naštartovali aj urbanizáciu spoločnosti.
Teraz sme svedkami opačného trendu. Veľkú časť priemyselnej výroby je
možné robotizovať a narastá aj podiel služieb na hrubom domácom produkte. Rastie počet pracovných miest, ktoré nie sú viazané na konkrétnu
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lokalitu a čoraz viac pridanej hodnoty sa tvorí cez ad-hoc kontrakty a nie
cez tradičné zamestnanecké pomery – jeden zamestnanec pracuje pre viacero firiem. Okrem toho je možné pozorovať aj prvé náznaky renesancie
lokálnej výroby, napríklad cez 3D technológie. Centralizovanú masovú produkciu uniformných výrobkov môže sčasti nahradiť individuálna domáca
produkcia.
Po tretie, štvrtá priemyselná revolúcia výrazne mení spôsoby transportu v ekonomike. Efektívnejšie a novšie formy dopravy môžu sčasti prekresliť územné plány a prehodnotiť dôležitosť cestnej infraštruktúry.
Po štvrté, zdieľaná ekonomika môže významne meniť život v mestách.
Spoločné využívanie produktov a služieb v komunitách sa dotýka už nielen
transportu a bývania ale aj mnohých iných oblastí ako napríklad: financie,
poskytovanie služieb, stravovanie alebo vzdelávanie.
3.2 Sociálno-demografické trendy
V sociálnej oblasti je možné pozorovať zväčšujúcu sa priepasť v očakávaniach. Očakávania medzi tým, čo občania chcú aby ich vlády, samosprávy napĺňali a čo naozaj realizujú. Jednoducho vyjadrujú nespokojnosť
s tým, že systém, v ktorom žijú nie je plnohodnotne kontrolovaný funkčnými demokratickými inštitúciami. Sme svedkami nárastu nespokojného
občana.
Sčasti je to dôsledkom globálnych trendov. Predovšetkým z hľadiska nového rozloženia moci a bohatstva, kedy je bohatstvo koncentrované u relatívne malej skupiny populácie, pričom rast príjmu strednej
vrstvy je nízky. Vzniká obrovský paradox, ktorého vyjadrením sú narastajúce verejné výdavky, extenzia štátu a zároveň narastajúce sociálne vylúčenie.

SILNÝ REGIÓN = SPOKOJNÝ OBČAN

33

Nemáme na Slovensku stabilnú silnú strednú triedu, čo znamená, že
chýba väčšinová skupina v spoločnosti, ktorá je základom jej stability. Väčšinovou sa stala skupina ľudí, ktorú musíme zaraďovať medzi nízkopríjmových a nižších príjmových nespokojných občanov. A táto skupina následne
určuje trend a politické preferencie. Tieto novovzniknuté sociálne nerovnosti sú dôsledkom aj zlyhania trhu práce.
Je veľký rozpor medzi verejnosťou a elitami. Z tohto hľadiska môžeme
diagnostikovať krízu meritokratických elít v našich spoločnostiach. Nedôvera v politiku samozrejme zvyšuje nástup nových politických síl a zvyšuje politickú polarizáciu v spoločnosti. V krajinách ako Bulharsko, Česko,
Maďarsko, Litva, Slovensko či Slovinsko je rozšírená nespokojnosť so zlým
riadením či korupciou a práve táto nespokojnosť je živnou pôdou a podhubím pre odmietanie súčasného štýlu vládnutia, vytváranie priestoru pre
nový typ elity. Základný odpor nie je voči demokracii ako takej, ale voči reálnej demokracii, jej reálnym súčasným podobám. Ľudia sa dožadujú väčšej
demokracie, väčších práv a väčšej účasti na správe vecí verejných, ale nie
v podobe, akú zažívajú v súčasnom správaní sa predstaviteľov moci. Viac
transparentnosti, kontroly, efektívnosti verejných inštitúcii je nevyhnutnou podmienkou nástupu obnovy dôvery spravovania veci verejných.
Sme svedkami dvoch zásadných sporov. Prvý spor je medzi globálnymi
trhmi a možnosťami národných politik. Vysvetlenie ponúka známa Rodrickova trilema medzi suverénnymi národmi, demokraciou a globalizáciou,
kde jasne konštatuje, že môžete úspešne realizovať len dve z nich. Druhý
spor vyplýva zo zúženého priestoru pre národné politiky a ich schopnosti
a možnosti. Namiesto sporu minulého storočia, ktorý bol o socioekonomických témach a rozdeľoval tak aj politické spektrum, dnes riešime spor
o identitu národnú, európsku, svetovú či lokálnu, ale hlavne v témach etnicity, kultúry a náboženstva. „Zrada“ tohto typu sporu je, že veľmi ťažko
dosiahnete kompromis.
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Základné hodnoty liberálnej demokracie ako napríklad sloboda slova,
právo na zhromažďovanie sa, alebo právo na ochranu súkromia sú erodované tlakom dvoch rozdielnych procesov. Procesom dožadovania sa väčšej
bezpečnosti a istôt a odchýlením sa od liberálnej demokracie a príklon ku
silnejšiemu autoritatívnemu režimu.
Jedným z dôležitých trendov je aj polarizácia miezd a príjmov na regionálnej úrovni, ktorá súvisí s celkovou polarizáciou spoločnosti. Charakteristický je rast pracujúcej chudoby a nastupujúca kríza spotreby. Demografická závislosť, mzdová a príjmová diferenciácia spolu s možnosťami
spotreby objasňuje polarizačné tendencie v spoločnosti a gradovanie ďalšej
nespokojnosti, ktorá sa pretavuje do vzniku nových politických subjektov.
Kľúčovým trendom, ktorý zasiahne takmer všetky oblasti spoločensko-ekonomického života je rýchle starnutie populácie v západných demokraciách. Možno jednoznačne skonštatovať, že obdobie
najbližších 60 rokov bude charakteristické rapídne rastúcim podielom obyvateľov v poproduktívnom veku. Kým v súčasnosti je podiel medzi produktívnymi a seniormi 5 ku 1, o päťdesiat rokov to bude menej ako 2 ku 1.
V roku 2060 bude preto obyvateľstvo Slovenska menej početné, staršie
a pravdepodobne aj etnicky pestrejšie.
Možné následky
Veľmi intenzívne starnutie obyvateľstva bude mať závažné dopady pre
vývoj celej spoločnosti. Najviac sa spomína sociálne a zdravotné zabezpečenie, starnutie obyvateľstva však ovplyvní aj vzdelávací systém, bytovú
politiku, oblasť služieb a tvorbu infraštruktúry. Novou a veľmi významnou skutočnosťou je, že starnutie vo zvýšenej miere zasiahne obyvateľstvo
v produktívnom veku. Ekonomické zaťaženie produktívneho obyvateľstva
neproduktívnym obyvateľstvom sa začne zvyšovať, stane sa tak po období
skoro 50-ročného klesajúceho trendu. Je to vážny signál pre trh práce. Je
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zrejmé, že základné trendy vo vývoji počtu a vekového zloženia obyvateľstva sú veľmi stabilné a spoločnosť nemá nástroje na ich rýchle zvrátenie.
Treba reálne vyhodnotiť možnosti ovplyvniť reprodukčné správanie obyvateľstva a nezvratným, resp. vysoko pravdepodobným trendom prispôsobiť
fungovanie spoločnosti.
Možné implikácie pre regióny
Vyššie uvedené následky sociálno-demografických zmien sa priamo dotknú miest, obcí a regiónov a budú si vyžadovať zásadné prehodnotenie
priorít ich správy a rozvoja. Mestá a obce musia byť pripravené na nové
rodinné, vzťahové, obytné formy, porastie počet osamelých jedincov, rast
počtu bezdetných rodín, zvýši sa tlak na starostlivosť vo vyššom veku,
nové formy sociálnych služieb súvisiace s trendom ich deinštitucionalizácie, ako aj ich efektívne prepájanie so zdravotnými službami zmeny nastanú v štruktúre poskytovaných služieb, budú mať dopad na infraštruktúru
a najmä jej efektívne využívanie.
3.3 Klimatická zmena
Ďalším významným globálnym trendom je klimatická zmena. Aj keď
táto téma je neraz spojená s kontroverziami, podľa NASA vyše 95% klimatológov sa zhoduje, že súčasné zmeny v klíme sú vyvolané ľudskou aktivitou (najmä od polovice minulého storočia). Množstvo oxidu uhličitého v atmosfére je výrazne nad historickými hodnotami a navyše rapídne
rastie. Hmatateľné následky sú čoraz viditeľnejšie. Priemerná globálna
teplota sa zvýšila o viac ako 1 stupeň Celzia. Za posledných 17 rokov sme
16-krát prekonali rekord najteplejšieho roka v histórii meraní.
Vyššia teplota je pozorovateľná aj vo vrchných častiach svetových oceánov. Ľadovce na póloch sa zmenšujú, snehová pokrievka ustupuje a hladiny
oceánov sa zvyšujú. Problémom však nie je len nárast priemernej teploty,
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ale aj vyššie výkyvy počasia sprevádzané extrémnym vetrom a zrážkami.
Okrem toho je pozorovateľná aj acidifikácia oceánov spôsobená absorpciou
oxidu uhličitého.
Možné následky
Aj keby hneď došlo k výraznému poklesu emisií škodlivých látok, množstvo oxidu uhličitého v atmosfére bude klesať len pomaly. Aj preto experti
odhadujú postupný nárast priemernej teploty v nasledujúcich dekádach
o 2 až 3 stupne Celzia. Významné zmeny klimatických podmienok sú preto
veľmi pravdepodobné. Z hľadiska dopadu na ekonomickú aktivitu, OECD
odhaduje (OECD, 2015) kombinovaný negatívny vplyv na globálnu produkciu na úrovni 1 až 3,3%. Neistota okolo týchto odhadov je však značná
v dôsledku možných nelineárnych vzťahov a spätných väzieb medzi jednotlivými procesmi. Ak by došlo k vyššiemu nárastu priemernej teploty,
negatívne následky na svetovú ekonomiku môžu dosiahnuť až 10%.
Je však potrebné preukázať aj na to, že následky klimatických zmien
budú značne diferencované. Modelové prepočty ukazujú aj oblasti, kde počiatočné zmeny budú pozitívne vplývať na ekonomickú aktivitu (ide predovšetkým o dnes chladnejšie regióny). Najmenšie negatívne vplyvy sa očakávajú v Európe, kým najvážnejšie následky v Afrike a na Strednom východe.
Z hľadiska jednotlivých odvetví, významné zmeny sa očakávajú v pôdohospodárstve, zdravotníctve, energetike ale aj napríklad v turizme.
Implikácie pre regióny
Vzhľadom na to, že sa Slovensko nachádza v miernom klimatickom pásme, zatiaľ nie je potrebné uvažovať s dramatickými následkami globálneho
otepľovania. Sú však oblasti, kde by rozhodovanie na regionálnej úrovni
nemalo byť odtrhnuté od týchto trendov.

38

SILNÝ REGIÓN = SPOKOJNÝ OBČAN

Po prvé, zvýšenie teploty a vyššie výkyvy počasia ovplyvnia poľnohospodársku produkciu. A to nielen z pohľadu zmeny štruktúry produkcie, ale
aj z hľadiska vyššieho rizika extrémnych udalostí ovplyvňujúcich výslednú
produkciu.
Po druhé, zmeny sa pravdepodobne dotknú aj vodného hospodárstva.
Na jednej strane môže ísť o častejší výskyt záplav (aj keď tento problém je
spojený aj so zlyhaniami iných politík) a na strane druhej o nárast globálneho dopytu po pitnej vode.
Po tretie, extrémne výkyvy počasia sú aj záťažou pre spoločnosť. Pritom nejde len o materiálne škody ale aj o zvýšené nároky na verejné zdravotníctvo.
Po štvrté, niektorí odborníci hovoria o postupnej zmene preferencií
v turizme smerom k štátom s miernejšími klimatickými podmienkami.
3.4 Priestorový rozvoj
Súčasný charakter a štruktúra osídlenia Slovenska zodpovedá jeho topografickým podmienkam, ale aj historickému vývoju. Slovensko je vnímané, v kontexte iných európskych štátov, ako „vidiecka“ krajina s rozptýleným osídlením, ktoré je ustálené v relatívne stabilnom polycentrickom
priestorovom systéme.
V posledných desaťročiach sú čitateľné rozličné etapy priestorového
rozvoja na území štátu:
• urbanizácia, ktorá bola dôsledkom „úteku z vidieka“ po druhej svetovej
vojne spojená s industrializáciou krajiny, ale aj cielenou podporou strediskovej sústavy osídlenia a kolektivizáciou poľnohospodárstva,
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•

•

suburbanizácia, alebo „útek z mesta“ spojený najmä so zásadnou transformáciou spoločnosti po roku 1989, decentralizáciou verejnej správy,
ale aj rozvojom ekonomiky, postupným oddelením bývania a práce, diferencovaným vývojom cien nehnuteľností a iných faktorov,
začínajúci trend tzv. periurbanizácie, t.j. postupné prepájanie a prerastanie miest s vidieckym priestorom a postupným vznikom aglomerácií,
mestského, resp. metropolitného regiónu, najmä na západe Slovenska.

Súčasné trendy a implikácie pre regióny
Prebiehajúci proces suburbanizácie sprevádzajú, s rôznou intenzitou
v jednotlivých regiónoch Slovenska, známe negatíva najmä v oblasti dopravy, životného prostredia, využívania pôdy, bývania a práce, ale aj verejných
financií, ktoré znižujú ekonomickú efektívnosť fungovania miest a majú
dopad aj na ekonomiku občanov, rodín, napríklad:
• oddelenie práce a bývania spôsobuje rast mobility, dopravné zápchy,
požiadavky na novú výstavbu ciest a nárast individuálnej na úkor hromadnej dopravy,
• v centrách osídlenia, mestách, je denne prítomných o 20 – 40 % občanov viac ako je počet trvalo bývajúcich, rastie počet obyvateľov s prechodným pobytom, vytláča sa bývanie a práca z miest, kde klesá využitie plôch a bytov,
• prebieha extenzifikácia zástavby, rastie nevhodná zonácia funkcií v regiónoch, zhoršuje sa kvalita životného prostredia,
• rastú bežné výdavky na úkor kapitálových, v mestách je zrejmý pokles
daňových príjmov z dôvodu úbytku trvalo bývajúcich obyvateľov – daňových poplatníkov, pričom výrazné zvyšovanie miestnych daní, nadmerné zadlžovanie miest na Slovensku zatiaľ neprebieha, mestá sa skôr
uberajú cestou obmedzovania služieb,
• obmedzujúcim faktorom rozvoja mesta sa stáva aj rast cien pozemkov,
nedostatok pozemkov pod kontrolou miest a nedostatok dostupného
bývania, ktoré „vytláča“ obyvateľov z miest do okolitých obcí.
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Okrem uvedených negatív je možné pozorovať aj ďalšie, spôsobujúce
zvyšovanie nákladov na výstavbu a prevádzku, ale aj na život v mestách:
• rastúce výdavky na získavanie energií, tepla, vody, likvidáciu odpadu,
• rastúce výdavky na údržbu miest,
• rastúce výdavky na prevenciu a likvidáciu škôd,
• rast nákladov na ochranu mesta.
Budúce trendy a ich vplyvy
Slovensko nie je izolovaný ostrov a preto je a bude jeho vývoj prepojený
s vývojom v okolitých štátoch, v ktorých tieto procesy prebehli podstatne skôr. V budúcnosti je možné očakávať výraznejší nárast reurbanizácie
(návrat do miest) vyvolaný rastúcou atraktivitou miest ako centier spoločenského života a hospodárskeho priestoru. Tento proces bude súvisieť
s hospodárskymi štrukturálnymi zmenami. Primárny sektor je dlhodobo
na ústupe. Obdobie sekundárneho sektora (industriálna spoločnosť) je už
v mnohých štátoch Európy nahradené obdobím služieb (terciárny sektor).
Na Slovensku ešte stále viac ako 35% pracovných miest poskytuje sektor
sekundárny, čo nie je trvalo udržateľné. Štrukturálne zmeny sa následne
prejavia aj v urbanizovanom území, čo bude mať za dôsledok rast obyvateľov a zamestnanosti v mestách, naopak negatívne dopady na vidiek. V najbližších rokoch sa dá očakávať:
• migrácia do miest spôsobí rast jej obyvateľov najmä na ich okrajoch,
s dopadom na dopravu, energetickú náročnosť, kvalitu života s dôsledkami negatívnych faktorov: kriminalita, sociálne problémy, nebezpečie
vzniku chudobných štvrtí s nízkou bezpečnosťou, znečistenie, nedostatok priestoru, zelene, devastáciu prírodného prostredia, príde k vnútorným pnutiam v mestách medzi obytnými a priemyselnými štvrťami,
• 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,
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•
•

rastúce požiadavky na komplexnú ponuku služieb v mestách, vrátane
kultúry, zábavy a vo väzbe na to rast požiadaviek na bezpečnosť,
rastúca konkurencia medzi mestami z dôvodu globalizácie a rastúcej
mobility.

4. Pohľad cez určenie priorít a hľadanie kompromisných
riešení
Kľúčové trendy, prezentované v predchádzajúcej časti nie sú od seba izolované. Preto sa dá očakávať konflikt medzi tromi komponentmi trvalo
udržateľného rozvoja: ekonomickým, ekologickým a sociálnym. Dôraz
na niektorý z komponentov je síce vecou politiky, ale každé rozhodnutie
by malo byť spojené s analýzou vplyvov na regionálne a lokálne ekonomiky. Stojíme napríklad pred rozhodnutiami:
•

•
•

hospodársky rozvoj na úkor neobnoviteľných prírodných zdrojov,
na úkor kvality životného prostredia a zdravia (odpad, CO2, hluk, krajinné prostredie);
prísne opatrenia ochrany životného prostredia, ktoré môžu mať dopad
najmä na chudobnejšie vrstvy obyvateľov;
podpora konkurencieschopnosti, čo prináša efekt najmä pre väčšie
mestá/mestské regióny na úkor „okrajových“ regiónov, kde sa koncentrujú mobilné faktory produkcie (zručnosti, vedomosti, vysoko kvalifikovaná pracovná sila, kapitál) aj za cenu zvýšenia spoločenského napätia a obmedzenia kohézie.

Konkurencieschopnosť a decentralizácia
Hospodárska politika na centrálnej úrovni podlieha rozhodovaniu „zhora“ s plošnou pôsobnosťou, napriek tomu, že prijímané opatrenia majú vo
významnej miere rozdielne regionálne dopady. Preto často zlyháva v jed-
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nej zo svojich základných proklamovaných poslaní, ktorou je vyrovnávanie
regionálnych disparít. Naopak, napríklad pomocou selektívnych nástrojov
ako sú investičné stimuly, rozdiely často ešte viac prehlbuje. Hospodárska
politika sa však nemusí nutne odohrávať len na centrálnej úrovni. Význam
konkurencie, obchodu, špecializácie a deľby práce sú pre hospodársky rast
a sekundárne aj pre rast prosperity a životnej úrovne v globálnom meradle
v ekonomickej literatúre pomerne dobre zdokumentované.
Okrem vyššieho hospodárskeho rastu a sprievodných pozitívnych javov
v podobe vyššej zamestnanosti a rýchlejšieho rastu miezd môže tiež decentralizácia znovu obnoviť dôveru vo verejné politiky a vytvoriť širšiu bázu
pre politické konsenzy. Investície do fyzického ale aj ľudského kapitálu sú
vyššie v decentralizovanejších krajinách. Výsledky vzdelávacích systémov
merané medzinárodným hodnotením PISA sú lepšie v decentralizovanejších krajinách. K lepším výsledkom vzdelávacieho systému prispieva aj
školská autonómia.
Ekonomický rámec odvodený z fiškálneho federalizmu v ekonomickej
literatúre adresuje otázku vhodnej miery centralizácie, daňových transferov, verejných výdavkov a regulatórnej zodpovednosti voči rôznym vertikálnym úrovniam vlád a ich interferencie so súkromným sektorom. Podľa
tohto rámca prenos zodpovednosti na najnižšiu vertikálnu úroveň vlády
môže internalizovať aj náklady aj benefity z rozhodovania o konkrétnych
službách. Tento princíp subsidiarity aplikuje aj samotná Európska únia.
Decentralizované krajiny sú responzívnejšie voči preferenciám občanov a firiem a viac sa usilujú im slúžiť. Viacero empirických výskumov
preukazuje, že decentralizácia má pozitívny vplyv na kvalitu rozhodovania,
na úspory pri správe ciest alebo k zníženiu korupcie3. Zaujímavou pozitív3

napr. štúdia Fiscal Federalism 2014, Making Decentralisation Work
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nou koreláciou je vzťah decentralizácie a rovnosti príjmu a ľudského rozvoja. Organizácia spojených národov od roku 1990 publikuje index ľudského
rozvoja (zahŕňa okrem výšky HDP aj očakávanú dobu dožitia, gramotnosť
dospelých a účasť vo vzdelávacom systéme). Fiškálna decentralizácia pozitívne koreluje s indexom ľudského rozvoja aj inverzným rebríčkom Giniho
koeficientu, ktorý posudzuje rovnosť príjmov.
Životné prostredie a decentralizácia
Prírodné zdroje sú potenciálne dôležitou konkurenčnou výhodou Slovenska pri vytváraní hodnoty (vzhľadom na nízku hustotu osídlenia a lesnatý charakter regiónu). Okrem využívania existujúcich prírodných zdrojov štandardným spôsobom – ako je napríklad poľnohospodárstvo alebo
ťažba dreva – je možné využiť v Európe ojedinele zachovanú divokú prírodu, ktorá má potenciál prilákať aj zahraničných návštevníkov. Poznávací
turizmus môže vo viacerých menej rozvinutých regiónoch vytvoriť priestor
pre poskytovanie služieb s vyššou pridanou hodnotou a predaj lokálnych
produktov s vysokou maržou. Úspech v tejto oblasti by mohol zvýšiť aj investície do ubytovacích kapacít, stravovacích zariadení, turistických atrakcií a ostatnej infraštruktúry s ďalšími pozitívnymi sekundárnymi ekonomickými efektmi.
Tento potenciál existujúcich zdrojov nie je na Slovensku dostatočne využitý. Napriek tomu, že priame platby z rozpočtu EÚ (dotácie) sa na Slovensku rátajú na stovky miliónov ročne, výsledky zaostávajú. Slovenské
poľnohospodárstvo má nízku pridanú hodnotu, potraviny majú problém
konkurovať zahraničným, pôda je posiata monokultúrami, lesy ubúdajú
rýchlym tempom a kvalita existujúcich prírodných rezervácii degraduje.
Prekážkou je neefektívne nastavenie dotácií v poľnohospodárstve,
ktoré podporuje agregovanie pozemkov a nečinnosť. Pri efektívnom a tr-
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valo udržateľnom využití prírodných zdrojov prekáža aj rozdrobenosť pozemkov a veľký podiel pôdy v Slovenskom pozemkovom fonde, s ktorou
sa nakladá nekoncepčne. Okrem úpravy mechanizmu priamych platieb sú
preto riešením sceľovanie pôdy a prerozdelenie pôdy v pozemkovom fonde
na príslušné obce. Decentralizovať však nestačí len pôdu, ale aj ďalšie kompetencie. Aby bola možná maximalizácia hodnoty prírodných zdrojov pri
ich dlhodobo udržateľnom využívaní je totiž potrebné použitie lokálnych
informácií, koordinácia činností v regióne v kombinácii s redistribúciou
časti nákladov a výnosov na kompenzovanie vznikajúcich externalít.
Prírodné zdroje, ako sú národné parky, nemožno zaradiť medzi súkromné ani čisto verejné statky (Ostrom, 2017). So súkromnými statkami zdieľajú charakteristiku, že dochádza k ich spotrebovávaniu. S verejnými statkami zase problematickosť vylúčenia ľudí z ich spotreby. Táto kombinácia
vedie ku problémom s ich správou a riadením. Pri spoločných zdrojoch je
nutné nastavenie pravidiel na ich kontrolu komunitou a ich následná racionalizácia a stabilizácia vytvorením inštitúcií.
5. Pohľad cez posilnenie demokracie
Demokracia je nástroj na zabezpečenie hodnôt, ktoré ľudia preferujú.
Väčšina ľudí chce byť hrdá na svoj štát, na jeho nevšednosť, jedinečnosť
(to isté chce väčšina ľudí aj vo vzťahu k obci/mestu kde žije). Ukazuje
sa, že ľudia sú spokojnejší so svojim životom, ak sa môžu spolupodieľať
na dôležitých rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú.
Demokracia
V ostatných rokoch sme svedkami oslabovania demokracie a prejavov
demokratickej recesie. Jej hlavné prejavy zahŕňajú pokles účasti na voľbách
a politike, oslabené fungovanie vlády, pokles dôvery k inštitúciám, oslabenú príťažlivosť hlavných reprezentatívnych strán, narastajúci vplyv nevo-
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lených, nezodpovedných a bezdôvodných inštitúcií a expertných subjektov, prehlbujúcu sa priepasť medzi politickými elitami a voličstvom, pokles
slobody médií, narušenie občianskych práv, vrátane obmedzenia slobody
slova. Stále pretrváva vysoká podpora demokracie, ale zároveň narastá
nespokojnosť s jej fungovaním a systémom politickej reprezentácie. Práve
táto nespokojnosť vysvetľuje odpor voči stranám hlavného prúdu a etablovaným elitám. Rozpor medzi politickou triedou a voličmi je výrazný trend
aj v západných demokraciách.
Digitálna demokracia
Digitálnu demokraciu definujeme ako úsilie o demokraciu a praktizovanie demokracie akýmkoľvek využitím digitálnych médií v komunikácii.
Môžeme formulovať tri tvrdenia v prospech digitálnej demokracie:
•

•
•

zlepšuje prístup k politickým informáciám a výmenu informácií medzi
vládami, verejnou správou, reprezentáciou, politickými a komunitnými
organizáciami a konkrétnym občanom,
podporuje verejnú diskusiu, premýšľanie, vyhodnotenie a vytvorenie
komunity,
zvyšuje účasť na politickom rozhodovaní – vytváranom občanmi.

Viac informácií však neznamená automaticky zlepšenie demokracie.
Rozhodnutie totiž predovšetkým závisí na posúdení a vyhodnotení informácií. Narastajúce množstvo dát a (dez)informácií môžu demokraciu aj
oslabiť. Elektronické debaty, na rozdiel od tvárou v tvár debát, len málokedy vedú k záverom alebo k dohode. Častokrát sú zmesou množstva rôznorodých tém, medzi ktorými nie je spojitosť.
Otvorenou výzvou ostáva, do akej miery majú tieto diskusie vplyv
na rozhodovací proces inštitucionalizovanej politiky? Neplatí, že stále väčšia účasť v on-line debatách znamená zvýšenú aktivitu občanov v politic-
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kom procese. Skôr vedie k využívaniu či vytváraniu platforiem politickej
aktivity, ktoré sa ťažšie realizujú v off-line svete: dodatočné možnosti nájsť
si politické informácie a vytvoriť politickú interakciu.
Digitálna demokracia so sebou prináša výzvu využitia elektronických
výskumov, elektronických referend a volieb ako spôsob priamej demokracie. Otázka je, aký reálny vplyv majú široko spektrálne internetové aktivity
na on-line fóre, prieskumy verejnej mienky, komunity a nátlakové skupiny
na rozhodovacie procesy oficiálnej politiky? Má naďalej televízia, tlač a komunikácia tvárou v tvár väčší vplyv? Pravdepodobne vplyv narastie v okamihu rozvoja e-volieb a e-participácie na sociálnych sieťach, čo podmieni
nárast možností priamej demokracie. Následne, elektronické prieskumy
verejnej mienky, referendá a voľby budú vplyvnejšie. Tradičné reprezentatívne systémy sa dostanú pod narastajúci tlak. Predpokladáme, že budúcnosť bude istou kombináciou reprezentatívnej a priamej demokracie
na báze komunikačných sietí.
Vplyv na regióny
Občianska demokracia môže aj na miestnej úrovni fungovať jedine
vtedy, ak sa presadí požiadavka obojstrannej náročnosti – aj na strane
voliča v príprave na volebný akt, aj na strane zvolených, pri zodpovednom plnení si svojich samosprávnych povinností. Na oboch stranách by
sa mali mať možnosť presadiť takí jednotlivci, ktorí dbajú na sebavzdelávanie, nepodliehajú účelovému strašeniu a sú otvorení novým informáciám a názorom. Takýmto smerom vedome a dlhodobo vedený sociálny potenciál je predpokladom pre nahradenie súčasného zneužívania
demokratických princípov na ich využívanie. Orientačným subjektom
pre prospešnosť prijatých rozhodnutí je, samozrejme, široká verejnosť.
Musí však byť podstatne širšia, než aká je týmto subjektom dnes. Jednou
z možností je širšie využívanie miestneho referenda ako nástroja posilnenia priamej demokracie.
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Sídlo, ktoré sa nerozvíja, stráca svoju príťažlivosť – nielen estetickú,
ale najmä funkčnú – a sídelné spoločenstvo sa dostáva na trajektóriu degeneratívneho rozvoja. Postupne stráca svojich obyvateľov, najmä mladých a občiansky a ekonomicky aktívnych. Musíme teda konštatovať,
že ak predstavitelia obecnej samosprávy nie sú dostatočne rozhľadení
a zorientovaní v problematike sociálneho rozvoja, ak nepoznajú dostatočne problematiku sídelného rozvoja a ak sa správajú nekonštruktívne a neústretovo voči rozvojovým zámerom a nedostatočne informujú
a prípadne aj presviedčajú svojich občanov o objektívnych pozitívach
daného zámeru, podrývajú vlastne rozvojové možnosti sídla, jeho sociálny potenciál a tým aj predpoklady pre fungovanie lokálnej demokracie
– v prospech širokej verejnosti. Možno tiež konštatovať, že uplatňovanie
účelovo vybraných princípov demokracie sociálny potenciál sídla priamo
znižuje. Ten potom chýba pre akúkoľvek sídelnú aktivitu, čo ohrozuje až
ďalšiu existenciu sídla.
Výzvy demokracie a verejnej politiky
Hlavné výzvy pre demokraciu a verejnú politiku môžeme začleniť
do ôsmich oblastí:
• Samotný politický systém. Základným cieľom musí zostať rozhodovacia
a participatívna demokracia.
• Riešenia na vyváženosť regionálnych trhov práce. Polarizácia a nevyváženosť na regionálnych trhoch práce zvyšuje riziko zavádzania nových
technológií s dôsledkom rozšírenia pracujúcej chudoby.
• Boj proti korupcii.
• Inklúzia a sociálne práva. Musí prísť zásadná zmena z pôvodného systému workfare na pred-rozdeľovaciu sociálnu politiku. Intervenčné
programy začínajúce od detstva na zabránenie pádu do sociálnej záchrannej siete.
• Integrácia „neobčanov“. Narastajú nám zraniteľné skupiny, a to nielen
na úrovni zaostalých lokalít. K tomu pridajme výzvu starnutia populácie.
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Spravovanie vecí verejných. Žijeme v digitálnej ére. Ale e-government
nerieši obsah politiky, je len formou.
Kvalita života v našich obciach a mestách a účasť na spravovaní lokálnych záležitostí.
Vplyv na životné prostredie.
Čestná verejná politika a dobré vzťahy medzi verejným a súkromným
sektorom.
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AKO MODEL UPRAVIŤ

1. Východisko
Cieľom zmeny modelu územnosprávneho usporiadania štátu by mali
byť na jednej strane efektívnejšie a kvalitnejšie poskytovanie verejných
služieb a na druhej vytvorenie podmienok pre trvalo udržateľné využitie
prírodného, ľudského a výrobného potenciálu miest, obcí.
Naplnenie cieľa si vyžaduje vykonať opatrenia v štyroch kľúčových oblastiach:
1. jasnou deľbou kompetencií a zrušením preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na obce zvýšiť zodpovednosť správcov územia
v mene občanov a obmedziť zložitosť rozhodovania,
2. zmena modelu verejnej správy
• zvážiť potrebnosť vyšších územných celkov v dnešnej podobe (náš
návrh je súčasné vyššie územné celky zrušiť)
• odstrániť negatíva fragmentovanej štruktúry obcí, (náš návrh je pre
najbližšie obdobie 4spolupráca obcí, s pripustením aj povinnej spolupráce
v niektorých oblastiach)
3. financovanie miestnej samosprávy
• posilniť zodpovednosť hospodárenia s verejnými zdrojmi zväčšením
podielu skutočných vlastných príjmov územnej samosprávy a minimalizáciou prerozdeľovania,
• systém finančného vyrovnávania urobiť spravodlivejším a previazať
ho s využívaním vlastných zdrojov,
4

Nevylučujeme po období spolupráce výraznejší proces spájania obcí, príkladom môže
byť Švajčiarsko kde po desaťročiach intenzívnej spolupráce prišlo vo viacerých kantónoch k procesu zlučovania obcí, avšak až potom, čo kantonálna vláda vedela preukázať, že už vyčerpala všetky možnosti zvyšovania vlastnej efektivity spravovania
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4. zvýšiť vplyv územnej samosprávy, posilniť prvky priamej demokracie, posilniť vplyv samosprávy na tvorbu legislatívy a obmedziť nadmernú reguláciu samosprávnej pôsobnosti (originálnych kompetencií).
2. Rozdelenie kompetencií
Hlavným cieľom je jasné vymedzenie kompetencií, zrušenie duplicít a delenej zodpovednosti a striktné dodržiavanie princípu subsidiarity.
Okrem niektorých úloh, ktoré podľa princípu subsidiarity nemôže vykonávať v unitárnom štáte nik iný ako centrálna vláda, malo byť hlavnou
úlohou centrálnej vlády „dohliadať“ v mene občana na plnenie ústavných
a zákonných povinností subjektmi verejného a súkromného práva. Aby
tak mohol konať je potrebné v maximálne možnej miere zrušiť delenú
zodpovednosť za plnenie úloh medzi štátnou správou a územnou samosprávou.
Medzi výlučné kompetencie štátu, ktoré by nemali byť predmetom decentralizácie, sme zaradili:
• obrana štátu, vrátane vydržiavania ozbrojených síl a ozbrojených zborov,
• zahraničná politika a medzištátne vzťahy,
• zabezpečovanie vnútroštátneho poriadku (legislatíva, polícia, vzdelanie),
• veci týkajúce sa štátneho občianstva, pobytu cudzincov, sobáše, rozvody, osvojenie si detí,..,
• ochrana práv a slobôd občana (vrátane napr. katastra nehnuteľností),
• sociálne zákonodarstvo,
• stavebný poriadok,
• štátne evidencie (obyvateľstvo, matrika, evidencia zbraní a streliva,
motorových vozidiel),
• vydávanie štátnych dokladov (cestovné doklady, identifikační karty, vodičské preukazy,.),
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výkon štátnej kontroly (napr.: inšpekcia práce, štátny stavebný dohľad,
štátny zdravotný dozor, školská inšpekcia, štátny veterinárny dozor,
fyto( rastlinný) dozor, štátny požiarny dozor, štátny dozor v životnom
prostredí, štátna obchodná inšpekcia, farmaceutický dozor, dozor v oblasti potravinárstva, ochrana pamiatok, polícia, živnostenský dozor,
štátny dozor vo vzťahu k sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce,
dôchodkovému poisteniu,....)
a s tým súvisiaca správa štátneho majetku a financií.
Ostatné úlohy môžu byť, už podľa pôvodnej stratégie, predmetom decentralizácie, či už na miestnu samosprávu, na iné samosprávne inštitúcie
(Príloha 1), alebo na základe uváženia územnej samosprávy odovzdané súkromnému sektoru (Príloha 2).
3. Model verejnej správy
Nový model verejnej správy by mal byť jednoduchší, viac transparentný, motivujúci k spolupráci a dostatočne pružný na riešenie špecifických
problémov. Navrhujeme zaviesť do systému účelové obce, ktoré by mnohé
problémy mohli riešiť oveľa efektívnejšie.
Oddelenie výkonu pôsobnosti subsystémov verejnej správy (štátna
správa, územná samospráva) sa vzhľadom na postupný proces decentralizácie, ale aj ako garancia demokratizácie štátu, ukázali v čase poslednej veľkej reformy ako správne riešenie. Napriek tomuto odporúčame v ďalšom
období vykonať nasledujúce systémové opatrenia, ktoré umožnia zvýšiť
transparentnosť a čitateľnosť modelu:
Vyššie územné celky
zrušiť (vyžiada si aj zmeny v Ústave) a presunúť kompetencie, financie
a majetky na mestá a obce (viď. Prílohu 3)
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Obce
Vzhľadom na ekonomické aj politické náklady zlučovania obcí je vhodnejším prístupom prioritne odstraňovať bariéry a dôvody neochoty spolupracovať. Spolupráca by sa mala stať jednou z priorít miestnej
politiky. Rastúci význam spolupráce má svoje dôvody aj vo výkone čoraz
väčšieho rozsahu úloh presunutých z centrálnej úrovne na územnú samosprávu, na ktoré centrálna vláda abdikovala a ktoré sa nedajú efektívne zabezpečovať jednotlivými obcami. Ďalšími dôvodmi sú: rozširujúci sa akčný
priestor obyvateľov obcí súvisiaci s rastúcou mobilitou, ale aj obmedzené
verejné financie. Do úvahy prichádzajú najmä:
• plánovanie a rozvoj územia, vrátane ekonomického rozvoja územia,
• dopravné plánovanie a manažment dopravy (IDS),
• správa, údržba a výstavba ciest II. a III. Triedy,
• ochrana proti živelným pohromám.

•

•

5
6

Spoluprácu je možné riešiť dvomi spôsobmi:
integračným modelom, t. j. spolupráca v rámci hraníc mestských regiónov, pričom ak bude pretrvávať neochota k dobrovoľnej spolupráci je
potrebné zvážiť zákon o povinnej spolupráci vo vybraných oblastiach,
ktoré majú význam pre región alebo štát5, prípadne stanoviť optimálnu
kapacitu užívateľov/počet obyvateľov, pre plnenie kompetencie/ úlohy.
dezintegračným modelom, t.j. obce sa budú spájať do účelových obcí,
podľa jednotlivých úloh na základe efektivity pre ich obyvateľov, bez vopred definovaného územia spolupráce6. Vychádzame pritom z poznatPríkladom zo zahraničia môže byť zákon o metropolitnom regióne Frankfurt/Rhein
– Main, ktorý predpisuje konkrétne oblasti spolupráce miest, obcí a krajov, alebo
námety z Fínska
Už v pôvodnej stratégii reformy verejnej správy sa uvažovalo aj s vytváraním
účelového zväzu obcí.
Obce a mestá sa spoja do zväzu pre spoločné plnenie úloh. Zväz obcí bude verejno-právnou
korporáciou, ktorá spravuje svoje záležitosti v rámci zákonov na vlastnú zodpovednosť.
Práva a povinnosti obcí plniť úlohy, pre ktoré bol účelový zväz vytvorený, prejdú na zväz.
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ku, že neexistuje optimálna veľkosť územnosprávneho celku (dokazujú
to mnohé príklady zo zahraničia, ale aj Slovenska). Existuje optimálna
veľkosť jednotky pre zabezpečovanie úloh, ktoré majú obce (v súčasnosti napr.: predškolské zariadenia, školy, sociálne služby, údržba ciest,
atď.).
Regionálne školstvo
V súlade s pôvodnou stratégiou decentralizácie je zámerom vytvorenie
„účelových/ školských obcí / rád“ pre verejné a cirkevné školy7, ktoré budú
spravované volenou školskou samosprávou (viac v Prílohe 5).
4. Financovanie miestnej samosprávy
Pretrvávajúca centralizácia verejných financií znižuje motiváciu na využívanie potenciálu územia, znižuje zodpovednosť za verejné výdavky,
transfery nepokrývajú skutočné náklady vyvolané aplikáciou zákonov,
neexistuje dostatočná väzba medzi poskytovaním služieb a platením daní.
Je potrebné posilniť schopnosť obcí generovať vlastné zdroje, zohľadniť
skutočnú daňovú silu obcí a zdroje prerozdeľovať na základe objektívnych
nákladov. Modernizačný dlh a iné rozvojové potreby by mohli byť riešené
aj pomocou centrálnych fondov na striktne projektovej báze.

4.1 Nedostatky súčasného stavu

7
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Členovia zväzu sa dohodnú pred jeho vznikom na stanovách. V stanovách musia byť
uvedení členovia, úlohy, názov a sídlo, pravidlá financovania a záležitosti, ktoré zväz
rieši, spôsob zrušenia, štruktúra a správa zväzu,... Stanovy zväzu musia byť schválené
MV SR, resp. v prípade dekoncentrácie kompetencie Krajským úradom. Orgánmi zväzu
budú zhromaždenie zväzu (najmenej jeden člen za každého účastníka) a predseda zvolený
zhromaždením.
Obdobný zámer prezentovala aj Verejná komisia: municipálne rady, ktoré by mohli
vzniknúť pred municipalizáciou
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Hlavným nedostatkom je nenaplnenie princípu fiskálnej ekvivalencie:
rozhodnutia o verejných výdavkoch sa majú uskutočniť na tej úrovni verejnej
správy, ktorá je za zabezpečovanie úlohy zodpovedná. Pretrvávajúca centralizácia zdrojov a financovanie transfermi:
• znižuje motiváciu na využívanie potenciálu spravovaného územia,
• znižuje zodpovednosť za verejne výdavky, pretože je oddelená zodpovednosť za výšku a výber daní a rozhodovanie o ich použití (napríklad
v prípade dane z príjmu fyzických osôb ); neexistuje prepojenie medzi
poskytovaním služieb a platením daní,
• samospráva nemusí vyjednávať s občanmi o objektívnosti zvýšenia daňového zaťaženia z dôvodu poskytovaných služieb,
• transfery zo štátneho rozpočtu nekryjú objektívne náklady, ich výška
závisí od ústretovosti centrálnej vlády; neexistujú mechanizmy na objektívne posúdenie nákladov prenesených kompetencií,
• racionalizačné opatrenia samosprávy sa jej môžu negatívne vrátiť, tým,
že dostane menej finančných zdrojov.
Ďalšími 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 zdrojmi8,
8

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 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 (celých 100% je príjmom územnej samosprávy), transfermi zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtových kapitol (na prenesený
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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.

Vyššie uvedené nedostatky by bolo možné zmierniť/eliminovať prostredníctvom reformy, ktorá by kládla veľký dôraz na nasledujúce princípy:
• posilnenie finančnej nezávislosť obcí,
• zvýšenie adresnosti mechanizmu finančného vyrovnania,
• zníženie rozsahu prerozdeľovania verejných financií.
4.2 Vybrané opatrenia na zmenu financovania územnej
samosprávy
Posilnenie vlastných príjmov
Vlastné príjmy obcí musia byť užšie prepojené s ich ekonomickou aktivitou.
Zároveň je potrebné riešiť aj konflikt medzi záujmami vlády pri nastavovaní
parametrov agregátneho daňového systému a motiváciou obcí mať stabilný
zdroj príjmu. Napríklad prerozdeľovacie mechanizmy by mali byť nastavené
tak, aby snaha vlády o presun bremena z priamych na nepriame a majetkové
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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dane nemusela byť spojená s diskusiou o financovaní miestnych samospráv.
Dôležitou otázkou do budúcnosti je aj možnosť zavedenia dodatočného zdaňovania nad rámec štátnych daní na miestnej/regionálnej úrovni.
Daň z nehnuteľností
V oblasti majetkových daní (z nehnuteľností) Slovensko výrazne zaostáva za inými európskymi krajinami. Kým štandardná sadzba v Európe
predstavuje 1 – 2% z hodnoty majetku ročne, aj v centre Bratislavy, ako
najdrahšej lokalite Slovenska, je to menej ako 0,5% ročne. Pričom daň
z nehnuteľnosti patrí medzi najviac efektívne dane a nezdeformuje ekonomickú aktivitu. Bude potrebné vyriešiť dva problémy: i) zdaňovať hodnotu
a nie rozlohu nehnuteľnosti a ii) zabezpečiť adekvátnu motiváciu na zvýšenie významu tejto dane. V prvom prípade bude potrebné disponovať
s cenovou mapou, v druhom je možné uvažovať napríklad s minimálnou
sadzbou stanovenou na centrálnej úrovni.
Daň z príjmu fyzických osôb z podnikania
Jednou z alternatív je ponechanie výnosu v sídle podnikateľa. Previazanie miesta podnikania so zabezpečovaním verejných služieb, posilňuje
nástroje miest a obcí využívané na podporu ekonomického rozvoja spravovaného územia a pri participácii na politike zamestnanosti.
Miestny poplatok za rozvoj
Zmena sadzby určenej zákonom na m2, na hodnotu vyplývajúcu z podmieňujúcich a vyvolaných investícií realizovaných v súlade s územným plánom zóny.
Daň z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti
Výnos ponechať v mieste trvalého pobytu daňovníka. Výhodou takéhoto
prístupu je okrem iného aj vyššia transparentnosť o skutočnej daňovej sile
obcí a okresov. Pochopiteľne, takýto prístup neznamená zrušenie prerozde-
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ľovania zdrojov medzi obcami; ide len o adresnejšie a efektívnejšie vynakladanie zdrojov na základe ekonomických disparít a politických priorít.
Finančné vyrovnávanie
Po reforme by mali obce 4 zdroje príjmu (okrem prostriedkov, ktoré budú
súčasťou osobitných systémov, ako napr. školstvo alebo sociálne služby):
1. miestne dane – plne pod kontrolou obcí,
2. hybridné dane – kde veľká časť daňovej legislatívy je určená centrálne,
avšak výnos smeruje do príjmov obcí; zároveň by samosprávy mohli mať
právomoc určovať dodatočné zdaňovanie. Do tejto kategórie by mohli
patriť: daň z nehnuteľnosti a daň z príjmu fyzických osôb z podnikania.
Ďalšou daňou, ktorá by mohla mať tento charakter je daň z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti. V súčasnosti sa výnos rozdeľuje na základe kritérií, ktoré nekopírujú daňovú silu jednotlivých obcí.
3. modernizačný (-é) fond (-y) – na krytie dopredu špecifikovaných
kapitálových výdavkov (striktne na projektovej báze s jasne kvantifikovanými prínosmi a nákladmi). Fond (- y) by bol (-i) financovaný (-é)
z centrálneho rozpočtu.
4. vyrovnávací mechanizmus (môže byť aj záporná hodnota), ktorý by
adresnejšie zohľadňoval skutočné náklady jednotlivých obcí.
Finančný vyrovnávací mechanizmus by mal obsahovať:
1. stanovenie základného balíka peňažných prostriedkov na prerozdelenie
(inak povedané, miera solidarity); vláda by mala rovnako profitovať/
stratiť ako obce pri zmene parametrov dane z príjmu fyzických osôb,
2. určenie objektívnych kritérií prerozdeľovania, ktoré kopírujú existujúce
záťaže,
3. mechanizmus na objektívne vyčíslenie dopadu presunu dodatočných
kompetencií.
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Stanovenie základného balíka finančných prostriedkov
na vyrovnávanie
Pri stanovení veľkosti vyrovnávacieho mechanizmu bude potrebné
zohľadniť nasledujúce skutočnosti. Po prvé, aby výška daňových príjmov
obcí/regiónov zostala aspoň na úrovni súčasného stavu. Zmena financovania nemá za cieľ znižovať celkové príjmy samospráv, čo neznamená, že
po prechode na nový spôsob nebude mať tento negatívny dopad na určité
skupiny obcí. Po druhé, vývoj celkového objemu prostriedkov na redistribúciu by mal byť menej senzitívny na ekonomický cyklus a na jednostranné rozhodnutie vlády v oblasti daní. Jednou z možností je naviazať výšku
vyrovnávacieho mechanizmu na širší daňový mix, kde by zmeny v daňovej
legislatíve mali rovnaký dopad na centrálnu vládu ako na municipality.
Ďalšou alternatívou je zavedenie pevného indexačného mechanizmu,
ktorý by sa prehodnocoval každé štyri roky alebo pri presune dodatočných
kompetencií na samosprávy.
Určenie kritérií na prerozdeľovanie
Prerozdeľovanie je vždy spojené nielen s ekonomickými, ale aj politickými úvahami. Dôležité je však transparentne pomenovať, aké ciele vláda sleduje a ktoré ukazovatele sú najviac vhodné na adresné rozdelenie príjmov.
Pri našich úvahách sme vychádzali z dvoch cieľov, pričom ich relatívna váha
musí zohľadniť politicko-spoločenské preferencie:
• solidarita medzi obcami/regiónmi – keďže daňové príjmy v našom modeli úzko kopírujú ekonomickú silu obcí, jeden druh vyrovnávania by
mal zabezpečiť presun prostriedkov od bohatších k chudobnejším samosprávam, pričom by z dôvodu motivácie využívania vlastného potenciálu by solidarita nemala znamenať dorovnanie na 100%,
• adresnejšie a objektívnejšie zohľadnenie existujúcich záťaží – kritériá
prerozdeľovania nemôžu byť odtrhnuté od výšky skutočných nákladov
na chod samospráv.
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Oproti dnešnému stavu navrhujeme medzi kritériá zaradiť daňovú silu
obcí na riešenie solidarity. Daňová sila by sa mala počítať na základe celkových daňových príjmov samospráv na jedného obyvateľa.
Čo sa týka objektívnejšieho zohľadnenia skutočných nákladov, navrhujeme do zoznamu kritérií zaradiť: i) hustotu obyvateľov, nadmorskú výšku,
počet prijímateľov dávky v hmotnej núdzi a počet obyvateľov v dôchodkovom veku (alternatívne iný ukazovateľ, ktorý sleduje náklady obcí na zabezpečenie potrieb seniorov). Hustota obyvateľstva zohľadňuje dodatočné
záťaže pre centrá osídlení, nadmorská výška koreluje s nákladmi na energie a dopravu, počet poberateľov sociálnej pomoci a počet seniorov korešpondujú so nákladmi zabezpečovania sociálnych/zdravotníckych služieb
na úrovni obcí. Stanoveniu váh jednotlivých kritérií by mala predchádzať
detailná analýza závislostí medzi navrhovanými ukazovateľmi a skutočnými nákladmi obcí v danej oblasti.
dnes

návrh

počet obyvateľov, z toho 57% vážených
nadmorskou výškou obec (23% výnosu
dane)

daňová sila na jedného obyvateľa

počet obyvateľov, 100% vážený
veľkostnou kategóriou obce (32% výnosu)

hustota obyvateľov / km2 katastra.

vážený počet žiakov škôl a predškolských
zariadení (40% výnosy dane)

počet obyvateľov v obciach vo výške
nad 400 m.n.m

počet obyvateľov 62 + (5% výnosu dane)

počet prijímateľov dávky v hmotnej
núdzi
počet obyvateľov v dôchodkovom
veku (prípadne počet obyvateľov
poberajúcich dôchodok)
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Mechanizmus na vyčíslenie dopadov presunu kompetencií
K zabráneniu presunu kompetencií bez adekvátneho objemu finančných prostriedkov bude potrebné zabezpečiť posúdenie finančných dopadov nezávislou inštitúciou. Do úvahy prichádza Najvyšší kontrolný úrad
alebo napríklad Útvar hodnoty za peniaze.
Financovanie regionálneho školstva
Granty by malo prideľovať ministerstvo na základe predloženého návrhu rozpočtu školskej rady. Grant by mal obsahovať tri komponenty:
• základný
> triedne výdavky (mzdy učiteľov, mzdy zastupujúcich učiteľov, IT ,
knižnice, poradenstvo, vzdelávanie personálu)
> mimotriedne výdavky (riadenie a administratíva, riaditelia a zástupcovia riaditeľov, školská kancelária: sekretárske práce, zásobovanie,
vedúci odborov administratívy, koordinátori a konzultanti, preprava
žiakov, údržba a správa škôl)
• špeciálne výdavky
> správa a administrácia školských rád, špeciálne vzdelávanie, jazyky, študijné možnosti, kompenzácie pre učiteľov, preprava, geografická poloha: vzdialené a vidiecke školy, korekcia na klesajúci počet
žiakov (zápis),...
• kapitálové výdavky (renovácia, nové priestory)
> renovácia škôl, nové priestory pre žiakov, priame kapitálové výdavky, schválený dlh, atď.
Financovanie sociálnych služieb
V súčasnosti samosprávy nedokážu pokryť rozsah a kvalitu oprávnených služieb a ani synergiu rôznych oblastí. Zákon pritom umožňuje žia-
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dateľovi právo vybrať si druh služby a poskytovateľa služby. Toto právo sa
dlhodobo obchádza.
Klient by mal byť nositeľom zdroja štátneho príspevku, nie zariadenie. Rozsah podpory zo strany konkrétnej samosprávy, resp. mestského regiónu/účelovej obce by mal byť v rukách miestnych poslancov. Financovanie infraštruktúry bude vecou obce, resp. súkromných investorov.
Prevádzku hradí klient a obce s trvalým pobytom klienta
Modernizačný fond / fond regionálneho rozvoja9
Makroekonomickými nástrojmi regionálneho rozvoja sú regionálne diferencovaná daňová politika, regionálne diferencovaný daňový systém, efektívny systém finančného vyrovnávania. Nami navrhovaná úprava rieši všetky
uvedené nástroje. Zmeny financovania územnej samosprávy smerujú k posilneniu vlastných príjmov a teda krokom k postupnému napĺňaniu možnosti
existencie regionálne diferencovanej daňovej politiky a daňového systému
(na úrovni obcí v rámci uplatňovania miestnych daní). Navrhovaný systém
tiež rieši finančné vyrovnávanie bežných výdavkov miestnej samosprávy.
Z makroekonomického hľadiska však absentuje účinný systém efektívneho finančného vyrovnávania sociálno – ekonomických rozdielov regiónov. Riešením sa ukazuje:
• definovanie bonity regiónov (mestských regiónov) na základe ich demografických, sociálnych a hospodárskych podmienok,
• stanovenie podielov jednotlivých regiónov na objeme finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu určených na regionálny rozvoj,
• naviazanie podporných zdrojov EÚ na zdroje štátneho rozpočtu určené
pre jednotlivé regióny, čo vytvorí základňu pre objem a rozsah projektov pre jednotlivé kraje,
9
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Alternatívne je možné uvažovať aj s viacerými špecializovanými fondami
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•

uzavretie zmluvy medzi štátom a samosprávou príslušného regiónu
o podmienkach a časovom období čerpania zdrojov10.
V tejto súvislosti je potrebné prehodnotiť štruktúru fondov, ako finančných a plánovacích nástrojov a ich koncentráciu najmä na infraštruktúru.
5. Vplyv územnej samosprávy na tvorbu legislatívy
Rozšírenie prvkov priamej demokracie je potrebné vnímať spolu s návrhom
na dôsledné uplatnenie princípu subsidiarity, vďaka čomu sa na miestnu
úroveň presunie viac právomocí a tým aj zodpovednosti. Rozšírením nástrojov priamej demokracie, úpravou financovania a úpravou volebných
systémov sa tak budú môcť občania omnoho účinnejšie zapájať do rozhodovania a správy územia na ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt.
Námety na zavedenie prvkov priamej demokracie
na centrálnej úrovni
Ústava SR zveruje výkon moci občanovi. Títo ju môžu vykonávať cestou
volených zástupcov alebo priamo. Zároveň ústava zaručuje: zhromaždovacie právo, právo na združovanie sa, vrátane zakladania politických strán,
formy participácie občanov na správe vecí verejných (voľby). Zároveň určuje aj priamu účasť občanov na správe pri výkone územnej samosprávy.
Ústava rámcovo upravuje pravidlá pre referendum na centrálnej úrovni,
pričom referendum na miestnej úrovni je upravené zákonom o obecnom
zriadení, resp. zákonom o samosprávnych krajoch.
Zo skúseností štátov s priamou demokraciou, vyplýva, že občania preferujú skôr brzdenie vládnych zmien, ako ich iniciovanie. Rozvoj priamej
10 V súčasnosti namiesto transparentného odstraňovania modernizačného dlhu sa
používa napr. individuálna pôžička zo štátneho rozpočtu pre mestá, samosprávne
kraje
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demokracie tak podporuje evolučný vývoj a viac politickej trpezlivosti, ako
reprezentatívny systém. Väčšina, pri dobrom mixe parlamentnej a priamej
demokracie, nemôže ľahko meniť ústavné veci a parlamentný systém, skôr
naopak. Otázka nestojí tak: priama demokracia áno alebo nie, ale ktoré
prvky priamej demokracie, aj na centrálnej úrovni, môžu zlepšiť súčasný
stav.
Opäť netreba „vymýšľať koleso“. Je potrebné diskutovať predovšetkým
o nástrojoch, ktoré sa inde osvedčili ako napríklad:
• rozšíriť povinné referendum aj na prijatie Ústavy, resp. jej zmien,
na schvaľovanie medzištátnych zmlúv, ktorými sa Slovensko vzdáva
kompetencií, prípadne schvaľovanie významných investícií,
• nová úprava referenda, najmä kvóra,
• zvýšenie významu ľudovej iniciatívy,
• priame voľby verejných funkcionárov.
Priama demokracia na miestnej úrovni
Súčasná legislatívna úprava umožňuje viacero foriem účasti verejnosti
na činnosti samospráv: účasť verejnosti na rokovaní zastupiteľstva; účasť
verejnosti na rokovaní komisií a rady; verejné pripomienkové konanie;
občiansku iniciatívu voči zastupiteľstvu; občiansku interpeláciu; petície;
zhromaždenia obyvateľov obce; miestne referendá; aktívne informovanie
verejnosti; participatívny rozpočet, e – participáciu.
Mnohé z nich nie sú aktérmi – samosprávou a občanmi – využívané
v dostatočnej miere či frekvencii (Dostál – Kuhn – Sloboda, 2013). Samospráva má v zásade dve možnosti, ako sa postaví k účasti verejnosti na samospráve. Buď môže zaujať pasívny prístup a len reagovať na občanov, ktorí sa snažia uplatňovať svoje práva vo vzťahu k samospráve. Alebo sa môže
aktívne snažiť vytvoriť im čo najlepšie podmienky pre ich účasť na činnosti
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samosprávy. Participácia občanov v rámci tvorby nielen miestnej politiky
nie je samoúčelná a má väčší dopad vtedy, ak nie je jednorazová. V prípade
aktívnej odozvy na strane zvolených zástupcov môže viesť k zlepšovaniu
a zefektívňovaniu poskytovaných verejných služieb, k zvyšovaniu dôvery
v správu vecí verejných a k posilňovaniu demokracie.
Námety na možnosti rozšírenia účasti verejnosti na činnosti
samosprávy11:
• obyvateľ obce môže vystúpiť ku každému bodu programu aj bez toho,
aby o tom hlasovalo zastupiteľstvo alebo rozhodoval niekto iný,
• povinnou súčasťou každého zasadnutia (podobne ako kontrola uznesení alebo interpelácie) bude aj bod vystúpenia verejnosti,
• zasadnutia komisií a rady budú verejné a že sa na nich obyvatelia a ďalšie osoby budú môcť nielen zúčastniť, ale aj vystúpiť a vyjadriť svoj názor podobne ako na zasadnutí zastupiteľstva podľa predchádzajúceho
bodu ,
• všetky materiály na rokovanie zastupiteľstva boli zverejňované najmenej 15 dní pred jeho zasadnutím aby sa obyvatelia a ďalšie osoby mali
možnosť ku všetkým vyjadriť,
• vytvoriť mechanizmus pripomienkovania materiálov určených na rokovanie zastupiteľstva analogický medzirezortnému pripomienkovému
konaniu,
• vytvoriť inštitút verejného prerokovania dôležitého návrhu materiálu,
prípadne verejného prerokovania pripomienok,
• právo predkladateľov neakceptovanej hromadnej pripomienky vystúpiť
na zasadnutí zastupiteľstva a vysvetliť svoj postoj, prípadne zaviesť pravidlo, že o neakceptovanej hromadnej pripomienke má zastupiteľstvo
hlasovať rovnako ako o pozmeňujúcom návrhu poslanca zastupiteľstva,
• možnosť občanov navrhnúť na rokovanie zastupiteľstva vlastný bod,
11 Dostál – Sloboda – Kuhn,2013
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rozšíriť uplatňovanie práva na informácie zavedením inštitútu občianskej interpelácie,
stanoviť vnútorným predpisom upraviť vybavovanie petícií,
využívanie verejného zhromaždenia obyvateľov na prerokovanie dôležitých otázok týkajúcich sa obce, ale aj umožnenie, aby konanie zhromaždenia iniciovali obyvatelia obce alebo menšinová skupina poslancov,
zastupiteľstvo bude zaoberať aj návrhom na vyhlásenie referenda predloženým petíciou s menším počtom podpisov ako 30 percent oprávnených voličov,
upraviť minimálny rozsah povinne zverejňovaných informácií o činnosti samosprávy formou pravidiel zverejňovania informácií alebo iného
predpisu schváleného zastupiteľstvom,
využívať participatívny rozpočet ako nástroj aktívneho zapojenia verejnosti
zaviesť inovatívne spôsoby a prvky participácie založené na nových
technológiách (E-demokracia a e-participácia)
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PRÍLOHY

PRÍLOHA 1
KOMPETENCIE MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
(bez školstva, ktoré odporúčame riešiť mimo politických obcí – účelovou
obcou)
Hospodárske funkcie
• vypracovanie a schvaľovanie programu regionálneho a miestneho rozvoja,
• stanovenie a správa poplatkov a daní, stanovenie sadzby miestnych
daní a poplatkov, prípadne diferenčných daňových prirážok
• zostavovanie, schvaľovanie a kontrola vlastného rozpočtu,
• hospodárenie s vlastným majetkom
• zakladanie, zrušovanie a kontrola miestnych a regionálnych podnikov,
• vlastná investičná a podnikateľská činnosť,
• vydávanie záväzných stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb,
• politika zamestnanosti
• poľnohospodárska pôda (po privatizácii, resp. reštitúciách)
• lesné hospodárstvo (verejné)
• hospodárska mobilizácia
Verejné služby
• mestská a prímestská hromadná doprava, mestské dráhy
• dopravné licencie, cestovné poriadky, poskytovanie príspevkov, kontrola
• výstavba, údržba a správa ciest II. a III. kategórie, miestnych komunikácií
• zásobovanie vodou, výstavba, správa a údržba vodovodov, vodárenských objektov, výstavba, správa a údržba objektov a sietí kanalizácie,
čistiarne odpadových vôd
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zásobovanie elektrinou, verejné osvetlenie,
zabezpečovanie tepelného hospodárstva.
hospodárenie s komunálnym odpadom,
správa verejných priestranstiev, pohrebníctvo, cintoríny, domy
smútku,

Bývanie
• príprava územia pre bytovú výstavbu,
• výstavba, správa a údržba obecných bytov,
Starostlivosť o životné prostredie
• monitorovanie stavu životného prostredia a poskytovanie informácií
o ňom,
• územná a druhová ochrana prírody a krajiny,
• zabezpečovanie ochrany drevín mimo les,
• zabezpečovanie ochrany akosti a množstva vôd v správe obcí,
• zabezpečovanie racionálneho využívania vôd v správe obcí,
• ochrana ovzdušia a jej programy,
• odpadové hospodárstvo
• obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón, združení obcí
• územné konanie, vydávanie územných rozhodnutí pre umiestňovanie
stavieb, zmeny využitia územia a ochrany záujmov v území,
• spravovanie zoologických záhrad, chovných staníc, rehabilitačných staníc, zoologických kútikov a záchytných staníc v správe obce,
• spravovanie botanických záhrad, arborét, náučných chodníkov a lokalít
• spravovanie stredísk environmentálnej výchovy a informatiky a ďalších
zariadení starostlivosti o životné prostredie,
• utváranie a chránenie zdravých podmienok a zdravého spôsobu života
a práce obyvateľov obce
• ochrana pred povodňami
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Zdravotníctvo
• zabezpečovanie verejnej minimálne siete, povolenia na prevádzkovanie ambulancií, pokuty, schvaľovanie ordinačných hodín poskytovateľom ambulantnej ZS, určovanie zdravotníckych obvodov, preventívne
programy, zriaďovanie a správa stredných zdravotných škôl
• zriaďovanie a správa polikliník, nemocníc a zariadení
• detské liečebne
• farmaceut (povolenia, pobočky, ...)
Sociálna pomoc
• tvorba koncepcií rozvoja sociálnych služieb
• zriaďovanie a správa a kontrola obecných a nadobecných zariadení so
ciálnych služieb, opatrovateľská služba, detské domovy
• finančná podpora miestnych a súkromných (mimovládnych) zariadení
na základe definovaných normatívov
• poskytovanie dávok sociálnej pomoci
• sociálno-právna ochrana detí a sociálnej kurately
Kultúra
• zakladanie a správa osvetových stredísk, knižníc, múzeí, galérií , divadiel a bábkových divadiel, hvezdární, zoologických záhrad, kultúrnych
stredísk, orchestrov, umeleckých súborov, sál, kín, amfiteátrov...
• ochrana a starostlivosť o kultúrne pamiatky, historické objekty
• kultúrne podujatia, vedenie miestnej kroniky
Vnútorná správa, správna administratíva
• organizačná štruktúra úradu
• vydávanie všeobecne záväzných nariadení
• organizovanie hlasovania obyvateľstva, organizovanie volieb
• správne úkony vyplývajúce z odovzdania kompetencií
• zber a spracovanie údajov o obci, mestskom regióne
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Bezpečnosť, verejný poriadok
• integrovaný záchranný systém
• miestna polícia
• civilná obrana ( participácia)
• požiarna ochrana

SILNÝ REGIÓN = SPOKOJNÝ OBČAN

73

PRÍLOHA 2
PRIVATIZAČNÝ POTENCIÁL NA MIESTNEJ ÚROVNI
V našich podmienkach12 je nosným princípom prideľovania úloh jednotlivým úrovniam verejnej správy subsidiarita. Najčastejšie sa používa
v spojení presunu úloh centrálnej vlády na obce a vyššie územné celky, čo
nie je správne. Z hľadiska naplnenia princípu by verejná správa nemala
prijímať žiadne úlohy, ktoré môžu byť prinajmenšom rovnako dobre
alebo rýchlejšie a hospodárnejšie plnené súkromnými podnikmi, slobodnými povolaniami, živnostníkmi.
Existuje viacero možností, ktoré sa dajú rozlíšiť podľa druhu, rozsahu
v akom preberá úlohy verejného sektoru sektor súkromný, ale aj podľa formy súkromných osôb (právnické, fyzické), ktoré budú fungovať v jednotlivých konkrétnych prípadoch.
V zásade sa dajú rozlíšiť dve formy privatizácie úloh: formálna a materiálna. Pri formálnom spôsobe ide o vytvorenie vlastnej právnickej
osoby mestom, obcou. Ide vlastne iba o organizačnú privatizáciu, pretože
zodpovednosť, ale aj zabezpečovanie úloh je stále v rukách mestá, obce.
Pri privatizácii úloh sa mesto, obec úplne sťahuje z plnenia danej úlohy
a preberá iba kontrolu nad jej plnením.
Ak vychádzame zo skúseností, že súkromné podniky, aj v komunálnej
sfére, dokážu hospodáriť efektívnejšie a úspornejšie, pretože súkromníci
musia obstáť v cenovej konkurencii a náklady nemôžu presúvať na obec
(tak ako to je často v prípade formálnej privatizácie), sú vystavené väčšej
motivácii k výkonom a tiež tlaku zo strany verejného sektora, je asi potrebné uprednostňovať privatizáciu úloh pre privatizáciou formálnou.
12 v podmienkach, kde neprišlo k zoštátneniu je princípom federalizmus
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Väčšie zapojenie súkromnej sféry do plnenia komunálnych
úloh umožní:
• ekonomizáciu efektov (úspora nákladov alebo zníženie rozpočtových
výdavkov),
• úsporu času,
• transfer know – how zo súkromnej sféry,
• rozšírenie kapacít na miestnej úrovni, lepšiu dostupnosť služieb.
Kontrolné otázky pred rozhodnutím o privatizácii
komunálnych úloh
Pred rozhodnutím o tom, či sa mesto/obec vzdá zodpovednosti za zabezpečovanie úlohy, je potrebné odpovedať na viacero otázok, napríklad:
• je možná čiastočná, alebo úplná transformácia?
• aký význam má služba pre obec?
• je privatizácia, vzhľadom na veľkosť obce, zmysluplná a primeraná?
• povedie privatizácia k odľahčeniu rozpočtu?
• ide o ziskovú alebo deficitnú úlohu?
• je možné vylúčiť ručenie za straty?
• môže byť občanovi garantovaná takú ponuka služieb, aby sa nezhoršil
súčasný stav?
• sú vyjasnené daňové otázky?
• bude to lacnejšia služba?
• budú zohľadnené otázky všetkých skupín obyvateľstva, napríklad sociálne slabých?
• je potenciálny partner spoľahlivý a má kapacitu na výkon?
• nepríde k napomáhaniu vytvárania monopolu?
• do akej miery akty mlčanlivosti a dôvernosti skomplikujú verejnú kontrolu?
• sú dostatočné záruky ručenia v prípade zlyhania?
• je možné posúdiť aj iné alternatívy?
• môže privatizácia posilniť miestnu ekonomiku?
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Privatizačný potenciál na miestnej úrovni
Na miestnej úrovni býva často diskutovaná otázka efektivity a kvality
zabezpečovania viacerých druhov komunálnych služieb. V súčasnosti vedľa
seba existujú viaceré formy zabezpečovania úloh podľa rozhodnutí jednotlivých miestnych zastupiteľstiev. Služby často poskytuje paralelne vedľa
seba verejný sektor (obec), súkromný sektor, v niektorých oblastiach aj cirkev. Je otázne či možno považovať takúto situáciu za efektívnu.
Kým zlučovanie obcí môže viesť k zvyšovaniu nákladov, existuje aj iný
spôsob ako riešiť úsporu daní. Je možné reštrukturalizovať miestne služby
tak, že sa ušetrí a je možné dane znížiť. Obce majú zodpovednosť za poskytovanie služieb občanovi, to však neznamená, že ich musia samotné
poskytovať. Z domácich, ale aj zahraničných poznatkov, je možné uvažovať
o úplnej privatizácii viacerých úloh na miestnej úrovni, napríklad:
• zariadenia pre deti, mládež,
• vyučovanie v hudobných školách,
• zariadenia pre starých občanov,
• opatrovateľská služba,
• organizovanie kultúrnych podujatí,
• správa pamiatok,
• výstavy, veľtrhy, trhy,
• prímestská a mestská doprava,
• parkovanie,
• čistenie okien, upratovanie objektov
• starostlivosť o zeleň,
• čistenie ulíc, údržba verejných priestorov, zimná údržba,
• cintoríny, údržba hrobov...
• údržba technických zariadení, vozidiel, osvetlenia, dopravných zariadení,
• stráženie objektov,
• odvoz odpadu, spracovanie odpadu, kanalizácia
• podpora cestovného ruchu,
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prevádzka športovísk, plavárne,
mestské plánovanie,
spracovávanie dát, údajov,
výstavba bytov
správa pozemkov a objektov,

Výber daní nemá podporovať radnice, zabezpečovať platy volených
predstaviteľov a úradníkov, ale má posilňovať poskytovanie služieb. Vtiahnutím nových poskytovateľov zo súkromného sektora s flexibilnými zmluvami sa môžu objaviť skutočné úspory.
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PRÍLOHA 3
DÔVODY ZRUŠENIA SÚČASNÝCH VYŠŠÍCH ÚZEMNÝCH
CELKOV
Existujú minimálne tri dôvody pre zrušenie súčasných vyšších územných celkov:
• nedostatočné kompetenčné a finančné vybavenie,
• nerešpektovanie zmien sociopriestorovej organizácie spoločnosti,
• neúnosné finančné a politické náklady v prípade snáh o zmenu súčasného počtu a hraníc.
Dôvodom úvah o tom ako najlepšie zabezpečiť správu štátu je rastúci
tlak na územnosprávne celky z dôvodu internacionalizácie hospodárskych
procesov. Nové trendy, vnútorné a vonkajšie výzvy, požiadavky na efektívnejšie vládnutie, rozvoj osídlenia, urbanizácia a suburbanizácia, nové úlohy, ale aj obmedzené verejné zdroje vytvárajú tlak na nové formy správy
územia a poskytovania služieb. V súvislosti s potrebou zmeny sa diskusia,
úplne nezmyselne zužuje na počet vyšších územných celkov, na diskusie
o optimálnu veľkosť obce, regiónu. Na druhej strane nedostatočná spolupráca obcí a regiónov zvyšuje negatívny dopad tzv. prelievania efektu.
Súčasné územnosprávne jednotky na Slovensku (vyššie územné celky) nezodpovedajú sociálne priestorovej organizácii spoločnosti. Politické
štruktúry nie sú prispôsobené týmto výzvam, okruh tých čo služby financujú a tých čo ich užívajú sa prestávajú prekrývať.
V prvom rade sa pod tlak dostávajú základné územné jednotku štátu
– obce, ktoré sa vďaka interným, ale najmä externým výzvam, dostávajú
do štrukturálnych a finančných problémov13. V tejto súvislosti sa čoraz
13 Často si to spôsobujú aj samotné obce nesprávnymi rozhodnutiami, neefektívnou
výstavbou s dopadom na rast bežných výdavkov,.....
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častejšie hovorí o negatívnych externalitách (spillover efekt). Za najčastejší problém sa považuje nielen vysoká fragmentácia regionálnej a miestnej
štruktúry, ale aj nedostatočná spolupráca v mnohých oblastiach. Dôsledkom je obmedzená schopnosť konať, neefektívnosť, deficit demokracie,
nízka miera transparentnosti, strata významu a konkurencieschopnosti.

•

•
•
•

•

•

Situáciu je možné riešiť rôznymi spôsobmi. Všetky by mali:
zvýšiť schopnosť konať dovnútra aj navonok čo je možné dosiahnuť jasnou deľbou kompetencií, zvyšovaním vlastnej zodpovednosti a obmedzením rozsahu koordinácie, vlastnými financiami, majetkom, zdrojmi
a efektívnou komunikačnou štruktúrou,
umožniť optimalizáciu výkonu v rámci flexibilnej štruktúry (rôzne hranice a snahy o definovanie optimálnej veľkosti obce tomu bránia)
umožniť optimálne prekrytie rozhodovacej právomoci, užívateľa a nositeľa nákladov
zlepšiť participáciu a zvýšiť politickú legitimitu
Modely spolupráce sa dajú rozdeliť na integračné a dezintegračný:
integračné modely hľadajú inštitucionálne riešenia a riešenie problémov v rámci existujúcej politickej štruktúry, najsilnejším modelom je
zlučovanie obcí alebo pričleňovanie obcí
na opačnej strane modelov spolupráce je príkladom dezintegračný model, ktoré vedie k odbúraniu existujúcich nadobecných štruktúr a na ich
mieste budú existovať dohody, certifikáty, konkurenčný boj.
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Model
zlúčenie obcí,
pričlenenie obce,
opatrenia
nadradenej úrovne

regionálny model
integračné

združenia obcí
zmluvné vzťahy
zosieťovanie

dezintegračný

FOCJ14

Typické vlastnosti
• zjednotenie politických a administratívnych inštitúcií
• prerozdelenie kompetencií
• podnety na zlučovanie
• vertikálna spolupráca
• územnosprávna jednotka má rôzne kompetencie
• priamo volené orgány
• jasné zastúpenie navonok
• vlastné financie
• obce ostávajú zachované
• plnia jasne stanovené úlohy
• demokratický deficit
• fragmentácia
• súkromné a lebo verejné právo
• voľné, nie právne, formy spolupráce
• zosieťovanie napr. pre podporu hospodárstva
• orientované na konkrétne úlohy
• občania sú súčasťou rôznych FOCJ
• vzájomná konkurencia FOCJ
• rôzne jurisdikcie (daňová právomoc, tla
na členstvo

Každý z uvedených modelov na samozrejme nielen pozitíva, ale aj nedostatky, napríklad:
model
vytváranie združení
zákonom stanovená spolupráca /
/ zlučovanie
územná reforma, vopred daný počet obcí
a veľkosť
nové rozdelenie kompetencií medzi štátom
a obcami
zozákonenie (nepriama centralizácia)
ďalšia úroveň (región)

problém
corporate governance
rozpor s požiadavkami a potrebami
občanov
Neobľúbenosť, nízka flexibilnosť voči
novým podmienkam pre rozvoj
krátkodobosť, hranice
corporate governance
neobľúbenosť, ťažkopádnosť

14 FOCJ (Functional, Overlapping and Competing Jurisdictions,)
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Na Slovensku sme sa po roku 2000 vybrali kombináciou viacerých integračných modelov: regionálny model (vytvorenie vyšších územných celkov), vytváranie združení, zmluvné vzťahy, zosieťovanie miest, obcí, ale aj
rôznymi zákonnými opatreniami nadradenej úrovni, napríklad prenesený
výkon pôsobnosti štátnej správy.
Ak sa teda po 15 rokoch existencie samosprávy na úrovni vyšších územných celkov sa riešenie pomocou kombinácie viacerých modelov ukazuje
ako nevhodné, je možné zvážiť
1. zlepšenie kombinácie súčasných integračných modelov spolupráce, čo
znamená napravenie chýb územnosprávneho usporiadania, zvýšenie
významu regiónov, úprava rozdelenia kompetencií a zvýšenie autonómie územnej samosprávy, alebo
2. zrušenie súčasnej štruktúry vyšších územných celkov, vytvorenie silných obcí a podpora spolupráce v mestských regiónov (integračný model, t. j. spolupráca v rámci hraníc mestských regiónov), alebo
3. zrušenie vyšších územných celkov a uplatnenie dezintegračného modelu spolupráce, t.j. silné spolupracujúce obce spájajúce sa do účelových
obcí (orientácia na konkrétne úlohy na základe efektivity bez vopred
definovaného územia spolupráce)15.
Prikláňame sa k tretej možnosti.

15 Príkladom takého prístupu bolo aj odštátnenie a presun právomocí na obce v prípade zásobovania vodou a odkanalizovania.
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PRÍLOHA 4
PREFERENCIA SPOLUPRÁCE MIEST A OBCÍ PRED NÁSILNÝM
ZLUČOVANÍM OBCÍ
Základné územné jednotky štátu – obce sa dostávajú pod tlak a do štrukturálnych a finančných problémov vďaka interným, ale najmä externým
výzvam16. Nedarí sa prekonať bariéry spolupráce obcí17, pričom ich nespolupráca, absencia spoločných verejných politík, prispieva k neefektívnemu
využívaniu disponibilných verejných financií, čo je znásobené často nevhodnou alokáciou štrukturálnych fondov Európskej únie.
Spoliehanie sa na dobrovoľnosť spolupráce, bez tlaku „zvonka“ sa ukázalo ako neúspešná stratégia18. Súčasná centrálna vláda prijíma rôzne nesystémové podporné mechanizmy. Namiesto toho, aby hlavným kritériom
podpory bola efektivita využitia verejných financií, podporuje nespoluprácu, čím zvyšuje negatívne dopady na celý systéme verejnej správy. Dôsledkom je obmedzená schopnosť konať, neefektívnosť, deficit demokracie,
nízka miera transparentnosti, strata významu a konkurencieschopnosti.
Otázku vzťahu fragmentácie obcí a optimálneho zabezpečovania zverených kompetencií je potrebné vnímať v čase, v súvislosti s vývojom spoločnosti ako celku. Z takého uhľa pohľadu je potrebné vnímať rozhodnutia
napr. severských štátov v situácii 50-60 rokov minulého storočia, pri násilnom zlučovaní obcí, alebo situáciu v Poľsku počas éry totalitného režimu.
Súčasné rámcové podmienky, tým myslíme najmä digitalizáciu spoločnosti, zmenu správania sa obyvateľov, celkovú jej transformáciu, nové bezpeč16 Často si to spôsobujú aj samotné obce nesprávnymi rozhodnutiami, neefektívnou
výstavbou s dopadom na rast bežných výdavkov, nespoluprácou...
17 Platí to aj pre neochotu spolupráce miest, ako centier osídlenia, o obcami v ich
atrakčnom okruhu (do cca 40 km)
18 Otvorenou otázkou je či táto nečinnosť vlády a parlamentu je z dôvodu populizmu,
neschopnosti alebo premyslenou stratégiou „rozdeľuj a panuj“
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nostné riziká, sú zásadné iné ako tie, ktoré viedli k vtedajšiemu rozhodnutiu o zlučovaní obcí.
Zmenou sociopriestorovej organizácie spoločnosti, dôsledkom oddelenia práce a bývania nastalo tzv. „prelievanie efektu“. Inými slovami financovanie služieb „končí na hranici katastra“ mesta (dnes napr. v EÚ aj
na hranici štátu) a občania okolitých obcí, dochádzajúcich do miest19 využívajú služby, na ktorých financovaní sa dostatočne nepodieľajú20. Takýmto
obyvateľom iných jurisdikcií, ktorí využívajú verejné služby mimo svojho
bydliska a obce, kde trvalo bývajú a nepodieľajú sa na ich financovaní, sa
tiež hovorí „free riders“ (čierni pasažieri).
Informačná spoločnosť priniesla do problematiky aj novú dimenziu
a závery niektorých štúdií naznačujú, že za posledných 20 – 30 rokov sa
znížila doteraz deklarovaná výhoda menších obcí z hľadiska uplatňovania
demokracie. Ako dôvod sa uvádza homogenizácia každodenného životného štýlu, dostupnosť informácií a profesionalizácia verejnej správy.
Pretrvávanie nespolupráce obcí a rešpektovanie princípu rovnakého
postavenia obcí, bez ohľadu na ich veľkosť, spôsobuje pretrvávanie neefektívnosti, neumožňuje využiť ľudský a prírodný potenciál, ale aj komplikuje pokračovať v procese presunu kompetencií zo štátnej správy na obce
a mestá. Preto je naďalej rozhodujúcou výzvou hľadanie čo najefektívnejšieho odstránenie negatív atomizovanej štruktúry obcí.

19 S vývojom spoločnosti sa zväčšuje aj atrakčný okruh dochádzky do centier osídlenia
20 Je pravdou, že vo vzorci prerozdeľovania dani z príjmov, ktorá tvorí podstatnú časť
daňových príjmov miest, je zakomponované kritérium veľkostnej kategórie, ale
týka sa iba tretiny prerozdeľovaných zdrojov, čo zďaleka nepokrýva dôsledky záťaže
centier. Zo zahraničných štúdií (napr. Schaffhausen, Šv.) vyplynulo, že obyvatelia
okolitých obcí svojimi výdavkami v meste pokrývajú iba 15% výdavkov mesta,
v prípade odrátania výhod finančného vyrovnávania iba 44%.
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Hlavný argumentom pre zlučovanie sa často uvádza veľkosť obce
Najčastejšie uvádzaným dôvodom pre zlučovanie je, že mnohé obce,
z dôvodu svojej veľkosti, nedokážu zabezpečovať úlohy. Štatisticky existuje
tzv. „U“ argument pri posudzovaní veľkosti obce a výdavkov na obyvateľa. Z neho vyplýva, že najefektívnejšie by mali byť, podľa rôznych zahraničných štúdií, obce veľkosti v rozpätí 3000 – 8000 obyvateľov. Inštitút
finančnej politiky zverejnil analýzu podľa ktorej najnižší podiel výdavkov
na správu majú mestá veľkostnej kategórie 20 – 50 000 obyvateľov. Existujú aj štúdie, ktoré poukazovali na to že z hľadiska rozvoja a efektívneho
poskytovania služieb sú na tom najhoršie mestá do 30 000 obyvateľov, optimálne fungujú mesto veľkosti okolo 100 000 obyvateľov a väčšie mestá
majú opäť problémy s efektivitou vzhľadom na rýchlo rastúce náklady
na správu a rozvoj.
Názor na nízku efektívnosť malých obcí je však z viacerých dôvodov rozporuplný:
• zvýšené náklady a problémy malých obcí nie sú vždy dôsledkom ich veľkosti, ale iných faktorov: odľahlá poloha, topografické danosti, nízka
hustota obyvateľov, ale aj napr. daňový systém, pričom fúziou sa tieto
danosti nezmenia,
• zlúčením viacerých malých obcí nevznikne automaticky jednotná silná
obec, ale konglomerát viacerých fragmentov (pôvodných obcí), ktoré
majú úplne rozdielne záujmy a problémy. Nevznikne záujem o spoločné
problémy a klesá motivácia k úspornému využívaniu zdrojov,
• nedostatky malých obcí pri poskytovaní služieb, na ktoré sa poukazuje v súvislosti s ich veľkosťou, ktoré si vyžadujú väčší atrakčný okruh,
je možné často dosiahnuť spoluprácou, alebo poverením zabezpečenia
úlohy inou obcou, alebo „tretím“ subjektom,
• okrem nákladov existujú aj mnohé iné faktory pre spokojnosť obyvateľov, ktoré skôr podporujú „malosť“, napríklad: blízkosť občanov a po-
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•

•

litikov, homogénnosť komunít, viac motivácie pre spoluúčasť, menej
byrokracie, experimentovanie a inovácie...
z doterajších skúsenosti nie je možné povedať, že zlúčenie má pre malé
obce zmysel, význam. Snaha o optimálnu veľkosť obce je svojim spôsobom nezmysel: ak by to platilo museli by sme väčšie mestá deliť,
hlavnou úvahou pri zlučovaní je, že príde k zníženiu výdavkov na obyvateľa. To však nie je pravda. Samotná fúzia stojí peniaze pretože je
potrebné vybudovať novú infraštruktúru. Zároveň po fúzii je snaha
budovať spoločné poskytovanie služieb, pričom v každej pôvodnej obci
je snaha dostať úroveň a kvalitu služieb na úroveň najvyššiu, čo vedie
k ďalším nákladom. Problémom je aj to, že obce pred fúziou začnú investovať a budovať s vedomím, že po fúzii sa budú na splácaní ich dlhov
podieľať všetci.

Časť problémov malých obcí spôsobuje legislatíva
Táto je stále komplikovanejšia a obmedzuje priestor pre samosprávu
obcí. Predpísaný správny perfekcionizmus spôsobuje fixné náklady a zaťažuje najmä malé obce. Zároveň obmedzuje hlavnú silu malých obcí: flexibilitu a blízkosť občanovi. Zároveň robí neatraktívnym aj výkon verejnej
funkcie, ktorí sa často v malých obciach rieši bez nároku na honorár. Neefektívnosť spôsobuje aj „finančné vyrovnávanie“, pomocou ktorého dostávajú malé obce naviac zdroje z dôvodu ich malosti. To oslabuje záujem
šetriť, čo zároveň zvyšuje ceny, výdavky. Preto nemá štát nariaďovať zlučovanie, ale má v prvom rade zjednodušiť komplikovanú správu a neutralizovať finančné vyrovnávanie tak, aby mali obce motív optimalizovať ich
veľkosť pre výkon kompetencií.
Spolupráca prostredníctvom účelových obcí
Problémy mnohých malých obcí sa priveľmi generalizujú. Práve v malých obciach je vidieť obrovské rozdiely medzi schopnosťou poskytovať
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služby, efektivitou a finančnou situáciou. Aj malé obce sú úspešné. Ich
úspechy sú však často skryté práve v tom, že začnú kvôli svojim úspechom rásť a čoskoro nie sú malými. Každá nezaujatá analýza schopností
malých obcí ukazuje, že obce nie sú vo všeobecnosti malé, sú malé pre
niektoré úlohy. Napríklad sú mnohé obce malé na to, aby mohli efektívne prevádzkovať druhý stupeň základnej školy, podľa všeobecne platných
predpisov. Preto je potrebné spolupracovať iba v takých prípadoch, kde
existujú výhody spolupráce. K tomu sú však nevyhnutné efektívne inštitúcie kooperácie.
Aké sú dôvody nespolupráce?
Argumentom pre zlučovanie je často poukazovanie na nespoluprácu
obcí pri zabezpečovaní služieb. Málo sa však otvorene hovorí o dôvodoch,
ktorými môžu byť napríklad:
• ekonomické výhody spolupráce nie sú pre miestnych politikov, pre politické strany a zoskupenia dostatočne vysoké k tomu, aby sa rozhodli
pre takúto zmenu, ktorá má svoje ekonomické, ale aj politické náklady,
• nie sú vhodné rámcové podmienky pre spoluprácu, pretože súčasnú
ekonomickú neefektívnosť neznášajú obce priamo a jej volené orgány
nie sú za stav priamo politicky zodpovedné (vyhovárajú sa na vládu).
V projekte mestské regióny21 sme poukázali na ďalšie bariéry spolupráce medzi obcami, resp. medzi centrálnym mestom/obcou a okolím, v mestských regiónoch:
• zlé pochopenie významu spolupráce v mestských regiónoch,
• chýbajúca spolupatričnosť, často ako následok vývoja posledných desaťročí a nárastu fragmentácie a individualizácie,
• nedostatočná informovanosť o výhodách spolupráce,
21 Viktor Nižňanský: Roztrieštený alebo spolupracujúci mestský región, Komunálne
výskumné a poradenské centrum, n.. Piešťany, január 2017
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rozdielne podmienky a nejasnosť o pridanej hodnote spolupráce jednotlivých aktérov,
strach z obmedzenia flexibility a schopnosti konať nezávisle, zachovanie identity,
nedôvera v efekty spolupráce,
nedostatočný tlak, chýbajúca motivácia zo strany centrálnej vlády, ale
aj obyvateľov,
počiatočné výdavky na kooperáciu a na realizáciu zmeny,
politická štruktúra a vzťahy.

Vzhľadom na ekonomické aj politické náklady zlučovania obcí je vhodnejším prístupom pokúsiť sa prioritne o odstraňovanie bariér a dôvodov
nespolupráce. Rastúci význam potreby spolupráce má svoje dôvody aj
v presune čoraz väčšieho množstva úloh z centrálnej úrovne na mestá,
obce, regióny, ktoré sa nedajú efektívne zabezpečovať jednotlivými obcami, rozširujúci sa akčný priestor obyvateľov obcí súvisiaci s rastúcou mobilitou, ale aj obmedzené verejné financie. Spolupráca by sa mala stať jednou
z priorít miestnej politiky.
Ak nebude atmosféra a prevládne neochota s dobrovoľnou spoluprácou
je možnosťou schváliť zákon o povinnej spolupráci vo vybraných oblastiach,
ktoré majú význam pre región alebo štát22 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.
22 Príkladom zo zahraničia môže byť zákon o metropolitnom regióne Frankfurt/Rhein
– Main, ktorý predpisuje konkrétne oblasti spolupráce miest, obcí a krajov.
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Nositeľom stratégie odstraňovania bariér musí byť centrálna vláda
(myslíme tým aj parlament), ktorá je zodpovedná za efektivitu a kvalitu
verejnej správy ako celku. V tejto súvislosti považujeme za dôležité pripomenúť, že akékoľvek tlaky na zlučovanie obcí z dôvodu efektivity ich správy zo strany centrálnej vlády považujeme za nefér do okamžiku, kým centrálna vláda nepreukáže efektivitu vlastnej činnosti. Inými slovami, kým sa
nezrealizuje reforma ústredných orgánov a ich podriadených organizácií.
„Strata“ spôsobená ich neefektívnou činnosťou môže byť násobne vyššia
ako neefektívne výdavky malých obcí.
Náš návrh nevylučuje zlučovanie tam, kde sa na tom občania zhodnú,
inými slovami odporúčame ponechať v súčasnosti platnú dikciu zákona
o obecnom zriadení, podľa ktorej je k zlúčeniu a rozdeleniu obcí potrebný
súhlas zvolených zástupcov dotknutých obcí.
Za problém malých obcí sa považuje aj nedostatok kandidátov
To by však nemal byť dôvod pre zlučovanie obcí. Existuje, podľa nás, lepší recept. Povolenie kandidovať externým kandidátom (bez trvalého bydliska) a možnou kumulácie funkcií pre viaceré obce (dnes funguje napríklad
v oblasti hlavných kontrolórov). Takáto deregulácia politiky umožní vznik
efektívneho a otvoreného trhu pre miestnych politikov. Títo môžu uplatniť
svoje schopnosti a vedomosti vo viacerých obciach, tam kde to je potrebné. Vznikne omnoho väčšia motivácia získať čo najlepšiu kvalitu, odbornosť a podporí sa zmysel čo najviac diskutovať o efektivite a kvalite služieb
v prospech občana. To platí najmä pre úspornosť, výšku daní a poplatkov.
Budú existovať výhrady voči takýmto návrhom, ktoré však nemusia mať
opodstatnenie. Patrí k nim napríklad to, že občania nebudú takýchto externistov voliť. Nakoniec aj na Slovensku je dosť príkladov, že ľudia zvolili
ľudí, ktorí sa v obcí dlhodobo pred voľbami nezdržiavali, len práve kvôli
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legislatíve sa do obce, kde chceli kandidovať, formálne prihlásili na trvalý
pobyt. Určite by sa našli príklady v zahraničí. Je tiež mnoho príkladov kedy
trvalo bývajúci funkcionári riešia často svoje záujmy v obci a na úkor obyvateľov.
Deregulácia politiky nemusí byť drahá. Je zrejmé, že nebudú funkciu
vykonávať zdarma, ale naviac náklady je potrebné porovnať s efektivitou
výkonu a s tým. Okrem toho obce zamestnávajú ľudí, často sú veľmi štedrými zamestnávateľmi a je otázne prečo by mali byť zamestnanci dobre
platení a tí čo rozhodujú nie.
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PRÍLOHA 5
REGIONÁLNE ŠKOLSTVO
Podľa čl. 42 Ústavy SR majú občania právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách. Iné školy ako štátne možno zriaďovať
a vyučovať v nich len za podmienok ustanovených zákonom a v takýchto
školách sa môže vzdelávanie poskytovať za úhradu. Bezplatné štúdium
na vysokých školách je podľa Ústavy možné na základe schopností občana
a možnosti spoločnosti. Všetky výdavky na vzdelávanie financujú občania
štátu, či už priamo, alebo prostredníctvom daní.
Nakoľko Ústava, ako celospoločenská dohoda, garantuje bezplatnosť
vzdelávania v rámci regionálneho školstva (čo nie je skutočnosťou, ak v niektorých oboroch študenti, resp. ich rodičia na výuku prispievajú) a štúdium
vysokého školstva sa financuje z veľkej časti z verejných zdrojov ostalo, nebolo vzdelávanie navrhované na úplnú decentralizáciu. Zákonodarca situáciu riešil prenesením časti úloh na obce, mestá a samosprávne kraje, pričom si centrálna vláda nechala výraznú ingerenciu do systému (finančnú
aj legislatívnu). Podľa Ústavy, čl. 71, náklady, ktoré boli prenesené na obec
a vyšší územný celok uhrádza štát. Výkon štátnej správy prenesený na obec
a vyšší územný celok zákonom riadi a kontroluje vláda. Hovoriť teda v prípade regionálneho školstva o decentralizovanom systéme je mýtus. Práve
naopak veľa aktérov, zložitá legislatíva, rôzne výnimky a zohľadňovania
regionálnych špecifík znefunkčňujú systém, spôsobujú neefektívnosť a zároveň obmedzujú rast kvality.
Ak je cieľom vyššia kvalita v regionálnom školstve je nevyhnutné súčasný systém výrazne zjednodušiť. V zásade existujú dve možnosti ako spôsob
riešiť: pokračovať v decentralizácii a presunúť ďalšie právomocí mestské
regióny, alebo vytvoriť školskú samosprávu/školské obce, mimo obcí politických, priamo naviazanú na štátny rozpočet. Decentralizované by nemali
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byť kontrolné a dozorné úlohy, ktoré by mene občanov mala zabezpečovať
ústredná úroveň, resp. nezávislý orgán na centrálnej úrovni.
Model regionálneho školstva bez vyšších územných celkov, ktorý predpokladá presun právomocí v oblasti regionálneho školstva na obce, umožňuje minimálne dve systémové riešenia, ktoré majú alternatívy:
1. Vytvorenie samostatnej školskej siete:
1.1 vytvorenie školských obcí/ školskej samosprávy, príkladom môžu
byť Ontário alebo niektoré kantóny Švajčiarska, pričom školská samospráva bude strednou úrovňou manažmentu, vytvorenie normatívov vrátane kapitálových výdavkov, bez ohľadu na riešenie iných
kompetencií (účelová obec), s prevodom majetku na školskú samosprávu a s vlastnými volenými orgánmi školstva, hranice nemusia zodpovedať politickým obciam
1.2 vytvorenie školských obvodov bez zmeny vlastníctva majetku,
medziobecná spolupráca, pričom štatutári budú zastupovať obce v orgánoch školského obvodu, presun riadenia a financovania na školský
obvod, ktorý bude tiež príjemcom financovania zo štátu (normatív)
a príjemcom zdrojov od obcí na kapitálové a prevádzkové výdavky,
možnosť využiť časť súčasných spoločných obecných úradov
2. Povinná spolupráca obcí v hraniciach mestských regiónov
2.1 Vytvorenie mestských regiónov, ktoré prevezmú na seba riadenie
a financovanie regionálneho školstva nie je potrebná zmena majetkových práv, ale presun riadiacich kompetencií a financovania
na mestské regióny, ktoré budú príjemcom normatívu a tiež zdrojov od obcí na kapitálové a prevádzkové výdavky), bude ich viac ako
dnešných VUC, ale budú slúžiť aj pre iné kompetencie, ktoré je potrebné zabezpečovať na nadobecnej úrovni, orgány môžu vzniknúť
delegáciou štatutárov obcí, resp. voľbami
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2.2 Vytvorenie mestských regiónov, ktoré prevezmú celú agendu
regionálneho školstva od VÚC a od obcí, vrátane majetku(ako aj iné
kompetencie od obcí). Volené orgány, resp. delegovanie štatutárov
obcí do orgánov mestského regiónu
Návrh
V súlade s pôvodnou stratégiou decentralizácie odporúčame vytvorenie
„účelových/ školských obcí/rád“ pre verejné a cirkevné školy23, ktoré budú
spravované volenou školskou samosprávou. Navrhované riešenie sa týka
základných škôl, stredných všeobecne vzdelávacích škôl a umožní zaradiť
do školských obcí aj materské škôlky. S takouto možnosťou počítala aj pôvodná stratégia decentralizácie (vznik účelových zväzov obcí pre jednotlivé
kompetencie). Realizáciou zámeru sa zjednotí duplicitné vykonávanie činností, obmedzí sa roztrieštenosť riadenia, komplikácie pri riadení a dosahovaní vyššej efektívnosti.
Vytvorením školských obcí/rád sa zruší prenesený výkon pôsobnosti
štátnej správy. Regionálne školstvo sa realizáciou zámeru vymaní z priameho „denného“ vplyvu politických strán. Tie budú v rámci NR SR rozhodovať o rámcových zákonoch a objeme financií, ktoré budú na školstvo
použité. Ostatné záležitosti budú v rukách školskej samosprávy. Súčasťou
zmeny je aj rozdelenie právomocí na úrovni ministerstiev.
Školské rady
Školské rady budú samostatné organizačné jednotky, fungujúce nezávisle od miestnej samosprávy. Existencia regionálnej samosprávy je pri takomto riešení irelevantná. Je to de facto sieť „školských obcí“, tvorených
katastrálnymi územiami politických obcí. Školské rady sú miestne volené,
23 Obdobný zámer prezentovala aj Verejná komisia: municipálne rady, ktoré by mohli
vzniknúť pred municipalizáciou
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počet členov rady závisí od počtu obyvateľov v obvode. Druhy školských
rád, napr.:
• štátne/verejné s vyučovacím jazykom slovenským,
• štátne s vyučovacím jazykom maďarským
• cirkevné školské rady nemusia kopírovať hranice „štátnych“ školských
rád
alternatívne: zákon stanoví minimálnu veľkosť školskej rady (počet žiakov)
Kompetencie školských rád
• určenie počtu, miest a veľkosti/kapacity škôl (sieť),
• výstavba, vybavenie školských budov,
• zabezpečenie vzdelávacích programov, ktoré vyhovujú kritériám či potrebám školskej komunity, vrátane potrieb pre špeciálne vzdelávanie
(štát stanoví očakávané výsledky),
• príprava rozpočtu,
• dozor nad prevádzkou škôl a vyučovacích programov,
• zamestnávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
• poskytovanie pomoci učiteľom pri zdokonaľovaní techniky výučby,
• analýza výkonu učiteľov,
• schvaľovanie učebníc a ďalších učebných pomôcok na základe zoznamu
schváleného ministerstvom školstva,
• zaistiť dodržiavanie Zákona o školstve ako aj súvisiacich pravidiel
a predpisov zo strany škôl.
Financovanie školských rád
• na základe zápisu študentov,
• model financovania by mal zodpovedať skutočným nákladom prevádzkovania škôl a flexibilne reagovať na zmenené podmienky,
• potrebná kalkulácia životnosti budov a komponentov, návratnosť investícií a plán obnovy,
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•

potreba zvažovania siete škôl, riešenie problému geografickej izolácie menších obcí a miest, vypracovať systém prepravy žiakov vo väzbe
na možnosti škôl,
spolupráca škôl pri získavaní zliav pri hromadnom nakupovaní /obstarávaní,
zdokonaľovanie zberu dát, koordinácia miestneho a centrálneho toku
informácií.

Program a curriculum
• Potreba aplikácie prísnejších štandardov pri klasifikácii a hodnotení výkonu študentov,
• Potreba prilákania výborných učiteľov a riaditeľov ponúkaním výhodných platov a možnosti profesijného rastu (konkurencia školských rád).
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PRÍLOHA 6
SOCIÁLNE VECI
Zákon o sociálnych službách upravuje právne vzťahy pri poskytovaní
sociálnych služieb, ich financovanie a dohľad nad ich poskytovaním. Slovenská legislatíva vníma sociálne služby ako odborné, obslužné a ďalšie
činnosti, prípadne ich súbor, ktoré sú zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a jej riešenie alebo zmiernenie. Zákon pozná 35 druhov služieb pre rôzne cieľové
skupiny, ktoré rozdeľuje do kompetencií miestnej a regionálnej samosprávy. Niektoré služby, obe úrovne samospráv, musia zabezpečovať a niektoré
môžu. Veľmi zjednodušene možno povedať, že do kompetencii obcí spadajú denné a terénne služby pre seniorov a služby krízovej intervencie. Regio
nálna samospráva má zase zabezpečovať špecializované služby a služby
pobytové.
Proces deinštitucionalizácie (ďalej len DI) sa v širokom chápaní prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť dotýka všetkých sociálnych služieb a to prostredníctvom transformácie pobytových služieb
s inštitucionálnou kultúrou (predovšetkým celoročné a týždenné domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, zariadenia pre seniorov
a pod), ale aj potrebou rozvoja nových komunitných služieb, či už predovšetkým terénnych a ambulantných (napr. podpora samostatného bývania, opatrovateľská služba, denné centrá a denné stacionáre a pod.), ale aj
pobytových služieb s komunitným charakterom ako sú zariadenia podporovaného bývania, domy na pol ceste a pod.
Väčšina pobytových sociálnych služieb s inštitucionálnou kultúrou,
ktoré je nevyhnutné transformovať a deinštitucionalizovať, spadá do kompetencií samosprávnych krajov. Proces DI však nie je možné vnímať ako
izolovanú súčasť iba sociálnych služieb, ale priamo sa dotýka viacerých ob-
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lasti podpory ľudí so zdravotným postihnutím, ľudí v nepriaznivej životnej
situácii a seniorov.
V súčasnosti už nie je pochýb, že prirodzené prostredie, ktoré tvorí rodina,
blízki, priatelia, je nevyhnutné pre čo najbežnejší vývin každého človeka. Prirodzený spôsob vytvorenia a zabezpečenia inklúzie predstavujú individuálna
podpora a komunitné služby orientované na človeka, ktoré sú mu poskytované v prostredí, kde žije. Do oblasti integrovaného prístupu a starostlivosti
okrem sociálnych služieb spadajú aj oblasť sociálneho poistenia, oblasť kompenzácií zdravotného poistenia, oblasť inkluzívneho a špeciálneho školstva,
zdravotníctvo, oblasť voľnočasových aktivít a kultúry, komunitného života
a ďalšie. Práve prepojenie a synergia týchto oblastí prispieva k plnohodnotnému životu a zvyšovaniu kvality života dotknutých ľudí.
Realita
Sociálne služby a deinštitucionalizácia
Sociálne služby sú rastúcim odvetvím verejných služieb pre obyvateľov.
Po decentralizácii verejnej správy v rokoch 2002 – 2004 prevzali sociálnu
infraštruktúru mestá, obce a vyššie územné celky. S majetkom prišla povinnosť uspokojiť službami ľudí, ktorí ich potrebujú. Samospráva nebola
na prevzatie pripravená. Nevytvorila pracovisko, ktoré by metodicky viedlo
a usmerňovalo prácu v teréne. Samospráva dostatočne nevyužíva možnosť
zabezpečovať, kontrahovať služby pre žiadateľa neziskovými organizáciami, často ich vníma ako konkurenciu. Samosprávy nedokážu pokryť rozsah
a kvalitu oprávnených služieb a ani synergiu rôznych oblastí. Zákon pritom
umožňuje žiadateľovi právo vybrať si druh služby a poskytovateľa služby.
Toto právo sa dlhodobo obchádza.
Prijatých bolo niekoľko moderných zákonov, ktoré sa týkajú sociálnych
služieb. Vlády udržujú kontinuitu stratégie deinštitucionalizácie a akčného
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plánu. V období 2012 – 2018 boli prijaté legislatívne kroky pre posilnenie
komunitných služieb na úkor pobytových. Dosiahol sa čiastočný úspech vo
financovaní zdravotných výkonov v sociálnych zariadeniach.
Implementácia zákonných ustanovení je však kritická. Sociálne služby
sú nedofinancované, neverejní poskytovatelia sa stále dožadujú finančného zrovnoprávnenia, zmluvu so zdravotnou poisťovňou má len pár zariadení sociálnych služieb. Poradovník žiadateľov je trvalo dlhý. Kvalita poskytovaných služieb nie je pravidelne hodnotená, nedostatok kapacít je
pretrvávajúci problém.
Napriek všetkým predpokladom deklarovanej plnej podpory DI môžeme na začiatku roku 2019 konštatovať, že proces transformácie a deinštitucionalizácie sa prakticky ani nezačal. Okrem toho celý proces DI má oveľa
vážnejší a naliehavejší kontext. Odborníci upozorňujú, že v zariadeniach
sociálnych služieb sa systémovo porušujú ľudské práva. MPSVR SR tieto
problémy v konečnom dôsledku priznáva samo, ako je vidieť z každoročných Správ o sociálnej situácii obyvateľstva.
Služby krízovej intervencie
Primárnym riešením je politika housing first, ktorá je založená na sociálnom bývaní a podporných službách jednotlivcovi alebo rodine, ktorí
nezvládajú obtiažnu sociálnu situáciu, do ktorej sa dostali. Presadenie konceptu housing first do praxe našich miest a obcí však bude otázkou minimálne 5 –10 rokov. Prijať zákon o sociálnom bývaní, zákon o príspevku
na bývanie, o podporných službách a zladiť ich pomocou konceptu sociálneho podniku, znamená 5 rokov intenzívnej práce, presviedčania a osvety.
Riešiť sociálnu situáciu formou prestupového bývania ako to funguje napr. v Banskej Bystrici (alebo v menšom v iných mestách) nie je o nič
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ľahšie. Dnes majú v Banskej Bystrici na všetkých stupňoch prestupového
bývania takmer 200 lôžok a primerané množstvo zamestnancov, prevažne
sociálnych pracovníkov. Jedným z dôvodov tohto stavu je skutočnosť, že
každú sociálnu skupinu musia (chcú) riešiť osobitne. Na jednej strane je
fakt, že majú niečo spoločné, na druhej strane vyžaduje každá sociálna skupina, ktorá potrebuje krízovú intervenciu, iný prístup (metodiku).
Krajské mestá sú dostatočne veľké na to, aby mohli vytvoriť takéto
racionálne siete pre svojich obyvateľov. Majú preto možnosť výberu: buď
prestupové bývanie alebo housing first alebo kombinácia oboch. Čím
menšie mesto, tým je prestupové bývanie menej reálne, pretože jednotlivé stupne a jednotlivé skupiny klientov sú stále menšie a sieť služieb
prestáva byť efektívna. Naopak, housing first znamená individualizované
riešenie, ktoré sa môže aplikovať aj v najmenšej dedine. Len musia byť
k tomu vyškolení napríklad sociálni pracovníci obcí, ktorých zatiaľ nemáme.
Mestá a obce nemajú spracovanú stratégiu krízovej intervencie. Väčšinou sa spoliehajú na neziskové organizácie, Červený kríž a charity, že sa
týchto ľudí ujmú. Zákon a podzákonné normy čím ďalej tým viac sprísňujú podmienky pre ich činnosť, ale ministerstvo a VÚC sa málo zaujímajú
o to, v akých podmienkach a s akými metodikami pracujú. Kooperácia
a koordinácia organizácií, ktorí pracujú s jednotlivcami a rodinami bez
domova, nie je zo strany sociálnych odborov krajských miest takmer žiadna. Hovoríme o pobytových službách krízovej intervencie: o útulkoch, domoch na polceste a zariadeniach núdzového bývania. Možno práve tieto
zariadenia budú kostrou prestupového bývania, ktoré sa dnes propaguje
ako riešenie bezdomovectva. Aby sa nimi mohli stať, je potrebné dobudovať ich štruktúru, aby zachytili všetky potrebné skupiny. Osobitný problém tvoria bezpečné ženské domovy, ktoré nie sú v systéme sociálnych
služieb a hrozí im zánik.
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Financovanie služieb krízovej intervencie má svoje špecifiká v tom, že
funguje podľa troch vzorcov, podľa ktorých sú financované tri skupiny poskytovateľov. Žiadna iná služba nemá takéto zložité financovanie.
Za financovanie neverejných poskytovateľov ako aj financovanie verejných poskytovateľov, zriadených VÚC, zodpovedá vyšší územný celok.
Výdavky na služby krízovej intervencie zriadené vyšším územným celkom
sú limitované ekonomicky oprávnenými nákladmi. Výdavky neverejných
poskytovateľov sa majú odvíjať od týchto výdavkov alebo od skutočne vykázaných nákladov na prevádzku služby (ak v kraji nie sú porovnateľné
služby). Financovanie verejných poskytovateľov, ktorých zriadila obec, má
na starosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
Pri určovaní výšky príspevkov re zariadenia ministerstvo vychádzalo z predpokladu, že ide o spolufinancovanie. Že obec prispeje na službu
krízovej intervencie v zariadení, ktoré samo zriadilo. Tento predpoklad sa
nenaplnil, obce odmietajú spolufinancovať vlastné zariadenia. Výdavky
na služby krízovej intervencie ovplyvňuje aj fakt, že v niektorých krajoch
združovali obsahovo rozdielne zariadenia sociálnych služieb do väčších administratívnych celkov. Sťažila sa tým orientácia potenciálnych klientov,
ktorí nenašli v názve organizácie to, čo hľadali. „Stratili“ sa tým aj údaje
o financovaní jednotlivých združených služieb, pretože výkazníctvo je len
jedno.
Nie je nevyhnutné, aby nové služby krízovej intervencie zriaďovali samosprávne kraje. Dôležité je, aby služby boli dostupné, t. j . aby boli na území kraja rozmiestnené vo väčších sídelných celkoch, aby boli zohľadnené
miestne špecifiká (napr. likvidácia väčších priemyselných celkov a s tým
súvisiaca nezamestnanosť, strata ubytovne a pod.).
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PRÍLOHA 7
REGIONÁLNA POLITIKA
Vo vstupnej správe k Národnej stratégii regionálneho a územného rozvoja (ÚV SR, 2017), sa o. i. sa konštatuje:
• pozitívny vývoj národného hospodárstva sa nepremieta do vyrovnávania regionálnych disparít, neprináša rast kvality občanov,
• nedostatočný dôraz je kladený na endogénny rozvoj 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,
• 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,
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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 regio
nálnej a ekonomiky.

Regionálna politika by mala opustiť úlohu vyrovnávania regionálnych
disparít, ktoré by mal na seba prevziať nový systém finančného vyrovnávania. Dôsledkom takéhoto rozhodnutia otvorí otázku o opodstatnenosti
regionálnej politiky ako takej. Buď sa stane nadbytočnou, alebo dostane novú úlohu. Prioritou novej regionálnej politiky by mala byť podpora rastu a inovácií; inovatívne formy a nie lokalizačné faktory ako
doteraz, pretože Slovensko už vyčerpáva extenzívne zdroje rastu (prísun
novej pracovnej sily a kapitálu).
Regionálna politika musí byť koncipovaná celoplošne, nemala by sa
orientovať napríklad na znevýhodnené okresy, problémové regióny a mala
by byť koncipovaná na väčšie územie, regióny, ako sú dnešné okresy24.
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 Managementu na podporu programov: definovanie cieľov alebo výkonu, verejno-súkromné partnerstvo
a prepojenie s globálnou neúčelovou dotáciou/finančnou podporou.

24 Pôvodne bol zámer 16 homogénnych VÚC, ale je možné orientovať regionálnu
politiku na aglomeračné oblasti podľa KURS
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Tézy zmeny regionálnej politiky

hlavný cieľ

smerovanie
mierka
orientácia na
zabezpečovanie
úlohy ministerstiev
financovanie
z centra
1

V súčasnosti
návrh
• odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce regionálne
rozdiely
• zvyšovať ekonomickú výkonnosť konkurencieschop- konkurencieschopnosť regiónov
cestou inovácií
nosť regiónov a rozvoj
inovácií
• zvyšovať zamestnanosť
a životnú úroveň obyvateľov
v regiónoch
celé územie Slovenska vrátane
zaostávajúce regióny
mestských regiónov, aglomerácií,
okresy s presným vymedzeprirodzené, homogénne regióny,
ním1
župy, variabilita hraníc
pridanú hodnotu a inovácie
pracovné miesta
trvalo udržateľný rozvoj
kombinácia miestnej, regiobottom up, nositeľmi budú podnálnej a centrálnej úrovne
nikatelia a inovátori
priama podpora
podpora clustrov, sietí,
celoštátne dokumenty
monitoring
projektové financovanie
• štátny rozpočet
globálne príspevky regiónom
• fondy
na inovatívne projekty
• stimuly

okresy boli v roku 1996 politicky vymedzené

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
V dnešnej regionálnej politike prevláda členenie vidieckeho a mestského
priestoru. Na Slovensku sa málo zdôrazňuje pozícia horských oblastí na-
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priek 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 2017 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 práce 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 pozemku25 (príklad Švajčiarsko).
25

Certifikované by mali byť nezastavené pozemky. Každý vlastník pozemku
nezastaveného pozemku, ktorý by chcel pozemok zastavať v súlade s územným
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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, bol prvý krok. Politika poľnohospodárstva sa však
bude musieť transformovať na krajinnú politiku. Dá sa očakávať, že prechod spôsobí rast disparít, ale zároveň inovatívni poľnohospodári získajú
novú šancu ako podnikatelia.
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, atď.). Ako ukazujú poznatky, tieto nástroje prinášajú úžitok, ale tiež je pravdou, že často za veľmi
vysokú cenu.
Bude potrebné čoraz viac zavádzať a tlačiť na zavedenie trhových nástrojov, ako napríklad: separácia odpadu, zvýšené daňové zaťaženia plôch
a objektov kvôli hluku, zvýšené dane za pohonné hmoty alebo 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 daňovníkom.
Čo by mala centrálna vláda prioritne podporovať ?
V prvom rade hospodársky rozvoj, nie úlohy ktoré majú financovať obce
a regióny zo svojich zdrojov, zvlášť ak uvažujeme o ich poslinení. Ide najplánom by ma povinnosť získať certifikát využitia pozemku, ktorá by boli
v obmedzenom množstve každoročne „dražené“. Certifikát by mal obmedzenú
platnosť.
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mä 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 alebo sociálna
infraštruktúra sú vecou jednotlivých regiónov, miest a nemali by byť v popredí podpory zo strany centrálnej vlády. Rovnako nie je vhodná podpora
jednotlivých podnikov v rámci regionálnej politiky. Regionálna politika má
podporovať projekty, z ktorých majú úžitok viaceré podniky alebo odvetvia
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, zmierneniu 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.
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PRÍLOHA 8
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Na území mesta Bratislava zabezpečujú úlohy verejného sektora ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátu, podriadené organizácie ministerstiev a ostatných ústredných orgánov, orgány miestnej štátnej správy, orgány samosprávy vyšších územných celkov, úrad samosprávneho
kraja, podriadené organizácie samosprávneho kraja, orgány Mesta Bratislava a Magistrát mesta, podriadené organizácie Mesta, orgány mestských časti, úrady mestských častí, podriadené organizácie mestských
častí, ďalšie organizácie s účasťou Mesta, mestských častí, podriadených
organizácií, alebo bez ich účasti, na ktoré boli úlohy verejného sektora
presunuté. Už len z prehľadu inštitúcií, verejne dostupných informácií
a rámcového posúdenia rozdelenia kompetencií je možné konštatovať,
že kritériá spravodlivej deľby moci, nie sú na území mesta Bratislava
dostatočne naplnené.
Za hlavné nedostatky považujeme:
• jednotlivé volené orgány na území mesta Bratislava nemôžu dostatočne
autonómne a slobodne rozhodovať vo veciach, ktoré by im mali v súlade
s princípom subsidiarity prináležať a zodpovedať sa potom občanom,
• deľba kompetencií medzi mestom a samosprávnym krajom nenapĺňa
princíp subsidiarity (sociálne veci, regionálne školstvo, doprava, preprava, správa ciest, atď.) a nedelenia zodpovednosti (sociálne veci),
• deľba kompetencií medzi mestom a mestskými časťami nenapĺňa princíp nedelenia úloh, ale ani zhodu záujmov a zodpovednosti,
• na území mesta existuje vo viacerých oblastiach (školstvo, sociálne veci,
kultúra, cestné hospodárstvo, dane), 20 rôznych verejných politík (celoštátna, krajská, 17 mestských častí + magistrát),
• mesto Bratislava vykazuje nedostatok finančných prostriedkov na plnenie vlastných úloh,
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Mesto Bratislava má inú príjmovú štruktúru, ako obce na Slovensku.
Vyšší podiel príjmov tvoria daňové príjmy, najmä daň z nehnuteľností
a daň a poplatok za tovary a služby, zvyšujúce záťaž trvalo bývajúcich
obyvateľov. Nedaňové príjmy na obyvateľa sú v Bratislave rovnako vyššie ako priemer Slovenska.
nastavený mechanizmus príjmov jednotlivých mestských častí v štatúte nezohľadňuje ich zaťaženie (denne prítomné obyvateľstvo, výroba,
atď), plochy komunikácií, verejnej zelene. Dôraz sa kladie najmä na počet obyvateľov, ich štruktúru a nie na poskytované služby.

Budúcnosť správy a rozvoja mesta vidíme v troch variantoch. Všetky
tri predpokladajú zrušenie súčasných vyšších územných celkov, presun ich
kompetencií, majetku a finančných zdrojov na mestá a obce. Všetky alternatívy uvažujú taktiež s osobitným riešením regionálneho školstva cestou
školskej samosprávy. Všetky tri rovnako predpokladajú zmeny v kompetenciách a financovaní mestských časti Bratislavy. Prvé dva varianty zodpovedajú možnostiam, ktoré odporúčame pre celé územie Slovenska:
• Variant 1 (integračný): vznik metropolitného regiónu Bratislava (veľká
Bratislava) na báze spolupráce obcí v jeho hraniciach a s povinnou spoluprácou v niektorých kompetenciách.
• Variant 2 (dezintegračný): spolupráca mesta Bratislava s obcami v rámci jednotlivých kompetencií na báze výhodnosti a efektívnosti.
• Variant 3: predpokladá osobitné postavenie mesta Bratislava.
Do diskusie, aké postavenie môže mať na Slovensku hlavné mesto, najsilnejšie ekonomické centrum Slovenska, ktoré musí obstáť v konkurencii
s inými stredoeurópskymi centrami (Viedeň, Budapešť, Brno), zároveň byť
ich partnerom v rámci nadregionálnych konkurenčných súbojov, chceme
prispieť úvahou o osobitnom postavení hlavného mesta (variant 3). Príkladov miest s osobitným postavením v štáte, bolo v histórii a je aj v súčasnosti a aj v Európe viacero.
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V rámci mesta s osobitným postavením, majú jeho politickí predstavitelia kompetencie nielen mestského a regionálneho charakteru, ale aj viaceré
kompetencie štátu. Vďaka nim môžu podstatne efektívnejšie a slobodnejšie
rozhodovať v prospech svojich občanov. Úspešnosť takýchto miest podnecuje rast konkurencie a tým aj zlepšovanie politiky. Zároveň vytvárajú tlak
na spoluprácu ostatných miest a obcí, aby zvládli tento konkurenčný súboj.
Či už historické (slobodné kráľovské mestá, talianske mestské štáty
v stredoveku), ale aj súčasné, napríklad: Hong – Kong, Singapur (napriek
možnej kritike), príkladom môžu byť aj kantón Ženeva alebo mesto Bazilej,
mestá s osobitným postavením, majú oproti iným mestám podstatne vyššiu mieru autonómie. Príkladmi v súčasnosti sú aj nemecké mestá: Berlín,
Hamburg, Brémy. Veľkosť, meraná rozlohou katastra a počtom obyvateľov
nie je merítkom. Na svete existuje viacero iných príkladov kde malé mestá,
územné celky, dosiahli medzinárodný význam. Naopak najmä v štátoch kde
neexistujú takého jednotky narastajú rozvojové problémy. Viaceré príklady
hovoria, že ak sa mestské štáty „rozmelnili“ do väčších územných postupne
stratili na význame. A práve rozdrobenosť je rizikom aj pre bratislavský
región, najmä ak bude naďalej spravovaný tak chaoticky, fragmentovane,
ako dnes. Treba priznať, že mestá s osobitným postavením nemusia byť
vždy úspešné. Dôvodmi môžu byť: dopravná dostupnosť, nezaistená bezpečnosť, nízka miera nezávislosti, absencia kultúrnej príbuznosti.
Prednosti mestských štátov/ miest s osobitným určením
Úvaha vychádza z presvedčenia modernej politickej ekonómie, že politici neriešia výhradne iba blaho obyvateľov/ľudí a nie sú dostatočne informovaní o preferenciách občanov. Ich rozhodovanie trpí nedostatkom
poznania. V menších celkoch, v mestách, v mestských štátoch, sú tieto
podnety silnejšie a informácie lepšie ako v rámci väčších územných celkov,
ktoré sú závislé od centrálnej moci.
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V unitárnych štátoch môžu spoločenské skupiny zvyšovať svoje bohatstvo tým, že sa zasadzujú/lobujú o prerozdeľovanie vo svoj vlastný prospech. Preto sa politika v týchto štátoch vyznačuje bojom o prerozdeľovanie medzi hlavným mestom, regiónom hlavného mesta a inými regiónmi.
Táto snaha o „dobývanie renty“ prináša pre celý štát veľké ekonomické náklady. Spoločenské skupiny sa zameriavajú nielen na vlastné výhody z prerozdeľovania, ale aj na boj proti inými skupinám. Vlády a parlamenty zamestnávajú neustále návrhy na prerozdeľovanie, namiesto toho aby riešili
projekty, programy, ktoré majú pozitívny účinok pre všetkých obyvateľov.
Hlavné mestá tiež často pôsobia ako hospodársky a kultúrne úspešné metropoly najmä vďaka prerozdeľovaniu, čo však spôsobuje neustále napätie
a „závisť“ (Bratislava – pažravá na Dunaji).
Štátny systém funguje omnoho lepšie ak majú občania prístup k informáciám, politici sú si lepšie vedomí preferencií občanov a občania majú
vplyv na správanie politikov. V mestách s osobitným určením sú tieto podmienky splnené omnoho lepšie. Dôvody:
• geografická malosť, umožňuje požiadavky a potreby robiť viditeľnejšími, súčasne občania majú možnosť lepšie pozorovať politikov,
• existencia miestnych médií,
• prístup na médiá mimo územia, ktoré sú dostupné verejnosti a cez ne je
v prípade potreby tiež možné informovať,
• v menších celkoch je hospodárska politika otvorenejšia.
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