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Poznámka

Tak ako v predchádzajúcich úvahách aj táto je osobným názorom vychádza-
júca z mojich poznatkov a prác, ale aj s využitím prác a názorov iných, s ktorými 
som sa stotožnil. Z toho tiež vyplýva, že si neosvojujem autorské práva na všetky 
myšlienky. Vďaka patrí tým, čo ich vyslovili a ospravedlnenie tým, ktorých v tex-
te neuvádzam
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ÚVOD

Je mimo akejkoľvek pochybnosti, že demokracia a jej súčasné inštitúty, 
ako nástroj dobrého spravovania spoločnosti, sú v kríze. Žijeme v období, 
v ktorom musíme reagovať na globálne a často sa meniace problémy. Mno-
hé presahujú hranice štátov a v konečnom dôsledku sa odohrávajú v ka-
tastroch miest a obcí. Ich riešenie naráža na inštitucionálny problém, na 
politické inštitúcie, ktorých štruktúra a rozdelenie právomocí vzniklo pred 
mnohými desaťročiami, ako reakcia na vtedajšiu situáciu. Otázkou je, ako 
sa vyrovnať s touto nerovnováhou medzi „starými“ inštitúciami a novými 
problémami, ak je zrejmé, že mnohé z  nich nie je možné riešiť z  pozície 
suverénnych národných štátov, rovnako ako nemožno riešiť súčasné aj oča-
kávané mestské problémy iba v rámci katastrálneho územia mesta. 

Zmena rámcových podmienok zvýrazňuje nesúlad medzi vnútroštátny-
mi politickými (administratívnosprávnymi) hranicami a   hranicami odzr-
kadľujúcimi nový hospodársky a  spoločenský priestor, zmenu správania 
sa občanov. V prípade poskytovania verejných služieb to má za dôsledok 
stratu väzby medzi užívateľmi služieb, medzi tými čo znášajú náklady na 
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ich zabezpečenie a tými, čo rozhodujú. Štáty sa snažia na tento problém 
reagovať rôznymi spôsobmi zmeny spravovania: centralizáciou, vytvára-
ním združení na úrovni regiónov/aglomerácií, zlučovaním obcí a vyšších 
územných celkov, alebo novými regionálnymi útvarmi. V tejto súvislosti sa 
čoraz viac ukazuje rast významu spolupráce v rámci metropolitných oblas-
tí, mestských regiónov, ako aj na potrebu väčšej spolupráce rozhodujúcich 
aktérov z verejného a súkromného sektora. 

V roku 1950 žilo na území dnešného Slovenska 3,437 milióna obyvate-
ľov. V roku 2017 to už bolo 5,432 mil. obyvateľov, t.j. o 58% viac. Rast poč-
tu obyvateľov spôsobil tlak na realizáciu technickej a sociálnej infraštruk-
túry.1 Podľa demografických prognóz sa má rast počtu obyvateľov zastaviť 
okolo roku 2020 a po tomto roku začne počet obyvateľov na území Slo-
venska ubúdať. Najprv postupne (do roku 2030 – 1,5%) neskôr rýchlejšie 
(do roku 2050: -10,5%). Dlhodobé prognózy ukazujú, že ak nebudú prijaté 
zásadné opatrenia a nezmení sa atmosféra v spoločnosti (napr. v názore na 
príchod pracovnej sily) v roku 2100 sa počet obyvateľov žijúcich na Sloven-
sku dostane takmer na úroveň roku 1950 2. 

Zatiaľ čo v období rokov 1950 – 2020 teda bola, a stále je, na mieste 
otázka ako zabezpečiť bývanie, služby, pracovné miesta pre rastúci počet 
obyvateľov a ako spravodlivo prerozdeliť hospodársky rast, po roku 2030 
bude na mieste otázka ako udržať kvalitu života v nových podmienkach pri 
poklese počtu obyvateľov, raste priemerného veku a s tým spojených civi-

1 čo sa nepodarilo do dnes naplniť a o čom svedčí pretrvávajúci kapacitný a moderni-
začný dlh (napríklad: v doprave, cestnej sieti, vodovodnej sieti, odkanalizovania, ale 
aj zariadení sociálnej infraštruktúry...)

2 je potrebné pripomenúť, že demografické prognózy patria medzi tie najpresnejšie 
a preto výrazný pokles počtu obyvateľov a rast priemerného veku je vážnym kri-
tériom pri diskusii trvalo udržateľnom rozvoji Slovenska. Nakoľko riešenie nie je 
v rukách politikov a pokles prirodzených prírastkov obyvateľstva je realitou naberá 
diskusia o migrácii úplne inú dimenziu. Bez prílevu ekonomicky činných obyvate-
ľov z iných štátov na územie Slovenska bude veľmi obtiažne zabezpečiť jeho trvalo 
udržateľný rozvoj 
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lizačných chorôb, alebo ako naložiť s meniacou sa štruktúrou pracovných 
miest a s voľným časom. 

Podľa všetkého mestá ostanú aj v budúcnosti nositeľmi záujmov, výme-
ny, inovácií, nádejí a konfliktov a bude v nich bude žiť viac ako tri štvrtiny 
obyvateľov sveta. Sociálne nerovnosti a  nedostačujúca infraštruktúra vo 
veľkých mestách postavia mnohé štáty pred veľké výzvy, ale na druhej stra-
ne sa otvoria nové trhové možnosti. Rozvinie sa globálna súťaž o usídlenie 
podnikateľov. Politické a  technické zmeny spôsobujú odbúravanie hraníc 
a zväčšovanie trhov (v pozitívnych aj negatívnych súvislostiach). Porastie 
konkurenčný súboj a podnikateľské subjekty budú rôzne reagovať na nové 
podmienky:
• internou racionalizáciou, t.j. inováciou produktov a procesov,
• štrukturálnymi zmenami: diverzifikáciou, deindustrializáciou,
• odchodom do iných, výhodnejších, lokalít,
• tlakom na vlády, štát, aby im zlepšili podmienky pre existenciu (stimuly, 

úľavy...)
Súboj sa odohráva a bude odohrávať nielen medzi štátmi, ale aj re-

giónmi, mestami. Bolo by ilúziou myslieť si, že sa jednotlivé štáty, re-
gióny, mestá môžu vývoju ubrániť. Miestny odpor voči globalizácii iba 
zväčší tlak na firmy a tieto budú hľadať nové lokality alebo zvýšia tlak 
na štát. O  to dôležitejšia je jasná vízia zabezpečenia trvalo udržateľ-
ného života miest/mestských regiónov, ktorého kľúčovým faktorom 
a garantom ekonomickej, ekologickej a sociálnej stability, bude kvalita 
života v nich. Nové technológie, energeticky efektívne riešenia a rastú-
ca digitalizácia prispejú ku kvalitatívnemu rastu miest aj na Slovensku. 
Mestá zažijú opäť svoju renesanciu a budú priťahovať kreatívnu zložku 
obyvateľstva.

Bude nevyhnutné riešiť „konflikty“ medzi tromi komponentmi trvalo 
udržateľného rozvoja (ekonomický, ekologický a sociálny) a mestá/mest-
ské regióny budú stáť pred viacerými politickými rozhodnutiami či naprí-
klad uprednostnia:
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• 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,

• konkurencieschopnosť bez solidarity, čo prinesie pozitívny efekt mobil-
ným faktorom produkcie (zručnosti, vedomosti, vysoko kvalifikovaná 
pracovná sila, kapitál), ktoré sú sústredené vo väčších mestách/mest-
ských regiónoch na úkor „okrajových“ regiónov, a budeme riskovať rast 
spoločenského napätia a obmedzenia kohézie,
alebo dokážu nájsť prienik medzi uvedenými komponentmi. 
Veľkým problémom rozvoja územia a  efektívneho využívania zdrojov 

na Slovensku je, okrem morálneho a etického hazardu a neriešení vecí v sú-
vislostiach, nezvládnutie regulačných mechanizmov na národnej, regionál-
nej, ale aj miestnej úrovni. Preto sa novou výzvou stane optimalizácia vzťa-
hov v existujúcej sídelnej štruktúre, podpora centier osídlenia bez ohľadu 
na ich veľkosť a spolupráca miest a obcí v ich okolí, v mestských regiónoch.

Táto, v poradí tretia3, úvaha sa zaoberá tromi navzájom súvisiacimi té-
mami: spoluprácou miest a obcí v rámci mestských regiónov alebo v rámci 
tzv. účelových obcí, ktorými je možné nahradiť súčasný regionálny model, 
námetmi na zmeny v regionálnej politike a námetom na zmenu systému 
financovania územnej samosprávy.

Viktor Nižňanský

3 prvá pojednávala o dôležitosti vertikálnej deľby moci, druhá o návrate ku koreňom 
demokracie
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OSÍDLENIE NA SLOVENSKU

Súčasný charakter a štruktúra osídlenia Slovenska zodpovedá jeho to-
pografickým podmienkam, ale aj historickému vývoju. Slovensko bolo dlhé 
obdobie a stále je vnímané skôr ako „vidiecka“ krajina s rozptýleným osídle-
ním, o čom svedčí aj hustota, ktorá je v súčasnosti cca 111 obyvateľov/km2. 
Osídlenie je ustálené v relatívne stabilnom polycentrickom priestorovom 
systéme. 

V posledných desaťročiach prebehlo niekoľko rozličných etáp priesto-
rového rozvoja:
• urbanizácia, ktorá bola dôsledkom „úteku z vidieka“ po druhej svetovej 

vojne spojená s industrializáciou krajiny, ale aj cielenou podporou stre-
diskovej sústavy osídlenia a kolektivizáciou poľnohospodárstva,

• suburbanizácia, alebo „útek z mesta“ spojený so zásadnou transformá-
ciou spoločnosti po roku 1989, decentralizáciou verejnej správy, ale aj 
rozvojom ekonomiky, postupným oddelením bývania a práce, diferen-
covaným vývoj cien nehnuteľností a iných faktorov,
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• začínajúci trend tzv. periurbanizácie, t.j. postupné prepájanie a  pre-
rastanie miest s vidieckym priestorom a postupným vznikom aglome-
rácií, mestského, resp. metropolitného regiónu, najmä na západe Slo-
venska.

Prebiehajúci proces suburbanizácie sprevádzali, a sprevádzajú, negatí-
va, s rôznou dimenziou v  jednotlivých regiónoch Slovenska, najmä v ob-
lasti 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:
• oddelenie práce a  bývania spôsobuje rast mobility, dopravné zápchy, 

požiadavky na novú výstavbu ciest a nárast individuálnej na úkor hro-
madnej dopravy, v súčasnosti je v mestách, centrách osídlenia, denne 
prítomných o  20 – 40 % občanov viac ako je ich počet trvalo bývajú-
cich, rastie počet obyvateľov s prechodným pobytom, vytláča sa bývanie 
a práca z miest, kde klesá využitie plôch a bytov, 

• prebieha extenzifikácia zástavby, nevhodná zonácia funkcií, zhoršuje sa 
kvalita životného prostredia, 

• výrazné zvyšovanie miestnych daní, nadmerné zadlžovanie miest na 
Slovensku zatiaľ neprebieha, mestá sa skôr uberajú cestou obmedzova-
nia služieb, na druhej strane rastú bežné výdavky na úkor kapitálových, 
v mestách je zrejmý pokles daňových príjmov z dôvodu úbytku trvalo 
bývajúcich obyvateľov – daňových poplatníkov .

• 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. 

Okrem uvedených negatív je možné pozorovať aj ďalšie, spôsobujúce zvy-
šovanie nákladov na výstavbu a prevádzku miest, ale aj na život v mestách:
• rastúce výdavky na získavanie energií, tepla, vody, likvidáciu odpadu,
• rastúce výdavky na údržbu miest,



REKONŠTRUKCIA ŠTÁTU III. | SILNÉ MESTÁ SILNÉ SLOVENSKO 13

• rastúce výdavky na prevenciu a likvidáciu škôd,
• rast nákladov na ochranu mesta.

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. Je možné očakávať nástup reurbanizácie (návrat do miest) vyvolaný 
rastúcou atraktivitou miest ako centier spoločenského života a hospodár-
skeho priestoru. Tento proces bude súvisieť s hospodárskymi štrukturál-
nymi zmenami. Primárny sektor je dlhodobo na ústupe. Obdobie sekun-
dárneho 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 mes-
tách, naopak negatívne dopady na vidiek.

Mestá na Slovensku

Najstaršia, ale aj najstabilnejšia správna jednotka
Slovenské mestá, obce, prežili vo svojej stáročnej histórii všetky mož-

né zriadenia, štátne formy, pričom ich význam úzko súvisel s charakterom 
štátu. Po roku 1989, ale najmä po roku 2005, zažívajú svoju renesanciu aj 
napriek tomu, že je na Slovensku ich význam pre kvalitu života občanov 
stále podceňovaný. Ľudia, po desiatkach rokoch centralistického a  autori-
tatívneho spravovania štátu uverili, že najväčší význam má pre ich šťastný 
život štát. Mnohí si neuvedomujú rozhodujúci význam miest. Skutočnosť, 
že práve mestá/ obce, kde sa človek narodí, rastie, chodí so školy, vo väčšine 
prípadov pracuje, sobáši sa, ...a dokonca aj zomiera, sú našim domovom. Ak 
sa v súčasnosti stále viac ukazuje, že národné štáty nedokážu zvládať nové 
výzvy, prichádza opäť čas, kedy budú mestá/ mestské regióny mať pre obča-
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nov čoraz dôležitejší význam. A to nielen ako miesto pre bývanie, voľný čas, 
ale aj ako hospodársky priestor vďaka rastu významu miestnej ekonomiky. 

Zmena rámcových podmienok však spôsobuje aj to, že ani mestá nedo-
kážu riešiť všetky očakávania a  potreby samostatne, v  hraniciach svojho 
katastra a  preto musia spolupracovať s  obcami, najmä s  tými, ktoré ležia 
v ich atrakčnom území (nodálnom regióne). Toto územie však nie je statické 
a s vývojom spoločnosti sa mení, spravidla rozširuje. Preto sa pre budúcnosť 
ukazuje veľmi dôležité mať silne kompetenčne a finančne vybavené mestá, 
ktoré budú spolupracovať s obcami v hraniciach mestských regiónov, aglo-
merácií, a ktoré budú flexibilne reagovať na meniace sa podmienky. 

Spoločenské zmeny sa prejavili aj vo vývoji miest
Spôsobila to najmä zmena vlastníckych vzťahov a realizácia stratégií li-

beralizácie a decentralizácie v hospodárskej, ale aj v politickej sfére. Jedným 
z hlavným princípov decentralizácie po roku 1989 bolo napĺňanie princípu 
subsidiarity, ktorý prepája výhody decentralizácie (diverzifikácia, mnohora-
kosť, blízkosť k občanovi) s výhodami centralizácie (sila navonok, harmoni-
zácia,..). Práve dodržiavanie princípu subsidiarity považujem, spolu s   prv-
kami priamej demokracie, za základ stability a vyššej kvality života v štáte. 

Mestá sú sídlom väčšiny malých a stredných podnikov, ktoré predstavu-
jú v súčasnosti 99 % z celkového počtu firiem. Viac ako 80% z nich je lokali-
zovaná v mestách. Zmenila sa štruktúra podnikateľských činnosti, zaniklo 
mnoho nekonkurenčných priemyselných podnikov, zmenilo sa postavenie 
poľnohospodárstva, postupne sa menila štruktúra a rozsah poskytovaných 
služieb. Z pohľadu odvetvovej štruktúry firiem v mestách podnikajú najmä 
firmy v odvetví služieb, ktorých podiel na celkovom počte firiem bol 87 % 
(2010). Na vidieku sú usídlené najmä poľnohospodárske firmy (69 %). Pre 
mestá sú typické hlavne firmy v  oblasti znalostne náročných finančných 
služieb (94 % z celkového počtu firiem) a v priemysle dominujú hlavne fir-
my v high-tech sektore (85 %). V mestách pracuje 79 % pracovníkov a po-
diel miest na ekonomicky aktívnom obyvateľstve je 56 %. Viac ako 70 % 
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obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním malo trvalé bydlisko v mestách. 
To všetko potvrdzuje tézu o dôležitosti miest pre hospodársky rozvoj štátu.

Bol sprivatizovaný bytový fond. Zatiaľ čo v roku 1991 bolo v súkrom-
nom sektore 55,4% bytov, dnes je to viac ako 90 % bytov, čo je pomerne 
špecifický jav v porovnaní s  inými štátmi Európy. Tento trend sa prejavil 
aj v sektore nájomného bývania, ktorý klesol z cca 28% na 3% podiel na 
počte bytov. V mestách tvorí tento segment 5% podiel, z toho iba 1,2% sú 
mestské nájomné byty.

Návrat k demokratickým princípom spôsobil aj to, že pribudlo viac ako 
200 obcí a niektoré mestá zmenili svoje administratívne hranice.

Koncentrácia ekonomiky do hlavného mesta
Pre hospodársky rozvoj Slovenska zohráva dôležitú úlohu hlavné mesto 

Bratislava, ktorá sa podieľa takmer 19% na HDP Slovenska v prepočte na 1 
obyvateľa, čo je spomedzi hlavných miest štátov EÚ (s výnimkou Atén) naj-
viac4. Práve koncentrácia ekonomiky do hlavného mesta, excentricky polože-
ného, nízka miera decentralizácie a  slabá cielená podpora ostatných centier 
osídlenia, najmä v  chudobnejších regiónoch, spôsobujú výrazné regionálne 
rozdiely, pričom hlavné mesto „vysáva“ najmä kvalifikovaný ľudský potenciál, 
z územia (okrem tých, ktorí odchádzajú študovať či za prácou do zahraničia). 

Je veľkosť miest naozaj problém?
Podľa platnej legislatívy je možné na Slovensku vyhlásiť obec za mesto 

ak spĺňa zákonom stanovené kritériá. Jedným z nich je počet obyvateľov 
väčší ako 5000. Zákon umožňuje vyhlásiť obec za mesto aj vtedy, ak ne-
spĺňa toto veľkostné kritérium, ale má iné, presne vymedzené, kvalitatív-
ne parametre: je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom 
alebo centrom cestovného ruchu, alebo kúpeľným miestom; zabezpečuje 
služby aj pre obyvateľov okolitých obcí; má zabezpečené dopravné spojenie 

4 Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2014
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s okolitými obcami; má aspoň v časti územia mestský charakter zástavby. 
Takýchto obcí vyhlásených za mesto (z celkového počtu 140) máme 23. 

Z hľadiska počtu je mestami na Slovensku 5% obcí a žije v nich cca 58% 
obyvateľov. Medzi mestá s počtom obyvateľov nad 50 tisíc je možné zaradiť 
10 slovenských miest. Tieto spĺňajú kritérium veľkosti, v zmysle spoloč-
nej harmonizovanej definície5, ktorú v roku 2011 prijala Európska komi-
sia a OECD6. V súlade s týmito kritériami patrí Slovensko medzi najmenej 
urbanizované krajiny EÚ7. Podmienky na severozápade územia sú však 

5 Všetky obdobné nemajú z hľadiska reálneho života rozhodujúci význam (pozn. autora) 
6 Definícia mesta pozostáva zo štyroch častí: ak pôdorys mesta prekryjeme ortogonál-

nou sieťou, všetky bunky v rámci siete majú hustotu viac ako 1500 obyvateľov na km2 
. Súvislé bunky s vysokou hustotou sú klastrované a medzery vyplnené tak aby sa 
dosiahol počet obyvateľov „mesta“ minimálne 50000. Všetky obce (administratívne 
jednotky na úrovni LAU2) s minimálne polovicou svojho obyvateľstva v rámci urbán-
neho centra sa stávajú súčasťou „mesta“. „Mesto“ sa definuje ak 1) existujú spojenia 
na politickej úrovni; 2) minimálne polovica obyvateľstva žije na území urbánneho 
centra a 3) ak minimálne 75% obyvateľstva urbánneho centra žije v „meste“. 

7 DIJKSTRA, L, POELMAN, H.: Regional focus: Cities in Europe – the new OECD_EC 
definition
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diametrálne odlišné od podmienok na juhovýchode Slovenska. Zatiaľ čo 
na severozápade Slovenska˝, s dobrou dostupnosťou obyvateľov do centier 
osídlenia rôznej veľkosti, je možné nahradiť „veľkosť miest“ spoluprácou 
obcí v mestských regiónoch aj bez špecifickej podpory, na juhovýchode Slo-
venska je potrebné prioritne podporiť vznik skutočných centier osídlenia, 
jadrových území mestských regiónov. 

Vzhľadom na očakávané trendy (demografické, sociálne, klimatické, 
technologické ale aj hospodárske – rast miestnej ekonomiky) sa dá predpo-
kladať, že prosperujúce a dynamické malé a stredné mestá a ich priaznivá 
územná štruktúra, môžu zohrávať dôležitú úlohu nielen z hľadiska dobrých 
životných podmienok pre svojich obyvateľov, ale aj pre obyvateľov z okoli-
tého vidieka. Ich rozvoj bude predpokladom pre zastavenie vyľudňovania 
vidieka, bezpečnosť a pre vyvážený územný rozvoj na Slovensku. Preto by 
malo byť úlohou centrálnej vlády vytvoriť pre ich fungovanie podstatne 
lepšie podmienky a úlohou a miestnych „vlád“ prevziať viac zodpovednosti 
za rozvoj územia, za rozvoj regiónu. Veľmi dôležitou bude miera spolupráce 
pri zabezpečovaní verejných politík, ktorou sa zmierni problém roztriešte-
nosti osídlenia, negatívnych externalít a vytvoria sa podmienky pre efek-
tívnejšie poskytovanie verejných služieb. 

Z  čisto ekonomického pohľadu sa môže javiť ako efektívne zlúčenie 
malých obcí do väčších, aby boli „životaschopnejšie“. Nedá sa to vylúčiť, 
ale neexistuje jasný dôkaz, že väčšie územné celky sú jednoznačne efek-
tívnejšie, ako tie menšie. Treba pripomenúť, že akékoľvek násilné spá-
janie obcí narazí na odpor a bude destabilizovať situáciu na Slovensku. 
Zároveň vzniknú nové hranice, ktoré však môžu byť z pohľadu efektivity 
onedlho rovnako nevyhovujúce. Preto sa javí ako lepšie riešenie nezlu-
čovať politické jednotky (aj z  dôvodu zásadných spoločenských zmien, 
trendov) a ponechať súčasnú dikciu zákona o dobrovoľnej možnosti zlu-
čovania ak to budú chcieť občania obcí. Za vhodnejší, ale aj efektívnejší 
prístup považujem vytváranie lepších predpokladov pre spoluprácu obcí 
na miestnej úrovni.
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Zaťaženie miest narastá 
Proces suburbanizácie sa prejavuje poklesom počtu trvalo bývajúcich 

obyvateľov v  mestách, „starnutím“ miest a  zmenou ich sociálnej štruk-
túry. Na druhej strane prichádza k  územnému rozširovaniu zastavaných 
plôch v katastri miest, čo sa prejavuje poklesom hustoty obyvateľstva (od 
roku 1996 poklesla o 4%) spojenej s rastom prevádzkových nákladov. Tieto 
zmeny, okrem nedostatočných vlastných finančných zdrojov, majú priamy 
dopad na schopnosť samofinancovania. Zmena štruktúry ekonomiky, zme-
na chovania sa občanov, ale aj nové výzvy – technologické, demografické, 
klimatická zmena, narážajú a budú narážať na obmedzené verejné zdroje 
a porastie tlak na zvyšovanie podielu súkromného sektora na rozvoji miest. 
Týmto novým rámcovým podmienkam bude potrebné prispôsobiť aj sprá-
vu miest a  ich rozvoj. Úbytok počtu obyvateľov v  mestách za ostatných 
20 rokov napríklad spôsobil, že iba v roku 2018 bude podiel 11 najväčších 
miest na výnose dane z príjmu fyzických osôb o 33 miliónov € nižší, ako 
keby si počet obyvateľov zachovali. A to napriek tomu, že sa celkový výnos 
dane na Slovensku v roku 2018 zvýši o cca 16,7 mil. € (v prípade Bratislavy 
je dopad znásobený dôsledkami sčítania obyvateľstva). 

Mesto
Počet 

obyvateľov 
(k 31. 12. 

1996) 

Počet 
obyvateľov 
(k 31. 12. 

2016)

Relatívna 
zmena 
(v %)

Podiel na 
DzPFO 

r. 2018 €/
obyvateľ

Dopad zmeny 
počtu obyvate-

ľov €/rok
pre rok 2018

Bratislava 452 288 425 923 -5,83 500,14 -13 186 191,1
Košice 241 606 239 141 -1,02 413,94 -1 020 362,1
Prešov 93 147 89 618 -3,79 399,39 -1 409 447,3
Žilina 86 811 81 041 -6,65 400,90 -2 313 193,0
Nitra 87 569 77 374 -11,64 378,95 -3 863 395,3
Banská Bystrica 85 052 78 635 -7,54 379,86 -2 437 561,6
Trnava 70 202 65 536 -6,65 352,43 -1 644 437,4
Martin 60 917 55 332 -9,17 383,22 -2 140 283,7
Trenčín 59 039 55 593 -5,84 367,63 -1 266 853,0
Poprad 55 303 51 750 -6,42 397,10 -1 410 896,3
Prievidza 57 395 46 830 -18,41 334,64 -3 535 471,6
SR 5 378 932 5 426 252 0,88 353,94 +16 748 440,1

Zdroj: Štatistický úrad SR, východiskové údaje MF SR, vlastné prepočty
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V menej rozvinutých regiónoch (najmä juh stredného Slovenska a sever 
východného Slovenska) sa dlhodobo prejavuje úpadok miest. V dôsledku 
nedostatočnej ponuky dobre platených pracovných príležitostí spojenej 
s  odchodom „schopnejších“ obyvateľov, nízkej kúpnej sily, resp. nízkych 
čistých príjmov v  regiónoch s  nižšou mierou urbanizácie, nízkej daňovej 
sily obcí a regiónu, väčšej koncentrácie sociálne problematického a menej 
vzdelaného obyvateľstva a v niektorých prípadoch aj  sťaženej dostupnosti 
k službám, strácajú populáciu a starnú. Tieto negatívne javy znižujú kon-
kurencieschopnosť celých regiónov. K  ich úpadku prispela, okrem histo-
rických súvislostí a spoločenských zmien, aj nevhodná, centrálne riadená, 
hospodárska a regionálna politika. 

Výhody a nevýhody centier osídlenia
Na Slovensku chýbajú analýzy, ktoré by zhodnotili situáciu a ponúkli 

odpoveď na otázku, „kto na koho dopláca“ vo vzťahu mesta a obcí v jeho zá-
zemí. Táto otázka je kontroverzne diskutovaná aj v iných štátoch. Existujú 
rôzne druhy zaťaženia a výhod centra osídlenia. 
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Zaťaženie centra v širšom slova zmysle (štrukturálne zaťaženie)
Jedná sa o  výdavky centrálnej obce, ktoré je potrebné vynaložiť na 

vlastných obyvateľov a vyplývajú zo špecifickej štruktúry mestského oby-
vateľstva. Sociálna segregácia v regióne viac dopadá na centrálne mesto 

Zaťaženie centra v užšom slova zmysle
Patria sem výdavky na zabezpečovanie úloh, ktoré znáša centrum osíd-

lenia a pri ktorých nebol dodržaný princíp fiskálnej ekvivalencie, to zname-
ná, že obyvatelia inej obce profitujú zo služieb, ktoré poskytuje centrálna 
obec, bez toho, aby za to platili. Z viacerých zahraničných štúdií sa ukázalo 
že najväčšie zaťaženie je v politikách: kultúrna/ voľný čas, vzdelanie, zdra-
votníctvo, bezpečnosť a doprava

Výhody centra v širšom slova zmysle
Vo všeobecnosti vznikajú najmä z  polohy, lepšej dostupnosti centra 

a  daňovou silou podporujúcou kúpnu silu. Na Slovensku je daňová sila 
miest/ centier osídlenia do značnej miery obmedzovaná nízkym podielom 
výnosov miestnych daní a veľmi solidárnym systémom vyrovnávania pre-
rozdeľovaním dane z príjmov fyzických osôb.8 

8 Nadmernú solidaritu, súčasného daňového systému (pravidlá pre miestne dane, 
prerozdeľovanie dane z príjmu fyzických osôb) je možné ukázať na príklade mesta 
Trnava, ktoré plní úlohu krajského centra osídlenia, je nielen pracovným centrom, 
ale aj miestom kde pôsobí viac ako 70% podnikateľov, školským, zdravotníckym, 
kultúrnym,... centrom. Daňová sila mesta Trnava, v prepočte na trvalo bývajúceho 
obyvateľa, bola v roku 2013 iba o 3,5% vyššia ako priemer v okrese Trnava, výrazne 
nižšia ako obec s existujúcou jadrovou elektrárňou (23% daňovej sily obce), ale aj 
iných obcí kde sa usídlili logistické centrá alebo vznikli priemyselné areály (napr. 
Voderady, Zavar,..), pričom mesto poskytuje rozsiahle služby aj obyvateľom týchto 
obcí. Ani v prípade celkovej finančnej sily, ktorá zahŕňa nielen daňové príjmy, ale aj 
transfery a dotácie nie je situácia výrazne odlišná. Obdobné zistenia platia aj pre iné 
mestá, centrá osídlenia



REKONŠTRUKCIA ŠTÁTU III. | SILNÉ MESTÁ SILNÉ SLOVENSKO 21

Výhody centra v užšom slova zmysle
Jedná sa o výdavky okolitých obcí, ktoré vynakladajú obce na svojom 

území a zvýhodňujú obyvateľov centra osídlenia, ale nie sú v plnej výške 
obyvateľmi centra platené 

Zahraničné príklady vyhodnotenia finančného zaťaženia centra (Švajčiarsko):
1. V  meste Schaffhausen boli kvantifikované výhody a  nevýhody centra 

v užšom aj širšom slova zmysle. Vychádzalo sa z prieskumov užívateľov 
služieb a z dát získaných v iných mestách. Výsledkom bolo zistenie, že 
výhody centra predstavujú v priemere iba cca 12%, (podľa druhov v roz-
medzí 5 – 15%) celkových nákladov zaťažujúcich centrum

2. Ministerstvo regionálneho rozvoja vypracovalo štúdiu zaťaženia cen-
tier osídlenia vo švajčiarskych veľkých a stredných aglomeráciách. V pr-
vom kroku porovnali výdavky na hlavné služby na obyvateľa v jadrovom 
meste a v obciach regiónu. Ukázalo sa, že výdavky v centrách boli výraz-
ne vyššie ako v obciach (+84%). Prakticky pri všetkých skúmaných služ-
bách sú výdavky v centrách výrazne vyššie, čo odzrkadľuje vyššiu život-
nú úroveň a vyššie nároky. Sú však značné rozdiely medzi jednotlivými 
úlohami. Najvyššie výdavky sú v oblasti bezpečnosti, kultúry, voľného 
času, zdravotníctva (3x), najnižšie rozdiely sú vo vzdelávaní (+ 1%). Po 
odrátaní dotácií, transferov a poplatkov sa rozdiel znížil z 84% na 44%, 
čo tiež značí, že centrálne mestá cca 40% svojich zvýšených výdavkov 
pokrývajú z transferov a dotácií z vyššej úrovne.

3. Centrálne mestá sú, vzhľadom na vyššie výdavky, odkázané na vyš-
šie daňové príjmy. Tie sú realizované sčasti vyšším daňovým zaťa-
žením. V centrálnych mestách regiónov a aglomerácií býva daňové 
zaťaženie o 10 – 13% vyššie ako v obciach regiónu. Z toho vyplýva 
v  centrálnych mestách aj vyšší podiel celkových daní na hlavu (vo 
Švajčiarsku najmä z  väčšieho výnosu daní z  príjmu právnických 
osôb). Daňová sila v centrálnom meste je cca o 49% vyššia ako v oko-
litých obciach.
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Horské oblasti Slovenska9

Slovensko patrí k najhornatejším štátom Európy
Horské územia zaberajú 35,2% rozlohy štátov združených v Európ-

skej únii a žije v nich 23,8 % obyvateľov. Slovensko je na štvrtom mieste 
z hľadiska podielu rozlohy horských oblastí na rozlohe štátu a na piatom 
mieste z hľadiska počtu obyvateľov žijúcich v horských oblastiach.10

Horské oblasti patria k silným stránkam a príležitostiam Slovenska. 
Napriek tomu sú, ako priestor pre život obyvateľov, v ohrození. Z hľa-
diska hospodárskeho potenciálu slabé, resp. periférne údolia, obce, 
starnú a trpia vysťahovalectvom. 

9 Viktor Nižňanský, Horské sídla Slovenska, 2010, www.komunal.eu 
10 V  prípade Slovenska patria medzi NUTS III regióny splňujúce podmienky s  min. 

50 % podielom horských oblastí: Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský 
a Košický samosprávny kraj.
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Významnejšie turistické regióny síce poskytujú možnosti zamest-
nania a  zárobku (pokiaľ nezasiahnu globálne krízy a  odklon turizmu 
do iných oblastí sveta), nadmerná návštevnosť, orientácia na masový 
turizmus, však spôsobujú devastáciu krajiny. Horské oblasti tiež trpia 
pomerne veľkou roztrieštenosťou štruktúry osídlenia a v mnohých prí-
padoch veľkou vzdialenosťou do centier osídlenia. Problém je tiež, že 
majú hodnotu, ale tú ju veľmi ťažko oceniť.

Štát
Podiel rozlohy 

horských oblastí 
v štáte %

Podiel populácie 
žijúcej v horských 

oblastiach
Cyprus 100,0 100,00
Grécko 89,2 92,3
Slovinsko 82,7 77,8
Španielsko 58,8 73,2
Slovensko 74,4 65,4
Bulharsko 46,8 55,0
Rakúsko 72,0 52,4
Taliansko 65,8 48,9
Portugalsko 41,3 34,9
Rumunsko 27,8 23,6
Česká republika 23,3 22,3
Francúzsko 20,4 18,2
Fínsko 53,9 15,6
Nemecko 11,8 8,9
Poľsko 3,1 4,6
Švédsko 49,7 7,1
Veľká Británia 22,1 3,5
Európska únia 35,2 23,8
Nórsko 96,5 78,9
Švajčiarsko 97,5 94,3

Zdroj: ESPON atlas 
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Z celkového počtu 2887 obcí na Slovensku leží 344, t. j. 12%,  
vo výške nad 540 m. n. m. 

Geografický charakter Slovenska výrazne ovplyvňuje osídlenie a mieru 
urbanizácie Slovenska a preto považujem za dôležité venovať v novej regi-
onálnej politike Slovenska, ale aj pri zmene financovania územnej samo-
správy, osobitné postavenie horským oblastiam. 

Na Slovensku sú do horských oblastí zaradené obce, ktoré spĺňajú jedno 
z nasledujúcich kritérií:
• priemerná nadmorská výška obce je väčšia alebo rovná 700 m. n .m.
• priemerná nadmorská výška obce je väčšia alebo rovná 600 m. n. m 

a menšia ako 700 m. n. m.
• svahovitosť územia obce väčšia alebo rovná 20% (11,18°) na ploche väč-

šej ako 50% územia obce
• priemerná nadmorská výška obce väčšia alebo rovná 500 m. n. m. 

a menšia ako 600 m. n. m. v kombinácii so svahovitosťou obce väčšou 
ako 15% (8,31°) na ploche väčšej ako 50% územia obce

Obce s výškou nad 540 m. n. m. sa rozkladajú na ploche cca 7 934 km2, 
čo predstavuje 16 % rozlohy Slovenska. Hustota obyvateľov dosahuje 
v priemere 65 obyvateľov/km2, na Slovensku je hustota cca 111 obyvate-
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ľov / km2. V horských obciach žije cca 9,5 % celkového počtu obyvateľov 
Slovenska. V 109 obciach (32%) nie je škola, resp. školské zariadenie. Veľ-
kostná štruktúra obcí v horských oblastiach sa líši od veľkostnej štruktúry 
obcí na Slovensku vyšším podielom obcí do 250 obyvateľov (cca 16% zo 
všetkých obcí tejto veľkostnej kategórie na Slovensku), a vyšším podielom 
obcí veľkosti 2000 – 5000 obyvateľov (17,4% všetkých obcí tejto veľkostnej 
kategórie). Obcou s najväčším počtom obyvateľov je Poprad (672 m. n. m), 
najmenšou obec Poproč s 18 obyvateľmi (568 m. n. m.).

To, čo je v zahraničí pridanou hodnotou, to je u nás jeho brzdou 
Jedná sa o  chránené územia a  národné parky, ktoré sa rozkladajú 

v drvivej väčšine v katastrálnych území horských sídiel. To, čo by mohlo 
znamenať zdroj príjmov nielen pre zabezpečovanie služieb a  infraš-
truktúry v horských oblastiach, ale aj dodatkový zdroj pre ochranu, je 
v súčasnosti predmetom sporov medzi verejnosťou a štátnymi orgánmi, 
medzi ochranármi a vlastníkmi nehnuteľností, medzi ministerstvami. 

Slovenská republika nemá vypracovanú osobitnú horskú politiku
Opatrenia a podporné mechanizmy pre obce v horských oblastiach sú 

súčasťou najmä programu obnovy vidieka (súčasť spoločnej poľnohospo-
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dárskej politiky EÚ), ktorý slúži na dosiahnutie trvalo udržateľného roz-
voja vidieka a jeho cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospo-
dárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, diverzifikácia vidieckeho 
hospodárstva (ekonomická udržateľnosť), zlepšenie stavu životného pro-
stredia a krajiny (ekologická udržateľnosť)a skvalitnenie života vo vidiec-
kych oblastiach (sociálna udržateľnosť). 

Problémom, z  hľadiska horských obcí, boli viaceré rozhodnutia vlády, 
napr. umožniť čerpanie z programu rozvoja vidieka iba obciam, ktoré sa na-
chádzajú v inovačných a kohéznych póloch rastu, alebo v rámci tzv. Švajčiar-
skeho mechanizmu sa nemohli malé obce Prešovského, Košického a Bansko-
bystrického kraja uchádzať o financie z prioritnej oblasti Životné prostredie 
a infraštruktúra pre aktivity podporujúce „Trvalo udržateľné hospodárstvo 
odpadových vôd“, vzhľadom na stanovené podmienky (veľkosť obce nad 
2000 obyvateľov, obec nesmie byť uvedená v Národnom programe pre vy-
konanie smernice EÚ komisie 98/15/ES, predpokladá výška výdavkov na je-
den projekt bude 1,983 mil. € ). Potreby horských oblastí nie sú dostatočne 
zohľadnené ani v súčasných mechanizmoch financovania obcí, napriek tomu, 
že časť (23%) zo 70% výnosu dane z príjmu fyzických osôb, ktoré prináležia 
obciam je validované nadmorskou výškou v prospech vyššie položených obcí. 
Chýbajú aj iné finančné nástroje, ktoré by mohli pomôcť horským obciam, 
napríklad určovanie základu dane na trhovom princípe pri dani z nehnuteľ-
nosti, regulácia „druhého“ bývania, ubytovávanie v súkromí,...a pod.

Vzhľadom na rozsah horského územia je na mieste vypracovať osobit-
nú „horskú politiku“ Slovenska, definovať podporu, najmä finančnú, hor-
ským oblastiam, prehodnotiť kritériá miestnych daní a systém finančného 
vyrovnávania. Je nevyhnutná koordinácia zdrojov prúdiacich do horských 
oblastí prostredníctvom fondov a účelových dotácií. Rovnako vyššie územ-
né celky, v ktorých území sa nachádzajú horské oblasti, by mali venovať 
týmto územiam špecifické postavenie a mechanizmy podpory. 
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VÝZVY A TRENDY

V roku 2008 zasiahla kríza nielen štáty, podniky, občanov, ale logicky aj 
mestá/mestské regióny. Dôsledkom, najmä vo veľmi urbanizovaných oblas-
tiach (regióny štátov OECD), bol prudký rast miery nezamestnanosti, pokles 
priemyselnej produkcie, pokles cien bývania, pokles prenájmov kancelárií, 
pokles daňových príjmov pre územnú samosprávu. Dopad krízy bol diferen-
covaný. Začiatok aj koniec krízy v jednotlivých regiónoch bol odlišný, pričom 
čím dlhšie trvalo obdobie úpadku, tým bol aj úpadok miest väčší.

Mestá/ mestské regióny sa s krízou vyrovnávali rôzne:
• niektoré si stanovili jasné stratégie (New York, Berlín, Londýn, Lyon),
• iné vytvorili špeciálne pracovné skupiny pre boj s krízou (Hong Kong, 

Glasgow),
• v ďalších začali viac spolupracovať so súkromnými subjektmi (Viedeň),
• vznikli pokusy na získanie stimulačných balíčkov, podpory z centrálnej 

vlády (aj príklad Slovenska),
• upravili sa dlhodobé stratégie (Aarhus).
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Ako reakcia na krízu sa realizovali rôzne iniciatívy:
• investície do pracovnej sily (rozšírenie služieb zamestnanosti, učňovské 

programy, rekvalifikácie, umiestnenia na trhu práce,..),
• podpora zraniteľných skupín (zvýšenie minimálnej mzdy, podpora ro-

dín s nízkymi príjmami, dlhové poradenstvo, zníženie miestnych daní),
• podpora malých a stredných podnikov (pomoc a poradenstvo, komplex-

né služby pod jednou strechou, prístup k úverom, úverové záruky, ob-
starávanie na miestnej úrovni,..),

• nárast zelene ako program rozvoja,
• podpora trhu s bývaním, ale aj developerov.

Prijímali sa aj opatrenia v oblasti financií na úrovni mestských regiónov, 
napr.: zvýšenie daní, predaj mestského majetku. Rovnako centrálne vlá-
dy prijímali opatrenia pre mestá, napr.: dotovanie úverov, úverové záruky, 
upustenie od vyrovnaného rozpočtu, povolenie vyšších deficitov, zvýšenie 
centrálnych daní, vytvorenie štátneho fondu pre samosprávy.

Vo všeobecnosti je možné konštatovať:
• pri zovšeobecňovaní dopadov krízy na mestá je potrebné byť opatrný, 

niektoré pocítili väčšie dopady aj preto, že zaznamenali vysokú mieru 
rastu v predchádzajúcom období,

• kríza odhalila nedostatky v politikách a v ich koordinácii, viaceré krízo-
vé opatrenia by neboli nutné, ak by boli vhodné politiky aplikované už 
predtým v praxi, krajiny s dobrými koordinačnými mechanizmami boli 
schopnejšie rýchlejšie reagovať pri uprednostňovaní investícií,

• miestni predstavitelia mohli krízu využiť pre ďalšie zmeny, na ktoré 
v čase konjunktúry nebola vôľa, odvaha,

• účinnosť niektorých mestských politík, prijatých z dôvodu krízy, môže 
byť sporná a preto je potrebné zabezpečiť ich dočasnosť (napr. znižo-
vanie daní, podpora developerov, predaj majetku, miestne obstaráva-
nie...),
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• mestá nie sú schopné riešiť všetky problémy samé, preto je potrebné 
prepojenie s národnými politikami.

Aby predišli mestá/ mestské regióny v budúcnosti možným negatívnym 
dopadom je nevyhnutné, aby pri plánovaní svojho rozvoja, ktoré má dlho-
dobý charakter, zohľadnili očakávané trendy prebiehajúcej transformácie 
spoločnosti, ktorá sa dotýka prakticky všetkých oblasti a  má dopady na 
všetky verejné politiky. 

Samozrejme, v každej oblasti nie je možné jasne definovať budúci vývoj, 
existujú však trendy, ktoré dynamiku vývoja spoločnosti ovplyvňujú a sú aj 
predvídateľné, napr.:
• otváranie sa spoločnosti, ale aj pracovného trhu, 
• posilnenie, rozšírenie trhov,
• predlžovanie veku života,
• fragmentácia spoločnosti,
• globálne zosieťovanie hospodárstva a politiky, ale aj nástup „miestnej“ 

ekonomiky,
• úbytok prírodných zdrojov,
• rast informatizácie, digitalizácie
• technologické zmeny aj v malých štruktúrach.

Existujú však aj trendy, pri ktorých je odhad vývoja neistý, napr.:
• regulácia a model politicko – správneho rámca,
• využitie spoločenského / ľudského potenciálu,
• zmena kultúry podnikania a tvorby hodnôt,
• diferenciácia konzumu,
• vedomostná revolúcia,
• kriminalita.
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Pri definovaní stratégie trvalo udržateľného rozvoja mesta/ mestského 
regiónu sa dnes ukazuje ako nevyhnutné zohľadniť:

v oblasti hospodárstva a zamestnanosti
• technologický vývoj, nové dopravné a komunikačné technológie, ktoré 

zvyšujú rýchlosť života a spôsobujú zmeny životného štýlu, 
• potrebu zvýšenia koncentrácie sa na vysokokvalifikované pracovné sily, 
• rast požiadaviek na komplexnosť ponuky v mestách a mestských regió-

noch, ale aj rast významu špecifík regiónov, 
• ak budú chcieť mestá a mestské regióny zvýšiť svoju atraktivitu, budú 

musieť mať dostatok majetkovoprávne vysporiadaných voľných plôch, 
relatívne nízke ceny pozemkov, nehnuteľností. Atraktivita kultúry 
a kvality života, dobrá daňová politika by mohli byť ďalšími konkurenč-
nými výhodami, 

• nové formy práce (napríklad práca z domu) a iné modely pracovného času, 
• nové služby napr. v oblasti voľného času, zábavy, nakupovania, zdravot-

níctva, ale aj finančníctva,
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• nevyhnutnosť spolupráce medzi mestom (mestským regiónom), vyso-
kými školami a podnikateľským sektorom.

sociálnodemografické trendy a výzvy 
• rast počtu málodetných rodín, viac bezdetných párov, rast počtu osa-

melých jedincov t.j. nárast jedno a  dvojčlenných domácností spôsobí 
aj budúci problém starostlivosti o nich v penzijnom veku, ale aj nárast 
sociálnych depresií,

• rôznorodosť životných štýlov, nové rodinné, vzťahové a obytné formy, 
• stále individuálnejšie správanie sa obyvateľov v oblasti bývania, voľné-

ho času a spotreby, 
• mestské regióny budú v rastúcej konkurencii s inými v permanentnom 

„súboji“ o mladých a mobilných obyvateľov, čo si vyžiada diverzifikáciu 
v oblasti bývania a ponuky sociálnej infraštruktúry, bude potrebné pri-
jať ďalšie opatrenia, aby prišlo k opätovnému spojeniu práce s miestom 
bydliska,

• budú narastať požiadavky na verejný sektor a verejné služby, 
• ústup prirodzeného prírastku obyvateľov, ktorý bude nahrádzaný 

migračným prírastkom, prisťahovalectvom na celoštátnej, ale aj regi-
onálnej úrovni, najmä v regiónoch s vyššou životnou úrovňou, pričom 
prisťahovaním najmä mladších ročníkov omladne aj spoločnosť ako ce-
lok a to si bude vyžadovať na ňu zamerané služby, 

• demografický vývoj a najmä starnutie populácie je nielen sociologickým 
javom, ale aj ekonomickým problémom. Rast obyvateľov vo vekovej ka-
tegórii 65+, ktorá tvorí 20-30 % populácie, pričom väčšina dôchodcov 
nebude poberať žiadny, resp. minimálny dôchodok čo spôsobí ďalší rast 
chudoby. Znižovanie spotreby v štáte o 30-48 % spôsobené chudobou 
dôchodcov, ale aj zmrazovanie miezd spôsobí pokles dôchodkov s dopa-
dom na služby, turizmus, kultúru, 

• nezvládnuté problémy financovania staršej generácie a prognóza zvy-
šovania podielu populácie veku 65+ na celkovom počte obyvateľov spô-
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sobí, že pracujúci nebudú schopní zo svojich odvodov zaplatiť dnešných 
dôchodcov, 

• problém narastie tým, ako sa zvyšuje podiel singles, o ktorých sa ne-
budú starať ich deti. Budúcnosťou je buď získanie veľkého majetku po-
čas ekonomickej aktivity alebo obmedzovanie výdavkov v starobe. Ak 
bude klesať spotreba ľudí 65+ týkajúca sa najmä domáceho, regionálne-
ho, miestneho trhu (dnes je ich stabilná spotreba 35 – 45 % domáceho 
trhu), zároveň budú stagnovať mzdy a podiel populácie 65+ bude viac 
ako 20 %, bude to mať vážne ekonomické dopady na mestá, obce,

• diverzifikácia foriem bývania, rodiny, životných štýlov a  nákupného 
správania si vyžiada individualizáciu ponúk na trhu s bytmi, pracovnom 
trhu a voľno časových aktivít.

klimatická zmena a trendy v oblasti životného prostredia
• klimatická zmena, ochladzovanie, znižovanie priemernej teploty, sila 

dažďov, pokles spodnej vody, zvyšovanie hladiny oceánov, absencia pit-
nej vody, chorobnosť, rast atmosférických a klimatických extrémov sú 
faktory, ktoré je ťažké odhadnúť, a preto predstavujú neistotu podmie-
nok pre podnikateľské prostredie, ale aj pre rozvoj miest, 

• dá sa očakávať, že v budúcnosti bude narastať snaha o nadmerné využí-
vanie strategických surovín.

trendy v oblasti priestorového rozvoja
rast miest, konkurencia medzi mestami, spolupráca versus autonómia

V najbližších rokoch sa pod vplyvom uvedených trendov dá očakávať:
• rast miest s dopadom na dopravu, energetickú náročnosť, kvalitu života 

s dôsledkami negatívnych faktorov: kriminalita, znečistenie, nedosta-
tok priestoru, zelene, prírodného prostredia,

• migrácia do miest, mestských regiónov, spôsobí síce rast obyvateľov 
v mestách, na ich okrajoch, ale aj rast kriminality, devastáciu prírodné-
ho prostredia, sociálne problémy, vzniknú štvrte chudobných s nízkou 
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bezpečnosťou, príde k vnútorným pnutiam v mestách medzi obytnými 
a priemyselnými štvrťami, preskupovanie vytvorí úplne iný tlak na po-
líciu, armádu a dopravné systémy,

• rast požiadaviek na bývanie v kontakte s prírodou a s priestorom na oddych,
• rastúca intenzita dopravy a dopravnej infraštruktúry, rast pendlovania 

v rámci mestského regiónu, aglomerácie,
• rastúce požiadavky na komplexnú ponuku služieb v mestách, vrátane 

kultúry, zábavy a vo väzbe na to bezpečnosti,
• rastúca konkurencia medzi mestami z  dôvodu globalizácie a  rastúcej 

mobility.

Na základe uvedeného ostáva otvorenou otázka, ako prispôsobiť zme-
nám súčasnú deľbu kompetencií, nástrojov medzi jednotlivými úrovňami 
verejnej správy.
mobilita
• bude narastať mobilita obyvateľstva a s tým súvisiace zvýšenie doprav-

ných problémov, 
• hlavným faktorom konkurencieschopnosti bude napojenie na medziná-

rodné, národné a regionálne dopravné systémy,
• dá sa predpokladať rast osobnej dopravy na cestách a čiastočne aj na 

železnici. 
• napriek podpore a rastu verejnej dopravy je možné, že individuálna au-

tomobilová doprava bude naďalej dominujúca, 
• zvýši sa podiel prepravy v čase pracovného voľna a pendlovanie v rámci 

aglomerácii, mestských regiónov bude narastať, rovnako ako tangenci-
álna doprava okolo centier voči doprave v smere centrum – okolie, 

• bude narastať dĺžka prepravy medzi prácou, bývaním, voľnočasovými 
aktivitami a nákupmi,

• mestské regióny a aglomerácie musia počítať s rastom „úzkych miest“ 
(hrdiel) a bude narastať riziko dopravných zápch. Náklady na dopravu 
a prepravu budú z týchto dôvodov narastať. 



34 REKONŠTRUKCIA ŠTÁTU III. | SILNÉ MESTÁ SILNÉ SLOVENSKO

bývanie, osídlenie
• demografické zmeny spôsobia aj rastúce požiadavky na obytné plochy 

z dôvodu vyšších nárokov na úroveň bývania a vzhľadom na rast jedno 
a dvojčlenných domácnosti. 

• rast počtu zamestnaných vo vedomostných službách bez pevného pra-
covného sídla (mobilní „knowledge – workers), ako aj rast počtu star-
ších ľudí s majetkom, budú viesť k požiadavkám na druhé, resp. tretie 
bývanie. Podiel zastavaných plôch na obyvateľa bude naďalej rásť, naj-
mä mimo urbanizovaných centier. 

• v  jadrách regiónov a aglomerácií je možné očakávať rôznorodé požia-
davky na plochy bývania, celkovo však budú naďalej rásť.

„pomeštenie“, zmena obrazu krajiny
• rozširovanie zastavaných plôch v  jadrových územiach, ale aj osídľova-

nie dovtedy „voľnej“ krajiny bude pokračovať, bude rásť požiadavka na 
bývanie v kontakte s prírodou, s priestorom pre oddych a preto sa dá sa 
očakávať tlak na intenzitu výstavby najmä na okrajoch mestských regió-
nov a aglomerácií. 

• nákupné centrá, ponuky voľno časových aktivít, ako aj výrobné areá-
ly budú mať záujem usídlenia v ľahko dostupných lokalitách na okraji 
aglomerácií a mestských regiónov. 

• kvalita krajiny bude teda naberať na dôležitosti a bude stále významnej-
ším faktorom spokojnosti obyvateľov. Trend „bývania v krajine“ bude 
mať čoraz väčší význam aj v spojení so zmenou životného štýlu a požia-
davkami na ponuku kvalitnej kultúry a voľno časových aktivít.

segmentácia
• v mestských regiónoch dôjde k sociálnemu premiešaniu, vzniknú nové 

sociálne spoločenstvá s rozličným životným štýlom. 
• postupne bude klesať vzťah obyvateľstva k miestnej identite a naopak 

bude rásť identifikácia s väčším priestorom.
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Očakávané trendy sa prejavia vo všetkých 3 komponentoch trvalo udr-
žateľného rozvoja miest: ekonomickom, ekologickom a sociálnom. Výzva-
mi pre mestá budúcnosti budú:
• v  oblasti ekonómie: tvorba pracovných miest s  pridanou hodnotou, 

možnosť vyšších príjmov, integrácia do regionálneho a svetového hos-
podárstva (dáta, doprava, vzdelanie), integrácia s  okolím, kvalifikácia 
obyvateľov.

• v oblasti ekológie energeticky efektívna produkcia a konzum, obmedze-
nie lokálneho znečisťovania, kvalitné zásobovanie vodou a odstraňova-
nie odpadu.

• v oblasti sociálnej: ponuka primeraného bývania, bezpečnosť, integrá-
cia vylúčených, participácia na spoločenskom a politickom živote, po-
nuka využitia voľného času.

Demografia a imigrácia
Rozvojový potenciál regiónov závisí od viacerých faktorov, ako naprí-

klad: druh a rozsah súkromných a verejných investícií, produktivita, geogra-
fická poloha, image. Veľký význam majú pre rozvojový potenciál regiónov 
demografické podmienky. Vývoj obyvateľstva a jeho veková a vzdelanostná 
štruktúra zásadne ovplyvňujú roz-
voj, vrátane schopností využitia 
endogénneho potenciálu. Celkové 
starnutie obyvateľstva Slovenska 
(podľa prognóz jedno z  najrých-
lejších v  Európe) a  vyľudňovanie 
v niektorých regiónoch, majú pria-
my dopad na ponuku kvalitných 
pracovníkov, na infraštruktúru, na 
dostupnosť služieb, ale aj trh z ne-
hnuteľnosťami. V mnohých regió-
noch Slovenska prevažuje už dnes 
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migračný úbytok nad prirodzeným prírastkom. Zatiaľ čo v prípade miest 
najmä na západnom Slovensku a v okolí väčších miest iných regiónov sa 
jedná najmä o  proces suburbanizácie (obyvatelia miest sa z  rôznych dô-
vodov odsťahovali z miest do priľahlých obcí v rámci mestského regiónu), 
v ostatnej časti Slovenska sa jedná o medziregionálny pohyb, resp. odchod 
do zahraničia.

I keď v súčasnosti existujú bariéry, najmä strednej a staršej generácie, 
presťahovať sa za prácou a kvalitnejším životom v rámci Slovenska, postu-
pom času tieto bariéry zmiznú a preto bude demografický vývoj, ale aj otáz-
ka imigrácie zo zahraničia, rozhodujúcou pre rozvoj jednotlivých regiónov. 
11Tak ako v iných štátoch Európy, aj na Slovensku budú v budúcnosti mestá 
hlavným motorom rozvoja, ich atraktivita a atraktivita mestských regió-
nov najmä v ekonomicky vyspelejšej časti Slovenska narastie. 

Hrozí ďalšie narastanie polarizácie v priestorovom rozvoji 
medzi ekonomicky vyspelejším severozápadom a zaostávajúcim juhový-

chodom Slovenska, aj vo väzbe na cezhraničné regióny, ktoré v susediacich 
štátoch nepatria k tým najvyspelejším. Je zrejmé, že úbytkom obyvateľstva 
sú chudobou postihnuté najmä vidiecke regióny (menšie mestá a  obce), 
v ktorých neexistujú silné centrá rozvoja. V časti územia má na vývoj počtu 
obyvateľov a ich migráciu vplyv zvýšený výskyt rómskej populácie. Napriek 
tomu, že proces urbanizácie bude pokračovať, demografická prognóza pre 
Slovensko hovorí o celkovom znižovaní počtu obyvateľov, ale najmä o jeho 
výraznom starnutí. Vidiecke regióny, najmä na juhovýchodnom Slovensku 
musia naďalej počítať s odlivom počtu obyvateľov. 

11 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť že slová politikov o nízkej mobilite Slo-
vákov a Sloveniek nie sú pravdivé. Dôkazom je zastúpenie obyvateľov narodených 
v iných regiónoch v Bratislave, iných mestách ale aj väčších obciach ako aj odchod 
obyvateľov do zahraničia. 
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Na tento nezadržateľný trend nebude mať politika  
prakticky žiadny významný vplyv 

Pre mnohých mladých ľudí nie je zaujímavé ostať v upadajúcich regió-
noch a tento trend bude iba narastať aj v prípade, ak budú existovať dostup-
né pracovné miesta. Investičné stimuly, orientované na vznik pracovných 
miest, nedokážu zabrániť demografickým zmenám a podpora v zaostávajú-
com regióne, tak či tak narazí na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, 
čo preukazujú aj skúsenosti aj na Slovensku, ale aj z poznatkov iných štá-
tov, kde ani veľké podpory do infraštruktúry a pomoc vidieckym regiónom 
nezastavili pokles počtu obyvateľov. 

Desiatky rokov trvajúca snaha o vybudovanie dopravnej siete síce umož-
ní lepší prístup do zaostávajúcich regiónov, ale v konečnom dôsledku bude 
znamenať zvýšené výdavky na následnú údržbu nadradenej cestnej siete 
v regiónoch s poklesom počtu obyvateľov, nakoľko nezabráni migračným 
procesom. Pri predpoklade poklesu počtu obyvateľov je do budúcna otázna 
aj výstavba novej vzdelávacej infraštruktúry. Bude skôr nevyhnutné zlučo-
vať a  modernizovať existujúce zariadenia. Snaha jednotlivými projektmi 
pomôcť vidieckemu priestoru na úkor podpory centier osídlenia, neprine-
sie želaný efekt, preto považujeme za rozumnejšie koncentrovať podporu 
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do centier regiónov a tam, kde nie sú centrá dostatočne vybudované, sú-
strediť sa na ich dobudovanie (juhovýchod Slovenska). 

Na druhej strane, obce a najmä mestá, v zaostávajúcich regiónoch mu-
sia hľadať v nových rámcových podmienkach svoje nové postavenie, funk-
cie, ktorá ich budú stabilizovať po stránke ekonomickej aj demografickej. 
Predstava, že plošnou, vidieckou politikou, je možné týmto procesom za-
brániť, nie je správna rovnako ako snaha o riešenie čiastkových problémov. 
Potrebou je vytvorenie podmienok pre zásadnú zmenu, radikálnu inováciu, 
pre štartovací a rizikový kapitál, pre nové myšlienky a projekty, ktoré vy-
rastú z myšlienok miestnych obyvateľov. Iba v prostredí „aktívnych obcí“ 
s kreatívnymi občanmi môžu vzniknúť inovatívne projekty, ktoré pomôžu 
zvýšiť kvalitu života aj pre tú „pasívnejšiu“ časť populácie. Tam, kde nebude 
možnosť a schopnosť inovácie, kde na to bude chýbať ľudský potenciál, nie 
je možné očakávať „prežitie“ obcí, regiónov. 
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SPOLUPRÁCA V MESTSKÝCH REGIÓNOCH ALEBO ÚČELOVÁ OBEC 
AKO ALTERNATÍVY REGIONÁLNEHO MODELU

V súvislosti so sídelnou štruktúrou a vysokým podielom obcí do 1000 
obyvateľov na Slovensku (viac ako 70% obcí) sa od roku 1990 diskutuje 
o realizácii komunálnej reformy, pod ktorou väčšina aktérov rozumie zlu-
čovanie obcí. Najčastejšie uvádzaným dôvodom pre zlučovanie je, že mnohé 
obce, z dôvodu svojej veľkosti, nedokážu zabezpečovať úlohy. Pri hodnote-
ní komunálnych reforiem v „západných“ krajinách nie je jasne preukáza-
teľná jasná väzba medzi rozvojovom spoločnosti a reformami na miestnej 
úrovni. „Úspešné“ komunálne reformy (Dánsko, Švédsko, Nórsko...) mali 
ako hlavný cieľ vytvoriť predpoklady pre presun kompetencií z  centrál-
nej vlády na miestnu úroveň a zachovanie demokratického rozhodovania 
o nich. Naopak reformy v SRN mali skôr technokratické znaky (obdobne 
ako na Slovensku iniciatíva existencie spoločných obecných úradov), ktoré 
však boli časom prerušené, najmä pre ich nedostatočné efekty. 

Pri realizácii alebo návrhoch komunálnej reformy sa rôznili, z rozličných 
dôvodov (napr. geografia, historický vývoj,...), aj názory na „optimálnu veľ-
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kosť“ územnosprávnej jednotky a v realite sa ju často nepodarilo naplniť. 
Je pravda, že štatisticky existuje pri posudzovaní veľkosti obce a výdavkov 
na obyvateľa tzv. „U“ argument12. 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 hľadis-
ka rozvoja a efektívneho poskytovania služieb, sú na tom najhoršie mestá 
do 30  000 obyvateľov, optimálne fungujú mesto veľkosti okolo 100000 
obyvateľov a väčšie mestá majú opäť problémy s efektivitou vzhľadom na 
rýchlo rastúce náklady na správu a rozvoj. 

Názory na nízku efektívnosť malých obcí a výhody zlučovania sú však 
z viacerých dôvodov rozporuplné:
• zvýšené náklady a problémy malých obcí nie sú dôsledkom iba ich veľ-

kosti, ale aj iných faktorov, ktoré majú na veľkosť vplyv: odľahlá poloha, 
topografické danosti, nízka hustota obyvateľov, ale aj napr. daňový sys-
tém, finančné vyrovnávanie, pričom fúziou sa tieto danosti nezmenia13,

• 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 poukazu-
je v súvislosti s ich veľkosťou a ktoré si vyžadujú väčší atrakčný okruh 

12 Najvyššie výdavky v prepočte na obyvateľa sú u malých obcí, postupne klesajú, aby 
od určitej veľkosti sídla opätovne narastali 

13 Najnovším príkladom je problém obce Donovaly, ktorá má 250 obyvateľov, ale 
8  000 denne prítomných turistov, pre ktorých nevie zabezpečiť potrebné služby 
a minimalizovať negatívne dopady na trvalo bývajúce obyvateľstvo preto, že výnosy 
z cestovného ruchu sa priamo neprejavujú v rozpočte obce a súčasný daňový a po-
platkový systém je nevyhovujúci. Pričlenenie obce k inej, zlúčenie s inou, problém 
nevyrieši.
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(viac klientov), je možné často dosiahnuť spoluprácou, alebo poverením 
zabezpečenia úlohy inou obcou, alebo „tretím“ subjektom (napr. súk-
romným),

• o vyšších nákladoch u malých obcí sa hovorí najmä v súvislosti s výdav-
kami na správu obce a v prepočte na obyvateľa, alebo sa často poukazuje 
na ich percentuálny podiel na ich rozpočte, pritom sa často jedná o „po-
vrchné“ porovnanie, lebo nie sú porovnávané porovnateľné položky. 
Zároveň sa jedná o také malé čiastky, ktoré sú občania schopní a ochot-
ní zaplatiť a pritom si zachovať vlastnú obec, pretože okrem nákladov 
existujú aj iné faktory spokojnosti obyvateľov, ktoré skôr podporujú 
„malosť“,

• z doterajších skúsenosti nie je možné povedať, že zlúčenie má pre malé 
obce pozitívny zmysel, význam. Snaha o presadenie optimálnej veľko-
sti obce je svojim spôsobom nezmysel: ak by to platilo museli by sme 
väčšie mestá deliť. Z diskusie o budúcnosti správy v meste Bratislava 
a Košice je zrejmé, že ani delenie na mestské časti nevedie k všeobecnej 
spokojnosti, 

• hlavnou úvahou pri zlučovaní je, že príde k zníženiu výdavkov na oby-
vateľa. 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 môžu začať 
investovať a  budovať s  vedomím, že po fúzii sa budú na splácaní ich 
dlhov podieľať všetci.

Tí, čo zlučovanie presadzujú, očakávajú nižší počet obcí, inú štruktú-
ru obcí, nižší počet volených predstaviteľov, viac straníkov, nižší počet 
zamestnancov, úsporu. Skúsenosti z iných štátov (Švajčiarsko, Kanada,...) 
však toto nadšenie nepotvrdzujú. Každá zmena vyžaduje vstupné náklady. 
V  prípade zlučovania obcí je potrebné vykonať, okrem iného, napríklad: 
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legislatívne zmeny, zmenu spôsobu financovania, nový rozpočet, zjednote-
nie daní a poplatkov, doriešenie platových náležitostí, vytvorenie nového 
úradu a jeho štruktúry, zlúčenie majetku, doriešenie záväzkov, doriešenie 
účasti v  spoločnostiach, zjednotenie v  oblasti podriadených organizácií 
obcí, ale aj nové volebné obvody, počty poslancov, prehodnotenie VZN. 
Náklady spojené so zmenou sa budú dotýkať infraštruktúry úradu a pra-
covísk, ľudských zdrojov (platy), finančných služieb, spracovania nového 
územného plánu, novej stratégie rozvoja, zlúčenie podriadených organizá-
cií, dopravy, životného prostredia,...

SÚHRN ZISTENÍ Z PILOTNÝCH PROJEKTOV
V  realizácie pilotných projektov v  mestských regiónoch vybraných 

Úniou miest Slovenska dospelo Komunálne výskumné a poradenské cen-
trum k nasledovným zisteniam14:
• sídelná štruktúra ovplyvňuje rozvoj regiónu,
• nie všetky mestá plnia úlohu centra mestského regiónu,
• mestá majú obmedzené možnosti plniť úlohu motora rozvoja regiónu,
• v centrálnych mestách je znateľný úbytok obyvateľov a starnutie oby-

vateľstva,
• rozdiely v ekonomickej sile regiónov sa zvyšujú,
• v skúmaných regiónoch existuje rozdielna hustota a dĺžka cestnej siete,
• čím „bohatší“ región tým viac komunálneho odpadu,
• počet bytov zodpovedá priemeru Slovenska,
• menšie školy, menej žiakov na triedu, v „chudobnejších“ regiónoch,
• počet lôžok v  nemocniciach a  sociálnych zariadeniach bude potrebné 

výrazne zvýšiť, 
• v malej miere sa využíva e – government,

14 Spolupráca obcí v  mestskom regióne, súhrnná správa projektu, Komunálne vý-
skumné a poradenské centrum, n.o., máj 2015, vyd. Únia miest Slovenska, ISBN 
978 – 80 – 972006 – 3 – 3, www.komunal.eu 
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• v malej miere sa využívajú spoločné marketingové nástroje pre väčšie 
územie,

• samosprávy očakávajú, že prítomnosť priemyselného parku bude záru-
kou rozvoja ekonomiky,

• neracionálny a hlavne individuálny manažment plôch,
• slabé prepojenie regionálneho a vysokého školstva na trh práce,
• veľký počet členstiev obcí v rôznych organizáciách a združeniach.

BARIÉRY SPOLUPRÁCE
Okrem výdavkov sa ako argument pre potrebu zlučovania obcí používa 

aj poukazovanie na nespoluprácu obcí pri zabezpečovaní služieb. Málo sa 
však otvorene hovorí o dôvodoch prečo obce nespolupracujú, napríklad:
• ekonomické výhody spolupráce nie sú pre politikov, pre politické stra-

ny a zoskupenia, ale ani pre občanov dostatočne veľké preto, aby sa 
rozhodli pre zmenu, ktorá má nielen svoje ekonomické, ale aj politické 
náklady,

• nie sú vhodne nastavené podmienky pre spoluprácu, pretože ekono-
mickú neefektívnosť svojej činnosti neznášajú obce priamo, jej volené 
orgány nie sú za stav priamo politicky zodpovedné, pretože zodpoved-
nosť (rozhodovaciu, ale aj finančnú) na seba prevzala centrálna vláda aj 
v oblastiach, ktoré v súlade s princípom subsidiarity patria na miestnu 
úroveň, čím umožnila, často oprávnene, regionálnym politikom vyho-
várať sa na zlé rámcové podmienky.

Európsky hospodársky a sociálny výbor uviedol vo svojej správe z roku 
2011 k  medziobecnej spolupráci v  rámci metropolitných oblastí a  mest-
ských regiónov dôvody jej nefungovania:
• nedostatočná komunikácia medzi profesionálmi, ktorí sú zodpovední 

za územný rozvoj, infraštruktúru, bývanie a všeobecné služby a aktér-
mi, ktorí podporujú hospodársky rozvoj a dynamiku, ako aj vytváranie 
pracovných miest, 
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• akademická obec a výskumné ústavy zverejňujú užitočné štúdie o mest-
ských aglomeráciách, ale ich komunikácia s verejnými orgánmi je obme-
dzená, ich námety sa nedostávajú do praxe, 

• orgány verejnej správy sa neradi delia o  svoje názory so súkromným 
sektorom, 

• mestá a regióny, ako aj vlády, sa najprv obracajú na Brusel, resp. na štát, 
aby dostali finančnú podporu a prehliadajú príležitosti na prediskuto-
vanie vhodných politických opatrení, či potrebu diskutovať o vplyve eu-
rópskej legislatívy na metropolitné oblasti, 

• na národnej úrovni, aj na úrovni Európskej únie, nie je úplne zrejmé, 
ktoré prístupy sú preferované, či „zdola nahor“ alebo „zhora nadol“, pri-
čom následkom je, že mestá robia individuálne a nesystémové opatre-
nia namiesto, aby postupovali štruktúrovanejším spô sobom,

• diskusiu nepriaznivo ovplyvňuje napätie medzi vidieckymi a mestský-
mi oblasťami, 

• historické a  kultúrne bariéry často znemožňujú zaviesť úspešné 
viacúrovňové riadenie, čo bráni účinnej reakcii na skutočné výzvy,

• štáty a mestá sa často zameriavajú na svoje každodenné fungovanie a nie 
sú veľmi otvorené integrovaným stratégiám alebo dlhodobým cieľom. 

V projekte mestské regióny15 sme poukázali na ďalšie možné  
bariéry spolupráce 

V skúmaných pilotných mestských regiónoch (Trnava, Trenčín, Luče-
nec, Hlohovec, Gelnica) sa potvrdili hypotézy o existujúcich bariérach spo-
lupráce definované v úvodnej štúdii16:
• napriek tomu, že existujú dobré príklady, vo všeobecnosti je spolupráca 

na začiatku,

15 Viktor Nižňanský: Roztrieštený alebo spolupracujúci mestský región, Komunálne 
výskumné a poradenské centrum, n.o. Piešťany, január 2017

16 Nie je to iba syndróm Slovenska, obdobné zistenia existujú aj napríklad v susedia-
com Rakúsku
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• najintenzívnejšou spoluprácou obcí je členstvo v ich stavovských orga-
nizáciách,

• výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy obcami, ale aj miestne záuj-
my, si vynútili často nelogické vytváranie spoločných obecných úradov,

• väčšina spolupráce v samosprávnej oblasti je prioritne motivovaná zís-
kaných dodatočných zdrojov, nie realizáciou spoločných rozvojových 
stratégií,

• ad hoc spolupráca obcí spôsobuje duplicity,
• po roku 1980 nastáva vnútroregionálna migrácia najmä z miest do obcí, 

70 % slovenských miest zaznamenalo v období rokov 2011/ 2001 pokles 
počtu obyvateľov, v dôsledku suburbanizácie prichádza k starnutiu miest 
s dopadmi na štruktúru a náklady služieb, čím rastie zaťaženia centier, 
syndróm prelievania efektu, v centrách osídlenia je denne prítomných na-
viac 20 – 40 % obyvateľov ako je počet trvalo bývajúcich (k tomu tiež tre-
ba prirátať nedostatočne evidovaných prechodne bývajúcich obyvateľov)

• nedostatočné financovanie centrálnych miest obmedzuje spoluprácu,
• súčasný systém financovania nevytvára tlak na spoluprácu,
• chýba pocit spolupatričnosti s regiónom, centrá mestských regiónov nie 

sú skutočnými lídrami spolupráce a sú viac „zahľadené do seba“, chýba-
jú spoločné verejné politiky, spoločné programy, stratégie,

Vzhľadom na ekonomické aj politické náklady zlučovania obcí, je vhod-
nejším 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 obca-
mi, rozširujúci sa akčný priestor obyvateľov obcí súvisiaci s rastúcou mobi-
litou, ale aj obmedzené verejné financie. Spolupráca by sa mala stať jednou 
z priorít miestnej politiky. Zvýšenie významu mestského regiónu a tým 
aj podporenie identifikácie sa občanov s mestským regiónom (podpora 
regionálnej identity) je možné dosiahnuť napríklad:
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• jasným definovaním oblastí spolupráce obcí v mestskom regióne, spo-
ločnými stratégiami obcí mestského regiónu,

• osobitným prístup v každom regióne, osobitnou stratégiou,
• vhodnou formou správy (governance),
• prehodnotením organizácie/ manažmentu a procesov,
• zviditeľnením výhod spolupráce v mestských regiónoch, informovaním
• úpravou systému financovania obcí v prospech spolupráce,
• opatreniami na obnovenie dôvery v zastupiteľskú demokraciu.

POROVNANIE SCÉNAROV FUNGOVANIE MESTSKÉHO REGIÓNU17

Popis scenárov 
kritérium roztrieštený mestský región spojený mestský región
charakteristika • región je založený na auto-

nómii obcí a na dobrovoľnej 
spolupráci v rámci jedno, 
alebo viacúčelových združe-
ní, prípadne na spolupráci 
v rámci organizácii súkrom-
ného práva. Na základe dote-
rajších skúsenosti je možné 
založiť, prehĺbiť spoluprácu, 
resp. zjednodušiť ju.

• nepríde k zlučovaniu obcí

• spojený región pozostáva 
z jadrového mesta a obcí 
ležiacich v ňom. 

• V  rámci neho sú funkcie 
(všetky alebo niektoré) 
a plnenie úloh zjednotené, 
t.j. jedna územnospráv-
na jednotka poskytuje 
výkony a služby v celom 
mestskom regióne 

vonkajšie vzťahy • zhodnotenie územia je pri-
spôsobené na individuálne 
situácie v obciach, 

• lobing je najčastejšie oriento-
vaný na lokálne záujmy obcí

• spoločné zhodnocovanie 
rozličných aktív v území, 
zvyšuje silu mestského 
regiónu a jeho atraktivitu, 

• na politickej úrovni je 
možný účinnejší spoločný 
postup voči centrálnej 
vláde 

17 Viktor Nižňanský: „Roztrieštený alebo spolupracujúci mestský región“, Komunálne 
výskumné a poradenské centrum, n.o. Piešťany, január 2017
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kritérium roztrieštený mestský región spojený mestský región
podpora 
hospodárstva

• usídľovanie a podpora 
nových podnikateľov, 
starostlivosť o existujúcich 
je zameraná najmä na profil 
konkrétnej obce, rovnako 
ako daňový systém a ponuka 
plôch, priestorov

• spoločná politika usídľo-
vania, starostlivosť o exis-
tujúce podniky, podpora 
nových, 

• daňový systém a ponú-
kanie plôch, priestorov je 
možné flexibilnejšie orien-
tovať na cieľové segmenty

sociálna, školská, 
kultúrna politika

• ponuka sa orientuje na malé, 
resp. málo diferencované 
požiadavky, 

• pre mnohé funkcie sa využí-
va ponuka jadrového mesta, 
občas existuje spoločné 
financovanie (skôr výnimka)

• možná ponuka pre väčšie, 
heterogénne, cieľové 
skupiny, 

• prepojenie na ponuku 
sociálnych vecí, školstva 
a kultúry jadrového mesta 
s participáciou na ich 
zabezpečovaní

daňová politika • je možný diferencovaný prí-
stup k daňovému zaťaženiu 
a k poskytovaniu služieb, 

• je možná daňová konku-
rencia v rámci mestského 
regiónu

• jednotný daňový systém 
bez vnútornej súťaže, 

• vyrovnanie úrovne zdaňo-
vania

služby 
obyvateľom

• obmedzené požiadavky na 
širokú paletu služieb, 

• služby je možné prispôsobiť 
na miestne požiadavky, blíz-
kosť ľudí, resp. využívanie 
širšej palety služieb v jadro-
vom meste, bez verejných 
výdavkov okolitých obcí

• väčšie cieľové skupiny 
a širšia paleta služieb, 

• prispôsobenie sa požia-
davkám pôvodných obcí 
je možne určitou mierou 
decentralizácie
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kritérium roztrieštený mestský región spojený mestský región
priestorové 
plánovanie, 
doprava, 
infraštruktúra

• plánovanie prebieha v zásade 
nezávisle v každej obci, 
hranica pôsobnosti je daná 
katastrálnym územím, 

• je možná diferenciácia 
ponuky v kombinácii s inými 
službami, 

• plánovanie pre malé územné 
celky, 

• prevádzka infraštruktúry 
v každej obci osobitne, v nie-
ktorých prípadoch koordino-
vaná s inými obcami (najmä 
ak je určená zákonom)

• plánovanie je spoločné pre 
celý mestský región, 

• prevádzka infraštruktúry 
spoločná. 

Porovnanie pozitív a negatív scenárov sme uskutočnili v piatich oblas-
tiach: konkurencieschopnosť územia, osídlenie a krajina a doprava, iden-
tifikácia a image, demokracia a participácia, financovanie a verejné služby

Konkurencieschopnosť územia
roztrieštený mestský región spojený mestský región

+ Sila konkurencieschopnosti je založe-
ná na možnej profilácii jednotlivých 
obcí. Profilácia je dosiahnuteľná ciele-
ným riadením, spoluprácou fyzických 
a právnických osôb ako aj ponukou 
plôch a priestorov. 
Jednotlivé obce zvýhodňujú pod-
nikateľov a kvalifikované pracovné 
sily, ktoré pracujú a užívajú voľný čas 
v regióne alebo konzumujú. 

+ Spoločné vystupovanie voči cen-
trálnej vláde znamená väčší vplyv 
v dopravnej politike. 
Spoločným pôsobením je možne 
dosiahnuť lepšie podmienky, čím sa 
zvýši aj konkurencieschopnosť voči 
obdobným regiónom v okolí.
Aglomeračné výhody vo výrobnej 
sfére(napr. združovanie investícií, 
spoločné prevádzkovanie zariadení, 
infraštruktúry umožnia úsporu in-
vestičných a prevádzkových nákladov.
Aglomeračné výhody v nevýrobnej 
sfére ako napr.: maximalizácia voľné-
ho času, kvalita životného prostredia.
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roztrieštený mestský región spojený mestský región
- Nie každá obec disponuje dostatkom 

kvalitných podmienok pre podni-
kanie a nemá finančné možnosti 
participovať, resp. byť schopná uspieť 
vo vnútroregionálnej konkurencii. Je 
teda predpoklad diferencií 
v konkurencieschopnosti jednotli-
vých obcí so snahou o tlak na rast 
solidarity z centrálnej úrovne.

+ Spojený mestský región má väčší 
priestor pri ponuke plôch a priesto-
rov. Môže cieľavedome a spoločne 
postupovať pri ponúkaní plôch na 
bývanie, výrobu, obchod,...
Nižšie ceny nehnuteľnosti na okra-
ji regiónu sú výhodou pre výstavbu, 
podnikanie, produkciu. Centrálne 
plochy môžu byť obsadené investor-
mi, ktorí sú na to citliví, ktorí ich 
vedia využiť aj napriek vyššej cene. 

- Potenciál územia nie je dostatočne 
využitý z dôvodu rozdrobenému 
plánovaniu a využívania územia, 
prírodného a kultúrneho prostredia, 
Nie je využitý priestor pre investície 
presahujúce územie obce.

+ Spojený región prináša obyvateľom aj 
návštevníkom atraktívnejšie kultúrne 
ponuky ako aj ponuku pre voľný čas 
a tým je zaujímavejší pre kvalifikova-
nú pracovnú silu. 
Financovanie zariadení väčším poč-
tom daňových poplatníkov umožní 
zvyšovať atraktivitu aj do budúcnosti.

- Vysoká miera autonómie obcí 
znamená, že využívanie služieb vo 
vzdelaní, kultúre, voľnom čase je 
zabezpečované najmä jadrovým 
mestom, bez výraznej finančnej 
participácie okolitých obcí a tým sa 
dostáva jadrové mesto do finančných 
ťažkostí. Výsledkom je, že ponuka 
služieb v mestskom regióne trpí 
obmedzenou možnosťou ponuky 
služieb v jadrovom meste

- Mestský región síce môže konkurovať 
v daňovej oblasti s inými regiónmi, 
ale neumožňuje až takú výraznú da-
ňovú diferenciáciu a skôr nivelizáciou 
sa môže daňové zaťaženie v regióne 
zvýšiť 

Osídlenie, krajina, doprava
roztrieštený región spojený región

+
V roztrieštenom regióne je mož-
ná profilácia obcí cieľavedomou 
činnosťou v oblasti výstavby, rozvoja 
krajiny, mobility, v rámci „prehľadné-
ho“ územia.

+
Existuje možnosť využiť silné 
stránky zástavby a krajiny v rôznych 
častiach, priestoroch. 
Spoločne riadený rozvoj územia 
umožňuje diferencovaný rozvoj 
a vyššou kvalitou, ktorý sa odkláňa 
od nie dobrého princípu “všetci môžu 
ponúkať všetko“ 
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roztrieštený región spojený región
- Ohrozenie existuje v nezhode rozvoja 

medzi susednými obcami, v dupli-
citách, neefektívnosti a rozporných 
zámeroch. 
Koordinácia je v takomto prípade 
veľkou výzvou, pretože každá obec je 
v prvom rade zameraná sama na seba

+ Spoločné plánovanie umožní do-
hodu na rozvoji osídlenia, dopravy 
a prepravy a kompaktnosť osídľova-
nia územia, s nižšími nákladmi na 
infraštruktúru. 
Potenciál krajiny môže byť zachova-
ný v prípade ak sa spoločne zaviažu 
k vzhľadu krajiny a jej ochrany a spo-
ločne budú podporovať jej vývoj 

- Plánovacie procesy sú ťažkopádne, 
pretože musia byť zohľadňované 
rôzne záujmy v rôznych grémiách 
a záväzné hlasovanie je v existujúcej 
štruktúre takmer nemožné

- V rámci dohody o využití územia 
vzniká nebezpečie, že sa zvýši dopyt 
po cenovo vhodných pozemkoch na 
okraji regiónu, čo spôsobí roztriešte-
nie osídlenia 

Identifikácia a image
roztrieštený región spojený región

+ Môže exportovať pozitívny ob-
raz svojho jadrového mesta spolu 
s profilmi jednotlivých obcí, vlastnou 
ponukou a môže získať výhodu v rôz-
norodostí funkcií a kvality

+ Región pôsobí v konkurenčnom 
súboji s jasnou pozíciou a spoločným 
prístupom. Odlišnosti jednotlivých 
území sú cieľavedome podporované, 
posilňujú celok a sú dobre “predateľ-
né“. 
Je viditeľný politicky aj hospodársky. 

+ Obyvatelia majú bližší vzťah k správe 
obce, miestnym spolkom a organizá-
ciám, cítia sa s obcou zrastení. 
Obyvatelia centra sa zase cítia dôleži-
tejší v rámci vidieckeho prostredia

+ Vysoké vnímanie problémov a iden-
tita obyvateľov regiónu zodpovedajú 
inštitucionálnym štruktúram. 
Rastie šanca spoluzodpovednosti sa 
mestský región a posilní sa identifi-
kácia občanov s priestorom.
Flexibilnejšia reakcia na očakávané 
trendy

- Silný vnútorný súboj komplikuje 
spoločnú profiláciu projektov pretože 
v popredí sú záujmy jednotlivých 
obcí. Konsenzus si vyžaduje veľmi 
komplikované moderovanie

- Doteraz známa profilácia obcí bude 
známa iba v rámci regiónu. Obce mu-
sia byť zahrnuté do nového kontextu, 
musí sa vybudovať nová identita

- Jednotlivé obce nemajú dostatok sily 
na úspešný nadregionálny rozvoj, na 
marketing miesta

- Strata zakorenenia občanov vďaka 
vyššej fluktuácii v obciach sa vznikom 
nového usporiadania ešte zrýchli
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roztrieštený región spojený región
- Jednotlivé obce majú vysoký stupeň 

fluktuácie za prácou, školou. Podiel 
dlhodobo bývajúcich postupne klesá 
a tým sa znižuje identifikácia sa 
obyvateľov s obcou a tiež spoluzod-
povednosť za ňu

- Obyvatelia obcí sa cítia aj občanmi 
jadrového mesta (práca, škola, ná-
kupy) tam, kde je to mentálne možné. 
To však neplatí pre veľmi malé obce 
a vedie to k nízkej spolupatričnosti 
k jadrovému mestu

Demokracia a participácia
roztrieštený región spojený región

+ Roztrieštený región umožňuje obyva-
teľom obcí silný vplyv na rozvoj obce.

+ Možnosť reprezentovať spoločné 
záujmy s väčším politickým vplyvom.

+ Vo vzťahu k rozvoju mestského regió-
nu môže mať vplyv cestou rôznych 
foriem spolupráce.

+ Nové možnosti politického vplyvu 
zvyšujú motiváciu pre účasť na pro-
cese rozvoja, obyvatelia majú vplyv aj 
na regionálne projekty.

- Rôznorodá spolupráca s meniacimi sa 
partnermi môže byť netransparentná 
a občania majú minimálnu mož-
nosť ovplyvňovať grémia združení, 
čím klesá spoluúčasť aj politických 
procesoch.

- V rámci väčšej aglomerácie, bez 
iných mestských regiónov, môže mať 
roztrieštené obce viac problémov , čo 
môže viesť k odporu .

- Roztrieštený región ma malý vplyv 
na svoju pozíciu pri vyjednávaniach 
s vládou, krajom.

- Občania môžu pocítiť stratenú „blíz-
kosť“ a nižší vplyv. 
Môžu byť marginalizované problémy 
menšín.

Financovanie a verejné služby
roztrieštený región spojený región

+ Daňová konkurencia môže viesť 
k vyššej efektivite 

+ Spoločné zabezpečovanie úloh vedie 
k synergickým efektom a vedie 
stredno a dlhodobo k  úsporám na 
infraštruktúre 
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roztrieštený región spojený región

+
Obce zabezpečujú služby a vytvárajú 
racionálne štruktúry, majú väčší 
vplyv na financovanie služieb a môžu 
korigovať rozvoj

+
Rozšírená finančná základňa umož-
ňuje lepšie poskytovanie centrálnych 
úloh čo posilňuje a zaisťuje ponuku 
pre celý región. Jeho pozícia voči 
iným zosilňuje

- Mestský región je plný duplicít a ne-
koordinovaných ponúk, čo znemož-
ňuje cenovo nákladné investície

+ Spojenie úloh a služieb umožní posú-
denia súčasnej ponuky a jej orientá-
ciu na budúcnosť 

- Daňová konkurencia v spojení s rôz-
nou štruktúrou obyvateľstva vedie 
z rastúcim rozdielom výkonnosti obcí 
a vedie k rastu segregácie, rastúce 
disparity znemožňujú spoločné rieše-
nie problémov

- Vyššia cenová úroveň v centre môže 
znamenať zvýšenie cenovej úrovne 
v celom regióne

- Jadrové mesto regiónu financuje 
mnohé kultúrne ponuky, voľno 
časové aktivity celého regiónu, čo 
pri obmedzených verejných zdrojoch 
vedie k znižovaniu kvality a rozsahu

-

SPOLUPRÁCA OBCÍ V RÁMCI MESTSKÉHO REGIÓNU

Slovensko je štátom diferencovaným. Jeho úspech závisí od spoloč-
nej vôle, spoločných cieľov rôznorodých kultúr a priestorov a najmä od 
prevzatia vlastnej zodpovednosti. Slovensko by malo mať jasný cieľ jed-
notného, ale zároveň rôznorodú identitu podporujúceho štátu. Preto je 
dôsledne aplikovať princípy spravodlivej deľby moci, najmä princípu sub-
sidiarity.

V roku 2017 sa uskutočnili piate voľby do samosprávnych orgánov na 
úrovni vyšších územných celkov, ktoré opätovne, ako každé štyri roky, 
rozvírili diskusiu o ich význame, potrebnosti, posilnení, zrušení,...Politic-
ké postoje však následne, po zverejnení výsledku volieb a  novom rozde-
lení postov utíchnu. Tí čo sa cítia víťazmi, aj keď sa prikláňali k zrušeniu 
samosprávnych krajov, zmiernia svoju rétoriku a postupne objavujú čaro 
získaných postov. Tí čo prehrajú hľadajú možnosť ako pozíciu krajskej sa-
mosprávy oslabiť. 
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To všetko je možné aj preto, lebo samotné kompetenčné vybavenie vyš-
ších územných celkov dáva málo priestoru na reálne plnenie zákonom de-
finovaných úloh18, vyššie územné celky sú úplne závislé od transferov a do-
tácií zo štátneho rozpočtu, teda bez skutočných vlastných príjmov. Ďalším 
dôvodom je ich malá zodpovednosť voči voličovi. Ak k tomu pridáme kvali-
tu výkonu zástupcov občanov je jasné, že to evokuje potrebu zmeny. 

Samotná zmena územnosprávneho usporiadania vyšších územných cel-
kov, alebo ich zrušenie, však nič neprinesie. V prvom rade je nevyhnutná 
zmena v rozdelení právomoci a v spôsobe financovania úloh územnej sa-
mosprávy, teda reforma „fiskálnej decentralizácie“. 

Existujú rôzne modely (integračné, dezintegračný), pomocou ktorých 
je možné naplniť princíp subsidiarity a  obmedziť negatívne externality. 
Jedným z nich je model regionálny, teda vytvorenie druhej úrovne samo-
správy, čo predpokladala aj Ústava SR a ktorý sa aplikoval na Slovensku. 
Inou možnosťou je model bez vyšších územných celkov, v  ktorom budú 
úlohy nadobecného charakteru zabezpečované buď centrálnym mestom, 
alebo zmluvnými vzťahmi medzi obcami, alebo spoluprácou centrálneho 
mesta a obcí v rámci mestských regiónoch19. V rámci diskusie sme ponúkli 
aj realizáciu modelu tzv. účelových obcí 20 t.j. kedy obce budú spolupracovať 
v rôznych zoskupeniach podľa potreby efektívneho zabezpečovania jednot-
livých úloh. Vychádzali sme pritom z princípu, že neexistuje optimálna veľ-
kosť územnosprávnej jednotky, ale optimálna veľkosť výkonu/ počet klien-
tov, pre jednotlivé druhy úloh/kompetencií. Iný počet obyvateľov /klientov 
je potrebných napríklad pre optimálne fungujúcu materskú škôlku a  iný 
pre efektívne nakladanie s komunálnym odpadom.

18 Poznatky z doterajšieho fungovania ukazujú aj na zlyhania ich predstaviteľov, ktoré 
sa nechovali ako samospráva v mene občana, ale skôr ako agentúry centrálnej vlády

19 http://www.komunal.eu/sk/municipality 
20 Viktor Nižňanský: Rekonštrukcia štátu II., Komunálne výskumné a poradenské cen-

trum, n. o.,2017, www.komunal.eu . Jednou z možností je aplikácia FOCJ (Funktio-
nal Overlaping Competing Jurisdiction), kde priestorové vymedzenie zodpovedá 
efektívneho zabezpečovaniu služieb jednotlivých kompetencií (F), nie je potrebná 
väzba na politické členenie (O), obce si zvolia s kým chcú a v čom spolupracovať (C), 
územné celky sú demokratické, občania si volia priamo zástupcov, majú možnosť 
vyberať dane, poplatky
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Pri spoločných úlohách nemá dominovať centrálne mesto
Často sa vzťah mesta a  jeho zázemia opiera o predstavu, že centrál-

ne (jadrové) mesto je vo vzťahu k  okoliu, k  okolitým obciam, nadrade-
né. Takáto predstava však nezodpovedá nami chápaného pojmu mestský 
región. Existujú oblasti, ktoré sú dôležité pre mestský región ako celok 
a  preto sa obce v  ňom, vrátane jadrového mesta, majú chovať ako rov-
nocenní partneri, ktorí sa v  mnohých prípadoch spájajú aj so súkrom-
ným sektorom do spoločných aktivít v prospech bývajúceho obyvateľstva 
a návštevníkov.

Ústava Slovenskej republiky a zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v  znení neskorších predpisov vychádzajú z  princípu rovnakého 
postavenia všetkých obcí, ktoré majú bez ohľadu na veľkosť rovnaké prá-
vomoci a povinnosti. Na regionálnu a miestnu samosprávu boli prenesené 
stovky kompetencií či už vo forme samosprávnej pôsobnosti alebo vo for-
me preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy. 

Medzi  hlavné princípy vládnej stratégie decentralizácie patrili: spra-
vodlivá vertikálna deľba moci, vrátane princípu subsidiarity, vytvore-
nie podmienok pre rozvoj občianskej spoločnosti a  flexibilita pri riešení 
problémov a zabezpečovaní verejných služieb. Súčasťou bola aj flexibilita 
združovania sa obcí za účelom medziobecnej spolupráce pri efektívnom 
plnení zverených úloh a požiadaviek občanov. Táto preferencia flexibilnej 
možnosti spolupráce bola uplatnená preto, aby mohla existovať rôzna veľ-
kosť správnej jednotky pre jednotlivé druhy kompetencií. Vytvorili sa tak 
predpoklady, aby bolo možné v rámci medziobecnej spolupráce zabezpečiť 
nielen výkon správnej agendy, ale aj rozvoj spravovaného územia. Pravidlá 
medziobecnej spolupráce boli zakotvené v zákone § 20 zákona 369/90 Zb., 
v znení neskorších predpisov: 
1. obce môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutoč-

nenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o  zriadení 
združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa oso-
bitného zákona,
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2. majetok, ktorý obce získajú na základe zmluvy uzavretej na účel usku-
točnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, alebo z  činnosti právnickej 
osoby, ktorú založili podľa osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníc-
tvom všetkých obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy. Podiel na majetku zís-
kanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, 
ak sa obce nedohodnú inak,

3. spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti 
a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolu-
práci rovnaké postavenie.

Sedem oblastí pre spoluprácu
Na základe skúsenosti z  pilotných projektov o  mestských regiónoch 

sme identifikovali sedem oblastí, v  rámci ktorých sa ukazuje spolupráca 
mesta a  obcí, ale aj spolupráca verejného a  súkromného sektora v  rámci 
mestského regiónu ako výhodná a umožní rast územia ako celku:
1. podpora hospodárstva (napr. spolupráca v jednotlivých odvetviach, spo-

ločný rozvoj plôch, spoločné usídľovanie podnikov, koordinované využi-
tie endogénneho potenciálu územia s cieľom podpory rastu),

2. vedomostná spoločnosť (napr. rozvoj technológií, vytvorenie informač-
nej a komunikačnej platformy, internetové portály, ďalšie opatrenia na 
zdieľanie vedomostí),

3. spoločné verejné politiky v  rozsahu kompetencií obcí (napr. sociálne 
služby, školstvo, doprava a preprava, zdravotníctvo, e-government ...)

4. udržateľný rozvoj dopravy (napr. vytvorenie spoločného dopravného 
konceptu, optimalizácia verejnej osobnej dopravy, koncepcia mobility, 
spoločná cenová politika),

5. vytvorenie, resp. udržanie vysokej kvality života a životného prostredia 
(napr. zelené plochy, oddych, ekologické plochy, opatrovanie, údržba, 
zariadenia voľného času, kultúry, manažment zdrojov, zvýšené nasa-
denie obnoviteľných zdrojov energie, odpadové hospodárstvo, protipo-
vodňové opatrenia),
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6. udržateľný rozvoj osídlenia (napr. spoločný postup pri využívaní úze-
mia, kultúrnej krajiny, transparentnosť a koordinácia miestnych a re-
gionálnych rozvojových plánov, využívanie pôdy, zabraňovanie roz-
triešteniu osídlenia),

7. spoločný marketing (jedná sa o budovanie spolupatričnosti k mestské-
mu regiónu, vytváranie identity, pre podporu spolupatričnosti, vytvo-
renie spoločnej pozície regiónu v národnej a medzinárodnej konkuren-
cii cestou pomocou spoločného vystupovania navonok).

Inštitucionálne riešenie
Regionálne a  lokálne „vlády“ majú byť kľúčovou, iniciačnou a  koordi-

načnou jednotkou, ktorá môže efektívne vstupovať do podpory vytvárania 
a budovania inovačnej infraštruktúry a strategického usmerňovania roz-
voja. Odstraňovanie regionálnych disparít, najmä medzi juhovýchodnou 
a západnou časťou Slovenska a postupná konvergencia regiónov stredného 
a východného Slovenska by mala byť založená na vytvorení silných ekono-
mických centier regiónov, ktoré budú motorom rozvoja regiónu. 

Vychádzajúc zo súčasného stavu prichádzajú do úvahy štyri scenáre:
1. zachovanie súčasného stavu 
Z analýzy súčasného stavu a očakávaných trendov sa ukazuje, že roztriešte-
ný región s pretrvávajúcimi duplicitami pôsobenia samosprávnych a štát-
nych inštitúcií nie je vhodný pre budúci rozvoj regiónu.
2. vznik novej úrovne v hraniciach VUC by znamenal vznik nových orgá-

nov, inštitúcie a  ďalšie náklady na prípravu, realizáciu a  koordináciu. 
Samotné kreovanie ďalšej úrovne je komplikovaný a dlhšie trvajúci pro-
ces, kým príde k dohode medzi politickými aktérmi. Vytvorenie ďalšej 
úrovne na Slovensku je neprijateľným riešením a pri násilnom vytvore-
ní tejto úrovne je otázna jeho pridaná hodnota, pretože bez akceptácie 
aktérov to nebude funkčné riešenie

3. Presun kompetencií na úroveň vyššieho územného celku v súčasných 
hraniciach



REKONŠTRUKCIA ŠTÁTU III. | SILNÉ MESTÁ SILNÉ SLOVENSKO 57

 Problémom, okrem samotných transakčných nákladov, je súčasné vy-
medzenie vyšších územných celkov, ktoré nezodpovedá meniacej sa 
priestorovej organizácii hospodárstva a  spoločnosti a  ani kritériám 
regionalizácie21. Presun kompetencii, spôsob financovania a  následné 
rozhodovanie, napríklad v oblasti rozvoja osídlenia alebo miestnej eko-
nomiky bude vyžadovať komplexné a neľahké vyjednávanie

4. Podpora centier osídlenia a posilnenie medziobecnej spolupráce (mest-
ský región) 
Orientáciu na podporu centier osídlenia a zavedenie medziobecnej spo-

lupráce je potrebné posúdiť v každom regióne osobitne. Napríklad v regió-
noch stredného a východného Slovenska má cielená podpora stredne veľ-
kých miest, ako centier osídlenia, potenciál stať sa rozvojovým faktorom 
pre celý región. Zároveň je však potrebné, aby prišlo k zvýšeniu významu 
medziobecnej spolupráce, čo je v rukách parlamentu. Vzhľadom na doteraj-
šie skúsenosti sa ukazuje ako možnosť aj zavedenie povinnosti spolupráce 
v definovaných kompetenciách zo zákona (príklad: zákon o metropolitnom 
regióne Frankfurt/Rhein-Main). Nakoľko sa nejedná o návrh novej úrovne 
verejnej správy, ale o podnet na začiatok systematickej spolupráce pri rie-
šení súčasných a očakávaných problémov, odporúčame ponechať vymedze-
nie hraníc mestského regiónu na dohode a rozhodnutí orgánov miestnej 
samosprávy, bez ohľadu na hranice súčasných vyšších územných celkov. Pri 
odporúčaní konkrétnych miest ako centier mestských regiónov vychádza-
me z toho, že tieto spĺňajú kritérií z hľadiska vnútroštátneho, ale aj medzi-
národného. Sú to súčasné sídla samosprávnych krajov a mestá, ktoré mali 

21 kritériá regionalizácie sú:rešpektovanie princípov regionalizácie (nodálny región, 
administratívne centrum,..), ekonomická integrita regiónov, infraštruktúrne vyba-
venie územia, etnické, historické, konfesionálne faktory, doterajší vývoj členenia 
( identifikácia regiónov,..), nákladovosť usporiadania, osídlenie a urbanizácia, do-
stupnosť okrajových sídiel, prírodné pomery ( prírodné bariéry, gravitácia k  cen-
trám osídlenia,..), vymedzenie kompetencií jednotlivých úrovní a zložiek verejnej 
správy, zladenie záujmov štátnej správy a samosprávy, perspektíva vývoja svetovej 
spoločnosti, štátu, regiónov, miest a obcí, 
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byť podľa „župného variantu“ takýmito centrami v súlade s kritériami re-
gionalizácie (kritérium homogenity, kritérium nodality a centrality infraš-
trukturálne vybavenie, dostupnosť okrajových sídiel). Jedná sa o mestá / 
mestské regióny: Banská Bystrica, Bratislava, Komárno, Košice, Liptovský 
Mikuláš, Lučenec, Martin, Michalovce, Nitra, Poprad, Prešov, Prievidza, Ri-
mavská Sobota, Trnava, Trenčín, Žilina. 

Návrh centier má za cieľ podporiť územný rozvoj Slovenska založený 
na vyváženom hospodárskom raste a územnej organizácii činností v rámci 
polycentrickej mestskej štruktúry a postupne vyrovnávanie regionálnych 
rozdielov. Koncepcia územného rozvoja Slovenska definuje navrhované 
mestá ako tzv. špecifické centrá a  centrá I. kategórie. Z  dôvodu plošnej 
účinnosti centier (tzv. atrakčný okruh: optimálna dostupnosť za prácou, 
školstvom, službami, obchodmi) je sústava miest doplnená o ďalšie mestá 
(Komárno, Liptovský Mikuláš, Levice a  Michalovce). Námet na podporu 
centier mestských regiónov je možné v prechodnom období rozšíriť a ďal-
šie mestá, ktoré tvoria centrá prirodzených regiónov, čím by sa počet mest-
ských regiónov rozšíril. 

Výsledkom aplikácie scenára podpory centier osídlenia môže byť odpo-
veď na otázku potrebnosti vyšších územných celkov v ich súčasnej podobe 
a zároveň prechodný krok k možnej amalgamizácii obcí, nakoľko viacroč-
nou spoluprácou obcí sa vykrištalizujú vzťahy medzi obcami a postoje oby-
vateľov (napr. v kantónoch Švajčiarska prišlo vo väčšine prípadov k zlučo-
vaniu obcí so súhlasom obyvateľov až ako dôsledok desaťročia trvajúcej 
spolupráce).

Združenie, jedna z foriem spolupráce22

Jedná sa o spoluprácu obcí, nie primárne o spoluprácu verejného a sú-
kromného sektora. Ide o  vytvorenie podmienok na úrovni miestnej sa-

22 Súčasť projektu vypracovaného pre založenie Združenia obcí mestskej funkčnej 
oblasti Trnava, www.zomot.sk Komunálne výskumné a poradenské centrum n. o. 
Piešťany, január 2016
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mosprávy pre efektívnejšiu spoluprácu so súkromným sektorom. Prístup 
spolupráce v  hraniciach mestského regiónu, je plne v  súlade s  trendmi 
v Európe. Rozvoj mestského regiónu, zvyšovanie jeho konkurencieschop-
nosti voči hlavnému mestu Slovenska, iným regiónom na Slovensku, ale 
aj v priestore strednej Európy, vytvorenie podmienok pre reakcie na oča-
kávané trendy a výzvy, si vyžaduje čo najstabilnejšiu štruktúru. Ideálnym 
riešením by bolo zlučovanie. 

Nakoľko takýto prístup, vzhľadom na doterajší vývoj, minimálnu 
mieru spolupráce, ale aj súčasné bariéry a  nepripravenosť politických 
elít na miestnej a centrálnej úrovni pristúpiť k centrálne riadenému zlu-
čovaniu obcí, nepovažujeme za reálny, druhým najlepším riešením je čo 
najpevnejšia a najstabilnejšia forma spolupráce v hraniciach mestského 
regiónu. 

Hlavné princípy združenia:

Identita
združenie posilní rozvoj a  význam mestského regiónu ako politicky, 

hospodársky a kultúrne jedinečného priestoru, v rámci ktorého jednotne 
vystupujú mesto a obce ako partneri
Stratégia

združenie dosiahne svoje ciele, zámery, tým, že sa vytvorí základ dôve-
ry a partnerských vzťahov, posilní sa sebavedomie, zosieťujú sa združené 
obce, a tým aj ich vedomosti, schopnosti
Organizačná kultúra 

združenie je partnerom každej obce, orientované na riešenie problémov 
a otvorené využívaniu inovácií a podporujúcemu rozvoj obcí v združení
Úlohy

združenie na základe dohody obcí zabezpečí spoločne pre všetky člen-
ské obce úlohy v  oblastiach dohody jeho členov a  bude znášať politickú 
a právnu zodpovednosť za ich výkon
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Procesy
združenie bude vypracovávať na základe zadania produktov, podporo-

vať obce v správe a riadení územia obcí a bude sa starať o dohody, obhajo-
vanie záujmov obcí
Zdroje

združenie má svoj vlastný rozpočet a bude mať kvalifikovaný personál 
Systém

združenie je vo vlastníctve obcí, bude mať potrebné rozhodovacie a pra-
covné štruktúry, ktoré dokážu pripravovať a realizovať projekty

Príležitosti a ohrozenia spolupráce mesta a obcí v rámci mestského regiónu

A. príležitosti B. ohrozenia

A1 Využitie rôznorodého potenciálu územia B1 Rôzna veľkosť obcí

A2 Efektívnejšie zabezpečenie úloh a zabezpečenie 
úloh, ktoré sa doteraz nezabezpečovali

B2 Rozličné perspektívy rozvoja 
obcí

A3 Včasné rozpoznanie spoločného a odlišností B3 Rozličná identita

A4 Posilnenie pozície v rámci kraja a štátu B4 Rozličné záujmy a priority

Ohrozenia sťažujú spoluprácu a preto je potrebné hľadať ich riešenie. 
Námety na riešenie ohrození:

B1 Rôzna veľkosť obcí
V  spoločnom regióne existujú obce s  rozličným počtom obyvateľov, 

rôznymi pracovnými možnosťami, rozličným hospodárskym potenciálom, 
odlišnou daňovou a finančnou silou. Jadrové mesto, väčšie obce a menšie 
obce majú rozličné profesionálne politické zastúpenie, rôznu veľkosť úra-
dov, organizácie, ale aj rôznu úroveň profesionality. 

Možné riešenia:
z obsahového hľadiska
• profesionálni zamestnanci jadrového mesta robia prípravu v  jednotli-

vých oblastiach pre celý región, pričom sú platení obcami celého regiónu
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z organizačného hľadiska 
• je potrebné zabrániť aby jadrové mesto dominovalo, v spoločných poli-

tikách by mali byť všetci rovní
• v  jednotlivých oblastiach je možné odovzdať vedenie komisie ľuďom 

z obcí,
• je možné zriadiť profesionálnu inštitúciu, ktorá bude mať na starosti 

prípravu odbornej agendy financovanej zo zdrojov obcí regiónu
z procesného hľadiska je
• lepšie začať bez vopred definovaného konkrétneho výsledku, tým sa 

všetci členovia môžu zúčastniť procesu,
• vhodné používať participatívne metódy na prípravu projektov,
• potrebné jasne definovať pravidlá, ak nie sú jasne je dobré ich vyjasniť 

všetkým,
• najlepšie začať s menšími projektmi

B2 Rozličné perspektívy rozvoja obcí
Vidiecke obce sú často vystavované väčšiemu tlaku pri ich rozvoji. 

K tomu je väčšinou rozvoj orientovaný tam, kde existuje optimálne prepo-
jenie osídlenia a dopravy, preto sa najčastejšie územie rozvíja pozdĺž hlav-
ných ťahov. Vidiecke, menej dostupné, obce mimo hlavných ťahov ťažko 
„znášajú“ pokračovanie takého procesu. 

Možné riešenie:
z obsahového hľadiska
• vytvorenie spoločnej stratégie, vízie, spoločného programu rozvoja
• vypracovať opatrenia v  niektorých oblastiach v  prospech vidieckeho 

územia
• motivovať malé obce v projektoch
• podporiť odborne menšie obce
z organizačného hľadiska
• vytváranie flexibilných zoskupení pre jednotlivé projekty
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z procesného hľadiska
• je možné začať s projektom pre menší počet obcí, ale informovať všetky
• v priebehu času nebude platiť vo všetkých projektoch stratégia win-win, 

niektoré obce získajú, iné nie, preto je potrebné vypracovať dopadovú 
analýzu na všetky obce (čo získajú, čo stratia) 

B3 Rozličná identita
Napriek tomu, že sa životné štýly mesta a vidieka približujú, rozdiely 

medzi mestskou a vidieckou identitou sú zreteľné. To môže viesť k rozlič-
ným prioritám, k nedorozumeniam a nedôvere. Možné riešenia:
z obsahového hľadiska je 
• potrebné rôznymi spoločnými aktivitami dosiahnuť spoločnú identitu 

regiónu
• vhodné spolu vypracovať spoločnú víziu
• vhodné začať s dôveryhodnými projektmi
z procesného hľadiska 
• vytvárať postupne spoločný príbeh regiónu
• vyzdvihovať to čo spája, nie to čo rozdeľuje
• postupne budovať spoločnú identitu
• je vhodné mať všeobecne akceptovaných „vlajkonosičov“ a získať osob-

nosti pre podporu spolupráce 

B4 Rozličné záujmy a priority
Mesto a obce nemusia reagovať na rovnaké výzvy. Zatiaľ čo mesto trá-

pia sociálne problémy, doprava,...vidiek má problémy s  infraštruktúrou, 
miestnou ekonomikou. Preto bude chcieť každý presadzovať svoje priority. 
Situácia sa vyhrocuje aj tým, že volení predstavitelia obcí chcú realizovať 
svoje sľuby, projekty a  zastupujú záujmy svojich obyvateľov. Regionálne 
aktivity a angažovanie sa občania pri voľbách neocenia. Možné riešenia:
z obsahového hľadiska je
• vhodné zvýrazňovať potenciál celého regiónu,
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• vytvoriť menšie centrá pre malé obce v rámci regiónu,
•  potrebné, okrem regionálnych projektov, riešiť aj miestne projekty,
z organizačného hľadiska
• vytvoriť tematické skupiny na spoluprácu,
• umožniť variabilnú geometriu projektov (projekty pre rôzne skupiny obcí),
z procesného hľadiska
• budovať na úspechoch doterajších regionálnych projektov, 
• vnímať špecifiká obcí, mikroregiónov,
• zvýrazňovať riešenia spoločných problémov,
• zvoliť rôznu rýchlosť realizácie projektov,
• flexibilne nastavovať procesy . 

ÚČELOVÁ OBEC – ALTERNATÍVA REGIONÁLNEHO MODELU23

Postupné znižovanie významu hraníc územných celkov transformáciou 
spoločnosti a  zmenou chovania sa ľudí, otvárajú otázku či by pre každú 
úlohu, ktorá evidentne presahuje možnosti a hranice jednej obce nemala 
existovať úplná voľnosť obcí vytvoriť špeciálnu správnu jednotku tam, kde 
to bude efektívnejšie. 

Vychádzam z už uvedeného princípu, že neexistuje optimálna veľkosť 
územnosprávneho celku (dokazujú to mnohé príklady zo zahraničia, ale 
aj Slovenska), ale existuje optimálna veľkosť jednotky pre zabezpečova-
nie konkrétnej úlohy, napr.: predškolské zariadenia, školy, sociálne služby, 
údržba ciest,... nakoniec aj na Slovensku máme príklad vodárenských spo-
ločností, ktoré nekopírujú politické obce, kraje.

Pri hľadaní vhodného riešenia je potrebné rešpektovať kritériá:
1. maximálnej inštitucionálnej zhody medzi:
 b. nositeľom rozhodnutia a nositeľom nákladov (princíp spojenia)

23 Pracovný názov, v  koncepcii decentralizácie sa uvádzalo slovné spojenie účelový 
zväz obcí
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 c. nositeľom rozhodnutia a užívateľom (demokratický princíp)
 d. nositeľom nákladov a užívateľom (princíp ekvivalencie)
2. prekrytie zabezpečovania konkrétnej úlohy, potrebných kompetencií/

právomocí a priamej zodpovednosti (politická a fiskálna ekvivalencia).

Kombináciou týchto kritérií je možné dospieť k alternatívam riešenia (zo-
radené podľa intenzity spolupráce od najslabšej po najsilnejšiu):
1. zmluvná spolupráca obcí (voľnejšiu spolupráca)
2. združenie obcí pre vybrané úlohy (intenzívnejšia forma)
3. viacúčelové združenie obcí
4. účelová obec, intenzívna forma zabezpečovania úloh pri zachovaní pô-

vodných politických obcí
5. zlúčenie obcí

Vzhľadom na situáciu, argumenty, ale aj očakávaný vývoj a trendy v spo-
ločnosti, nepovažujem za vhodné pristúpiť k plošnému zlučovaniu obcí. 

Riešenie cestou účelovej obce, prehlbuje súčasný systém medziobecnej 
spolupráce, rešpektuje platnú legislatívu a  zároveň ponecháva na obyva-
teľoch obcí, aby sa sami rozhodli či sa chcú spájať s  inými obcami alebo 
nie. Návrhom riešenia sa vraciame k námetu z koncepcie decentralizácie 
a modernizácie verejnej správy z roku 2000, kde sa odporúčalo zabezpe-
čovania kompetencií formou účelového zväzu obcí, ako verejno – právnej 
korporácie. Pritom nie je nevyhnutné aby boli v rámci jedného zväzu/ úče-
lovej obce, vykonávané všetky kompetencie, ale obce sa môže by súčasťou 
rôznych zväzov / rôznych účelových obcí. Tento prístup umožní postup-
né a prirodzené formovanie regionálnych štruktúr – mestských regiónov, 
v ktorých nebudú vopred definované hranice, ale tie budú výsledkom priro-
dzených vzťahov medzi centrom a jeho spádovým územím. Riešenie umož-
ní prirodzeným spôsobom nahradiť súčasnú štruktúru vyšších územných 
celkov.
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Účelová obec 24

je verejnoprávna korporácia25, ktorá je s  politickými obcami na jednej 
úrovni. Na rozdiel od politickej obce ide o špecializovanú obec pre niekto-
ré úlohy, napr. technická infraštruktúra, hospodárenie s odpadom, verejná 
preprava, bezpečnosť, sociálne veci, školstvo,... Od združení obcí sa odlišuje 

24 Východisko: FOCJ (Functional, Overlapping and Competing Jurisdictions,) a práce 
prof. Reinera Fuchsbergera, Universität Fribourg, Švajčiarsko

 Funkčnými, prekrývajúcimi sa a medzi sebou súťažiacimi správnymi jednotkami sa 
nesnaží riešiť prelievanie efektov rozširovaním správnych celkov. Ide o vytvorenie 
flexibilných, variabilných jednotiek, ktoré poskytujú špecifické služby pre obmedze-
ný počet občanov v jasne vymedzenom priestore/území. Občania sú členmi viace-
rých takýchto jednotiek, spolurozhodujú o ich výkonoch a výdavkov a volia orgány. 
Jednotky sú často v konkurencii. V ideálnych podmienkach sa dá týmto prístupom 
obmedziť problém prelievania úžitku.

25 Slovenský právny poriadok – i súčasná prax – pozná viacero foriem medziobecnej 
spolupráce, napríklad: 
- spoločný fond (§ 7 ods. 6 druhá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-

ní v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o obecnom zriadení“/),
- združovanie prostriedkov (§ 7 ods. 5 zákona o obecnom zriadení), 
- obchodná spoločnosť (§ 56 a nasl. Obchodného zákonníka), spravidla spoloč-

nosť s ručením obmedzeným (§ 105 až 153 Obchodného zákonníka) alebo ak-
ciová spoločnosť (§ 154 až 220a Obchodného zákonníka), 

- družstvo (§ 221 až 260 Obchodného zákonníka), 
- zmluva o združení (§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka), 
- združenie obcí poskytujúce všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997 Zb. 

o neziskových organizáciách poskytujúce verejnoprospešné služby v znení zá-
kona č. 35/2002 Z. z.), 

- zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti (§ 20a 
zákona o obecnom zriadení), napr. zmluva o zriadení spoločného obecného úra-
du (§ 20a ods. 3 zákona o obecnom zriadení), zmluva o hlavnom kontrolórovi 
viacerých obcí (§ 18b zákona o obecnom zriadení) 

- združenie obcí (§ 20b zákona o obecnom zriadení), 
- dohoda o spolupráci s obcou/obcami iných štátov (§ 21 zákona o obecnom zriadení), 
- členstvo v medzinárodnom združení obcí (§ 21 zákona o obecnom zriadení), 
- dohoda (zmluva) verejnoprávneho charakteru, napr. dohoda o zlúčení obce (§ 2a 

ods. 2 zákona o obecnom zriadení), dohoda o rozdelení obce (§ 2a ods. 6 zákona 
o obecnom zriadení), písomná dohoda o spoločnom hasičskom zbore (§ 33 záko-
na č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov), 

- záujmové združenia obcí (čl. 66 Ústavy Slovenskej republiky, § 20f až 20j Ob-
čianskeho zákonníka). 
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tým, že v danej oblasti môže mať daňovú (vec diskusie)/poplatkovú právo-
moc, občanmi volené orgány/ zástupcov občanov a vlastné nástroje priamej 
demokracie ( napr. referendum). Účelová obec umožní politickým obciam za-
bezpečovať ich potreby spolu s inými obcami na dobrovoľnej báze , pričom 
môžu byť zachované súčasné, viacúčelové kooperačné formy alebo sa môžu, 
vytvoriť nové jednotky, podľa oblastí, pre zvýšenie synergického efektu. 

Vytvorenie účelovej obce s jasnými úlohami, kompetenciami a zodpo-
vednosťou minimalizuje problémy, ktoré vznikajú pri účelových združe-
niach a iných formách kooperácie. Umožňuje zníženie počtu inštitúcií na 
miestnej úrovni, čo zvýši transparentnosť a efektívnosť, ale aj odblokova-
nie reformných projektov, pri ktorých existuje iba voľba medzi zlúčením 
a samostatným výkonom kompetencií. Pritom sa zachovajú osvedčené zá-
kladné princípy organizácie štátu: priama demokracia, finančná transpa-
rentnosť, priama zodpovednosť orgánov, princíp subsidiarity. Účelová obec 
sa opiera o štyri princípy: funkčnosť, presah cez hranice obce, konkurencia, 
verejnoprávna korporácia:

• Funkčnosť
Hlavnou myšlienkou je koordinácia ponuky a  dopytu cestou špeciali-

zácie. To umožní aj efektívnejšie nasadenie nadstavby (budovy, IKT, ale aj 
personálnych výdavkov). Na rozdiel od multifunkčného poskytovania úloh 
jednotlivými obcami je možné dosiahnuť vyššiu efektivitu v  rozličných 
oblastiach. Vychádzame z toho, že správne celky majú zabezpečovať svo-
je úlohy efektívne a teda platí, že čím viac sa prekrývajú ponuka a dopyt 
po službe, tým lepšie. Ak obec zabezpečuje veľké množstvo úloh existuje 
pre občana problém orientovať sa v tom, posudzovať efektivitu poskyto-
vanej služby a namietať, prejavovať svoju nespokojnosť. Ak by sme však 
multifunkčnosť obce nahradili sústavou, katalógom jednotlivých služieb, 
bolo by omnoho ľahšie zapojiť občana do procesu. Z  ekonomického hľa-
diska existujú pre rôzne služby (škola, hasiči, sociálne veci, odpad, vodo-
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vod, kanalizácia,...) rôzne východiská pre efektivitu ich zabezpečovania. 
Pre každú z  týchto služieb, ak ich mám zabezpečovať verejný sektor by 
preto bolo potrebné nastaviť osobitný organizačný model a osobitné dane 
a poplatky. V praxi by to znamenalo, že pre každú oblasť vznikne osobitná 
územnosprávna jednotka, bez toho aby sme deštruovali súčasnú štruktúru 
politických samosprávnych obcí, čím sa odstránia aj doterajšie externality, 
znížia sa náklady, nebudú potrebné osobitné úpravy pre rôzne veľkosti,... 

• Presah cez hranice obce
Existujú dva možné scenáre: 

 – personálny princíp: občan sa sám rozhodne do ktorej správnej jednot-
ky bude patriť, nezávisle od svojho miesta a bydliska a pracoviska 

 – teritoriálny princíp: príslušnosť k správnej jednotke je daná trvalým 
bydliskom občana.

Za vhodnejší považujeme teritoriálny princíp čo znamená, že obec môže 
byť súčasťou rozličných účelových/špecializovaných obcí, zároveň teda tiež 
platí, že obec môže ponúkať svoje služby rôznym špecializovaným obciam. 
V zásade ide o to, že model účelovej obce nie je silne viazaný na organizač-
nú formu.

•  Konkurencia
Musia existovať dva mechanizmy: možnosť vystúpenia a možnosť hla-

sovania. Tieto mechanizmy umožňujú dva rôzne druhy konkurencie:
 – možnosť vystúpenia umožňuje občanom, celej obci, ak sú nespokoj-

ní s poskytovaním služieb zmeniť preferenciu a stať sa súčasťou inej 
správnej jednotku. Ak by to napriek nespokojnosti občanov obec 
neurobili (asi by nezískali väčšinu), môžu opustiť obec nespokojní 
občania a usadiť sa tam kde sú ich preferencie lepšie naplnené. 

 – možnosť hlasovania je založená na volebnom práve v rámci špeciali-
zovanej obce, čo umožňuje v prípade nespokojnosti s plnením úloh 
zmenu. 
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•  Verejno právna korporácia
Nositeľ úlohy bude mať zodpovednosť pred občanmi a preto by mal byť 

založený v súlade s verejným právom, bude mať zvrchovanosť a právo vy-
nucovania. Nezávislosť takejto obce je možná iba v prípade daňovej právo-
moci, pretože iba vtedy môžu mať právomoci priamej demokracie účinok. 
Nebude však zákonom stanovená povinnosť zabezpečenie úlohy obcou. Je 
treba rozlišovať medzi právomocou a povinnosťou. 

Charakteristika účelovej obce

Aká veľká má byť účelová obec?
Účelová obec zahŕňa územia prislúchajúcich obcí, ktoré sa dobrovoľne 

rozhodli spoločne zabezpečovať vybrané úlohy (bottom up). Zo strany štá-
tu neexistuje preddefinovaná štruktúra úloh a ani veľkosť jednotiek 

Koľko obcí by malo byť súčasťou účelovej obce?
Neexistuje optimálny počet obcí, či to budú 2 alebo 80 záleží od dohody 

a efektivity zabezpečovania úlohy

Od čoho závisí veľkosť účelovej obce?
Je to variabilné podľa úlohy, potrieb a  iných kritérií spolupráce. Nee-

xistuje štátny tlak na obce, aj keď v praxi sa to môže stať, že ekonomické 
aspekty vytvoria tlak na spoluprácu. Kritériá efektívneho výkonu služby sú 
dôležitejšie ako „estetické“ aspekty

Aké úlohy má zabezpečovať účelová obec ?
Všetky úlohy čo doteraz plnili obce a VUC budú plniť obce. Účelová obec 

plní každú úlohu na ktorej sa zhodli členské obce a ktorá bola na účelovú 
obec prenesená z obcí. V praxi to budú najmä úlohy, ktoré majú veľké vý-
davky/podiely na rozpočte, či už z dôvody investičného alebo prevádzkové-
ho. Štát nebude určovať tieto úlohy, ide o využitie šance, veľkosti a výhod 
spolupráce. Nanajvýš štát môže nepriamo (legislatívou, finančným vyrov-
návaním) vytvárať podmienky pre spoluprácu
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Koľko úloh môže byť prenesených na účelovú obec
Môže to byť jedna, ale aj všetky úlohy, podľa potrieb a vôle členských 

obcí. Čiže obec si môže nechať jednu alebo dve – tri úlohy, ktoré sú pre ňu 
dôležité a ostatné riešiť v účelovej obci. 

Ako to je s demokratickou zodpovednosťou?
Pre účelovú obce platia tie isté pravidlá ako pre politickú obec, otázky 

volieb, referenda,...teda zvolení predstavitelia musia skladať účty obča-
nom. Občania s politickými právami v členských obciach vytvárajú spoloč-
ne orgán (-y) účelovej obce, na základe volebného systému.

Ako sa budú tvoriť úrady účelovej obce ?
Pretože korporácia má špecifické ciele, nebude exekutíva/úrad tvorený 

na základe politických dohôd, ale skôr na báze výberu odborníkov pre danú 
oblasť a nastavených kritérií

Aká bude organizácia účelovej obce?
Účelová obec môže mať zastupiteľstvo, ale môže existovať aj bez neho 

(správna rada a dozorná rada z volených predstaviteľov politických obcí, 
menovaný riaditeľ správnou radou, kancelária). Voľba formy bude pone-
chaná na členoch združenia, čím sa predíde umelo a zo zákona vytváraným 
orgánom.

Nebudú potrebné zmeny aj v pôvodných obciach?
Účelová obec môže byť platformou aj  pre časť politickej obce, najmä 

v prípade veľkých miest, ale aj v prípade „roztrúsených“ obcí. Časti mesta, 
obce sa môžu rozhodnúť spolupracovať s  inou obcou ako je ich pôvodná 
politická obec. Takto sa môžu časti obce prihlásiť k spolupráci v rôznych 
kompetenciách s rôznymi obcami.

Nie je to iba „staré víno“ v novom obale?
Účelová obec je inovatívny model medziobecnej spolupráce, ktorý sa 

opiera o overené princípy organizácie štátu (priama demokracia, finančná 
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transparentnosť, priama zodpovednosť orgánov,. subsidiarita) a na druhej 
strane zahŕňa súčasné trendy (orientácia na úlohy, potenciál pre flexibilnú 
správu, optimálne zväčšovanie sa,..), ale aj spomínané tlaky na zmenu, pri-
čom existujúce štruktúry štátu môžu byť modernizované menej radikálnou 
formou. Je to posilnenie spoločných obecných úradov (SOU) o demokratic-
kú kontrolu výkonu ich úloh s možnosťou rozširovania úloh.

Ako budú financované účelové obce?
Zo zdrojov politických obcí, ktoré sa prenesú na účelovú obce pod-

ľa štruktúry a rozsahu úloh. Zmení sa systém finančného vyrovnávania 
politických obcí, rovnako ako systém školských normatívov. Finančné 
vyrovnávanie nebude podľa vzorca, podľa kritérií, ale na základe finanč-
nej sily obce (nie na 100%)26. V rámci školského normatívu sa odstránia 
všetky výnimky z hľadiska veľkosti školy, vzorec bude naďalej obsahovať 
ostatné špecifiká.

Rozdiel medzi „účelovou obcou“ a zlúčením obcí
Zatiaľ čo pri zlúčení obcí prichádza k  likvidácii pôvodných politic-

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

26 Bude podrobnejšie rozpracované v nasledujúcej úvahe o novom spôsobe financova-
nia obcí
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Príklady vytvorenie účelových obcí
Obce môžu vytvárať účelovú obec pre jednotlivé kompetencie. Hranice 

účelových obcí sa môžu, ale nemusia v  jednotlivých kompetenciách vždy 
prekrývať. Príklady účelovej obce:

Školská obec: materské škôlky, základné školy, odborné školy, gymnáziá, 
umelecké školy...
Technická infraštruktúra: cesty, technické služby, správa nehnuteľností, 
viacúčelové haly, odpadové hospodárstvo (existuje zatiaľ zmluvná doho-
da), zásobovanie vodou (už existuje), odkanalizovanie (už existuje), pláno-
vanie...
Bezpečnosť: hasiči, polícia, civilná ochrana...
Sociálne veci: detské domovy, domovy dôchodcov, opatrovateľská služba...

Výsledok
Vytvorením účelových obcí nezasiahneme do súčasnej štruktúry poli-

tických obcí. Nakoľko účelové obce sa budú tvoriť tak, aby konkrétne úlohy 
zabezpečovali čo najefektívnejšie je možné presunúť na obce aj ďalšie úlohy 
(kompetencie), ktoré doteraz zabezpečovali vyššie územné celky a miestna 
štátna správa. 

Súčasťou zmien je zrušenie inštitútu „prenesenej pôsobnosti výkonu 
štátnej správy na obce“, a najmä zmena financovania, zvýšenie finančnej 
zodpovednosti obcí, pretože obce musia znášať priamo dôsledky svojich 
neefektívnych riešení (ak ani zmena financovania nepomôže, treba pristú-
piť k riadenej spolupráci),

Ako na to 
Realizáciu je možné uskutočniť pomocou piatich, vzájomne prepoje-

ných, krokov:
1. prehodnotiť kompetencie, čo znamená:
 a. presun vybraných kompetencií z VUC na obce
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 b. presun vybraných úloh miestnej štátnej správy na obce, vrátane 
úloh vykonávaných v rámci preneseného výkonu pôsobnosti štátnej 
správy

 c. zrušenie režimu preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy
2. ponechať na obce, aby sa rozhodli čo všetko presunú na súkromný sek-

tor a čo budú zabezpečovať v rámci účelovej obce, alebo samostatne 
3. ponechať na obce aby sa rozhodli s kým a v akej forme budú úlohy za-

bezpečovať (integráciou alebo dezintegračne zvýšenou spoluprácou) 
4. ponechať na obce, aby sa rozhodli či budú mať volené alebo delegované 

orgány v rámci „účelovej obce“
5. zmena financovania obcí
 a. posilnenie skutočných vlastných príjmov obcí
 b. obmedziť prerozdeľovania štátnych daní (finančného vyrovnávania) 

a zmeniť spôsob 

Viem si predstaviť, že veľká časť občanov si nevie predstaviť ako na Slo-
vensku môže fungovať dobrovoľná spolupráca obcí s jasným cieľom: kva-
litne a efektívne poskytovať služby svojim občanom. Ozývalo sa a existuje 
veľa kritických hlasov k  doterajšiemu fungovaniu spoločných obecných 
úradov a vôbec k spolupráci. O bariérach som sa už zmienil. Napriek tomu 
som presvedčený o tom, že „to chce čas“ a že je možné pri aplikácii koncep-
tu účelovej obce diskutovať aj o nižšie uvedenej alternatíve v prípade, ak by 
k efektívnej spolupráci neboli obce ochotné pristúpiť a takáto spolupráca 
bude z  hľadiska širších vzťahov pre fungovanie konkrétnej kompetencie 
efektívna a nevyhnutná.
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Alternatíva k bodu 3:27

Zákonná  povinnosť spolupráce vo vybraných oblastiach, ktoré majú 
význam pre región alebo štát28 a stanovenie optimálnej kapacity užívate-
ľov(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
• ...

INTEGROVANÉ PLÁNOVANIE A MANAŽMENT29

Občania budú očakávať a žiadať stále viac verejných služieb
Mestá sú a budú aj v budúcnosti centrami vedomostí a kreativity, mo-

torom, akcelerátorom hospodárskeho a  spoločenského vývoja. Ako sme 
uviedli budú sa musieť vysporiadať s dopadmi očakávaných trendov a budú 
čeliť výkyvom a nedostatku verejných financií spojených s dôsledkami tých-
to trendov. Budú sa prehlbovať problémy s udržiavaním rovnosti šancí nie-
len v mestách, ale aj v rámci sociálnych skupín a generácií. Pre mestá bude 
preto veľmi dôležité udržiavať rovnováhu z dôvodu ich trvalo udržateľného 
rozvoja. Miestna úroveň v  súčasnosti nemá na Slovensku výrazný vplyv 
a dostatok nástrojov na vytváranie rámcových podmienok pre spoločenský 

27 Alternatíva k bodu 2 je krajným riešením ak sa ukáže, že obce nie sú ochotné spolu-
pracovať

28 Príkladom zo zahraničia môže byť zákon o metropolitnom regióne Frankfurt/Rhein 
– Main z 8.marca 201, ktorý predpisuje konkrétne oblasti spolupráce miest, obcí 
a krajov, alebo námety z Fínska

29 Odporúčanie je plne v súlade so stanoviskom Európskeho hospodárskeho a sociál-
neho výboru „Miestny rozvoj vedený komunitou“, z decembra 2014, podľa ktorého 
sa majú partnerstvá vytvárať na základe CLLD a mali by mať k dispozícii finančné 
prostriedky.
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rozvoj, môže však už aj dnes pomocou kreativity a inovácii a cestou dlhodo-
bých a integrovaných stratégií lepšie využiť priestor, ktorý má k dispozícii.

Kultúra rozvoja mesta/mestského regiónu sa v priebehu  
posledných desaťročí zmenila 

Systematické plánovanie bolo nahradené intuitívnymi rozhodnutiami 
politických orgánov, čo sa často negatívne odzrkadlilo a odzrkadľuje na sú-
časnej situácii našich miest. Meniace sa rámcové podmienky však opätovne 
vytvárajú priestor pre obnovenie integrovaných strategických konceptov 
pre mestá a mestské regióny. Príkladom je aj požiadavka EU v prípade čer-
pania dotácií v rámci integrovaného regionálneho operačného programu, 
ale aj niektoré úlohy v  rámci realizácie „Koncepcie mestského rozvoja“ 
(MDaV SR, 2017):
• pilotne analyzovať prepojenosť vybraného okruhu miest a  ich bez-

prostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho plynúce pozi-
tívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území s možnos-
ťou návrhu úpravy existujúcej štruktúry a z nej vyplývajúcich vzťahov 
v území. 

• podporovať vytváranie a  rozvoj územných štruktúr spolupráce miest 
a obcí v ich zázemí a vznik ich integrovaných strategických plánovacích 
dokumentov. 

• integrovať problematiku mestského rozvoja ako neoddeliteľnú súčasť 
politiky regionálneho a územného rozvoja vrátane definovania špecific-
kých cieľov a nástrojov podpory rozvoja miest a mestských funkčných 
území. 

• zaradiť podporu udržateľného integrovaného rozvoja miest a ich funkč-
ných území medzi národné priority pri rokovaní o príprave budúcej ko-
héznej politiky EÚ (UV SR, ÚPVII – CKO, MDV SR).
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Zmena rámcových podmienok bude mať veľké dopady  
na mestá / mestské regióny
• globalizácia trhov a  internacionalizácia hospodárstva, ako aj prechod 

z priemyselnej spoločnosti na vedomostnú spoločnosť a spoločnosť slu-
žieb, zvýši súťaž medzi mestami a  regiónmi o  získanie kvalifikovanej 
pracovnej sily, kreatívcov, a ich rodiny. Spoločnosti, podniky budú stá-
le menej závislé od lokality, miestne väzby budú menšie. Zamestnan-
ci budú závislí od rozhodnutí, ktoré sa udejú ďaleko od ich pôsobenia. 
Preto bude stále viac rásť pre mestá/ mestské regióny význam miestnej 
ekonomiky, miestnych podnikateľov: v tejto súvislosti sa otvára otázka 
významu stimulácie veľkých nadnárodných spoločností centrálnou vlá-
dou na úkor malých stredných podnikateľov,

• rast príjmovej polarizácie a rastúci podiel chudobných a sociálne zne-
výhodnených skupín obyvateľstva povedie k  nižšej väzbe na prácu 
(fluktuácia), pracovné miesto, pracovisko. Pracovná migrácia sa stane 
spoločenskou realitou spojená s rastom jednotlivo žijúcich, s rozpadom 
rodín. Zamestnanie bude strácať funkciu spojiva miestnej spoločnosti, 
funkciu stabilného materiálneho základu života. Tieto riziká budú mať 
rôzny dopad na mestá, regióny, na to ako sú obyvatelia pripravení na 
migráciu, na mužov, ženy, na vekovú štruktúru obyvateľov,...

• nedostatok vzdelania je jedným z  rozhodujúcich dôvodov chudoby. 
Mladí ľudia bez dostatočného vzdelania majú problém prechodu zo zá-
kladných škôl na stredné školy, neznalosť cudzích jazykov obmedzuje 
možnosť migrovať za dobre platenou prácou,... Tieto individuálne defi-
city vedú sumárne k nezamestnanosti, resp. nezamestnateľnosti, k so-
ciálnej segregácii a tým k národohospodárskym deficitom

• mestská spoločnosť sa stáva diferencovanejšou, poznačená individua-
lizmom. Ekonomické, sociálne a etnické rozdiely môžu viesť k vzniku 
paralelných spoločností a  tým pádom klesajú predpoklady pre integ-
ráciu. Najmä vo väčších mestách bude rásť význam mestských štvr-
tí a  vzniknú nové požiadavku na priestorové a  rozvojové plánovanie. 
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Účasť vo voľbách ale aj pokles významu politických strán, sú jasným in-
dikátorom poklesu záujmu obyvateľov o miestne veci u časti populácie. 
Zároveň rastú nové formy angažovania sa, participácia. Spolurozhodo-
vanie obyvateľov, participatívne rozpočtovanie, sú prvými ukážkami 
iného, aktívneho prístupu obyvateľov.

• sociálne a demografické zmeny, vývoj počtu obyvateľov, zmeny vekovej 
štruktúry, zmena spôsobu života sú a budú pre mestá a mestské regióny 
hlavnou výzvou. Rast počtu obyvateľov a znižovanie priemerného veku 
obyvateľstva, sú v mestách skôr výnimkou ako pravidlom. Centrá miest 
sa vyprázdňujú. Bytový, pracovný trh, infraštruktúra a jej vyťaženie je 
priamo závislé od demografického vývoja. „Udržateľnosť demografie“ 
bude preto jedným z hlavných kritérií udržateľnosti vývoja. Suburbani-
zácia si bude stále viac vyžadovať medziobecnú spoluprácu a spravodli-
vé vyrovnávanie výhod a nevýhod medzi centrálnym mestom a obcami 
v jeho okolí.

• klimatická zmena je úzko prepojená s miestnou úrovňou. Mestá majú 
veľký podiel na spotrebe energií, veľký podiel emisií sa produkuje na 
území miest. Ochrana klímy si vyžaduje integrovaný prístup. Prispôso-
benie sa (adaptácia) na zmenu klímy získava na význame

• v  posledných desaťročiach realizovaná privatizácia verejných služieb 
a  snahy o  ekonomizáciu správy (znižovanie výdavkov na správu) vedú 
k strate riadiacich a kontrolných funkcií miest a preto je stále zložitejšie 
pripraviť a realizovať jednotné mestské politiky. Privatizácia infraštruk-
túry alebo jej správy redukujú možnosti riadenia cestou orgánov samo-
správy a koordinácia jednotlivých politík sa stáva stále komplikovanejšou.

Význam a ciele integrovaného plánovania
Mestský rozvoj a  jeho plánovanie má v  prvom rade slúžiť verejnému 

blahu. Má za cieľ zabezpečiť rovnosť šancí v rôznych častiach územia, pre 
rôzne skupiny obyvateľstva, sociálne skupiny. Dosiahnutím konsenzu 
môže prispieť k  sociálnemu zmieru v  čase nárastu sociálnych a  priesto-
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rových nerovností. Občania, ak sú negatívne dotknutí plánovaním, veľmi 
často protestujú, napr. proti ekonomickým záujmom súkromných investo-
rov, ale aj proti komplexným a dlhodobým infraštruktúrnym projektom. To 
kladie vysoké nároky na strategické plánovanie a na diskusiu s partnermi 
s cieľom zohľadniť ich pripomienky. 

Integrovaný rozvoj mesta/ mestského regiónu, na rozdiel od doteraj-
šieho plánovania rozvoja, by mal byť viac orientovaný na projekty a  ich 
realizáciu, mal by obsahovať komplexný prístup, koordinovať jednotlivé 
sektorové zámery do jedného celku. Je potrebné integrovať rôzne aspekty:
• rôzne úrovne, od mestskej časti/štvrte po región,
• rôzne „rezorty“,
• súkromné a verejné financie a podporné nástroje,
• rozličných aktérov a organizačné štruktúry.

Práve jasné prepojenie stratégie a realizácie je to čosi vyžaduje integro-
vaný prístup k rozvoju mesta/mestského regiónu. Prehlbovanie bariér me-
dzi aktérmi v konečnom dôsledku obmedzuje rast kvality života v meste.

Okrem nosných výziev ako je globalizácia, demografické a sociálne zme-
ny, klimatická zmena, sú pre mestá prioritami miestne témy. Je to široké 
spektrum tém, ktoré majú strategický význam pre rozvoj mesta/mestské-
ho regiónu:
• medzinárodná spolupráca, využitie šance prehlbujúcej sa medzinárod-

nej spolupráce miest, podpora kultúrnych a hospodárskych výmen ako 
predpoklad konkurencieschopnosti,

• spolupráca mesta a okolia, profilácia pomocou, napr. marketingu, bývania, 
prepravy a dopravy, spoločné riešenie problémov, efektívna deľba práce,...

• hospodárstvo, veda, kreativita, podpora a posilnenie zo sieťovania, pod-
pora miestnej ekonomiky, podpora zmiešaných území nie monofunkcie,

• sociálna súdržnosť a integrácia rovnosť šancí,
• mesto ako miesto pre bývanie, diferencovaná ponuka bývania pre roz-

ličné cieľové skupiny, obnova, modernizácia, verejné priestory, dostup-
nosť služieb,...
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• vzdelávanie, nastavenie infraštruktúry pre všetky vekové skupiny,...
• klimatická ochrana, spotreba energií
Okrem toho existuje spektrum miestnych, resp. regionálnych tém podpo-
rujúcich kvalitu a trvalú udržateľnosť miest/mestských regiónov:
• efektívne využívanie plôch, regulovaný priestorový rozvoj
• kultúra mobility, znižovanie hlučnosti
• zeleň v meste
• mesto a kultúra výstavby
• rozvoj centier a maloobchodu
• kultúra, šport, voľný čas

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

Organizácia a zdroje
Pozícia strategického plánovania a rozvoja môže byť zabezpečovaná v rám-
ci organizácie správy rozlične:
• ako súčasť vedenia, 
• ako osobitný odbor, sekcia
• ako súčasť sekcie ekonomiky mesta,
• ako mestská/ regionálna organizácia30

Výhodou prepojenia vedenia a stratégie rozvoja spočíva v možnosti riade-
nia a koordinácie celej správy mestského regiónu. Jednotlivé formy však zá-

30 V tejto súvislosti považujeme za potrebné prehodnotiť celkovú štruktúru štátnych 
a aj samosprávnych inštitúcií, ktoré sa majú zaoberať regionálnym rozvojom. 
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visia od miestnych zvyklostí, miestnej histórie, ale aj od personálnych mož-
ností a preto nie je možné objektívne povedať ktorý model je pre konkrétne 
mesto, mestský región, lepší. Bez ohľadu na formu je pre všetky rozhodujúce:
• podpora od vedenia mesta, obcí, miestnych politikov, prepojenie s vo-

lenými orgánmi,31

• akceptácia od ostatných aktérov,
• „nadrezortné“ projektové, pracovné a riadiace skupiny,
• priama väzba na rozpočet mesta,
• finančná autonómia.

Integrovaný rozvoj mesta si vyžaduje finančné a personálne zdroje, kto-
ré umožnia získať kvalitných zamestnancov, spolupracovníkov, odborníkov 
rôznych disciplín: urbanizmus, priestorový a mestský rozvoj, životné pros-
tredie, geografia, sociálna politika, správa, právo, ekonomika. Ľudí, ktorí sú 
otvorení nápadom, názorom, sú kreatívni, flexibilní, znášajú zaťaženie, sú 
schopní pracovať v tíme a majú pochopenie pre názory iných.

Ak sa dnes centralizuje na úrovni centrálnej vlády strategické plánovanie 
pod Úrad vlády SR32, je rovnako potrebné aby sa adekvátne útvary pre strategic-
ké plánovanie vznikli na úrovni VUC, ale aj na úrovni miest/mestského regiónu. 

Manažment rozvoja mesta/mestského regiónu
Integrovaný rozvoj sa nemôže obmedzovať iba na vypracovanie plánov, 

dokumentov (napr. PHSR, PRM). Je k nemu potrebný manažment pre jeho 
realizáciu. To si vyžaduje prepojenie času, peňazí, práva, plôch,...cestou te-

31 Exituje aj možnosť prepojenia voleného predstaviteľa občanov s  priamou zodpo-
vednosťou za sektor „rezort“, čiže občania si volia člena rady zodpovedného naprí-
klad za ekonomický rozvoj mesta, ktorému podlieha miestna exekutíva a miestne 
podniky v danej oblasti 

32 V roku 1999 vzniklo z rovnakého dôvodu Ministerstvo regionálneho rozvoja, ktoré 
zo straníckych dôvodov nikdy nedostalo dostatok právomocí a nástrojov, nikdy sa 
na ňom nesústredili všetky kompetencie a následne bolo rovnako zo straníckych 
dôvodov, zrušené, čím sa iba prehĺbil toľko spomínaný rezortizmus aj v  oblasti 
regio nálneho rozvoja
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matických programov a priemet do programového rozpočtu. Manažment 
rozvoja mesta pozostáva z rôznych úrovní / druhov:
• manažment plánovania
• informačný a komunikačný manažment
• projektový a realizačný manažment
• manažment kvality (optimalizácia pomocou kritérií, súťaží, poraden-

stva, monitoringu, evaluácie,...
Pre evauláciu integrovaných konceptov je najlepšie používať mix metodík:
• vývoj kvalitatívnych a kvantitatívnych indikátorov
• evaluácia plnenia cieľov, princípov, procesov
• dosiahnuté, realizované projekty,...

Kritériá pre integrované mestské/ regionálne koncepty
• politická legitimita, záväznosť a orientácia na hodnoty,
• komunikácia v rámci otvoreného a štruktúrovaného plánovacieho pro-

cesu,
• vedecké, analytické a empirické východiská,
• priestorový rozvoj, integrácia,
• realizácia, časový plán, financovanie, flexibilita,
• evaluácia cieľov priorít, nosných projektov.

Úlohy verejného sektora
Mestské orgány by mali z  dôvodu nových výziev a  ich dopadov na 

mestá / mestské regióny využívať integrované strategické plánovanie 
a  integrovaný manažment. V  rámci neho presadzovať spoluprácu mesta 
a  okolia, v  rámci mestských regiónov. Primátori, mestské rady, mestské 
komisie a  zastupiteľstvá by mali viesť diskusie o  prispôsobeniu sa miest 
novým podmienkam. Predpokladom úspešnej aplikácie integrovaného plá-
novania rozvoja miest sú nielen materiálové a personálne možnosti, ale aj 
nevyhnutná politická podpora. Únia miest odporúča aby v  rámci svojich 
organizačných štruktúr mestá vytvárali strategické útvary, ktoré budú pri-
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pravovať analytické, odporúčanie a monitorovacie správy pre rozhodova-
nie mestských politikov.

Predstavitelia regiónov by mali sprostredkovať a participovať na vý-
mene skúseností, podporovať procesy integrovaného plánovania rozvoja 
v rámci svojich kompetencií, financií, ale aj spoločným postupom pri vyu-
žívaní eurofondov. Mali by vytvoriť platformu pre diskusiu, odporúčania 
a  riešenia spoločných postupov na úrovni miest v  regiónoch. Spoločne 
s  mestami požadovať na vláde a  parlamente ako podmienku čerpania 
štrukturálnych fondov naplnenie princíp integrovaného rozvoja nielen 
v rámci mestských funkčných území krajských miest, ale na celom úze-
mí Slovenska, aby sa obmedzili rôzne rezortné a individuálne podporné 
schémy. Vytvoriť strategické útvary, ktoré budú spolupracovať s centrál-
nou vládou.

Centrálna vláda by mala brať predstaviteľov miest za partnerov už vo 
fáze prípravy stratégie. V  rámci návrhov je potrebné zaoberať sa posilne-
ním právnych, kompetenčných a finančných podmienok pre mestský a re-
gionálny rozvoj a nepripustiť oslabovanie komunálnej a regionálnej úrov-
ne. Je potrebné garantovať minimálne strednodobú stabilitu podporných 
programov, prehodnotiť celkovú štruktúru inštitúcií, ktoré zo zákona zria-
dila, resp. ich podporuje. Jedná sa o Integrovanú sieť regionálnych rozvojo-
vých agentúr, RRA, RIP/BIC, RPIC, Rady pre rozvoj v najmenej rozvinutých 
regiónoch...Aby jasne definovala stratégiu regionálneho rozvoja orientova-
ného na podporu centier prirodzených regiónov. Zároveň aby predložila le-
gislatívu upravujúcu povinnosti spolupráce miest a obcí v rámci mestských 
regiónov v  definovaných oblastiach/ kompetenciách, v  prípade zlyhania 
dobrovoľnosti.
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NOVÁ REGIONÁLNA POLITIKA

Rozvoj regiónu úzko súvisí s jasnou deľbou právomocí kompetencií, me-
dzi centrálnou vládou a územnou samosprávou, na existencii kvalitných in-
štitúcií s vlastnou právomocou, ale aj zodpovednosťou. V prípade Slovenska 
sa v koncepcii decentralizácie uvádza, že nosnou úrovňou, reprezentovanou 
volenými orgánmi a kvalitnou profesionálnou správou budú vyššie územné 
celky. Doteraz neprišlo k spravodlivej deľbe kompetencií a finančných zdro-
jov tak, aby túto úlohu mohli vykonávať. Bohužiaľ ani doterajšie pôsobenie 
reprezentácií vyšších územných celkov sa nezhostilo svojej úlohy v  rámci 
existujúcich možnosti daných zákon č.302/2001 Z. z. v  znení neskorších 
predpisov, o samosprávnych krajov. Kládli malý dôraz na napĺňanie §1, ods.5: 
„samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených záko-
nom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabez-
pečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov“, ale aj viacerých ustanovení 
§4, ods.1, z ktorého dikcie je zrejmá nevyhnutnosť spolupracovať s obcami 
v rámci kraja, s ich volenými predstaviteľmi, ale aj so súkromným, podnika-
teľským, ale aj nepodnikateľským sektorom v kraji, s inými samosprávnymi 
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krajmi a požadovať na centrálnej vláde (parlamente), aby pre možnosť plne-
nia zodpovedností, ktoré im parlament uložil, vytváral spravodlivé rámcové 
podmienky. 

Rozvoj regiónu je nikdy nekončiaci proces 
a preto by nemal byť prispôsobovaný politickým, volebným, cyklom. Zá-

kladom úspešného rozvoja mestského regiónu je pochopenie jeho možnos-
tí a výhod. Akákoľvek stratégia nie je jednorazovou správou, ale dlhodobou 
stratégiou, ktorá si vyžaduje dopĺňanie, adaptáciu na zmenu rámcových 
podmienok na základe permanentné monitoringu, pričom je potrebné mať 
neustále na zreteli potreby a možnosti miestnej ekonomiky, obyvateľov,..
ktoré sú tiež premenné. 

Regionálna politika a regionálne disparity
Regionálne disparity existovali vždy a budú  existovať vo všetkých štá-

toch. Odlišnosti sú v rozdieloch nerovností, v ich posudzovaní/hodnotení 
a v aplikovaných nástrojoch. Predtým, ako chceme kvantitatívne uchopiť 
riešenie regionálnych disparít, je potrebné uskutočniť viaceré rozhodujúce 
kroky. Ide najmä o vymedzenie regiónov, veľkosť a použité techniky pre-
rozdeľovania. Ak to neurobíme, môžu nastať následné problémy pri me-
dziregionálnom a medzinárodnom porovnávaní. 
Existujú rôzne typy regiónov
• prirodzené: pre ich vymedzenie sa používajú geograficky topografické 

znaky,
• homogénne, ktorých odlišnosti sú dané ich charakteristikou: chudobné 

a bohaté, rastúce, stagnujúce, upadajúce, 
• funkčné: rozhodujúci je pohyb obyvateľov do a z centra,
• politické: územnosprávne celky.

Pre porovnávanie sa hodia veľmi obmedzené politické regióny, ktorých 
hranice stále menej zodpovedajú životnému a hospodárskemu priestoru a už 
ich pôvodné vymedzenie nerešpektovalo kritériá regionalizácie, ale bolo rý-
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dzo politickým rozhodnutím ( a zlým). Preto aj súčasné vyhodnocovanie regi-
onálnych disparít na úrovni okresov alebo vyšších územných celkov nepova-
žujeme za vhodné. Pre analýzu regionálnych disparít je vhodné orientovať sa 
na homogénnosť regiónov, pričom ak chceme porovnávať je potrebné dávať 
pozor aj na to, aby veľkosť bola približne rovnaká a aby mali svoje centrum.

Cieľom rozvoja nemá byť prioritne záchrana existujúceho,  
ale hľadanie nových perspektív 

vo väzbe na očakávanú zmenu rámcových podmienok, na nové trendy 
a výzvy. Súčasťou by malo byť prehodnotenie miestnej/regionálnej ekono-
miky a jej komparatívnych výhod. Ak nie sú v regióne / meste k dispozícii 
odborníci, treba ich najať (nie na dlhodobé kontrakty, ale na jasné časovo 
obmedzené konkrétne úlohy). K realizácii vízie, projektov je samozrejme 
dôležité získanie podporu ostatných úrovní územnej samosprávy, ale aj mi-
nisterstiev a vlády. Dá sa očakávať, že bariérou rozvoja, realizácie projektov, 
budú aj legislatívne opatrenia (regulácia) a preto je nevyhnutné komuni-
kovať s predstaviteľmi zákonodarného zboru. Iniciatíva, jasné definovanie 
problému, by mala prísť z „regiónov“.

Súčasťou procesu musia byť opatrenia na zlepšovanie podnikateľského 
prostredia v území (mesto, mestský región), ktorým sú napríklad: skvalit-
ňovanie infraštruktúry, vytváranie miestnych stimulov (pozemková poli-
tika, využívanie objektov, miestne dane a poplatky, služby,...), vzdelávanie 
obyvateľov, bývanie a jeho diverzifikovaná ponuka, využívanie plôch a po-
zemkov ako aj priemet zámerov do rozpočtu regiónov a obcí33. Pri príprave 
a realizácii je nevyhnuté korigovať existujúce bariéry. 

Úspech je závislý od dodržania univerzálnych princípov
Medzi princípy patria: vytvorenie ekonomickej základne mesta/ mest-

ského regiónu, stavanie na komparatívnych výhodách územia, identifiká-

33 Pre vopred definované projekty je vhodná participácia rozpočtov VUC aj miest 
a obcí
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cia bariér/možností trhu, ich odstránenie umožní „prílev“ firiem, orientá-
cia na riešenie príčin a nie symptómov.

Ekonomická základňa 
Jedná sa najmä o opatrenia, ktoré priamo alebo nepriamo napomáhajú 

konkurencieschopnosti „primárnej (nosnej)“ sféry, pretože tá určuje hos-
podársky rast mestského regiónu34. Základnou otázkou teda je: aká, aké 
firmy tvoria primárnu sféru v mestskom regióne?

Komparatívne výhody územia mestského regiónu
Región je závislý od existujúcich, prípadne nových, firiem primárneho 

sektora. Ekonomická špecializácia by sa mala orientovať na relatívne naje-
fektívnejšiu výrobu a služby v danom regióne. Problémom súčasnosti v nie-
ktorých regiónoch je snaha o naprávanie negatív centrálneho plánovania 
a preto je dnes potrebné v niektorých regiónoch začať od znova, na zelenej 
lúke. Je potrebné začať okamžite a nie čakať na pravidlá zvrchu. Pri snahe 
o rozvoj mestských regiónov existuje viacero možností, rôzne komparatív-
ne výhody a preto neexistuje jeden „centrálny recept“, resp. slepé kopíro-
vanie projektov z iných regiónov. Regióny sa môžu zamerať napríklad na: 
geografiu, trhy, štruktúru priemyslu, veľkosť podnikov (uprednostnenie 
veľkých alebo malých a  stredných), prírodné podmienky, zamestnancov, 
technológie, verejnú infraštruktúru.

Je potrebné sústrediť sa na riešenie príčin a nie symptómov
Ak pritiahneme firmu do mestského regiónu bez toho, aby sme vedeli 

prečo sama neprišla alebo nevznikla, bez podporných mechanizmov, je 

34 Firmy primárnej sféry predávajú tovar a služby iným, predávajú v rámci regiónu, 
štátu, v zahraničí, prinášajú územiu zisk, zvyšujú dopyt po tovare a službách, pod-
porujú rozvoj sekundárnej a  terciárnej sféry. Firmy sekundárnej sféry vyrábajú 
čiastkové komponenty, energie, výstavba, doprava, účtovníctvo, poskytujú iné služ-
by,...môžu byť časťami väčších podnikov. Firmy terciárnej sféry poskytujú tovary 
a služby v regióne 
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pravdepodobné že firma skôr či neskôr, po vyčerpaní výhod (stimulov), 
odíde. Ak sa „zháňajú“ firmy bez zohľadnenia podnikateľského prostre-
dia odstraňuje sa síce krátkodobo symptóm nezamestnanosti, ale väčši-
nou bez riešenia skutočných príčin. Stratégia by mala byť založená na 
využívaní komparatívnych výhod pre miestne firmy, aby uspeli na trhu. 
Vznik pracovných miest je nepriamy prínos vtedy, ak existujú kvalitné 
pracovné sily a prístup k financiám. Nie všetky kroky vedú k priamemu 
vytváraniu pracovných miest, ale sú nevyhnutné. Napríklad zvýšenie 
kvality ciest síce prinesie rýchlejší presun tovaru a možno negatívny do-
pad na potrebu počtu šoférov, ale na druhej strane vytvára nové trhy pre 
firmy. Niekedy je vhodne usídľovať aj firmy bez ohľadu na produktivitu 
Politici (centrálni aj miestni) musia svojou šikovnou politikou pomocou 
nemobilných faktorov rozhodujúcich pre usídlenie firiem priťahovať mo-
bilné faktory35.

Súčasná regionálna politika bez regiónov
Od vzniku samostatného štátu Slovensko nemá jasnú regionálnu poli-

tiku, nie je jednoznačne definované akú úlohu má zohrávať centrálna a akú 
miestna a regionálna úroveň. Tak, ako aj v mnohých iných oblastiach, sa 
striedajú prístupy podľa priorít centrálnej vlády. Bez ohľadu na vládnucu 
garnitúru však v regionálnej politike pretrváva centralizmus a na tzv. regi-
onálnu politiku, od ktorej sa očakáva, že je politikou územnej samosprávy, 
majú mestá a regióny minimálny vplyv. Ani jedna vláda nevytvorila dosta-
točné podmienky na zapojenie miest a regiónov do rozvoja územia a obe 
úrovne samosprávy majú iba obmedzené nástroje a finančné zdroje pre vy-

35 Nemobilné faktory: inštitúcie, právne podmienky, regulácia práce, tovarov , pôdy, 
bývania, zonálne plány, vybavenie infraštruktúrou a službami, daňový systém a da-
ňové zaťaženie, naklonenie obyvateľov súkromnému sektoru, kvalita života (škol-
stvo, zdravotníctvo, kultúra, voľný čas...)

 Medzi mobilné faktory produkcie patria: schopnosť podnikať (zručnosti), vedomos-
ti (informácie a know-how), kvalifikovaná pracovná sila, kapitál
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užívanie ich endogénneho potenciálu. Okrem tohto spoločnému znaku je 
možné pozorovať tri rôzne prístupy:
• priama intervencia do regiónov z  centra (jednotlivých ministerstiev), 

ktorý prevažoval v  rokoch 1993 – 1998, ale aj v  rokoch 2006 – 2010 
a 2012 – 2016 a kde prevažovala podpora osobná (sociálne veci) a pod-
pora projektov (stimuly,...)

• kombinácia „neoklasického“ modelu (disparity sa budú postupne zmen-
šovať vďaka spontánnym procesom a prirodzeným prelievaním rozvo-
jových faktorov z bohatších do chudobnejších regiónov) a  investičný-
mi a inými (sociálnymi ) stimulmi centrálnej vlády (1998 – 2006, resp. 
2010 – 2012)

• snaha o spoluprácu centrálnej a lokálnej úrovne v rámci zákona o pod-
pore znevýhodnených regiónov, pri príprave programov, projektov.

Jednou z foriem pomoci znevýhodneným regiónom bola aj nastavenie 
„fiskálnej decentralizácie“ v roku 2005 t.j. prerozdeľovanie dane z príjmu 
fyzických osôb a financovanie regionálneho školstva.

Aj keď môže byť súčasná snaha vlády o  podporu investícií (stimuly) 
v  štrukturálne zaostávajúcich regiónoch zmysluplná, jej potenciál je pre 
zaostávajúce regióny s nízko kvalifikovanou pracovnou silou otázny. Pod-
nikatelia nebudú realizovať veľké investície iba na základe dočasnej podpo-
ry do regiónov, kde nebude dostatok pracovných síl, pretože im narastajú 
náklady spojené so získavaním externej pracovnej sily. Zároveň aj úspešné 
usídlenie firmy v takomto regióne bude do budúcna znamenať skôr presíd-
lenie do iného, menej nákladného, regiónu ako základ pre budúce centrum 
rozvoja. 
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Nedostatky súčasného stavu

Medzi nedostatky je možné zaradiť:
• ekologicky, ekonomicky a sociálne trvalo neudržateľný priestorový roz-

voj Slovenska, 
• chýbajúci komplexný pohľad na priestorový rozvoj,
• nevhodné inštitucionálne usporiadanie, rozdelenie kompetencií a zod-

povednosti,
• chýbajúce nápady, a ak existujú nie sú realizované, 
• nedostatky vo vzdelávaní.

V najnovšom zhodnotení vo vstupnej správe k Národnej stratégii regionál-
neho a územného rozvoja (ÚV SR, 2017), sa naše tvrdenie potvrdzuje a o. 
i. sa konštatuje:
• pozitívny vývoj národného hospodárstva sa nepremieta do vyrovnáva-

nia regionálnych disparít, neprináša rast kvality občanov,
• dominantná pozornosť sa venuje makro ekonomike a nedostatočný dô-

raz je kladený na endogénny rozvoj regiónov, pretrváva nízke využitie 
vnútorných zdrojov regiónov,

• verejné investície sú z 95% kryté eurofondmi, ktoré mali byť iba dopln-
kovým zdrojom,

• dlhodobým problémom sú disproporcie medzi rozdelením zodpoved-
nosti a disponibilitou nástrojov,

• regióny a mestá nie sú vybavené právomocami,
• regiónom a obciam chýba podpora rozvoja vedomostne založenej spo-

ločnosti,
• malé a  stredné podniky netvoria protiváhu nadnárodným spoločnos-

tiam,
• ekonomická dimenzia regiónov je dlhodobo podceňovaná,
• regióny a  mestá trpia nedostatkom kvalitných ľudských zdrojov pre 

strategické rozhodovanie v kontexte zahltenia operatívou,
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• priestorová organizácia regionálnej politiky, vrátane riadiacich štruk-
túr, nevychádza z priamych väzieb na prirodzené funkčné regióny, čím 
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 akč-

nosť a pružnosť manažmentu,
• zodpovednosť a nástroje sú zle definované, politika je nesystémovo roz-

drobená,
• regióny a obce skôr pasívne spravujú ako manažérsky usmerňujú regio-

nálny a územný rozvoj,
• politika regionálneho a územného rozvoja je chybne chápaná ako politi-

ka štátnej správy a samosprávy bez kľúčových aktérov lokálnej a regio-
nálnej a ekonomiky,

Typológia regionálnej konkurencieschopnosti. 
zdroj: UV SR
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Výsledkom doterajšej regionálnej politiky a politiky finančného vyrov-
návania zo strany centrálnych vlád, ale aj nečinnosti vyšších územných 
celkov sú narastajúce regionálne disparity, vyľudňovanie regiónov a strata 
konkurencieschopnosti mnohých miest a mestských regiónov, najmä v ju-
hovýchodnej oblasti Slovenska. V minulosti, ale aj v súčasnosti, prijímané 
opatrenia na riešenie regionálnych problémov (financovanie zaostávajú-
cich okresov už v deväťdesiatich rokoch neúspešne presadzovala vtedajšia 
vláda) síce pomôžu momentálne znížiť nezamestnanosť v  regiónoch, ale 
z dlhodobého hľadiska je ich efekt otázny. 

Princípy vládnej koncepcie urbanizácie Slovenska
Podľa koncepcie urbanizácie Slovenska má byť nosným princípom zabez-

pečovania konkurencieschopnosti slovenských regiónov rozvoj funkčných 
aglomerovaných sústav najvyššieho významu. V  rámci slovenských pod-
mienok (veľkosť územia, množstvo obyvateľov, ekonomická sila a pod.) je 
tak pre priestorový rozvoj prijateľný model decentralizácie do regiónov, 
píše sa v  koncepcii územného rozvoja. V  záujme rozvoja ich konkuren-
cieschopnosti, je však obzvlášť potrebné model decentralizácie uplatňovať 
v smere vytvárania efektívne fungujúcich a funkčne komplexných aglome-
rácií.36 Ako sa ďalej uvádza v  Koncepcii: „Uvedené aglomerácie – ťažiská 
osídlenia dávajú dobrý predpoklad pre ich pozitívny rozvoj s tým, že môžu 
plniť aj funkciu akýchsi akcelerátorov všeobecného rozvoja jednotlivých re-
giónov/krajov. Aby tak mohli fungovať, je žiaduce pri ich ďalšom rozvoji 
uplatniť niektoré princípy odporúčané aj v zásadách Európskej perspektívy 
priestorového rozvoja (ESDP):
1. jadrové mesto (mestá) musí mať dostatočne silný hospodársky poten-

ciál, hospodársku silu presahujúcu hranice vlastného mesta. Predpokla-
dom pre to je, aby sa v  meste nachádzala dostatočne diverzifikovaná 

36 Vízia Slovenska (SAV) preferovala založiť priestorový rozvoj na sieti malých a stred-
ných miest. Oba strategické dokumenty teda rovnako preferujú rozvoj založený na 
centrách rastu/osídlenia, t.j. na mestách.
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ekonomická základňa. Od schopnosti rozvoja miest, závisí aj schopnosť 
rozvoja vidieka,

2. je potrebné podporovať diverzifikáciu ekonomickej základne miest. 
Úspech je možno dosiahnuť využitím miestnych daností a špecifík mes-
ta a jeho zázemia

3. akcieschopná a konkurencieschopná aglomerácia musí pri svojom roz-
voji vychádzať zo zabezpečenia vyššej funkčnej komplexity, čo je mož-
né iba v regionálnom kontexte. Zakladá sa na spolupráci jednotlivých 
miest medzi sebou a úzkom spolužití mesta a jeho vidieckeho zázemia. 
Ide o  vzájomné porozumenie a  hľadanie vzájomného dopĺňania sa 
o špecifiká a funkčné komponenty v záujme racionálneho a optimálne-
ho využívania lokálnych potenciálov

4. mestá v záujme získania vyššej atraktivity a zabezpečenia vyššej efektív-
nosti nebudú v budúcnosti schopné vytvoriť dostatočné podmienky pre 
potenciálnych záujemcov iba v rámci svojho teritória a v rámci svojich 
teritoriálnych možností. Znamená to, že mestá, medzi sebou sa musia 
naučiť žiť v  tzv. kooperatívnej konkurencii a  v  spoločnom záujme ve-
dieť pritiahnuť kapitálové zdroje a  investície. Musia ponúknuť spoloč-
nú vyššiu funkčnú komplexitu, z ktorej budú nakoniec všetci účastníci 
profitovať spoločne. V regiónoch, kde sa nevytvoria širšie koncipované 
rozvojové zámery a podmienky, chýbajúce nad miestne a nadregionálne 
sieťové štruktúry budú viesť k znižovaniu lokálnej a regionálnej konku-
rencieschopnosti.

5. využitie lokálnych daností je predpokladom pre vytvorenie atraktívnej 
a neopakovateľnej ponuky pre rozvoj aktivít v meste a aglomerácii. Me-
dzi takéto základné predpoklady patrí využitie lokálnych kultúrnych 
a prírodných hodnôt a daností spôsobom eliminujúcim alebo zmierňu-
júcim nepriaznivé vplyvy na ne. Má to dva efekty. Zvyšuje sa potenciál 
daného priestoru a vytvárajú sa predpoklady aktívnej ochrany kultúr-
nych a krajinárskych hodnôt danej lokality.
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6. optimálna dostupnosť je podmienkou a  predpokladom zvýšenia po-
tenciálu mesta – aglomerácie – ťažiska osídlenia. Rovnako dôležité je 
súčasne s tým zabezpečiť aj optimálnu a bezkolíznu „vnútornú“ dostup-
nosť (rýchle a kvalitné prostriedky hromadnej dopravy v  rámci miest 
a regiónov) a vybavenosť ostatnou technickou, obslužnou a sociálnou 
infraštruktúrou.

7. organizačné predpoklady – decentralizácia verejnej správy je podmien-
kou optimálneho využitia vnútorných zdrojov regiónov. Pri absencii 
riadiacich a rozvojových kompetencií jednotlivých regionálnych celkov 
prichádza k strate funkčnosti čiastkových území, čo vedie k nevyužíva-
niu lokálnych daností vhodným a optimálnym spôsobom a ich úplnému 
obchádzaniu.“

S uvedenými argumentmi treba súhlasiť s tým, že nestačí aplikovať tie-
to princípy iba na súčasné krajské mestá, ale aj na ďalšie regionálne centrá, 
najmä z dôvodu zohľadnenia kritérií regionalizácie použitých aj pri návrhu 
tzv. župného variantu územnosprávneho usporiadania. A  ak nie je prie-
chodnou cestou zmena územnosprávneho členenia, je nevyhnutné orien-
tovať podporu do viacerých miest v rámci súčasných krajov.

Koncept decentrálnej koncentrácie
Je potrebné, odvolávajúc sa aj na výstupy SAV o  založení budúceho 

priestorového rozvoja Slovenska na sieti malých a stredných miest, orien-
tovať sa na tzv. koncept decentrálnej koncentrácie a tento podporiť vo všet-
kých stratégiách a politikách. Znamená to mix viacerých stratégií:
• koncentrácia na rozvoj centier mestských regiónov, na posilnenie ich 

infraštruktúry a hospodárskej výkonnosti,
• posilnenie medziobecnej a medziregionálnej spolupráce,
• obmedzenie podpory mimo centier na podporu iba z vlastných zdrojov,
• konzekventná realizácia intenzifikácie výstavby v centrách, obmedze-

nie zaberania nových plôch v extraviláne.
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Prispôsobenie sa očakávaným trendom
V prvom rade je potrebné zohľadniť a prispôsobiť sa novým rámcovým 

podmienkam. Tlak globalizácie a silnejúcej internacionalizácie hospodár-
skeho súboja regiónov si vyžaduje reformovať viaceré politiky. Budúce 
zmeny sa týkajú aj regionálnej politiky. Ide teda o posúdenie, či doterajšie 
ciele regionálnej politiky sú do budúcna správne nastavené a či sú použité 
vhodné nástroje. 

Doterajšia plošná regionálna podpora nie je perspektívnym riešením. 
Hrozí, že desaťročia budovaná infraštruktúra (cesty, kanalizácia, vodo-
vody,...) sa napokon stane v  regiónoch s  klesajúcim obyvateľstvom ob-
rovskou záťažou z  hľadiska jej údržby vzhľadom na (ne) efektivitu jej 
využitia. Rovnako to bude platiť aj pre „sociálnu“ infraštruktúru, napr. 
školstvo. Regionálna podpora by sa teda mala prioritne zamerať v zaostá-
vajúcich regiónoch na koncentráciu podpory do centier osídlenia, do hos-
podárskych priestorov, malých a  stredných miest. Zároveň je potrebné 
v ich dostupnosti hľadať nové prístupy pri poskytovaní služieb s využi-
tím informačne – komunikačných technológií (napr. telemedicína, varia-
bilná osobná doprava na zavolanie,...) a je nevyhnutná podstatne väčšia 
kreativita, ktorá nahradí doteraz konzervatívne prístupy plánovania a fi-
nancovania služieb.

Dôsledkom rozvoja technológií, zvýšenou mobilitou osôb, kapitálu, to-
varov a informácií ako aj svetové a európske integračné snahy spôsobujú, 
že trh sa zväčšuje. Každý podnikateľský subjekt potom posudzuje kom-
plexné podmienky jednotlivých priestorov, lokalít, čo tiež hovorí v  pro-
spech orientácie sa na centrá osídlenia. 

Politika sa musí čoraz viac orientovať na výkon a používať rôzne stimu-
ly, daňové zvýhodnenia, lepšiu infraštruktúru, dereguláciu ale aj privati-
záciu, aby sa vytvoril priestor na využitie verejných zdrojov vo verejných 
službách (sociálne veci, zdravotníctvo, školstvo) zároveň s  požiadavkou 
na zvýšenú efektivitu ich poskytovania, čo hovorí v prospech spolupráce 
v mestských regiónoch.
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Nová regionálna politika
Podobne ako v iných štátoch, sú výsledky hospodárskeho rozvoja Slo-

venska závislé od dynamiky malého počtu regiónov. Konkurencieschop-
nosť regiónov, t. j. schopnosť pritiahnuť atraktívne odvetvia a kvalifikova-
nú pracovnú silu má základ skôr v nehmotných faktoroch, ktoré sa súhrnne 
dajú označiť ako kvalita života (dostupnosť zdrojov a služieb, prístup k vyš-
šiemu vzdelávaniu, prístup k zdravotným službám, zdravotný stav obyva-
teľstva, bezpečnosť, kriminalita), čo je takmer neriešiteľné riadením z jed-
ného centra. Zásadným rozhodnutím je voľba medzi dvomi stratégiami 
podpory:
• sústredenie sa na hlavné centrá rastu, ktoré spolupracujú s  okolím 

(mestské regióny),
• rozptýlená pomoc do zaostávajúcich regiónov.

Podpora centier rastu umožňuje, najmä z krátkodobého hľadiska, rých-
lejší rast. Odmietnutý návrh regionálneho modelu vytvorením 16 žúp, teda 
16 silných regionálnych centier v 16 relatívne homogénnych regiónov, spo-
jený so spravodlivou deľbou kompetencií, vyššou finančnou autonómnos-
ťou, sledoval práve stratégiu sústredenia sa na rozvoj centier rastu, ktoré 
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by stabilizovali nielen ekonomiku, ale aj ľudský potenciál v regiónoch. Zá-
roveň by sa vytvorili predpoklady pre „záchranu“ existencie strednej triedy 
vo všetkých regiónoch, ktorá práve v najchudobnejších regiónoch vymizla 
už aj z miest a je pre rozvoj regiónu veľmi dôležitá. 

Odmietnutie vzniku centier v najmenej konkurencieschopných regió-
noch Slovenska, minimálne rozhodovacie právomoci regiónov, zrušenie 
vlastných príjmov vyšších územných celkov a  neposilnenie skutočných 
vlastných príjmov obcí, výrazne prispelo k  zväčšovaniu regionálnych 
disparít, pričom skúsenosti iných štátov ukazujú, že zvýšenie fiskálnej 
autonómie prispieva k  vytvoreniu základu pre endogénne stimulovaný 
ekonomický rast. Transfery zo štátneho rozpočtu, rovnako ako súčas-
ný model finančného vyrovnávania (prerozdeľovanie dane z  príjmu fy-
zických osôb) sú využívané oveľa neefektívnejšie ako peniaze vybrané 
v meste, obci, regióne.

Stratégia rozptýlenej pomoci síce môže priniesť zlepšovanie vnútornej 
súdržnosti a v dlhodobej perspektíve zabezpečenie vyváženého rozvoja, ale 
z hľadiska celkovej socioekonomickej štruktúry na Slovensku má podľa nás 
viac negatív. Prekážkou pri realizácii rozptýleného modelu regionálnej pod-
pory je relatívne nízka hustota osídlenia v „zaostávajúcich“ regiónoch, níz-
ky stupeň urbanizácie, starnutie obyvateľstva, odchod do „lepších“ regió-
nov. Túto prekážku môže odstrániť veľmi dobré dopravné prepojenie, ktoré 
sa však ani po 25 rokoch nepodarilo zabezpečiť a je veľmi otázne či môže 
ešte vôbec stimulovať práceschopných obyvateľov s dostatočným stupňom 
vzdelania zostať v  území. Pretrvávajúcou aplikáciou nevhodnej stratégie 
sa nedarí zmierňovať regionálne rozdiely. Pretrvávajúca dotačná politika 
prispieva k deformáciám, ktoré dlhodobo ohrozia vývoj regiónov, zvyšujú 
závislosť na dotáciách, nevedie regióny k väčšej aktivite. Vo všeobecnosti 
existuje zhoda, že najmä transfery do ľudského kapitálu prinášajú želateľ-
né efekty, čiže aj súčasná snaha o rozvoj regiónov vytváraním pracovných 
miest pre ťažko zamestnateľnú časť obyvateľov neprinesie strednodobý 
a dlhodobý efekt. 
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Zameranie regionálnej politiky
Hospodárske rámcové podmienky na Slovensku sa v posledných rokoch 

zásadne zmenili vďaka realizácii vnútorných politík, ale významnú úlohu 
zohráva aj zmena vonkajších podmienok. Výsledky majú rozdielny dopad 
na jednotlivé regióny Slovenska, negatívny najmä na menej urbanizova-
né, vidiecke, oblasti a na horské oblasti Slovenska. Mottom súčasnej regi-
onálnej politiky na Slovensku je tvorba pracovných miest, takmer za každú 
cenu. Túto prioritu považujeme z dlhodobého hľadiska za nedostatočnú, 
nakoľko vznik pracovných miest má byť dôsledok dobrej regionálnej poli-
tiky a nie jej motív. 

Okrem zlého rozdelenia právomocí a zodpovednosti medzi centrálnou 
vládou a regiónmi, je významným nedostatkom súčasnej regionálnej poli-
tiky centrálnej vlády skutočnosť, že sa zameriava na odstraňovanie regio-
nálnych disparít, čo má byť, podľa nás, úlohou systému finančného vyrov-
návania príjmovej a výdavkovej stránky rozpočtov obcí a vyšších územných 
celkov a nie úlohou regionálnej politiky.

Prioritou novej regionálnej politiky by mala byť podpora rastu a inovácií 
Regionálna politika by mala opustiť úlohu vyrovnávania regionálnych 

disparít, ktoré by mal na seba prevziať nový systém finančného vyrovnávania. 
Dôsledok 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 inová-
cií, inovatívne formy a nie lokalizačné faktory ako doteraz. Regionálna po-
litika 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 okresy37. Vzhľadom na meniace 
sa podmienky nie je však vhodné rigidné ohraničenie, ide skôr o variabilnú 
„geometriu“.

37 Pôvodne bol zámer 16 homogénnych VUC, ale je možné orientovať regionálnu poli-
tiku na aglomeračné oblasti podľa KURS



REKONŠTRUKCIA ŠTÁTU III. | SILNÉ MESTÁ SILNÉ SLOVENSKO 97

Podpora inovácií by nemala byť orientovaná na financovanie projektov, 
ale v aplikácii konceptu New Public Managmentu na podporu programov: 
definovanie cieľov alebo výkonu, verejno-súkromné partnerstvo a prepoje-
nie s globálnou /neúčelovou dotáciou/finančnou podporou.

Tézy zmeny regionálnej politiky

V súčasnosti návrh
hlavný cieľ • odstraňovať alebo zmier-

ňovať nežiaduce regionálne 
rozdiely

• zvyšovať ekonomickú vý-
konnosť konkurencieschop-
nosť regiónov a rozvoj 
inovácií

• zvyšovať zamestnanosť 
a životnú úroveň obyvateľov 
v regiónoch

konkurencieschopnosť regiónov 
cestou inovácií

smerovanie zaostávajúce regióny celé územie Slovenska vrátane 
mestských regiónov, aglome-
rácií, 

mierka okresy s presným vymedzením1 prirodzené, homogénne regió-
ny, župy, variabilita hraníc

orientácia na pracovné miesta pridanú hodnotu a inovácie
trvalo udržateľný rozvoj

zabezpečovanie kombinácia miestnej, regionál-
nej a centrálnej úrovne

bottom up, nositeľmi budú 
podnikatelia a inovátori

úlohy minister-
stiev

priama podpora
celoštátne dokumenty

podpora clustrov, sietí,
monitoring

financovanie 
z centra

projektové financovanie
• štátny rozpočet
• fondy
• stimuly

globálne príspevky regiónom na 
inovatívne projekty

1 okresy boli v roku 1996 politicky vymedzené

Vymedzenie regiónu
Predpokladom účinnej regionálnej politiky je vymedzenie regiónov. 

Hodnotenie regionálnej úrovne by sa malo uskutočniť na báze tzv. nodál-
nych regiónov, definovaných na základe dochádzkových vzťahov obyva-
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teľov za prácou, dosažiteľnosťou územia. Pritom je potrebné rešpektovať 
v  maximálne možnej miere homogenitu územných jednotiek z  pohľadu 
kritérií sledovaných podporných fondov. Doterajší prístup centrálnych 
vlád bol orientovaný na administratívne kraje a  okresy, ktoré nespĺňajú 
uvedené kritéria. 

V rámci návrhu župného usporiadania bolo vymedzených 16 homogén-
nych územných celkov na nadobecnej úrovni (žúp). V inej analýze bolo de-
finovaných 24 homogénnych územných celkov. Obe tieto možnosti môžu 
tvoriť základ diskusie o centrách regiónov, pritom ich hranice sa môžu me-
niť vo väzbe na spoločenské a hospodárske podmienky

V analytickej časti Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja 
je definovaný prirodzený funkčný región ako oblasť definovaná pomocou 
identifikovaných/alebo prognózovaných priestorových tokov, väzieb a in-
terakcií, ktoré sú vnútri tejto oblasti najintenzívnejšie, pričom v porovna-
ní s nimi sú naopak toky a väzby cez hranice minimálne, čím sú splnené 
zásady vnútornej súdržnosti a vonkajšej vymedziteľnosti (viď napr. Karl-
sson a  Olsson 2006)38. Takto definované prirodzené funkčné regióny sú 
spravidla nodálnymi regiónmi, píše sa v materiáli. Z hľadiska očakávaných 
trendov sa nám javí tento prístup, najmä z hľadiska ich počtu, nevhodný. 

Ciele regionálnej politiky 
Regionálna politika by sa mala zamerať na tri navzájom prepojené ciele:

1. posilnenie hospodárstva v regiónoch: podpora inovácií a na trh orien-
tovaného hospodárstva, s  cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti 
a prispôsobenie regiónov globalizácii. Ide pritom o kombináciu priamej 
podpory zo strany centrálnej vlády a o posilnenie právomocí a nástrojov 
územnej samosprávy,

2. koordinácia regionálnej politiky na úrovni ústredných orgánov: zosú-
ladenie regionálnej politiky v rámci činnosti ústredných orgánov, čím 

38 Funkčné regióny na Slovensku podľa denných tokov do zamestnania, Geografický 
ústav SAV, Halas a kol.,2014
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sa dosiahne synergický efekt. Jedná sa o  to, aby ministerstvo hospo-
dárstva, školstva, pôdohospodárstva a životného prostredia realizovali 
svoje politiky v súlade s regionálnou politikou štátu,

3. prenos know – how na regionálnu politiku a jej aktérov: jedná sa o zber 
a prenos vedomostí o regionálnom rozvoji. Zároveň musia vedieť zod-
povedné osoby aplikovať tieto vedomosti priamo v  prospech rozvoja, 
realizácie a zhodnotení produktov a služieb. 

Znaky regionálnej politiky39

• podpora napojenia vidieckych oblasti na globálnu ekonomiku, pretože 
podpora zopár zjazdoviek, podpora trocha výroby, podpora niekoľko 
farmárov- živnostníkov..., cestou rôznych grantových schém t.j. neko-
ordinovaný rozvoj bez celkového konceptu, ohrozuje schopnosť prežiť 
celých regiónov a nie je v súlade s regionálnou politikou. Vláda spolu 
s  regionálnymi autoritami by mala pripraviť a  realizovať zmysluplné 
priority s multiplikačným efektom,

• podpora exportne orientovaných výrobných systémov, napr. sieť navia-
zaná na využitie dreva z hospodárenia v lesoch po zhodnotenie hoto-
vých produktov. K  tomu patrí prepojenie na odborné školy a  verejnú 
správu. Uzavreté systémy/clustre pôsobia ako motor s multiplikačným 
efektom,

• rešpektovanie zákonov trhu: podpora projektov na ktorých sa podieľa 
aj súkromný sektor, čo umožní orientovať sa na ponuku, ktorá je ekono-
micky efektívna a po ktorej existuje dopyt,

• podpora regionálnych centier, ktoré sú motorom rozvoja. Regionálna 
politika bude pôsobiť vo vidieckom priestore, v horských a hraničných 
regiónoch. Vidiecke regióny však fungujú iba vtedy ako majú silné cen-
trá. Regionálna politika podporí a  bude motivovať spoluprácu medzi 
regionálnymi centrami a obcami v ich okolí, nodálnom regióne

39 V tejto súvislosti je potrebné posúdiť výsledky metodiky aplikovanej v rámci podpo-
ry najmenej rozvinutých okresov (www.nro.vlada.gov.sk )
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Vymedzenie úloh
Je potrebné nové vymedzenie úloh v regionálnej politike: 

• centrálna úroveň by sa mala sústrediť najmä na posilnenie regionálne 
diferencovaného daňového systému, ktorý by umožnil vo väčšej miere 
regionálne diferencovanú daňovú politiku, mala by prehodnotiť súčasný 
spôsob finančného vyrovnávania príjmov a výdavkov a mala by dekla-
rovať na dlhšie obdobie umiestňovanie investícií celoštátneho významu 
(s prioritou podpory inovácií a rastu), aby sa nižšie úrovne mohli ľahšie 
orientovať pri svojich rozvojových dokumentoch a projektoch. Zároveň 
by mala rýchlejšie realizovať tzv. regulatórna reforma (realizácia stra-
tégie regulácie) s cieľom minimalizovať nielen bariéry pre podnikanie, 
ale aj obmedziť rozsah štátnych zásahov do samosprávnych kompeten-
cií. Je potrebné, aby centrálna vláda prehodnotila kritériá hodnotenia 
regiónov pre priznanie prostriedkov z  podporných fondov, ako aj ich 
územné vymedzenie. 

• územná samospráva je a  bude zodpovedná za prípravu efektívnych 
programov, koordináciu a integráciu prístupu v rámci rozvoja regiónu 
a za cieľavedomé umiestňovanie verejných investícií na základe pláno-
vacích a programovacích dokumentov tak, aby sa zabezpečil vyvážený 
rozvoj územia, ktoré spravujú. Má priestor pre rôzne formy spoluprá-
ce so všetkými aktérmi, pre integrované plánovanie, integrovaný ma-
nažment a prístup, pre spoluprácu miest s obcami v rámci funkčných 
mestských regiónov, ale aj medzinárodnú a  cezhraničnú spoluprácu. 
Miestna samospráva môže využiť aj dostupné finančné nástroje: miest-
ne dane a poplatky (centrálna úroveň by mala prehodnotiť ich súčasné 
nastavenie) a môže novým požiadavkám a potrebám prispôsobiť svoju 
organizačnú štruktúru a personálnu politiku. 

Čo by mala centrálna vláda prioritne podporovať ?
V prvom rade hospodársky rozvoj, nie úlohy ktoré majú financovať obce 

a regióny zo svojich zdrojov, zvlášť ako uvažujeme o ich poslinení. Ide najmä 
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o projekty podporujúce konkurencieschopnosti ekonomiky, ktoré v koneč-
nom dôsledku prispievajú k rastu kvality života v celom štáte. Oblasti, ako 
napr. bývanie, regionálne školstvo, regionálna kultúra, sociálna infraštruk-
túra,... sú vecou jednotlivých regiónov, miest a nemali by byť v popredí pod-
pory zo strany centrálnej vlády. Regionálna politika má podporovať projekty, 
z ktorých majú úžitok viaceré podniky, odvetvia,... Predpokladom podpory 
projektov je preukázanie pozitívneho dopadu na región ako celok. Zároveň 
definuje centrálna vláda podiel podpory a mieru spolufinancovania zo strany 
regiónov. Rovnako je potrebné definovať kritériá podpory, napr.: 
• žiadna podpora jednotlivých podnikom/ firmám,
• žiadna podpora z iných fondov, pokiaľ sa nevyčerpá sektorová podpora,
• zhoda s regionálnou politikou regiónov,
• trvalá udržateľnosť,

V novej regionálnej politike je potrebné jasne definovať koho sa podpora 
týka. V prípade Slovenska by to mali, podľa nás, byť mestá – centrá osídle-
nia, 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 regió-
noch, prispeje k zachovaniu decentralizovaného osídlenia Slovenska, odcho-
du obyvateľov z  regiónov a  zmierni regionálne disparity. Nová regionálna 
politika podporí regióny vo využití endogénneho potenciálu, podporí rôzne 
formy spolupráce, medzi  mestami a  obcami, medzi verejným a  súkromný 
sektorom, ale aj medzi rôznymi hospodárskymi odvetviami.

Nový systém financovania40

Po skúsenosti za posledných 15 rokov je potrebné nové prerozdelenie 
kompetencií medzi centrálnou vládou a regiónmi a tomu prispôsobiť spô-

40 Viac v osobitnej časti
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sob ich financovania. Cieľom by mala byť väčšia decentralizácia financií 
a tým dosiahnutie viac zodpovednosti miestnych a regionálnych predstavi-
teľov pri ich využití a tým aj tlak na lepšie využívanie endogénneho poten-
ciálu regiónov. Stále viac sa ukazuje, že v medzinárodnom konkurenčnom 
boji majú veľkú výhodu mestské a metropolitné regióny s dobre rozvinu-
tými clustrami. Tie sú zároveň motorom rozvoja hospodárstva, ktoré musí 
dbať o  to aby dobre fungovalo nielen hospodárstvo, ale aj kultúrno-spo-
ločenské podmienky a  politika. To neznamená automaticky viac financií 
z  centra, ale odstránenie bariér, ktoré vznikajú najmä preto, že súčasné 
politické hranice nezodpovedajú životnému a  hospodárskemu priestoru. 
Ekonomicky povedané, problém existuje pretože je „v hre“ priveľa účast-
níkov, priveľa záujmov41, čo znamená rast negatívnych externalít, ktoré 
sú zrejmé pri zabezpečovaní úloh centrálnych miest a majú vplyv na rast 
životnej úrovne kvality života. Aj preto by mal aj nový systém finančného 
vyrovnávania smerovať k podpore horizontálnej spolupráce medzi obcami 
a vyššími územnými celkami. Vyrovnávanie záťaží v rámci neho, prispeje 
k zmenšovaniu negatívnych dopadov externalít a spolupráca v rámci jed-
notlivých kompetencií umožní ich efektívnejšie zabezpečovanie.

Ostatné priestorové politiky súvisiace s regionálnou politikou
Bez ohľadu na to, ako bude nastavená regionálna politika, iné verejné po-

litiky budú mať naďalej výrazný dopad na rozvoj jednotlivých regiónov Slo-
venska a preto je potrebné paralelne preveriť a nastaviť aj ostatné politiky.
• Politika rozvoja miest a mestských regiónov /aglomerácií

V dnešnej regionálnej politike prevláda členenie vidieckeho a mestského 
priestoru. Na Slovensku sa málo zdôrazňuje pozícia horských oblastí na-
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 

41 Opakované volanie o zlučovaní obcí, čo môže byť programom na desaťročia, nie je 
dnes už správnym riešením



104 REKONŠTRUKCIA ŠTÁTU III. | SILNÉ MESTÁ SILNÉ SLOVENSKO

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 de-
centralizácii prišlo k spracovaniu regionálnej politiky a zákonov týkajúcich 
sa podpory regionálneho rozvoja, ako aj viacerých nových rezortných zá-
konov, 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 sa-
mosprávu 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 využi-
tie pôdy a osídlenia. Má usmerňovať stavebnú činnosť , zaisťovať existen-
ciu voľných plôch a  brzdiť rozptyl osídlenia a  zmysluplne rozmiestňovať 
infraštruktúru. Toto sa na území Slovenska darí v  posledných desaťro-
čiach 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 ob-
medzení pre stavebníkov, investorov. Je asi potrebné začať diskusiu o na-
sadení 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 pozemku42 (príklad Švajčiarsko).
• Poľnohospodárska politika

Dlhé obdobie podliehala poľnohospodárska politika centrálnemu plá-
novaniu. Cena, množstvo, podpora boli zaistené. Postupný prechod od 

42 Certifikované by mali byť nezastavené pozemky. Každý vlastník pozemku nezasta-
veného pozemku, ktorý by chcel pozemok zastavať v  súlade s  územným plánom 
by ma povinnosť získať certifikát využitia pozemku, ktorá by boli v obmedzenom 
množstve každoročne „dražené“. Certifikát by mal obmedzenú platnosť. 
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subvencie produkcie smerom k  podpore ekologicky obhospodarovanému 
územie / plochám, je prvý krok. Politika poľnohospodárstva sa bude mu-
sieť transformovať na krajinnú politiku. Dá sa očakávať, že prechod spôso-
bí rast disparít, ale zároveň inovatívni poľnohospodári získajú novú šancu 
ako podnikatelia a  vytvoria sa podmienky, aby sa pôda zachovala aj pre 
ďalšie generácie 
• Politika životného prostredia a dopravy

V súčasti na Slovensku, aj vzhľadom na obrovský deficit z obdobia do 
roku 1989, pretrváva orientácia na čisto technické riešenia (kanalizácia, 
ČOV, skládky odpadov, cestná sieť, zákazy, príkazy...). Ako ukazujú poznat-
ky, tieto nástroje prinášajú úžitok, ale tiež je pravdou, že za veľmi vysokú 
cenu. Napríklad: Pripojenie približne 11 % obyvateľov, ktorí nie sú zásobovaní 
vodou z  verejných vodovodov, predstavuje zároveň závažný sociálny problém. 
Veľká časť týchto obyvateľov žije v chudobných regiónoch a aj v prípade posta-
venia vodovodnej infraštruktúry nemajú finančné prostriedky na pripojenie sa 
a platenie za vodu (SAV). 

Ak sa pozrieme na prepojenie ekologickej a  sociálnej udržateľnosti územia 
(sídla a  krajiny) v  kontexte zmeny klímy, najväčšou výzvou je pokračovanie 
v pozitívnych trendoch a zmenách v sektore energetiky, ďalej adaptačné opat-
renia a zlepšovanie kvality ovzdušia. Zatiaľ čo v oblasti zmierňovania si vedie 
Slovensko v kontexte Európskej únie veľmi dobre, kľúčovou výzvou bude adap-
tácia. Podľa analýz implementácie opatrení, ktoré Slovensko realizuje v rámci 
implementácie Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 sú 
problémom hlavne investície na prispôsobenie sa zmene klímy v oblastiach, ako 
sú poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo, biodiverzita, 
doprava, sektor energetiky a prírodné zdroje. (SAV). 

Bude asi potrebné čoraz viac zavádzať a tlačiť na zavedenie trhových ná-
strojov, ako napríklad: separácia odpadu, zvýšené daňové zaťaženia plôch 
a objektov kvôli hluku (napr. letiská, ale aj iné,..), zvýšené dane za pohonné 
hmoty, na ťažkú nákladnú dopravu. Aký dopad budú mať takéto opatrenia 
na jednotlivé regióny je asi ťažko vyčísliť, je však možné, že krátkodobo 
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zvýšené, ale na druhej strane prispejú k trvalej udržateľnosti. Niektoré po-
litiky dopadajúce na región sú a budú ovplyvniteľné iba zo strany centrál-
nej vlády a daňovým poplatníkom.

Problémy politického presadenia
Navrhované zmeny určite neprejdú bez problémov a  tak rýchlo cez 

stranícke a politické štruktúry ako si odborníci predstavujú. Dôvodom sú 
záujmy a ciele jednotlivých aktérov, s ktorými sa dlhodobo a denne poli-
tika stretáva. V rámci regionálnej politiky sa dajú ako najväčšie problémy 
očakávať:
• Neistoty ekonómie blahobytu

V prvom rade je otázka, či môže regionálna politika dosiahnuť spravod-
livosť a  rovnosť šancí. Z ekonomického hľadiska sa dá povedať, že môže 
v  najlepšom prípade vyrovnať rozdiely medzi regiónmi, obcami. Ale ako 
sa tie dôsledky prejavia? Dá sa povedať, že prerozdeľovanie v rámci regi-
onálnej politiky prináša chudobnejším profit? Sú mnohí čo tomu neveria 
a preto presadzujú opatrenia, ktoré majú individuálny rozmer, sú zamera-
né na osoby, napr. sociálne transfery, podpora osôb a nie zariadení alebo 
obcí alebo skupín obyvateľov,...

Výnimkou je finančné vyrovnávanie, pokiaľ preukážu obce a  regióny 
svoju životaschopnosť. V čisto ekonomického pohľadu by sa dalo povedať, 
že malé obce, regióny by sa mali zlúčiť aby boli životaschopnejšie. Nedá sa 
to vylúčiť, ale neexistuje jasný dôkaz, že väčšie územné celky sú jednoznač-
ne efektívnejšie ako tie menšie. K tomu je ešte potrebné pripomenúť, že 
akékoľvek spájanie narazí na odpor, vzniknú nové hranice, ktoré však môžu 
byť z pohľadu efektivity rovnako nevyhovujúce pre poskytovanie služieb. 
Preto sa javí ako lepšie riešenie nesnažiť sa zlučovať politické jednotky vy-
tvárať flexibilné funkčné regióny (účelové obce) pre jednotlivé úlohy.
• Hospodársky rast vs. trvalo udržateľný rozvoj

Dlhí čas sa hovorilo o slabom hospodárskom raste, v súčasnosti o rých-
lom hospodárskom raste Slovenska. Je to v poriadku pokiaľ na to pozerá-
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me z pohľadu nezamestnanosti, demografického vývoja, cenového rastu, 
zdravotníctva,...pretože rastúci HDP umožňuje lepšie zvládnutie problé-
mov. Ako však ukazujú prieskumy priamy vzťah medzi rastom HDP a vyš-
šími príjmami obyvateľstva a spokojnosťou obyvateľstva (šťastie) existujú 
iba v „chudobnejších ekonomikách“. Po priblížení sa bohatým štátom tento 
efekt zmizne. 

S rastom ekonomiky však bude narastať aj konflikt medzi ekonómiou 
a  ekológiou a  nastane diskusia o  trvalej udržateľnosti, na ktorú už dnes 
apelujú viacerí odborníci, ale ešte stále je v tieni očakávaní občanov z rastu 
ekonomiky.

Trvalá udržateľnosť sa skladá z  troch komponentov: ekonomického, 
ekologického a sociálneho. Ekonomická udržateľnosť je merateľná rastom 
hospodárstva v rámci medzinárodnej konkurencieschopnosti. Ekologická 
udržateľnosť znamená ochranu životného prostredia, zdrojov a pôdy. Ťaž-
šie je definovateľná sociálna udržateľnosť. Najlepšie sa dá opísať ako kohé-
zia, homogenita, rovnosť medzi skupinami a spoločenská stabilita. 

Uvedené tri komponenty je možné premietnuť aj do problematiky regi-
onálnych disparít, i keď s veľmi rôznou formou vyjadrenia:
 - ekonomická udržateľnosť sa môže premietnuť do novej regionálnej 

politiky zdôraznením rastu a inovácií
 - ekologická udržateľnosť ak má byť braná vážne, sa nemôže obme-

dziť iba na pasívnu sanáciu, ale má aktívne brániť nadmernému vy-
užívaniu plôch a území v prospech budúcich generácií 

 - sociálnu udržateľnosť je potrebné zabezpečovať finančnými pro-
striedkami, pomocou ktorých sú zmierňované napätia, ktoré sa pre-
javujú emigráciou 

• Politicko-ekonomické problémy
Ktorá z alternatív trvalo udržateľného rozvoja, resp. aká ich kombinácia 

bude realizovaná je otázka, na ktorú by mali v demokracii odpovedať obča-
nia. Ide o hodnotové rozhodnutia a politické ciele, ktoré nemusia zodpove-
dať odborným názorom a ani nie sú úlohou odborníkov. 
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Problémom však je, že jednotlivé záujmy sa dajú v  politickom procese 
dobre organizovať a  presadiť. Tí, čo chcú vyťažiť z  prerozdeľovania majú 
v zásade homogénne záujmy, pričom sú proti tým čo to zaplatia, daňovníci, 
vždy v menšine. Jednotliví občania majú priveľmi rôznorodé záujmy a často 
sú rozhodnutiami iba veľmi málo dotknutí. Neoplatí sa im proti tým čo majú 
skupinový záujem razantne vystúpiť. Ten kto má malý záujem potom pre-
súva rozhodovanie na iných. O čo dlhšia je reťaz medzi občanom – vládou – 
parlamentom – výkonnými orgánmi (ktoré de facto rozpracovávajú politické 
rozhodnutia a  realizujú ich), o  to menej sa môžu občania, voliči a  tí čo to 
platia, presadiť voči politikom, úradníkom a záujmovým skupinám.

Je zrejmé, že zásadná zmena regionálnej politiky a odchod od vyrov-
návania rozdielov k podpore rastu a inovácií narazí na odpor vo vidieckom 
prostredí. Dôvodom bude nepochopenie potrebnosti zmeny. Mnohí by stá-
le mali najradšej „to najlepšie z  komunizmu aj z  kapitalizmu“. Nakoniec 
v rámci fiskálnej decentralizácie sa objavilo aj medzi obcami. Chceli a chcú 
mať benefity z rastúcej daňovej sily a rastú výnosov z dane z príjmu fyzic-
kých osôb, na čom majú minimálnu zásluhu, ale zároveň aj stále rastúci 
dotačný systém vyrovnávania rozdielov ako v čase pred zavedením fiskál-
nej decentralizácie, odovzdaním majetku,...Čo ostáva? Je potrebné úvahy 
o zmenách spraviť zrozumiteľnými, hľadať nové riešenia a stále opakovať 
čo je dôležité pokiaľ väčšina nepochopí. 

Námet niektorých téz zákona o regionálnom rozvoji
• Všeobecné tézy

Účel zákona:
 - posilniť konkurencieschopnosť regiónov, 
 - využitie ich endogénneho potenciálu, čím sa vytvoria a  uchovajú 

pracovné miesta v regiónoch,
 - zachovať decentralizované osídlenie, 
 - prispieť k  vytvoreniu podmienok pre zmierňovanie regionálnych 

disparít
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Zásady:
 - rešpektovanie trvalo udržateľného rozvoja,
 - regióny vyvíjajú vlastnú iniciatívu pre zlepšenie konkurencieschop-

nosti a zvýšenie využitia endogénneho potenciálu,
 - centrá regiónov sú nositeľmi rozvoja,
 - regióny sú hlavným partnerom centrálnej vlády a garantujú spolu-

prácu regiónov s centrálnou vládou,
 - ústredné orgány úzko spolupracujú navzájom, s domácimi aj zahra-

ničnými inštitúciami
Regióny:

 - za regióny sa považujú spojenia obcí, 
 - pri tvorbe regiónov je geografická väzba, ekonomická funkčnosť 

a cieľ spoločne riešiť úlohy nadradená inštitucionálnym hraniciam,
 - existujúce regionálne štruktúry nie sú dotknuté týmto zákonom,
 - je na rozhodnutí regiónov, akú organizačnú formu zvolia pri plnení 

svojich úloh.

• Návrh opatrení
Podpora iniciatív, programov a projektov:

 - finančná pomoc môže byť poskytnutá na prípravu, realizáciu a eva-
luáciu iniciatívy, programu a projektu vtedy ak:

 > podporuje podnikateľské myslenie a konanie,
 > posilňuje iniciatívnu schopnosť regiónu,
 > umožňuje lepšie využiť endogénny potenciál,
 > podporuje spoluprácu verejného a súkromné sektoru, spoluprá-

cu medzi regiónmi, aglomeráciami,
 - finančná pomoc bude poskytnutá iba vtedy ak
 > majú iniciatívy, programy, projekty inovačný charakter,
 > ak sa podporované iniciatívy, programy a  projekty realizované 

v  regiónoch so špecifickými problémami a  obmedzenými mož-
nosťami rozvoja v horských oblastiach, vidieckom priestore,
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Podpora nositeľov rozvoja, regionálnych pracovísk a  regionálnych ak-
térov:
 - finančnú pomoc môžu získať nositelia rozvoja, regionálne pracovis-

ká a regionálni aktéri na:
 > vypracovanie a realizáciu viacročných stratégií podpory,
 > koordináciu, poradenstvo iniciatív, programov a projektov v regióne,

Podpora cezhraničnej spolupráce
 - s  finančnou podporou môžu byť slovenskou stranou podporené 

programy, projekty a inovačné aktivity v rámci cezhraničnej spolu-
práce ak:

 > sa tým zvýši využitie potenciálu prihraničných regiónov,
 > sa jedná o strategický význam z celoštátneho hľadiska,
- spoluúčasť musí byť koordinovaná s centrálnou vládou,
- finančná pomoc sa neposkytne na stavebnú činnosť,
- musí by zohľadnená cezhraničná pomoc podporovaná európskou úniou 

aj z časového hľadiska,
Pôžička pre infraštruktúrne projekty

- vláda môže poskytnúť zvýhodnenú alebo bezúročnú pôžičku pre infraš-
truktúrne projekty ak:

 > sú v priamej súvislosti s vyššie uvedenými iniciatívami, progra-
mami a projektmi,

 > prispejú k pridanej hodnote,
 > priamo podporia následnú investície v hospodárskej oblasti, pô-

žičky na infraštruktúrne projekty môžu by poskytnuté ak
 > ich využitie prispeje najmä regiónom, ktoré majú problémy s roz-

vojom, obmedzené možnosti rozvoja, ide teda o horské oblasti 
a vidiecky priestor,

 > ak sa na nich podieľa rovným dielom aj územná samospráva,
 > neboli iným spôsobom podporené zo strany centrálnej vlády,
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Úročenie, vrátenie pôžičky a straty pôžičky:
 - pri úročení pôžičky sa prihliada k možnostiam toho, kto si pôžičku berie
 - pôžička musí byť vrátené najmenej do ... rokov, pričom pri určovaní 

lehoty sa prihliada na životnosť infraštruktúrneho objektu,
Všeobecné podmienky:

 - prijímateľ pôžičky sa musí na realizácii podieľať aj vlastnými pro-
striedkami,

 - príjemca preberá na seba zodpovednosť za kontrolu realizácie a eva-
luácie opatrenia,

 - opatrenie musí zodpovedať záväzným častiam územného a priesto-
rového plánovania štátu a regiónu,

 - pre investície môžu byť stanovené aj osobitné podmienky,
Horské oblasti a ostatný vidiecky priestor
Národná rada v  spolupráci s  regiónmi stanoví ktoré územie patrí do 

horského územia a ktoré ostatné vidiecke územie má špecifické problémy 
a špecifické podmienky pre rozvoj

Poskytnutie pôžičky:
 - finančná pomoc bude poskytnutá na základe dohody na programe 

ako paušálna / neúčelová,
 - výška pomoci sa bude odvíjať celkové dopadu programu a opatrenia 

(hodnota za peniaze),
Daňové úľavy:

 - vláda môže na poskytnúť daňovú úľavu na priamej dani patriacej do 
štátneho rozpočtu,

 - daňová úľava sa využije v prípade:
 > priemyselný podnik alebo hodnotu tvoriace služby vytvoria nové 

pracovné miesta alebo existujúce budú na vyššej úrovni,
 > projekt zodpovedá požiadavkám na rozvoj regionálnej ekonomiky,
 - vláda určí v spolupráci s regiónmi územia, kde je možné poskytnúť 

úľavu, dohodne sa na spôsobe finančného dozoru , najmä na zodpo-
vednosti za dôsledky úľavy, 
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Sprievodné opatrenia: 
Vláda môže prijať opatrenia:

 - smerujúce k posilneniu kooperácie a využitia synergických efektov, 
medzi regionálnou politikou a ostatnými sektorovými politikami,

 - na podporu regiónov s osobitnými problémami (horské oblasti)
 - smerujúce k  požiadavkám na kvalifikáciu vedúcich pracovníkov 

iných aktérov a  zodpovedných za prípravu a  realizáciu iniciatív, 
programov a projektov

• Realizácia
Viacročný program:
- národná rada schváli vo viacročnom programe

 > priority podpory obsah podpory regionálnej politiky,
 > sprievodné opatrenia,
 - viacročný program sa pripravuje na 8 rokov,
 - regióny prispievajú do viacročného programu svojim strategickými 

zámermi a týmto prispôsobujú svoj rozpočet,
Úlohy regiónu:

 - regióny pripravia svoje viacročné programy spolu s  ich nositeľmi 
v území (s regionálnymi spoločnosťami a inými aktérmi) a tieto pe-
riodicky aktualizujú,

 - stanovia koordinátorov pre jednotlivé oblasti viacročného programu,
 - v rámci svojho rozpočtu určia ktoré opatrenia budú financovať a kto-

ré budú financované pôžičkami,
Dohoda na programe a finančná spoluúčasť:

 - vláda uzavrie viacročnú dohodu s regiónmi , opierajúc sa o viacroč-
ný program, táto dohoda definuje paušálny príspevok vlády vyšším 
územným celkom,

 - regióny a obce sa budú podieľať na realizácii rovným dielom,
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 - región zodpovedá za dohľad nad realizáciou podporených iniciatív, 
programov a projektov,

 - vláda kontroluje plnenie viacročného programu, 
Evaluácia viacročného programu:

 - vláda zabezpečuje odborné vyhodnocovane viacročného programu 
a predkladá NR SR správu

Žiadosti na daňové úľavy:
 - vláda (región?, obec?) rozhoduje o daňovej úľave z hľadiska hospo-

dárskych dopadov , rozhoduje o výške úľavy,
 - vláda musí prerokovať úľavy v daniach na ktorých výnose sa podieľa 

aj územná samospráva.

• Financovanie
Fond regionálneho rozvoja:

 - vláda vytvorí na podporu opatrení podľa tohto zákona fond regio-
nálneho rozvoja

Poskytnutie prostriedkov:
 - NR SR definuje svojim uznesením na 8 rokov finančné rámce ,
 - pri určení finančného rámca sa zohľadnia požiadavky viacročného 

programu ako aj finančná situácia štátu.
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NOVÝ SYSTÉM FINANCOVANIA 

Tak ako bolo zavedenie „fiskálnej decentralizácie“ v roku 2005 význam-
ným prvkom realizácie stratégie decentralizácie43, tak bude aj jej prípadná 
zmena, po 12 ročných skúsenostiach, jednou z  najdôležitejších reforiem 
vo verejnom sektore. Existuje samozrejme možnosť vylepšenia súčasného 
stavu, ale cieľom tohto materiálu je otvoriť širšiu diskusiu na túto tému 
a poukázať aj na iné možnosti. Dôsledná aplikácia princípov spravodlivej 
deľby moci spojená s novým systémom financovania sa prejaví nielen vo 
zvýšení zodpovednosti pri nakladaní s verejnými financiami a majetkom, 
ktorý občania zverili do rúk verejnej správe, ale zmena vertikálnej deľby44 
moci bude mať dopad aj na „politickú mapu“ Slovenska a vytvorí väčší tlak 
na politické strany, aby sa zaoberali podstatne viac reálnymi problémami 

43 Ak hovoríme o fiskálnej decentralizácii treba ju vnímať spolu s rozdelením kompe-
tencií, lebo jedno bez druhého nemá logiku

44 Viac o vertikálnej deľbe moci: Viktor Nižňanský: Rekonštrukcia štátu – prečo je po-
trebná vertikálna deľba moci, Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o., 
2017, www.komunal.eu 
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obyvateľov, daňových poplatníkov. Zmena systému prispeje k  zníženiu 
miery korupcie a klientelizmu, pretože sa opäť zmenší kumulácia peňazí, 
rozhodovania a kontroly na jednej úrovni verejnej správy.

Hlavnými problémami súčasného financovania správy a rozvoja miest 
a regiónov sú:
• roztrieštené väzby a  toky financií medzi centrálnou vládou, vyššími 

územnými celkami a obcami a z toho vyplývajúce duplicity, neprehľad-
nosť finančných tokov a chýbajúca koordinácia,

• veľký dôraz na transfery, ktoré znižujú zodpovednosť hospodárenia 
s verejnými zdrojmi45, 

• neadresnosť, finančné zdroje často smerujú tam, kde nepatria, resp. 
neprinášajú očakávaný efekt, cieľom v súčasnosti je získať čím viac pro-
striedkov 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 znevý-
hodnených okresov, rôzne rezortné fondy, priama podpora štátnych 
podnikov, organizácií a inštitúcií, podnikov z účasťou štátu.

45 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), rôz-
nymi transfermi zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jednotlivých rozpočtových 
kapitol (na prenesený výkon štátnej správy, bežné aj kapitálové výdavky), nenáro-
kovateľnými dotáciami z rôznych fondov, z rezervných fondov, z fondov Európskej 
únie, ich finančných mechanizmov,...
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Cieľom nového systému finančného vyrovnávania (NSFV) je posilnenie 
schopnosti štátnopoliticky a  ekonomicky efektívnejšie konať v  prospech 
občana a vytvoriť nové podmienky pre spoluprácu medzi centrálnou vlá-
dou, vyššími územnými celkami a obcami. Zavedením NSFV by sa mal vý-
razne podporiť princíp subsidiarity, ktorý je pre prosperitu obyvateľov uni-
tárneho štátu rozhodujúci. Mal by prispieť k sprehľadneniu tokov financií 
medzi centrálnou vládou a regiónmi, ale najmä mal by vytvoriť chýbajúcu 
väzbu medzi výnosmi z miestnych daní a finančným vyrovnávaním zdrojov 
a záťaží.

Nový systém financovania
Cieľom nového systému by malo byť vyrovnávanie regionálnych nerov-

ností, zvýšenie efektívnosti, väčšia prehľadnosť a transparentnosť systému. 
Teda nie regionálna politika, ale nový systém finančného vyrovnávania, by 
mal mať hlavný podiel na zmierňovaní prirodzených regionálnych disparít. 

Nový systém by sa mal skladať z troch hlavných komponentov/zložiek:
1. úprava rozdelenia kompetencií,
2. posilnenie vlastných príjmov územnej samosprávy,
3. nový systém finančného vyrovnávania regionálnych disparít .

Očakávanými výsledkami aplikácie uvedených troch komponentov/zložiek sú:
1. na úrovni centrálnej vlády: 
 a. koncentrácia na zásadné problémy celoštátneho významu a pre stra-

tegické rozhodnutia, orientácia na cieľ,
 b. účinná partnerská spolupráca s regiónmi, čím sa posilní ich schop-

nosť konať, 
 c. znižovanie výdavkov viacročným plánovaním,
 d. efektívnejším nakladaním s  financiami zvýšením zodpovednosti 

VÚC a obcí získa zdroje aj centrálna vláda pre plnenie svojich úloh 
a môže ich účelnejšie využívať,
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 e. zrušenie desiatok rôznych finančných tokov do regiónov, 
 f. účinnejšia kontrola, ktorá sa nemusí zaoberať jednotlivosťami,
2. na úrovni regiónov:
 a. sa zvýši akčný priestor pre rozvoj, regióny získajú kompetencie 

a viac vlastných zdrojov k tomu, aby mohli nezávisle riešiť zverené 
úlohy v spolupráci s mestami a obcami v prospech obyvateľov,

 b. lepším využitím endogénneho potenciálu regiónov, vďaka viac ná-
strojom a zodpovednosti, sa znížia regionálne disparity,

 c. spoluprácou príde k znižovanie výdavkov a efektívnejšiemu využíva-
niu zdrojov,

3. na úrovni občanov 
 a. sa zvýši efektívnosť verejných financií, ktoré budú pod väčšou kon-

trolou občanov, viac výkonu za dane a odvody,
 b. rôznorodé potreby občanov budú viac riešené nimi priamo volenými 

zástupcami čím sa dosiahnu riešenia viac zodpovedajúce miestnym 
podmienkam a požiadavkám,

 c. toky financií budú transparentnejšie,
 d. možnosť diferencovaného prístupu k znižovaniu daňového a poplat-

kového zaťaženia.

Úprava rozdelenia kompetencií
V  súčasnosti existuje mnoho úloh, ktoré spoločne vykonáva štátna 

správa a územná samospráva. Je preto nevyhnutné prerozdeliť úlohy46 pri 
naplnení princípov spravodlivej deľby moci tak, aby ich bolo možné zabez-
pečovať efektívne, aby sa minimalizovali duplicity, bola jasne definovaná 
zodpovednosť, uplatnený princíp subsidiarity a posilnenie osobnej zodpo-
vednosti. Zároveň je potrebné aby obce a mestá, prípadne vyššie územné 
celky (v prípade ich zachovania a definovania nových úloh) výraznejšie spo-
lupracovali.

46 Sme presvedčení, že všetky súčasné úlohy vyšších územných celkov môžu plniť aj 
mestá a mestské regióny, resp. tzv. účelové obce
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Posilnenie vlastných príjmov
V súčasnosti sú daňové príjmy obcí a VUC saturované najmä ich podie-

lom na výnose dane z príjmu fyzických osôb. Medzi rozpočty obcí a vyšších 
územných celkov sa delí 100% výnosu tejto dane, ktorá dlhodobo rastie 
vo väzbe na rast zamestnanosti a rast platov. V rokoch 2009 – 2017 vzrás-
tol výnos obcí o 49,5% a výnos vyšších územných celkov o 91,7%. Celkovo 
vzrástol výnos územnej samosprávy za sledované obdobie o 60%.

Nakoľko sa jedná o štátnu daň, na ktorej sadzbu obce a VUC nemajú 
vplyv, nejedná sa v skutočnosti o vlastný príjem, aj keď zákony umožňu-
jú rozhodovať o použití výnosu orgánom územnej samosprávy. V okamži-
ku snáh centrálnej vlády o znižovanie sadzby dane prichádza k zásadným 
sporom medzi predstaviteľmi centrálnej vlády a  územnou samosprávou. 
Z času na čas prichádzajú návrhy na vytvorenie tzv. daňového mixu, teda 
vrátenie sa k podielu obcí a VUC na viacerých daniach ako tomu bolo pred 
daňovou reformou. 

Preto je dôležité diskutovať o ďalších možnostiach zvýšenia daňových 
príjmov obcí a vyšších územných celkov, ktoré zároveň posilnia ich finanč-
nú autonómiu, ale aj zodpovednosť a previazanie výšky dane s poskytova-
nými službami (hodnota za peniaze):

na úrovni obcí pre diskusiu odporúčame: 
• posilnenie významu majetkových daní, najmä uplatnenie trhovej hod-

noty pri určovaní základu dane z nehnuteľnosti,47, 48

• ponechanie 100% dane z  príjmu fyzických osôb obciam (vo väzbe na 
presun úloh)

• prepojenie dane z príjmu fyzických osôb s miestom trvalého pobytu da-
ňovníka a posúdenie regionalizácie sadzby dane,

47 v súčasnosti je výnos miestnych daní na Slovensku v priemer 91,79 €/ obyvateľa 
(najviac v  mestách nad 100  000 obyvateľov 193,44, najmenej v  obciach 3-4 000 
obyvateľov 52,66 €, v ktorých tvorí príjem z výnosu DPFO najväčší podiel)

48 Obnova diskusie z obdobia prípravy daňovej reformy (2004) o nezdaňovaní stavieb, 
ale iba pozemkov
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• prepojenie lokalizácie živnosti s miestnom príjmu výnosu dane z príj-
mu z FO z podnikania,49 a posúdenie regionalizácie sadzby dane,

• úprava miestneho poplatku za rozvoj vo väzbe na zvýšenie významu 
územných plánov zón a objektívne prepojenie verejných a súkromných 
zdrojov.
na úrovni regiónov 

• posúdenie regionalizácie sadzby dane z príjmu právnických osôb (san-
dwich), pritom nie je podmienkou aby na regióny prešla správa dane, 
vo väzbe na prevzatie zodpovednosti za hospodársky rozvoj regiónu, 
trh práce,... 

• zavedenia nových daní (napr. ekologická), ktorých výnos by bol príj-
mom regiónov

Vyrovnávanie regionálnych disparít
Negatíva súčasného systému:

• skutočné vlastné daňové príjmy obcí (miestne dane) dosahujú 26 % ich 
daňových príjmov a iba 13 % ich celkových príjmov. Z toho je zrejmé, 
že súčasný model financovania samospráv je založený najmä na verti-
kálnom finančnom vyrovnávaní, t.j. na tokoch financií z  centrálnych 
zdrojov,

• vyššie územné celky, po vrátení výnosov dane z príjmu motorových vo-
zidiel do štátneho rozpočtu, nemajú žiadny skutočný vlastný daňový 
príjem, 

• prakticky dve tretiny daňových príjmov obcí sú predmetom prerozde-
ľovania. Jedná sa najmä o 70 % podiel obcí na výnose dane z príjmov 
fyzických osôb, ktorý je prerozdeľovaný pomocou vzorca určenom v na-

49 Zmeny v alokácii výnosov dane z príjmu fyzických osôb je potrebné vnímať s novým 
systémom finančného vyrovnávania, ktorý je založený na posúdení finančnej sily 
obcí a regiónov, čiže finančne slabšie regióny a obce dostanú kompenzáciu cez tento 
mechanizmus, samozrejme nie do výšky 100%
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riadení Vlády SR50, preneseného výkonu štátnej správy na obce v oblasti 
regionálneho školstva cestou vzorca definovanom v zákone č. 597/2003 
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariade-
ní v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. 
z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov 
zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších 
predpisov, ako aj rôznymi dotačnými mechanizmami ústredných orgá-
nov štátnej správy, vrátane eurofondov. 

• pri prerozdeľovaní výnosov dane z  príjmu fyzických osôb neexistuje 
dostatočné zohľadnenie záťaže centier osídlenia (iba 32% výnosu je va-
lorizovaný koeficientom veľkostnej kategórie a ten je nastavený v pro-
spech menších obcí), ale aj napr. zvýšených výdavkov v horských oblas-
tiach (23% výnosu je valorizovaných koeficientom nadmorskej výšky). 

• váha súčasných kritérií nezodpovedá zmene rámcových podmienok 
(demografické zmeny, chudoba,...)

• problémom je absencia ekonomických kritérií
• nedostatočne je zohľadnená štruktúra obyvateľstva,
• otáznym je veľký význam kritéria počet obyvateľov, ktorý, odhliadnuc 

od vierohodnosti údajov, nepostihuje skutočné denne prítomné a pre-
chodne ubytované obyvateľstvo, nepostihuje ich sociálne postavenie,...
čo negatívne pociťujú najmä centrá osídlenia. 

50 vyrovnávanie výdavkov sa rieši prerozdeľovaním dane z príjmu fyzických osôb, po-
diel obcí a vyšších územných celkov je stanovený zákonom, kritériá a ich váhy sú 
definované v nariadení vlády nasledovne:

 Obce 
• počet obyvateľov, 57% vážených nadmorskou výškou obce (23%)
• počet obyvateľov, vážený veľkostnou kategóriou obce (32%) 
• počet žiakov (detí, poslucháčov) škôl a predškolských zariadení (40%)
• počet obyvateľov 62+ (5%)

 Vyššie územné celky
• počet obyvateľov s trvalým pobytom (15%) 
• počet obyvateľov vo veku 15 – 18 rokov (15%) 
• počet obyvateľov 62+ (32%) 
• obrátená hustota obyvateľov (9%) 
• dĺžka ciest II. a III. kategórie vo vlastníctve VUC (20%)
• rozloha VUC (9%)
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Pretrvávajúce centralizované financovanie a  spôsob prerozdeľovania 
spôsobuje nielen nedostatok zdrojov pre prevádzku, rozvoj a odstraňova-
nie modernizačného dlhu miest, ale zároveň znižuje motiváciu pre využíva-
nie potenciálu spravovaného územia, znižuje zodpovednosť za efektívnosť 
verejných výdavkov tým, že je oddelená zodpovednosť za výšku a  výber 
daní a rozhodovanie o ich použití51. Transfery zo štátneho rozpočtu nekry-
jú objektívne náklady52 a ich výška závisí od ústretovosti centrálnej vlády, 
pritom neexistuje prepojenie medzi poskytovaním služieb a platením daní. 
Nakoľko regióny financujú svoj rozvoj z cudzích zdrojov, nie je snahou sle-
dovať „hodnotu za peniaze“, ale iba získať zdroje zo štátneho rozpočtu, eu-
rofondov. Zároveň nemajú záujem riešiť systematicky rozvoj regiónu, ale 
koncentrujú sa na projekty, na ktoré je možné získať zdroje.

Ak k súčasnému stavu pridáme aj nové výzvy pre mestá, ako sú demogra-
fické zmeny, najmä starnutie obyvateľstva miest, oddelenie práce a bývania, 
ale aj technologické zmeny, klimatická zmena a očakávaný proces reurbanizá-
cie (návratu do miest) je zrejmé, že po 12 rokoch existencie súčasného systé-
mu prišiel čas zhodnotiť súčasný stav, odstrániť nedostatky a systém prispô-
sobiť očakávaným zmenám rámcových podmienok. Navrhované zmeny by 
mali akceptovať princípy politickej a fiškálnej ekvivalencie, posilniť finančnú 
nezávislosť obcí s cieľom, aby občania mali väčšiu možnosť rozhodovať o ve-
rejných výdavkoch, ale aj o ich daňovom zaťažení, prehodnotiť mechanizmus 
finančného vyrovnávania a znížiť objem prerozdeľovania verejných financií.

Na rozdiel od súčasného modelu sa nový systém bude opierať o daňovú 
silu regiónu a obcí, čím príde k prepojeniu oboch doteraz autonómne pô-
sobiacich subsystémov: miestne dane a poplatky a prerozdeľovanie výnosu 
dane z príjmu fyzických osôb.

51 s výnimkou miestnych daní a tu je vidieť ako obozretne obecne zastupiteľstva po-
stupujú, najmä ak sa im podarí presvedčiť centrálnu vládu o dodatočné zdroje zo 
štátneho rozpočtu

52 Príkladom je nedofinancovanie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy 
na obce a VUcky, pričom subjekty územnej samosprávy porušujú kofinancovaním 
týchto služieb Ústavu a zákon o obecnom zriadení.
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Finančné vyrovnávanie pri zachovaní regionálneho modelu

Finančné vyrovnávanie na úrovni regiónov
V súčasnosti sa realizuje finančné vyrovnávanie vyšších územných cel-

kov najmä prerozdeľovaním 30% podielu vyšších územných celkov na vý-
nose dani z príjmu fyzických osôb (v roku 2017 to bolo spolu cca 756 mil. €, 
t.j. cca 52% príjmov). Vzorec prerozdeľovania výnosu je orientovaný na vy-
rovnávanie výdavkov a je kombináciou geograficky – topografickej záťaže: 
• počet obyvateľov s trvalým pobytom (15%) 
• obrátená hustota obyvateľov (9%) 
• rozloha VUC (9%)
• dĺžka ciest II. a III. kategórie vo vlastníctve VUC (20%), 
• a sociálne ekonomickej záťaže: 
• počet obyvateľov vo veku 15 – 18 rokov (15%) , orientácia na stredné 

školstvo
• počet obyvateľov 62+ (32%), orientácia na sociálne služby

Ostatné finančné vyrovnávanie sa uskutočňuje separátnymi nástrojmi 
a rozhodnutiami centrálnej vlády, resp. jednotlivých ústredných orgánov. 
Časť sa realizuje cestou financovania tzv. preneseného výkonu pôsobnosti 
štátnej správy. Pre rok 2017 tvorili granty a transfery objem cca 485 mil. € 
(viac ako 33% príjmov VUC), ktoré sú takmer výhradne transfermi na 
stredné školstvo.

Návrh nového systému sa opiera o :
• zavedenie vlastných príjmov regiónov (viď vyššie), čím sa vytvorí 

priestor pre participáciu regiónov na finančnom vyrovnávaní, 
• výrazné obmedzenie rôznych špecifických dotačných schém zo štát-

neho rozpočtu, vrátane investičných stimulov a  koncentráciu zdrojov 
do fondu regionálneho rozvoja, ktoré budú použiteľné na finančné vy-
rovnávanie zo strany centrálnej vlády. Prvým z cieľov je vyrovnávanie 
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zdrojov, t.j. posilniť príjmovú stránku rozpočtu finančne slabších regió-
nov a tým zmenšiť regionálne disparity z hľadiska ekonomickej výkon-
nosti. Na vyrovnávaní regionálnych rozdielov sa bude podieľať štátny 
rozpočet a finančne silnejšie vyššie územné celky.53 Druhým cieľom je 
vyrovnávanie špeciálnych záťaží jednotlivých VUC. Osobitne budú vy-
rovnávané záťaže vyplývajúce z  geografie, topografie a  osobitne soci-
álno ekonomické záťaže centier osídlenia. Efektom bude zohľadnenie 
neovplyvniteľných záťaží.

Čo sa zmení?
Doteraz boli regionálne disparity riešené často osobitnými opatrenia-

mi, čím sa nedalo zabrániť zvyšovaniu regionálnych disparít (príkladom 
sú investičné stimuly, eurofondy a ich kofinancovanie, rôzne rezortné do-
tačné schémy...). Problémom bolo aj to, že mnoho jednotlivých opatrení 
neprispelo k očakávaným výsledkom54. Zmenou systému dosiahneme efekt 
obdobný pri prerozdeľovaní dane z príjmu fyzických osôb, kedy sa apolitic-
ky na základe jasných nástrojov dosiahne vyrovnávanie finančnej sily VUC 
a tie môžu realizovať vlastnú regionálnu politiku.

Vyrovnávanie zdrojov / príjmov
Pomocou tohto vyrovnávania získajú finančne slabšie vyššie územné 

celky zo štátneho rozpočtu a od finančne silnejších regiónov finančné pro-
striedky, ktorými sa posilní ich finančná sila. V prvom kroku sa spočíta da-

53 V rámci zavedenia fiskálnej decentralizácie v roku 2005 bol na tri roky zavedený 
mechanizmus horizontálneho finančného vyrovnávania medzi vyššími územnými 
celkami bez spoluúčasti štátneho rozpočtu

54 Ak dnes existuje zákon o podpore zaostávajúcich regiónov a spôsob financovania 
projektov je potrebné upozorniť, že obdobný mechanizmus sa uplatňoval prakticky 
v tých istých okresoch už pred rokom 1998 a výsledkom dnes je, že dotknuté okresy 
sú stále z pohľadu Slovenska zaostávajúcimi. Je preto na mieste otázka, či je opä-
tovne aplikovaný spôsob ( s výnimkou možnosti financovania projektov zo zdrojov 
Európskej únie) správnym riešením pre tieto depresívne regióny
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ňová sila vyšších územných celkov55. Do nej sa zarátajú výnosy z miestnych 
daní, podiel na dani z  príjmu fyzických osôb, výnos z  dane právnických 
osôb. Vypočíta index daňovej sily (podiel finančnej sily v pomere k celoštát-
nym výnosom daní v prepočte na obyvateľa), ktorý predstavuje hodnotu 
100. Vyššie územné celky nad hodnotu 100 sa počítajú za tie čo budú pri-
spievať tým čo sú pod hodnotou 100. Index sa bude prepočítať v uzákone-
nej perióde (štvorročne?)

Z dôvodu odstránenia neželaného efektu súčasného stavu, kedy sa do-
tačným a transferovým systémom potiera motivácia využitia endogénneho 
potenciálu a zaťažovanie úspešných, nebude vyrovnávanie sily dosahovať 
100% celoštátneho priemeru. Zákonom sa stanoví aká minimálna musí byť 
daňová sila voči VUC, napr. 85% priemeru Slovenska. 

Vyrovnávanie zdrojov sa uskutoční jednak ako horizontálne (silnejšie 
regióny prispejú slabším) ale aj ako vertikálne (štátny rozpočet prispeje 
regiónom). Zákon, najlepšie Ústava, definuje aký bude podiel horizontál-
neho finančného vyrovnávania voči vertikálnemu, t.j. akým podielom sa 
na vyrovnávaní budú podieľa vyššie územné celky a akým podielom štátny 
rozpočet (napr. horizontálne finančné vyrovnávanie musí tvoriť minimál-
ne 2/3 a maximálne 4/5 vertikálneho).

Vyrovnávanie záťaže /výdavkov
Vyššie územné celky a centrá osídlenia sú pri poskytovaní služieb a zá-

sobovaní konfrontované so zvýšenými nákladmi, ktoré prakticky nemô-
žu ovplyvniť (iba prísnou reguláciou, čo by komplikovalo celoštátny rast). 
Tieto záťaže budú v rámci nového systému vyrovnávané dvomi spôsobmi: 
vyrovnávanie záťaže vyplývajúce z geograficko-topografických zaťaží a vy-
rovnávanie sociálno ekonomických zaťaží centier osídlenia. Každé 4 roky 
prehodnotí centrálna vláda parametre vyrovnávania.

55 vrátane finančnej sily obcí v regióne, pretože sme presvedčení o nevyhnutnosti via-
cerých spoločných politík obcí a vyšších územných celkov
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Medzi geograficko-topografické záťaže patria napr.:
• nadmorská výška s dopadom napríklad na zimnú údržbu alebo technic-

kú vybavenosť56

• strmosť územia, ktoré majú dopad na lesné hospodárstvo, zásobovanie 
vodou, odkanalizovanie,...

• roztrieštenosť osídlenia a  nízka hustota 57(kopanice, malé izolované 
obce,...) s  dopadom na infraštruktúru (cesty, zásobovanie vodou, od-
kanalizovanie, regionálne školstvo, zdravotníctvo, napojenie na hro-
madnú verejnú dopravu,...)

Medzi sociálno ekonomické záťaže patria:
• podiel chudobných, odkázaných na sociálnu pomoc
• podiel imigrantov 
• podiel seniorov, 
• podiel vzdelaných ľudí
• problematika zvýšených záťaží centier osídlenia najmä z dôvodu bezpeč-

nosti, hustoty osídlenia, hustoty pracovných miest, sociálnej štruktúry,...

56 V súčasnom systéme je nadmorská výška zohľadnená v jednom z kritérií pri preroz-
deľovaní DPFO medzi obce

57 V súčasnosti sa pri prerozdeľovaní dane z príjmu fyzických osôb medzi jednotlivé 
VUC zohľadňuje tzv. obrátená hustota, t. j. čím nižšia hustota tým viac prostriedkov 
pre VUC

 

štátny rozpočet 

kompenzácia vyrovnávanie zdrojov vyrovnávanie záťaží 

„slabé regióny“ 

vertikálne 

„silné regióny“ 

horizontálne centrá osídlenia horské oblasti 

zaťažené regióny 
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Finančné vyrovnávanie na úrovni obcí
V súčasnosti prebieha finančné vyrovnávanie obcí, podobne ako v prí-

pade regiónov, prerozdeľovaním 70% výnosu dane z príjmu fyzických osôb 
cestou vzorca, s kritériami:
• počet obyvateľov, 57% vážených nadmorskou výškou obce (23%)
• počet obyvateľov, vážený veľkostnou kategóriou obce (32%) 
• počet žiakov (detí, poslucháčov) škôl a predškolských zariadení (40%)
• počet obyvateľov 62+ (5%)

Rovnako ako v prípade regiónov sa jedná o vyrovnávanie kombináciou 
geograficko – topografických a sociálno – ekonomických kritérií.

Obce majú, oproti dnešným VUC, skutočné vlastné príjmy (miestne 
dane a poplatky). Daňové príjmy obcí tvoria cca 55% celkových príjmov). 
Prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy a ostatné transfery a dotácie 
tvoria cca 23% celkových príjmov. V tom 19% sú transfery na regionálne 
školstvo.

Návrh nového systému sa opiera o :
• rozšírenie skutočných vlastných príjmov (viď vyššie ) a
• nový mechanizmus vyrovnávania finančnej sily obcí v rámci vyššieho 

územného celku.
Výnos dane z príjmu FO nebude predmetom prerozdeľovania, ale sku-

točným príjmom obcí podľa trvalého bydliska daňovníka, resp. živnostníka.
Základom pre výpočet finančného vyrovnania bude daňová sila obcí, 

ktorá pozostáva z výnosu miestnych daní (dane z príjmu fyzických osôb, 
dane z nehnuteľností, špecifických služieb) a poplatkov. Vzhľadom na mož-
nosť rozličných sadzieb miestnych daní a poplatkov bude potrebné58 har-
monizovať výnos dane priemernou sadzbou dane. Harmonizovaný výnos 
dane sa prepočíta na jedného obyvateľa obce štátu/regiónu.

58 V prípade regionalizácie dane z príjmu fyzických osôb by to bolo potrebné aj v prí-
pade tejto dane



REKONŠTRUKCIA ŠTÁTU III. | SILNÉ MESTÁ SILNÉ SLOVENSKO 127

Odstránenie nerovností /solidarita
Obce s  výnosom nad priemer prispejú na finančné vyrovnávanie ob-

ciam s menej ako je priemer, pričom rozsah solidarity (%) sa určí zákonom 

Minimálna daňová sila
Jedná sa o dodatočnú pomoc pre nadmerne daňovo slabé obce, ktorá 

umožní poskytovanie základných služieb. Nárok budú mať obce, ktoré ani 
po odstránení nerovností nedosiahnu priemernej harmonizovanej daňovej 
sily. Minimálna miera daňovej sily sa určí nariadením vlády.

Finančné vyrovnávanie v prípade modelu bez vúc

Finančné vyrovnávanie sa bude opierať o  dva piliere: vyrovnávanie 
zdrojov, vyrovnávanie záťaží. Vyrovnávanie daňových príjmov (rozdielna 
daňová sila) sa bude realizovať do určitej výšky (nie na 100%). Na vyrovná-
vaní sa bude podieľa štátny rozpočet a daňovo silnejšie obce v pomere 3:1. 
Vyrovnávanie záťaží sa bude týkať nadmerných a  ťažko ovplyvniteľných 
záťaží pre financovanie ako s.: topografia a sociálne demografické záťaže.

Okrem týchto dvoch základných prvkov bude existovať aj mechanizmus 
podpory obcí v núdzových situáciách, mal by existovať mechanizmus na 
podporu zlučovania obcí a aj pre spoluprácu obcí. K tomu navrhujeme vy-
tvoriť fond v štátnom rozpočte. 

 

Finančné vyrovnávanie 

Vyrovnávanie daňových príjmov/ 
minimálne daňovej sily 

Vyrovnávanie záťaží /vyrovnávanie 
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štátneho 
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Vyrovnávanie daňových príjmov
Obciam bude garantovaná minimálna daňová sila, ktorá sa určí na zá-

klade prepočtu (napríklad 85%). Bude sa jednať o neúčelové prostriedky. 
Tým sa zmenšia rozdiely nižšej daňovej sily a zmierni sa tlak na zvyšovanie 
daňového zaťaženia. Do daňovej sily sa započítajú daňové príjmy obcí (daň 
z  príjmu fyzických osôb, miestne dane), poplatok za komunálny odpad 
a poplatok za miestny rozvoj.

Vyrovnávanie záťaže
Slúži na riešenie nadmerných, exogénnych záťaží, ktoré nemôže obec 

ovplyvniť.

Sociálne demografické záťaže (...% z objemu určeného na vyrovnávanie záťaží.)
Jedná sa o vyrovnanie nákladov , ktoré sú dôsledkom špecifických pod-

mienok. Sú rozdelené do troch oblastí: školstvo, sociálne veci a infraštruk-
túra.

Školstvo: vyrovnanie záťaže väčšieho podielu žiakov
Sociálne: vyrovnanie záťaže ktoré vznikajú zastúpením obyvateľov nad 

80 rokov, zahraničných prechodne ubytovaných, so sociálnou podporou 
s tým, že napr. 75% pôjde na obyvateľov starších ako 80 rokov a 25% na 
ostatné kritériá

Infraštruktúrna záťaž: jedná sa o hustotu pracujúcich (v druhom a tre-
ťom sektore), podiel bytových domov vyšších ako 3 poschodia pričom napr. 
75% ide na pracovníkov a 25% na bytové objekty

Topografické záťaže (... %)
Vyrovnávajú sa náklady spôsobené komplikovaným terénom a nízkou 

hustotou osídlenia: dĺžka ciest (50%), dĺžka vodných tokov (10%), ťažko 
dostupná poľnohospodárska pôda (40%)

Financovanie úloh v rámci účelovej obce bude realizované z rozpočtov 
obcí.
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ZÁVER

Naše demokratické spolužitie sa nachádza v  kríze. Rastie nedôvera 
a hnev na našich politických predstaviteľov, na ľudí, ktorým sem odovzdali 
našu dôveru preto, aby v náš prospech spravovali náš štát. Nestačia dobré 
hospodárske výsledky. Pre ľudí má väčší význam bezpečnosť, spravodli-
vosť, dôvera voči tým, čo krajinu spravujú. Rastie znechutenie z pretrváva-
júcich straníckych hádok, ktoré nič dennému životu obyvateľov neprináša. 
Rastie pocit voličov, ktorí majú pocit, že ich hlas, ich potreby a požiadavky 
neberú politické strany vážne. 

Demokracia vznikla v mestách a som presvedčený, že mestá sú opäť tým 
spoločenstvom ľudí, kde je najväčšia možnosť, aby sa demokratické spravo-
vanie vecí verejných uchovalo. 

Obec je základom územnej samosprávy na Slovensku. Práve mestá/ 
obce sú tie správne celky, kde sa človek narodí, rastie, chodí so školy, pra-
cuje, sobáši sa, ...a dokonca aj zomiera. Nie štáty, ale mestá/ obce sú našim 
domovom. Dovolím si tvrdiť, že pre občana, pre jeho každodenný život, 
sú podstatne dôležitejší jeho volení predstavitelia na miestnej úrovni ako 
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predseda vlády. Ak sa v  súčasnosti stále viac poukazuje na to, že „staro-
módne“ národné štáty nedokážu zvládať nové výzvy, nie sú na ne pripra-
vené, prichádza opäť čas, kedy budú mestá/ mestské regióny zohrávať pre 
občanov čoraz dôležitejšiu úlohu. 

Preto aj Slovensko potrebuje dôsledné naplnenie princípu subsidiarity 
(pod pojmom subsidiarita rozumiem nielen rozdelenie úloh medzi jednot-
livými úrovňami štátu, ale aj oddelenie súkromnej sféry od verejnej, poli-
tickej, pričom verejná sféra by mala na seba prevziať iba tie úlohy, ktoré 
nedokáže riešiť sféra súkromná), potrebuje silné mestá, ktoré budú garan-
tom stability a základom silného štátu. V ktorých sa obnoví dôvera, s ňou 
súvisiaci kultúrny kapitál pomocou ktorého dokážu mestá/ mestské regió-
ny využiť svoj ľudský, prírodný aj výrobný potenciál. V ktorých sa naplnia 
princípy demokratického spravovania a dosiahnu jeho zmysel: zabezpečiť 
spravodlivosť, verejný úžitok a presadzovať pravdu.
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