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Úvodom 
Vo všeobecnosti platí: čím je štát väčší, tým sú jeho občania chudobnejší.  
Ak porovnáme najbohatšie štáty sveta, majú jednu spoločnú vlastnosť. Sú to malé štáty 
a s decentralizovanou mocou. Tieto štáty sa dokážu rýchlejšie prispôsobovať zmenám, 
vytvárať flexibilnejšie podmienky pre zamestnávateľov, pre inovácie. Ak sú totiž myšlienky, 
inovácie potláčané v jednom meste, regióne, môžu sa nositelia v rámci štátu presunúť inam, 
bez toho, aby museli štát opustiť. Tým zároveň rastie konkurencia aj medzi územnými 
jednotkami.  
 
Slovensko je tiež malým štátom, ale centralizovaným  
Určite je dobré hľadať riešenia v získavaní výhod globalizácie, ale aj chrániť sa pred jej 
negatívnymi sprievodnými javmi. Je na mieste selektívny protekcionizmus, štátne intervencie, 
subvencie a regulácie, ktoré budú ochraňovať miestnych podnikateľov, najmä v tých 
sektoroch ekonomiky, pre ktoré máme vhodné podmienky a môžu byť konkurencieschopné. 
Máme obmedzené ľudské zdroje, rýchlo starneme a preto asi nestačí vychovávať „múdre 
hlavy“. Je potrebné pritiahnuť ich zvonka cielenou prisťahovaleckou politikou a vo väzbe na 
priority. O potrebnosti novej vzdelávacej politiky sa diskutuje desaťročia, akékoľvek snahy 
však zlyhávajú. Ale v prvom rade by Slovensko malo pokračovať v decentralizácii. Pretrvávanie 
uniformity, z čias nedemokratického režimu je brzdou inovácií vo všetkých oblastiach a na 
všetkých úrovniach. Nakoniec, 10 % rezerva HDP v prípade pokračovania decentralizácie, ako 
to vyčíslili experti OECD, ktorá spočíva najmä v schopnosti lepšie využiť potenciál obcí 
a regiónov, by mala byť dostatočnou motiváciou. 
 

Je čas na zmenu 
Mnohému snad zdáti se bude podivno, řekneme-li, že vlastně více záleží na dobrém zřízení jednotlivých 
obcí, na municipálním zřízení, než na zřízení celého státu ve vyšších stupních. Neboť se ústavy vyšší 
v státu zřídka jen stékají s životem jednotlivých občanů, ovšem ale ústavy municipální.  
K. H. Borovský, Co jest obec? Pražské noviny, 1846. 
 

„Túto republiku bude potrebné založiť odznova“  
vyhlásil pred rokmi podpredseda snemovne národov FZ Milan Šútovec. Súčasná situácia mu 
dáva za pravdu. Skúsenosti po 30 rokoch a nové trendy si vyžadujú zmenu spravovania štátu.  
 
Nie je možné spravovať štát 21.storočia systémom a štruktúrami 19. a 20. storočia.  
Potreba zmien vychádza nielen zo skúseností za ostatných 15 - 20 rokov. Dôvodmi sú aj 
stagnácia dobiehania „úspešnejších“ krajín „vyprchaním“ efektov predchádzajúcich reforiem 
a potreba rastu konkurencieschopnosti pri rešpektovaní nových trendov (technologické, 
sociálno - demografické zmeny, očakávané dopady klimatickej zmeny, ale aj zmien 
priestorového rozvoja a pohybu obyvateľstva). Zachytenie trendov si vyžaduje zmenu 
spravovania štátu, pretože ten súčasný nielenže „nestíha“, ale prispieva k neistote, nedôvere 
a polarizácií spoločnosti.  
 
To, čo pred 25 rokmi stačilo na dobiehanie úspešnejších, dnes už nestačí  
Dôvodom je zásadná zmena rámcových podmienok. Preto je irelevantné debatovať čo sa malo 
robiť inak pred 25 rokmi, najmä ak debaty vedú ľudia, ktorí ani netušia čo znamená pripraviť 
a presadiť zásadnejšiu zmenu, alebo na to nemali odvahu. To čo sa zanedbalo, bolo minimálne 
každé 4 roky posúdiť a v parlamente prediskutovať na základe „správy o stave republiky“, či 



 
 

Strana 3 z 18 
 

spravovanie štátu zodpovedá novým požiadavkám a cieľom a povedať čo ďalej. Tak ako to 
robia v „úspešných štátoch“. Ako reagovať na očakávané zmeny, aby bolo možné včas pripraviť 
opatrenia. Napríklad v „alpských štátoch“ analyzovali dopady klimatickej zmeny na cestovný 
ruch už pred desiatimi rokmi. Mnohé inštitúcie na Slovensku sú schopné a pripravujú námety, 
len nie sú akceptované „straníckou spoločnosťou“.  
 
Je potrebné mať neustále na zreteli 
- existuje súvislosť medzi správou štátu, využitím jeho bohatstva a kvalitou života občanov, 
- sme krajina regionálne výrazne diferencovaná (ekonomicky, religiózne,....), dokonca piata 

najhornatejšia krajina Európy, teda učebnicový príklad nevhodnosti pre unifikované 
riešenia,  

- nové trendy vyžadujú viac flexibility a schopnosti rýchlych reakcií, na čo treba vytvoriť 
podmienky, musíme sa zbaviť stereotypov, 

- centrálna vláda v mnohých oblastiach zlyháva, pandémia to iba zvýrazňuje, preto je 
potrebné vo viacerých oblastiach zmeniť centrum rozhodovania,  

- všetky zmeny sa odohrávajú na území miest a obcí a preto je potrebné posilniť lokálnu 
úroveň a umožniť občanom participovať na rozsahu, kvalite a dostupnosti služieb, ale aj 
zvýšiť ich zodpovednosť za ich poskytovanie,  

- žiadne selektívne dotácie, sterilné pokusy znižovať regionálne disparity, zabíjanie času 
vytváraním rôznych byrokratických komisií súčasnú situáciu a ani výzvy budúcnosti 
nevyriešia. 

 
Slovenská republika je jedným z najcentrálnejšie riadených štátov Európy.  
Snaha o „prevrátenie pyramídy vládnutia“ z rokov 1999 - 2005 sa zastavila. Naopak, 
centralizácia rastie a to je voda na mlyn populistov, ktorí zneužívajú ľudské slabiny. 
Centralizmus je totiž občanovi veľmi blízky. Túži po prehľadnosti, jasnosti, hierarchiách, pričom 
si neuvedomuje, že táto túžba je najdosiahnuteľnejšia na lokálnej úrovni. Neuvedomuje si, že 
čím viac toho chceme od štátu, od centrálnej vlády, tým viac sa vzdávame slobody 
a odovzdávame ju do rúk politiky. Mnoho obyvateľov si želá opatrovateľský, všemohúci, štát, 
jediného silného lídra. Možno je to aj dôsledok desaťročí autoritatívnych režimov. Pritom si 
neuvedomujú, že tento typ štátu vyhovuje „chytrým“, prefíkaným, ale aj podvodníkom. 
Dokonca býva dočasne aj úspešný, nie však nadlho. Za príkladom nemusíme do zahraničia. 
„Druhoradých“ občanov Európy z nás spravil práve centralistický režim, ktorý behom jednej – 
dvoch generácií prerástol do autoritárstva, do neslobody. Mnohým je ťažko pochopiť, že 
centralistické sociálne programy ničia významné funkcie komunít, ktoré sú podstatné pre 
kvalitu života ľudí. Na jednej strane spotrebujú štátne inštitúcie značnú časť zdrojov na vlastné 
fungovanie a na strane druhej likvidujú v obciach pocit spolupatričnosti, dôvery, istotu, 
bezpečnosť, spokojnosť so životom. Pre mnohých aj sebarealizáciu, pretože nie každý trpí 
nutkaním zachrániť celý národ, stačí ak môže pomôcť spoluobčanom, ktorí to potrebujú, 
v rodnej obci. 
 
Iba slobodné voľby nie sú zárukou prosperity, využívania bohatstva štátu.  
Demokracia nie je neobmedzená a každé rozhodnutie prijaté demokratickým spôsobom 
nemusí byť správne. Mnohí si dokonca vykladajú demokraciu tak, že môžu prijímať zákony iba 
„podľa svojej pravdy“. Niektorí možno aj s dobrým úmyslom, ale platí aj to čo povedal 
Rabindranath Tagore: „nemusíme sa báť zlého tak, ako tyranských pokusov presadiť dobro“. 
Politici v súčasnom systéme selektívne zaťažujú jedných a prinášajú prospech iným, 
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obmedzujú osobnú slobodu, vlastnícke práva, deformujú ceny,.... Aj to je výsledok 
centralistického modelu spravovania štátu.  
 
Celoštátni politici neriešia výhradne iba blaho obyvateľov/ľudí.  
Nie sú dostatočne informovaní o preferenciách občanov, ich rozhodovanie trpí nedostatkom 
poznania. V menších celkoch, v mestách, v mestských regiónoch, sú podnety silnejšie 
a informácie lepšie, ako v rámci väčších územných celkov, ktoré sú závislé od centrálnej moci. 
V unitárnych centralizovaných štátoch, akým je Slovensko, môžu organizované, často neveľké, 
spoločenské skupiny zvyšovať svoje bohatstvo tým, že sa zasadzujú/lobujú vo svoj vlastný 
prospech. Preto sa politika v týchto štátoch vyznačuje bojom o prerozdeľovanie napr. medzi 
hlavným mestom, regiónom hlavného mesta a inými regiónmi, medzi mestami a obcami, 
alebo medzi jednotlivými skupinami obyvateľov (zdravotníci, sociálni pracovníci, učitelia, 
športovci, kultúrnici,...). Táto snaha o „dobývanie renty“ na celoštátnej úrovni, prináša pre celý 
štát veľké ekonomické a sociálne 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 väčšinu obyvateľov. A v konečnom dôsledku aj tak 
nikto nie je spokojný.  
 
To čo dnes zažívame, nie je výsledkom vôle ľudu 

Viac ako 60 % respondentov občanov Slovenska podporuje zmenu spravovania štátu a viac 
ako 50% respondentov podporuje posilnenie miestnej samosprávy. Posledný prieskum Focus 
pre Transparency International ukázal, že dôvera voči vláde a NR SR je polovičná voči voleným 
predstaviteľom na miestnej úrovni. Dokonca 65% si želá nové voľby. Je to len ďalšie potvrdenia 
toho, čo si myslia občania, komu veria, prečo je dôležité posilniť miestnu úroveň a tým vytvoriť 
podmienky pre rast všeobecnej dôvery, zabrániť rastu polarizácie spoločnosti, z ktorej ťaží 
mnoho politikov.  

Ako konštatoval prof. von Armin v publikácii Der Staat:“....iba profesionálny optimista alebo 
pokrytec môže tvrdiť, že súčasný stav je výsledok vôle ľudu“ a pokračuje: „Máme slobodu 
dodržiavať zákony, ku ktorým sme nikdy nedali súhlas, obdivovať nádheru ústavy, ktorej nikto 
nedal legitimitu, máme slobodu ctiť si politikov, ktorých občan nevolil a poskytnúť im štedro zo 
svojich daní na použitie, ktoré s nami nikto nekonzultoval. Politické stotožnenie sa 
a uspokojovanie potrieb, ktoré by malo byť v demokracii procesom zdola nahor (od ľudí do 
parlamentu) je komplexne v hrsti straníckych vodcov.“  

Občania nedokážu/nemôžu ovplyvniť prirodzený chod vecí a strácajú postavenie suverénnych 
nositeľov moci. V dôsledku absencie demokratických mechanizmov, nezapájania spoločenstva 
do správy štátu, minimálnej akceptácie menšín a menších spoločenstiev, obmedzovaniu 
možností občianskej kontroly orgánmi štátu stráca štát na svojej legitimite. Zákony, vrátane 
ústavy, nie sú odrazom vôle a záujmov voličov, ale sa prispôsobujú záujmom vládnucich 
politických elít, súkromným záujmom a záujmom nadnárodných aktérov. Štátna reprezentácia 
a ňou menovaná a ovládaná byrokracia, sa čoraz viac prepájajú s globálnymi mocenskými 
centrami a obmedzujú prirodzené práva človeka.  
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Práve podpora verejnosti umožnila pristúpiť aj k nepopulárnym rozhodnutiam 
Realizácia akejkoľvek systémovej zmeny naráža na model spravovania štátu, na volebný 
systém, na „šialené“ vzťahy medzi opozíciou a koalíciou, na koaličnú radu nekompatibilných 
strán a občan, z časti aj vlastnou vinou, je nemým pozorovateľom. Rôzne čiastkové, často 
protichodné, rezortné, opatrenia systém iba zneprehľadňujú a nahrávajú skupinám ľudí, ktorí 
potrebujú polarizáciu spoločnosti a nedôveru podľa hesla: „rozdeľuj a panuj“. To však 
neznamená, že sa netreba snažiť získavať podporu pre zmenu, tak ako sa to dialo napr. pri 
presadzovaní stratégie decentralizácie v rokoch 1991 – 1998, ale aj iných reforiem a v okamihu 
získania „kritickej masy“ pristúpiť k realizácii. 
 
Nie je potrebné neustále analyzovať a tým odkladať rozhodnutia  
Je na čase aby centrálna vláda predostrela stratégiu, harmonogram riešenia a začala konať. Ak 
si zmenu dala do volebných programov a do programového vyhlásenia, občania uverili, že 
vedia ako na to. Odporcovia vždy boli a budú. Sú to najmä tí, čo na súčasnom stave parazitujú, 
pričom majú jednoduchšiu úlohu ako tí, čo zmenu chcú. Stačí im zneisťovať, zahmlievať, 
ohlupovať ľudí, „podporovať retardáciu (debilizáciu) spoločnosti.....“ (Vladimír Synek).  
 
Cestou je návrat ku koreňom demokracie  
Tak ako v minulosti bola, aj v budúcnosti bude stabilizujúcim pilierom štátu silná miestna 
samospráva. Málokto si uvedomuje, že druhý krok k vertikálnej deľbe moci v rokoch 2002 – 
2005 (prvý bol v roku 1990), do značnej miery znemožnil uchopenie absolútnej moci v štáte. 
Tiež platí, že riešenie veľkých problémov je najschodnejšie ich rozdelením na menšie. Nakoniec 
aj život sa skladá z maličkostí. Preto je potrebné pokračovať v realizácii stratégie 
decentralizácie, v „obracaní pyramídy vládnutia“, na Slovensku. 
 
Medzi hlavné výzvy treba zaradiť 
- posilnenie participácie občanov na miestnej, ale aj celoštátnej úrovni, s cieľom obmedziť 

aplikáciu „zlých zákonov“, obmedziť vplyv dobre organizovaných záujmových skupín, ktoré 
majú k dispozícii nielen expertov, ale aj schopných právnikov a profesionálnych lobistov,  

- ochranu demokracie prostredníctvom nezávislého súdnictva, o ktorú sa súčasná koalícia 
už snaží, zefektívnením kontrolných mechanizmov, 

- vystuženie zastupiteľskej demokracie úpravou volebných systémov,  
ale aj  
- zvýšenie ochrany demokracie prostredníctvom decentralizácie moci prenesením moci na 

nižšie úrovne spravovania štátu (obce, regióny).  
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Prečo má vláda poskytovať obciam, mestám, municipalitám väčší priestor pre nezávislé fungovanie 
Dôvod „historický“ 
O význame miest v histórii vývoja spoločnosti je napísané veľa. Mestá sa v minulosti starali o svojich 
obyvateľov, poskytovali im služby. Nielen sociálne, ale napríklad aj bezpečnostné. Postupne tieto úlohy 
prevzali na seba centrálne vlády a mnohé verejné, ale aj súkromné, inštitúcie zanikli. Ľudia stratili 
služby, ktoré centrálna vláda a jej úradníci v regiónoch plniť nedokážu. Na Slovensku nedemokratický 
režim naviac robil všetko preto aby, zničil komunity, aby obral mnohých ľudí o zmysel života. Ľudia, 
ktorí nemajú chuť a ani záujem „preraziť“ v nadobecnej rovine, alebo nemajú na to predpoklady, prišli 
o možnosť sebarealizácie, o možnosť stať sa uznávanými piliermi obcí v poskytovaní služieb, vzdelávaní 
detí, bezpečnosti, zlepšovaní životných podmienok v ich bezprostrednom susedstve. Ak dnes hovoríme 
o zlej atmosfére, nedôvere, nespokojnosti treba hľadať jej príčiny aj v centralizácii a byrokratizácii 
činností a služieb, ktoré majú výhradne lokálny charakter. Nehovoriac o tom, že centralizované 
systémy zlyhávajú, pretože ich rozkladajú zákony byrokracie a politické hry o voličov. Ľudia pritom 
prispievajú do systému, kde časť zdrojov si centrálna vláda nechá pre seba a zbytok prerozdeľujú 
byrokrati často podľa preferencií politických strán, nie podľa potrieb občanov. 
Dôvod z prítomnosti 
Skutočný boj s rastúcou chudobou, je možné vyhrať iba na miestnej úrovni. Veľká skupina ľudí stráca 
orientáciu, nerozumie v akom svete to žijeme, kam sa svet okolo nich uberá, sťahujú sa z verejného 
života, uzatvárajú sa. Prestala ich zaujímať sloboda, je im jedno kto je koalícia a kto je opozícia, nevedia 
čo by mali robiť. Na jednej strane počúvajú ako je im dobre, ako sa darí ekonomike, ako nám rastie 
HDP, pričom sa pýtajú: ako je to možné, že sa všetci máme dobre, keď ja sa dobre nemám. Na udržanie 
systému sa vymýšľajú rôzne nesystémové opatrenia. Smer, ktorým sa uberáme, ohrozuje podstatu 
demokracie, o ktorú sa ľudia aj v roku 1989 usilovali. Neexistuje jedno dobré centrálne riešenie, ale je 
potrebné obnoviť a podporovať horizontálne vzťahy medzi miestnymi podnikateľmi, volenými 
predstaviteľmi a občanmi v každej obci, municipalite, regióne, obmedziť moc štátu a možnosť určovať 
pravidlá centrálnej vláde, decentralizovať sociálnu a pracovnú politiku a odovzdať nielen právomoci, 
ale aj financie. Ponechať na miestnej samospráve komu a ako má v obci, meste, pomáhať, uprednostniť 
riešenia, ktoré dajú možnosť jednotlivcovi rozhodnúť sa ako sa stane sebestačným, oceňovať 
municipality, kde sa to darí a penalizovať tie, kde to nefunguje. 
Dôvod v budúcnosti 
Či sa nám to páči alebo nie, súčasťou budúcnosti bude posilňovanie významu miestnych komunít. Tie 
budú hrať čoraz významnejšiu úlohu vo výrobe, vo vzdelávaní, v ekonomike, dokonca aj v politike. 
Žijeme na prahu novej éry. Štvrtá priemyselná revolúcia, okrem robotizácie a digitalizácie, prinesie aj 
relokáciu ekonomiky. Rastie význam lokálne vyrábaných výrobkov, rastie význam miestnej produkcie. 
Mottom bude znižovanie závislosti miestnych a regionálnych spoločenstiev od vonkajších vplyvov, 
zvyšovanie energetickej bezpečnosti, zlepšovanie podmienok životného prostredia, skvalitňovanie 
manažmentu a politických inštitúcií a snaha o sociálnu spravodlivosť. V princípe pôjde o návrat 
k sloganu:“ mysli globálne, konaj lokálne“. Malé a stredné podniky budú lepšie pripravené na 
transformačné zmeny, budú ľahšie a rýchlejšie reagovať a preto si už dnes zaslúžia podstatne väčšiu 
podporu. Miestne služby, miestna produkcia, miestne poľnohospodárstvo, založené na decentrálne 
vyrábanej energii a s tým súvisiaca výroba zvýšia význam miestnych a regionálnych spoločenstiev. 
„Malý nemusí byť krásny, ale isto bude efektívny“. A podpora tohto procesu je úlohou centrálnej vlády. 
Preto je tiež nevyhnutné, aby aj obyvatelia obcí pochopili, že nie je cestou hrať sa na vlastnom piesočku 
a preto vracať kompetencie centrálnej vláde. Je potrebné zvyšovať rôzne formy spolupráce a spájania 
sa obcí, aby mohli „kapitalizovať“ svoj potenciál, aby rástla miestna ekonomika, kúpyschopnosť 
občanov, aby mohli poskytovať čo najviac služieb. Je na centrálnej vláde, aby to podporovala a sama 
išla príkladom. Pokiaľ si neurobí poriadok u seba, vo svojich podriadených organizáciách, ak nebude 
príkladom efektivity využívania verejných zdrojov, stráca jeden z rozhodujúcich argumentov voči 
obciam pri poukazovaní na efektivitu ich hospodárenia. Nakoniec stačí pozrieť kto tu zadlžuje a z akých 
dôvodov budúce generácie. 
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Cieľ 

Cieľom je rast kvality života občanov a zvýšenie odolnosti voči krízam realizáciou stratégie 
decentralizácie  
Sme účastníkmi zásadných zmien v spoločnosti, v bode zlomu, na rázcestí. Mnohé procesy 
urýchľuje napadnutie ľudstva doteraz nepoznaným vírusom, ale aj rastúca obava z dopadov 
klimatickej zmeny. Musíme sa rozhodnúť medzi dvomi scenármi. Alebo sa budeme snažiť 
udržiavať alebo obnovovať to čo nás doviedlo do dnešného stavu, alebo sa vyberieme cestou 
inovácii. Jedným z predpokladov pre cestu inovácií je práve zmena spravovania štátu, politická 
reforma, ktorou sa pre inovácie vytvoria podmienky.  
 

Čo je potrebné urobiť pre dosiahnutie cieľa 
 

Spravodlivo rozdeliť moc 
Spravodlivá deľba1 moci má podstatný vplyv na schopnosť štátu stať sa prosperujúcou 
krajinou. Naopak neschopnosť tzv. všemohúceho štátu2 je príčinou ďalekosiahlych kríz. Vo 
všeobecnosti platí, že bohatstvo vzniká tam, kde správa štátu, jeho inštitúcie, dokážu využívať 
prírodný aj ľudský potenciál. Inými slovami nestačí mať peknú prírodu, nerastné náleziská, 
termálnu vodu, šikovných a vzdelaných ľudí, ak máme politický systém a štruktúru verejných 
inštitúcií a mechanizmy ich fungovania, ktoré nie sú schopné, alebo vzhľadom na systém 
nemôžu, tento potenciál využiť.  
 
Zvýšiť ochranu demokracie decentralizáciou moci 
Štáty, ktoré sa dlhodobo objavujú na čele rebríčkov „úspešných“ a „šťastných“, kde je dôvera 
v predstaviteľov štátu na všetkých úrovniach násobne vyššia ako u nás, sú zvyčajne 
demokracie, ktoré obmedzili moc centrálnej vlády na nevyhnutné úlohy. Z prostého dôvodu. 
Na základe historických skúsenosti podstatne jej menej dôverujú. Pochopili to, čo sa nám zatiaľ 
stále nedarí. Najúčinnejšou obranou proti dôsledkom chýb centrálnej vlády, ktorej zlé 
rozhodnutia reťazovou reakciou zasiahnu všetkých (rovnako ako korupcia a klientelizmus, ak 
je na vrchole, ovládne celú spoločnosť), je decentralizácia rozhodovania, subsidiarita, priama 
demokracia na miestnej úrovni, konkurujúce si inštitúcie. Úspešné štáty majú zavedené 
poistky, ktoré vyvažujú rôzne druhy moci napríklad nezávislé súdnictvo, ústavný súd, takmer 
polovica štátov EU aj dvojkomorový parlament. Čo je však veľmi dôležité, odovzdali veľkú časť 
moci do regiónov a povzbudzujú angažovanosť obcí do riešenia miestnych záležitostí. Oproti 
iným štátom, ktoré vznikli procesom bottom up, je v postkomunistickom Slovensku naplnenie 
princípu subsidiarity plne v rukách poslancov NR SR.  
 
Vytvoriť predpoklady pre vznik komunít 
Presunom zodpovednosti, ale aj právomocí umožniť, aby občania, ich samospráva, 
podnikatelia a predstavitelia mimovládneho sektora mohli spolupracovať na miestnej úrovni, 
mohli vytvárať silné komunity, aby sa vytvorili podmienky pre obnovenie dobrých vzťahov. 
Zároveň tým, že budú v zdravej súťaži s inými komunitami, prispievajú k dostupnosti a kvalite 
služieb, k lepším vzťahom, a tým aj celkového hospodárskemu rastu štátu.  
 

 
1 Pod spravodlivou deľbou moci rozumiem uplatnenie princípov politickej ekvivalencie, fiskálnej ekvivalencie, subsidiarity, 
nedelenia úloh, refundácia externalít. 
2 Štátu , ktorý má rozsiahle rozhodovacie právomoci a pripravuje si zákony, ktorý ovláda územia, ovláda sociálny a právny 
priestor, 
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Zvýšiť odolnosť voči krízam  
Vo všeobecnosti platí, že obranou proti negatívnemu dopadu kríz sú: diverzifikácia 
a rôznorodosť, rezervy z dobrých časov, multifunkčnosť, schopnosť rýchleho zotavenia 
a predpokladmi prispôsobenia sa novým rámcovým podmienkam je schopnosť reagovať, 
schopnosť realizovať/presadiť, ale aj inovatívna schopnosť. Tieto kvantitatívne aj kvalitatívne 
indikátory naznačujú, že pre budúcnosť Slovenska je pretrvávajúci centralizmus neudržateľný. 
 
Nespoliehať sa na to, že sa nám predsa raz podarí zvoliť „dobrú“ centrálnu vládu 
Nepodarí, ak nezmeníme spôsob spravovania štátu. Už aj preto, že všetky vlády sa viac – či 
menej stanú obeťami systému, v ktorom pôsobia. Systému, ktorí umožňuje prienik 
nečestných, menej schopných ľudí k moci, ale aj ľudí, ktorým vôbec nevadí, že na nich platí to, 
čo povedal už v roku 1942 Joseph Schumpeter: „.... klesli na najnižšiu úroveň myslenia a konajú 
tak, že v iných oblastiach by sa to považovalo za infantilné“. Stačí im ak zo svojho podielu na 
moci osobne profitovali vediac, že im budú chyby s dopadom na občanov tolerované, že 
nepríde k postihu za ich často fatálne rozhodnutia. Často sú to jednotlivci, niekedy 
organizované skupiny, ale to stačí aby zvýšili nedôveru občanov a polarizáciu v spoločnosti. 
Iste je možné argumentovať aj „nečestnými ľuďmi“ na miestnej a regionálnej úrovni. Je to 
logické a v mnohých prípadoch aj pravdivé. Sú tu však minimálne dve odlišnosti: 
- dopady správania sa takýchto ľudí majú miestny a nie celoštátny dosah a preto sú ľahšie 

revidovateľné, 
- spravodlivá deľba moci spočíva aj v tom, že jednou z hlavných úloh centrálnej vlády je 

chrániť občanov aj pred „nečestnými“ na miestnej a regionálnej úrovni.  
Práve súčasná kumulácia ochrany občanov a zároveň riešenia lokálnych záležitostí centrálnou 
vládou, t. j. priame vzťahy centrálna vláda – občan, je predpokladom nielen pre zlé 
rozhodnutia, ale aj pre zneužívanie systému.  
 
Mali by sme uskutočniť3 

1. Spravodlivú deľbu moci, t. j. zadefinovať čo má byť úlohou centrálnej úrovne, čo bude 
úlohou miestnej úrovne a čo regionálnej úrovne, ak bude nevyhnutná na to, aby sa naplnil 
princíp subsidiarity. Súčasťou nového rozdelenia moci musí byť aj posúdenie kontrolných 
mechanizmov na centrálnej úrovni, ale aj na miestnej/ regionálnej úrovni. 

2. Reformu všetkých úrovní verejnej správy  
a. miestnej tak, aby bola schopná poskytovať čo najviac služieb obyvateľom 

a vytvárať podmienky pre rozvoj spravovaného územia, aby sa naplnila téza Ústavy 
„o vláde ľudu“ a tým aj ponechala vyšším úrovniam zabezpečovanie iba tých úloh, 
ktoré nie sú mestá, obce zabezpečiť,  

b. regionálnej, pričom je potrebné opätovne posúdiť jej opodstatnenie vo väzbe na 
reformu miestnej samosprávy, 

c. centrálnej vlády a miestnej štátnej správy vo väzbe na rozsah kompetencií, ktoré 
budú odovzdané miestnej, prípadne regionálnej úrovni. 

3. Reformu financovania územnej samosprávy vo väzbe na nové rozdelenie kompetencií, 
vrátane nového finančného vyrovnávania príjmov (zdrojov), ale najmä záťaží (výdavkov), 
aby motivovala k lepšiemu využívaniu potenciálu spravovaného územia. 

 

 
3 Námetov ako na to je v dostupných dokumentov dostatok, stačí ich využiť 
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4. Zmenu volebných systémov a posilnenie prvkov priamej demokracie. 

Všetky zmeny budú samozrejme spojené s transakčnými nákladmi, zmenami viacerých 
zákonov, vrátane ústavy a preto si zmena vyžiada svoj čas, „krízový manažment“ a etapizáciu 
jednotlivých reforiem, ktoré však budú vychádzať z jasnej vízie a stratégie, ale aj využitie 
externých zdrojov (napr. Plán obnovy a odolnosti). 
 
 
 

Dva modely spravovania štátu 
„Nechoď tam kde je puk, choď tam, kde puk bude“, Wayne Gretzky 
 

Ak sa po 20 rokoch fungovania oboch úrovní územnej samosprávy ukazujú zásadné 
nedostatky, je potrebné posúdiť celkový model spravovania. Pri zohľadnení doterajšieho 
vývoja a súčasného stavu existujú, podľa nás, na Slovensku dva modely. Vychádzame zo 
skutočnosti, že Slovenská republika bude naďalej unitárnym štátom a realizáciou stratégie 
decentralizácie sa priblíži k forme spravovania „úspešnejších unitárnych európskych štátov“.  
Rozhodnutie, ktorý model sa bude aplikovať, závisí od vôle poslancov Národnej rady 
Slovenskej republiky presunúť ďalšie úlohy zo štátnej správy, aj z jej centrálnej úrovne, na 
územnú samosprávu: 

1. ak takáto vôľa nebude, odporúčame zrušiť súčasné vyššie územné celky,  

2. ak takáto vôľa bude, odporúčame zachovať regionálny model spojený so zmenou 
vymedzenia vyšších územných celkov a spôsobu ich financovania. 

Oba modely si vyžiadajú viacero opatrení, ktoré bude potrebné rozložiť v čase. Ide o reformu 
miestnej samosprávy, úpravu kompetencií, zmenu financovania, úpravu volebných systémov 
a posilnenie priamej demokracie. V oboch prípadoch bude potrebné vyriešiť: 
- ako naložiť s majetkom dnešných samosprávnych krajov,  
- ako naložiť so zamestnancami samosprávnych krajov,  
- rozdelenie finančných prostriedkov, ktoré dnes plynú do samosprávnych krajov,  
- určenie právnych nástupcov zo zmluvných vzťahov, ktoré majú uzavreté samosprávne 

kraje,  
- výkon práv, právomocí, kompetencií, pôsobností a povinností, ktoré dnes vykonávajú 

samosprávne kraje (ako ich budú vykonávať nástupcovia, resp. kto a ako v prechodnom 
období),  

- platnosť a vymáhateľnosť právnych predpisov, vydaných samosprávnymi krajmi, atď..... 
 

Model 1 
 

Cieľ  
unitárny decentralizovaný štát s jednou úrovňou územnej samosprávy (obce/municipality), 
s volenými predstaviteľmi, vlastným majetkom a financiami. Naplnenie cieľa si vyžiada zmenu 
ústavy. 
 
Návrh pozostáva zo štyroch opatrení: 
- reorganizácia úloh,  
- zmena územnosprávneho usporiadania, 
- zmena financovania miestnej samosprávy, 
- nový systém finančného vyrovnávania.  
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Opatrenie 1 : Reorganizácia úloh  

Dôvodom, okrem presunu úloh na miestnu úroveň, je: 
- odstránenie duplicít v pôsobnosti štátnej správy, vyšších územných celkov a obcí, ktoré 

spôsobujú nezodpovednosť a neefektivitu, pričom spory medzi inštitúciami, nejasnosť 
v zodpovednosti, nedostatky financovania majú negatívny dopad na kvalitu a dostupnosť 
služieb, zvyšujú závislosť územnej samosprávy na centrálnej vláde, 

- zrušenie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy, ktorý považujeme za nevhodné 
riešenie, pretože robí z územnej samosprávy de facto štátnu správu a prenesenie týchto 
úloh na miestnu úroveň, 

- roztrieštenosť financovania, ktorá znižuje efektivitu vynakladaných verejných financií. 

Cieľom je zavedenie poriadku pomocou dvoch nástrojov:  
1. rozdelenie kompetencií tak, aby bola za konkrétnu úlohu zodpovedná iba jedna úroveň 

verejnej správy (prienik rozhodovania, nositeľa nákladov a nositeľa úžitku), pričom plnenie 
úlohy vyššou úrovňou bude možné iba vtedy, ak neexistuje žiadna možnosť plnenia úlohy 
nižšou úrovňou (princíp subsidiarity), 

2. spolupráca pri spoločne zabezpečovaných úlohách medzi centrálnou vládou a miestnou 
samosprávou v oblasti finančného zabezpečenia, ktorá nahradí súčasný systém tzv. 
preneseného výkonu štátnej správy obcami. 

 

Opatrenie 2 : Zmena územnosprávneho usporiadania 

Pri návrhu vychádzame z toho, že: 
- Slovenská republika je a ostane unitárnym štátom, 
- nespochybniteľnou územnosprávnou jednotkou sú obce,  
- Ústava SR nehovorí o počte obcí, 
- zákon o obecnom zriadení uvažuje s možnosťou zlučovania obcí, 
- zákon o obecnom zriadení podmieňuje zlúčenie obce s inou súhlasom obecného 

zastupiteľstva, ktoré je povinné vyhlásiť k danej veci miestne referendum 
- existujú skúsenosti s modelom municipality (mestá s dvomi úrovňami miestnej 

samosprávy) 
- súčasné vymedzenie, právomoci a financovanie vyšších územných celkov nenaplnilo 

princípy koncepcie decentralizácie, najmä princíp subsidiarity a politickej a fiskálnej 
ekvivalencie. 

Cieľom je: 
- spájanie obcí (ich cieľový počet bude výsledkom procesu a nositeľ reformy definuje 

východiskový návrh4 pre vstupnú diskusiu s obcami),  
- zrušenie súčasných 8 samosprávnych krajov, 
- spolupráca obcí, na báze efektívnosti plnenia jednotlivých úloh, v rámci prirodzených 

regiónov,  
- osobitné postavenie hl. mesta SR Bratislavy,  
- zváženie osobitného prístupu k mestu Košice a súmestiu B. Bystrica – Zvolen, prípadne 

Žilina.  

 
4 Diskusii s obcami o zlučovaní musí predchádzať návrh zo strany centrálnej vlády o hraniciach nových obcí, ktoré môžu 
vzniknúť spojením pôvodných obcí. Vzhľadom na regionálne odlišnú sídelnú štruktúru obcí je možné zvoliť aj odlišné prístupy, 
nakoľko podmienky pre plnenie úloh malých obcí na (severo) západe Slovenska (dostupnosť centier osídlenia, ekonomická 
sila, národnostné otázky...) sú zásadne odlišné od problémov juhovýchodných regiónov) 
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Opatrenie 3 : Zmena financovanie miestnej samosprávy 

Cieľom je: 
- zvýšenie celkového objemu finančných zdrojov miestnej samosprávy, 
- zvýšenie príjmovej stránky obcí s dôrazom na rast podielu vlastných príjmov,  

o zmeny v rámci miestnych daní (daň z nehnuteľností, poplatok za rozvoj, daň 
z ubytovania) a tým aj zvýšenie zodpovednosti pri hospodárení s verejnými 
financiami, 

o zmenu účelového určenia dane z príjmy fyzických osôb a zavedenie 
diferenciácie (hybridná daň), 

- návrh na vytvorenie fondov pre špecifické kapitálové výdavky, 
- zmena financovania sociálnych služieb, 
- úpravu financovania regionálneho školstva. 
 

Opatrenie 4 : Nový systém finančného vyrovnávania  

Cieľmi sú:  
- na strane príjmov: zníženie regionálnych rozdielov daňovej sily obcí a vytvorenie 

podmienok pre zvýšenie schopnosti plniť úlohy miestnou samosprávou, 
- na strane výdavkov: vyrovnávanie regionálnych rozdielov, ale aj tlaku na efektívnosť 

výdavkov získaných z iných jurisdikcií , 
- zavedenie daňového mixu, pretože vyrovnávanie zdrojov sa uskutoční z miestnych daní 

a vyrovnávanie záťaží/výdavkov zo štátnych daní. 

Doterajší spôsob (prerozdeľovanie výnosu dane z príjmu fyzických osôb) odporúčame nahradiť 
dvoma mechanizmami: vyrovnávanie zdrojov a vyrovnávanie záťaží5  
vyrovnávanie zdrojov (daňovej sily) – horizontálne vyrovnávanie medzi obcami (solidarita) 
- umožní vyrovnávanie medzi daňovo silnejšími a daňovo slabšími obcami a tým aj 

regiónmi, t. j. chudobnejšie obce dostanú pomocou jasného mechanizmu finančné 
prostriedky od bohatších obcí do určitej výšky priemernej daňovej sily, 

- každá obec bude mať zákonom garantovanú minimálnu úroveň daňovej sily (vertikálne 
finančné vyrovnávanie), 

vyrovnávanie záťaží, výdavkov – vertikálne vyrovnávanie 
- obce postihujú špeciálne záťaže, ktoré nedokážu samé ovplyvniť (geograficko-

topografické, sociodemografické) a preto by ich vyrovnávanie mal zabezpečiť štát na 
základe jasne merateľných kritérií,  

- poskytovanie služieb centrami osídlenia v značnej miere uhrádzajú iba občania s trvalým 
pobytom v meste – centre osídlenia. Túto záťaž je potrebné kompenzovať. 

Nový systém bude upravený osobitným zákonom a previaže miestny daňový systém 
s celoštátnymi daňami. Finančné vyrovnávanie bude hlavným nástrojom na zmierňovanie 
regionálnych rozdielov, čím dostane regionálna politika novú dimenziu. Bude sa sústreďovať 
najmä na rozvoj regiónov, podporu konkurencieschopnosti regiónov a podporu inovácií. 

 
5 podrobnejšie na Vratme_mestam_prava_web.pdf (komunal.eu), str. 90-99, 245-259 



 
 

Strana 12 z 18 
 

Zmena systému prinesie rôzne dopady na jednotlivé mestá a obce a preto odporúčame zaviesť 
prechodné vyrovnanie tvrdosti zmien. Pri tom odporúčame krokovú úpravu, t. j. každý rok 
zmenšiť objem zdrojov vyrovnávania tvrdosti, ktoré budú poskytovať štát aj mestá a obce. 
 
 
 

Model 2  
 

Cieľ 
unitárny decentralizovaný štát, s dvomi úrovňami, územnej samosprávy: obce, kraje, 
s volenými predstaviteľmi na oboch úrovniach, s vlastnými majetkom a financiami  
 
Zásady 
- regionálna samospráva má zmysel iba v prípade odovzdania ďalších úloh územnej 

samospráve 
Vytvorenie regionálnej samosprávy má význam iba vtedy, ak sa tým vytvoria predpoklady 
pre realizáciu diferencovanej hospodárskej politiky založenej na endogénnom potenciáli 
a s tým súvisiacu regionálne diferencovanú daňovú a odvodovú politiku. Vo 
vládnej koncepcii decentralizácie z roku 2000 sa počítalo s „odovzdaním veľkej časti 
zodpovednosti územnej samosprávy za hospodársky rozvoj územia, za riešenie problémov 
nezamestnanosti...“. Vyšší územný celok mal plniť najmä úlohy v oblasti sociálno-
ekonomického rozvoja územia, vyrovnávať rozdiely vo vybavenosti spravovaného územia 
a zabezpečovať spoločné služby pre všetky obce a ich obyvateľov, ktoré nie je možné plniť 
obcami. Uvedená predstava sa dostatočne nepremietla do následných legislatívnych 
úprav, ale je tiež pravdou, že predstavitelia vyšších územných celkov nevyužili ani 
existujúce možnosti a nástroje, 

- regionálna samospráva má mať jasne vymedzený okruh úloh, za ktoré bude zodpovedať6  
Podľa ústavy SR neexistuje nadradenosť vyšších územných celkov nad obcami, práve 
naopak, vyššie územné celky sa odvíjajú od obci7 a preto existencia regionálnej 
samosprávy nemá ovplyvňovať organizáciu, úlohy a financovanie miestnej úrovne 
samosprávy a ani navrhovanú spoluprácu miest a obcí. Je potrebné zabrániť duplicitnému 
výkonu úloh s miestnou samosprávou, musí existovať oddelený systém s relevantným 
podielom vlastných zdrojov. To samozrejme nebráni intenzívnej spolupráci regionálnej 
samosprávy obcí, municipalít. 

 
Naplnenie cieľa si vyžiada:  
- reformy všetkých troch úrovní ako dôsledok decentralizácie (kompetencie, financovanie, 

územno - správne usporiadanie), 
- úpravu volebných systémov,  
- súčasťou zmien bude aj zmena terminológie. 
 
Naplnenie cieľa si nevyžaduje zmenu Ústavy 
 
 
 

 
6 V súčasnosti ústava neobsahuje jasné vymedzenie úloh vyšších územných celkov, dokonca im ponecháva rovnako ako 
obciam možnosť konať v oblastiach, ktoré nie sú dôsledne upravené zákonmi, čo spôsobuje v praxi problémy. 
7 Ústava Slovenskej republiky: Čl. 2 Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ku vykonávajú prostredníctvom svojich volených 
zástupcov alebo priamo. ... Čl. 64 Základom územnej samosprávy je obec. 
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Návrh pozostáva z piatich opatrení: 
1. reorganizácia úloh,  
2. zmena územnosprávneho usporiadania, 
3. zmena financovania miestnej samosprávy, 
4. zmena financovania regionálnej samosprávy, 
5. nový systém finančného vyrovnávania.  
 

Opatrenie 1 : Reorganizácia úloh  

Dôvodom reorganizácie je, okrem presunu úloh na miestnu a regionálnu úroveň (obdobne 
ako v modeli 1): 
- odstránenie duplicít v pôsobnosti štátnej správy, vyšších územných celkov a obcí,  
- zrušenie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy,  
- roztrieštenosť zabezpečovania úloh,  
- roztrieštenosť financovania, ktorá znižuje efektivitu vynakladaných verejných financií. 

Cieľom reorganizácie úloh je zavedenie poriadku pomocou troch nástrojov:  
1. rozdelenie kompetencií tak, aby bola, v maximálne možnej miere, za konkrétnu úlohu 

zodpovedná iba jedna úroveň verejnej správy,  
2. presun súčasných úloh vyšších územných celkov na miestnu úroveň, 
3. presun súčasných úloh centrálnej vlády na regionálnu úroveň. 
 

Opatrenie 2: Zmena územnosprávneho usporiadania 
Zmena počtu a vymedzenia hraníc vyšších územných celkov bude zodpovedať rozsahu úloh, 
ktoré im budú zverené, zohľadní homogénnosť regiónov a špecifickosť hlavného mesta SR, 
Bratislavy.. Návrh vyvolá potrebu reorganizácia ústredných orgánov štátnej správy a ich 
podriadených organizácií. Vymedzenie vyšších územných celkov bude zohľadnené pri zmene 
volebných obvodov s cieľom prepojiť zodpovednosť volených predstaviteľov s rozvojom 
regiónov a poskytovaním služieb v nich, 

Pri návrhu vychádzame z toho, že: 
- Slovenská republika je a ostane unitárnym štátom, 
- nespochybniteľnou územnosprávnou jednotkou sú obce,  
- zákon o obecnom zriadení uvažuje s možnosťou zlučovania obcí, 
- zákon o obecnom zriadení podmieňuje zlúčenie obce s inou súhlasom obecného 

zastupiteľstva, ktoré je povinné vyhlásiť k danej veci miestne referendum, 
- existujú skúsenosti s modelom municipality (mestá s dvomi úrovňami miestnej 

samosprávy), 
- súčasné vymedzenie, právomoci a financovanie vyšších územných celkov nenaplnilo 

princípy koncepcie decentralizácie, najmä princíp subsidiarity a politickej a fiskálnej 
ekvivalencie. 
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Cieľom je : 
- spájanie obcí (ich cieľový počet bude výsledkom procesu a nositeľ reformy definuje 

východiskový návrh8 pre diskusiu s obcami),  
- zmena počtu samosprávnych krajov, 
- spolupráca obcí, na báze efektívnosti plnenia jednotlivých úloh, v rámci prirodzených 

regiónov  
- osobitné postavenie hl. mesta SR Bratislavy. 
 

Opatrenie 3 : Zmena financovanie miestnej samosprávy 
Cieľom je: 
- zvýšenie celkového objemu finančných zdrojov miestnej samosprávy, 
- zvýšenie príjmovej stránky obcí s dôrazom na rast podielu vlastných príjmov,  

o zmeny v rámci miestnych daní (daň z nehnuteľností, poplatok za rozvoj, daň 
z ubytovania) a tým aj zvýšenie zodpovednosti pri hospodárení s verejnými 
financiami, 

o zmenu účelového určenia dane z príjmu fyzických osôb a zavedenie 
diferenciácie (hybridná daň), 

- návrh na vytvorenie fondov pre špecifické kapitálové výdavky, 
- zmena financovania sociálnych služieb, 
- úpravu financovania regionálneho školstva. 
 

Opatrenia 4 : Zmena financovania regionálnej samosprávy 

Cieľom je: 
- zabezpečenie dostatočného objemu zdrojov, 
- zavedenie diferenciácie (hybridná daň), 
- návrh na vytvorenie fondov pre špecifické kapitálové výdavky. 

Vzhľadom na úlohy budú zdrojmi ich financovania: 
a. transfery zo štátneho rozpočtu (napr. odborné školstvo a špecifické vzdelávanie, 

cestná a regionálna doprava), 
b. výnosy z daní, napríklad daň z motorových vozidiel (cestná a regionálna doprava), daň 

z príjmu právnických osôb, prípadne s možnosťou prirážky – hybridná daň, v prípade 
zavedenia environmentálna daň (životné prostredie),  

c. fondy (regionálny rozvoj, regionálna doprava). 
 

Opatrenie 4: Nový systém finančného vyrovnávania  

Opatrením sledujeme dva hlavné ciele: zníženie regionálnych rozdielov a vytvorenie 
podmienok na zvýšenie schopnosti plniť úlohy územnou samosprávou. 
Bude zavedený mechanizmus finančného vyrovnávania ako v prípade miestnej úrovne, t. j. 
vyrovnávanie zdrojov (horizontálne medzi regiónmi), vyrovnávanie záťaží, teda výdavkov 
(vertikálne zo štátneho rozpočtu),  
 

 
8 Diskusii s obcami o zlučovaní musí predchádzať návrh zo strany centrálnej vlády o hraniciach nových obcí, ktoré môžu 
vzniknúť spojením pôvodných obcí. Vzhľadom na regionálne odlišnú sídelnú štruktúru obcí je možné zvoliť aj odlišné prístupy, 
nakoľko podmienky pre plnenie úloh malých obcí na západe Slovenska (dostupnosť centier osídlenia, ekonomická sila, 
národnostné otázky...) sú zásadne odlišné od problémov juhovýchodných regiónov) 
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Aký úžitok, podľa nás, navrhovaná zmena prinesie ? 
Podstatné sú práva jednotlivcov. Títo majú mať rovnakú možnosť voľby a rovnakú motiváciu 
spolurozhodovať o svojej budúcnosti. 
 

Zmena prinesie viaceré výhody: 
- naplnenie princípu subsidiarity (aj princípu ultra vires),  
- jasnejšia deľbu úloh, zodpovednosti, právomocí,  
- väčšie prepojenie zodpovednosti, právomocí a rozhodovania (inštitucionálna zhoda),  
- zvýšenie šance na vyššiu kvalitu služieb, zlepšením ich dostupnosti, profesionalizáciou 

personálu vyšší vplyv občana na poskytované služby, 
- posilnenie identity regiónov, zvýšenie dôvery a dôstojnosti života obyvateľov v nich, 
- posilnenie miestnej demokracie, samosprávnosti obcí pri plnení jej úloh, 
- posilnenie vyjednávacej pozície obcí voči centrálnej vláde, 
- posilnenie väzby medzi obcou a regiónom,  
- spolupráca obcí v mikroregiónoch, mestských regiónov bude omnoho viac zodpovedať 

sociopriestorovej organizácii spoločnosti a väzieb medzi centrom osídlenia a jeho 
zázemím, 

- zjednotenie úloh v oblasti regionálneho školstva, sociálnych služieb, kultúry, športu, 
cestnej dopravy, cestnej siete,... ktoré doteraz vykonávali viaceré úrovne a inštitúcie,  

- efektívnejšie využívanie zdrojov a lepšie využitie kapacít, redukcia výdavkov na 
infraštruktúru, využitie synergických efektov, úspory z rozsahu, deľba rizika,... zvýšenie 
konkurencieschopnosti, 

- ušetrenie výdavkov v súvislosti s prevádzkou, 
- lepšie predpoklady na riešenie rastúcich problémov suburbanizácie, vytvoria sa lepšie 

predpoklady na zvládnutie demografických, technologických výziev a klimatickej zmeny, 
spoluprácou v rámci prirodzených regiónov a vytvoria sa predpoklady na riešenie 
regionálnych nerovností, 

- podpora rozvoja mestských regiónov v súlade s cieľmi politiky súdržnosťou Európskej 
komisie,  

- predpoklad pre vytvorenie kvalitného odborného manažmentu na strednej úrovni, 
- vytvorenie pracovných miest v mestských regiónoch, aj vo verejnom sektore, podľa priorít 

jednotlivých regiónov,  
- lepšia spolupráca verejného a súkromného sektora, vytvorenie podmienok pre rozvoj, 

podľa podmienok regiónov, 
- obmedzenie konfliktu medzi záujmami centrálnej vlády a mestami pri nastavovaní 

parametrov daňového systému (zníženie zdaňovania práce a vyššie zdaňovanie majetku, 
hybridné dane, finančné vyrovnávanie), prepojenie miestnych daní a výnosov daní z iných 
jurisdikcií, 

- lepšia organizácia a financovanie regionálneho školstva,  
- lepšie uplatnenie ekonomických a plánovacích nástrojov, 
- zvýšenie celkových zdrojov územnej samosprávy, 
- posilnenie finančnej autonómie miest a obcí/vlastné príjmy, 
- posilnenie finančnej suverenity miest a obcí vytvorením možnosti rastu ich skutočných 

vlastných príjmov a užšie prepojenie s ich ekonomickou aktivitou,  
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- rozšírenie daňovej právomoci a zváženie dodatočného zdaňovania nad rámec štátnych 
(hybridných) daní, 

- zvýšenie motivácie miest a obcí na využívanie endogénneho potenciálu spravovaného 
územia, predpoklad pre kapitalizáciu potenciálu, 

- lepšia koordinácia zdrojov, 
- lepšie využitie eurofondov a prepojenie so slovenskými verejnými rozpočtami, 
- posilnenie daňovej konkurencie (miestne dane, daň z príjmov fyzických osôb), 
- zabezpečenie minimálnej daňovej sily, 
- zníženie záťaží nezavinených obcami, 
- zmena, zjednodušenie systému finančného vyrovnávania,  
- zvýšenie zodpovednosti za verejné výdavky, 
- odstraňovanie skrytých deficitov decentralizácie, 
- obmedzenie úhrady nepovinných úloh inými jurisdikciami, 
- vytvorenie podmienok na zmenu regionálnej politiky, ktorej prioritou má byť podpora rastu 

a inovácií, pričom úlohu vyrovnávania regionálnych disparít by mal na seba prevziať nový 
systém finančného vyrovnávania, orientáciu na podporu centier regiónov,  

- transparentnejšie financovanie regionálneho rozvoja, 
- podpora centier osídlenia a jadrových území mestských regiónov, ktoré budú 

v dostupnosti pre všetkých obyvateľov prispeje k odstraňovaniu regionálnych disparít, 
zvýši sa počet inovačných pólov rastu a podporí napĺňanie polycentrického rozvoja štátu 
na báze malých a stredných miest, 

- zavedenie transparentného mechanizmu na vyčíslenie dopadov presunu kompetencií 
(analýza finančných dopadov by mala byť vypracovaná nezávislou inštitúciou) a doriešenie 
dopadov opatrení na mestá, 

- lepšie uplatnenie kontrolnej úlohy štátu. 
 

Kedy 
 

Nie je možné, reformovať všetky úrovne naraz (odovzdávanie a preberanie, príprava,..). 
Rýchlosť zmeny, resp. jej jednotlivých komponentov, je politickým rozhodnutím. V zásade ide 
o štyri reformy na každej úrovni verejnej správy: rozdelenia kompetencií, územnosprávneho 
usporiadania, financovania a volebného systému, ktoré spolu súvisia a preto musí existovať 
zhoda na časovom priebehu realizácie. Vzhľadom na politickú situáciu, voľby do orgánov 
územnej samosprávy, ale aj krátky čas do regulárnych parlamentných volieb, ale aj vzhľadom 
na navrhovaný rozsah zmien, nie je reálne očakávať realizáciu zmien v tomto volebnom 
období. Preto navrhujeme nastaviť proces tak, ako sa realizoval v rokoch 1998 – 2006. 

Námet: 
1. etapa : menovanie odbornej komisie, príprava, rozhodnutie o alternatívach,  

verejná diskusia, schválenie stratégie, definovanie cieľového stavu,  
návrh plánu realizácie, prijatie rozhodujúcich zákonov     2022 - 2023 

2. etapa : reforma územnej samosprávy, využitie Plánu obnovy   2023 - 2026 
3. etapa : reforma centrálnej úrovne       2024 - 2028 
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Manažment a udržateľnosť zmeny 
Návrh zmeny by sa mali uskutočniť pod gesciou predsedu Vlády SR  
Jedná sa o zásadnú politickú reformu, o deľbu moci, vplyvu a preto majú mať riešitelia jasné 
politické zadanie. V súčasnosti vytvorená pracovná komisia na úrovni štátneho tajomníka 
Ministerstva vnútra a aj jej štruktúra, nie je, vzhľadom na rozsah a význam agendy, vhodné 
riešenie. Vzhľadom na nadrezortnosť agendy by gestorom procesu prípravy mal byť predseda 
vlády, koordinátorom procesu minimálne podpredseda vlády, prípadne „triangel“ predseda 
vlády – minister vnútra – minister financií. Expertný materiál pre politické rokovania by mala 
pripraviť nezávislá odborná komisia, menovaná predsedom vlády, ktorá bude mať k dispozícii 
odborné štruktúry ústredných orgánov štátnej správy na konzultácie. 
 
Udržateľnosť procesu by mala zabezpečovať nadrezortná inštitúcia 
Manažment „nekonečného príbehu“ zmien v spravovaní štátu sa pod gesciou ministerstva 
vnútra ukázal ako neúčinný. Podľa nás je nevyhnutný nadrezortný prístup. Považujeme za 
dôležité, aby inštitúcia, ktorá bude zodpovedná za pokračovanie reformy, mala aj 
úlohu/povinnosť neustále problematiku správy štátu analyzovať a predkladať vláde 
a zákonodarnému zboru návrhy na úpravy. Mala by pripravovať minimálne ročne správu 
o stave a dopadoch prijatých opatrení. Zároveň by sa mala záväzne vyjadrovať k návrhom 
zákonov, ktoré prinášajú zmeny v kompetenciách medzi jednotlivými úrovňami (prípadne 
posudzovať aj zmeny kompetencií voči Európskej únii), zasahujú do nich, resp. majú zásadné 
dôsledky na systém financovania miest, obcí, regiónov, štátu. Iba tak bude možné udržať 
kontinuitu nastaveného modelu a minimalizovať negatívne dopady rôznorodých rezortných a 
poslaneckých návrhov zákonov, ale aj opatrení prijímaných na európskej úrovni. 
 

Vzťah k iným, rezortným, reformám 

Niet pochýb o potrebných zmenách v zdravotníctve, v školstve, sociálnych veciach, ale aj napr. 
v technickej infraštruktúre, energetike, či mobilite. Spoločným problémom ich prípravy 
a realizácie je, že ani po 30 rokoch sa nepodarilo dotiahnuť deľbu právomocí a zodpovednosti 
tak, aby správa štátu nebola brzdou zmien.  
Jedným z predpokladov akýchkoľvek úspešných reforiem je uskutočnenie zmien v rozdelení 
právomocí a zodpovednosti medzi jednotlivými úrovňami verejnej správy.  
Viaceré z nich môžu mať regionálne odlišné riešenia, rýchlosť postupu. Preto snaha 
o uniformitu vo všetkom často spôsobuje odpor a napätie v regiónoch. Na druhej strane 
existujú celoslovenské priority, ktoré si možno vyžadujú iné špecifické riešenia (príkladom 
môže byť regionálne školstvo) a je na zvážení, aký prístup bude v danej oblasti pre dosiahnutie 
cieľa lepší.  
 

Väzba na Plán obnovy a odolnosti  
V rámci schváleného Plánu obnovy a odolnosti sa uvažuje s viacerými reformami, ako 
predpokladom následných investícií. Vhodné by bolo posúdiť jednotlivé rezortné alebo 
systémové zámery aj z pohľadu uvedených téz. Napríklad zvážiť, či v komponente 16 
nepodmieniť podporu centier zdieľaných služieb a vzdelávania vstupom do projektu 
municipalizácie, ako to napr. odporúčali aj experti Rady Európy. Takýmto prístupom by sa 
zabezpečila aj udržateľnosť projektu a minimalizovalo riziko, že po vyčerpaní zdrojov EK sa stav 
vráti do pôvodného stavu. Pre vymedzenie potenciálnych municipalít existujú podklady 
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(vymedzenia mikroregiónov). Z disponibilných zdrojov by vznikol fond na preplácanie 
transakčných nákladov a motiváciu. Priestor na diskusiu obdobného prístupu je v oblasti zmien 
a projektov v zdravotníctve, sociálnych službách, regionálnom školstve, mobilite, odpadovom 
hospodárstve,... v oblastiach, ktoré si, z dôvodu efektivity ale aj dostupnosti vyžadujú 
spoluprácu obcí/municipalít. 
 

Dokument a SGN 
Slovak Global Network umožňuje prepájať, podporuje spoluprácu, ale chce byť aj partnerom 
centrálnej vlády pri diskusiách o budúcnosti Slovenska, o potrebných zmenách. Zmena 
spravovania štátu je, podľa nás, jednou z takýchto zmien, pričom je zrejmé, že bez podpory 
vlády a poslancov NR SR nie je realizovateľná. Predložené tézy, v prípade akceptácie v rámci 
SGN a po úprave vyplývajúcej z diskusie, by sa mohli stať základom pre rokovania s politickou 
reprezentácii štátu a hľadanie riešení ako prispieť k naplneniu nielen potrieb spoločnosti, ale 
aj programového vyhlásenia vlády a efektívnemu využitiu zdrojov z podporných programov 
EK. 


