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ÚVOD 
 
 

Medzinárodná vedecká konferencia „PUBLICY 2021“, ktorá sa v online 
forme konala 14. októbra 2021 pod záštitou FSV UCM v sa venovala 
aktuálnym otázkam a problémom verejnej správy a verejnej politiky na 
Slovensku. V roku 2021 si pripomíname dvadsiate výročie schválenia 
zákona o samospráve vyšších územných celkov, ktorý sa stal stavebným 
kameňom druhej úrovne územnej samosprávy na Slovensku. Práve druhá, 
regionálna samosprávna úroveň preto predstavovala ústrednú tému, ktorej sa 
vo svojich príspevkoch z rôznej perspektívy venovala prevažná časť 
účastníkov konferencie. Regionálna samospráva je už dvadsať rokov 
aktívnou súčasťou systému územnej samosprávy na Slovensku a teší sa tak 
pravidelnej pozornosti, ako zo strany odbornej verejnosti, tak aj médií 
a politikov. Veríme, že názory autorov jednotlivých príspevkov oslovia 
odbornú verejnosť a prispejú do odbornej diskusie o zmysluplnosti 
regionálneho stupňa samosprávy.  

Počas konferencie zaznelo viacero podnetných príspevkov, ktoré budete 
môcť nájsť v predkladanom zborníku. Príspevky, s ktorými sa čitatelia môžu 
oboznámiť, sa zaoberajú nielen teoretickou reflexiou problémov, ale aj 
praktickými súvislosťami, primárne na regionálnej, ale aj na miestnej úrovni 
územnej samosprávy. Na konferencii odznelo taktiež množstvo podnetných 
diskusných príspevkov v reakcii na prednesené vystúpenia jednotlivých 
rečníkov.    

Tento rok nám epidemiologická situácia umožnila len virtuálne stretnutie 
v online priestore, avšak veríme, že už počas nasledujúcich ročníkov budeme 
môcť účastníkov každoročne konanej, medzinárodnej, vedeckej konferencie 
PUBLICY privítať v priestoroch našej fakulty a osobne diskutovať na 
aktuálne témy z oblasti verejnej správy a verejnej politiky.   

Medzinárodná vedecká konferencia „PUBLICY 2021“ mohla byť spolu 
so zborníkom zrealizovaná vďaka projektu KEGA č. 001 UCM – 4/2019 
Dynamika premien verejnej správy v Slovenskej republike. 

 
Trnava, november 2021 
 
                  editori  
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SKÚSENOSTI Z KONSOLIDAČNÝCH REFORIEM 
SÍDELNEJ ŠTRUKTÚRY ZO SEVERSKÝCH 
KRAJÍN1 
 
 
PhDr. Richard Brix, PhD. – PhDr. Ing. Daniel Šmatlánek2 
 
 
Abstract 
 
Consolidation reforms of the settlement structure are among the most difficult to implement in 
public administration. Such reforms have already taken place in many European countries. 
Such typical examples include reform changes in the countries of northern Europe. Finland, 
Estonia, Norway, Sweden, but also Denmark, Iceland, the Faroe Islands and Greenland are 
clear signs that the north of Europe is, among other things, typical by consolidated settlement 
structure. As in most cases of these reforms there are positive responses, in our contribution 
we monitor the experience from individual countries. The paper does not aim to describe in 
detail the processes of amalgamation of municipalities in the already mentioned countries, 
but to point out the findings from real functioning often several times after decades. In our 
contribution, we look mainly at selected research. These researches mainly concern the areas 
of economic theory of economies of scale and the quality of local democracy 
 
KEY WORDS: amalgamation, municipal reforms, consolidation, economies of scale,local 
democracy 
 
 
ÚVOD 
 

Problematika teritoriálnych reforiem je aktuálnou a často diskutovanou 
témou. Náš príspevok sa zaoberá zlučovacími reformami vo vybraných 
európskych krajinách. Ak by sme si Európu pomyselne rozdelili medzi 
„západný“ a „východný“ blok tak ako tomu bolo do konca 80 rokov 20. 
storočia, potom by sme našli len zopár krajín z východného bloku, ktoré 
majú pomerne stabilizovanú sídelnú štruktúru. Medzi takéto krajiny patrí 
napr. Bulharsko, Grécko či Litva. Naopak na druhej strane by sme našli 
väčšinu štátov, ktorých sídelná štruktúra je výrazne fragmentovaná. Do tejto 
skupiny štátov by sme rozhodne zaradili Slovensko či ČR. 
 V predkladanom príspevku sa venujeme poznatkom a skúsenostiam, 
ktoré vychádzajú z podstaty uskutočnenia teritoriálnych konsolidačných 

 
1 Tento príspevok bol vypracovaný v rámci projektu KEGA s názvom "Dynamika premien 
verejnej správy v Slovenskej republike". Registračné číslo projektu je "KEGA 001UCM-
4/2019". 
2 FSV UCM Trnava, Bučianska 4/A, richard.brix@ucm.sk/daniel.smatlanek@gmail.com 
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reforiem, so zameraním na „severské“ štáty. V ostatných 40 desiatkach 
rokov sa v Európe a nielen V Európe uskutočnilo množstvo zmien 
teritoriálnej štruktúry. Nakoľko krajiny zo severu Európy patria k tým, ktorý 
tieto reformy urobili pomerne razantne, zaoberáme sa skúsenosťami 
a poznatkami, ktoré vyplynuli z procesu zavádzania reformy ako aj tými, 
ktoré vyplynuli po zavedení reformy do života. 
 
1 TERITORIÁLNE REFORMY 
 
 Konsolidácia sídelnej štruktúry je jednou z teoretických a metodických 
otázok reforiem verejnej správy, ktoré súvisia s transformačným procesom z 
administratívnych do moderných štátov (Wollmann-Marcou, 2010). 
Decentralizácia funkcií zo štátu na orgány jeho samosprávy bola pôvodne 
reakciou na dlhodobú krízu centralizovaných štátov. Decentralizácia je 
proces, ktorý pomáha zlepšiť kvalitu riadenia v štáte tým, že približuje 
rozhodnutie tým, ktorých sa to najviac týka (Maruchnič- Čunderlík, 2004). 
 Decentralizačný proces znamená vytvorenie otvorenej samosprávy, ktorá 
koná zodpovedne, transparentne a v spolupráci s občianskou spoločnosťou 
(Belajová et al., 2011). Ekonómovia tvrdia, že decentralizácia je spojená s 
lepšou kvalitou, efektivitou verejných služieb a podporou miestnej 
samosprávy. Politológovia zdôrazňujú vplyv decentralizácie na posilnenie 
miestnej politickej autonómie ako motivačného faktora občianskej 
participácie. Napriek prevládajúcej podpore decentralizácie v 60. rokoch 
minulého storočia, jej implementácia narazila vo väčšine krajín na bariéru 
rozdrobenej štruktúry osídlenia. Jedným z predpokladov decentralizácie je 
optimalizácia veľkostnej štruktúry obcí (Hamalová-Papánková, 2005). Podľa 
M. Keatinga (1995) optimálnu veľkosť obce určujú štyri rozmery: 
• ekonomická efektívnosť: aká je optimálna veľkosť obcí s cieľom 

poskytovať najviac služieb za najnižšie náklady 
• demokracia: ktoré štruktúry môžu najlepšie zabezpečiť verejnú kontrolu  
• distribúcia: ktoré štruktúry umožňujú distribúciu služieb a daňové 

zaťaženie čo najrovnomernejšie 
• rozvoj: ktoré štruktúry sú najlepšie vybavené na podporu hospodárskeho 

rozvoja. 
 Pri pohľade na vývoj za posledných 60 rokov je zrejmé, že tendencia 
konsolidačných reforiem k štruktúre osídlenia bola v európskych krajinách 
jednoznačne prítomná. Od roku 1950 sa počet obcí znížil v Litve o 90%, 
Švédsku 87%, Dánsku 80%, Belgicku 78%, Spojenom kráľovstve 77%, 
Nemecku 51%, Holandsku 44%, Rakúsku 42%, Nórsku 41%, Fínsku 17%, 
Španielsko 12%, Švajčiarsko 7%, Francúzsko 5% a v Lotyšsku o 4%. Na 
druhej strane existujú krajiny, kde za posledných 60 rokov počet obcí 
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vzrástol. V Taliansku tvorí tento nárast iba 4%, ale v Českej republike bol 
zaznamenaný nárast o 51%. Územná fragmentácia sa v mnohých krajinách 
stala prekážkou procesu decentralizácie (Klimovský, 2009). 
 Na druhej strane stoja krajiny s fragmentovanou štruktúrou napr. 
v prípade Albánska, Macedónska, Moldavska, Maďarska, Slovenska, v 
Českej republiky, Lotyšska, Estónska, Ukrajiny, Arménska, Azerbajdžanu,či 
Gruzínska. (Swianiewicz, 2010). Fragmentácia sa v týchto spomenutých 
krajinách prehĺbila často po demokratických procesoch vo vnútri. Tendencie 
vytvárať väčšie jednotky akýmkoľvek spôsobom sú vzhľadom na 
predchádzajúce skúsenosti v týchto krajinách považované za narušenie 
nezávislosti samosprávy. Vzhľadom k skúsenostiam s nedemokratickým 
spôsobom vládnutia na centrálnej úrovni je dnes pomerne náročné 
presadzovať konsolidačné zmeny štruktúry sídel. (Klimovský, 2013).  
Zlučovanie obcí sa často považuje za jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby 
boli obce dostatočne veľké na to, aby boli finančne a technicky schopné 
poskytovať rozsiahlu škálu služieb, za ktoré sú im účtované poplatky (Slack-
Bird, 2013). Argumenty v prospech zlučovania obcí je množstvo V našom 
príspevku poukážeme na dve zásadné oblasti, ktoré sa pri reformách 
zlučovania uvádzajú. Na druhej strane existuje mnoho negatívnych prístupov 
k procesu zlúčenia. Okrem vyhodnocovania pozitív a negatív zlučovania 
obcí sa mnohokrát tiež analyzujú jednotlivé prístupy zavedenia zlučovacej 
reformy. 
 
2 POZNATKY Z REFORMY VO ŠVÉDSKU 
 
 Pre potreby tohto príspevku sa zameriavame v tejto časti na priebeh 
reformy vo Švédsku ktorá patrí z hľadiska rozsahu k najväčším. Ide 
o príkladný model úspešnej konsolidácie sídelnej štruktúry. Švédsko je z 
hľadiska územnej organizácie jednou z najkonsolidovanejších krajín v 
Európe. Obce sú veľké jednak z hľadiska počtu obyvateľov ako aj rozlohy. 
Krajina je administratívne rozdelená na 21 krajov a 290 obcí.  
 Proces zlučovania obcí sa začal vo Švédsku spolu s ďalšími dvoma 
škandinávskymi krajinami, Dánskom a Nórskom. Reforma sa zamerala 
nielen na organizáciu miestnej samosprávy, ale aj na veľkosť obcí, systém 
financovania a rozsah kompetencií. Rozsahom išlo o zásadnú reformu a stala 
sa ukážkovým príkladom územnej konsolidácie nielen pre zvyšok 
Škandinávie, ale aj pre ostatné krajiny s rozdrobenou sídelnou štruktúrou.  
 Primárnymi dôvodmi zlučovania sa stali dve oblasti. Ušetrenie 
finančných prostriedkov vyplývajúce zo stabilizovanej sídelnej štruktúry 
a zlepšenie lokálnej demokracie spolu s infraštruktúrou a službami. Proces 
zlúčenia započal v roku 1951 a bol rozdelený do dvoch fáz. Prvá fáza trvala 



 
PUBLICY 2021  I.  

 

9 
 

iba jeden rok a mala za následok najprudšie zníženie celkového počtu obcí. 
V tom čase prebiehali štrukturálne a demografické zmeny s klesajúcim 
počtom obyvateľov v malých obciach. Švédsko malo na konci roku 1950 
okolo 2500 malých obcí, o rok neskôr ich počet klesol na 1037. Postup štátu 
bol v tomto prípade na princípe „povinne-dobrovoľného“ zlučovania. Štát 
vypracoval mapu zlučovania obcí, avšak v prípade že obce chceli túto mapu 
zlučovaných obcí zmeniť, mohli tak urobiť za podmienky dodržania kritérií. 
Rozhodujúcou inštitúciou bol však švédsky parlament. Samosprávy mali 
právo vyjadriť svoj postoj k územnej konsolidácii, ale nemali právomoc 
zablokovať tento proces. Švédska vláda predstavila reformu ako nevyhnutný 
krok s cieľom zaistiť lepšiu efektivitu verejných služieb, ktoré sa postupne 
decentralizovali na lokálnu úroveň (Rydegard, 2012). 
 Kritika voči reforme prišla predovšetkým od konzervatívnych poslancov 
parlamentu a od miestnych politikov z malých obcí. Kritika vychádzala z 
obáv zo vzdialenosti medzi perifériou a administratívnym centrom, ktorá by 
mohla spôsobiť zníženie záujmu o politické procesy na lokálnej úrovni. 
Počas reformy sa objavili niektoré negatívne aspekty. Tesne pred reformou 
začali obce výrazne zvyšovať úroveň zadlženia na obyvateľa. Bol 
zaznamenaný 17 -percentný nárast dlhu. Takéto správanie miestnych 
politikov vychádzalo z predpokladov, že dlh bude presunutý na novú väčšiu 
obec. 
 Pôvodným cieľom švédskej vlády bolo vytvoriť municipality s najmenej 
4 000 obyvateľmi. Nakoľko reforma bola úspešná, švédska vláda oznámila, 
že bude pokračovať v územnej konsolidácii. Švédska vláda oznámila zámer 
vytvoriť väčšie jednotky s najmenej 8 000 obyvateľmi. Táto reformná vlna 
bola založená na spontánnosti (De Ceeuninck, 2010). 
 Začiatkom 70. rokov minulého storočia sa začala posledná veľká fúzia 
obcí. Za štyri roky sa celkový počet obecných jednotiek radikálne znížil. Na 
konci roku 1974 bolo vo Švédsku 278 obcí. Teritoriálna konsolidácia sa 
stabilizovala v priebehu 25 rokov. Nešlo teda o rýchly proces ale o postupný 
proces vo viacerých fázach. Jedným z cieľov reformy bolo tiež zníženie 
rozdielov v životnej úrovni na miestnej a regionálnej úrovni. Tieto rozdiely 
boli zrejmé hlavne v malých obciach, ktoré neboli schopné zabezpečiť 
a agregovať dostatočné miestne príjmy. Amalgamačný proces ovplyvnil aj 
politickú participáciu občanov. Ako sa obce zväčšovali, kontakt medzi 
občanmi a miestnymi politikmi sa oslaboval. Ako odpoveď na túto 
skutočnosť boli zriadené nové okresné výbory ako poradné orgány. 
  Počas rozsiahlej reformy štruktúry osídlenia boli prediskutované mnohé 
otázky. Významnou otázkou bolo napr. stanovenie si veľkosti obce. 
Zodpovedný výbor vykonal analýzu hlavných oblastí obecných činností 
(škola, voda a odpadové vody, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, 
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hasičstvo a polícia atď.) Takmer 40% rozpočtu išlo na školy, pretože zdroje 
potrebné na zabezpečenie primeraného vzdelania boli obzvlášť dôležité. 
Organizácia adekvátneho vzdelávania bola rozhodujúcim faktorom pri 
stanovovaní celkovej minimálnej veľkosti populácie, ktorá bola stanovená na 
8 000 (Rydegard, 2012). Dnešné obce sa líšia v mnohých ohľadoch. Veľkosť 
obcí aj po reformných vlnách sa veľmi líši. Priemerná populácia švédskej 
obce je približne 15 000. Počet obyvateľov tej najmenšej je 2 500, čo by 
bolo na Slovensku považované za veľkú obec. Podľa veľkosti sú obce 
rozdelené do troch skupín: mestské obce, urbanizované vidiecke a vidiecke. 
Táto kategorizácia nemá nič spoločné s kompetenciami, ktoré musia svojim 
obyvateľom poskytovať. 
 Výsledky reformy umožnili presun sociálneho zabezpečenia na miestnu 
úroveň. Podľa Nielsena (2003) boli zaznamenané niektoré ďalšie pozitívne 
efekty. Miestni zástupcovia sa stali „profesionálnejšími“, pretože niektorí 
politici začali pracovať na plný úväzok a za svoju prácu dostávajú 
kompenzáciu. Celkový počet miestnych štátnych zamestnancov sa výrazne 
zvýšil a viac úloh bolo možné preniesť na odborných zamestnancov. Ako 
však Nielsen uvádza, demografické zmeny a migrácia vyústili do diskusie o 
ďalšom zlučovaní. Aj keď štruktúra osídlenia Švédska je konsolidovaná, 
posilnenie postavenia miestnych jednotiek je téma, ktorá je vždy na stole. 
Demografické zmeny ovplyvňujú krajinu a teraz sa očakáva, že populácia 
nad 85 rokov sa v najbližších 30 rokoch zdvojnásobí. Nielsen varuje, že obce 
menšie ako 10 000 budú čeliť ťažkostiam predovšetkým z dôvodu 
potenciálneho zníženia príjmu alebo zvýšenia nákladov, ktoré úzko súvisia 
so službami pre starších ľudí. 
  
1 ECONOMIES OF SCALE A KVALITA LOKÁLNEJ 

DEMOKRACIE 
  
 Dôvodov na realizáciu úpravy sídelnej štruktúre v prípade jej výraznej 
rozdrobenosti je viacero. Pre účely tohto príspevku sa v tejto kapitole 
sústredíme na vybrané opodstatnenia konsolidačných reforiem. Ak by sme 
mali tieto dôvody rozdeliť podľa povahy, išlo by o ekonomické 
a demokratické príčiny. Z ekonomického hľadiska sa ako argument 
v prospech zlučovania sídelných jednotiek používa podstata teórie úspor 
z rozsahu, tzv. economies of scale. Pravdepodobne najviac motivujúcim 
dôvodom pre reformy zlučovania obcí je možnosť úspor z rozsahu pri 
poskytovaní miestnych verejných služieb. Ak takéto úspory z rozsahu 
existujú, potom pre malé obce bude poskytovanie miestnych služieb svojim 
obyvateľom nákladnejšie v porovnaní s veľkými obcami. Na tomto mieste je 
potrebné poznamenať že táto teória v prípade zlučovania obcí má svojich 
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zástancov ako aj oponentov. Štúdie týkajúce sa zlučovania obcí v severských 
krajinách podporujú výraznejšie pozitívny prístup k tejto teórií a nositelia 
reforiem nimi podopierali svoju agendu o potrebe zlučovania obcí. Úspory 
z rozsahu predstavujú pravdepodobne najviac zásadný ekonomický 
argument pre zlučovanie obcí.  
 Na druhej strane stoja dôvody fúzii kvôli zvyšovaniu kvality demokracie, 
čoraz väčšej decentralizácii, posilneniu princípu subsidiarity 
a k dostupnejším službám. Odporcovia teritoriálnych reforiem v zmysle 
zlučovania obcí poukazujú na zhoršenú dostupnosť lokálnej demokracie, 
stratu identity s lokálnou politikou či menšiu volebnú a inú politickú 
participáciu obyvateľov.  
 Zlepšenie ekonomickej efektívnosti po zlučovaní obcí je možno vidieť 
v štúdii, ktorá zahŕňa okrem iných štátov aj nami sledované Švédsko. 
V štúdii, ktorá sledovala Grécko, Taliansko, Holandsko, Švédsko a 
Švajčiarsko sa uvádza zlepšenie samosprávy obcí, spočívajúce vo vyššej 
finančnej voľnosti, rozšírení úloh, ako aj prevzatí niektorých kompetencií, 
ktoré boli dovtedy vykonávané na úrovni medziobecnej spolupráce. (Steiner, 
Kaiser, a Eythórsson 2016,). Je pravda, že nie všetky tieto výsledky sa 
naplno prejavili, ale vo všeobecnosti ich možno očakávať v dlhodobom 
horizonte, po uskutočnení reformy a konsolidácii základných štruktúr. 
 Relevantnou pre hodnotenie atribútov výhod zlučovania obcí môže byť 
metanalýza osemnástich štúdií. V tejto štúdii sa uvádza že 4 zo štúdií (22 
percent) nachádzajú dôkazy o úsporách z rozsahu, desať štúdií (56 percent) 
nachádza určité obmedzené dôkazy a štyri štúdie (22 percent) nenachádzajú 
žiadne dôkazy. Hanes (2015) nachádza vo svojej štúdii dôkazy o švédskych 
úsporách z rozsahu až pokiaľ sa nepresiahne optimálna veľkosť obce. To by 
len priamo dokumentovalo reálnosť existencie tejto teórie v praxi, nakoľko 
tento atribút je súčasťou tzv. „U-shape“ tvaru. Viac ako polovica skúmaných 
štúdií nachádza dôkazy o úsporách z rozsahu v niektorých sektorových 
oblastiach. 
 V druhej oblasti kvality demokracie a služieb štúdia z roku 2016 
uskutočnila medzinárodné porovnanie štúdií naprieč 15 krajinami. Medzi 
inými je v rámci týchto krajín zastúpený aj Island. Štúdia konštatuje, že 
teritoriálne reformy viedli k zlepšeniu vykonávania obecných kompetencií a 
zlepšenej kvalite služieb. Vychádza to z faktu že väčšie teritoriálne štruktúry 
prijímajú viac kompetencií, úloha a čiastočne aj autonómie (Steiner-Kaiser-
Eythórsson,2016). 
 Celkovo autori dospeli k záveru, že zlučovanie obcí zlepšuje kvalitu 
poskytovania služieb v súlade s výsledkami iných medzinárodných štúdií. 
Vzťah medzi veľkosťou obce a spokojnosťou občanov s výkonom verejnej 
správy je však ambivalentný. Štúdia o vplyve územných reforiem v Dánsku 
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ukázala, že amalgamácie sú vo všeobecnosti spojené s nižšou spokojnosťou 
občanov s obecnou výkonnosťou, ako aj s infraštruktúrou. Autor teda 
vyvodzuje negatívny vzťah medzi veľkosťou obce a spokojnosťou 
obyvateľov (Hansen 2015). Základom takéhoto pozorovania však môžu byť 
intervenujúce faktory spojené s veľkosťou obce. 
 Nedávna metanalýza 15 krajín (Van Houwelingen 2017) o vplyve 
veľkosti obce na politickú participáciu dospela k záveru, že priamy vzťah 
možno pozorovať len zriedkavo. Porovnávacia štúdia obcí napr. v Dánsku, 
Nórsku, či Holandsku nenašla žiadny systematický vzťah medzi územnou 
veľkosťou a volebnou účasťou v týchto krajinách. Ďalším zistením štúdie je 
okrajový vzťah medzi územnou veľkosťou a politickým záujmom občanov. 
Štúdia týkajúca sa územných reforiem v Dánsku (Mouritzen 2010) dospela k 
záveru, že kolektívna demokratická účasť vo forme sociálnych a politických 
organizácií a združení má tendenciu sa s územnou veľkosťou zvyšovať. Je to 
spôsobené tým, že demokratická participácia v politických organizáciách je 
bežnejšia a „normálnejšia“ vo väčších obciach ako v menších (Mouritzen 
2010). Väčšie samosprávy však majú určité negatívne vplyvy na špecifické 
aspekty politickej participácie. Štúdia tiež zdôrazňuje, že úroveň straníckej 
politickej aktivity občanov je vyššia v prípade menších obcí ako vo väčších. 
 
ZÁVER 
 
 Benefity spojené s reformami teritoriálnej štruktúry zostávajú predmetom 
diskusií. Aj na základe predložených čiastkových poznatkov 
z uskutočnených fúzií obcí je možné zásadne konštatovať že výsledky nie sú 
jednoznačné a bolo by potrebné získať rozsiahlejšie dáta z krajín kde 
reformy sídelnej štruktúry prebehli. Vzhľadom na rôzne výsledky je zrejmé, 
že zovšeobecňujúce tvrdenia týkajúce sa (negatívnych) účinkov územných 
reforiem na miestnu demokraciu treba odmietnuť (Mouritzen 2010). Účinky 
sú komplexnejšie, determinované systémovými a lokálnymi okolnosťami. 
Pri riešení otázky, či samosprávy reálne benefitujú z výhody úspor z 
rozsahu, sú dôkazy medzinárodného výskumu o vzťahu medzi výdavkami 
miestnej samosprávy a nákladmi nepresvedčivé s protichodnými 
výsledkami. Empiricky to nie jednoduchá otázka výskumu, pretože výdavky 
miestnej samosprávy ako aj náklady sa pomerne ťažko presne merajú. 
Úspory z rozsahu sa tak viacmenej uplatnili skôr v sektorových parciálnych 
politikách a výdavkoch obce ako pri celoplošnom dokazovaní. Štúdie zo 
severských krajín prinášajú rozličné výsledky, každopádne však je možné 
konštatovať že väčšina štúdií prináša výsledky, ktoré hovoria o miernych až 
zásadných ekonomických úsporách. 
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POSTAVENIE REGIONÁLNEJ ÚZEMNEJ 
SAMOSPRÁVY NA SLOVENSKU Z POHĽADU 
VEREJNÝCH FINANCIÍ3 
 
 
PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.4 
 
 
Abstract 
 
The paper aims to bring a comprehensive view of the regional self-government in Slovakia 
from the perspective of public finances. We will focus on the description of the financial 
framework and the transferred spending areas. The paper clarifies the position of regional 
self-government within the structure of public budgets in Slovakia. Empirically, our article 
will also focus on the average distribution of spending competencies and state compensation 
caused by the Covid pandemic19. 
 
KEY WORDS: Slovakia, regional self - government, public finances, expenditures 
 
 
ÚVOD 
 

Vznik a pôsobenie regionálneho stupňa územnej samosprávy priniesol 
viaceré výzvy. Po takmer dvadsiatich rokoch sa, napriek problémom, 
ukázala životaschopnosť vyšších územných celkov (ďalej ako VÚC). Od 
svojho vzniku sa regionálna územná samospráva na Slovensku etablovala na 
rešpektovaného a aktívneho aktéra verejnej  politiky a verejných financií. 
Veľkú skúšku pre VÚC priniesla pandémia Covid19 a s ňou spojený pokles 
príjmov ako aj nárast výdavkov. Práve tieto aspekty má za cieľ popísať náš 
článok, ktorý sa v prvom rade zameriava na deskripciu finančného a 
výdavkového rámca regionálnych samospráv a kvantifikovanie podielu 
výdavkov VÚC v rámci slovenskej verejnej správy. Následne sme zamerali 
našu pozornosť od agregátnych dát ku detailnejšiemu rozboru výšky 
výdavkov jednotlivých VÚC a ich rozčleneniu v rámci výdavkových 
kompetencií/oblastí od roku 2009 po rok 2020. 

 
3 Tento príspevok bol vypracovaný v rámci projektu KEGA s názvom "Dynamika premien 
verejnej správy v Slovenskej republike". Registračné číslo projektu je "KEGA 001UCM-
4/2019". 
4 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Katedra verejnej správy, 
Bučianska 4/A, 917 01, Trnava. E-mail: lukas.cibik@ucm.sk 
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1 PRÍJMY A VÝDAVKY REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY NA 
SLOVENSKU 2002-2004 

Vznik a nastavenie finančného rámca regionálnej územnej samosprávy na 
Slovensku môžeme priradiť k dvojfázovému procesu, typickému pre 
transformujúce sa krajiny. V prvej etape sa vymedzia výdavkové 
kompetencie (kompetenčný rámec, právomoci) a následne v druhej etape sú 
s oneskorením na územnú samosprávu prenesené i zodpovedajúce príjmové 
zdroje. 

V počiatočných rokoch sa regionálna územná samospráva vyznačovala 
len veľmi obmedzenými kompetenciami pri získavaní finančných zdrojov 
a ich následným použitím vo forme výdavkov. Prvé obdobie je priamo 
spojené so začiatkom reálneho pôsobenia vyšších územných celkov na 
území SR v roku 2002 a končí sa rokom 2004. V tejto počiatočnej fáze bol 
systém financovania vyšších územných celkov veľmi pevne naviazaný na 
štátny rozpočet a v oblasti hospodárenia poskytoval vyšším územným 
celkom len minimálny priestor na realizáciu vlastných plánov. Na druhej 
strane, presun výdavkových kompetencií na regionálnu samosprávu prisúdil 
rozpočtom vyšších územných celkov základné výdavkové oblasti. Počas 
rokov 2002-2004 bola hlavným zdrojom finančných prostriedkov vyšších 
územných celkov tzv. decentralizačná dotácia. Táto decentralizačná dotácia 
pochádzala zo štátneho rozpočtu, o jej výške rozhodovala ústredná vláda a 
pokrývala 90 - 95% všetkých príjmov rozpočtov vyšších územných celkov. 
Decentralizačná dotácia (alebo niekedy označovaná aj ako decentralizačné 
dotácie podľa toho, ktorú oblasť finančne pokrývali) predstavovala účelovú 
dotáciu. Finančné prostriedky z decentralizačnej dotácie mali vopred jasne 
vymedzený spôsob a účel ich použitia. Regionálna samospráva nemohla 
prostriedky z decentralizačnej dotácie využiť na iný, ako vopred stanovený 
účel. Decentralizačná dotácia hradila výkon prenášaných úloh (kompetencií) 
zo štátnej správy na vyššie územné celky v oblasti dopravy, kultúry, 
vzdelávania a sociálnych vecí. Okrem toho decentralizačná dotácia 
poskytovala prostriedky na chod a činnosť jednotlivých úradov vyšších 
územných celkov. 

Pre prvú etapu existencie finančného systému a hospodárenia vyšších 
územných celkov je charakteristická veľmi vysoká závislosť regionálnej 
samosprávy na priamych dotáciách a transferoch zo štátneho rozpočtu. 
Prvotná fáza fiškálnej decentralizácie sa v prípade vyšších územných celkov 
sústredila na decentralizovanie výdavkových kompetencií a vymedzenie 
základného výdavkového rámca. Financovanie regionálnej samosprávy 
prostredníctvom účelovo viazanej decentralizačnej dotácie minimalizovalo 
možnosť vyšších územných celkov samostatne a nezávisle hospodáriť. Počas 
prvého obdobia fungovania regionálnej samosprávy na Slovensku narastala 
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potreba nahradiť vtedajší systém decentralizačnej dotácie adresnejším, 
efektívnejším a demokratickejším spôsobom financovania vyšších územných 
celkov (Cíbik, 2018). 

 
2 PRÍJMY A VÝDAVKY REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY NA 

SLOVENSKU PO ROKU 2004 

Druhá etapa fiškálnej decentralizácie sa niesla v znamení decentralizácie 
príjmovej zložky rozpočtov vyšších územných celkoch. To v konečnom 
dôsledku prinieslo regionálnej samospráve možnosť od roku 2005 získavať 
finančné prostriedky z viacerých zdrojov a nahradiť dovtedy používaný 
systém financovania decentralizačnou dotáciou. Viaceré prijaté právne 
normy (napr. zákony č. 583/2004 a  č. 564/2004, Nariadenie vlády SR č. 
668/2004) tvoria dodnes základný kameň hospodárenia a financovania VÚC. 
Finančný systém regionálnej územnej samosprávy sa tým sa pevne zakotvil 
vo finančnom systéme verejnej správy SR ako jeho imanentná súčasť.   

Príjmy a výdavky VÚC sú rozčlenené do troch homogénnych oblastí. 
Prvú a najdôležitejšiu časť tvoria bežné príjmy a výdavky. Druhou zložkou 
rozpočtov VÚC sú kapitálové príjmy a výdavky a poslednou skupinou sú 
príjmové a výdavkové finančné operácie.  

 
Obrázok 1  Príjmy VÚC 

 
Zdroj: spracované autorom 

 
Bežné príjmy sú dlhodobo najvýnosnejším príjmovým zdrojom VÚC. 

V závislosti od finančnej a ekonomickej situácie, tvoria bežné príjmy 
približne 80% - 90% z celkových príjmov regionálnej samosprávy.  
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Jednoznačne najdôležitejším bežným príjmom slovenskej regionálnej 
územnej samosprávy je výnos dane z príjmu fyzických osôb (ďalej ako 
DPFO). Predstavuje podielovú daň, ktorej výber, evidenciu ako aj 
prerozdelenie je v rukách výkonnej moci, ktorá celoslovenský výnos 
z DPFO prerozdeľuje medzi miestnu a regionálnu územnú samosprávu. 
Spôsob distribúcie celoštátneho výnosu z podielovej dane ilustruje 
nasledujúca tabuľka. 

 
Tabuľka 1 Prerozdelenie celoštátneho výnosu z podielovej dane (%) od 

roku 2005 

Obdobie Štát VÚC Obce a mestá 
2005 - 2010 70,3 23,5 6,2 
2011 - 2013 65,4 21,9 12,7 

2014 67,0 21,9 11,1 
2015 68,5 29,2 2,3 

Od roku 2016 70,0 30,0 0,0 
Zdroj: spracované autorom 
 

Výrazné navýšenie percentuálneho podielu z výnosu DPFO pre VÚC od 
roku 2015 bolo spôsobené zmenou fiškálneho systému. Od 1. januára 2015 
sa vyňala daň z motorových vozidiel z výlučných kompetencií VÚC a ako 
jej náhrada/kompenzácia do rozpočtov samosprávnych krajov plynie viac 
finančných prostriedkov z vyššieho percentuálneho podielu na DPFO. Od 
tohto roku nemá regionálna samosprávna na Slovensku zverenú žiadnu 
miestnu daň.   
 K ďalším bežným príjmom VÚC patria nedaňové príjmy z podnikania a z 
vlastníctva majetku (najmä prenájom budov), administratívne poplatky a iné 
poplatky a platby (dominantne príjmy z administratívnych poplatkov v 
zdravotníctve a doprave), príjmy z pokút za porušenie predpisov, úroky z 
tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov 
a ážio. Marginálnymi nedaňovými príjmami sú tiež refundácie za daň z 
nehnuteľnosti od nájomcov, z vrátených nevyčerpaných dotácii od 
sociálnych neštátnych subjektov, z vráteného preddavku, z vrátených 
nevyčerpaných dotácii, vratky a dobropisy. Poslednou a významnou zložkou 
bežných príjmov regionálnej územnej samosprávy sú granty a transfery. 
Medzi tieto príjmové zložky patria tuzemské bežné granty a transfery 
(najčastejšie z ministerstiev, Úradu vlády SR, zdroje zo štátneho rozpočtu, 
z fondov) a prostriedky zo zahraničia.  
 Kapitálové príjmy tvoria druhú zložku príjmov VÚC. Kapitálové 
nedaňové príjmy tvoria najmä príjmy z  predaja pozemkov a nehmotných 
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aktív, z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku, z predaja drobného 
hmotného a nehmotného majetku a ďalších kapitálových príjmov. Radíme 
ku nim tiež  prijaté dary. Kapitálové granty a transfery pochádzajú z 
prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov EÚ. Najčastejšie sa  objavujú 
kapitálové granty a transfery z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR a tiež transfery v rámci verejnej správy.  
 Príjmové finančné operácie VÚC tvoria príjmy z Rezervného fondu, 
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci, zostatok prostriedkov z 
predchádzajúcich rokov (VÚC a rozpočtové organizácie), prevod 
prostriedkov z peňažných fondov, prijaté zábezpeky, bankové úvery 
zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci.  
 Výdavkové oblasti/kompetencie určuje regionálnej samospráve zákon č. 
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce a na vyššie územné celky ( tzv. malý kompetenčný zákon). V daných 
oblastiach alokujú VÚC svoje výdavky a realizujú svoju samosprávnu alebo 
prenesenú činnosť. 
 
Tabuľka 2  Výdavkové oblasti VÚC podľa zákon č. 416/2001 Z.z. 

Pozemné komunikácie Divadelná činnosť 
Dráhy Múzeá a galérie 

Cestná doprava Osvetová činnosť 
Civilná ochrana Knižnice 
Sociálna pomoc Zdravotníctvo 

Územné plánovanie Humánna farmácia 
Školstvo Regionálny rozvoj 

Telesná kultúra Cestovný ruch 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe zákona č. 416/2001 
 
 Najvýraznejšiu zložku výdavkov slovenskej regionálnej územnej 
samosprávy tvoria bežné výdavky. Medzi bežné výdavky VÚC patria mzdy, 
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do 
poisťovní, výdavky na tovary a služby a bežné transfery. Pre finančné 
zdravie sú veľmi podrobne sledované výdavky na splácanie úrokov a ostatné 
platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami 
VÚC.  
 Kapitálové výdavky VÚC zahŕňajú výdavky na obstaranie hmotného a 
nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto 
majetku a jeho správou. Kapitálové výdavky vo veľkej miere odrážajú 
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zverené právomoci a kompetencie, preto môžeme kapitálové výdavky 
rozčleniť podľa oblasti do ktorej smerujú (doprava, kultúra, vzdelávanie, 
sociálne zabezpečenie, zdravotníctvo). Naviac sem patria výdavky úradu 
samosprávneho kraja (obstarávanie kapitálových aktív,  kapitálové 
transfery/dotácie, príprava projektovej dokumentácie) a kapitálové výdavky 
v súvislosti s čerpaním zo štrukturálnych fondov EÚ.  
Poslednou výdavkovou kapitolou sú výdavkové finančné operácie. 
Výdavkové finančné operácie tvoria výdavky VÚC na úvery, pôžičky, 
návratné finančné výpomoci (najmä pre zriadené rozpočtové a príspevkové 
organizácie), účasť na majetku, splácanie istín, kurzové rozdiely a finančná 
zábezpeka. Výdavkové finančné operácie slúžia na splácanie tuzemskej 
istiny aj na splácanie návratných zdrojov poskytnutých zahraničnou 
inštitúciou.  
 
3  DISKUSIA 

Od svojho vzniku sa regionálna územná samospráva na Slovensku 
etablovala na rešpektovaného a aktívneho aktéra verejnej  politiky 
a verejných financií. Počas rokov kolísal podiel výdavkov regionálnej 
územnej samosprávy na výdavkoch celej slovenskej verejnej správy. Tieto 
zmeny sú spôsobené najmä dvoma faktormi – výškou celkových výdavkov 
regionálnej územnej samosprávy a výškou výdavkov slovenskej verejnej 
správy .  
 
Tabuľka 3  Výdavky slovenskej regionálnej územnej samosprávy  
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Zdroj: vlastné spracovanie na základe Eurostat (2021) a Záverečných účtov VÚC 
(2008-2020) 
 

Regionálny segment územnej samosprávy na Slovensku sa v dlhodobom 
časovom horizonte (od roku 2009) vyznačuje tým, že mu narastá objem 
výdavkov v absolútnej podobe. Najnižšiu výšku výdavkov za ostatných 
dvanásť rokov dosiahla regionálna územná samospráva v roku 2010. 
V tomto roku boli agregátne výdavky všetkých VÚC vo výške 1069,3 mil. €.  
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Najvyššie výdavky regionálna samospráva dosiahla v roku 2020, kedy 
predstavovali 1579,5 mil. €. Môžeme konštatovať, že tieto výsledky nám 
indikujú signifikantný nárast výdavkov, ktorý predstavuje pri porovnaní 
hraničných hodnôt 510,2 mil. €, čo je nárast od roku 2010 o takmer 50%. 
V priemere regionálna územná samospráva od roku 2009 vykazuje výdavky 
za jeden rok vo výške 1279,06 mil. €.  

Graf 1    Výdavky regionálnej samosprávy (2009-2020) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Od roku 2009 nastala celkovo štyrikrát situácia, kedy medziročne klesli 
agregátne výdavky regionálnej samosprávy (2010, 2012, 2016 a 2018). 
Najvyšší medziročný nárast vykázaných výdavkov všetkých slovenských 
VÚC nastal v rokoch 2017 (189,4 mil. €) a 2011 (180,8 mil. €). V priemere 
od roku 2009 do roku 2020 sa medziročne zvyšujú agregátne výdavky 
regionálnej samosprávy o 40,45 mil. €.  

V období rokov 2009-2020 bol podiel výdavkov VÚC na agregátnych 
výdavkoch slovenskej verejnej správy vo výške 3,76%. Regionálna územná 
samospráva sa na celkových výdavkoch slovenskej verejnej správy podieľala 
medzi rokmi 2009-2020 na úrovni 3,48% - 4,21%. Viac ako štvorpercentný 
podiel na celkových výdavkoch verejnej správy prekročila regionálna 
samospráva v rokoch 2011 a 2017.  
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Ako sa týchto agregátnych výdavkoch regionálnej samosprávy podieľajú 
jednotlivé VÚC? Vychádzajúc z priemerných hodnôt výdavkov konkrétnych 
VÚC od roku 2009 do roku 2020 sme zistili, že najvyššej miere sa na 
celkových výdavkoch regionálnej samosprávy podieľa Žilinský 
samosprávny kraj (ZSK). Výdavky ZSK tvoria v rámci regionálnej 
samosprávy priemerne 16,21% z celkových výdavkov.  

 
Graf 2 Priemerný podiel výdavkov VÚC na výdavkoch regionálnej 

samosprávy (2009-2020) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe Záverečných účtov VÚC (2008-2020) 
 

Druhý najvyšší priemerný podiel na celkových výdavkoch regionálnej 
samosprávy (13,73%) počas rokov 2009-2020 dosiahol Prešovský 
samosprávny kraj (PSK). Najnižší priemerný podiel výdavkov na výdavkoch 
regionálnej samosprávy vykázal Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vo 
výške 10,45% a Trnavský samosprávny kraj (TTSK) na úrovni 10,45%.  

V štruktúre výdavkov regionálnej samosprávy má dominantný podiel 
oblasť vzdelávania. Tá v dlhodobom priemere tvorí viac ako 43% 
z celkových výdavkov VÚC. Druhá najnákladnejšia oblasť, do ktorej alokuje 
regionálna samospráva najviac finančných zdrojov, je ekonomická oblasť. 
Výdavky patriace k ekonomickej oblasti pokrývajú v priemere viac ako 22% 
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z celkových výdavkov regionálnej samosprávy. Treťou najvýznamnejšou 
výdavkovou kapitolou regionálnej samosprávy sú výdavky na sociálne 
zabezpečenie, ktoré sa na celkových výdavkoch regionálnej samosprávy 
podieľajú v priemere takmer pätnástimi percentami. Priemerné výdavky na 
všeobecné verejné služby, rekreáciu, kultúru a náboženstvo a zdravotníctvo 
tvoria 7,36% - 4,36% z celkových výdavkov VÚC. 
 
Graf 3 Štruktúra priemerných výdavkov regionálnej samosprávy 

(2009-2020) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe Záverečných účtov VÚC (2008-2020) 
 

Pre hospodárenie a financovanie regionálnej samosprávy priniesol rok 
2020 veľké výzvy. Súvisí to primárne s dopadmi pandémie Covid19 na 
verejné financie a verejnú správu na Slovensku ako takú. V roku 2020 
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zaznamenala regionálna územná samospráva výpadok príjmov z podielovej 
dane, ktorý zapríčinil nižší, ako očakávaný celoštátny výnos z DPFP. 
Súhrnne prišli rozpočty VÚC o príjmy vo výške viac ako 52 mil. € oproti 
plánovaným príjmom. V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia 
vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým 
pandémiou ochorenia COVID-19 vláda SR kompenzovala výpadok príjmov 
subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z 
príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády 
Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 boli bezúročné návratné 
finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich 
samosprávnych pôsobností. Pre regionálnu samosprávu to znamenalo 
kompenzáciu vo vopred stanovenej výške podľa prognózy Ministerstva 
financií SR.  

 
Tabuľka 4 Výpadok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre 

VÚC 

VÚC Výpadok dane  
Bratislavský kraj 5 675 346 

Trnavský kraj 5 526 895 
Trenčiansky kraj 5 522 741 
Nitriansky kraj 6 946 759 
Žilinský kraj 6 508 961 

Banskobystrický kraj 7 208 266 
Prešovský kraj 7 762 643 
Košický kraj 6 923 391 

SPOLU 52 075 002 
Zdroj: MF SR, Pomoc samosprávam. 2021 
 
ZÁVER 
 

Od svojho vzniku sa regionálna územná samospráva na Slovensku 
etablovala na rešpektovaného a aktívneho aktéra verejnej  politiky a 
verejných financií. Príjmový i výdavkový rámec prešiel viacerými zmenami 
s ktorými sa museli predstavitelia VÚC vysporiadať. Rozpočty VÚC sa 
ukázali ako životaschopná súčasť slovenských verejných financií.  

V priemere sú z rozpočtov regionálnej samosprávy na Slovensku 
alokované výdavky vo výške 1 279,09 mil. €, čo predstavuje 3,76% podiel 
na agregátnych výdavkoch verejnej správny na Slovensku. Dominantnou 
výdavkovou oblasťou VÚC sú primárne výdavky spojené so vzdelávaním 



 
PUBLICY 2021  I.  

 

25 
 

a školstvom, kam smeruje viac ako 43% z ich celkových výdavkov. Počas 
rokov 2009-2020 sa na celkových výdavkoch regionálnej samosprávy 
najvýraznejším spôsobom podieľali výdavky Žilinského a Prešovského 
samosprávneho kraja. Najnižšie výdavky vykázal Trnavský samosprávny 
kraj (9,44%). 
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PROJEKTOVÝ A INOVAČNÝ POTENCIÁL 
VYŠŠÍCH ÚZEMNÝCH CELKOV NA SLOVENSKU 
S PREPOJENÍM NA ,,NUTS“ 
 
 
Mgr. Martin Daško, PhD.5 
 
 
Abstract: 
 
In 2001, the second level of territorial self-government was established in Slovakia in the 
form of higher territorial units. This fulfilled the EU's demand for the creation of regional 
self-government. The EU continues to support regional development through several funds. It 
redistributes projects financed from the mentioned EU funds on the basis of the NUTS 
characteristic. The EU redistributes funds to Slovakia according to regions falling into the 
NUTS II category. However, the Slovak Republic divides its regional self-government into the 
NUTS III category. In this respect, the relevant ministries must draw up operational programs 
and, according to them, redistribute EU funding (from NUTS II to NUTS III). The European 
Union practically does not reflect our regional self-government as relevant for the 
redistribution of Euro funds. The contribution opens a discussion about the character of 
higher territorial units in Slovakia, about innovations, and about projects that support 
regional development in Slovakia. Each self-governing region is a specific system that has its 
own needs. The contribution analyzes innovative projects that were implemented in individual 
regions in Slovakia in the programming period 2014-2020. The debate focuses on the 
successes and limits that accompany innovation. 
 
KEY WORDS: regions, innovation, projects, NUTS, EU. 

 
 

ÚVOD 
 
Samosprávne kraje zohrávajú, resp. by mali zohrávať, v regionálnom 

rozvoji Slovenskej republiky podstatnú rolu už od roku 2001. Po 20-tich 
rokoch samostatného fungovania možno analyzovať mieru úspešnosti 
vyšších územných celkov v napredovaní v oblasti rozvoja. Samosprávne 
kraje disponujú viacerými originálnymi kompetenciami v oblastiach 
dopravy, školstva, životného prostredia, kultúry, sociálnych vecí či 
zdravotníctva. EÚ pomáha hlavne cez Európsky fond regionálneho rozvoja 
a Európsky sociálny fond napredovať menej rozvinutým regiónom 
v členských štátoch EÚ. Miera rozvoja regiónov nespočíva len v ich 
veľkosti, ale aj v charaktere čerpania finančných podporných prostriedkov 

 
5 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Katedra verejnej správy, 
Bučianska 4/A, 917 01, Trnava. E-mail: martin.dasko@umc.sk 
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na inovačné projekty (Goldsmith, 2002). Podstatnou zložkou fungovania 
regiónov je teda projektová a inovačná činnosť cez rôzne fondy v celej 
histórii od vzniku regionálnej územnej samosprávy na Slovensku (Láštic, 
2010). EÚ však finančné prostriedky z vyššie uvedených fondov 
prerozdeľuje na základe teritoriálneho delenia na úrovni NUTS II 
(Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné 
Slovensko). Problémom na Slovensku je, že SR delí regionálnu samosprávu 
na základe kategorizácie NUTS III (8 VÚC), čo prináša praktické úskalia 
v kooperácii medzi prerozdelenými financiami od EÚ ku konkrétnym 
samosprávnym krajom. Iné krajiny, ako je napr. Rakúsko, kopírujú NUTS II 
(spolkové krajiny = regióny) pri prerozdeľovaní financií z fondov EÚ, čím je 
zjednodušená komunikácia medzi regionálnou úrovňou a EÚ. Na Slovensku 
tak funguje akoby tretia úroveň (NUTS III), kde politickým rozhodnutím 
bolo vytvorených 8 samosprávnych krajov. Príspevok preukazuje na 
reálnych dátach, ako je 8 VÚC-ov na Slovensku úspešných v čerpaní 
finančných prostriedkov zo zahraničia (prevažne z EÚ so spolufinancovaním 
štátu a regiónov) a ukazuje reálny obraz toho, do ktorých oblastí kraje 
individuálne investujú viac a do ktorých menej. Inovačný potenciál totiž 
zohráva dôležitú rolu v tom, či sa regionálnej samospráve darí efektívne 
využívať originálne kompetencie s prepojením na poskytovanie služieb ich 
obyvateľom (Ryšavý, 2006). Príspevok analyzuje projektovú a inovačnú 
činnosť v programovom období 2014-2020. Na reálnych štatistických 
ukazovateľoch otvára diskusiu o schopnosti regionálnej samosprávy 
fungovať samostatne po 20-tich rokoch svojej existencie. 

 
1 INOVAČNÉ PROJEKTY SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV NA 

SLOVENSKU V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014-2020 
 

Nasledovné podkapitoly sú venované podrobným štatistickým výsledkom 
realizovaných inovačných projektov jednotlivých samosprávnych krajov na 
Slovensku. Uvedené sú ukončené aj prebiehajúce projekty, ktoré uvádzajú 
samotné VÚC. Do tabuliek nie sú uvádzané nerealizované alebo 
neprebiehajúce projekty. Metodika príspevku je nastavená na programové 
obdobie EÚ 2014-2020. Programové obdobie je posledným časovým 
pásmom, kedy VÚC mohli čerpať financie z fondov EÚ a iných fondov. 
Analyzované dáta sú delené do oblastí dopravy, školstva, zdravotníctva, 
životného prostredia, sociálnych vecí a kultúry. Podrobné tabuľky prehľadne 
zobrazujú fond, z ktorého boli čerpané finančné prostriedky na projekty, 
oblasť, ktorej sa projekty týkajú, počty projektov v programovom období 
2014-2020, výšku dotácií (zaokrúhlené na celé čísla) s podrobným opisom 
konkrétnych projektov.  
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1.1 Inovačné projekty Bratislavského samosprávneho kraja 
 
Nasledovná tabuľka zobrazuje podrobné údaje o inovačnom potenciáli 

Bratislavského samosprávneho kraja. Projekty sú delené do oblastí podľa 
výšky finančnej dotácie. Opis k projektom sa nachádza v spodnej časti. 

 
Tabuľka 16  Projekty BASK v programovom období 2014-2020  
 

Fond Oblasť Počet 
projektov 

Výška 
dotácií (€) 

EFRR � IROP DOPRAVA 27 6 975 7
49 

EFRR � IROP ŠKOLSTVO 48 ???9 
EFRR � IROP SOCIÁLNE VECI 210 6 468 

051 
INTERREG (SVK 

– HUN) 
ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE + 
KULTÚRA 

411 6 610 
339 

INTERREG (SVK ŽIVOTNÉ 412 15 821 

 
6 V príspevku sú používané viaceré skratky. Pre lepšiu orientáciu v texte sú uvedené 
nasledovné skratky s ich významom v abecednom poradí: BASK – Bratislavský samosprávny 
kraj; BBSK – Banskobystrický samosprávny kraj; EFRR – Európsky fond regionálneho 
rozvoja; EK – Európska komisia; ESF – Európsky sociálny fond; IROP – Integrovaný 
regionálny operačný program; KESK – Košický samosprávny kraj; MIRRaI SR – 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky; NRSK – 
Nitriansky samosprávny kraj; NUTS – spoločná nomenklatúrna územná jednotka (skratka 
anglického názvu); OP – operačný program; PRSK – Prešovský samosprávny kraj; SIEA – 
Slovenská inovačná a energetická agentúra; TNSK – Trenčiansky samosprávny kraj; TTSK – 
Trnavský samosprávny kraj; VÚC – Vyšší územný celok; ZASK – Žilinský samosprávny 
kraj; ŽP – životné prostredie. 
7 Konkrétne ide o projekty: Plán udržateľnej mobility BASK + Modernizácia cesty III. triedy 
1113 Rohožník – Malacky. 
8 Konkrétne ide o projekty: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 + Obnova 
strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava + Rekonštrukcia a investičná podpora COVP 
Ivanka pri Dunaji + Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21.  
9 Nezistené výšky dotácií. Projekty v procese realizácie. 
10 Konkrétne ide o projekty: DSS a ZPS Rača – Podpora deinštitucionalizácie zariadení 
sociálnych služieb v Bratislave + DSS a ZPB MEREMA – Podpora deinštitucionalizácie 
zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok. 
11 Konkrétne ide o projekty: DANUBE BIKE & BOAT – Objavte Malý a Mošonský Dunaj na 
bicykli a na člne + Zriadenie a činnosť Regionálneho informačného bodu Bratislava + 
SACRA VELLO – sieť cezhraničných cyklistických pútnických cyklotrás v Podunajsku + 
Ecoregion SKHU – Posilnenie podpory a ochrany biodiverzity na zachovanie prírodného 
dedičstva v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne. 
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– AUS) PROSTREDIE + 
KULTÚRA 

855 

INTERREG 
(Danube 
Transnational 
Programme) 

ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE + 

DOPRAVA 

1 2 189 
018 

HORIZON 2020 ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

113 65 000 

ESF � OP 
Efektívna verejná 
správa 

ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

114 2 475 
977 

Zdroj: Vlastné spracovanie z oficiálnych stránok Bratislavského samosprávneho 
kraja [online]. 

 
Najväčšie výdavky v programovom období 2014-2020 v Bratislavskom 

samosprávnom kraji boli smerované zo zahraničných fondov (so 
spolufinancovaním štátu a kraja) do oblasti životného prostredia a kultúry. 
Najviac projektov bolo smerovaných do oblasti životného prostredia, kultúry 
a školstva. Podporené boli taktiež oblasti dopravy a sociálnych vecí. 

 
1.2 Inovačné projekty Trnavského samosprávneho kraja 

 
Nasledovná tabuľka zobrazuje podrobné údaje o inovačnom potenciáli 

Trnavského samosprávneho kraja. Projekty sú delené do oblastí podľa výšky 
finančnej dotácie. Opis k projektom sa nachádza v spodnej časti. 

 
Tabuľka 2  Projekty TTSK v programovom období 2014-2020 
 

Fond Oblasť Počet 
projektov 

Výška 
dotácií (€) 

EFRR à IROP DOPRAVA 915 23 338 
235 

EFRR à IROP ŠKOLSTVO 516 9 088 

 
12 Konkrétne ide o projekty: Heritage SK-AT: Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií + 
Ecoregion SKAT – Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne 
Slovenska a Rakúska + Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave 
a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava + Projekt cezhraničnej spolupráce regiónov 
RegioCoop Sk-AT. 
13 Konkrétne ide o projekt: Verejný povodňový núdzový a výstražný servis – FLOOD serv. 
14 Konkrétne ide o projekt: SMART región BASK. 
15 Ide hlavne o projekty smerované k rekonštrukciám ciest pod správou Trnavského 
samosprávneho kraja + budovanie cyklotrás. 
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458 
EFRR à IROP SOCIÁLNE 

VECI 
117 4 174 

382 
ESF + EFRR à OP 

Ľudské zdroje 
ŠKOLSTVO 318 4 408 

683 
EFRR à OP 

Technická pomoc 
ŠKOLSTVO 119 301 487 

EŠaIF20 à OP 
Kvalita ŽP 

ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

1421 3 463 
869 

ESF à OP Efektívna 
verejná správa 

ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

122 ???23 

Zdroj: Vlastné spracovanie z oficiálnych stránok Trnavského samosprávneho kraja 
[online]. 

 
V Trnavskom samosprávnom kraji boli v programovom období 2014-

2020 najväčšie finančné dotácie smerované zo zahraničných fondov (so 
spolufinancovaním štátu a kraja) do oblastí životného prostredia, dopravy a 
školstva. Ostatnými oblasťami boli hlavne sociálne veci.  
 
1.3  Inovačné projekty Nitrianskeho samosprávneho kraja 
 

Nasledovná tabuľka zobrazuje podrobné údaje o inovačnom potenciáli 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Projekty sú delené do oblastí podľa 
výšky finančnej dotácie. Opis k projektom sa nachádza v spodnej časti. 

 
16 Ide o projekty smerované k modernizácii vybavenia odborných učební stredných škôl + ku 
skvalitneniu praktického vzdelávania + k rozšíreniu a modernizácii odborných pracovísk 
stredných škôl + k vytvoreniu kreatívneho centra v Trnave. 
17 Konkrétne ide o projekt s názvom Deinštitucionalizácia DSSpDD Okoč – Opatovský 
Sokoloec.  
18 Ide o projekty smerované k prepojeniu stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK. 
19 Konkrétne ide o projekt pre budovanie informačno-poradenských centier.  
20 Európske štrukturálne a investičné fondy. 
21 Ide o projekty smerované k nízkouhlíkovým stratégiám + enviro turizmu + k zníženiu 
energetickej náročnosti objektov v správe TTSK. 
22 Projekt smerovaný k efektívnejším verejným politikám na úrovni skvalitnenia životného 
prostredia v TTSK. 
23 Nezistené výšky dotácií. Projekty v procese realizácie. 
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Tabuľka 3  Projekty NRSK v programovom období 2014-2020 
 

Fond Oblasť Počet 
projektov 

Výška 
dotácií (€) 

EFRR à IROP DOPRAVA 1024 45 873 
255 

EFRR à IROP ŠKOLSTVO 1325 13 830 
259 

EFRR à IROP ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

726 1 411 
037 

EFRR à IROP ZDRAVOTNÍCTV
O 

127 736 239 

INTERREG 
(SVK – HUN) 

ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

228 9 622 
727 

INTERREG 
(SVK – CZE) 

KULTÚRA 129 453 102 

Zdroj: Vlastné spracovanie z oficiálnych stránok Nitrianskeho samosprávneho kraja [online]. 
 
Najviac podporené oblasti v programovom období 2014-2020 

v Nitrianskom samosprávnom kraji zo zahraničných fondov (so 
spolufinancovaním štátu a kraja) boli hlavne školstvo, doprava a životné 
prostredie. Ostatnými oblasťami boli zdravotníctvo a kultúra. 

 
1.4  Inovačné projekty Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 
Nasledovná tabuľka zobrazuje podrobné údaje o inovačnom potenciáli 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Projekty sú delené do oblastí podľa 
výšky finančnej dotácie. Opis k projektom sa nachádza v spodnej časti. 

 
24 Projekty v oblasti dopravy investované v NRSK boli smerované hlavne k rekonštrukcii, 
modernizácii a úprave cestných povrchov pod správou kraja. 
25 Projekty v oblasti školstva boli smerované hlavne k modernizácii technického vybavenia 
odborných učební stredných škôl pod správou VÚC + investície do prepojenia školy a praxe + 
modernizácie dielní + na odborné vzdelávanie SOŠ. 
26 Ide o projekty smerované k modernému agropodnikaniu + k budovaniu cyklochodníkov. 
27 Konkrétne ide o projekt vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 
v Nitrianskom samosprávnom kraji.  
28 Projekty boli smerované k budovaniu mostov a k výstavbe Danubie BIKE & BOAT 
projektu. 
29 Projekt smerovaný k budovaniu partnerstiev a aktívnych inštitucionalizovaných sietí 
Cyrilometodskej tradície. 
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Tabuľka 4  Projekty TNSK v programovom období 2014-2020 
 

Fond Oblasť Počet 
projektov 

Výška 
dotácií (€) 

EFRR à IROP DOPRAVA + ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 330 8 749 

254 

EFRR à IROP DOPRAVA 931 43 924 
114 

EFRR à IROP ŠKOLSTVO 1532 16 911 
364 

EFRR à IROP SOCIÁLNE VECI 133 4 601 
512 

EFRR à OP Kvalita 
ŽP ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 334 3 501 

523 
INTERREG (SVK – 

CZE) DOPRAVA 235 5 924 
127 

INTERREG (SVK – 
CZE) KULTÚRA 436 7 410 

052 
ESF à OP Efektívna 

verejná správa ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 137 ???38 

EFRR à OP 
Integrovaná infraštruktúra 

ZDRAVOTNÍCTVO + 
SOCIÁLNE VECI 139 3 722 

889 
Zdroj: Vlastné spracovanie z oficiálnych stránok Trenčianskeho samosprávneho 
kraja [online]. 

 

 
30 Ide hlavne o projekty pre budovanie environmentálne vyhovujúcich cyklotrás na úsekoch 
Považská Bystrica – hranica Žilinského samosprávneho kraja + Partizánske – Šimonovany + 
Nové Mesto nad Váhom – Trenčín. 
31 Ide hlavne o projekty na budovanie cestnej infraštruktúry v TNSK + rekonštrukcie ciest pod 
správou kraja + plány udržateľnej mobility v kraji. 
32 Ide hlavne o projekty pre zriadenie centier odborného vzdelávania + programy pre 
prepojenie vzdelávania s praxou + inovácie a modernizácie odborného vzdelávania + 
modernizácie škôl pod správou TNSK + vybudovanie COVP pre stavebníctvo + zavádzanie 
moderných technológií na stredných školách + programy pre zlepšenie zručností žiakov SOŠ 
+ programy pre lepšiu prax a budúce zamestnanie. 
33 Konkrétne ide o projekt na vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova 
sociálnych služieb Adamovské Kochanovce – I. etapa. 
34 Ide o projekty smerujúce ku komplexnému ekologickejšiemu riešeniu školských areálov + 
zníženie energetickej náročnosti škôl Obchodnej akadémie v Prievidzi a Gymnázia 
v Partizánskom. 
35 Konkrétne ide o projekty pre zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny + pre 
zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka.  
36 Ide o projekty smerujúce k budovaniu kultúrneho dedičstva v TNSK + prepojenie 
bicyklovej dopravy s historicko-kultúrnym spoznávaním kraja + budovanie regionálnych 
poradenských centier + spoločné aktivity v oblasti kultúry a tradícií. 
37 Projekt zameraný na SMART stratégie v udržateľnosti prijateľného životného prostredia 
a efektívnych verejných politík v TNSK. 
38 Nezistené výšky dotácií. Projekty v procese realizácie. 
39 Projekt je zameraný pre pomoc v oblasti zdravia a sociálnych vecí pre lepšie služby 
občanom TNSK, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.  
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Najviac podporené v Trenčianskom samosprávnom kraji v programovom 
období 2014-2020 boli hlavne oblasti školstva, dopravy a životného 
prostredia. Financované projekty boli hlavne zo zahraničných fondov (so 
spolufinancovaním štátu a kraja). Ostatnými podporenými oblasťami boli 
sociálne veci, zdravotníctvo a kultúra. 

Nasledovná tabuľka zobrazuje podrobné údaje o inovačnom potenciáli 
Žilinského samosprávneho kraja. Projekty sú delené do oblastí podľa výšky 
finančnej dotácie. Opis k projektom sa nachádza v spodnej časti. 

 
Tabuľka 5  Projekty ZASK v programovom období 2014-2020 

 
Fond Oblasť Počet 

projektov 
Vý

ška 
dotácií 

(€) 
EFRR à IROP DOPRAVA40 10 24 

273 
344 

EFRR à IROP ŠKOLSTVO 1341 15 
659 
829 

EFRR + INTERREG 
(SVK – CZE) 

KULTÚRA 342 1 5
97 480 

INTERREG (SVK – 
CZE) 

DOPRAVA 2 3 6
98 326 

INTERREG (SVK – 
POL) 

DOPRAVA 3 5 
457 
233 

INTERREG (Central 
Europe) 

DOPRAVA 1 152 
500 

EFRR à OP Kvalita ŽP ŠKOLSTVO + 
ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE 

243 1 5
60 801 

EFRR à OP Kvalita ŽP ŽIVOTNÉ 644 625 

 
40 Všetky projekty v oblasti dopravy (z fondov EFRR a IROP + INTERREG) boli 
financované na: zlepšenie dostupnosti medzi ZASK a Poľskom, Českom + prepojenosť medzi 
regiónmi ZASK + stratégie udržateľnosti rozvoja dopravy a mobility v ZASK + úprava ciest 
pod správou kraja + prepojenie ciest aj s inými krajmi. 
41 Projekty boli financované na modernizáciu odborného vzdelávania na stredných školách 
(SOŠ + SPŠ + ŠÚV + hotelové akadémie) pod správou ZASK. 
42 Projekty v oblasti kultúry a cestovného ruchu boli financované hlavne na historické 
poznanie regiónu + na podporu technických pamiatok a historických tradícií ZASK. 
43 Projekty boli financované v oblasti stavebných úprav a ekologickejších parametrov na 
spojených školách na ul. Rosinská a Hattalova, Žilina.  
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PROSTREDIE + 
ZDRAVOTNÍCTVO 

415 

INTERREG (SVK – 
POĽ) 

ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

245 3 
102 
181 

INTERREG (SVK – 
CZE) 

ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

146 701 
810 

EFRR à OP Technická 
pomoc + INTERREG (SVK 
– CZE) + OP Integrovaná 
infraštruktúra + ESF à OP 
Efektívna verejná správa 

ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

447 3 7
76 958 

EFRR à IROP SOCIÁLNE VECI 1 446 
479 

Zdroj: Vlastné spracovanie z oficiálnych stránok Žilinského samosprávneho kraja [online]. 
 

Žilinský samosprávny kraj v programovom období 2014-2020 podporil 
cez zahraničné projekty (so spolufinancovaním štátu a kraja) hlavne oblasti 
školstva, dopravy a životného prostredia. Ostatné podporené oblasti boli 
sociálne veci a kultúra. 

 
1.6 Inovačné projekty Banskobystrického samosprávneho kraja 

 
Nasledovná tabuľka zobrazuje podrobné údaje o inovačnom potenciáli 

Banskobystrického samosprávneho kraja. Projekty sú delené do oblastí 
podľa výšky finančnej dotácie. Opis k projektom sa nachádza v spodnej 
časti. 

 
44 Projekty smerované hlavne na energetické audity a prípravu energeticky úsporných opatrení 
polikliník a zdravotníckych zariadení v správe ZASK. 
45 Projekty smerované hlavne na ekologické využitie prírodného bohatstva ZASK + 
nízkouhlíkové stratégie. 
46 Projekt financovaný na podporu harmónie prírody, tela a duše. 
47 Projekty smerované hlavne na zlepšenie a efektivitu riešenia verejných politík v oblasti 
životného prostredia. 
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Tabuľka 6 Projekty BBSK v programovom období 2014-2020 
 

Fond Oblasť Počet 
projektov 

Výška 
dotácií 

(€) 
EFRR à IROP DOPRAVA 648 31 072 

412 
ESF à OP Efektívna 

verejná správa 
ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE 
149 3 324 

961 
ESF + EFRR à OP 

Ľudské zdroje 
ŠKOLSTVO 150 795 

462 
ESF + EFRR à OP 

Ľudské zdroje 
ŠKOLSTVO 151 521 

179 
MIRRaI SR à Program 

Podpora regionálneho rozvoja 
SOCIÁLNE 

VECI 
152 20 000 

EK + MIRRaI SR + 
World Bank Group 

ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

253 ???54 

EFRR à OP Kvalita ŽP ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

155 19 604 

EFRR à OP Kvalita ŽP ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

156 189 
998 

EFRR à OP Kvalita ŽP ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

157 55 440 

Zdroj: Vlastné spracovanie z oficiálnych stránok Banskobystrického samosprávneho kraja 
[online]. 

 
Banskobystrický samosprávny kraj v programovom období 2014-2020 

financoval zo zahraničných fondov (so spolufinancovaním štátu a kraja) 
hlavne oblasť dopravy, životného prostredia a školstva. Ostatné projekty boli 
smerované do oblasti sociálnych vecí. 

 
48 Ide hlavne o projekty podporujúce rekonštrukcie ciest a mostov pod správou BBSK na 
konkrétnych projektovaných úsekoch. 
49 Konkrétne ide o projekt ,,Inteligentný kraj, kvalitnejší život (OP EVS)“. 
50 Konkrétne ide o projekt ,,Moderné vzdelávanie pre prax I.“. 
51 Konkrétne ide o projekt ,,Moderné vzdelávanie pre prax II.“. 
52 Konkrétne ide o projekt ,,Zlepšovanie kvality života seniorov v BBSK. 
53 Ide o medzinárodný projekt iniciatívy Catching-up Regions, ktorý sa odohráva v dvoch 
etapách v spolupráci BBSK a zahraničia. 
54 Nezistené výšky dotácií. Projekty v procese realizácie. 
55 Konkrétne ide o projekt rozvoja energetických služieb Čeláre-Kírť. 
56 Konkrétne ide o projekt rozvoja energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni I. 
57 Konkrétne ide o projekt rozvoja energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni II. 
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1.7  Inovačné projekty Prešovského samosprávneho kraja 
 
Nasledovná tabuľka zobrazuje podrobné údaje o inovačnom potenciáli 

Prešovského samosprávneho kraja. Projekty sú delené do oblastí podľa 
výšky finančnej dotácie. Opis k projektom sa nachádza v spodnej časti. 

 
Tabuľka 7 Projekty PRSK v programovom období 2014-2020 

 
Fond Oblasť Počet 

projektov 
Výška 

dotácií (€) 
EFRR à IROP DOPRAVA 1158 25 993 

386 
EFRR à OP 

Životné postredie 
ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE 
959 4 767 

613 
EFRR à OP 

Technická pomoc 
ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE 
360 1 618 

136 
EFRR + 

INTERREG Europe 
DOPRAVA + 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
161 1 396 

665 
EFRR + 

INTERREG Europe 
KULTÚRA 162 135 

275 
EFRR + ESF à 

OP Ľudské zdroje 
ŠKOLSTVO 163 4 709 

878 
EU – Life + 

Populair 
ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE 
164 15 000 

00065 
ESF à OP 

Ľudské zdroje 
ŠKOLSTVO 166 4 957 

767 
ESF à OP ŽIVOTNÉ 167 3 264 

 
58 Ide hlavne o projekty na modernizáciu ciest + rekonštrukciu ciest + elimináciu 
bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na cestách + rekonštrukcie mostných 
objektov + plány udržateľnej mobility. 
59 Projekty sú smerované hlavne na náhrady zastaralých spaľovacích zariadení v budovách 
DSS + ekologickejšie obnovy budov pod správou PRSK + ekologickú úpravu areálov 
stredných škôl + zníženie energetickej náročnosti objektov + nízkouhlíkové stratégie PRSK + 
na vypracovanie energetického auditu budov vo vlastníctve PRSK. 
60 Projekty sú smerované na technickú pomoc pri zabezpečení prijateľnejšieho 
environmentálneho prostredia v PRSK. 
61 Ide o projekt na podporu ekologickej mobility v PRSK. 
62 Projekt je konkrétne smerovaný na obnovu hradobných miest a pozdvihnutie kultúrneho 
povedomia regiónu. 
63 Financovanie projektu je smerované na zlepšenie stredného odborného vzdelávania na 
školách pod správou PRSK. 
64 Konkrétne ide o projekt ,,LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia“. 
65 Daná suma je prerozdelená v rámci projektu na všetky samosprávne kraje na Slovensku, 
pričom EÚ spolufinancuje projekt v oblasti životného prostredia na úrovni 9 000 000 €. 
66 Projekt je smerovaný na zlepšenie stredného odborného školstva v PRSK. 
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Efektívna verejná 
správa 

PROSTREDIE 238 

INTERREG (SVK 
– POL) 

KULTÚRA 168 3 951 
852 

EU à 
yBBregions – Mládež 
v akcii 

ŠKOLSTVO 169 149 
840 

Zdroj: Vlastné spracovanie z oficiálnych stránok Prešovského samosprávneho kraja [online]. 
 
Prešovský samosprávny kraj financoval v programovom období 2014-

2020 hlavne projekty v oblasti dopravy, životného prostredia a školstva. 
Ostatnými projektovými oblasťami bolo životné prostredie a kultúra. 
Financované projekty boli vyčlenené hlavne zo zahraničných fondov (so 
spolufinancovaním štátu a kraja). 

 
1.8 Inovačné projekty Košického samosprávneho kraja 

 
Nasledovná tabuľka zobrazuje podrobné údaje o inovačnom potenciáli 

Košického samosprávneho kraja. Projekty sú delené do oblastí podľa výšky 
finančnej dotácie. Opis k projektom sa nachádza v spodnej časti. 
 
Tabuľka 8 Projekty KESK v programovom období 2014-2020 
 

Fond Oblasť Počet 
projektov 

Výška 
dotácií (€) 

EFRR à IROP DOPRAVA 770 31 389 
337 

EFRR à OP 
Kvalita ŽP + SIEA + 
ELISE 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 271 372 
898 

EFRR à OP 
Technická pomoc 

SOCIÁLNE VECI 172 338 
379 

ESF à OP 
Efektívna verejná správa 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 173 2 374 
997 

EU – ERASMUS+ ŠKOLSTVO 174 174 

 
67 Konkrétne ide o projekt ,,SMART PRSK – kvalitnejšia budúcnosť“. 
68 Projekt smerovaný na spoluprácu pohraničia PRSK s Poľskou republikou v oblasti kultúry. 
69 Projekt podporujúci mládež a aktivity smerované k vzdelávaniu. 
70 Projekty sú smerované hlavne do oblasti zlepšenia dostupnosti k cestnej infraštruktúre na 
jednotlivých projektových úsekoch pod správou KESK. 
71 Ide hlavne o projekty na podporu nízkouhlíkových stratégií v KESK + programy na 
ekologickú obnovu krajiny. 
72 Konkrétne ide o projekt ,,Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských 
centier“. 
73 Konkrétne ide o projekt ,,Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj“. 
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731 
EU – Life + 

Populair 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 175 15 000 

00076 
EU – Partnership 

Without Borders 
KULTÚRA 177 801 

668 
EU – Partnership 

Without Borders 
ZDRAVOTNÍCTVO + 
SOCIÁLNE VECI 

178 376 
744 

Zdroj: Vlastné spracovanie z oficiálnych stránok Košického samosprávneho kraja 
[online]. 
 

V programovom období 2014-2020 financoval Košický samosprávny kraj 
cez zahraničné dotácie (so spolufinancovaním štátu a kraja) hlavne oblasti 
dopravy, životného prostredia a sociálnych vecí. Ostatné podporené oblasti 
boli školstvo, kultúra a zdravotníctvo. 

 
ZÁVER 

 
Samosprávne kraje na Slovensku počas svojej 20 ročnej histórie 

fungovania značne pokročili v čerpaní finančných prostriedkov z EÚ a iných 
zdrojov. Inovačné projekty v programovom období 2014-2020 smerovali 
prevažne v každom kraji do oblastí dopravy, životného prostredia a školstva. 
V menších objemoch putovali finančné prostriedky na projekty do oblastí 
sociálnych vecí, kultúry a zdravotníctva. Môže to vytvárať obraz o tom, že 
v prvých menovaných oblastiach sú najväčšie regionálne nedostatky, ale 
taktiež to môže zobrazovať skutočnosť, že v druhých menovaných oblastiach 
regióny stále zaostávajú v lepšom čerpaní prostriedkov. Slovenská republika 
čerpá finančnú pomoc pre regionálny rozvoj už z predvstupových rokov 
(pred 2004, kedy SR vstúpilo do EÚ). Otázkou je, ako úspešné budú kraje 
v inováciách a projektoch v budúcnosti s prihliadnutím na krízy, akými sú 
pandémia (COVID-19) alebo iné hospodárske krízy a pod. Slovenská 
republika dodnes diskutuje o správnosti nastavenia regionálnej štruktúry na 
úrovni NUTS III (8 VÚC) a diskutuje sa o tom, či v budúcnosti SR neprejde 
na 4 regióny podľa kategorizácie NUTS II. Najbližšie programové obdobia 
a roky ukážu, akým smerom sa bude vyvíjať regionálny rozvoj na 
Slovensku. 

 
74 Ide hlavne o podporu a skvalitnenie duálneho vzdelávania a identifikácia kvality pre 
študentov škôl pod správou KESK. 
75 Konkrétne ide o projekt ,,LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia“. 
76 Daná suma je prerozdelená v rámci projektu na všetky samosprávne kraje na Slovensku, 
pričom EÚ spolufinancuje projekt v oblasti životného prostredia na úrovni 9 000 000 €. 
77 Konkrétne ide o projekt ,,SmartMuseum“ pre podporu kultúrneho dedičstva regiónu. 
78 Konkrétne ide o projekt pre zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti v sociálnych 
zariadeniach v KESK. 
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VYUŽITIE KREATÍVNEHO MANAŽMENTU V 
INŠTITÚCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY 
 
 
PhDr. Martin Halmo, PhD.79 
 
 
Abstract 
 
Creativity, respectively creative management, can be considered as processes through which 
public administration organizations in a period of rapid change and a strong impact on 
efficiency and effectiveness create and adopt new, innovative practices, ideas through which 
they can respond to these requirements. For creative management to be applied, it is 
necessary for a public administration institution to have creative employees. It is the regional 
self-government that is currently the centre of attention, especially in terms of its future 
continuation or disappearance. And especially for these reasons, for example, using creative 
management, it would be able to convince that it has its meaning and place in the system of 
public administration. 
 
KEY WORDS: institutions, creativity, creative management, public administration, regional 
self – government. 
 
 
ÚVOD 
 
 Implementácia nových spôsobov riešenia problémov a zmien je 
významnou výzvou vo verejnej správe. V poslednom desaťročí sa do nej 
postupne zavádzajú nové koncepty riadenia, prostredníctvom ktorých sa 
jednotlivé inštitúcie majú odchýliť od existujúcich, niekoľko rokov 
pretrvávajúcich postupov, ktoré sa postupom času stali neefektívne.  
 Kreativitu, respektíve kreatívny manažment, je možné považovať za 
procesy, vďaka ktorým organizácie verejnej správy v období rýchlych zmien 
a silnému vplyvu na efektívnosť a efektivitu vytvárajú a prijímajú nové, 
inovatívne postupy, nápady, prostredníctvom ktorých vedia práve reagovať 
na uvedené požiadavky. Na to aby mohol byt kreatívny manažment 
uplatňovaný je nevyhnutné aby inštitúcia verejnej správy disponovala 
kreatívnymi zamestnancami.  

Kreatívny manažment sa rozvíja prostredníctvom odvetví založených na 
tvorivej činnosti, ktoré plne využívajú intelektuálne a kreatívne zdroje ľudí. 
Je veľmi dôležité, aby sa celý systém verejnej správy zameral nielen na 
zvýšenie požadovaných výsledkov, ale aj na obohatenie kultúrneho života 

 
79 Katedra verejnej správy, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 
Bučianska 4/A, 917 01 Trnava, email: martin.halmo@ucm.sk 



 
PUBLICY 2021  I.  

 

41 
 

obyvateľstva. To by určite prispelo aj k sociálno-ekonomickému rozvoju 
jednotlivých samospráv. V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame 
s názormi odbornej verejnosti, že práve kreativita by sa mala stať chrbticou 
riadiacich procesov  a integrovať tak kreatívne nápady do jej jednotlivých 
činností. 
 Práve regionálna samospráva je v súčasnosti stredobodom pozornosti a to 
najmä z pohľadu  jej budúceho pokračovania, respektíve možného 
zaniknutia. A najmä z týchto dôvodov by napríklad aj prostredníctvom 
využívania kreatívneho manažmentu dokázala presvedčiť, že v systéme 
verejnej správy má svoj význam a miesto.   
 
1 REGIONÁLNA SAMOSPRÁVA 
 
 V rámci nie len odbornej spoločnosti regionálna samospráva v štruktúre 
verejnej správy Slovenskej republiky predstavuje pojem, ktorému je 
súčasnosti venovaná čoraz väčšia pozornosť a to najmä z dôvodu, že je 
nevyhnutnou súčasťou metód rozdeľovania moci v štáte. Ak sa nazrieme do 
minulosti, tak od roku 1918 bolo na území „Slovenskej republiky“ 
aplikovaných päť modelov žúp, resp. krajov, ktoré sa menili na základe 
spoločenských, politických a historických pomerov. Obmieňané boli práve z 
dôvodov, že v tom danom období zažali byť považované za nevyhovujúce a 
v konečnom dôsledku neúspešné (Gurňák, 2014).  
 Vznik druhej úrovne samosprávneho riadenia v podmienkach Slovenskej 
republiky bol zapríčinený najmä potrebou dôkladnejšej decentralizácie ako 
aj procesom pristúpenia Slovenska do Európskej únie. Samostatnému vzniku 
predchádzalo množstvo diskusií a reforiem verejnej správy, ktorá bola 
nepostačujúca a prebiehajúca decentralizácia sa nejavila ako efektívna, 
pretože výdavky na jej chod stúpali a neexistoval systému, ktorý by bol 
schopný ju kontrolovať(Nižňanský, Hamalová, 2013). Aj napriek týmto 
skutočnostiam bola zriadená až po ôsmich rokoch existencie samostatného 
štátu.  
 V súčasnosti je teda na Slovensku aplikovaný šiesty model. Ide o model 
skladajúci sa z ôsmich samosprávnych krajov. Tie predstavujú Bratislavský, 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Košický 
a Prešovský kraj (Vláda SR, 2014). Avšak v súčasnosti sa stretávame, čoraz 
viac s názormi odbornej verejnosti, že tento typ modelu začína byť 
považovaný za nevyhovujúci, neefektívny a opäť sa naskytá otázka ako by 
bolo možné tento model zmeniť resp. vylepšiť.  
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Obrázok 1 Rozdelenie regionálnej samosprávy na území Slovenskej 
republiky 

 
Zdroj: Štátna správa a samospráva, 2021. 
 
 Problematika regionálnej úrovne nie je v politickými predstaviteľmi 
takmer vôbec priebežne riešená, práve naopak je vždy otváraná najmä v 
období pred voľbami, kedy častokrát jej nevyhovujúca podoba je v prospech 
jednotlivým politickým predstaviteľom a jej náprava je ako hlavný bod v ich 
volebných programoch (INFOSTAT, 2004). Čo sa týka pohľadu širokej 
verejnosti respektíve občanov, tak tí sa o problematiku regionálnej 
samosprávy vo výraznej miere nezaujímajú, na druhej strane sa však s týmto 
systémom nestotožnili, čo dávajú najavo tradične nízkou účasťou vo 
voľbách. Tie však zároveň slúžia ako malé referendum o vládnej politike, 
kedy v prípade nespokojnosti môžeme pozorovať stratu podpory vládnych 
strán v prospech opozičných subjektov a čím ďalej, tým viac aj v prospech 
nezávislých kandidátov 
  
2 KREATIVITA A KREATÍVNY MAMAŽMENT 
 
 Kreativita nepredstavuje len samotný prostriedok pre dosiahnutie určitého 
cieľa, patrí k neoddeliteľne k prirodzenej podstate človeka v každodennom 
napĺňaní života. Zároveň by sa mala vyskytovať v každej organizácii 
respektíve organizácii a nemala by byť spájaná len s vedou a umením 
(Clegg, Birch, 2005). Európsky parlament vidí ako podstatné: „zviditeľňovať 
kreativitu prostredníctvom celoživotného vzdelávania ako hnaciu silu pre 
inováciu, ako kľúčový faktor pre rozvoj osobnostných, zamestnaneckých a 
spoločenských vlastností a celkového blahobytu v spoločnosti (UNICAD, 
2013). 
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 Kreatívny manažment pomenovať komplexným javom, v ktorom sa 
prelínajú mnohé vzťahy medzi funkciami, procesmi a poznatkovými 
oblasťami manažmentu. Moderný manažment potrebuje mať dostatočnú 
poznatkovú bázu o zdrojoch kreatívneho potenciálu, ak má byť kreativita 
organizácie respektíve inštitúcie rozvíjaná, je preto dôležité rozhodnúť, v 
akých podmienkach má byť rozvíjaná. Zároveň v rámci kreatívneho 
manažmentu ide o zvýraznenie procesu riadenia, podporovania v pracovnom 
procese, premietnutie do finálneho kreatívneho výkonu. Používanie pojmu 
kreativita v manažmente je rešpektovaním jeho nového a komplexného 
obsahu, prijatého predovšetkým vo výskume a praxi manažmentu 
(EUROPEAN AMBASSADORS FOR CREATIVITY AND 
INNOVATION, 2009).  
 Nato aby mohol byť kreatívny manažment v inštitúciách uplatňovaný je 
potrebné zamerať pozornosť na ich organizačné oblasti. Organizačná 
štruktúra, ako aj iné aspekty v  organizácii, môžu byť zložité v situáciách, 
kedy sa zavádza zmena, pretože ľudia sú pripútaní k jestvujúcim postupom a 
štýlu práce a môžu odmietať nový štýl myslenia (Hospodářová, 2008). 
Postupy, podporujúce kreativitu a inovatívnosť budú efektívne len vtedy, ak 
potenciálni a súčasní zamestnanci inštitúcie poznajú tieto postupy a sú s nimi 
v zhode. Pre podporu kreativity v  inštitúciách má význam, aby takáto 
inštitúcia podporovala nové nápady a ich slobodnú výmenu, legitimizovala 
konflikt, ktorý ponúka riešenia.  
 Taktiež je potrebné ak daná inštitúcia dosiahnuť potrebnú výkonnosť 
svojho kreatívneho manažmentu aby ho rozvíjala na základe jej jednotlivých 
zdrojov. V nadväznosti je potrebné spomenúť tzv. „prah dostatočnosti“, 
ktorý znamená, že keď sú zdroje nadnesené nad určitý prah, tak kreativita 
nesilnie, avšak ak sú zdroje pod jeho hranicou tak kreativita má tendenciu 
klesať, pretože sa jedinci sústredia na nájdenie dostatočných zdrojov 
(Amabile, 2005). Takéto zdroje kreatívneho manažmentu predstavujú 
financie, čas a sociálne zabezpečenie. 
 
3 KREATÍVNY MANAŽMENT V RÁMCI REGIONÁLNEJ 

SAMOSPRÁVY 
 
 Kreativita, respektíve kreatívny manažment je aplikovateľný vo všetkých 
sférach. Na rozdiel od minulosti sa dnes tento pojem netýka výhradne 
súkromného sektora, avšak je v značnej miere žiaduci aj vo verejnom 
sektore, resp. verejnej správe. Modernizácia verejnej správy, jej inštitúcií 
ako aj rozhodovacích a riadiacich procesov je celosvetovým trendom, kedy 
sa štáty snažia prispôsobiť verejnú správu výzvam rýchlo meniaceho sa 
prostredia a fakt, že aj inštitúcie verejnej správy na všetkých jej úrovniach sa 
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nachádzajú v konkurenčnom prostredí, je dôležitým prvkom pri upevňovaní 
ich trhovej pozície (Vláda SR, 2011). 
 Kreatívny manažment v rámci verejnej správy je jedinečný svojimi 
špecifikami. Tým hlavným znakom, ktorým ho odlišujeme od využívania 
v štruktúrach súkromného sektora je fakt, že cieľom jeho činnosti nie je zisk 
ale  verejný záujem. 
 Zároveň je nevyhnutné dodať, že v tomto prípade je značne 
ovplyvňovaný politickými faktormi, legislatívou, správnym konaním či 
verejnou mienkou. Modernizácia verejnej správy tak predstavuje riadenú 
kvalitatívnu zmenu, ktorej cieľom je zvýšenie výkonu, kvality, 
transparentnosti, efektívnosti a efektivity inštitúcií, zamestnancov ale aj 
jednotlivých procesov uskutočňovaných vo verejnej správy. 
 V poslednom desaťročí môžeme sledovať nárast pozornosti kreatívnym 
priemyslom, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou dokumentov a politiky EÚ.  
 
Obrázok 2 Index kreativity na území Slovenskej republiky 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe štatistických údajov, 2021. 
 
 A práve v spojitosti s kreatívnym priemyslom je nevyhnutné spomenúť 
pojem index kreativity. Prostredníctvom indexu kreativity je možné 
zmapovať situáciu a rozmer uplatňovania kreativity, v jednotlivých častiach 
Slovenskej republiky, v tomto prípade samosprávnych krajoch. Dôležitou 
úlohou je vyjadriť schopnosť vymedzeného regiónu pritiahnuť kreatívnu 
triedu a prostredníctvom nej pretaviť jej potenciál a reálne výstupy napríklad 
aj kreatívnej ekonomiky. Pri jeho konštrukcii sa vychádza zo skutočnosti, že 
podmienkou rozvoja kreativity v danom regióne je koncentrácia talentov, 
technologická vyspelosť a otvorenosť prostredia pre nové nápady. Hlavnou 
myšlienkou je na základe vopred stanovených ukazovateľov vytvoriť takú 
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databázu údajov, ktorá má poukázať na prípadné nedostatky alebo možné 
zlepšenia.  

Obrázok 3 Piliere indexu kreativity 

 
Zdroj: Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike 
2014. 
 
 Pri porovnávaní indexu kreativity zohráva významnú úlohu stupeň 
urbanizácie, nakoľko uplatňovanie kreativity si totižto vyžaduje masu 
obyvateľov. Napriek tomu však výsledky zohľadňujú aj rôzne špecifiká, 
ktoré vyplývajú z konkrétnej úrovne kreativity v danom kraji. Teritoriálnym 
vyjadrením indexu kreativity sú mapy (viď obrázok 2). Súčet hodnôt kraja je 
rovný nule, nulová hodnota je aj priemerom Slovenska, plusové hodnoty 
vyjadrujú vyššiu mieru výkonnosti ako priemernú a mínusové naopak nižšiu 
než priemernú, hodnoty teda ukazujú vzdialenosť od priemeru. Jednoznačné 
prvenstvo v oblasti kreatívneho priemyslu patrí Bratislavskému kraju, ktorý 
s hodnotou takmer 1 vykazuje vysokú mieru výkonnosti. Žilinský kraj  
disponuje hodnotami, ktoré sú mierne nad priemerom,  avšak všetky ostatné 
kraje skončili pri hodnotení indexu s mínusovými hodnotami, čo znamená že 
sú pod európskym priemerom (AMABILE, BARSADE, MUELLER, & 
STAW, 2005). 
 V prípade uplatňovania kreatívneho manažmentu prostredníctvom 
regionálne samosprávy ide o spôsob ako prekonať konzervatívne názory 
prostredníctvom  sledovania systémového prístupu. Takýto systémový 
prístup sa skladá z tradičných prvkov o kreativite, predpokladov a 
podmienok pre kreativitu a dôsledkov kreativity ktoré sa vyskytli v 
súkromnej sfére. Ďalšími prvkami sú spätná väzba, vzdelávanie a inovácie, 
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ktoré je v spoločnosti potreba zlepšiť, pretože vytvárajú základy pre 
viacúrovňovú  a medzi sektorovú spoluprácu. Úlohou štátu je preto snaha 
vytvárať optimálne podmienky, kreatívne vzdelávať svojich zamestnancov, 
podporovať inovatívne projekty, zabezpečiť slobodnú súťaž, zasahovať v 
podobe stimulov a grantov. 

ZÁVER 
 
 Územné usporiadanie je úzko previazané s deľbou právomocí a 
zodpovednosti medzi jednotlivými úrovňami verejnej správy. Zároveň je 
potrebné, aby zohľadňovalo priestorovú organizáciu slovenskej spoločnosti. 
Významným faktorom ovplyvňujúcim počet a veľkosť vyšších územných 
celkov je rozhodnutie o reforme miestnej samosprávy. Podobne ako tvorbu 
koncepcií aj doterajšiu realizáciu reformy verejnej správy v SR výraznou 
mierou ovplyvnila nestabilná politická situácia a spolitizovanie celej sféry 
verejnej správy. S tým súvisela obľúbená taktika odkladania a odsúvania 
jednotlivých rozhodnutí, neochota realizácie koncepčných návrhov v plnej 
miere. Výsledkom bolo spomalenie celého procesu reformy a len čiastočné 
realizovanie navrhovaných zmien.  
 Momentálna situácia nie je k vyšším územným celkom priaznivá a 
politický predstavitelia sa s problematikou vyšších územných celkov takmer 
nezapodievajú a ak áno tak len v období pred voľbami do nich. Svedčí o tom 
nezáujem obyvateľov, o regionálnu samosprávu ktorú prejavujú práce vo 
voľbách ale aj postoj odborníkov na verejnú správu. Množstvo prieskumov 
medzi ľuďmi nezúčastňujúcimi sa na voľbách, poukazujú na štyri hlavné 
dôvody neúčasti na voľbách. Ide najmä o znechutenie zo správania sa 
politikov, slabá znalosť kandidátov, celkový nezáujem o politiku a nesúhlas 
s existenciou vyšších územných celkov ako takých. 
 Avšak veríme, že síce dlhodobý a komplikovaný spôsob riadenia 
regionálnej samosprávy bude mementom pre nasledujúce kroky jednotlivých 
vlád a nesiahnu na ich zrušenie, ale práve naopak sa ich budú snažiť 
modernizovať napríklad aj prostredníctvom kreatívneho manažmentu a 
riadiť tak aby boli prvkom, ktorý podporí rast krajiny a zvýšenie kvality 
života občanov v nej. 
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VÝZVY KOMUNÁLNYCH A REGIONÁLNYCH 
VOLIEB PRED VOĽBAMI  V ROKU 202280 
 
 
doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. – PhDr. Erik Urc81 
 
 
Abstract 
 
The article deals with the issue of municipal and regional elections, which will take place in 
Slovakia in 2022. It will be the first time in the modern history of the Slovak Republic that two 
elections, which have so far been held in another year, come together in one day. The article 
in the first part gives an overview of the current elections at the municipal and regional levels 
and also describes the processes that led to the merging of these elections. In the second part 
of the article, we address several open issues that come to the fore in connection with these 
elections in 2022. It will be very interesting to monitor the impact on current trends in voter 
behavior in Slovakia and evaluate whether such a combination of terms is effective or not. In 
2024, we will have three elections - presidential elections, parliamentary elections, and 
elections to the European Parliament. Also based on experience in 2022, it will be possible to 
discuss whether or not in 2024 it will effectively combine such elections into one term. 
 
KEY WORDS: Municipal elections, regional elections, electoral system, candidate lists, 
election results 
 
 
ÚVOD 
 

Rok 2022 prinesie nóvum v doterajších politických reáliách na 
Slovensku. V jeden deň sa totiž uskutočnia dvoje volieb do odlišných 
orgánov – komunálnej a regionálnej samosprávy. Tomuto kroku 
predchádzala jednorázová úprava dĺžky volebného mandátu orgánov 
samosprávy na regionálnej úrovni. Ich dovtedajší 4-ročný mandát sa pri 
voľbách v roku 2017 pre nasledujúce volebné obdobie natiahol o rok tak, 
aby sa končil so 4-ročným mandátom predstaviteľov komunálnej 
samosprávy, kde sa voľby uskutočnili v roku 2018. Hlavným argumentom 
bola snaha o odstránenie dlhodobo mimoriadnej nízkej volebnej účasti 
oprávnených voličov práve na regionálnej úrovni a priblíženie sa tak 
k hodnotám pri komunálnych voľbách. Ak sa pozrieme na Tabuľku č. 1, tak 
z nej vyplýva, že kým na voľbách orgánov do samosprávnych krajov bola 

 
80 Tento príspevok bol vypracovaný v rámci projektu KEGA s názvom "Dynamika premien 
verejnej správy v Slovenskej republike". Registračné číslo projektu je "KEGA 001UCM-
4/2019". 
81 FSV UCM Trnava, Bučianska 4/A, peter.horvath@ucm.sk/urc.erik@gmail.com 
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ani nie na úrovni tretinového záujmu, pri komunálnych voľbách atakovalo 
hranicu polovičnej účasti.  

 
Tabuľka 1  Volebná účasť pri všetkých typoch volieb 2017 - 2020 

Typ volieb Rok Volebná účasť (%) 

Voľby do VÚC 2017 29,95 

Komunálne voľby 2018 48,67 

Prezidentské voľby 2019 48,74 
41,79 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 22,74 

Voľby do NRSR 2020 65,80 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa dát zo Štatistického úradu SR, 2021 
 
1 ZMENA VOLEBNÝCH PRAVIDIEL 
 

Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva na 
Slovensku je podrobený častým zmenám v podobe novelizácií. Čo sa týka 
volebného systému uplatňovanom pri voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov tých zmien nebolo mnoho. Od prvých volieb v roku 2001 to boli len 
čiastočné zmeny (Domin, 2018). Jednou z posledných úprav, ktorou si 
volebný zákon v ostatnom období prešiel, bola úprava pojednávajúca 
o voľbách do orgánov územnej samosprávy, teda konkrétne o voľby do 
orgánov samosprávnych krajov či orgánov samosprávy obcí. 

Začiatkom roka 2017, kedy sa chýlilo ku koncu volebného obdobia 
orgánov Vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“), prišli vtedajšie 
koaličné strany SMER-SD, SNS a MOST-HÍD s návrhom na zrušenie 
druhého kola volieb predsedov VÚC, čím by sa z absolútneho väčšinového 
volebného systému stal relatívny väčšinový volebný systém. Opozičné 
strany v tom čase tento návrh rázne odmietali a hovorili, že dvojkolová 
voľba monokratického orgánu je demokratickejšia. Strany SaS a OĽANO 
vyjadrili obavy, že by jednokolová voľba mohla pomôcť úradujúcim 
županom či extrémistickým kandidátom (Stupňan, 2017). Minimálne druhý 
spomínaný argument sa dá ľahko vyvrátiť tým, že práve jednokolová voľba 
predsedov VÚC by zabránila obsadeniu Banskobystrického samosprávneho 
kraja (ďalej len „BBSK“) extrémistickým politikom Mariánom Kotlebom.        
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V roku 2013 totiž relatívne suverénne ovládol prvé kolo župných volieb 
v BBSK Vladimír Maňka, ktorému k zvoleniu v prvom kole chýbalo pol 
percenta hlasov, keďže podľa vtedajšej právnej úpravy potreboval kandidát 
získať minimálne 50 percent hlasov zúčastnených voličov, čím by sa 
nemuselo konať druhé kolo volieb. Počnúc regionálnymi voľbami konanými 
na jeseň roku 2017 si tak volíme predsedov VÚC jednokolovo, pričom môže 
byť zvolený kandidát aj s 30 či 20 percentnou podporou voličov. 

 
Tabuľka 2  Zoznam predsedov VÚC 2001 – 2017 

VÚC 2001 2005 2009 2013 2017 

BB Marčok Murgaš Maňka Kotleba Lunter 

BA Roman* Bajan Frešo Frešo Droba 

KE Bauer Trebuľa Trebuľa* Trebuľa Trnka 

NR Belica Belica Belica* Belica Belica 

PO Chudík Chudík Chudík Chudík* Majerský 

TN Štefanec Sedláček Sedláček Baška* Baška 

TT Tomeček Mikuš Mikuš* Mikuš Viskupič 

ZA Tarčák Blanár Blanár* Blanár* Jurinová 

* víťaz už po 1. kole 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa dát zo Štatistického úradu SR, 2021 

 
Spomínaný návrh novely volebného zákona (č. 69/2017 Z.z.) bol 

schválený Národnou radou SR s účinnosťou od 31. marca 2017. Na jeseň v 
roku 2017 sa konali prvé voľby do orgánov samosprávnych krajov podľa 
nových pravidiel. V tejto súvislosti je potrebné dodať, že zmena volebných 
pravidiel prišla relatívne krátko pred realizáciou samotných volieb, čo 
z hľadiska judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) 
predstavuje krátku lehotu. ESĽP upozorňuje, že prípustná lehota pre takéto 
podstatné zmeny volebných pravidiel by mala byť stanovená na minimálne 
jeden rok pred konaním volieb. V opačnom prípade by to mohlo viesť 
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k diskriminácii opozičných síl, pričom takéto konanie nie je v súlade 
s demokratickým zriadením (Domin, 2018). Na základe tejto zmeny 
volebných pravidiel sa z volebného zákona, konkrétne paragrafu 162, 
vypustilo ustanovenie pojednávajúce o druhom kole volieb predsedu 
samosprávneho kraja. 

Ak sa pozrieme na dôvody, ktoré viedli k zmene volebných pravidiel po 
viac ako 16 rokoch od prvých regionálnych volieb, tak sa musíme opierať 
predovšetkým o dôvodovú správu predkladateľov návrhu zákona. Tá vo 
všeobecnej časti ozrejmuje, že zmena pravidiel volieb predsedov 
samosprávnych krajov sa opiera o dva základné argumenty. Tým prvým je 
záujem voličov o dvojkolovú voľbu. Podľa zástupcov koaličných strán, ktorí 
predkladali návrh zákona, bolo druhé kolo volieb predsedov VÚC z hľadiska 
účasti zbytočné, keďže voliči sa zúčastňovali volieb najmä v prvom kole, 
kde volia aj poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja. Zatiaľ čo dôvody 
nižšej volebnej účasti v druhých kolách volieb predsedov VÚC sú relatívne 
ľahko odôvodniteľné (neúčasť obľúbeného kandidáta, myšlienka istoty 
zvolenia silnejšieho kandidáta po prvom kole a podobne), tak predkladatelia 
tiež v tejto súvislosti uvádzali argument, že ani dvojkolový systém voľby 
dostatočne nereprezentuje vôľu voličov. Druhým argumentom bola podľa 
predkladateľov návrhu zmeny volebných pravidiel finančná nákladnosť 
dvojkolového systému hlasovania. 

V tejto súvislosti sa názory na jednokolovú voľbu predsedov VÚC 
rôznili. Politológ Horský (2017) v tom čase vyjadril presvedčenie, že 
zavedenie jednokolovej voľby pri väčšinovom volebnom systéme je proti 
duchu európskej politickej kultúry. Sociológ Haulík (2017) naopak nebol tak 
kritický, keďže si myslí, že dvojkolové voľby majú zmysel len v prípadoch, 
ak ide o funkciu s významnými právomocami, čo je v prípade predsedu 
samosprávneho kraja diskutabilné. Svoju argumentáciu potvrdzoval slovami, 
že proti jednokolovej voľbe protestujú malé strany, ktoré jednotlivé voľby 
využívajú na politické obchody, keďže pri jednokolovej voľbe sa oveľa 
ťažšie politicky vyjednáva. Právnik Domin (2017) v tejto súvislosti dodáva, 
že nie je podstatné aké sú formálne argumenty na zavedenie jednokolovej 
voľby, ale že sa na túto problematiku treba pozerať komplexnejšie, a to 
predovšetkým z praktického hľadiska. Zavedenie jednokolovej voľby môže 
znamenať zníženie legitimity zvolených predsedov samosprávnych krajov, 
keďže ich nemusí zvoliť nadpolovičná väčšina voličov. Z minulých volieb 
sme sa stretli s rôznymi situáciami. V roku 2001 bol zvolený iba jeden 
kandidát nadpolovičnou väčšinou už v prvom kole. V roku 2005 nebol po 
prvom kole dokonca zvolený žiadny kandidát. V ďalších voľbách v roku 
2009 a 2013 to už boli štyria, respektíve traja kandidáti, ktorí získali mandát 
už po prvom kole regionálnych volieb. V ostatných regionálnych voľbách 
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v roku 2017, kedy sa už uplatňovala jednokolová voľba predsedov VÚC, 
bola zaznamená najvyššia celoštátna účasť v rámci regionálnych volieb. 
Argument podporujúci zavedenie jednokolovej voľby predsedov 
samosprávnych krajov za účelom zvýšenia volebnej účasti bol tak v týchto 
voľbách opodstatnený. Negatívne sa však môže javiť legitimita zvolených 
kandidátov, keďže žiaden z ôsmych kandidátov nedokázal osloviť 
nadpolovičnú väčšinu zúčastnených voličov. Úroveň legitimity zvolených 
kandidátov je však do istej miery relatívna, keďže ani v prípade dvojkolovej 
voľby nemôžeme hovoriť, že zvolený kandidát je vyjadrením vôle ľudu, 
priam naopak, keďže druhého kola volieb sa zúčastnilo ešte nižšie číslo ako 
tomu bolo v prvom kole. Historickým minimom je dokonca účasť v roku 
2005, kedy sa druhého kola regionálnych volieb zúčastnilo len 11,07 
percenta oprávnených voličov (ŠÚ SR, 2021), ktorí v druhom kole 
rozhodovali o predsedoch v rámci ich samosprávneho kraja.  

 
Tabuľka 3 Volebná účasť pri voľbách do VÚC 2001 – 2017 

VÚC 
2001 2005 2009 2013 2017 

1.kolo 2.kolo 1.kolo 2.kolo 1.kolo 2.kolo 1.kolo 2.kolo 1.kolo 

BB 24,16 19,92 18,65 10,65 27,06 18,01 24,59 24,61 40,29 

BA 23,96 - 14,45 10,72 19,46 20,18 21,65 17,89 31,34 

KE 21,79 18,06 19,27 10,82 22,93 - 17,77 12,21 26,73 

NR 34,69 39,49 27,67 16,19 21,81 - 17,90 15,52 26,83 

PO 25,50 18,37 19,47 13,20 26,31 19,22 22,13 - 29,40 

TN 21,55 16,17 12,30 7,12 20,59 15,77 17,37 - 26,32 

TT 33,73 36,87 14,50 9,41 20,46 - 17,45 17,78 24,74 

ZA 23,47 10,85 15,69 9,19 23,68 - 21,57 - 33,84 

SR 26,02 22,61 18,02 11,07 22,90 18,39 20,11 17,29 29,95 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa dát zo Štatistického úradu SR, 2021 
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Podľa Domina (2017) bude zvolenie predsedu VÚC nadpolovičnou 
väčšinou v budúcnosti závisieť najmä od schopnosti jednotlivých kandidátov 
osloviť voličov či od prípadného úspešného zjednotenia politických síl 
v podobe dohody na menšom počte spoločných kandidátov. S touto 
myšlienkou sa stotožňuje aj Haulík (2017), ktorý si myslí, že politické 
dohody, ktoré sa v minulosti uskutočňovali pred druhým kolom volieb sa 
teraz môžu odohrávať už pred prvým. 

Rok 2017 priniesol aj ďalšiu zásadnú zmenu volebných pravidiel pre 
voľby do orgánov územnej samosprávy. Vo februári 2017 totiž Národná rada 
SR schválila novelu Ústavy SR, ktorá zlúčila konanie regionálnych 
a komunálnych volieb do jedného dňa. Výsledkom prijatia tejto novely tak 
bude konanie dvoch typov volieb v jeden deň, a to už v roku 2022. Fakticky 
to znamená aj predĺženie volebného obdobia predsedov a poslancov VÚC, 
ktorým po voľbách v roku 2017 začalo plynúť päťročné funkčné obdobie. Je 
potrebné dodať, že táto zmena je platná len pri súčasnom volebnom období 
2017-2022. V každých ďalších voľbách už budú orgány VÚC volené opäť 
na obdobie 4 rokov. 

Prijatie spomínanej novely ústavného zákona si vyžadovalo podporu 
ústavnej, teda trojpätinovej, väčšiny poslancov v zákonodarnom zbore. 
Koalícia v tom čase disponovala 80 poslancami, ktorí boli pripravení tento 
návrh podporiť. Nakoniec sa však pridali aj strany ĽS NS, SME RODINA, 
časť poslancov OĽANO–NOVA a niektorí nezaradení poslanci. Strana SaS 
podmieňovala podporu tomuto zákonu tým, aby bola ponechaná dvojkolová 
voľba predsedov VÚC. Pri hlasovaní o tomto zákone sa poslanci za stranu 
SaS hlasovania zdržali (Stupňan, 2017). 

Spracovateľom zákona bol vtedajší koaličný poslanec za stranu SMER-
SD Glváč, ktorý vyjadril presvedčenie, že prijatím tohto zákona získajú 
regionálne voľby väčšiu legitimitu vďaka vyššej volebnej účasti (Stupňan, 
2017). Ak si porovnáme volebnú účasť pri regionálnych voľbách, tak 
doposiaľ sa tieto čísla pohybovali okolo 20 percent voličskej účasti, pri 
komunálnych voľbách čísla atakujú 50 percentnú hodnotu voličskej účasti. 
Spojenie týchto volieb by tak naozaj mohlo pomôcť k zvýšenému záujmu zo 
strany voličov o regionálne voľby. Horský (2017) v tejto súvislosti považuje 
spájanie volieb za opodstatnené, avšak zároveň dodáva, že vidí priestor na 
oveľa zásadnejšie reformy volebného zákona. Haulík (2017) si myslí, že 
spájanie volieb rozhodne dopomôže k vyššiemu percentu volebnej účasti, čo 
sa týka volieb predstaviteľov regionálnej samosprávy. Podľa neho by však 
pomohlo aj posilnenie právomocí, aby ľudia priamo pocítili vplyv 
samosprávneho kraja na kvalitu ich života. Opačný názor má na spájanie 
komunálnych a regionálnych volieb odborník na samosprávu Michal 
Kaliňák (2017), ktorý si myslí, že napríklad voliči v dvoch najväčších 
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mestách dostanú až 6 hlasovacích hárkov, čo môže spôsobiť nemalé 
problémy technického charakteru. Táto zmena tak môže mať aj opačný efekt 
na volebnú účasť, ako bolo pôvodne zamýšľané.  
 
2 VÝZVY PRED KOMUNÁLNYMI A REGIONÁLNYMI VOĽBAMI 

2022 
  
 V súvislosti so spojenými voľbami na úrovni oboch druhov samosprávy 
na Slovensku v novembri 2022 vystávajú viaceré otvorené politologické 
otázky. Súvisí to jednak s tým, že pôjde vôbec o prvé spojené voľby na 
území Slovenskej republiky, ale dôležitú úlohy bude hrať aj skutočnosť, že 
pôjde o zásadný test pre jednotlivé politické subjekty. Po parlamentných 
voľbách vo februári 2020 tu bude prvá možnosť pre občanov vyjadriť svoje 
sympatie a naznačiť možné budúce výsledky parlamentných volieb 
najneskôr vo februári 2024, teda v zásade 15 mesiacov pred ich konaním. 
Poďme si však teraz nastoliť tie najzásadnejšie otázky postupne: 
 
1. Na komunálnej a regionálnej úrovni sú dlhodobo najúspešnejším 

kandidátmi tí, ktorí samých seba deklarujú ako nezávislých kandidátov, 
bez priamej väzby na jednotlivé politické subjekty. V mnohých 
prípadoch prijímajú aj podporu politických strán, ale zdôrazňujú, že 
nemajú na ne žiaden priamy kontakt. Podarí sa aj v týchto voľbách tento 
trend potvrdiť? Bude pre voličov skutočnosť, že kandidát nie je členom 
žiadnej politickej strany alebo koalície, naďalej významným faktorom 
pri odovzdávaní hlasu vo volebnej miestnosti? 

2.  V krajinách západnej Európy je bežné, že komunálna a regionálna 
úroveň politiky je liahňou nových politických talentov, ktoré sa neskôr 
presadia aj na celoštátnej úrovni. Netreba chodiť po takéto príklady 
trebárs do Francúzska, ale aj ostatné voľby do Poslaneckej snemovne 
Parlamentu Českej republiky ukazujú, že predstavitelia komunálnej 
politiky na úrovni starostov a primátorov sa vedia presadiť aj na 
najvyššej úrovni (volebný úspech strany STAN v roku 2021). Na 
Slovensku takýchto príkladov veľa nemáme, príklad Rudolfa Schustera 
je prakticky jedinou výnimkou (z postu primátora Košíc sa cez funkciu 
predsedu strany SOP dostal na post hlavy štátu v roku 1999). Dokonca 
skôr u nás prevláda opačný trend, teda prechod bývalých poslancov či 
členov vlád do komunálnej a regionálnej politiky (napríklad neúspešná 
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kandidatúra expremiéra Milana Číča na post predsedu bratislavskej 
samosprávy v roku 2001, úspešná kandidatúra expredsedu vlády Jozefa 
Moravčíka v roku 1998). Budeme v roku 2022 svedkami podobných 
pokusov o „upratanie sa“ politikov na najvyšších ústavných postoch na 
tejto nižšej úrovni správy vecí verejných? 

3. V predchádzajúcich najmä komunálnych voľbách v roku 2018 sme boli 
svedkami nového trendu v podobe spojených kandidátok na post 
primátora najväčších miest a poslancov mestského zastupiteľstva. 
Príkladmi takýchto postupov sú volebné reality v Bratislave alebo 
v Trnave. Prišlo k pochopeniu politickej reality v tom, že nestačí 
obsadiť len najvyšší post v rámci mestskej samosprávy, ale bez priamej 
podpory v zastupiteľstvách sa mandát primátora mesta nedá uplatniť 
v zmysle reálneho plnenia predvolebných cieľov. Bude tento trend 
pokračovať aj na úrovni iných miest, nielen krajských? Budeme 
svedkami tohto javu aj na úrovni regionálnej samosprávy? 

4. Na úrovni nitrianskej regionálnej samosprávy stojí na jej čele od svojho 
vzniku v roku 2001 Milan Belica. Podarí sa mu tento mandát obhájiť? 
Generálne môžeme túto otázku rozšíriť v tom zmysle, či budeme 
svedkami skôr javu, že doterajšie pôsobenie na najvyšších postoch na 
úrovni komunálnej a regionálnej samosprávy bude výhodou pred inými 
kandidátmi? Špeciálne táto otázka bude zaujímavá pri obhajovaní 
postov predsedov samosprávnych krajov a primátorov krajských miest. 
Ak sme spomínali nitrianskeho predsedu kraja Milana Belicu, tak iste 
bude zaujímavé sledovať aj post nitrianskeho primátora – predtým 
úspešný nezávislý kandidát Marek Hattas v roku 2020 sa stal poslancom 
slovenského parlamentu na kandidátke strany Za ľudí. Bude toto 
politické zafarbenie skôr výhodou alebo hendikepom pri jeho prípadnej 
opakovanej voľbe v roku 2022? 

5. Spojené komunálne a regionálne voľby 2022 prinesú nový fenomén pre 
voličov. Na úrovni obcí a miest dostanú tí, ktorí sa rozhodnú využiť 
svoje hlasovacie právo celkovo 4 hlasovacie lístky – kandidátku na post 
primátora/starostu, kandidátku na posty poslancov mestského/obecného 
zastupiteľstva, kandidátku na post predsedu regionálnej samosprávy 
a kandidátku na posty poslancov regionálneho parlamentu. V prípade 
Bratislavy a Košíc dokonca to bude ešte o dva hlasovacie lístky viac – 
kandidátka na post starostu miestnej časti a kandidátka na posty 
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poslancov miestneho zastupiteľstva. Bude takáto koncentrácia 
a v zásade zvýšený tlak na nutnosť výberu priamo vo volebnej 
miestnosti javom mobilizujúcim k vyššej volebnej účasti alebo naopak 
skôr demotivujúcim faktorom? Ako sa s týmto novým javom popasujú 
najmä okrskové volebné komisie, kde väčšinu miest skôr obsadzujú 
občania vo vyššom veku? 

6. Nutnosť predložiť v zásade naraz kandidátky pre komunálne aj 
regionálne voľby vynára aj otázky súvisiace s politickým kalkulom 
mnohých kandidátov. V praxi pri oddelených voľbách sme boli 
svedkom toho, že viacerí kandidáti (aj politické nominanti aj nezávislí) 
kandidovali pri oboch typoch volieb. Budeme skôr svedkami toho, že 
teraz uprednostnia kandidatúru na jeden post, resp. na jednej úrovni, 
alebo budú presvedčení o tom, že skúsiť zabojovať na všetkých 
úrovniach bude mať pre nich väčšiu šancu na úspech? Ako na takto 
prípadné kandidovanie na viaceré posty budú reagovať voliči? 

7. Doteraz sme boli svedkami, že politické subjekty pri svojich 
kandidátoch alebo pri podpore nezávislých kandidátov mali často 
odlišné preferencie na komunálnej a regionálnej úrovni. Prvé spojené 
voľby na týchto úrovniach budú zaujímavé aj tým, či takýto rozdielny 
trend zostane zachovaný alebo bude politické strany skôr tlačiť do 
podpory identických kandidátov z pohľadu ich ideológie či 
hodnotových postojov.  

8. Z pohľadu politických strán reálne fungujúcej na parlamentnej úrovni 
bude iste zaujímavé sledovať, či ich rozhodovanie o kandidátnych 
listinách a najmä vytváraní prípadných predvolebných koalícií bude 
vedené na línii vymedzenia sa vo vzťahu vládnej koalície 
a parlamentnej opozície. Či teda strany tvoriace súčasnú vládnu 
koaličnú väčšinu budú mať tendenciu tlačiť svoje regionálne a miestne 
štruktúry do podpory svojich koaličných partnerov alebo nechajú im pri 
tomto výbere voľný mandát. Zvlášť zaujímavé to bude v prípade 
opozičných strán, pretože tie sa v tejto pozícii vyskytli nedobrovoľne. 
Pokiaľ pri koaličných stranách sa efekt značnej spolupráce logicky 
očakáva, pri opozičných stranách sa nedá automaticky predpokladať. 

9. Špeciálne tieto politické hry budú zaujímavé medzi subjektmi strán 
SMER-SD a HLAS-SD, keďže vzniku druhého subjektu predchádzal 
odchod časti nespokojných parlamentných poslancov okolo Petra 



 
PUBLICY 2021  I.  

 

57 
 

Pellegriniho. Aj ich reálna politická činnosť je najmä z pohľadu 
spôsobu politického vystupovania rozdielna. Budeme teda skôr 
svedkami ich vzájomného súboju o volené funkcie alebo naopak skôr 
vytvárania spoločných volebných koalícií?  

10. Podobný jav nastal aj pri politických stranách, ktoré sú považované až 
za extrémistické, čo je vidieť aj pri ich pohľadoch na otázky spojené 
s ochorením COVID-19 a značným odporom k téme očkovania. Ako sa 
prejaví ich vzájomná nevraživosť na jednej strane a do akej miery ich 
antivaxerská rétorika nájde podporu u voličov? Bude odpor k tejto téme 
pre ich voličov dostatočným motivujúcim faktorom, aby podporili ich 
kandidátov? 

11. Podobne to bude zaujímavé pri stranách tvoriacich vládnu koalíciu, 
najmä však pri politických subjektoch vedených Igorom Matovičom 
a Richardom Sulíkom. Prejaví sa skôr nevraživosť medzi týmito 
politickými lídrami alebo pocit súnaležitosti vyplývajúci z vládnej 
zodpovednosti? Igor Matovič postavil svoju kandidátku do 
parlamentných volieb v roku 2020 predovšetkým na množstve 
osobností z prostredia komunálnej politiky a mimovládneho sektora. 
Budú aj pri týchto spojených voľbách tieto osobnosti skôr presadzovať 
akúsi politickú líniu svojho predsedu alebo pri týchto voľbách 
uprednostnia samostatné postupy na úrovni miesta svojho pôsobenia 
a pokúsia sa kandidovať aj na tejto úrovni alebo budú podporovať 
konkrétnych nezávislých kandidátov pochádzajúcich z ich prostredia? 

12. Strana SME-rodina je úspešná pri voľbách, v ktorých je jej hlavnou 
mediálnou tvárou predseda Boris Kollár. Bolo to vidieť napríklad pri 
ostatných prezidentských voľbách v roku 2019, kedy ich kandidát 
a súčasný minister Milan Krajniak dosiahol volebný výsledok hlboko 
pod potenciálom tejto strany. V súčasnosti sa však táto strana prezentuje 
v rámci vládnej koalície predovšetkým ako zástupca rôznych 
regionálnych záujmov. Aký postup uprednostní táto strana, ktorú mnohí 
často označujú za stranu jedného muža? Bude úspešnejšia ako 
v predchádzajúcich voľbách? S kým vytvorí prípadné predvolebné 
koalície, zvlášť na úrovni krajských a okresných miest? 

13. Dlhodobo na úrovni zvoliteľnosti do parlamentu sa umiestňujú strany 
ako KDH či Progresívne Slovensko. Kresťanskí demokrati sú 
politickým subjektom s pomerne silnou členskou základňou, ktorá má 
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dominanciu na severe Slovenska či v hornej časti východného 
Slovenska (región Prešov). Naopak liberáli majú silné postavenie najmä 
v hlavnom meste. Udržia si toto vymedzenie alebo sa im ho podarí 
rozšíriť na geograficky väčšie územie? Budú voľby v roku 2022 pre 
nich pozitívnym impulzom do ďalšej politickej práce a naznačia, že ich 
voličskí podpora sa úspešne prejaví pri ich kandidátoch? 

14. Po dlhých politických rozhovoroch sa podarilo do značnej miery 
integrovať aj predstaviteľov maďarskej komunity do spoločného 
subjektu. Ako dopadne ich prvý volebný pokus? Získa táto strana 
podporu u značnej časti občanov hlásiacich sa k maďarskej národnosti? 
Budú mať politickú odvahu a postavia vlastných kandidátov na 
regionálnych predsedov na úrovni trnavského a nitrianskeho regiónu? 

 
ZÁVER 
 
 Každá zmena vo volebných procesoch a pravidlách prináša zákonite 
viaceré zmeny. Aj avizovaná zmena na komunálnej a regionálnej úrovni si 
pri svojom zrode kládla za cieľ predovšetkým zvýšiť legitimitu zvolených 
predstaviteľov dominantne na regionálnej úrovni. Efekt spojených volieb by 
tak podľa predkladateľov mal viesť k tomu, aby o tom, kto sa stane 
vrcholným predstaviteľom komunálnej a regionálnej samosprávy, rozhodla 
väčšina z oprávnených voličov. Prvým krokom k tejto zmene bola zmenená 
volebná legislatíva už pri voľbách v roku 2017, kedy sa zmenil doterajší 
mechanizmus z potencionálnej dvojkolovej na jednokolovú, identickú 
s voľbami starostov a primátorov. Ukázalo sa, že táto zmena priniesla od 
prvých volieb v kou 2001 najvyššiu volebnú účasť.  
 Zároveň však existuje aj viacero otvorených otázok, ktoré sme uviedli aj 
v predchádzajúcej časti príspevku. Najmä bude zaujímavé sledovať, či takéto 
spojenie volieb bude zrozumiteľné pre voličov pri ich samotnom výkone 
hlasovacieho práva vo volebných miestnostiach. V konečnom dôsledku bude 
preto údaj o volebnej účasti jedným z rozhodujúcich faktorov pri hodnotení 
celého procesu zmeny volebných pravidiel a zosúladení termínov volieb.  
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Abstract 
 
The development of self-governing regions is currently more and more the subject of 
professional discussions. Regional self-government is an important part of modern 
democracies. In the Slovak Republic, it was formed mainly under the influence of negotiation 
processes on accession to the European Union, which required for the candidate countries 
the self-government at the regional level. Only the second level of self-government could 
ensure that regional policy, which is an important part of the functioning of the European 
Union, can be pursued. The aim of the paper is to evaluate the current state of regional self-
government in the Slovak Republic, focus on its constitutional regulation, identify problems 
associated with the functioning of regional self-government, but also point out the 
opportunities for the development of regional self-government in the Slovak Republic. 
 
KEY WORDS: regional self government, region, opportunities. 
 
 
ÚVOD 
 

Neodmysliteľnou súčasťou demokratického a právneho štátu je územná 
samospráva. Po roku 1989 bola územná samospráva obnovená v dôsledku 
celospoločenských zmien. Bol prijatý zákon o obecnom zriadení, ktorý 
zakladal systém obecnej samosprávy. Ďalším krokom bolo vybudovanie 
regionálnej samosprávy, ktorá mala zabezpečiť politiku na regionálnej 
úrovni. To sa dlho nepodarilo uskutočniť ale nakoniec z politických dôvodov 
a pod tlakom EÚ, ktorá v kandidujúcich krajinách požadovala systém 
regionálnej samosprávy, prijala Slovenská republika zákon č. 302/2001 
o samospráve vyšších územných celkov, ktorým bolo vytvorených 8 
samosprávnych krajov. Pred prijatím zákona sa uskutočnila rozsiahla novela 
ústavy, ktorou sa doplnila 4. hlava Ústavy Slovenskej republiky a umožnilo 
sa vytvárať vyššie územné celky ako právnické osoby, ktoré hospodária 
s vlastným majetkom a financiami. Samotná územná samospráva je v Ústave 
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Slovenskej republiky rozsiahlo zakotvená avšak aj napriek tomu dochádza 
ku vzniku nedostatkov v praktickom prevedení. 

1 SÚČASNÁ ÚSTAVNOPRÁVNA ÚPRAVA REGIONÁLNEJ 
SAMOSPRÁVY 

  
V podmienkach Slovenskej republiky je regionálna samospráva ako 

súčasť územnej samosprávy primárne upravená v ústavnom zákone č. 
460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej ,,Ústava SR“) v štvrtej 
hlave. Ústava SR vo svojich ustanoveniach stanovuje základy organizácie 
fungovania regionálnej samosprávy. Zároveň stanovuje, že vyšší územný 
celok spolu s obcou tvorí územnú samosprávu a definuje vyšší územný celok 
ako samostatný územný samosprávny a správny celok, ktorý združuje osoby, 
ktoré majú na jeho území trvalý pobyt (čl.64 a čl. 64a). 

Základom ústavnej koncepcie samosprávy vyšších územných celkov je 
právo na územnú samosprávu. Právo na územnú samosprávu je základné 
právo, ktoré im umožňuje podieľať sa na verejnej moci. Zároveň je prejavom 
a dôsledkom uplatnenia princípu decentralizácie verejnej moci v rámci 
ktorého vznikli samosprávne kraje ako subjekty verejnej správy, ktoré sú 
odlišné od štátu (Malast, 2015). 

Ústava SR priznáva samosprávnym krajom právo na výkon regionálnej 
samosprávy a na základe toho môžu vyššie územné celky konať vo svojich 
záležitostiach samostatne. Na druhej strane si však štát ponechal určité 
kontrolné a dozorné prostriedky, najmä z hľadiska dodržiavania ústavnosti 
a zákonnosti pri ich rozhodovaní. Vychádzajúc z Ústavy SR rozlišujeme dva 
okruhy záležitostí, v ktorých môžu vyššie územné celky rozhodovať. 
Záležitostí, v ktorých kraje rozhodujú autonómne (samostatne) tvoria ich 
vlastnú (samostatnú) pôsobnosť. Samotné vecné vymedzenie originárnej 
pôsobnosti ponecháva Ústava Slovenskej republiky na zákonnú úpravu. 
Konkrétne ide o zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov (ďalej ,,zákon o samosprávnych 
krajoch“). Dôležitou súčasťou výkonu samosprávnej pôsobnosti je aj 
obmedzenie akým spôsobom do nej štát môže zasahovať. Podľa čl. 67 ods. 2 
Ústavy SR je možné ukladať samosprávnemu kraju povinnosti a obmedzenia 
len zákonom alebo na základe medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 
Ústavy SR a štát môže teda zasahovať do činnosti krajov len spôsobom 
stanoveným zákonom. Dané ustanovenie poskytuje ochranu práva 
samosprávnych krajov na územnú samosprávu a garantuje, že samosprávnu 
činnosť krajov nemožno obmedziť podzákonnými prostriedkami. Druhým 
okruhom pôsobnosti je pôsobnosť týkajúca sa preneseného výkonu štátnej 
správy. Táto pôsobnosť je tiež zakotvená priamo v ústave a to v čl. 71 ods. 1 
Ústavy SR. Spomínané ustanovenie hovorí, že na vyšší územný celok možno 
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zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy a náklady na 
takýto prenesený výkon uhrádza štát (Jesenko, Gyuri, 2018). 

Na základe vyššie uvedeného, ústava garantuje obciam a samosprávnym 
krajom požadovať ochranu štátu v tom prípade, ak došlo k zásahu do ich 
práva na samosprávu. Najvýznamnejšou garanciou a prostriedkom na 
ochranu práva krajov na samosprávu je ústavná komunálna sťažnosť podľa 
čl. 127a ods. 1 Ústavy SR. V zmysle tohto ustanovenia je Ústavný súd 
Slovenskej republiky oprávnený rozhodovať o sťažnostiach proti 
neústavnému ale nezákonnému rozhodnutiu alebo inému neústavnému či 
nezákonnému zásahu do vecí týkajúcich sa územnej samosprávy, ak o tom 
nerozhoduje iný súd (Jesenko, 2017). 

Vo všeobecnosti je potrebné povedať, že Ústava SR vytvára ústavný 
základ pre realizáciu územnej samosprávy na regionálnej úrovni tak, že 
samosprávnym krajom priznáva práva, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu 
krajskej samosprávy. Možno teda povedať, že svojimi ustanoveniami 
poskytuje základný rámec pre výkon samosprávy vyšších územných celkov, 
ktorý je potom konkretizovaný v zákone o samosprávnych krajoch. Za 
pozitívne možno považovať ústavné zakotvenie komunálnej sťažnosti, ktorá 
poskytuje vyšším územným celkom súdnu ochranu pred neústavnými alebo 
nezákonnými zásahmi do vecí územnej samosprávy. Z daného vyplýva, že 
zakotvenie komunálnej sťažnosti v Ústave SR relatívne posilňuje autonómiu 
samosprávnych krajov pri výkone originárnych kompetencií (Ústava SR). 

Nevyhnutnou súčasťou ústavnoprávnej úpravy vyšších územných celkov 
je právo samosprávnych krajov vlastniť majetok a samostatne hospodáriť 
s vlastnými finančnými prostriedkami (čl.65 ods.1). V zmysle čl. 65 ods. 2 
Ústavy SR vyšší územný celok financuje svoje potreby najmä z vlastných 
príjmov, ale aj zo štátnych dotácií. Ústava zároveň predpokladá, že niektoré 
dane či poplatky budú príjmom samosprávneho kraja a tieto príjmy potom 
bude kraj primárne využívať na uspokojovanie potrieb svojich obyvateľov 
a rozvoj územia. Rozhodnutie o tom, ktoré dane a poplatky budú príjmom 
samosprávneho kraja, zveruje ústava zákonnej úprave.  

Dôležitou súčasťou ústavného zakotvenia vyšších územných celkov je 
normotvorba. Ústava SR v čl. 68 oprávňuje samosprávne kraje vydávať 
všeobecné záväzné nariadenia (ďalej ,,VZN“) v rámci originárnej 
pôsobnosti, ale aj na výkon úloh, ktoré boli krajom zverené v rámci 
preneseného výkonu štátnej správy. Samosprávne kraje vydávajú všeobecne 
záväzné nariadenia prostredníctvom svojho zastupiteľského orgánu, ktorým 
je zastupiteľstvo samosprávneho kraja. V rámci normotvorby sa prejavuje 
samosprávny charakter krajov keďže môžu rozhodovať o veciach ktoré 
patria do ich právomoci bez zákonného splnomocnenia. Na druhej strane je 
však prijímanie VZN obmedzené, keďže podľa Ústavy SR samosprávne 
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kraje nemôžu ukladať nové povinnosti. Krajské zastupiteľstvo teda nesmie 
svojim nariadením zasahovať do základných práv a slobôd. Obmedziť 
základné práva a slobody možno len zákonom a za podmienok, ktoré sú dané 
ústavou. Takto je obmedzený aj zákonodarca lebo ani on nie je oprávnený 
splnomocniť vyššie územné celky a ich zastupiteľstvá na to, aby vydali 
VZN, ktoré by nejakým spôsobom zasahovalo alebo obmedzovalo základné 
práva a slobody. Zákonodarca nemôže svoju ústavnú právomoc preniesť na 
iné orgány verejnej moci a z toho vyplýva, že Národná rada Slovenskej 
republiky nemôže splnomocniť orgány územnej samosprávy, aby vydali 
všeobecne záväzné nariadenia, ktoré by obmedzovali základné práva 
a slobody (Drgonec, 1997). 

V naznačených súvislostiach je potrebné poukázať nato, že význam 
územnej samosprávy v Slovenskej republike zdôrazňuje aj to, že je upravená 
v samostatnej hlave ústavy čím dostáva samospráva určitú dôležitosť 
a zároveň sa vyzdvihujú aj je úlohy v systéme moderného demokratického 
štátu. Zároveň si myslíme, že ústavná úprava územnej samosprávy je 
v súčasných podmienkach dostatočná a mala by spĺňať aj európske 
štandardy. V prípade originárnej normotvorby je vhodné podotknúť, že 
samosprávne kraje sú priamo ústavou splnomocnené vydávať všeobecne 
záväzné nariadenia, avšak na druhej strane sú stanovené určité limity 
a obmedzenia, ktoré originárnu normotvorbu výrazne obmedzujú ba dokonca 
je možné povedať, že priamo znemožňujú. Z toho môže vyplývať legitímna 
otázka či v tomto prípade nejde o obmedzovanie práva na samosprávu 
vyšších územných celkov (Jesenko, Gyuri, 2018). 

Ďalším dôležitým prvkom výkonu územnej samosprávy sú formy ako sa 
môže územná samospráva vykonávať. Ide o právo samosprávnych krajov 
kreovať svoje vlastné orgány. Podľa čl. 69 ods. 4 sú orgánmi vyššieho 
územného celku zastupiteľstvo samosprávneho kraja a predseda 
samosprávneho kraja. Zastupiteľstvo samosprávneho kraja je kreované vo 
všeobecných, priamych, rovných voľbách s tajným hlasovaním a jeho 
úlohou je rozhodovať o základných otázkach týkajúcich sa samosprávneho 
kraja (Ústava SR). Sú mu teda zverené všetky dôležité otázky, s ktorými sa 
samosprávny kraj musí vysporiadať. Pri svojej činnosti spolupracuje 
s predsedom s ktorým ma viac menej rovné postavenie nakoľko 
zastupiteľstvo nie je nadriadené jemu a ani predseda nie je nadriadený 
zastupiteľstvo. Súčasné postavenie predsedu sa nám javí ako príliš silné 
a posilňovanie výkonnej zložky moci môže viesť k výraznejšiemu 
oslabovaniu zastupiteľského orgánu. Podľa nás by práve zastupiteľský orgán 
mal byť hlavným aktérom pri reprezentovaní záujmov obyvateľstva. Daná 
situácia by mohla byť vyriešená zmenou voľby predsedu, ktorý by bol 
volený zastupiteľstvom po vzore Českej republiky. Zastávame názor, že 



 
PUBLICY 2021  I.  

 

64 
 

úlohou predsedu by malo byť vykonávať vôľu zastupiteľstva ako hlavného 
reprezentanta záujmov obyvateľstva. 

V rámci ústavnoprávnej úpravy je potrebné spomenúť aj krajské 
referendum, ktoré by malo slúžiť ako možnosť obyvateľov zapojiť sa do 
rozhodovania o veciach týkajúcich sa fungovania samosprávnych krajov. 
V praxi je však jeho využívanie nulové. Nedostatkov krajského referenda je 
mnoho, ale vzhľadom na rozsah článku si spomenieme len niektoré. 
Najväčším nedostatkom je absencia právnej úpravy v samostatnom zákone. 
Samostatný právny predpis by referendu dodal určitú mieru dôležitosti 
a zdôraznil by sa jeho význam ako možnej formy participácie obyvateľov na 
výkone krajskej samosprávy. Problematické je v prípade referenda aj 
kvórum platnosti, ktoré je nastavené príliš vysoko. Podľa platnej právnej 
úpravy je výsledok referenda platný ak sa na ňom zúčastní aspoň polovica 
oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou 
platných hlasov. Takéto kvórum sa nám vzhľadom k nízkej účasti 
v regionálnych voľbách (graf č. 1) zdá nedosiahnuteľné. Nedosiahnuteľnosť 
tohto kvóru zdôrazňuje aj fakt, že účasť v referendách v Slovenskej 
republike je dlhodobo nižšia ako pri voľbách. Nezáleží pri tom či išlo 
o celoštátne alebo miestne referendum. V neposlednom rade je veľkým 
nedostatkom aj absencia záväznosti pre zastupiteľstvo. V praxi to znamená, 
že zastupiteľstvo nie je povinné sa riadiť výsledkom úspešného referenda 
a krajské referendum tak nadobúda poradný charakter. Na zhrnutie je 
potrebné povedať, že krajské referendum sa u nás za 20 rokov existencie 
samosprávnych krajov ešte neuskutočnilo. 
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Graf 1  Volebná účasť do orgánov VÚC 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR. 
 

V grafe je možné vidieť, že volebná účasť bola najvyššia v roku 2017 
keď sa prvýkrát konali jednokolové voľby. Ďalej je možné vidieť, že 
volebná účasť pri dvojkolových voľbách bola vždy v druhom kole nižšia. 
 
Graf 2  Volebná účasť vo voľbách do orgánov miest a obcí 

 
 Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR. 
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V grafe možno vidieť, že v komunálnych voľbách si volebná účasť 
udržuje okolo 50% a porovnaním s regionálnymi voľbami je oveľa vyššia čo 
potvrdzuje naše tvrdenie o dlhodobo nízkej neúčasti v regionálnych voľbách. 

 
3 PERSPEKTÍVY VÝVOJA REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY 
  

Regionálna samospráva sa počas 20 rokov existencie usilovala stať sa 
relevantným aktérom v systéme verejnej správy. Tomuto mala pomôcť aj 
reforma verejnej správy kedy prešlo na obce a vyššie územné celky viac ako 
400 kompetencií, ktoré predtým zabezpečoval štát. Spomínanú reformu 
potom doplnila aj fiškálna decentralizácia s cieľom posilniť finančnú 
sebestačnosť samospráv. Fiškálna decentralizácia priniesla vyšším územným 
celkom samostatnosť pri získavaní finančných prostriedkov v niektorých 
oblastiach. Ani táto samostatnosť však nie je z nášho hľadiska dostatočná. 
Dovolíme si tvrdiť, že regionálna samospráva je vysoko finančne závislá od 
prostriedkov, ktoré jej plynú zo štátneho rozpočtu vo forme bežných dotácií 
či grantov alebo transferov (Tabuľka č. 1). Toto tvrdenie dokumentuje aj fakt 
že v roku 2014 bola samosprávnym krajom odobratá jediná miestna daň a to 
daň z motorových vozidiel čím sa podiel vlastných príjmov regionálnej 
samosprávy výrazne znížil a došlo k oslabeniu ich finančnej samostatnosti. 
Daň z motorových vozidiel síce bola nahradená podielom na dani z príjmov 
fyzických osôb, ktorá sa považuje za vlastný príjem avšak vzhľadom nato, že 
na určenie jej výšky či spôsobu prerozdeľovania nemá vyšší územné celok 
žiadne možnosti či nástroje, nie je podľa nás vhodné považovať výnos z tejto 
dane za vyslovene vlastný príjem do rozpočtu vyšších územných celkov 
(zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov). To dokumentuje aj 
zákon č. 564/2004 Z. z. rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý hovorí, že 
o kritériách rozdelenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb rozhoduje 
vláda svojím nariadením a regionálna samospráva môže prostredníctvom 
svojich zástupcov len navrhnúť zmeny kritérií a spôsob prerozdeľovania 
výnosu tejto dane. V konečnom dôsledku ma teda posledné slovo štát čo 
určite znižuje finančnú sebestačnosť vyšších územných celkov. 
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Tabuľka 1 Príjmy vyšších územných celkov 

 Daň 
z príjmov 

FO  
(mil. eur) 

Daň 
z motorových 

vozidiel  
(mil. eur) 

Nedaňové 
príjmy 

(mil. eur) 

Transfery 
zo ŠR 

(mil. eur) 

Finančné 
operácie 

(mil. 
eur) 

2012 401,1 134,6 101,4 481,1 84,4 
2013 412,0 138,8 89,0 484,5 91,9 
2014 425,8 147,0 84,0 466,7 150,0 
2015 626,4 13,7 138,3 505,3 81,0 
2016 716,4 - 105,5 458,5 106,0 
2017 738,1 - 84,6 417,9 119,7 
2018 824,4 - 110,0 533,7 125,0 
2019 824,4 - 110,0 533,7 125,0 
2020 1 005,4 - 110,0 497,7 125,0 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov cenastatu.sk 
  

V tabuľke je možné vidieť, že väčšina príjmov VÚC pochádza 
z podielovej dane a z prevodov od vlády čo potvrdzuje vysokú finančnú 
závislosť krajov od centrálnej vlády. K tomu prispelo aj zrušenie dane 
z motorových vozidiel. 

Podobné to je aj pri rozdeľovaní kompetencií. Počas decentralizácie 
prešli na vyššie územné celky kompetencie, ktoré mali zabezpečiť 
efektívnejší rozvoj regionálnej samosprávy. V tomto prípade tiež nedošlo 
k naplneniu daného cieľa nakoľko viaceré úlohy stále ostali v rukách štátu. 
Takýto stav teda nemožno považovať za ideálny. Podľa zákona 
o samosprávnych krajoch majú vyššie územné celky povinnosť najmä starať 
sa o všestranný rozvoj svojho územia, potreby svojho obyvateľstva 
a zabezpečiť vznik rozvojového programu a podieľať sa na jeho plnení. 
Vyššie územné celky by teda mali byť rozhodujúcim aktérom pri rozvoji 
regiónu. Na zabezpečenie týchto úloh majú rozhodujúci vplyv finančné 
možnosti regionálnej samosprávy. Každoročne vyššie územné celky 
dostávajú jeden a štvrť miliardy eur, čo predstavuje približne 5% celkových 
verejných výdavkov a tieto príjmy sa používajú na financovanie kultúry, 
dopravy a stredného školstva a tak samosprávnym krajom ostáva minimálna 
čiastka na ďalšie rozvojové aktivity (Žoldošová, 2010). V rámci ďalšieho 
vývoja v oblastí kompetencií si myslíme, že by bolo vhodné zveriť viacero 
kompetencií do pôsobnosti samosprávnych krajov. Ide najmä o oblasť 
dopravy, ktorá by mohla byť ich dominantnou kompetenciou. 
V minimálnom prípade by sa vyšším územnom celkom malo zveriť výlučné 
rozhodovanie o cestách prvej triedy. Do úvahy pri pripadali aj diaľnice.  
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Samozrejme zverenie nových kompetencií do výlučnej pôsobnosti krajov 
musí byť sprevádzané ďalšou fiškálnou decentralizáciou na zabezpečenie ich 
financovania, lebo bez výraznej finančnej sebestačnosti nebude výkon týchto 
kompetencií možný. 

Na vyriešenie problémov súčasného usporiadania regionálnej samosprávy 
existuje niekoľko možností. Prvou možnosťou je zobrať si príklad zo 
Švédska alebo Grécka a výrazne znížiť počet kompetencií samosprávnym 
krajom na 2 alebo 3. Ostatné by boli buď opätovne prenesené na centrálnu 
úroveň alebo by boli rozdelené medzi štátom a obcami. Takéto rozdelenie 
však musí byť sprevádzané komunálnou reformou. Potrebné je najmä to, aby 
došlo k zlučovaniu obcí nakoľko je na Slovensku veľký počet malých obcí, 
ktoré aj pri súčasnom prerozdelení kompetencií majú problémy s ich 
uskutočňovaním a mnohokrát vytvárajú s inými obcami spoločné obecné 
úrady, ktoré slúžia na ich vykonávanie. Takáto zmeny si automaticky 
vyžadujú aj fiškálnu reformu lebo bez dostatočného financovania je výkon 
nových kompetencií nereálny. Tento model by zabezpečoval to, že by sa 
regionálne samosprávy orientovali len na tú oblasť ktorá im bola zverená 
a venovali by tak viac času do jej rozvoja a odstránenia nedostatkov. Vo 
Švédsku je regionálna samospráva zameraná na zdravotníctvo a dopravnú 
infraštruktúru kde ide aj najviac finančných prostriedkov, v Grécku je 
regionálna samospráva zameraná na regionálny rozvoj a životné prostredie 
a na Slovensku by sa regionálna samospráva mohla orientovať najmä na 
dopravnú infraštruktúru a sociálnu politiku (Martinez Marias, 2016). 

Ďalšou možnosťou, ktorá by pripadala do úvahy je podľa nás ponechanie 
systému regionálnej samosprávy, ale došlo by k zvýšeniu jej kompetencií 
a posilnenie finančnej samostatnosti prostredníctvom fiškálnej 
decentralizácie. Jasné rozdelenie a zvýšenie kompetencií by prispelo 
k zníženiu vplyvu centrálnej vlády keďže v súčasnosti sú viaceré 
kompetencie zdieľané a zároveň by došlo aj k vyriešeniu kompetenčných 
sporov. Do úvahy by pripadalo aj zníženie počtu krajov na 3, ktoré by 
disponovali väčším množstvo kompetencií a boli by silnejšie a odolnejšie 
voči zásahom centrálnej vlády. Naopak na druhej strane sa hovorí aj 
o možnom vzniku nových samosprávnych krajov, ktorých by bolo viac 
a zároveň by rešpektovali historické regióny.  

Za vhodné považujeme spomenúť aj možnosť, ktorú navrhuje Únia miest 
Slovenska. Navrhuje vybudovať model regionálnej samosprávy vo forme 
3+1, kde by došlo k zlúčeniu Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského 
kraja. Došlo by taktiež k splynutiu Trenčianskeho, Žilinského 
a Banskobystrického kraja a zlúčili by sa aj Košický a Prešovský kraj. Mesto 
Bratislava by malo osobitný štatút. Podľa únie miest by takéto usporiadanie 
umožnilo robiť napríklad integrované dopravné systémy avšak takáto zmena 



 
PUBLICY 2021  I.  

 

69 
 

by musela byť sprevádzaná zmenou volebného systému. Únia miest taktiež 
navrhuje odstrániť všetky duplicity v prípade kompetencií okresov. Navrhuje 
napríklad, aby sa krajom odobrali kompetencie v oblasti kultúry (Nižňanský, 
2020). 

V neposlednom rade treba spomenúť, že sa objavili aj názory na zrušenie 
regionálnej samosprávy (Beblavý, 2017). Dané úvahy boli prezentované aj 
v Národnej rade Slovenskej republiky, kde boli predložené návrhy zákonov, 
ktoré by zrušili vyššie územné celky. Predkladané návrhy zákonov však 
nenašli dostatočnú podporu. Domnievame sa, že zrušenie regionálnej 
samosprávy by nebolo možné nakoľko išlo o jednu z podmienok vstupu 
Slovenskej republiky do Európskej únie a zrušeniu regionálnej samosprávy 
by musela predchádzať veľká komunálna reforma spojená s konsolidáciou 
obcí nakoľko by bolo nutné krajské kompetencie presunúť nielen na štát ale 
aj obce, ktoré by na prísun nových činností museli byť dostatočné pripravené 
a posilnené. Súčasne by zrušenie krajov muselo byť sprevádzané aj reformou 
štátnej správy, ktorá je postavená na existencií ôsmych samosprávnych 
krajoch. Zároveň by muselo ísť o dostatočne pripravený proces, aby prechod 
na takýto systém prebehol bez problémov. Tieto úvahy teda nepovažujeme 
za plnohodnotné keďže ich nemožno rovnocenne postaviť na úroveň 
predchádzajúcich možností. Proti zrušenia krajov hovoria aj existujúce 
regionálne rozdiely, ktoré by podľa nás mali riešiť samosprávne kraje. 

Regionálna samospráva čelí výzvam aj v politickej oblasti. Prvou výzvou 
je to, že predseda samosprávneho kraja môže byť z úplnej inej politickej 
strany ako väčšina zastupiteľstva poprípade mohol kandidovať ako nezávislý 
čo teda môže viesť k rozličným pohľadom na niektoré veci a sporom medzi 
predsedom a zastupiteľstvom. S tým súvisiace je aj rovné postavenie 
zastupiteľstva a predsedu. Nakoľko sú oba orgány rovnocenné, tak si 
myslíme, že v rukách predsedu sa kumuluje veľké množstvo moci 
a zastávame názor, že hnacím motorom, ktorý riadi samosprávu by malo byť 
zastupiteľstvo, ktoré reprezentuje záujmy väčšiny obyvateľov kraja. Tento 
nedostatok by sa dal zmeniť volebným zákonom tak, že predseda by bol 
volený zastupiteľstvom a jeho hlavnou úlohou by bolo vykonávať 
rozhodnutie krajského zastupiteľstva. Nakoniec samosprávne kraje čelia aj 
výzve v podobe hlavného kontrolóra, ktorý by mal byť pri svojej činnosti 
nezávislý. Nakoľko je hlavný kontrolór volený zastupiteľstvom je možné 
pochybovať o tom nakoľko dokáže byť pri svojej činnosti nezávislý od 
vplyvov poslancov, ktorý ho do jeho funkcie zvolili (Bauer, 2013). Daný 
problém by mohol byť vyriešený občianskou kontrolou alebo kontrolou zo 
strany externých poskytovateľov. Na záver je potrebné dodať, že krajská 
samospráva čelí viacerým výzvam a problémom avšak bez politickej vôle 
nie je možné aby došlo k zlepšeniu jej fungovania. 



 
PUBLICY 2021  I.  

 

70 
 

ZÁVER 
 

V modernom demokratickom štáte je regionálna samospráva dôležitou 
súčasťou verejnej správy. V Slovenskej republike vznikla krajská 
samospráva v roku 2001 a je spojená s decentralizáciou kompetencií štátu na 
regionálnu úroveň. V súčasnosti sa neustále polemizuje o správnosti 
vytvorenia regionálnej samosprávy a aké by mala mať podstavenie 
v systéme verejnej správy. Neustále prebiehajú debaty o tom či by nebolo 
vhodné počet samosprávnych krajov znížiť alebo zvýšiť. Problémy 
regionálnej samosprávy však nemožno vyriešiť len zmenou počtu krajov, ale 
je potrebná systematickejšia reforma. Podľa nás je najväčším problémom 
oblasť kompetencií a financovania. Vyššie územné celky zdieľajú mnoho 
kompetencií zo štátom a kompetencie, ktoré boli prenesené na krajskú 
samosprávu často neboli sprevádzané dostatočným finančným 
zabezpečením. Problémom je aj chýbajúca finančná samostatnosť 
regionálnych samospráv nakoľko do ich rúk nebola zverená žiadna daň 
a v konečnom dôsledku sú závislé na dotáciách zo štátneho rozpočtu vo 
forme transferov či grantov. Vyššie územné celky síce získavajú podiel na 
výnose dane z príjmov fyzických osôb avšak podľa nás tento príjem 
nemožno považovať za vlastný, keďže spôsob rozdelenia a určenie výšky 
tejto dane ostáva v rukách štátu. Fungovanie regionálnej samosprávy si 
vyžaduje zlepšenie v týchto oblastiach a preto je nevyhnutná revízia 
financovania krajov a taktiež aj revízia kompetencií.  

Problémom pri fungovaní krajskej samosprávy môže byť aj jej široký 
záber kompetencií, ktoré by bolo vhodné znížiť a presne určiť čo majú 
vykonávať kraje a čo štát poprípade čo by malo patriť do obecnej 
samosprávy. V prípade ústavnej úpravy možno konštatovať, že Ústava 
Slovenskej republiky poskytuje širokú úpravu pre regionálnu samosprávu a 
poskytuje tak priestor pre ďalší rozvoj prostredníctvom prijatie vhodných 
zákonov na implementáciu ústavných ustanovení. Aj napriek zjavným 
nedostatkom v oblasti výkonu kompetencií a financovania je existencia 
regionálnej samosprávy odôvodnená čo dokazuje aj jej ústavne zakotvenie 
v základnom zákone štátu, ktorým je Ústava SR. V prospech zachovania 
regionálnej samosprávy hovorí aj to, že bez jej existencie by nebolo možné 
realizovať regionálnu politiku zameranú na regionálny rozvoj a samosprávne 
kraje majú pozitívny dopad aj v oblasti školstva či sociálnych služieb. Na 
záver je potrebné povedať, že regionálna samospráva si vyžaduje komplexné 
zmeny avšak tie môžu nastať len ak bude v spoločnosti prebiehať široká 
odborná diskusia spojená s prítomnosťou politickej vôle, ktorá musí byť 
prvom krokom na odštartovanie zásadných zmien. 
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DEMOKRACIA NA ÚROVNI SLOVENSKÝCH 
SAMOSPRÁV – DVADSAŤROČNÁ REALITA, 
ALEBO FIKCIA?  
 
 
Prof. h.c., doc. Mgr. Peter JUZA, CSc., PhD.83 
 
 
Abstract 
 
Democracy as the government of the people originated in ancient Athens, where a group of 
free citizens was generated, who jointly decided on the affairs of the municipality. We 
consider the politician Kleisthen to be the father of Athenian democracy, who set the 
parameters of democracy, which we are trying to achieve in today's Slovakia. The original 
Czechoslovakia was a centralist state that controlled everything and everywhere. After 1993, 
Slovakia gradually moved into the position of a consolidating decentralized society in which 
the inhabitants of villages and towns can decisively influence the administration of public 
affairs in their immediate surroundings. Democracy in Slovakia would not be complete and 
even possible if self-government was not applied wherever citizens have the right to express 
their opinion. Strong self-governing municipalities, strong self-governing cities and territorial 
units are the best safeguard for democracy a country can have. However, there is a possibility 
that state intervention may upset this democratic balance, which is confirmed by the current 
situation. The tendency to strengthen and develop regional self-government is typical 
precisely as a defensive reaction to the danger of the emergence of a centralized system. 
Strengthening democracy and deepening self-governance mechanisms also presupposes the 
use of referendums at national and especially local level as a defense mechanism against 
centralization. 
 
KEY WORDS: Democracy, referendum, self-government, citizen participation, models of 
democracy. 

 
„...neviem, čím sa previnil úbohý 
slovenský národ, 
že má na čele takých hlupákov...“ 

Ondrej Pavlík 
(september 1956) 
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ÚVOD 
 

To že máme na stole kovid problém,  ešte neznamená, že slovenské elity 
môžu (čo aj skúšajú) pochovať národnú demokraciu a súbežne aj 
samosprávnu demokraciu pod černobyľský sarkofág, meniť hodnotovú 
históriu a profil Slovenska, stavať človeka proti človeku, fetišizovať 
motiváciu obohatiť sa na úkor iných (čo je podstatou kapitalizmu, ktorý 
nenávidí demokraciu a samosprávnu participáciu), namiesto motivácie 
sebarealizácie, participácie a tvorenia v prospech všetkých - prírodu 
nevynímajúc. 

V tomto prípade inak asi platí bradatá téza V. I. Lenina (prerozprávane), 
že v krátkej histórii ľudstva sú obdobia, keď sa nič nedeje a potom zrazu 
prídu dni, v rámci ktorých sa koncentrujú zmeny s vplyvom na desaťročia 
a storočia. 

Kovid, tak ako je mediálne, expertne a politicky prezentovaný, zúžil naše 
horizonty, obmedzil náš každodenný život. Otázkou je, či tento výsostne 
medicínsky problém zabíja a zabil aj demokraciu? Zabíja a zabil aj 
demokraciu na úrovni samospráv? Zabíja a zabil aj zdravý rozum? 

Fareed Zakaria vo svoje knihe Ten Lessons for a Post-Pandemic World 
poukazuje na niektoré sociálne a politické (ale aj technologické, ekonomické 
a iné) dôsledky kovid fenoménu a hystérie na kondíciu demokracie  
(ZAKARIA, 2021). Jeho desať ponaučení dáva priestor na rozmýšľanie 
a reflexiu, aj na tému, či si dáme ukradnúť demokraciu (ako takú), alebo 
dokonca aj mikrosamosprávnu demokraciu v užšom zmysle slova. 

Všetky krízy - veľké, stredné, malé, alebo tie globálne - majú svoje 
následky a dôsledky. A ako obyčajne,  sú tieto následky a dôsledky, najmä 
v politickej sfére (v rámci spoločnosti) v zásade  neprognózovateľné  
a veľakrát nechcene-neočakávané.  

Ako upozorňuje americký politológ a analytik, známy svojim 
celosvetovým, ale neúspešným konceptom konca dejín - F. Fukuyama vo 
svojej novej stati publikovanej v časopise Foreign Affairs, totiž že veľké 
krízy majú veľké dôsledky  (FUKUYAMA, 2020). 

F. Fukuyama ako ilustratívny príklad v danej a vysoko aktuálnej stati 
uvádza tzv. veľkú depresiu, ktorá stimulovala izolacionalizmus, 
nacionalizmus, fašizmus a v zásade svetovú vojnu. Alebo tiež fakt, že 
udalosti 11. septembra 2001 a následná reakcia USA (de facto dve neúspešné 
vojenské intervencie), priviedli k nárastu vplyvu Iránu a akcelerovali nové 
formy islamského radikalizmu po svete a reanimovali hnutie Taliban, ktoré 
postupne začína ovládať Afganistan. 
 Skutočnosť, že demokratické posuny na Slovensku nie sú ani skoro po 
troch desaťročiach (v prípade samospráv - dvoch desaťročiach) dokonané, 
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súbežne znamená, že síce sme zatiaľ v štádiu ešte nie úplnej kovidovej 
deštrukcie a dedemokratizácie, ale sme svedkami etablovania dajakej 
hybridnej formy postkovidového autoritárstva na Slovensku. Hodnotiť, alebo 
charakterizovať súčasný status na Slovensku, možno viac menej, použijúc 
kategórie J.L. Fišera, ako demokraticky kritický. Totiž „...nie je snáď jediný 
úsek sociálneho dejstva, kultúrnej tvorby nevynímajúc, ktorý by nebol 
vystavený mnohonásobným zmätkom a neistotám...“ (FISCHER, 2005, s.27).  

Zatiaľ je, z dôvodu výsledku volieb (2020) a konania elít, ktoré sú 
dočasne, na základe volebného výsledku, ale aktuálne bez následne 
dostatočnej občianskej podpory dočasne pri moci, demokracia na Slovensku 
v rozpakoch a budúci čas preverí, či ide len o súboj (politicky) nedozretých 
elít, alebo sa zmobilizuje slovenská polity k obhajobe a udržaniu základov 
demokratického a samostatného Slovenska. Samozrejme so všetkým, čo 
z pohľadu občianskej angažovanosti a samosprávnej zainteresovanosti k 
tomu patrí. 

 
Tabuľka 1 Komu dôverujú Slováci v čase koronakrízy (%) 

 vláda zdravotníctvo vedecké 
inštitúcie 

2020 
apríl 54,4 77,1 67,5 
máj 41,8 61,7 55,2 
september 28,0 46,4 43,4 
okt./november 25,2 46,9 48,5 
december 21,5 49,3 46,8 
2021 
jan./február 23,0 50,6 50,4 
marec 14,2 51,1 45,7 
máj 17,2 50,1 46,6 
júl 16,7 42,7 43,4 

Zdroj: Prieskum - ako sa máte Slovensko? SAV, MNForce, SEESAME, 15,-
20.07.2021 
 
 Uvedený text je svojim duchom a logikou voľným pokračovaním 
príspevkov autora, ktoré zazneli v rokoch 2019 a 2020 na pôde FSV UCM 
v rámci medzinárodných konferencií Publicy 2019 a 2020 a to: Demokracia 
bez prívlastkov a bez definitívy a Parlamentné voľby 2020: budovanie štátu, 
alebo deštrukcia demokracie?  
 Jeho skromným cieľom je, aby bol inšpiráciou do diskusie o tom, čo je 
zjavne a permanentne pre Slovensko dôležité. A to: 
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1. funguje duch demokracie na úrovni samospráv? 
2. je súčasná vláda schopná a kompetentná udržať ducha demokracie na 

Slovensku všeobecne, alebo prevládnu autoritárne prvky, ktoré neskôr 
malígne zasiahnu aj samosprávy? 

3. je Slovensko nastavené absorbovať reálnu demokraciu bez prívlastkov 
a limitov?  

Teraz si položme zásadnú a základnú otázku - vykazuje, alebo 
nevykazuje súčasný model miestnej územnej samosprávy na Slovensku 
známky demokratického (demokracie všeobecne), optimálneho 
a efektívneho fungovania?  

Napríklad z pohľadu veľkostnej štruktúry, počtu obyvateľov, 
vzdelanostného cenzu, voľného prístupu v Internetu... a pod. Ale aj 
z dôvodu, dôvodov, prečo žijú, resp. nechcú žiť v obciach z dôvodu nízkeho 
ekonomického a rastového potenciálu najmenších obcí, či - alebo preto - 
z dôvodu rovnakých kompetencií, s ktorými disponujú všetky samosprávy, 
bez ohľadu na veľkosť, počet obyvateľov, platiteľov miestnych daní 
a ekonomickú silu samosprávy. 

 
Tabuľka 2 Počet obcí a obyvateľov vo veľkostných kategóriách obcí 

(2010) 

Veľkostná 
kategória 

Počet obcí % 
podiel 

Počet 
obyvateľov 

% 
podiel 

0-199 385 13,3 46.845 0,9 
200-499 778 26,9 267.639 5,0 
500-999 763 26,4 540.027 10,0 

1.000-1.999 560 19,4 784.601 14,5 
2.000-4.999 273 9,4 789.318 14,6 
5.000-9.999 60 2,1 405.217 7,5 

10.000-19.999 32 1,1 454.808 8,4 
20.000-49.999 29 1,0 832.123 15,4 
50.000-99.999 9 0,3 629.046 11,6 
nad 100.000 2 0,1 662.450 12,2 

Zdroj: P. Horváth, prednáška 18.10.2019 
 

Zákon č. 369/1990 Zb., v neskorších redakciách, priniesol (formálne, ak 
neberieme do úvahy akúsi a pofidérnu samosprávnu exkluzivitu Bratislavy 
a Košíc) zrovnoprávnenie všetkých obcí, ale nediferencuje medzi z hľadiska 
pôsobnostnej spôsobilosti. A po „x“ rokoch je na Slovensku systém miestnej 
samosprávy neintegrovaný a niekedy v priamom kontrapunkte ideálom 
demokracie. 
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Podľa iných verejne dostupných údajov je samospráva na Slovensku 
roztrieštená. Tvorí ju  2.929 obcí, z ktorých 2.661 sú obce s kvantifikáciou 
do 3.000 obyvateľov, ktoré obýva 38,7% slovenskej populácie. Ďalej, 1,5% 
obyvateľov žije v obciach zaradených v kategórii do 250 obyvateľov. 
V kategórii 251-500 obyvateľov (celkom 608 obcí) žije 4,2% ľudí. Kategória 
501-1.000 (766 obcí) je miestom domova cca 10-tich% ľudí. Skoro jedna 
štvrtina (22,4%) ľudí žije v slovenských mestách vo veľkostnej skupine nad 
50.000 obyvateľov (11 miest na Slovensku). 

Len pre zaujímavosť a porovnanie. V roku 2017 bol vo Volkswagene na 
Slovensku počet zamestnancov a spolupracovníkov 13.700 dospelých ľudí. 
Alebo výletná loď Oasis of the Seas  preváža 6360 cestujúcich a 2160 členov 
posádky, čo je 8.520 ľudí. 

Čiže otázka. Ako prakticky funguje inštitucionálna demokracia a 
samospráva v tejto (a iných na Slovensku) fabrike? Ako na palube tejto (a 
iných, kde sú občania Slovenskej republiky) lodi? Platí exteritorialita (kde 
platia svoje a svojské právne normy), alebo len exdemokracia? 

Vyplýva nám jeden z prvých poznatkov, že fungovanie využívania 
demokratických samosprávnych kompetencií všeobecne a na Slovensku, nie 
je optimálne, efektívne a celoplošné. 

Absencia komunálneho manažmentu, ktorý by reagoval na historicko-
priestorové členenie slovenskej samosprávy, z ktorej každá disponuje 
originálnym ekonomickým, politickým a najmä personálnym zázemím, 
potvrdzuje potrebu zmyslu hľadania demokratickej rovnováhy. Medzi 
vlastnou schopnosťou plniť prenesené a originálne úlohy a potrebou plnenia 
demokratických kritérií. 

Objektívne treba priznať, že miestna územná samospráva sa od roku 
1990, keď bola obnovená, vyvíjala dynamicky. Prešla viacerými vývojovými 
fázami, transformačnými procesmi, ale dnes zjavne nestíha s dychom  
a príležitosťami demokracie. 

Skúsme uveriť tomu, že Slovenská republika, jej politický a právny 
systém je dnes ešte založený na princípe právneho štátu a zastupiteľskej 
demokracie. Inak povedané, že občania sú nositelia moci v štáte. Model 
demokracie (minimalistický), tak o ňom hovoril Joshep Schumpeter, stojí na 
téze, že občania by sa mali zúčastňovať maximálne na voľbách a tiež na 
referendách. Prečo? Nuž preto, aby teoreticky vybrali to najlepšie 
a najrozumnejšie, čo sa nie vždy - ako dokazuje vývoj na Slovensku po roku 
2020 - aj darí. Čiže Slovensko túto tézu J. Schumpetera de facto 
nepotvrdzuje a rúca. Výber bol taký aký bol a jeho rozumnosť je taká aká je. 

Samotný inštitút referenda, jeho príťažlivosť a (ne)aktraktivita - najmä na 
regionálnej úrovni - je logicky daná okrem hnevu a frustrácie aj tým, ako je 
postavená referendová otázka. V zásade musí byť presná a taká, aby sa na ňu 
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dalo odpovedať v najzákladnejšej odpovedanej forme: áno/nie (HORVATH, 
P., MACHNIAK, J., 2017). Ak sa nedodrží táto zásada, vznikajú nejasnosti 
a spochybňovanie referenda ako takého, čo nakoniec potvrdilo podanie 
prezidentky SR na Ústavný súd SR (2021) ohľadne korektného 
celospoločneského problému - skrátenia volebného obdobia skupiny 
občanov, ktorí majú momentálne štatút poslanca NR. SR. 
 
1 INTELIGENCIE A MIESTNA SAMOSPRÁVA 
 

Teraz niečo o slovenskej inteligencii (aj o slovenskej kultúrnej elite) 
vôbec. Ona, namiesto toho, aby reagovala (česť výnimkám) a pomohla 
samosprávnej demokracii, sa snaží dištancovať od bezradnosti vo svojom 
okolí. Kŕčovito sa primyká k čomukoľvek, čomu mediálne uverila a pri 
ľubovoľnom otrase prepadá frustrácii a rezignácii, namiesto pomoci 
odstrániť protopríčinu. To že je niekde ukotvená, ako obyvateľ obce, vôbec 
nereflektuje. 

Potom je ochotná sa spolupodieľať na evidentne protidemokratických 
krokoch na všetkých poschodiach - od zákonodarného zboru, až po miestnu 
samosprávu. Tie kroky sa evidentne podieľajú na spočiatku morálnom 
a súbežne na hospodárskom rozklade spoločnosti.  

Všeobecný úpadok politiky na Slovensku v ostanom období je najradšej 
zdôvodňovaný dejinnou minulosťou Slovenska od roku 1993. Dôvodom 
však je, že moc a samospráva sa nedostala a nedostáva do rúk „rozumných“ 
- vzdelaných (vzdelaných skutočne) a odborne podkutých (nie 
pseudovzdelancov, ktorí sa viac prezentujú vo virtuálnom svete, než 
v konkrétnej praxi). Prečo, pretože politika na Slovensku je dlhodobo 
(morálne, odborne a osobnostne) na klesajúcej paradigme. Je presiaknutá 
fenoménom jednoduchosti, nekoncepčnosti, nezodpovednosti za svoje 
konanie a celoplošným plagiátorstvom. 

Popredný československý spoločenský vedec a prvý rektor Univerzity 
Palackého v Olomouci profesor J.L. Fischer takúto dnešnú situáciu zhodnotil 
v roku 1933 v predstihu nasledujúco: „...vlastní náplň pojmu „politika“ sa 
dokonale ztratil...“ (FISCHER, 2005, s.214). 

Preto je udivujúce, že slovenská inteligencia (jej časť) si neuvedomuje, je 
to práve ona, ktorá sa spreneverila svojmu poslaniu najviac a že práve ona je 
spoluzodpovedná, aj za to, že samospráva je taká, aká je a preto má 
najmenšie právo na to, aby mala dajaké exkluzívne politické nároky. Totiž, 
okrem exkluzívnych nárokov sa nepodieľa na tom, aby došlo k renesancii 
politických funkcií v slovenskej spoločnosti. Tých funkcií, ktoré - ako sme 
identifikovali - sa predovšetkým jej vinou prepadli k neporiadku a  stále 
hlbšiemu úpadku. 
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Sublimoval sociálny a spoločenský konsenzus, ktorý si nie je možné 
predstavovať ako niečo statické, ako status quo. Ale ako niečo, kde trvalo 
dochádza k vyrovnávaniu, resp. ku koordinovaniu v tej chvíli, keď vzniká 
politický dissensus - ako esenciálny stav postmodernej spoločnosti. 

Ak je demokratická pravda nepretržité poznávanie krátkodobých 
a strednodobých záujmov väčšiny prostredníctvom slobodnej diskusie, 
potom sa jedná v prvom rade o poznanie konkrétnych záujmov týkajúcich sa 
bezprostrednej života jednotlivca, množiny jednotlivcov v mieste bydliska 
a v práci. Takáto demokratická pravda pritom objektívne vyrastá zo 
samosprávy a zdá sa, že je najdokonalejšou cestou riadenia spoločnosti 
v podmienkach konfliktu záujmov pri obmedzenom množstve zdrojov 
(KREJČÍ, 1998). 

No a tu už vôbec nejde o typ režimu, ale o kompetentnosť, úroveň 
vedomostí vládcov (ich vzdelania a inteligenčných schopností, či morálnych 
parametrov) a sociálnu dôveru v ich líderstvo. Lídri s nedôverou spoločnosti 
jednoducho nemôžu riešiť kovid - a ani vlastne žiadne - problémy 
spoločnosti, ktorú by mali vlastne ťahať a viesť na inovačnej paradigme. 

 
2 SAMOSPRÁVNA DEMOKRACIA A POLITICKÁ 

SPRAVODLIVOSŤ 
 
Vo svojej prirodzenosti nie je človek ani dobrý, ani zlý. V každom 

okamžiku života však „...hledá štěstí, všemi silami se neustále snaží opatřit 
si požitek nebo odvrátit bolest. Všechny tyto vášne vlastní lidskému rodu 
a tkvíci v naši přirozenosti, příznačné pro vnímavou bytost, vyúsťují v touhu 
po blahobytu a ve strach z bolesti...“ (HOLBACH, 1960, s.63). Aj toto 
konštatovanie potvrdzuje, že človek je z hľadiska podnetov k jednaniu 
vnútorné pluralitný a jeho rozhodovanie prebieha na základe rozličných 
kombinácií citov, hodnotových noriem, rozumových analýz..., a tiež na 
základe politických impulzov. Pritom platí, že nič, čo je politické nie je 
večné! Je tu ešte jedna dimenzia – morálna dimenzia politiky a politického 
správania sa jednotlivca. Morálne konanie, morálny čin „...se opírá o axiomy 
v myšlení; jde o hodnotové soudy získané v průběhu výchovy, vzděláváni 
a z vlastních zkušeností, které reagují na sociálni potřeby a city člověka...“ 
(KREJČÍ, 1998, s.22). 

Politická spravodlivosť nie je len prosté konanie dobra. Táto 
spravodlivosť si vyžaduje presné poznanie potrieb a zásluh jednotlivcov 
a sociálnych skupín a úsilia na ich naplnenie. 

Treba si uvedomiť (žiaľ), že v dejinách ľudstva sa pravda, právo 
a spravodlivosť dostali do nesprávnych rúk (došlo k ich privatizácii), ktoré 
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nemajú spoločenský ale len a len osobný záujem! Naviac sa pohybujú 
v schéme: moc a moc a potom ešte väčšia moc nad bytím človeka. 

V slovenskej spoločnosti sa vďaka totálnym (a nekompetentným) 
zásahom do rozhodovacích procesov od samospráv - po zákonodarný zbor 
v spoločnosti rozšíril pocit bezmocnosti.   
Elity popierajú ľudí, popierajú samosprávy, popierajú spoločenské signály, 
pretože vychádzajú zo svojej nevzdelanosti a zo strachu zo straty svojich 
privilégií (predtým kritizovaných). 

Tam, kde je moc, sú privilégiá a svojské hodnoty demokracie, ktoré 
nielen nie sú v súlade, ale dokonca popierajú  fakty, spravodlivosť, pravdu, 
alebo (ako bonus?) aj morálku. Len na okraj, tak sa - historicky pred malou 
chvíľou - presadil fašizmus a nacizmus a tiež boľševický experiment. Stačí, 
ak sa niekomu nechce prelúskať tisíce strán z dielne našich a svetových 
historikov, si o tom prečítať román M. Kunderu „Žert“ (KUNDERA, 2008).  

Dnešné na Slovensku a päťdesiate roky v Československu sú si, masou 
fanatikov a prípustnosťou jediného správneho názoru, veľmi podobné. 
Slovensko a slovenská spoločnosť sa po roku 2020 vo vzťahu k svojim 
občanom, k svojim regionálnym a miestnym samosprávam vrátila do 
stredovekých inkvizičných časov. Všetko normálne sa stalo podozrivým. 
V takýto obrat pred rokom-dvomi, nikto neveril. Realita je však taká a zatiaľ 
to vyzerá, že samosprávy sa postupne vzbúria, nehľadiac na to, že 
akademická obec súboj o civilizačný, filozofický, kultúrny, myšlienkový, 
politický, mierový a etický pokrok už v rámci kaviarenských aktivít vzdala. 

Vráťme sa k téme referenda (referend) na Slovensku - všeobecne. A tiež 
k možným politickým a spoločenským konzekvenciám z toho, po tom, čo 
nedávno na tému referenda rozhodol Ústavný súd SR.  

Po občianskom pobúrení (spravodlivom) a emocionálnej reakcii na toto 
zjavné politicko-právnom zmarení politickej vôle občanov, ktorí podpísali 
petíciu za referendum, je čas na racionálne zhodnotenie, čo spravili, resp. čo 
sa stalo. 

Problém je napr. ak Národná rada Slovenskej republiky si  môže 
legitímne „skrátiť volebné obdobie“, teda svoje vlastné, tak prečo by to 
nemohlo legitímne urobiť aj občianske referendum?  Môže však existovať a 
aj existuje mocenské popretie tejto „čistej“ právnej logiky, k čomu v 
dejinách aj v súčasnosti dochádza celkom bežne, pokiaľ si to  - aj na úrovni 
obcí - občania neustrážia. 

Z tohto referendového nešťastia a politických patálií sa vykľuli zásadné 
otázky slovenskej viacstupňovej demokracie (s inerčným dopadom na 
samosprávnu demokraciu), štátu a vlády, otázky budúcnostné, filozofické s 
vôbec nie iba (len) právnické a politické. Konkrétnejšie: 
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1. téma koncepcie zastupiteľskej a priamej demokracie a ich vzájomný 
vzťah; 

2. vzťah politiky a práva, keď právo sa stáva nástrojom politiky a nie 
politika nástrojom práva; 

3. problém dobrej vlády - dobrá demokratická vláda však nie je len čisto 
zastupiteľská vláda bez participácie a kontroly zo strany občanov.  
Je demokracia - myšlienkový problém dneška? Ľudia takmer všetkých 

politických presvedčení vyznávajú akési nadšenie k demokracii, ale majú 
tendenciu si pod týmto pojmom predstavovať rôzne záležitosti.  Ako už 
autor neraz upozorňoval (JUZA, 2016) pojem demokracia je v diskusiách 
(politologických, politicko-filozofických, ale aj krčmových, kde diskutuje 
reálny volič) ťažko definovateľný a značne nevďačný termín. Prečo?: 
1. pretože jeho význam (obsah) je vážny; 
2. mu hrozí strata akýchkoľvek hlbších súvislostí; 
3. je v súčasnosti pod tlakom zároveň pritom nie je jasné, čím vlastne je.  

Najmä v súvislosti s bodom 3) v súčasnej slovenskej forme fázy 
vulgárneho kovidového kapitalizmu, v ktorom neobmedzený trh, s podporou 
medicínskeho strachu plní dominantnú úlohu v spravovaní celej spoločnosti 
(bez ohľadu na samosprávy a zastupiteľstvo) a preto sa mu nekladú žiadne 
prekážky či reštrikcie v ľudskej, ekonomickej, politickej a ani sociálnej 
rovine, sa demokracia stala de facto nedemokratickým komplicom nadvlády 
peňazí. Z demokratickej politiky zostala iba „...post-politika, teda vylúčenie 
akejkoľvek možnosti politizovať jednotlivé témy a robiť z nich predmet 
všeobecného univerzálneho záujmu...“ (TAKÁČ, 2019, s. 20). 

Európska charta miestnej samosprávy je medzinárodný dokument. 
Obsahuje princípy miestnych samosprávy a tým de facto a de jure určuje 
dôležitosť územnej samosprávy -  ako základu (každého) demokratického 
systému. 

Slovenská republika podpísala túto Chartu dňa 23. februára 1999. 
Platnosť nadobudla 1. júna 2000, pričom Slovensko ju (v roku 1999) prijalo 
s výhradami. 

Samotným podpisom Charty najvyššie štátne inštitúcie prejavili svoju 
politickú vôľu riadiť sa vo vzťahu k územnej samospráve princípmi, ktoré 
táto charta obsahuje. Nehovoriac o tom, že štát potvrdil význam a miesto 
územnej samosprávy v spoločnosti.  

Princípy a zásady definované v Európskej charte miestnej samosprávy sa 
postupne stali súčasťou nášho platného právneho poriadku. Charta pritom 
kladie akcent na zastupiteľskú demokraciu a garantuje aj široké nástroje 
priamej demokracie a rôzne spôsoby občianskej participácie. 

To potvrdzuje, že skutočnou silou (aspoň by to tak malo byť) nie je široká 
paleta kompetencií, ale nezávislosť v rozhodovaní pri ladení vlastných 
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verejných politík. Mestá a obce tak rozhodujú suverénne, ale majú presne 
vymedzenú teritoriálnu pôsobnosť. Inak povedané, základnou úlohou obce 
pri výkone samosprávnych funkcií je starostlivosť: 
1. všestranný rozvoj jej územia; 
2. potreby jej obyvateľov.  

Cieľom je dosiahnuť stav, keď sa občania budú podieľať (v maximálne 
možnej miere), veciach verejných, čo je v zásade možné a dosiahnuteľné. 
Miestna samospráva však musí byť vybavená demokraticky kreovanými 
rozhodovacími zbormi s vysokou mierou autonómie. Je taká aj realita? Českí 
experti sa prikláňajú k téze, že pre stredoeurópsky priestor ide o vhodný 
model a Charta „...směřuje spíše k cílenému přibližovaní se k jejím 
ustanovením než naopak...“ (VOPÁLKA, 1997, s.82). 

Poznámka a otázka k vyššie spomenutým širokým nástrojom priamej 
demokracie. Slovensko je momentálne v situácii, keď Ústavný súd rozhodol 
negatívne vo veci celoštátneho referenda k skráteniu volebného obdobia 
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Otázkou teda je, či po tejto 
ústavnej skúsenosti je miestne referendum prežitok, nástroj na vybavovanie 
si účtov na miestnej úrovni, alebo to je efektívny nástroj priamej demokracie. 
Miestnu demokraciu preto nie je možné považovať za zdravú, pokiaľ je 
referendum inou autoritou obmedzované, alebo využívané len ako nástroj 
konsolidácie moci exekutívy a k propagácii činnosti niektorých miestnych 
politikov (zastupiteľov). Článok  67. ods. 1 Ústavy SR pritom jasne definuje: 
„Územná samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach obce, miestnym 
referendom, orgánmi obce“.  Spoluúčasť občanov na referende, ak nie je 
obmedzené, a je bez skutočných a viditeľných výsledkov, je slabá 
demokracia (BARBER, 1996). Tá v dlhodobom horizonte podrýva 
legitimitu samosprávy (ale aj vlády). 

Ako uviedol vo svojej verejnej prednáške dňa 18.10.2019 na tému: 
Formy priamej demokracie na lokálnej úrovni, doc. PhDr. Peter Horváth, 
PhD. - znalec ťažkostí miestnej samosprávy (prednáška žiaľ nebola 
publikovaná), problém reálnej možnosti obyvateľov najmä malých obcí  
participovať na reprezentatívnej i priamej demokracii a kvalita takejto 
demokracie je v tom, že: 
• zákon nerieši otázku záväznosti výsledku platného referenda pre orgány 

obce a VÚC (okrem odvolania starostu, predsedu VÚC); 
• účasť voličov - hranica 50% účasti a 50% z nich je za - teda stačí 25% na 

presadenie vôle; 
• je to veľa či málo ? - opäť problém väčšina verzus menšina - kam môže 

ísť väčšina pri presadzovaní svojich záujmov (aj na úkor menšiny) a 
naopak, kde končia práva menšiny na svoju ochranu a začína povinnosť 
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akceptovať na isté časové obdobie právo väčšiny na riešenie svojim 
pohľadom; 

• zaujímavé sledovať napr. témy pri odvolaní starostov - je to výraz 
nespokojnosti občanov (potom prečo si ho zvolili), alebo nevraživosť 
protikandidátov (obchádzanie výsledkov volieb) alebo iný dôvod; 

• je zásadný metodologický problém - žiadna inštitúcia (ŠÚ SR, či MV SR) 
- nevedie jednotnú databázu miestnych referend na úrovni celej SR; 

• právna úprava - každá obec a mesto si referendum upravuje 
prostredníctvom VZN. 
Z hľadiska priamej demokracie je kľúčovým prvkom vo vzťahu 

k inštitútu referenda jeho iniciátor. Nota bene, ak ho iniciujú zvolení 
zástupcovia, ťažko možno hovoriť o čistej forme referenda. Pretože tu hrozí 
možnosť, že sa stáva, resp. stane účinným nástrojom len pre tých, ktorí sú už 
pri moci a nie pre masu občanov. 

Nakoniec problém miestnych referend, resp. referend na úrovni 
miestnych samospráv obecne nie je v tom, ako je tento inštitút definovaný 
v systéme národnej legislatívy. Ale v tom, ako (a kým) je samotná 
demokracia a politická participácia občanov ovplyvňovaná pri rozhodovaní. 
Nezabúdajme, že v rámci Lisabonskej zmluvy je k dispozícii silný nástroj - 
Európska ľudová iniciatíva. 

Ak chce súčasná vláda, majúca mizernú dôveru občanov celoplošne (viď. 
tabuľka č. 1), dosiahnuť posilnenie práv občanov, musí klásť dôraz na 
miestnu úroveň, pretože tam sa odohráva zápas, prijímajú sa rozhodnutia 
o ich každodennom živote a tam pulzuje politický mikrosvet. Nakoľko 
občania dnes necítia, že ich názory sú rešpektované na miestnej úrovni, preto 
nemôže byť ich silná podpora vláde, ktorá vznikla v roku 2020. Platí to aj 
vice versa! 

Nech už budú dôsledky pandémie akékoľvek, nič to nemení na potrebe 
zásadnej zmeny spravovania štátu. Nielen kvôli súčasnému stavu, ale aj 
preto, lebo pandémia urýchli transformáciu spoločnosti. Je na mieste položiť 
si otázku, ako sa máme ďalej samospravovať a pritom zohľadniť 
demografické, technologické a priestorové zmeny, ale aj klimatickú zmenu, 
ktorá môže priniesť do Európy ďalšie „pandémie“. 

Ústava nemusí byť dokonalá a je možné i potrebné ju ďalej 
zdokonaľovať, ale nie je pravda, že jej súčasné znenie neumožňuje konanie 
referenda o voľbách. Články Ústavy, ktoré ÚS identifikoval ako nesúladné s 
ním pochopeným predmetom referenda môžu byť z hľadiska iných článkov 
Ústavy považované za irelevantné. Týmito inými, relevantnými článkami 
Ústavy, s ktorými je referendum v súlade, je napríklad čl. 2, ods. (1), ktorý 
znie: Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom 
svojich volených zástupcov alebo priamo. Alebo čl. 93, ods. (2), ktorý znie: 
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Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného 
záujmu. Nemali by sme pochybovať, že na základe týchto článkov Ústavy a 
aj niektorých ďalších dokážu schopní právnici zdôvodniť také referendum, 
ktoré je v prospech spoločenského dobra a rozvoja Slovenska. Platón 
vravieval: „...ľudia nutne potrebujú zákony, aby žili podľa zákonov...“ 
(PLATON, 1939, s.85). 

ZÁVER 
 

Od novembra 1989 zaznamenala slovenská politická scéna značne 
turbulentný vývoj. Žiaľ táto tendencia v zosilnenej forme, čo sa prejavuje 
rozdeľovaním a rozdelením spoločnosti, pokračuje aj po prezidentských 
(2019) a parlamentných (2020) voľbách. 

Nepokoje, odpor...(nielen na populistickej vlne) sa konvexne prejavujú 
predovšetkým tam, kde politická elita pri moci koncepčne (z dôvodu 
intelektuálnej neschopnosti, alebo z dôvodu cudzích a svojich zámerov) 
dlhodobo a arogantne nereaguje na impulzy občanov. Vtedy sa pocit 
bezmocnosti kritickej masy občanov kvalitatívne mení a zmení na masovú 
vzburu. 

Pocity nemohúcnosti, krivdy a rozhorčenia umocňujú odôvodnené a aj 
implantované obavy. Nielen z migrantov, z vyčíňania meniacej sa klímy, zo 
straty zamestnania, z tekutej nenávisti na sociálnych sieťach, z vládnej 
kovidovej masáže, ale z toho, že demokracia sa ukázala ako nenápomocná, 
pretože je vďaka nekompetentným politikom v akútnom nebezpečenstve. 

Demokracia ako vláda ľudu vznikla v starovekých Aténach, kde sa 
vygenerovala skupina slobodných občanov, ktorí spoločne rozhodovali o 
záležitostiach obce. 

Za otca aténskej demokracie považujeme politika Kleisthena žijúceho v 
6. storočí pred Kristom, ktorý nastavil parametre demokracie. Tej 
demokracie, na ktorú sa neustále odvolávajú všetky európske odborné 
autority z rôznych oblastí spoločenského života, a s ktorou sa neustále 
konfrontujeme a bijeme sa do hrude, že sme lepší a uvedomelejší ako ľudia 
pred 2.500 rokmi. 

Ostrakizmus bolo črepinové hlasovanie, ktoré zaviedol Kleisthenes na 
ochranu mladej aténskej demokracie. Toto hlasovanie slúžilo na potieranie 
odporcov demokracie z radov aristokracie. Spočívalo v tom, že ľudové 
zhromaždenie malo možnosť vyhostiť z Atén kohokoľvek nepohodlného bez 
riadneho súdu. 

Išlo o nedemokratický inštitút, o spochybňovaní ktorého sa zachovali 
mnohé dobové pramene, a ktorý bol terčom rôznych vtipov a posmeškov 
vtedy žijúcich Aténčanov. Ostrakizmus je vo svojej podstate nástroj 
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sociálnej kontroly človeka tým, že ho násilným spôsobom vyčleníme z 
kolektívu. Je to druh trestu a nátlaku. Bez riadneho súdneho konania. 
Na obranu Kleisthena možno napísať, že v jeho dobe bola demokracia 
celosvetová novinka a viedla ťažký zápas o svoju existenciu s 
protidemokratickými silami. Preto sa dá inštitút ostrakizmu v 6. storočí pred 
Kristom pochopiť. 

Úplne nepochopiteľné je však uplatňovanie slovenského variantu  
ostrakizmu v 21. storočí, v spoločnosti hrdo nosiacej prívlastok 
demokratická. Dokonca často označovaná za najdemokratickejšiu 
spoločnosť v dejinách. 

Základným a trvalým cieľom ľubovoľnej vlády by mal byť demokratický 
právny štát. Štát založený na politickej a ekonomickej pluralite, na 
sociálnych istotách, na širokospektrálnej (etnickej, národnostnej, 
náboženskej, rasovej...) tolerancii. Prvky priamej demokracie majú svoje 
nezastupiteľné miesto aj pri výkone samosprávy! (KRUNKOVÁ, 2016). 
Môže byť zaujímavé hľadať spôsoby, ako zapojiť väčšiu časť občianskej 
spoločnosti do spolurozhodovania, ako riešiť voličský abstencionizmus, ako 
vytvoriť väčší deliberatívny a rozhodovací priestor pre občanov, priblížiť 
ľuďom činnosť zastupiteľských inštitúcií, ale aj posilniť mechanizmy 
priameho občianskeho rozhodovania. Efektívne fungujúca demokracia je 
charakterizovaná aj rešpektovaním kompetencií jednotlivých komponentov 
štátnej moci, samospráv, názorov záujmových skupín, politickej opozície a 
ľudí. Slovensko a jeho samosprávy majú k takémuto statusu ešte ďaleko! 
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Abstract 
 
Self-governing regions were introduced to the Slovak system of multi-level governance with 
relatively high expectations and in an atmosphere of preparations for the EU accession. 
However, the very first years clearly showed that other actors of the multi-level system of 
governance looked at the regional self-government with some concerns and the self-governing 
regions have already had to face various proposals for their transformation or even their 
complete abolition since their establishing. A low turnout in the regional elections has 
become a common proof confirming disinterest of the public in this kind of self-government. 
Experts have used to mention a wasted potential on this matter. This paper aims to discuss 
some important issues that have affected the position and operation of self-governing regions, 
as well as their own activities, both in terms of intended and unintended outcomes. Although 
their recent past could be described as a transformation, this process has not have the 
character of a straightforward positive qualitative set of changes. On the contrary, both 
endogenous and exogenous factors have yielded very contradictory results, so the question is 
whether the observed transformation period has led to the stabilization of regional self-
government in the Slovak system of multi-level governance. 
 
KEY WORDS: regional self-government, self-governing regions, multi-level governance, 
Slovakia 
 
 
ÚVOD 
 

Regionálna samospráva sa v mnohých vyspelých demokraciách považuje 
za riadnu a plnohodnotnú súčasť viacúrovňového vládnutia (Hooghe 
a Marks, 2001; 2003). Vyzdvihuje sa pri tom jej blízkosť k potrebám 
miestneho charakteru, no tiež jej schopnosť kapacitne zastrešiť také 
problémy, ktoré presahujú hranice jednotlivých obcí či iných sídelných 
jednotiek, no stále nedosahujú význam celonárodného problému. 

Okrem správneho výkonu je regionálna samospráva zároveň zaujímavou 
politickou arénou aj z hľadiska distribúcie politickej moci. Politickým 

 
84 Tento príspevok je jedným z výstupov výskumného projektu č. VEGA 1/0727/21: „Sto 
rokov vývoja systému verejnej správy na území Slovenska (1918 – 2018)“. 
85 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra politológie, Gondova 2, 
81102 Bratislava, daniel.klimovsky@uniba.sk. 
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subjektom (napríklad politickým stranám) umožňuje poskytnúť priestor pre 
realizáciu väčšieho počtu ich členskej základne a pre niektorých odborníkov 
dokonca predstavuje vhodný priestor pre vstup do politiky a prípravu na 
pôsobenie v politike na národnej úrovni. 

Berúc do úvahy nedávne vyjadrenia zástupcov Únie miest Slovenska 
(ÚMS, 2020), výsledky prebiehajúcich výskumov zameraných na zmeny vo 
viacúrovňovom vládnutí v kontexte prebiehajúcej pandémie COVID-19 
(napr. Jüptner a Klimovský, 2021) a tiež vyjadrenia niektorých odborníkov 
dlhodobo sa venujúcich regionálnej samospráve na Slovensku (napr. 
Sloboda, 2014), je dôležité pozrieť na možné determinanty toho, prečo ani 
po dvadsiatich rokoch nedokázala regionálna samospráva na Slovensku 
stabilizovať svoje postavenie a potvrdiť svoju dôležitosť vo viacúrovňovom 
politicko-administratívnom systéme natoľko, aby nedochádzalo 
k spochybňovaniu jej významu.  

Cieľom tohto príspevku je diskutovať o vybraných udalostiach, ktoré 
významne determinovali súčasné postavenie a vnímanie regionálnej 
samosprávy na Slovensku. V tomto kontexte platí, že sa nevenujem 
niektorým ďalším dôležitým fenoménom, ktoré nesporne ovplyvňujú verejnú 
mienku, teda napríklad sociálnej mobilite a ekonomickej reštrukturalizácii 
regiónov (napr. Falťan a Pašiak, 2004), dynamike regionálnych disparít 
(napr. Klamár, 2016) alebo bezprostredným efektom pandémie na pôsobenie 
a hospodárenie samospráv (napr. Čajková et al., 2021; Černěnko et al., 
2021). Za účelom splnenia stanoveného cieľa sú použité niektoré oficiálne 
dokumenty (vrátane legislatívnych dokumentov) a publikované výsledky 
rôznych výskumných iniciatív, ktoré boli zamerané na postavenie 
a pôsobenie regionálnej samosprávy od jej zriadenia do súčasnosti. Samotný 
článok však nemá charakter empirickej štúdie. Naopak, je skôr esejistickým 
pokusom o syntézou vybraných zistení a o identifikovanie tých 
problémových oblastí, ktoré sa dotýkajú kvality viacúrovňového vládnutia 
a pozície i pôsobenia regionálnej samosprávy v takto nastavenom politicko-
administratívnom systéme. Príspevok, samozrejme, neponúka vyčerpávajúcu 
analýzu všetkých relevantných dokumentov a výskumných zistení, pretože 
vzhľadom na jeho obmedzený rozsah to nie je možné. Snahou autora je však 
pracovať s takými dokumentmi a zisteniami, ktoré umožňujú naplnenie 
stanoveného cieľa. 



 
PUBLICY 2021  I.  

 

90 
 

1 KOMPLIKOVANÉ ZRIADENIE REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY 
NA SLOVENSKU 

 
Vznik regionálnej, respektíve nadobecnej úrovne územnej samosprávy 

predpokladal už ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 
a to v čl. 64, ods. 3: „Samosprávu vyšších územných celkov a jej orgány 
ustanoví zákon.“ V ďalších rokoch však regionálnej samospráve nebola 
venovaná primeraná politická ani legislatívna pozornosť. Vláda, ktorá 
vznikla po parlamentných voľbách v roku 1994, sa síce systému verejnej 
správy venovala, no zásadné zmeny uskutočnila len vo vzťahu k štátnej 
správe. Špecifická pozornosť bola zo strany vlády venovaná organizácii 
miestnej štátnej správy. V polovici roka 1996 bol schválený zákon č. 
221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky a 
tiež zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Druhý z uvádzaných zákonov v § 2 
ustanovil, že z pohľadu územného usporiadania sa územie Slovenska člení 
na samosprávne územné celky, ktorými boli obce a vyššie územné celky. 
V ods. 2 tohto paragrafu bolo uvedené, že územný obvod vyššieho 
územného celku by mal byť zhodný len s územným obvodom kraja, pričom 
postavenie, pôsobnosť a orgány samosprávy vyššieho územného celku by 
mal ustanoviť osobitný zákon. K schváleniu tohto osobitného zákona sa však 
táto vláda nedostala, no je potrebné uviesť, že v tomto smere ani nevyvíjala 
žiadne systematické aktivity (Klimovský, 2008). 

Vláda, ktorá bola vytvorená po parlamentných voľbách v roku 1998, sa 
vo svojom programovom vyhlásení zaviazala k viacerým ambicióznym 
reformným krokom. Jedným z nich bola aj reforma verejnej správy, ktorá 
mala modernizovať systém ako taký a mala byť postavená na princípoch 
efektívnosti, decentralizácie a subsidiarity: „V nadväznosti na politickú a 
ekonomickú situáciu bude vláda riešiť optimálne usporiadanie verejnej 
správy tak, aby táto zabezpečovala základné potreby občanov. To si vyžiada 
pokračovať v decentralizácii kompetencií štátu na nižšie zložky verejnej 
správy pri rešpektovaní princípu subsidiarity. Tento proces bude vláda 
usmerňovať s ohľadom na celkovú výkonnosť ekonomiky tak, aby 
decentralizované úlohy boli primerane zabezpečované finančnými zdrojmi. 
[…] Nadväzne na presun kompetencií na územnú samosprávu bude riešiť aj 
finančnú samostatnosť, s cieľom jej posilnenia a stanovenia stabilných 
finančných zdrojov a tokov tak, aby bol obmedzený zásah štátu dotačným 
systémom do finančnej samostatnosti…“ (Programové vyhlásenie vlády SR, 
1998). 
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 Na účely reformy verejnej správy boli v priebehu nasledujúcich rokov 
vládou schválené viaceré dokumenty strategického charakteru, ktoré túto 
reformu, respektíve jej podobu konkretizovali: 
- „...zodpovednosť za zabezpečovanie jasne vymedzených verejných služieb 

a za vytváranie podmienok pre rozvoj Slovenska bude odovzdaná 
miestnej a regionálnej samospráve. Územná samospráva bude konať v 
oblastiach, za ktoré bude zodpovedná, nezávisle od štátnej správy, v 
súlade s platnými zákonmi…“ (Stratégia reformy verejnej správy v 
Slovenskej republike, 1999, s. 30); 

- „… cieľom Koncepcie decentralizácie a modernizácie je odporučiť: 
decentralizáciu kompetencií zo štátnej správy na územnú samosprávu; 
ukončenie modelu organizácie verejnej správy; dekoncentráciu 
kompetencií z ústrednej úrovne na miestne orgány štátnej správy a zo 
štátnej správy na subjekty samosprávy; zníženie výdavkov na verejnú 
správu…“ (Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy, 
2000, s. 4); 

- „… decentralizácia znamená odovzdať zodpovednosť, právomoci a 
financie pre zabezpečovanie zákonom vymedzených úloh územnej 
samospráve. Územná samospráva bude konať vo veciach samostatnej 
pôsobnosti, nezávisle od štátnej správy, ako verejnoprávny subjekt. Bude 
podliehať kontrole zo strany štátu iba v oblasti dodržiavania 
zákonnosti…“ (Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej 
správy: upravená verzia, 2001, s. 6). 
V kontexte týchto dokumentov pristúpila vláda k novelizácii Ústavy SR. 

Národná rada dňa 23. februára 2001 schválila ústavný zákon č. 90/2001 Z. 
z., ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 
460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Týmto ústavným zákonom bola 
upresnená Ústava SR najmä v ustanoveniach vzťahujúcich sa k regionálnej 
samospráve. Okrem iného bol rozšírený čl. 64, ods. 1, a to tak, aby sa za 
základ územnej samosprávy naďalej považovala obec, no územnú 
samosprávu podľa tejto novelizácie tvorili obce a vyššie územné celky. 
Vyššie územné celky získali rovnaké postavenie ako obce. Stali sa 
samostatnými územnými samosprávnymi a správnymi celkami SR 
združujúcimi osoby, ktoré mali na ich území trvalý pobyt (čl. 64a Ústavy 
SR). Podobne boli riešené aj ďalšie ústavne garantované pravidlá, čo 
znamenalo, že vyššie územné celky získali právo samostatne hospodáriť 
s vlastným majetkom a právo financovať svoje potreby predovšetkým 
z vlastných príjmov (čl. 65 Ústavy SR), právo združovať sa s inými vyššími 
územnými celkami na zabezpečenie vecí spoločného záujmu (čl. 66 Ústavy 
SR), právo uskutočňovať samosprávu referendom na území vyšších 
územných celkov a orgánmi vyšších územných celkov i garanciu, že štátu 
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môže zasiahnuť do činností vyšších územných celkov len spôsobom, ktorý 
ustanovovala zákonná úprava (čl. 67 Ústavy SR), právo vydávať všeobecne 
záväzné nariadenia (čl. 68 Ústavy SR), ako i povinnosť zniesť zákonnú 
delegáciu výkonu určených úloh miestnej štátnej správy, pričom výkon takto 
prenesenej (delegovanej) štátnej správy mala riadiť a kontrolovať vláda 
a náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy mal uhrádzať štát 
(čl. 71 Ústavy SR). Táto novelizácia doplnila pôvodné znenie ústavného 
zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR aj o tri nové odseky čl. 69. Znenie týchto 
nových ustanovení (čl. 69, ods. 4 – 6 Ústavy SR) priamo pomenúvalo 
základné orgány vyšších územných celkov a rámcovo určovalo tiež spôsob 
voľby týchto orgánov. Okrem toho bolo týmito ustanoveniami určené, že 
najvyšším výkonným orgánom vyšších územných celkov sa mali stať ich 
predsedovia a okrem zastupovania vyšších územných celkov navonok boli 
predsedovia určení ako vykonávatelia ich správy. V neposlednom rade bolo 
predpokladané, že predsedov vyšších územných celkov bude možné odvolať 
pred uplynutím ich volebných (funkčných) období. 

O pár mesiacov neskôr, presne 4. júla 2001, schválila Národná rada SR 
zákon č. 302/2001. Zb. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch). Už z názvu tejto zákonnej úpravy vyplývalo, že pre 
jednotky regionálnej samosprávy sa plnohodnotne mohli využívať dve 
označenia, a to vyššie územné celky alebo samosprávne kraje. Toto dvojaké 
označenie potvrdzovalo tiež ustanovenie § 1, ods. 1 tohto zákona: „Vyšší 
územný celok je samosprávny kraj.“ Samotný zákon obsahoval 23 
paragrafov, ktoré vymedzovali základné ustanovenia, určovali pôsobnosť 
samosprávnych krajov vrátane ich vzťahov k štátnym orgánom a iným 
právnickým osobám, konkretizovali vydávanie všeobecne záväzných 
nariadení samosprávnymi krajmi, stanovili rámec financovania 
samosprávnych krajov a určili tiež orgány samosprávnych krajov vrátane ich 
pôsobnosti a vzájomných vzťahov. 

V ten istý deň schválila Národná rada SR aj zákon č. 303/2001 Zb. o 
voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho 
súdneho poriadku. Zvolený volebný systém vo veľkej miere pripomínal 
voľby od orgánov miestnej (obecnej) samosprávy. Poslanci mali byť volení 
vo viacmandátových obvodoch, pričom každý volič mohol hlasovať najviac 
za taký istý počet kandidátov, aký počet mandátov pripadal na jeho volebný 
obvod (kumulácia hlasov pre jedného kandidáta ani negatívne hlasovanie 
nebolo zvažované ako reálna možnosť). Pre určovanie výsledkov volieb bol 
vybraný princíp relatívnej väčšiny, čo v praxi znamenalo, že „za poslancov 
zastupiteľstva mali byť zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode 
najväčší počet platných hlasov“ (§ 41, ods. 1 Zákona o voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov). Voľby predsedov samosprávnych krajov sa od 
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volieb starostov odlišovali v tom, že v prvom kole vyžadoval zákon na 
určenie víťaza, teda zvoleného kandidáta, dosiahnutie absolútnej väčšiny: 
„Za predsedu je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov.“ (§ 41, ods. 4 Zákona o voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov). Pre prípad, že by v prvom kole takto nebol zvolený 
žiadny z kandidátov, spomínaný zákon v § 42 zavádzal druhé kolo volieb, 
ktoré sa malo konať do 14 dní. Do druhého kola mali postupovať dvaja 
kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet platných hlasov. 
Zaujímavým ustanovením bola požiadavka prítomnosti dvoch kandidátov 
pre účely organizácie druhého kola, pretože inak zákon vyžadoval konanie 
nových volieb. Podobne zaujímavým ustanovením bolo aj riešenie rovnosti 
hlasov. Zatiaľ čo u poslancov rozhodovalo poradie na kandidátnej listine 
politickej strany, ak išlo o kandidátov jednej politickej strany, alebo žreb 
realizovaný obvodnou volebnou komisiou, ak zhodný počet hlasov získali 
kandidáti nekandidujúci za tú istú politickú stranu, v druhom kole volieb 
predsedu samosprávneho kraja sa pri rovnosti hlasov rátalo s vyhlásením 
nových volieb (§ 42 Zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov).  

Pokiaľ ide o politický rozmer príprav a schvaľovania týchto zákonov, je 
potrebné konštatovať niekoľko dôležitých skutočností. Harmonogram 
predkladania návrhov zákonov súvisiacich so zriaďovaním regionálnej 
samosprávy nebol dodržiavaný a aj pod tlakom odbornej verejnosti sa 
relevantní aktéri dostali do časového tlaku. Ministerstvo vnútra SR malo 
podľa pôvodného legislatívneho zámeru (uznesenie  vlády  SR  č.  
695/1999),  predložiť vláde na rokovanie návrhy viacerých zákonov, 
z ktorých tri sa mali bezprostredne týkať postavenia a pôsobenia vyšších 
územných celkov (samosprávnych krajov). Okrem návrhu Zákona 
o samosprávnych krajoch a návrhu Zákona o voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov to mal byť aj návrh nového zákona o územnom 
a správnom členení. Návrh tohto tretieho zákona však nebol vypracovaný 
a teda vláda sa ním ani nezaoberala. Ministerstvo v tomto prípade 
uprednostnilo zapracovanie zmien týkajúcich sa územného usporiadania 
krajiny do návrhu Zákona o samosprávnych krajoch. V tomto návrhu 
predstavilo dve alternatívne možnosti týkajúce sa počtu vyšších územných 
celkov (samosprávnych krajov): prvá možnosť predpokladala zriadenie 12 
samosprávnych krajov, druhá možnosť predpokladala zriadenie 8 
samosprávnych krajov, ktoré by z teritoriálneho hľadiska korešpondovali 
s krajmi, ktoré boli vymedzené v roku 1996. Na tomto mieste je vhodné 
poznamenať, že ministerstvo v tomto prípade do istej miery nerešpektovalo 
návrhy Splnomocnenca vlády SR pre reformu verejnej správy, V. 
Nižňanského, ktorý zvažoval symetrické usporiadanie (model 8 + 8 
s úpravou umelo vytvorených hraníc v západnej i východnej časti krajiny) 
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i asymetrické usporiadanie (s 12 alebo 16 samosprávnymi krajmi), pričom 
vo výsledku uprednostňoval model s 12 samosprávnymi krajmi, no 
vyzdvihoval aj výhody modelu so 16 samosprávnymi krajmi. Ministerstvo 
svoj postup odôvodňovalo tým, že model 16 samosprávnych krajov bol pre 
časť vládnej koalície neprijateľný. Nakoniec členovia vlády prerokovali 
návrhy z dielne ministerstva a uprednostnili model 12 samosprávnych krajov 
(Klimovský, 2006; Nižňanský a Kling, 2001; 2002), ktorý bol otvorene 
podporovaný aj zástupcami miestnych samospráv (Rada ZMOS..., 2001). 

Ako zdôrazňujú viacerí autori (napr. Nižňanský, 2006; Klimovský, 
2006), politicky mimoriadne významným sa ukázalo parlamentné hlasovanie 
o návrhu Zákona o samosprávnych krajoch. Vládny návrh totiž nerátal 
s modelom 8 + 8 (teda 8 krajských úradov ako reprezentantov miestnej 
štátnej správy a 8 samosprávnych krajov ako reprezentantov regionálnej 
samosprávy). Namiesto toho predpokladal spomínané zriadenie 12 
samosprávnych krajov, ktoré boli navrhnuté a verejne opakovane 
prezentované aj vtedajším Splnomocnencom vlády SR pre reformu verejnej 
správy. I keď istá polemika sa objavila už pred podaním návrhu tohto zákona 
na schválenie do Národnej rady SR (niektorí poslanci predovšetkým z dvoch 
ľavicových koaličných strán, SDĽ a SOP, svojimi vyjadreniami podporovali 
aj logiku modelu 8 + 8, a predstaviteľom SMK sa zase nepáčilo, že model 12 
samosprávnych krajov nepredpokladal vytvorenie takzvanej „komárňanskej 
župy“), žiadna zo strán vládnej koalície oficiálne nevystúpila proti tomuto 
návrhu a jeho schválenie sa javilo ako formalita. Parlamentná diskusia sa 
však ukázala ako pomerne nesúrodý celok návrhov a protinávrhov. V tejto 
atmosfére došlo nielen k zmene v preferenciách niektorých poslancov 
podporujúcich vládnu koalíciu, vďaka čomu sa opozičným stranám podarilo 
presadiť model 8 + 8, ale tiež k schváleniu ďalších, pôvodným vládnym 
návrhom nepredpokladaných ustanovení. Jedným z najznámejších sa stali 
takzvané „Cuperove dodatky“. Na ich základe bola oslabená rozhodovacia 
autonómia zriaďovaných samosprávnych krajov a to v prospech vlády, ktorá 
získala právo zasahovať do niektorých ich rozhodnutí. Napriek schváleniu 
oboch predložených zákonov, ktoré predpokladali zriadenie samosprávnych 
krajov od 1. januára 2002 a organizovanie volieb do orgánov týchto 
jednotiek regionálnej samosprávy v druhej polovici roku 2001, 
Splnomocnenec vlády SR pre reformu verejnej správy otvorene vyjadril 
svoju nespokojnosť s priebehom parlamentného schvaľovania i so 
schválenou podobou týchto zákonov a na protest zo svojej funkcie odstúpil. 
Proti zneniu schválených zákonov sa ohradili aj zástupcovia mimovládnych 
organizácií a miestnej samosprávy (ZMOS, ÚMS..., 2001), no žiadny 
z týchto krokov nemal výraznejší vplyv a samosprávne kraje začali pôsobiť 
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v politicko-administratívnom systéme viacúrovňového vládnutia na 
Slovensku od začiatku roku 2002 (Klimovský, 2006). 

2 PROBLÉMOVÉ OBLASTI PÔSOBENIA REGIONÁLNEJ 
SAMOSPRÁVY V RÁMCI SYSTÉMU VIACÚROVŇOVÉHO 
VLÁDNUTIA 

 
Politicky komplikované zriadenie samosprávnych krajov, absencia 

nedávnej skúsenosti s regionálnou samosprávou, nízky záujem verejnosti 
i médií o ich význam a pomerne výrazná stranícka aktivita smerom k týmto 
samosprávnym jednotkám – to sú len niektoré prvky a fenomény vplývajúce 
na rámec pôsobenia samosprávnych krajov navonok od prvého funkčného 
obdobia až do súčasnosti. V nasledujúcom texte sa pokúsim zamerať na 
vybrané problémové oblasti, pričom tieto sa vzájomne prelínajú a nezriedka 
vedú k neželaným negatívnym synergiám. 

Typickým príkladom problémovej oblasti sa na začiatku pôsobenia 
samosprávnych krajov v praxi stalo zriaďovanie úradov týchto 
samosprávnych krajov. Regionálna samospráva dostala unikátnu možnosť 
postaviť svoje úrady podľa svojich potrieb a odlíšiť ich od dovtedy 
zaužívaných stereotypov spojených s fungovaním krajskej štátnej správy. 
Reprezentanti samosprávnych krajov však túto možnosť nevyužili a v 
mnohých prípadoch organizačná štruktúra novovytvorených úradov 
samosprávnych krajov doslova kopírovala organizačné štruktúry, ktoré 
využívali krajské úrady (Klimovský, 2006). 

Takzvaný duálny (dvojkoľajný) systém verejnej správy spočívajúci 
v oddelení štátnej správy od samosprávy bol podľa Piláta (2003) 
v slovenských podmienkach viacúrovňového vládnutia zavedený počas prvej 
etapy decentralizácie, teda ako súčasť zrušenia národných výborov 
a obnovenia obecnej samosprávy, respektíve samosprávy na miestnej úrovni. 
Tento systém nebol narušený ani pri zriadení regionálnej samosprávy. 
Navyše, využil sa tiež princíp symetrie a novozriadené samosprávne kraje 
tak z hľadiska svojej územnej pôsobnosti korešpondovali z vtedajšími 
regionálnymi jednotkami štátnej správy, teda s krajskými úradmi (Pilát, 
2002). Na rozdiel od samosprávy však miestna štátna správa prešla od 
daného obdobia rozsiahlymi zmenami a nezriedka bola vnímaná ako jasne 
dôležitejšia časť politicko-administratívneho systému (Bryson, 2008). Časť 
z nich nastala krátko po zriadení samosprávnych krajov, a časť z nich bola 
implementovaná ako súčasť reformy ESO (Žárska a kol., 2016). No tieto 
zmeny nemali zásadný vplyv na pôsobenie regionálnej samosprávy 
a financovanie jej úloh. 
 Podoba hraníc samosprávnych krajov, ako uvádzajú napríklad Kling 
a Pilát (2003), bola kritizovaná nielen tesne po ich schválení na parlamentnej 
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úrovni, ale aj v nasledujúcom období. Napríklad niekdajší splnomocnenec 
vlády SR pre reformu verejnej správy, V. Nižňanský, už v roku 2006 
(tentokrát v pozícii splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej 
správy) uviedol nasledovné: „Povýšením administratívneho členenia na 
samosprávne územné celky v roku 2001 sa pokračuje v likvidácii 
prirodzených regiónov ako správnych jednotiek, ktoré majú dnes a mali v 
minulosti veľký význam. Negatíva zlého rozhodnutia sa prejavujú už po troch 
rokoch existencie samosprávy vyšších územných celkov. Príkladov je 
dostatok: pretrvávajúce napätia na juhu a východe Slovenska, nespokojnosť 
Bratislavčanov, ale aj predstaviteľov okresov, ktoré tvoria súčasť 
Bratislavského vyššieho územného celku, nedostupnosť centier osídlenia pre 
obyvateľov Šariša, Gemera, Zemplína v spojení s obmedzovaním hromadnej 
dopravy, racionalizáciou školstva, zdravotníctva, atď. Riešením je zmena 
územného členenia SR na základe kritérií regionalizácie a návrat k 
prirodzeným regiónom. Najoptimálnejším počtom celkov, ktoré by 
rešpektovali prirodzené regióny je 14 (15) + 1 (Bratislava), t. j. pôvodný, 
tzv. župný variant. Návrat k prirodzeným regiónom bol v roku 2001 vôľou 
takmer 90 % volených predstaviteľov občanov na úrovni obcí a 
predstaviteľov mimovládnych organizácií. Proti bolo 80 poslancov NR SR 
vtedajšej opozície (HZDS a SNS) a vládnych strán SDĽ a SOP. Ešte aj v 
súčasnosti viac občanov, na základe prieskumu verejnej mienky v júni 2005, 
preferuje prirodzené regióny pred súčasným krajským územnosprávnym 
usporiadaním.“ (Nižňanský, 2006, 425 – 426). 
 Podobne kritický pohľad na zvolený model otvorene a opakovane 
prezentovali aj ďalší odborníci, napríklad Buček (2011), Ručinská 
a Knežová (2010) atď. V tejto súvislosti ponúkol Sloboda (2014) 
komplexnejší analytický pohľad na regionálny vývoj i viaceré politické 
faktory za obdobie prvých troch funkčných období orgánov regionálnej 
samosprávy a jednoznačne označil existujúcu územnú štruktúru 
samosprávnych krajov za nevhodnú. Zároveň však zdôraznil, že 
problematiku prípadnej úpravy územnej štruktúry regionálnej samosprávy by 
bolo vhodné spojiť aj s úpravami na miestnej úrovni, čím potvrdil 
previazanosť jednotlivých úrovní celého politicko-administratívneho 
systému: „... považujeme za vhodné, aby do rozhodovania o tom, aký model 
regionálnej samosprávy zvoliť, prehovorila i previazanosť regionálneho 
členenia a municipalizácie, ktorá našu miestnu samosprávu ešte len čaká. Ak 
by sa 160 až 300 samosprávnych celkov, ktoré by na Slovensku vznikli po 
realizácii komunálnej reformy, rozdelilo na základe odborných kritérií do 
približne 16 žúp v rámci prirodzených regiónov (ako sú Šariš, Spiš, Zemplín 
a ďalšie), vytvorili by sa tak predpoklady pre synergické pôsobenie 
municipálnej a župnej samosprávy.“ (Sloboda, 2014, 51). 
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 Ani vnímanie samosprávnych krajov laickou verejnosťou však nebolo 
výrazne pozitívnejšie (Švikruha, 2012). Navyše, obyvateľstvo Slovenska 
bolo vo všeobecnosti málo zorientované (Klimovský, 2007; 2009) a veľká 
časť populácie nerozumela významu samosprávnych krajov (Švikruha, 
2017), ich postaveniu a pôsobeniu v rámci existujúceho politicko-
administratívneho systému viacúrovňového vládnutia. Samosprávne kraje 
vnímalo obyvateľstvo ako umelý prvok politicko-administratívneho systému 
a v sledovanom období si k nim nevybudovalo takú silnú identitu, ako je to 
v prípade sídel (teda obcí a miest). V tomto kontexte je však potrebné dodať 
i to, že identita obyvateľstva voči tzv. tradičným regiónom bola iba o niečo 
silnejšia a rovnako nedosahovala mieru identity k sídlam (Nikischer, 2014). 
 Špecifickým problémom sa stalo vnímanie legitímnosti volených orgánov 
regionálnej samosprávy zo strany verejnosti. Táto súvisela nielen 
s mimoriadne nízkou volebnou účasťou (napríklad Krivý, 2006; 2010), ale 
tiež s niektorými kontroverznými volebnými výsledkami, ktoré mali 
významný vplyv aj na tvorbu verejných politík na regionálnej úrovni 
v nasledujúcom období. Vo verejnosti rezonovali také udalosti, akým bola 
voľba „jednofarebného“ zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 
v roku 2001 (Krivý, 2002), volebné víťazstvo Mariána Kotlebu vo voľbách 
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2013 (Buček 
a Plešivčák, 2017), či významné volebné straty dovtedy dominantnej 
politickej strany Smer-SD vo voľbách do orgánov regionálnej samosprávy 
v roku 2017 (Marušiak, 2018). 
 Poslednou, no nemenej dôležitou problémovou oblasťou je objem 
kompetencií a na ňu naviazaná finančná autonómia. Pri bližšom pohľade na 
samosprávne kraje na Slovensku je zrejmé, že disponujú síce zaujímavými 
kompetenciami, no v porovnaní s inými úrovňami politicko-
administratívneho systému predstavujú menej dôležitých aktérov. Túto 
skutočnosť zvýrazňuje absencia ich finančnej autonómie (Horváth et al., 
2018; Mihálik et al., 2019). Napriek tomu, že pri zriaďovaní regionálnej 
samosprávy sa rátalo s tým, že tieto by mali disponovať aj primeranými 
vlastnými zdrojmi, na začiatku svojho pôsobenia boli prakticky úplne závislé 
na financiách plynúcich priamo zo štátneho rozpočtu (Klimovský, 2006) a aj 
keď v neskoršom období došlo k zmene tohto stavu (Šagát et al., 2019), 
k dosiahnutiu reálne finančnej autonómie týchto samosprávnych jednotiek 
nikdy nedošlo (Bobáková, 2017). Pravdepodobne najzreteľnejšie boli tieto 
limity viditeľné v obdobiach kríz (Gašparík, 2020). Zaujímavým vývojom 
prešiel vzťah samosprávnych krajov k prostriedkom pochádzajúcim z fondov 
EÚ. I keď reprezentanti týchto samosprávnych jednotiek opakovane 
prejavovali záujem o zvýraznenie vlastného postavenia v tejto sfére, štát 
prejavoval opačné tendencie a predovšetkým v nedávnom období boli jasne 
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badateľné snahy o centralizáciu pri správe a prerozdeľovaní fondov EÚ na 
národnej úrovni. Neprekvapuje teda, že samosprávne kraje sa snažili aj 
o využívanie vlastných grantových schém (Jarábková et al., 2016). 
 
ZÁVER 
 

Napriek tomu, že samosprávne kraje mali byť jednou z „vlajkových lodí“ 
reformy verejnej správy, ktorá sa realizovala začiatkom milénia a ktorej 
potreba sa nezriedka v médiách nepresne spájala so vstupom Slovenska do 
EÚ, už len spôsob ich zriadenia naznačil, že ide o nový a do istej miery 
cudzí, resp. umelý prvok v dovtedajšom systéme viacúrovňového vládnutia. 
Ani uplynutie dvoch dekád neprinieslo so sebou jednoznačné vyjasnenie 
otázky, čo všetko by malo spadať do pôsobnosti miestnej samosprávy, čo do 
pôsobnosti regionálnej samosprávy a čo si musí ponechať štát vo vlastnej 
pôsobnosti. Viaceré vlády, ktoré medzičasom mohli tieto veci „upravovať“, 
k tomu vôbec nepristúpili, pričom dôvody sa opakovali – prioritu dostali iné 
záležitosti a regionálna samospráva zostávala na okraji záujmu. 

Väčšiu pozornosť dokázala za uplynulé dve desaťročia regionálna 
samospráva vyvolávať len v súvislosti s voľbami do jej orgánov. Médiá sa 
mimoriadne venovali napríklad úspechu extrémistov a opakovaná mediálna 
pozornosť bola venovaná veľmi nízkej volebnej účasti. Samotná práca 
regionálnych samospráv a ich úspechy i neúspechy (napríklad Borošová, 
2021; Jacko, 2020; Klimovský et al., 2010; Malec a Klimovský, 2020; 
Novák, 2021) však ostávali v mediálnom tieni medzinárodnej a národnej 
politiky a dokonca (najmä v prípade veľkých miest) i komunálnej politiky. 

Uvedené skutočnosti naznačujú, že regionálna samospráva si stále hľadá 
svoje miesto v systéme viacúrovňového vládnutia a ostatní aktéri ju niekedy 
vnímajú dokonca ako sporný prvok tohto systému. Napríklad z nedávnych 
vyjadrení zástupcov miestnych samospráv v reakcii na programové 
vyhlásenie vlády zriadenej po parlamentných voľbách v roku 2020 je zrejmé, 
že samosprávne kraje stále čelia problému vlastnej stabilizácie a jasného 
preukázania vlastnej dôležitosti pre systém viacúrovňového vládnutia. 
Najmä zástupcovia samospráv, ktorí sú združení v Únii miest Slovenska, 
boli v tomto smere explicitní a vo svojej predstave o ďalšom usporiadaní 
systému verejnej správy označili samosprávne kraje za istých okolností ako 
nepotrebnú súčasť tohto systému, pričom otvorili debatu aj o možnom 
zrušení tejto úrovne samosprávy (ÚMS, 2020). Zástupcovia štátu 
i zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska boli síce v tejto otázke 
zdržanlivejší, no poukazovali skôr na potrebu redizajnu v kompetenčnom 
usporiadaní celého systému a v jeho primeranom finančnom zabezpečení 
(ZMOS: Máme dáta..., 2021). 
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Aj bez ohľadu na spomínané návrhy sa však zdá, že po dvadsiatich 
rokoch nastal čas na prehodnotenie postavenia a pôsobenia samosprávnych 
krajov ako reprezentantov regionálnej samosprávy vo viacúrovňovom 
politicko-administratívnom systéme Slovenska. Ak majú samosprávne kraje 
plniť dôležitú rolu, je potrebné upraviť ich pôsobnosť i financovanie tak, aby 
sa stali menej závislými od ostatných aktérov spomínaného politicko-
administratívneho systému. Zároveň by bolo vhodné upraviť aj niektoré 
zrejmé nedostatky týkajúce sa vymedzenia ich hraníc. Všetky tieto zmeny by 
sa však mali udiať ako súčasť väčšej systémovej reformy, pretože čiastkové 
a neúplné zmeny by mohli ešte viac oslabovať existujúce horizontále 
a vertikálne vzťahy vnútri súčasného politicko-administratívneho systému. 
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KOMPARÁCIA VÝKONU VEREJNÝCH SLUŽIEB V 
PÔSOBNOSTI REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY V 
KRAJINÁCH V4 
 
 
doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD.86 
 
 
Abstract 
 
Regional governments in the V4 countries (wojewódstwa, megye, samosprávní kraje, vyššie 
územné celky) differ in size, position in relation to the state administration, etc., but they also 
perform some different and some similar tasks in the field of education (establishment of 
schools), health (establishment of hospitals) and social services (establishment of nursing 
homes, etc.). The distribution of these tasks between the two tiers of local government, i.e. in 
relation to the municipalities (gmina, köszég, obec), which also differ in size and sometimes 
in internal distinction, is also significant here. The changes they have undergone in this area 
are characterised by efforts to optimise this performance. The comparison of these roles 
allows for their optimisation and provides inspiration for possible changes in the 
organisation of regional government (or public administration at regional level in general) 
as well as its roles in our country. 
 
KEY WORDS: tasks of regional self-government - V4 countries - educational services - 
health services - social services 

 
 
ÚVOD 
 

Ako môže verejná správa ako jeden z poskytovateľov verejných služieb, 
čo najefektívnejšie pôsobiť v prospech dostupnosti týchto služieb z hľadiska 
občana - je korektnou otázkou nielen v publicistickom ale aj vedeckom 
diskurze. Takáto efektivita je zrejme dobre možná pri určitej optimalite 
štruktúry verejnej správy aj na regionálnej úrovni. Ak je napríklad 
regionálna štruktúra príliš agregovaná alebo aj príliš fragmentarizovaná, je 
potrebné hľadať rozdielne riešenia, ktoré môžu byť racionálne, optimálne, k 
spokojnosti občanov a nebudú zbytočným plytvaním verejných zdrojov. 
Otázne pritom tiež je, ako je v tejto štruktúre premietnutý systém štátnych 
orgánov a orgánov samosprávy, čo sa spája s kompetenciami, ktoré štát 
prenáša na územnú samosprávu. Prenos kompetencií neznamená len zmenu 
zákona, ale aj vytvorenie podmienok na jeho efektívne uplatňovanie, k čomu 
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je potrebné, aby obce či regióny prenesené kompetencie vykonávali pre 
určité zázemie (napr. pre primeraný počet obyvateľov) (Bodnárová - 
Džambazovič 2011, s. 20-21), resp. ako píše M. Jílek (2008. s. 39) 
"optimálny počet občanov územnej samosprávy pre množstvo 
poskytovaných statkov bude daný maximálnym kladným rozdielom medzi 
celkovými úžitkami zo spotreby na osobu a celkovými nákladmi na 
poskytovanie statku na osobu". Požiadavka, aby obce a regióny disponovali 
adekvátnou infraštruktúrou verejných služieb, musí byť takto konfrontovaná 
s určitými kapacitnými možnosťami ale i efektívne a primerane 
posudzovanou potrebou rôznych verejných služieb vo vzťahu k územnej 
jednotke, v ktorej majú byť dostupné. Z hľadiska ekonomickej 
decentralizácie, resp. fiškálneho federalizmu ide teda o známu Oatesovu 
teorému decentralizácie, podľa ktorej každá verejná služba by mala byť 
poskytovaná útvarom, riadiacim najmenšie možné geografické územie, na 
ktorom môžu byť náklady a úžitky poskytovanej služby internalizované 
(Oates 1999), čím autor veľmi zreteľne poukázal na efektívnostné limity 
decentralizácie, na ktoré sa najmä na začiatku 90. rokov u nás ani v 
okolitých krajinách nebral príliš ohľad a dominovali politické argumenty 
(priblížiť výkon verejnej moci občanovi). Sú tu však aj výnimky, ktoré 
možno hodnotiť pozitívne.. 

Cieľom tejto štúdie je zrekapitulovať niektoré závery, ktoré vyplynuli s 
výskumnej úlohy VEGA  1/0757/17 Verejná správa ako poskytovateľ verej-
ných služieb sociálneho štátu - využitie zahraničných skúseností pre reformy 
v Slovenskej republike (Konečný 2019), pri ktorej sme využili okrem 
štatistických údajov maďarského Központi Statisztikai Hivatal (www.ks-
h.hu), poľského Głównego Urządu Statystycznego (www.stat.gov.pl), 
Českého Statistického úradu (www.czso.cz) a Štatistického úradu SR 
(www.slovak.statistics.sk) a dalších rezortných databáz zo všetkých týchto 
krajín (www.neak.gov.hu, www.mik.gov.pl, www.cbos.pl, www.mpsv.cz, 
www.msmt. cz, www.uzis.cz, www.employment.gov.sk, www.cvtisr.sk, 
www.nku.gov.sk atď.), aj sekundárnu analýzu relevantných štúdií z 
Maďarska (Czibere & Gal, 2010; Elöházi, 2012; Rurik, 2012; Adány & 
Vokó, 2014; Temesi, 2014; Babarczy. 2015; Gaal, 2015; Hanssens & 
Sziráki, 2015; Gyarmati, 2019; Halász, 2016; Horváth, 2016, Hajnal et all., 
2018 atď.), Poľska (Chojnicki & Czyź, 2000; Kraś, 2006; Grewiński & 
Lizut, 2012; Badanie, 2013; Grabusińska, 2013; Markowska-Kabala, 2013; 
Lewandowski, Kautsch & Sułkowski, 2013; Stolinńska-Pobralska, 2014; 
Luszczyńska, 2019; Skóbel & Rudka, 2019 atď.), Českej republiky (Peková, 
Pilný & Jetmar, 2005; Roupec, 2006; Hladká, 2007; Balík, 2011; Víšek & 
Průcha, 2012; Káčerová, Mládek & Ondačková, 2013; Halásková, 2013  
atď.), zo Slovenska (Humajová et all., 2008; Filipová, 2011; Repková. 2012; 
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Smatana et all., 2016; Sopkuliak, 2016; Kušnirik, 2017; Zacharová et all., 
2018), z analýz CEDEFOP, EURYDICE, OECD, Komisie Európskych 
spoločenstiev aj ďalšie najmä parciálne komparatívne štúdie (Bauby & 
Simile, 2010; Bullain - Panov, 2012; Genet et all., 2012; Kringos et all. 
2015; Greve, 2017 atď.). 
 
1 METODOLÓGIA 
 

Bolo by možné prostredníctvom ekonomického modelovania stanoviť 
normatívne najvhodnejšiu veľkosť jednotiek pre jednotlivé druhy verejných 
služieb, pričom je možné predpokladať, že pre rôzne verejné služby by sme 
dospeli k rôznym veľkostiam týchto jednotiek - nakoniec by sa musel aj tak 
hľadať nejaký optimalizačný kompromis, aby vznikla zmysluplná ale najmä 
reálna a uplatniteľná štruktúra týchto jednotiek v praxi. My sme zvolili iný, 
nenormatívny, empirický a analytický prístup, charakteristický (spolu s 
metódou komparácie) pre teóriu verejnej politiky: porovnávali sme reálne 
existujúce jednotky, fungujúce v praxi ako poskytovatelia verejných služieb 
v rôznych krajinách a v tejto komparácii sme sa pokúšali odhaliť hranice ich 
efektívnej funkčnosti. Výhodou takéhoto prístupu - na rozdiel od predchá-
dzajúceho normatívneho - je, že ponúkané riešenie je hmatateľne dostupné v 
existujúcej praxi a nie len ako teoretický (vypočítaný) koncept. 

Pre analýzu bolo potrebné najprv vytvoriť dvojdimenzionálnu matricu 
metodologických kritérií výberu jednotiek, ktoré možno porovnávať a ktoré 
musia byť adekvátne zadefinované jednak 1) v dimenzii inštitúcií verejnej 
správy, jednak 2) v dimenzii sortimentu verejných služieb.  

V rámci prvého kroku treba osobitne v prípade komparácií, týkajúcich sa 
systémov verejnej správy, starostlivo zvážiť charakteristiky jej štruktúry v 
porovnávaných krajinách. V našej a všeobecne európskej literatúre sa ako 
východisková báza pre medziregionálne porovnávania bežne používajú 
jednotky normalizovanej klasifikácie územných celkov v metodike Euros-
tatu: je tu však obmedzenie, vyplývajúce z faktu, že jednotky NUTS a LAU 
sú niekedy ekonomicko-štatistickými konštruktami a nie vždy zodpovedajú 
historicky sformovaným teritoriálnym štruktúram, ani (pôvodnému) územ-
nosprávnemu členeniu štátov: sú teda definované ako územné a nie ako 
administratívno-správne jednotky. Z hľadiska plochy územia je poľský okres 
(powiat) 5-6 krát menší ako český či slovenský samosprávny kraj a z 
hľadiska počtu obyvateľov je tento násobok ešte vyšší; a hoci maďarské 
župy (megye) sú oproti českým či slovenským regiónom menšie, oproti 
poľským powiatom sú ešte stále cca štvornásobne väčšie - hoci vo všetkých 
prípadoch ide o NUTS III a pod. Pre komparáciu je preto nutné využiť tú 
úroveň NUTS, ktorá je porovnateľná nielen z hľadiska kvantitatívnych 
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parametrov, ale napríklad aj z hľadiska pôsobnosti orgánov verejnej moci na 
danej úrovni, vrátane aspektu, že na tej istej alebo porovnateľnej úrovni 
nachádzame buď orgány (decentralizovanej) štátnej správy alebo orgány 
regionálnej (miestnej) samosprávy, ktoré sa môžu líšiť svojimi 
kompetenciami  originálnymi, čiže samosprávnymi (zadania własne, saját 
feladata, samostatná působnost, samosprávna pôsobnosť) a prenesenými, 
čiže poverenými (zadanie zlecone - powierzone, kihelyezett feladata, 
přenesená působnost, prenesená pôsobnosť). 

Z hľadiska operacionalizácie súborov verejných služieb, podobne ako v 
prípade štruktúry verejnej správy, aj tu sa ich štruktúra formovala historicky 
a preto je problematické komparovať verejné služby v krajinách, kde sa ich 
potreba ale i formy formovali výrazne rozdielne. Štát si kladie za jednu zo 
svojich úloh aj zlepšovanie kvality života svojich obyvateľov - a jednou z 
možných ciest je aj rozvoj verejných služieb, ktoré im poskytuje. V rozhodu-
júcej miere túto úlohu prenášajú centrálne orgány štátu na verejnoprávne 
subjekty štátneho alebo samosprávneho charakteru - na dekoncentráty týchto 
centrálnych orgánov štátnej správy alebo na orgány samosprávy, predovšet-
kým územnej. Pre rôzne oblasti verejných služieb je miera prenášania tohoto 
výkonu rozdielna. Niektoré  ostávajú v prevažnej miere v pôsobnosti 
centrálnych orgánov, iné sú v rozhodujúcej miere decentralizované, pretože 
ide o činnosti, ktoré priamo smerujú k človeku, týkajú sa priamo človeka, a 
tak priamo uspokojujú jeho potreby. Pre našu komparáciu sú práve preto 
tieto tzv. osobné služby, poskytované ako verejné služby, podstatne 
vhodnejšie a preto sa budeme v našej komparácii venovať predovšetkým 
týmto verejným službám. Najčastejšie sa sem zaraďujú sociálne služby, 
zdravotnícke služby a vzdelávacie služby. Verejné služby v sociálnej oblasti 
sa líšia veľmi výrazne podľa toho, aký model sociálnej politiky krajina 
preferuje, ale veľmi charakteristicky je v nich zastúpená najmä problematika 
seniorov - a hoci napríklad rôzne inštitúcie dlhodobej starostlivosti o týchto 
adresátov majú v Európe veľmi rozdielne zastúpenie (pokrývajúce od 2-3% 
až po 12-15% vekovej kohorty), predsa len ide o významnú formu 
sociálnych služieb, ktorá je vhodná na komparáciu. Verejné služby vo 
vzdelávaní zahŕňajú ako základné služby poskytovanie vzdelávania ako aj 
nadväzujúce služby: pre komparáciu sú vhodné najmä základné vzdelávacie 
služby a z hľadiska ich rozsahu, najmä služby poskytujúce základné a 
stredné vzdelanie, ktoré sú v komparovaných krajinách štandardne rozšírené. 
Za verejné služby v oblasti zdravotníctva považujeme poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti: vo všeobecnosti sem patria ambulancie a ordinácie 
lekárov, polikliniky, nemocnice rôznych typov a stupňov, ale aj lekárne atď.  

Na úrovni regiónov potom sme zvolili ako reprezentanta vzdelávacích 
služieb stredné školy (v klasifikácii ISCED 1997 kategória 3C: stredné školy 
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s maturitou), ako reprezentanta zdravotníckych služieb nemocnice (ako 
zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa počas 
hospitalizácie poskytuje nepretržitá zdravotná starostlivosť pacientom s 
najťažšími akútnymi ochoreniami, úrazmi, alebo ak je potrebná náročnejšia 
operácia) a ako reprezentanta sociálnych služieb zariadenia pre seniorov, 
označované v minulosti u nás jednoznačnejšie ako domovy dôchodcov (ako 
zariadenie pobytovej sociálnej služby, určenej predovšetkým seniorom). 
 
2 VÝSLEDKY 
 
 Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že aj z hľadiska pôsobnosti v 
oblasti zriaďovania verejných služieb v Poľsku máme dočinenia s 
konsolidovanou a funkčne usporiadanou miestnou a regionálnou 
samosprávou. Podobne je tomu aj v Českej republike. V Maďarsku došlo po 
roku 2012 k silnej de-municipalizácii a re-centralizácii verejnej správy, čo 
mení funkčnosť orgánov aj na miestnej úrovni. Napokon 
najproblematickejšia je z tohto hľadiska situácia na Slovensku. Celý rad 
problémov vyplýva aj z koncepčnej neujasnenosti kreovania regionálnej 
samosprávy. Vyššie územné celky majú rozdielne nemocničné kapacity (aj 
vzhľadom k počtu obyvateľov), rozdielny postoj k privatizácii nemocníc a 
neustále problémy so zadĺženosťou tých, ktoré im ostali. Opakovane sa 
stáva, že ako zriaďovatelia stredných odborných škôl rušia tie, ktoré sú síce 
na ich území, ale ktoré ako jedinečné na Slovensku, pričom sú z úzkeho 
krajského pohľadu nadbytočné. Viaceré domovy dôchodcov sa dostali do 
zriaďovateľskej pôsobnosti miest, hoci plnia výrazne nadobecné, regionálne 
funkcie, atď. Je zrejmé, že aj v tejto oblasti je dôvod všimnúť si aj skúsenosti 
z okolitých krajín, s ktorými nás spája nielen príslušnosť do Vyšehradskej 
skupiny, ale aj veľa historických ale aj aktuálnych sociálno-ekonomických 
charakteristík, ovplyvňujúcich spôsoby riešenia týchto otázok. 
 
2.1  Vzdelávacie služby 
 
 Vo všetkých porovnávaných krajinách existujú popri verejných školách 
aj školy cirkevné a súkromné, ktorých podiel je však v strednom školstve 
rôzny (PL  20 %, H 37 %, CZ 20 %, SK 30 %). Možno vysloviť hypotézu, 
že podiel neverejných stredných škôl by mal by mal dosahovať vzhľadom k 
určitým kultúrnym tradíciám porovnávaných krajín jednu pätinu až jednu 
tretinu všetkých stredných škôl. Celkove však prítomnosť a podiel 
neštátnych poskytovateľov týchto vzdelávacích služieb v komparovaných 
krajinách nijako nelimituje dominanciu verejnej správy ako poskytovateľa 
vzdelávacích služieb na úrovni stredných škôl. V niektorých krajinách 
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zriaďujú vybrané typy stredných škôl aj ústredné orgány štátu (CZ, PL), v 
niektorých krajinách určité špeciálne odborné školy zriaďujú príslušné 
odvetvové ministerstvá (SK zdravotníctvo, vnútro, armáda; CZ vnútro, 
armáda, H hospodárstvo, PL kultúra, poľnohospodárstvo, životné prostredie, 
morské hospodárstvo, zdravotníctvo, vnútro...). Nevykazuje to pritom väzbu 
na štruktúru orgánov týchto v území, ale skôr dve tendencie: 1) tzv. silové 
rezorty, v ktorých je prítomnosť súkromného sektoru prakticky nulová, si 
ponechávajú vo vlastnej pôsobnosti aj svoje vzdelávacie inštitúcie; 2) pred-
poklad, že vecné rezorty vedia lepšie odhadnúť kvantitatívne i kvalitatívne 
parametre odborného školstva vo svojej pôsobnosti oproti jeho zaradeniu 
medzi ostatné stredné školstvo. 
 Základným zriaďovateľom stredných škôl je 
- v Poľsku: okres v rámci originálnych kompetencií (v priemere 123 tis. 
obyv., cca 1000 km2), zriaďuje predovšetkým stredné všeobecné školy; 
odborné alebo špeciálne zriaďujú vyššie úrovne štátnej správy; 
- v Maďarsku: špecializovaná štátna správa - školský obvod na úrovni 
okresu (v priemere 56 tis. obyv., 530 km2), nezriaďuje priemyselné školy; 
- v Českej republike: samosprávne kraje (v priemere 749 tis. obyv., 5630 
km2), zriaďujú takmer všetky typy stredných škôl; 
- v Slovenskej republike: vyššie územné celky v rámci preneseného výkonu 
štátnej správy (v priemere 674 tis. obyv., 6130 km2), zriaďujú takmer všetky 
typy škôl, nezriaďujú zdravotné stredné školy. 
 Ako prevažujúce tendencie možno označiť 
- zriaďovateľská pôsobnosť ako originálna kompetencia regionálnej sa-
mosprávy; 
- zriaďovateľská pôsobnosť regiónov skôr pre všeobecné a nie pre odborné 
či špecializované školstvo; 
- za týchto podmienok môžu túto zriaďovateľskú pôsobnosť efektívne 
vykonávať aj samosprávne orgány (variantne štátne orgány) pre teritórium 
(spádovú oblasť, školský obvod) s kapacitou rádovo 100 tisíc obyvateľov. 
 
2.2  Zdravotnícke služby 
 
 V segmente zdravotníctva došlo oproti ďalším dvom komparovaným 
segmentom služieb v komparovaných krajinách (s výnimkou Maďarska v 
poslednom desaťročí) k najvýraznejšiemu prieniku trhových vzťahov do 
verejného sektora. Hoci financovanie zdravotníctva je naďalej z verejných 
zdrojov (ak za také považujeme zdroje zdravotných poisťovní), dosah 
verejnej moci, verejného sektora či dokonca verejnej správy na poskytovanie 
zdravotníckych služieb (s výnimkou tvorby legislatívneho rámca) poklesol. 
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 Pokiaľ ide o sieť nemocníc, vo všetkých porovnávaných krajinách 
existujú popri verejných nemocniciach aj nemocnice cirkevné a súkromné, 
ktorých podiel je však značne rozdielny (PL 44 %, CZ 55 %, SK 38 %, H 22 
%). Vo všetkých týchto štátoch je významným zriaďovateľom štát, 
reprezentovaný jeho centrálnymi orgánmi (popri ministerstvách 
zdravotníctva najčastejšie ministerstvá tzv. silových rezortov). Nemocnice, 
zriaďované regionálnymi orgánmi zohrávajú skôr doplnkovú úlohu: 
- v Poľsku: okresy zriaďujú základnú sieť nemocníc (jedna nemocnica v 
každom okrese), pričom ide o základný typ nemocníc (s povinnou štruktúrou 
štyroch základných oddelení) (v priemere pre 123 tis. obyv., 1000 km2); 
kraje (vojvodstvá) zriaďujú sieť nemocníc vyšších typov, štát zriaďuje 
špičkové pracoviská; 
- v Maďarsku: samospráva (župy, prípadne mestá) zriaďuje v súčasnosti už 
len menej ako desatinu všetkých nemocníc, nemocnice s územnou 
pôsobnosťou na úrovni žúp zriaďujú regionálne orgány štátu, ktorých je 
osem (v priemere pre 1 230 tis. obyv., 11 630 km2); 
- v Českej republike: keďže väčšina nemocníc je privátnych alebo štátnych, 
zriaďovanie nemocníc samosprávnymi krajmi (v priemere pre 749 tis. obyv., 
5630 km2) má len doplnkový charakter a mali by len kompletizovať sieť, 
vytvorenú inými zriaďovateľmi; 
- na Slovensku: zriaďovanie nemocníc vyššími územnými celkami (v 
priemere pre 674 tis. obyv., 6130 km2) má síce len doplnkový charakter ale 
aj tu by malo len kompletizovať sieť, vytvorenú inými zriaďovateľmi, 
pričom zriaďovanie nemocníc mestami (alebo v pôsobnosti miest) má len 
celkom okrajový charakter. 
 Ako prevažujúce tendencie môžeme označiť: 
- pri silnej ingerencii trhu nie vždy úspešnú snahu o určitú proporciu 
štátnych a súkromných nemocníc, pričom komparovaným štátom sa darí 
udržiavať si vedúcu pozíciu v zriaďovaní nemocníc najvyšších typov (spolu 
s univerzitami), vyváženú pozíciu si udržiava aj pri nemocniciach vysoko 
špecializovaných; 
- regionálne orgány majú najčastejšie funkciu kompletizovania štruktúry 
nemocníc v území: tu sa teritoriálne vykonáva táto pôsobnosť rádovo pre 
územie s viac ako pol miliónom až miliónom obyvateľov. Pokiaľ je 
regionálnym orgánom zverená širšia pôsobnosť, týka za to zriaďovania siete 
základného typu nemocníc s územnou pôsobnosťou pre cca 150 tis. obyv. - 
čo je variantné riešenie oproti tejto pôsobnosti v rukách štátu; 
- zriaďovanie nemocníc orgánmi miestnej samosprávy je len okrajovým 
javom a celkove je miestna samospráva opodstatnene (z hľadiska 
efektívnosti) vytláčaná z pozície poskytovateľa zdravotníckych služieb. 
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2.3  Sociálne služby 
 
 Aj v tejto oblasti pôsobia vo všetkých porovnávaných krajinách popri 
verejných poskytovateľoch a zriaďovateľoch aj poskytovatelia a 
zriaďovatelia súkromní.  Pokiaľ ide o zariadenia typu domovov sociálnych 
služieb pre seniorov (domovov dôchodcov), je tento podiel pomerne 
významný vo väčšine porovnávaných krajín (PL 28 %, H 36 %, CZ 50 %, 
SK 55 %).  
 Napriek tomu regionálne orgány majú stále dôležitú úlohu: 
- v Poľsku: okresy (123 tis. obyv., 1000 km2) sú jasne dominantným 
zriaďovateľom tohto typu sociálnych služieb; 
- v Maďarsku si najmä župy (499 tis. obyv., 4650 km2) udržali významnú 
pozíciu v tejto oblasti, aj keď iniciatíva štátu, ktorá tu tiež charakterizuje 
vývoj s cieľom zvýšenia efektívnosti, sa realizuje tiež prostredníctvom 
okresov (56 tis. obyv., 530 km2), pričom pozícia obcí sa uchováva vlastne 
len v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta a ďalších väčších miest; 
- v Českej republike pri vysokej miere podielu neštátnych zriaďovateľov a 
poskytovateľov sociálnych služieb majú najvyšší podiel na zriaďovaní 
domovov dôchodcov aj mestá a obce s rozšírenou pôsobnosťou (28 tis. 
obyv., 210 km2), ale aj samosprávne kraje (749 tis. obyv., 5630 km2); 
- na Slovensku pri takisto vysokom podiele neštátnych zriaďovateľov a 
poskytovateľov sociálnych služieb majú takisto najvyšší podiel na 
zriaďovaní zariadení pre seniorov (domovov dôchodcov) mestá a obce, 
pričom údaj o ich priemernej veľkosti (8442 obyv.) je skreslený takmer 
štvrtinovým podielom obcí do 1000 obyvateľov (ktoré tvoria 68 % obcí na 
Slovensku) medzi zriaďovateľmi, druhým najvýznamnejším verejným 
zriaďovateľom sú samosprávne kraje (674 tis. obyv., 6130 km2). 
 Ako prevažujúce tendencie možno identifikovať 
- zrejmú dominanciu nadobecných zriaďovateľov domovov dôchodcov; 
- pri regionálnych zriaďovateľoch aj pri veľkom rozptyle ich personálnej 
kapacity (od desaťtisícov do státisícov obyvateľov) sa medián pohybuje 
medzi 50 a 100 tisícami obyvateľov. 
 
3 ODPORÚČANIA A DISKUSIA 
 
 Môžeme teda uzavrieť, že existuje v stredoeurópskych podmienkach 
určitou praxou ale aj určitými prvkami hlbšej spoločnej kultúrno-sociálnej 
identity podmienené určité preferovateľné parametre pre voľbu správnych 
jednotiek, ktoré možno považovať za vhodné pre zriaďovateľskú funkciu 
nemocníc (cca 100-150 tis. obyv.), všeobecných stredných škôl (do 100 tis. 
obyv.) a domovov dôchodcov (50-100 tis. obyv.). Tieto verejné služby (resp. 
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verejné služby tohto typu) by mali byť teda spravidla poskytované v 
regionálnych jednotkách tejto veľkosti z hľadiska počtu obyvateľov a 
samozrejme - aj s prihliadnutím k plošnému perimetru a prípadne aj k 
štruktúre sídel v regióne, s tým súvisiacej dopravnej obslužnosti a pod.  
 Každá krajina v rámci svojich reformných snáh o optimalizáciu a 
efektivitu poskytovania verejných služieb buď zvolí pre zriaďovateľské 
pôsobenie k poskytovaniu uvedených služieb také existujúce jednotky, ktoré 
týmto parametrom vyhovujú (ako to urobili v Poľsku), alebo ich vytvorí (ako 
to urobili v Českej republike alebo v Maďarsku). 
 Zároveň z toho vyplýva pre prípadnú komunálnu reformu v SR 
odporúčanie pre vytváranie konsolidovaných jednotiek buď toho typu ako 
reprezentujú obce (gminy) v Poľsku alebo obce s povereným obecným 
úradom (obce II. typu) v Českej republike. Treba tiež zvažovať, akú 
štruktúru verejnej správy (zrejme skôr územnej štátnej správy) by bolo 
vhodné vytvoriť na Slovensku tak, aby jej jednotky (v počte cca 50, resp. cca 
30 - 50) pri priemernom počte cca 100 tis. obyv. (resp. 100-150 tis. obyv.) 
boli optimálne ako zriaďovatelia základných typov stredných škôl (gymnázií 
a pod.) s vyňatím zriaďovateľskej funkcie k odborným školám do pôsobnosti 
krajov (vyšších územných celkov) a (v prípade jedinečných škôl) do 
pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy, alebo celkove do pôsobnosti 
vecne príslušných viacerých rezortov. Tieto jednotky by zároveň mali 
povinnosť zriaďovať nemocnice zo základnou štruktúrou oddelení. Ukazuje 
sa, že členenie Slovenska na 38 okresov v období rokov 1990 - 1996 (keď sa 
ešte ale neriešil problém zverovania zriaďovateľskej pôsobnosti v dnešných 
parametroch) by tejto požiadavke vyhovovalo lepšie ako dnešná existencia 
79 okresov, ktorých funkčnosť je z tohto hľadiska neidentifikovateľná. 
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Abstract 
 
Territorial self-government in the conditions of Slovak Republic performs practically for 
thirty, overall twenty years. Over this relatively long period of time, some specifics have 
emerged within its two subsystems, which have not only brought the individual achievements, 
but the failures as well. Thus, in this presented paper we focus on selected aspects, which 
present the mentioned performance of territorial self-government in the conditions of the 
Slovak Republic. In this context, it is not only the very constitutional definition of the right to 
self-government and administration of public matters with bodies designated for such 
purpose, but also a subjective view on the functioning of its collective and monocratic bodies.  
 
KEY WORDS: democracy, self-government, aspects of the territorial sefl-government. 
 
 
ÚVOD 
 

V snahe o stručnú charakteristiku územnej samosprávy v našich 
podmienkach musíme vychádzať z historických udalostí a ich dôsledkov, 
ktoré sa stali základom pre zmenu jej fungovania. Východisková pozícia 
samosprávy nebola jednoduchá, nakoľko sieť miestnych národných výborov 
tak ako si ich pamätáme, nebola samosprávou v pravom význame (Mikuš, 
2019). Národné výbory predstavovali zastupiteľské zbory pracujúceho ľudu, 
zložené z poslancov, ktorí boli volení na základe všeobecného, rovného 
a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Súčasne zákon dával ľudu 
moc nad poslancami tým, že poslanec mohol byť z vôle ľudu kedykoľvek 
odvolaný. Ján Malast (2016) pripomína, že na jednej strane nielen 
v politických, ale aj odborných kruhoch jestvovala tendencia subsystém 
samosprávy potláčať, no na druhej strane existovali silné snahy o jej 
predstieranie. Ak by sme mali objektívne charakterizovať inštitút národných 
výborov, možno konštatovať, že vo svojej podstate predstavovali úzke 
prepojenie výkonu štátnej správy a samosprávy prostredníctvom jediného 

 
87Príspevok je výstupom projektu KEGA 001UCM-4/2019: Dynamika premien verejnej 
správy v Slovenskej republike. 
88 Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Bučianska 4/A, 917 01, 
jan.machyniak@ucm.sk. 
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orgánu (Balík, 2009). V nasledujúcej časti preto v stručnosti pripomíname 
právne vymedzenie a z neho vyplývajúce pôsobenie územnej samosprávy. 

 
1 ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA 

Aj na základe predchádzajúcich skúseností môžeme subsystém územnej 
samosprávy objektívne pokladať za jeden z hlavných pilierov 
demokratického politického systému, realizovaného v rámci moderného 
a právneho štátu. Niet totiž väčšieho demokratického práva než toho, že 
občania majú právo rozhodovať o veciach, ktoré sa ich bezprostredne 
dotýkajú. Možno aj práve z tohto dôvodu je územnej samospráve venovaný 
relatívne široký priestor v rámci ústavy. Domnievame sa, že umiestnenie 
územnej samosprávy v ústave nie je náhodné. Tým, že jej zákonodarca dal 
priestor pred zákonodarnou mocou bolo jeho zámerom zdôrazniť jej význam 
a v neposlednom rade materiálnu hodnotu v modernom, demokratickom 
a právnom štáte.89 Z textu ústavy vyplýva, že základom územnej samosprávy 
je obec a spolu s ňou aj vyšší územný celok. Tieto subjekty predstavujú 
samostatné územné, samosprávne a správne celky združujúce osoby, ktoré 
majú na ich území trvalý pobyt. Na tomto mieste je žiaduce zdôrazniť, že 
nemusí ísť výlučne iba o občanov SR, ale aj príslušníkov iných štátov – 
cudzincov, ktorí majú od príslušného ústredného orgánu štátnej správy 
povolenie k trvalému pobytu.  

Z právneho pohľadu, obec a vyšší územný celok predstavujú právnické 
osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária 
s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami (Kozovský, 
2013). V tomto kontexte môžeme o miestnej a regionálnej samospráve 
hovoriť ako o subjektoch, ktoré sú relatívne nezávislé od štátu. Slovo 
„relatívne“ používame zámerne, nakoľko toto tvrdenie je limitované 
situáciami, ktoré prináša reálna prax.  

Demokratickým prvkom územnej samosprávy (nielen v našich 
podmienkach) je práve spôsob participácie občanov na správe vecí 
verejných., resp. na realizácií verejného záujmu (Konečný, 2021). Už 
niekoľko desaťročí je v politicko – vedných koncepciách relatívne rozšírený 
názor, že moc ľudu by nemala byť obmedzená výlučne na výber zástupcov, 
ktorí ho budú pri rozhodovaní zastupovať, ale občanovi je potrebné umožniť, 
aby bol priamo účastný na rozhodnutiach týkajúcich sa dôležitých otázok 

 
89 V tejto súvislosti máme na mysli predovšetkým východiskové princípy slovenského 
konštitucionalizmu, ktorými sú: (1) princíp demokracie, (2) princíp pluralizmu, (3) 
zabezpečenia a ochrany ľudských a občianskych práv, (4) princíp právneho štátu, (5) princíp 
republikánskeho parlamentarizmu, (6) princíp ústavnej deľby moci, (7) princíp unitárneho 
štátu a napokon (8) princíp samosprávy (Palúš, Somorová, 2010). 
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života lokálnych spoločenstiev (Briška, Kulašik, 1995). V tomto duchu 
Ústava SR garantuje obyvateľom samosprávnych jednotiek právo 
participovať na verejnej politike prostredníctvom zhromažďovania 
obyvateľov obce, miestneho referenda, referenda na území vyššieho 
územného celku, orgánov obce alebo orgánov vyššieho územného celku 
(Kováčová, 2014, Alman, 2017). Ústava tak obmedzuje intervenciu štátu do 
chodu samosprávy prostredníctvom zákonom stanovených spôsobov. Ústava 
SR dáva samospráve do rúk i reálny nástroj moci – oprávnenie vydávať 
všeobecne záväzné nariadenia vo veciach, ktoré sa týkajú spravovania 
verejných vecí na lokálnej a regionálnej úrovni, resp. realizovania verejného 
záujmu (Svák a kol., 2012; Jesenko a kol., 2015). 

2 ORGÁNY ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY A ICH KOMPETENCIE 

Výkon územnej samosprávy je zverený priamo voleným orgánom. K nim 
zaraďujeme obecné zastupiteľstvo, starostu obce, zastupiteľstvo vyššieho 
územného celku a predsedu vyššieho územného celku. Funkčné obdobie 
priamo volených orgánov oboch foriem územnej samosprávy je stanovené 
na obdobie 4 rokov90. Aktívnym a pasívnym volebným právom disponujú 
občania a obyvatelia, ktorí majú na území obce alebo samosprávneho kraja 
trvalé bydlisko a ku dňu volieb spĺňajú všetky zákonom stanovené 
podmienky (zákon č. 180/2014 Z. z.). K monokratickým orgánom územnej 
samosprávy v našich domácich podmienkach radíme funkciu starostu obce, 
resp. primátora mesta a predsedu samosprávneho kraja ako predstaviteľa 
regionálnej úrovne samosprávy.  

Starosta obce alebo primátor mesta sú najvyššími monokratickými 
orgánmi miestnej samosprávy. Zjednodušene môžeme povedať, že ide 
o výkonný orgán samosprávy. Jeho postavenie je posilnené aj tým, že 
v majetkoprávnych  a pracovnoprávnych vzťahoch vystupuje ako štatutárny 
orgán samosprávy. Oproti tomu, v oblasti administratívnosprávnych 
vzťahoch vystupuje ako správny orgán. Jeho funkcia sa okrem vyššie 
uvedených výkonných okruhov spája aj s reprezentáciou samosprávy, 
nakoľko podľa Ústavy Slovenskej republiky zastupuje obec navonok. Vo 
všeobecnosti platí, že do portfólia výkonu kompetencií starostu ako 
výkonného orgánu obce patria kompetencie, ktoré nespadajú výlučne do 
právomocí obecného zastupiteľstva. Tieto kompetencie sa týkajú nielen 

 
90 Výnimku tvorí súčasné volebné obdobie orgánov samosprávnych krajov, nakoľko členovia 
priamo velených kolektívnych (poslanci)  a monokratických (predsedovia) orgánov 
samosprávnych krajov boli v posledných voľbách zvolení na obdobie 5 rokov. Touto novelou 
zákona sa sleduje jediný cieľ a síce, zjednotenie termínov konania volieb do orgánov 
samosprávy obcí s voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Od roku 2022 sa tak budú oba 
druhy volieb konať v tom istom termíne. 
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preneseného výkonu štátnej správy, ale aj originálnych právomoci miestnej 
samosprávy. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zveruje do 
výhradnej právomoci starostu vydávanie pracovného a organizačného 
poriadku obecného úradu a rovnako aj oprávnenie rozhodovať o obsahovej 
podobe poriadku na finančné ohodnotenie pracovníkov obce (Žofčinová, 
2018). K jeho najvýznamnejším právomociam vo vzťahu ku kolektívnemu 
orgánu obecnej samosprávy (obecnému zastupiteľstvu) patrí zvolávanie 
a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva. V tomto kontexte má starosta 
obce aj významný podiel na tvorbe programu rokovania zastupiteľstva. 
Súčasne má výlučnú právomoc podpisovať uznesenia a nariadenia, ktoré 
obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní prijíma. V prípade nesúhlasného 
stanoviska  s prijatým uznesením zastupiteľstva má, právomoc (ak sa 
domnieva o protizákonnosti alebo nevýhodnosti opatrenia), ho nepodpísať. 
V takom prípade využíva tzv. sistačné právo, ktoré pozastavuje výkon 
takéhoto uznesenia. 

Podobne ako starosta obce, aj predseda samosprávneho kraja je 
z hľadiska rozhodovania monokratickým, exekutívnym orgánom regionálnej 
úrovne samosprávy. Jeho funkcia okrem reprezentácie samosprávnej 
jednotky navonok spočíva aj v pôsobnosti pri výkone originálnych 
a prenesených právomocí štátnej správy na regionálnu samosprávu. Zákon č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov  identifikuje 
predsedu samosprávneho kraja ako štatutárny orgán v majetkoprávnych 
a pracovnoprávnych vzťahoch. Z organizačného a riadiaceho hľadiska je 
predseda samosprávneho kraja zodpovedný za zvolávanie a vedenie 
rokovaní krajského zastupiteľstva. Do jeho pôsobnosti patrí aj návrh 
programu rokovaní. Zásadnou právomocou je signácia normatívnych 
právnych aktov. Táto kompetencia je veľmi podstatná, pretože uznesenia 
a všeobecne záväzné nariadenia zastupiteľstva samosprávneho kraja, 
nadobúdajú účinnosť až po podpísaní predsedom samosprávneho kraja. 
Súčasne je oprávnený vydávať nariadenia, ktorých účelom je modifikácia 
vnútornej správy samosprávneho kraja. K nim možno zaradiť smernice, 
pokyny, príkazy, prípadne metodické usmernenia (Svák a kol., 2012). Týmto 
spôsobom je oprávnený zasahovať do organizačnej štruktúry samosprávneho 
kraja. Z titulu svojej funkcie menuje riaditeľa úradu samosprávneho kraja a 
ako popredný predstaviteľ samosprávnej jednotky sa zúčastňuje oficiálnych 
slávnostných udalostí, zahraničných pracovných ciest, ktorých účelom je 
okrem iného aj reprezentácia.  
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Tabuľka 1 Porovnanie kompetencií monokratických orgánov územnej 
samosprávy 

Starosta Predseda samosprávneho kraja 
(1) zvoláva a vedie zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 
a obecnej rady 

(2) vykonáva obecnú správu 
(3) zastupuje obec vo vzťahu 

k štátnym orgánom, 
právnickým a fyzickým 

osobám 
(4) vydáva pracovný poriadok, 

organizačný poriadok 
obecného úradu a poriadok 
odmeňovania zamestnancov 

obce 
(5) rozhoduje vo všetkých 

veciach správy obce, ktoré 
nie sú zákonom alebo 

štatútom obce vyhradené 
obecnému zastupiteľstvu 

(1) zastupuje samosprávny kraj 
navonok 

(2) je štatutárnym orgánom 
v majetkoprávnych vzťahoch 

(3) je štatutárnym orgánom 
v pracovnoprávnych vzťahoch 

(4) môže pozastaviť rozhodnutie, 
ktoré je podľa jeho názoru 

nevýhodné pre samosprávny 
kraj 

(5) raz za mesiac zvoláva 
zasadnutie predsedov komisií 

samosprávneho kraja 
(6) odpovedá na interpelácie 

poslancov samosprávneho 
kraja 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe zákona č. 369/1990 Zb. a zákona č. 302/2001 
Z.z. 

Ku kolektívnym orgánom územnej samosprávy v našich domácich 
podmienkach radíme zastupiteľstvo obce, resp. mesta na miestnej úrovni 
a zastupiteľstvo samosprávneho kraja ako reprezentanta regionálnej úrovne 
samosprávy. 

Obecné zastupiteľstvo predstavuje kolektívny orgán, ktorý vymedzuje 
základné pravidlá hry pre činnosť obecnej samosprávy. Úloha zastupiteľstva 
je dôležitá najmä v kontexte hospodárenia s majetkom obce, schvaľovania 
rozpočtu a územného plánu. Vzhľadom k tomu, že zastupiteľstvo obce je 
kolektívnym rozhodovacím orgánom, rozhodnutia sú prijímané kolektívne 
na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Ide o formu uznesení, ktoré majú 
povahu nariadení (vrátane všeobecne záväzných) alebo určujú úlohy 
výkonným, resp. kontrolným orgánom miestnej samosprávy. V prípade 
potreby sa môžu dotýkať aj agendy jednotlivých komisií obecného 
zastupiteľstva alebo obecnej rady v prípade, že je v danej obci zriadená. 

Vzhľadom k tomu, že rozhodnutia obecného zastupiteľstva sú výsledkom 
demokratického kolektívneho schvaľovania, je nevyhnuté hlasovanie 
poslancov obecného zastupiteľstva. V tomto kontexte je dôležitým aspektom 
povaha a význam veci, o ktorých aktuálne zastupiteľstvo kolektívne 
rozhoduje. Výška kvóra (potrebného počtu hlasov poslancov obecného 
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zastupiteľstva) sa odlišuje podľa charakteru rozhodnutia, ktoré sa má prijať. 
Pri prijímaní uznesení, vyhlasovaní miestneho referenda alebo zvolania 
zhromaždenia obyvateľov obce sa vyžaduje dosiahnutie súhlasného 
stanoviska nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. V prípade, ak 
obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzne nariadenie, je 
nevyhnutné dosiahnuť podporu 3/5 prítomných poslancov. Ak poslanci 
rozhodujú o starostom pozastavenom všeobecne záväznom nariadení, je 
potrebné dosiahnuť 3/5 väčšiny všetkých členov obecného zastupiteľstva. 
Absolútna väčšina hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva je 
nevyhnutá v prípadoch, kedy obecné zastupiteľstvo rozhoduje o vyhlásení 
miestneho referenda o odvolaní starostu obce, zvolení alebo odvolaní 
hlavného kontrolóra obce alebo o prijatí rozhodnutia vo veci ochrany 
verejného záujmu.  

Priamo volený kolektívny orgán regionálnej samosprávy (zastupiteľstvo 
samosprávneho kraja) je založený na reprezentatívnom mandáte poslancov. 
Tvoria ho poslanci, ktorí boli zvolení na základe všeobecného, rovného, 
priameho a tajného hlasovacieho práva obyvateľov samosprávneho kraja. 
Kompetencie zastupiteľstva samosprávneho kraja siahajú od určovania 
hospodárenia a nakladania s majetkom kraja až po výkon tých kompetencií, 
ktoré nie sú zákonom zverené predsedovi. Na prijatie uznesenia 
zastupiteľstva je potrebné dosiahnuť súhlas nadpolovičnej väčšiny 
prítomných poslancov. V prípade nariadenia je kvórum o niečo vyššie, resp. 
je potrebné dosiahnuť súhlasné stanovisko 3/5 všetkých poslancov 
regionálneho zastupiteľstva. 
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Tabuľka 2 Porovnanie kompetencií kolektívnych orgánov územnej 
samosprávy 

Obecné zastupiteľstvo Zastupiteľstvo samosprávneho 
kraja 

 

(1) Určuje zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom 
obce a s majetkom štátu, 

ktorý obec využíva, 
kontroluje hospodárenie 

s týmto majetkom 
(2) Schvaľuje rozpočet obce, jeho 

zmeny, kontroluje jeho 
čerpanie a schvaľuje 
záverečný účet obce 

(3) Schvaľuje územný plán obce 
(4) Rozhoduje o zavedení 

a zrušení miestnej dane 
(5) Určuje náležitosti miestnej 

dane a poplatkov 
(6) Vyhlasuje miestne 

referendum o najdôležitejších 
otázkach života a rozvoja 

obce, zvoláva zhromaždenie 
obyvateľov obce 

(7) Uznáša sa na nariadeniach 
(8) Určuje plat starostu podľa 

osobitého zákona 
(9) Volí a odvoláva hlavného 

kontrolóra obce 
(10) Schvaľuje rokovací poriadok 

obecného zastupiteľstva 
a zásady odmeňovania 

poslancov 
 

 

 

 

(1) Uznáša sa na nariadeniach 
(2) Určuje zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom 
samosprávneho kraja 

(3) Schvaľuje program 
sociálneho, hospodárskeho, 

kultúrneho rozvoja 
samosprávneho kraja 

(4) Schvaľuje rozpočet a jeho 
zmeny 

(5) Schvaľuje poriadok 
odmeňovania zamestnancov 

podľa osobitého predpisu 
(6) Rozhoduje o vyhlásení 

referenda 
(7) Volí a odvoláva podpredsedov 

samosprávneho kraja (na 
návrh predsedu) 

(8) Zriaďuje komisie a iné orgány 
zastupiteľstva 

(9) Volí a odvoláva hlavného 
kontrolóra 

(10) Schvaľuje rokovací poriadok 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe zákona č. 369/1990 Zb. a zákona č. 302/2001 
Z.z. 

Spôsob, akým dnes fungujú monokratické a kolektívne orgány územnej 
samosprávy je výsledkom viacerých faktorov. Takto koncipovaná štruktúra 
územnej samosprávy a jej orgánov vychádza nielen z charakteru unitárneho 
a decentralizovaného štátu, ale i ekonomických, sociálnych a politických 
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podmienok (Wollmann, 2008). Absencia reálne fungujúceho subsystému 
územnej samosprávy pred rokom 1990 vytvárala špecifický priestor pre 
realizáciu celkovej transformácie verejnej správy a jednotlivých jej reforiem. 
Výsledkom týchto zmien bolo inštitucionálne ukotvenie územnej 
samosprávy v základnom zákone štátu a relatívne úspešná koncepcia 
decentralizovaného unitárneho štátu. Tieto kroky však neboli bezproblémové 
a v oblasti lokálnej moci sa do popredia dostali problémy, ktoré 
bezprostredne súviseli so vzájomným vzťahom samosprávy a štátu 
(Malíková, 1995). Samotný subsystém územnej samosprávy je potrebné 
vnímať najmä v kontexte doby, v ktorej dochádzalo k jej etablovaniu v rámci 
verejnej správy a politického systému (Sopóci, 1995; Novotný, Klíma, 
Králiková, Dudor, 2017; Mikuš, 2019). To platí pre obe úrovne. 

 
ZÁVER 
 

Územná samospráva v podmienkach Slovenskej republiky, resp. jej 
podoba a fungovanie sú determinované špecifickým historickým vývojom 
postkomunistickej krajiny v stredoeurópskom priestore. Miestna samospráva 
vo svojej reálnej podobe je prítomná v politickom systéme tri desaťročia, 
regionálna úroveň (ako výsledok negociačného prístupového procesu) dve 
desaťročia. Obe úrovne majú svoje priamo volené zastupiteľské orgány. Tie 
disponujú celým radom originálnych kompetencií, no kvalita ich výkonu je 
rôzna. Táto skutočnosť je spôsobená predovšetkým tým, že nie všetky 
jednotky územnej samosprávy sú schopné plnohodnotne realizovať zákonom 
stanovené úlohy a to nielen v oblasti jej originálnych kompetencií, ale aj 
tých, ktoré sú na samosprávne jednotky delegované zo strany štátu. Takmer 
tri tisícky miestnych samospráv, rozličný sociálny kapitál a finančné 
možnosti a jeden zákon nezohľadňujúci túto realitu. Veľmi podobne je tomu 
tak aj v prípade regionálnej samosprávy, nakoľko doposiaľ v radoch 
verejnosti hľadáme identifikáciu a stotožnenie s týmto nepochybne 
demokratickým právom správy vecí verejných nadobecného charakteru. 
Diskusie o počtoch samosprávnych krajov nemajú takpovediac konca kraja, 
no diskusie o kompetenciách sú na okraji pozornosti politických špičiek 
a záujmových združení a v neposlednom rade aj odbornej a širokej 
verejnosti. Práve na tomto mieste je vhodné položiť si otázku (náročnejšie 
v čase súčasnej koronakrízy): „Čo s tým alebo ako ďalej?“ Zámerne 
ponechávam túto otázku nezodpovedanú.  
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VÝZNAM A ÚLOHY SAMOSPRÁVY PRI RIEŠENÍ 
KORONAKRÍZY NA SLOVENSKU91  
 
 
PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.92   
 
 
Abstract 
 
The coronavirus pandemic affected almost all areas of social life in Slovakia and has become 
the dominant issue of the last two years. The government faced a new situation without 
previous experience in this field. We can openly declare it was not clear what kind of 
measures needed to be taken in the initial phase. The article deals with the self-governing 
regions what role they played in the whole process. It is necessary to emphasize that it was 
the self-governing regions with promptly reaction by taking measures within their own 
authorities. In addition, we focus on their role in other areas such as mass testing and 
vaccination. We evaluate the importance of large capacity vaccination centres created by 
self-governing regions. At the same time, we place emphasis on the analysis of a wide range 
of tasks that self-governing regions have provided. 
 
KEY WORDS: self-governing regions, the coronavirus crisis, competencies, vaccination 
centres. 
 
 
ÚVOD 
 

Koronakríza predstavuje dominantnú problematiku na Slovensku počas 
ostatných dvoch rokov. Predstavitelia vládnej moci boli postavení pred úplne 
novú situáciu, pričom v počiatočnej fáze nebolo jednoznačné, akými 
prostriedkami ju optimálne riešiť. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že 
v rovnakej situácii sa nachádzali aj okolité štáty, keďže neexistoval 
univerzálny mechanizmus riešenia. Samosprávne kraje na Slovensku v tomto 
procese zohrali dôležitú úlohu. Vôbec ako prvé zaviedli súbor opatrení v 
snahe eliminovať negatívne dopady. Môžeme tak konštatovať, že sa ukázali 
ako funkčný mechanizmus v rámci viacúrovňového vládnutia a 
demonštrovali tak svoje opodstatnenie. V predloženom článku tak 
hodnotíme jednotlivé úlohy samosprávnych krajov vychádzajúc zo 
zverených kompetencií. Osobitne analyzujeme ich význam pri celoplošnom 
testovaní a v procese očkovania. Opierame sa pritom o dáta, ktoré sme 

 
91 Príspevok je výstupom projektu KEGA 001 UCM-4/2019: Dynamika premien verejnej 
správy v Slovenskej republike. 
92 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Katedra verejnej správy, 
Bučianska 4/A, 917 01, Trnava. E-mail: dalibor.mikus@ucm.sk. 
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získali na základe komunikácie a rozhovorov s predstaviteľmi jednotlivých 
vyšších územných celkov.  

1 PROBLEMATIKA REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY 
V TEORETICKOM NAZERANÍ  

Územná samospráva ako celok predstavuje základný prvok vládnutia 
v rámci vertikálneho členenia moci. Vo svojej podstate vznikla z vôle štátu, 
ktorý akceptoval koncept zbavenia sa časti kompetencií v prospech nižších 
zložiek. Ak sa pozrieme na demokratické štáty v Európe, identifikujeme 
rôznu mieru decentralizácie v zmysle postavenia a významu subjektov 
územnej samosprávy. Kompetenčný rámec je vo všeobecnosti výsledkom 
rozsiahlych diskusií zohľadňujúc optimálne aplikovanie princípu subsidiarity 
(Švikruha, 2018). Dôležitým aspektom je aj historická skúsenosť 
jednotlivých štátov s modelmi delenie moci, do akej miery bol štát ochotný 
preniesť svoje rozhodovanie na nižšie zložky. V geopolitickom priestore 
stredovýchodnej Európy je spoločným znakom dedičstvo socialistického 
zriadenia s dominanciou komunistických síl a následne spustenie 
decentralizačných procesov po politických a spoločenských zmenách v roku 
1989. Predstavitelia moci tak boli postavení pred zložitú úlohu pretvoriť 
centralizované správne modely na mechanizmus viacúrovňového vládnutia. 
V týchto súvislostiach je žiaduce sa oprieť o teoretické vymedzenia autorov 
zaoberajúcich sa problematikou.  

Schakel (2009) vyzdvihuje samosprávu ako základný prvok a podmienku 
demokratického vládnutia. Primárne je to poistka proti návratu 
autoritárskych prvkov, čo bolo dôležité najmä v prípade postkomunistického 
bloku štátov. Oslabovanie štátnej moci na úkor samosprávy je prirodzený 
jav, na základe ktorého dochádza k hĺbkovým zmenám v procese vládnutia. 
Rovnako zdôrazňuje potrebu negovania hierarchickej organizácie 
v správnom systéme a k presadeniu kolegiálneho princípu ako stavebného 
prvku v rámci samosprávnych mechanizmoch. Koudelka (2007) súhlasí 
s touto interpretáciou, pričom kladie dôraz na princíp voľby pri obsadzovaní 
vytvorených samosprávnych orgánoch. Kolegiálny princíp by tak 
jednoznačne mal prevyšovať individuálny ako základná podmienka 
vládnutia na nižších úrovniach štátu. Tej (2007) zdôrazňuje dôležitosť 
edukačného prvku pri správe vecí verejných, keďže vybrané spoločenstvá sú 
nútené sa učiť ako spravovať danú územnú jednotku v medziach zverených 
kompetencií. Predpokladom fungujúceho samosprávneho systému je tak 
využitie potenciálu spoločenstva z hľadiska odbornosti a organizačných 
zručností. Dôležité postavenie má tak každý jeden člen spoločenstva 
z hľadiska výberu reprezentantov v rámci volebného procesu (Švikruha – 
Richvalský, 2020). Pri pohľade na okolité štáty máme viacero modelov 
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viacúrovňového vládnutia, pričom vo väčšine prípadov identifikujeme 2-
stupňové usporiadanie ako v Českej republike, či v Maďarsku, resp. 3-
stupňové modely aplikované vo Francúzsku alebo v Taliansku.  

Regionálna samospráva na Slovensku je výsledkom špecifického vývoja 
po roku 1989. Kováčová (2020) zdôrazňuje, že v prvej etape reformy 
verejnej správy sa kládol dôraz na vytvorenie plnohodnotnej samosprávy na 
miestnej úrovni. Fungovanie demokratického systému tak muselo vychádzať 
zo silných samosprávnych obcí, ktoré si po viac ako štyridsiatich rokoch 
centralistického socialistického zriadenia dokážu riadiť a spravovať vlastné 
záležitosti lokálneho charakteru. Regionálna úroveň tak nebola primárnym 
záujmom reprezentantov moci, hoci prišlo k zrušeniu pôvodného systému 
krajov s modelom 3+1. Sústava národných výborov bola podľa väčšiny 
politických predstaviteľov typickým znakom socialistického systému, 
pričom sa zasadzovali za vytvorenie úplne nového modelu zodpovedajúceho 
štandardom demokratických štátov (Šutajová, 2015). K tomuto však malo 
prísť až po rozsiahlej spoločenskej diskusii zhodnotením pohľadov 
viacerých strán vrátane aktérov z lokálnej úrovne. Otázka ďalšieho 
smerovania federácie a napokon rozpad Česko-Slovenska sa stali 
dominantnými témami v spoločnosti a do značnej miery negovali proces 
tvorby regionálnej samosprávy. Podľa Nižňanského a Hamalovej (2013) sa 
po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa do popredia dostali politické 
spory o povahu nového štátu, pričom politická nestabilita bránila prijímaniu 
akýmkoľvek uceleným reformám verejnej správy.  

Prvou významnou zmenou z hľadiska usporiadania regionálnych celkov 
bolo prijatie zákona č. 221/1996 zb. o územnom a správnom členení 
Slovenskej republiky a zákona č. 222/1996 zb. o organizácii miestnej štátnej 
správy. Na základe tejto legislatívy prišlo k obnoveniu krajskej štruktúry 
v zmysle ôsmych krajov. Kováčová (2020) však zdôrazňuje niekoľko 
problematických prvkov vzťahujúcich sa na prijatú reformu. V prvom rade 
išlo len o zmenu v rámci štátnej správy, keďže vzniknuté krajské úrady mali 
plniť úlohy dekoncentrovaných orgánov. Aplikoval sa tak hierarchický 
princíp rozhodovania bez zakomponovania princípov samosprávneho 
riadenia (Machyniak, 2018). Reforma nepočítala so vznikom priamo 
volených orgánov, ktoré by mali svoju pôsobnosť v rámci jednoznačne 
definovaného kompetenčného rámca. Krajské úrady sa tak stali len 
vykonávateľom vôle štátnej moci. V druhom rade bola nevhodne zvolená 
samotná štruktúra a hranice krajov bez akéhokoľvek dôrazu na vymedzenie 
prirodzených regiónov. Môžeme teda identifikovať výrazné politické 
aspekty pri územnom vyčlenený správnych celkov. Ilustruje to napríklad 
Trnavský kraj, ktorý v sebe spájal časť Záhoria s časťou Žitného ostrova bez 
akýchkoľvek prirodzených, či historických väzieb.  
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Plnohodnotná regionálna samospráva sa stala jednou z priorít širokej 
vládnej koalície vzniknutej po parlamentných voľbách 1998 pod vedením 
Dzurindu. Klimovský (2014) to dáva do súvislosti s ašpiráciami Slovenska 
na vstup do Európskej únie, keďže vláda zdôrazňovala vznik vyšších 
územných celkov ako nevyhnutnosť pri čerpaní financií z európskych 
štrukturálnych fondov. Verejnosť tak nazerala na problematiku z hľadiska 
tohto aspektu, pričom samotné zameranie činnosti regionálnych celkov 
zostávalo neznámou. Zastúpenie rôznorodých politických prúdov vo vládnej 
koalícii a takmer permanentný politický konflikt sa podpísali pod výslednú 
podobu vyšších územných celkov. Vládny návrh sa zasadzoval za model 12 
územných jednotiek, pričom už v tomto prípade išlo o kompromisné 
riešenie. Splnomocnenec vlády pre reformu verejnej správy pôvodne 
navrhoval 16 celkov vychádzajúc z historických modelov žúp, ktoré 
zohľadňovali prirodzené regióny. Hoci modifikovaný model prijatý na 
vládnej úrovni spájal vybrané regióny do väčších celkov, stále zohľadňoval 
zmienený princíp. Návrh prešiel bez väčších pripomienok vládou, pričom 
parlamente prišlo k zakomponovaniu výrazných zmien. Časť poslancov 
vládnej koalície podporila návrh opozičných pozmeňovacích návrhov, čoho 
výsledkom bolo definitívne prijatie modelu 8 vyšších územných celkov. 
V praxi tak zostali zachované územné celky definované reformou verejnej 
správy v roku 1996, pričom v rovnakých hraniciach mali vzniknúť 
samosprávne kraje s volenými orgánmi. Prijatý model viedol k takmer 
rozpadu vládnej koalície, keďže Strana maďarskej koalície zastupujúca 
maďarskú menšinu považovalo prijatú štruktúru ako najhoršiu alternatívu 
a považovala to za porušenie stanovených dohôd. Ako podmienku zotrvania 
si dalo prijatie kompetenčného rámca bez akýchkoľvek zmien (Mikuš, 
2018). 

Práve kompetenčný rámec je dôležitým východiskom pri zhodnotení úloh 
a významu regionálnej samosprávy v rámci koronakrízy. Práve na základe 
neho môžeme jednoznačne určiť, aké kompetencie prináležia vyšším 
územným celkov a do akej miery dokázali využiť svoj potenciál. 
Legislatívne bola táto oblasť zadefinovaná zákonom č. 416/2001 Z. z. o 
prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC. 
Decentralizačný proces tak mal okrem vzniknutých celkov posilniť aj 
postavenie obcí. Identifikujeme však istú kontroverziu, keďže vyššie územné 
celky boli prenesené do praxe od 1. januára 2002, pričom prenos 
kompetencií sa mal realizovať až od 1. apríla 2002 a to až v štyroch fázach 
v časovom horizonte do roku 2004. Počas celého obdobia však nebolo jasné, 
či nepríde k zmenám zo strany zákonodarcu, keďže sa vytvorila nová vládna 
koalícia. Zdĺhavý prenos kompetencií mal negatívny dopad aj na vnímanie 
vyšších územných celkov zo strany verejnosti, keďže nebola úplne jasné, 
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k čomu im zriadené samosprávne celky slúžia. Ak sa v komplexnosti 
pozrieme na kompetenčný rámec, identifikujeme pomerne významné 
právomoci vyšších územných celkov v oblasti školstva, dopravy, 
zdravotníctva, sociálnych služieb a kultúry. V oblasti školstva vystupujú 
samosprávne kraje ako zriaďovateľ rôznych typov stredných škôl ako 
gymnáziá, obchodné akadémie, či stredných odborných učilíšť. V doprave 
majú v kompetencii správu ciest II. a III. triedy, čo niekedy vedie 
k nezrovnalostiam z pohľadu občana pri adresovaní sťažností na konkrétne 
cestné komunikácie. Dôležitou je aj právomoc v rámci prevádzkovania 
prímestskej autobusovej dopravy, ktorú zabezpečuje vyšší územný celok. 
V oblasti zdravotníctva sa právomoci týkajú polikliník, ambulancií, či 
nemocníc s poliklinikami II. typu. Z hľadiska trendu starnúcej populácie sa 
javí ako dôležitá kompetencia zriaďovanie a prevádzkovanie domu 
sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, resp. rehabilitačných centier. V 
rámci prijatej legislatívy prešli pod vyššie územné celky kultúrne zariadenia 
ako divadlá, knižnice, múzea a galérie (zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC). Na základe 
toho môžeme jednoznačne konštatovať, že v definovaných oblastiach je 
úloha samosprávnych krajov pomerne významná, čo sa prejavilo aj pri 
vypuknutí koronakrízy.  

2 VÝZNAM SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV PRI RIEŠENÍ 
KORONAKRÍZY 

Šírenie vírusu Covid-19 predstavuje dominantnú problematiku vo 
verejnom priestore v ostatných dvoch rokoch. Predstavitelia štátnej moci 
boli postavení pred úlohu aplikovania nástrojov v snahe negovať negatívne 
javy. Ak vychádzame z objektívnych faktov, 6.marec 2021 môžeme 
považovať za dátum vypuknutia koronakrízy na Slovensku, kedy bol 
potvrdený prvý prípad infikovaného občana. Následný vývoj bol spojený 
s prijímaním mimoriadnych opatrení na jednotlivých úrovniach vládnutia, čo 
malo dopad na takmer všetky oblasti spoločenského života. Pri analýze 
jednotlivých krokov identifikujeme dôležitosť samosprávnych krajov, ktoré 
ako prvé reagovali na vzniknutú situáciu. V čase, keď nebolo jednoznačné, 
akým spôsobom by mali byť jednotlivé opatrenia prijímané,  Bratislavský 
samosprávny kraj (BSK) konal v rámci vymedzenej pôsobnosti a právomocí. 
Už 8.marca samosprávne orgány rozhodli o prerušení vyučovacieho procesu 
na všetkých stredných školách v zriaďovateľskej kompetencii vyššieho 
územného celku. V praktickej rovine sa to týkalo 54 vzdelávacích inštitúcií 
obsahujúc gymnáziá, odborné školy, resp. konzervatória, v ktorých bola 
prerušená prezenčná forma výučba do 13.marca. Zároveň prišlo k uzavretiu 
internátov ako potencionálnych ohnísk šírenia nákazy (V Bratislavskom 
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kraji zavrú pre hrozbu koronavírusu viac ako 50 škôl, výučbu pozastavili aj 
dve univerzity, 2020). Bratislavský samosprávny kraj (BSK) tak reagoval 
veľmi rýchlo na nové podmienky ovplyvnené vírusom Covid-19 a stal sa 
príkladom pre ostatné samosprávy, ale hlavne pre orgány štátu. Opatrenia sa 
dotýkali aj sociálnej oblasti, v rámci ktorej boli uzavreté zariadenia 
sociálnych služieb spravované vyšším územným celkom. V oblasti 
regionálnej dopravy bolo rozhodnuté o znížení počtu pravidelných liniek 
v snahe zabezpečiť dezinfikovanie dopravných prostriedkov. Z rozhodnutia 
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) prišlo aj k uzavretiu kultúrnych 
objektov ako múzeá, divadlá, či knižnice. Následne tieto pilotné opatrenia 
prijal ak Košický samosprávny kraj 11. marca s dôrazom na rovnaké oblasti 
v kompetencii vyšších územných celkov (Koronavírsu: Na Slovensku platí 
mimoriadna situácia, 2020). Odchádzajúca vláda Pellegriniho reagovala na 
vzniknutú situáciu až po niekoľkých dňoch, pričom kľúčové rozhodnutie 
bolo prijaté 16.marca. Nariadením vlády SR bol vyhlásený núdzový stav, 
ktorého dĺžka bola ústavne stanovená na 90 dní. Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu rozhodlo celoplošne o zastavení prezenčnej výučby na 14 
dní, pričom toto rozhodnutie bolo podmienené predchádzajúcimi krokmi 
vybraných vyšších územných celkov. Celkovo tak môžeme konštatovať že 
v prvej fáze koronakrízy regionálne celky zohrali významnú úlohu 
a v maximálnej miere využili svoj potenciál vychádzajúc z kompetenčného 
rámca.  

Ak sa pozrieme na ďalšie fázy koronakrízy, dôležitým bodom bolo 
celoplošné testovanie vychádzajúc z rozhodnutia štátnej moci. Vyššie 
územné celky sa dovtedy podieľali na úlohách ako distribúcia ochranných 
prostriedkov pre sociálne, zdravotnícke a školské zariadenia. V prípade 
domov sociálnych služieb aplikovali túto úlohu bez ohľadu na zriaďovateľa. 
Automaticky tak poskytovali ochranné pomôcky pre všetky zariadenia na 
území vyššieho územného celku vrátane tých súkromných. Pri samotnom 
testovaní samosprávne kraje nepredstavovali kľúčového aktéra, keďže touto 
úlohou boli primárne poverené obce (Uznesenie vlády č. 665 z 18. októbra 
2020). Zadávaním úloh zo strany štátu sa obce a mestá dostali do 
podriadeného postavenia, na základe čoho boli nútené realizovať plošné 
testovanie. Vyššie územné celky dobrovoľne prebrali na seba časť úloh, 
pričom boli nápomocné v nasledujúcich oblastiach:  

• organizačná a administratívna zložka  
• logistická stránka  
• informačná kampaň  
Z hľadiska organizačnej a administratívnej zložky vyššie územné celky 

poskytli zdravotnícky personál krajských nemocníc a ambulancií doplnený o 
študentov zdravotných škôl. V logistickej oblasti bolo rozhodnuté o využití 
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budov stredných škôl, či dokonca kultúrnych objektov. Dôležitosť môžeme 
rovnako prisudzovať aj informačnej kampani o dôležitosti testovania, ako 
sme mohli vidieť napr. v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). 
V týchto súvislostiach poukazujeme na zlepšenie spolupráce medzi vyššími 
územnými celkami a obcami, pričom sa opierame o prieskum Združenia 
miest a obcí Slovenska (ZMOS) realizovaný v období od 27.novembra 2020 
do 15. januára 2021 na vzorke 505 respondentov. Konkrétne išlo o starostov 
a primátorov, ktorí sa vyjadrili ohľadom tejto problematiky. Z prieskumu 
vyplýva, že 51,9 % z nich hodnotí spoluprácu ako systematickú, 25,9% za 
sporadickú a 7,4 % definovala začatie spolupráce. Len 5,9% sa vyjadrila, že 
neidentifikuje žiadnu spoluprácu. Tento prieskum bol realizovaný aj 
v súvislosti s novým programovým obdobím čerpania eurofondov v rokoch 
2021-2027, ktoré je možné len na základe vytvorených partnerstiev 
samosprávnych jednotiek (Prieskum ZMOSU, 2021) .  

V rámci koronakrízy môžeme identifikovať aj zvýraznenie aktivít 
združenia SK 8, ktoré zastupuje jednotlivé vyššie územné celky. Hoci 
vzniklo už v roku 2006, jeho činnosť bola pomerne neefektívna, pričom 
zmena prišla až po regionálnych voľbách 2017. Nové personálne zloženie 
SK 8 na čele s predsedom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) J. 
Viskupičom si dalo za cieľ byť rovnocenným partnerom k vláde, parlamentu 
a štátnym orgánom z hľadiska vplyvu pri vytváraní legislatívy. Dôkazom 
naplnenia týchto snáh za ostatné obdobie bolo presadenie zmien v doprave 
v zmysle novelizácie zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Koronakríza 
však priniesla impulz na ďalšie legislatívne zmeny. Hoci sme deklarovali 
význam regionálnej samosprávy na konkrétnych bodoch, samosprávne kraje 
boli vynechané z krízového riadenia. Disponovali postavením 
koordinačných orgánov, pričom ich snahou bola transformácia na subjekt 
krízového riadenia. Cieľavedomou činnosťou SK 8 sa nakoniec podarilo 
tento bod presadiť. Predseda združenia J. Viskupič na stretnutí s predsedom 
vlády na začiatku roka 2021 zdôraznil: „župy sú prirodzenou a nevyhnutnou 
súčasťou riešenia mimoriadnych situácii“, čo sa pretavilo aj do 
legislatívneho rámca (Župy sú pripravené pomôcť vláde aj pri zrýchlení 
očkovania, 2021) Novelizáciou zákona č.387/2002 Z.z. o riadení štátu v 
krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a zákona č. 
42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva sa vyššie územné celky stali 
oficiálnymi orgánmi Ústredného krízového riadenia. V praktickej rovine sa 
tak podieľali na navrhovaní a prijímaní opatrení na regionálnej a rovnako tak 
celoštátnej úrovni. Na základe praktických skúseností sa stali dôležitými 
aktérmi v rozhodovacom procese, pričom do určitej miery prišlo ku 
korigovaniu návrhov jednotlivých rezortov. 
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Kľúčovou problematikou v rámci riešenia koronakrízy v roku 2021 je 
otázka očkovania, ktorú štát koordinuje s vyššími územnými celkami. Práve 
z ich strany vyšla iniciatíva podpory celého procesu ako jedného z hlavných 
nástrojov v boji proti šíreniu vírusu. Zasadili sa za vytvorenie očkovacích 
tímov zložených z ambulantných lekárov a sestier v súvislosti 
s vybudovaním veľkokapacitných centier mimo nemocníc. V praxi tak 
vyššie územné celky mali zabezpečiť očkovanie organizačne, personálne aj 
logisticky. Na základe toho ich 11.februára 2021 Ministerstvo zdravotníctva 
SR poverilo koordináciou očkovania na svojom území. Pilotný projekt 
spustil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) 12. februára v rámci Športovej haly 
v Žiline za participácie ambulantnej sféry a mladých medikov. Z hľadiska 
obmedzenej kapacity vakcín v danom období boli očkované vybrané skupiny 
obyvateľstva. V tomto prípade išlo o učiteľov do 55 rokov. Po úspešnej 
realizácie tejto koncepcie v praxi prišlo k vytváraniu veľkokapacitných 
očkovacích centier (VKOC) aj v ďalších samosprávnych celkov. Otvorením 
týchto stredísk v Nitre a v Trenčíne 20. marca sa presadil tento model vo 
všetkých vyšších územných celkoch.  

Tabuľka 1 Veľkokapacitné očkovacie centrá v rámci jednotlivých VÚC 
v roku 2021 

 
SAMOSPRÁVNY KRAJ POČET 

VKOC JEDNOTKY VKOC 

Bratislavský samosprávny 
kraj 4 BA, BA-Karlova Ves, Pezinok, 

Malacky 
Trnavský samosprávny 

kraj 5 2x TT, Piešťany, Dunajská Streda, 
Skalica 

Trenčiansky samosprávny 
kraj 2 Trenčín, Prievidza 

Nitriansky samosprávny 
kraj 5 Nitra, Šaľa, Štúrovo, Nové Zámky, 

Levice 

Banskobystrický 
samosprávny kraj 8 

Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad 
Hronom, Veľký Krtíš, Lučenec, 

Revúca, Brezno, Rimavská Sobota 
Žilinský samosprávny kraj 2 2x Žilina 

Prešovský samosprávny 
kraj 5 Prešov, Humenné, Poprad, Bardejov, 

Stará Ľubovňa, 

Košický samosprávny kraj 3 Košice, Spišská Nová Ves, 
Michalovce 

 34  
Zdroj: vlastné spracovanie, podľa údajov zozbieraných z VÚC  
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Zriaďovanie veľkokapacitných očkovacích centier riadený 
samosprávnymi krajmi bol zložitejší proces, ktorý sa viazal na obdobie 
mesiacov február až máj. V týchto súvislostiach je potrebné zvýrazniť 
význam veľkokapacitného očkovacieho centra v Bratislave v priestoroch 
Národného futbalového štadióna (NFŠ), ktoré bolo zriadené 13. marca 2021. 
Z hľadiska intenzity očkovania išlo o najvýznamnejšie centrum v rámci 
Slovenska. Na základe priamej komunikácie s hovorkyňou Bratislavského 
samosprávneho kraja (BSK) Luciou Forman prednášame štatistické údaje, 
čím demonštrujeme význam samosprávneho kraja v procese očkovania. Pri 
otvorení bol nastavený denný limit 2500 podaných dávok, pričom po 
vyriešení problému s vakcínami bol dosiahnutý priemer 4000 očkovaných. 
Maximálna hodnota bola 4545. V priebehu obdobia 13. marca – 7. augusta, 
kedy tu očkovanie prebiehalo, bolo podaných viac ako 260 000 dávok. 
V štatistickom vyjadrení bolo v rámci Bratislavského samosprávneho kraja 
(BSK) viac ako 69 % očkovaní vykonaných v réžii tohto veľkokapacitného 
centra spolu s centrom v Karlovej Vsi, ktoré bolo rovnako zriadené 
Bratislavským samosprávnym krajov (BSK) ešte v prvotnej fáze 27. 
februára. Očkovacie centrá zriadené vyššími územnými celkami tak zohrali 
dôležitú úlohu v procese očkovania, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom zo 
strany predstaviteľov štátnej moci. Samosprávne kraje tak ukázali svoju 
opodstatnenosť a stali sa dôležitými aktérmi riešenia problémov spojených 
s koronakrízou.  
 
ZÁVER  
 

Koronakríza na Slovensku odhalila viaceré nedostatky pri zabezpečovaní 
služieb pre občana zo strany štátu. Vyššie územné celky sa však ukázali ako 
funkčné jednotky pri riešení kritických situácii, čo sme jednoznačne 
demonštrovali aj v predloženom príspevku. V prvotnej fáze to boli práve 
samosprávne kraje, ktoré dokázali promptne reagovať na vzniknutú situáciu 
prijatím súboru opatrení v rámci vymedzených kompetencií. Na základe 
toho sa stali príkladom pre štátne orgány a vládu, akým spôsobom 
pristupovať k problematike aj za cenu nepopulárnych opatrení. Primárne tak 
prebrali na seba zodpovednosť realizovania týchto krokov v prvotnej fáze. 
Následne vyššie územné celky poskytli organizačnú, technickú a personálnu 
pomoc miestnym samosprávnym jednotkám v procese testovania 
obyvateľstva, hoci touto úlohou vláda poverila obce a mestá. Zároveň sme 
identifikovali prehĺbenie spolupráce medzi regionálnymi a miestnymi 
samosprávnymi celkami, čo môže byť pozitívnym signálom v procese 
čerpania eurofondov v programovom období 2021-2027. Osobitný  význam 
zohrali vyššie územné celky v procese očkovania prostredníctvom 
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vytvorenia veľkokapacitných očkovacích centier.  Výrazne tak urýchlili 
podávanie jednotlivých dávok a zároveň znížili zaťaženie nemocníc. 
Aktivizácia združenia SK8 pri riešení vybraných problémov sa odrazila v 
posilnenom postavení samosprávnych krajov vo vzťahu k štátnym orgánom 
a vláde, na čo sme rovnako poukázali v predloženom príspevku.   
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VYUŽITIE SOCIÁLNYCH SIETÍ VYŠŠÍMI 
ÚZEMNÝMI CELKAMI PRI INFORMOVANÍ 
VEREJNOSTI  
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Abstract  
 
Regarding the impacts of social media on the execution of public administration, the states try 
to find optimal solutions, which might help to increase the qualitative aspects of public 
governance. The aim of the study is to examine the use of official Facebook pages by self-
governing regions of Slovak republic, more precisely the basic aspects connected with 
authenticity and transparency of official Facebook pages. The main finding is based on the 
statement that the public administration must secure the authenticity and transparency of 
their official Facebook pages, mainly multichannel features, widening of the audience, as well 
as the use of the newest functionalities introduced by the Facebook. Besides, the benefit of the 
article is associated with fostering an interest in examined issues of social media usage in the 
sphere of public administration. 
 
KEY WORDS: social media, self-governing regions, transparency, authenticity, Slovakia 
 
 
ÚVOD 
 

Vplyv informačno-komunikačných technológií na výkon funkcií verejnej 
správy je často považovaný za významnú výzvu spravovania veci verejných. 
Súčasne prebiehajúce technologické zmeny otvorili nové dimenzie 
fundamentálnych procesov spravovania dnešných demokratických štátov 21. 
storočia. Vzhľadom na rozvoj inovatívnych nástrojov verejná správa začala 
využívať sociálne médiá, ktoré slúžia ako alternatívne komunikačné 
platformy. Pri porovnaní tradičných komunikačných platforiem a sociálnych 
médií môžeme povedať, že sociálne média prinášajú kvalitatívne odlišnú 
úroveň interaktivity medzi ich užívateľov, oficiálne profily na sociálnych 
médiách sú schopné zasiahnuť širšiu verejnosť, ale zároveň majú aj potenciál 
a schopnosť zlepšiť online participáciu občanov (Silva a kol., 2019; Warren 
a kol., 2014; Bregman 2012). V načrtnutých kontextoch je využívanie 
sociálnych médií orgánmi verejnej správy prierezovým problémom 
súčasného spravovania spoločnosti. Orgány verejnej správy v súčasnosti len 
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začali proces štandardizácie operatívnych procesov monitoringu a zdieľania 
informácií na sociálnych sieťach, pričom aj príprava stratégií informovania 
cieľového publika zďaleka nedosahuje tak sofistikovanú úroveň ako by to 
bolo žiadúce (Charest a kol., 2016; Wukich a Mergel, 2016). 
 Vzhľadom na uvedený trend je cieľom príspevku skúmať využívanie 
oficiálnych stránok samosprávnych krajov Slovenskej republiky na sociálnej 
sieti Facebook, konkrétne základné aspekty spojené s autenticitou 
zverejňovaných informácií, transparentnosťou a využívaním najnovších 
funkcionalít umožňujúcich verifikáciu oficiálnej stránky. Analýza reflektuje 
stav k 31. decembru 2020. Nasledujúci text je preto rozdelený do dvoch 
vnútorne prepojených celkov. Úvodná časť má ambíciu poukázať na význam 
a opodstatnenosť aktivít orgánov verejnej správy na sociálnych sieťach 
s dôrazom na spravovanie spoločnosti. Kľúčová časť príspevku je však 
zameraná na analýzu aktuálneho stavu využívania sociálnej siete Facebook 
samosprávnymi krajmi Slovenskej republiky.  
 
1 SOCIÁLNE MÉDIÁ A ICH ÚLOHA PRI SPRAVOVANÍ 

VEREJNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ 
  
 Sociálne média a ich význam je v posledných rokoch diskutovaný najmä 
v kontexte prieniku narastajúceho významu informačno-komunikačných 
technológií a sofistikácie zapojenia občanov do procesu tvorby verejných 
politík. Sila sociálnych médií v spoločnosti totiž rastie a nič nenaznačuje 
tomu, že táto popularita sa zastavuje alebo klesá (Siena a kol., 2019; 
Toscano, 2017). Vo všeobecnosti možno povedať, že sociálne médiá sú 
fenoménom poslednej dekády. 
 Sociálne média ako napríklad Facebook, Instagram, Twitter alebo 
YouTube sú platformy, ktoré podľa Driss a kol. (2019) majú potenciál spojiť 
milióny užívateľov a transformovať spôsob akým ľudia získavajú, čítajú 
a šíria informácie. Kvalita informácií, ktoré sú z interného prostredia 
orgánov verejnej správy poskytované verejnosti je oveľa dôležitejšia ako 
v posledných desaťročiach. Verejná správa ako celok totiž zverejňuje 
doposiaľ najviac informácií ako kedykoľvek predtým (Porumbescu, 2016). 
Schopnosť sociálnych médií prepojiť používateľov a zdieľať informácie 
v reálnom čase zvyšuje schopnosť ľudí mobilizovať sa a konať, pretože 
široké skupiny ľudí sú veľmi rýchlo a ľahko dosiahnuteľné (Sihi, 2018; Lev-
On a Steinfeld, 2015). Využívanie sociálnych médií a informácie zdieľané 
na sociálnych sieťach ovplyvňujú takmer všetky sféry súčasnej komplexnej 
spoločnosti, predovšetkým spôsoby správania a konania, hierarchiu hodnôt a 
názory jednotlivcov. 
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 1.1 Výhody využívania sociálnych sietí v prostredí verejnej správy  
 
 Využívanie sociálnych médií možno identifikovať naprieč všetkými 
úrovňami spravovania. Vlády totiž využívajú sociálne média ako nástroj, 
ktorý môže zlepšiť efektívnosť komunikácie medzi orgánmi verejnej správy 
a občanmi (Lee a Reed, 2015). Povedané inak, zdieľanie informácie cez 
sociálne médiá je plne v súlade s ideálom bezprostrednej komunikácie 
v rámci spravovania spoločnosti 21. storočia. Sociálne média napomáhajú 
vytvárať otvorenú a transparentnú správu verejných záležitostí (Eom a kol., 
2018; Picazo-Vela et a kol., 2016; Stamati a kol., 2015; Miller, 2011).  
 Primárne je teda využívanie sociálnych médií stotožňované 
s transparentnejším a otvorenejším spravovaním, ako aj tvorbou verejných 
politík. Vyžaduje to však bezprostrednú a rýchlejšiu komunikáciu medzi 
zainteresovanými subjektmi. Interaktívny dialóg s takýmito parametrami je 
možný práve vďaka sociálnym médiám, pričom slovami T. Stamanti a kol. 
(2015) možno hovoriť o transformácii roly občana z pasívneho prijímateľa 
na spolutvorcu verejných politík.  
 Nevyhnutne je však potrebné povedať, že sociálne média nemožno 
vnímať len ako platformu na obojstrannú komunikáciu medzi verejnou 
správou a občanmi, pretože takýto pohľad je do značnej miery limitujúci 
a nevystihuje skutočný význam sociálnych médií pre spoločnosť a jej 
spravovanie verejnou správou. Verejná správa a verejnosť totiž môžu využiť 
sociálne médiá na podporu participácie a spolupráce, ako aj za účelom 
mobilizácie občianskej angažovanosti, a to všetko práve vďaka ich 
schopnosti spájať ľudí, skupiny a iniciatívy (Brainard, 2016; Warren a kol., 
2014). V nadväznosti možno uvažovať o vplyve sociálnych médiá na 
spokojnosť verejnosti, ktorá rovnako má vplyv na sklon informovaných 
občanov k participácii na spravovaní spoločnosti (Hariguna a kol., 2019).  
 Využívanie sociálnych médií orgánmi verejnej správy je spravidla 
skúmané v rámci riadneho fungovania spoločnosti, pričom pozornosť 
odborníkov je spravidla zameraná na všeobecné aspekty zdieľania 
informácií. Zároveň však možno hovoriť o štúdiách zameraných na 
komunikáciu v krízových situáciách, ktoré zmenili uvažovanie o zdieľaní 
bezprostredných informácií počas krízových situácií (Coombs, 2015). Počas 
krízovej situácie totiž ľudia majú záujem komunikovať s rodinou 
a priateľmi, pretože majú potrebu získať informácie o ich potrebách a 
pocitoch, ako napríklad uspokojenie základných životných potrieb, hľadanie 
efektívneho spôsobu dopravy alebo informácie o bezpečnosti a ochrane 
života a zdravia (Saroj a Pal, 2020). Sociálne média sú v tomto kontexte 
prezentované ako ideálna platforma, ktorá môže byť využívaná na 
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distribúciu informácií medzi neobmedzený počet užívateľov v reálnom čase, 
a to bez akéhokoľvek oneskorenia a kolapsu serverov. 
 Súhrnne možno sociálne média považovať za komunikačná platformu 
medzi verejnou správou a verejnosťou, ktorá je vďaka svojej interaktivite, 
jednoduchosti a bezprostrednosti odlišná oproti doposiaľ využívaným 
interakčným nástrojom. Benefity využívania sociálnych médií môžu byť 
identifikované v každodennom výkone funkcií verejnej správy, pretože 
prítomnosť orgánov verejnej správy na sociálnych médiách možno spájať 
s predpokladmi a očakávaniami, akými sú napríklad znižovanie nákladov, 
kvalita verejných služieb, spokojnosť obyvateľov, transparentnosť, 
zodpovednosť, občianska participácia, angažovanosť a spolupráca pri tvorbe 
verejných politík.  
 
1.2  Riziká využívania sociálnych sietí v prostredí verejnej správy 
 
 Vzhľadom na odhodlanie organizácií verejnej správy využívať sociálne 
médiá možno povedať, že založenie oficiálnej stránky je relatívne 
jednoduchým krokom. Na druhej strane je však potrebné povedať, že 
samotné vytvorenie oficiálnej stránky ešte neznamená jej adekvátne 
využívanie (Henrique et al., 2013). Niekedy je totiž lepšie využívať menej 
typov sociálnych médií s lepšou interakciou v rámci konkrétnej komunity, 
ako využívať široké spektrum sociálnych médií s minimálnou interakciou 
(Snead, 2013). Zároveň by však každý orgán verejnej správy mal zvážiť aj 
určité riziká, ktoré z prezencie na sociálnych sieťach automaticky vyplývajú. 
 Riziká a nevýhody využívania sociálnych médií v prostredí verejnej 
správy súvisia priamo so samotnou podstatou fungovania sociálnych médií. 
Slovami I. Mergel (2013) možno povedať, že je nevyhnutné, aby boli pri 
využívaní sociálnych médií v prostrední verejnej správy zohľadnené 
systematické, organizačné, kultúrne, informačné, technologické a právne 
výzvy a riziká. V záujme napĺňania verejného záujmu, spravodlivosti a iných 
princípov demokracie je nevyhnutné vypracovať stratégie využívania 
sociálnych médií. Nesystematické využívanie sociálnych médií môže viesť 
k informačnej asymetrii, ktorou môžu byť práve demokracia, občianska 
angažovanosť a spravodlivosť reálne ohrozené (Zavattaro and Sementelli, 
2014). V tomto zmysle totiž nie je žiadúce nepovšimnúť si názor alebo 
záujem akéhokoľvek relevantného jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov pri 
tvorbe verejných politík. Povedané inak, sociálne média by nemali byť 
vnímané ako jediná možná, správna a preferovaná informačná 
a komunikačná platforma pri informovaní verejnosti.  
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2 VYUŽÍVANIE SOCIÁLNEJ SIETE FACEBOOK 
SAMOSPRÁVNYMI KRAJMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

   
 Bez ohľadu na pozitívnosť, negatívnosť alebo rozporuplnosť dopadov 
využívania sociálnych médií v podmienkach verejnej správy je potrebné 
poukázať na dôležitý rozmer súčasnej spoločnosti. Využitie sociálnych 
médií orgánmi verejnej správy je dôležité vnímať ako príležitosť, ale súčasne 
ako povinnosť vyhnúť sa situácii, aby sa ktokoľvek iný voči občanom 
prezentoval ako orgán verejnej správy (Agostino, 2013). Sociálne média sú 
totiž často využívané a prezentované ako priestor na šírenie dezinformácií 
a hoaxov. Relevantnosť a správnosť informácií zdieľaných na sociálnych 
médiách je v tomto zmysle veľmi dôležitá. Za rovnako dôležitú však možno 
považovať potrebu overovať si oficiálne profily orgánov verejnej správy na 
sociálnych sieťach samotnými občanmi.  
 Využívanie sociálnych médií orgánmi verejnej správy je v podstate 
logickou reflexiou ich aktuálnej dôležitosti medzi ich používateľmi, teda 
občanmi. V posledných rokoch možno evidovať nárast počtu štúdií 
zameraných na analýzu využívania sociálnych médií verejnou správou na 
rôznych stupňoch spravovania spoločnosti (Špaček, 2018; Jukić and Merlak 
2017; Levkov, 2017; Agostino, 2013). Primárnym účelom štúdií zameraných 
na skúmanie využívania sociálnych sietí v prostredí verejnej správy je snaha 
prispieť k vytvoreniu sofistikovaných štandardov a kvalitnejších stratégií 
informovania verejnosti prostredníctvom oficiálnych stránok na rôznych 
sociálnych sieťach. 
 
2.1  Cieľ a metodológia 
 
 Cieľom príspevku je skúmať využívanie oficiálnych stránok 
samosprávnych krajov Slovenskej republiky na sociálnej sieti Facebook, 
konkrétne základné aspekty spojené s autenticitou zverejňovaných 
informácií, transparentnosťou a využívaním najnovších funkcionalít 
umožňujúcich verifikáciu oficiálnej stránky. V načrtnutom zmysle bola 
pozornosť zameraná predovšetkým na kompletnosť a aktuálnosť 
zverejňovaných informácií, prepojenosť základných komunikačných 
platforiem využívaných samosprávnymi krajmi, ako aj veľkosť publika, 
ktoré je oslovované informáciami na sociálnych sieťach a využívanie 
oficiálnej stránky počas roka 2020.  
 Výskumná vzorka bola vybraná zámerným výberom a je tvorená ôsmimi 
samosprávnymi krajmi Slovenskej republiky. Dáta a informácie pre 
uskutočnenie analýzy boli systematicky zozbierané  počas roka 2020, pričom 
zachytávajú stav k 31. decembru 2020. Získané informácie boli zozbierané 
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manuálne prostredníctvom analýzy zvolených aspektov využívania 
oficiálnych stránok zvoleného súboru jednotiek regionálnej samosprávy.  
 
2.2  Výsledky a diskusia 
 
 Samosprávne kraje Slovenskej republiky majú zriadené svoje oficiálne 
stránky a profily na rôznych sociálnych sieťach. Pozornosť nasledujúcej 
analýzy je zameraná len na sociálnu sieť Facebook, ktorú možno považovať 
dlhodobo za najpopulárnejšiu. Zvolené aspekty súvisiace s autenticitou 
zverejňovaných informácií, transparentnosťou a využívaním najnovších 
funkcionalít umožňujúcich verifikáciu oficiálnej stránky sú prehľadne 
usporiadané v nasledujúcej tabuľke. 
 
Tabuľka 1 Základné aspekty využívania oficiálnych stránok 

samosprávnych krajov Slovenskej republiky na sociálnej 
sieti Facebook 

 
 BSK BBSK KSK NSK PSK TSK TTSK ŽSK 

Existencia  oficiálnej 
FB stránky ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dátum vytvorenia 
oficiálnej FB stránky 

2. 2. 
2010 

30. 10. 
2014 

15. 11. 
2013 

4. 2. 
2014 

20. 6. 
2018 

27. 8. 
2014 

21. 6. 
2012 

27. 8. 
2014 

Priamy odkaz na FB 
stránku na web stránke ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Priamy odkaz na web 
stránke na FB stránke ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Prepojenie na účty na 
iných sociálnych 
sieťach 

✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Plne vyplnené 
informácie o oficiálnej 
FB stránke 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Sekcia recenzií 
a hodnotení ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Počet fanúšikov 
(31.12.2020) 60 576 12 382 6 568 915 8 712 5 875 13 125 15 

651 

Počet obyvateľov 669 592 645 276 801 460 674 306 826 244 584 569 564 917 691 
509 

Podiel fanúšikov na 
počte obyvateľov 9,05% 1,92% 0,82% 0,14% 1,05% 1,01% 2,32% 2,26

% 
Počet príspevkov (2020) 369 117 166 24 294 115 276 230 

Zdroj: autor 
 
 Na základe uskutočnenej analýzy možno povedať, že všetkých osem 
samosprávnych krajov má zriadenú, aktívnu a pravidelne aktualizovanú 
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oficiálnu stránku na sociálnej sieti Facebook. Najviac oficiálnych stránok 
bolo vytvorených v roku 2014, pričom najskôr zriadená bola oficiálna 
Facebook stránka Bratislavského samosprávneho kraja a najneskôr stránka 
Prešovského samosprávneho kraja, ktorá bola zriadená až v roku 2018. 
Využívanie sociálnej siete Facebook ako komunikačnej platformy medzi 
samosprávnymi krajmi a verejnosťou sa teda javí ako dôležité, keďže 
oficiálnu stránku majú zriadené všetky samosprávne kraje na Slovensku.  
 Z pohľadu transparentnosti a autenticity informácií publikovaných na 
sociálnych sieťach je kľúčové prepojenie medzi hlavnými komunikačnými 
platformami, ktoré v tomto zmysle určite spolu so sociálnymi sieťami 
reprezentujú aj oficiálne webové sídla samosprávnych krajov. V tomto 
kontexte je potrebné povedať, že vo všetkých prípadoch obsahovali oficiálne 
webové sídla priamy odkaz na oficiálne stránky na Facebooku a naopak. 
Z pohľadu občana je rovnako dôležité vedieť verifikovať autentickosť iných 
sociálnych sietí, keďže samosprávne kraje majú zriadené oficiálne profily aj 
na iných sociálnych sieťach. Z tohto hľadiska je viac než žiadúce využiť 
funkcionalitu prepojenia profilov na iných sociálnych sieťach priamo cez 
oficiálnu stránku na sociálnej sieti Facebook. Túto možnosť využilo šesť 
samosprávnych krajov, pričom najčastejšie sú takýmto spôsobom 
verifikované oficiálne účty na Instagrame, Twitteri a YouTube.  
 Využívanie najnovších funkcionalít, ktoré sú postupne pridávané za 
účelom vyššieho komfortu používateľov a lepšej dôveryhodnosti informácií, 
a ktoré umožňujú užívateľovi zistiť detaily o tom, kto mu informáciu 
poskytuje, možno považovať rovnako vo svetle dnešného sveta plného 
dezinformácií za dôležité. Z tohto pohľadu má všetkých osem oficiálnych 
stránok samosprávnych krajov zverejnených o samotnej stránke maximum 
možných informácií, ktoré vybraná sociálna sieť ponúka. Na druhej strane 
však u dvoch oficiálnych stránok samosprávnych krajov absentuje možnosť 
zverejnenia recenzie a ohodnotenia stránky samotnými používateľmi. 
V tomto zmysle sa síce nejedná o informáciu o stránke samotnej, respektíve 
o samosprávnom kraji ako orgáne verejnej správy, ale ide o informáciu, 
ktorá by mala byť verejne dostupná. Dôvod je jednoduchý, zverejnením 
recenzií a hodnotení používateľov samosprávny kraj demonštruje voči 
verejnosti svoju transparentnosť a otvorenosť, pretože ponúka občanom 
možnosť ohodnotiť aktivity úradu verejne občanmi.  
 Dôležitým aspektom využívania sociálnych sietí vo všeobecnosti je aj 
šírka publika, ktoré je oslovené zdieľanými informáciami. V podmienkach 
samosprávnych krajov na Slovensku ide o časť analýzy, ktorá priniesla 
zrejme najrozporuplnejšie výsledky. S výnimkou Bratislavského 
samosprávneho kraja (9,05%) totiž všetky kraje dosahujú podiel fanúšikov 
oficiálnych stránok na Facebooku vo vzťahu k počtu obyvateľov 
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samosprávneho kraja len na úrovni niekoľkých percent. Najmenší podiel bol 
identifikovaní v rámci oficiálnej Facebook stránky Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, v rámci ktorej len 915 fanúšikov reprezentuje 0,14% 
obyvateľov kraja. Ďalšie kraje dosiahli takmer zhodné výsledky, pričom 
Žilinský samosprávny kraj je z nich na tom najlepšie, pretože v absolútnych 
hodnotách má jeho oficiálna Facebook stránka 15 651 fanúšikov, a teda 
informačne dokáže pokryť 2,26% obyvateľov samosprávneho kraja.  
 V nadväznosti na šírku publika, ktorému sa samosprávne kraje 
Slovenskej republiky prostredníctvom oficiálnych stránok na sociálnej sieti 
Facebook prihovárajú, bola súčasťou analýzy aj frekvencia využívania tejto 
sociálnej siete. V roku 2020 možno na základe uskutočnenej analýzy 
identifikovať diametrálne odlišné prístupy. Kým predovšetkým Bratislavský 
samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj aj Trnavský samosprávny 
kraj využívali sociálnu sieť veľmi intenzívne, tak Nitriansky samosprávny 
kraj len minimálne. Odlišnosť prístupu k počtu zverejnených príspevkov 
počas dňa, týždňa alebo mesiaca je samozrejme na samosprávnych krajoch, 
respektíve administrátoroch oficiálnych stránok, avšak zistené boli až príliš 
veľké rozdiely v tom, ako je zvolená sociálna sieť samosprávnymi krajmi 
Slovenskej republiky využívaná.  
 
ZÁVER 
 
 Sociálne média a ich využívanie v prostredí verejnej správy predstavuje 
jednu z najväčších výziev súčasného spravovania spoločnosti 21. storočia. 
Súhrnne možno vzhľadom na doposiaľ uvedené považovať využívanie 
sociálnych médií za logickú reflexiu ich súčasnej dôležitosti samotnými 
užívateľmi, a teda používaním samotnými občanmi. Možno sa prikloniť 
k názoru, že výhody využívania sociálnych médií prevyšujú nevýhody 
a riziká s tým spojené. Vychádzajúc z uskutočnenej analýzy je nevyhnutné, 
aby samosprávne kraje neustále zohľadňovali v rámci svojich aktivít na 
sociálnych sieťach potrebu zabezpečenia autenticity a transparentnosti ich 
oficiálnych stránok, predovšetkým prostredníctvom multifunkčnosti 
prepojenia komunikačných platforiem, rozšírenia oslovovaného publika, ale 
aj využívaním najnovších funkcionalít zavádzaných sociálnou sieťou.  
 Na jednej strane možno vnímať tendenciu a snahu orgánov verejnej 
správy zdieľať a sprístupňovať rôzne informácie pre čo najväčší počet 
obyvateľov. Na druhej strane možno identifikovať potrebu obyvateľov mať 
k dispozícií aktuálne a relevantné informácie o sociálnom priestore a 
teritóriu kde žijú. Obom týmto ideálom môžu vhodne slúžiť oficiálne profily 
orgánov verejnej správy na sociálnych sieťach, avšak pri zohľadnení 
všetkých pozitívnych, negatívnych a rozporuplných dopadov ich používania.   
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ÚSTAVNÁ KONCEPCIA REGIONÁLNEJ 
SAMOSPRÁVY (VYBRANÉ PROBLÉMY)  
 
 
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.94  
 
 
Abstract  
 
The paper is devoted to selected problems of the constitutional concept of regional self-
government. The author analyzes the relationship of the self-governing region to 
municipalities, the relationship of the state and the self-governing region and its functioning 
as a form of exercise of public power at the regional level. The author examines the current 
legal regulation in these areas, points out its problem areas, and subsequently formulates 
their possible solutions, which he justifies by reasoning. 
 
KEY WORDS: territorial self-government, public power, self-governing region, 
performance of regional self-government 
 
 
ÚVOD 
 
 Obsahové zameranie každej demokratickej ústavy premietajúce sa do jej 
funkcií a systematiky musí vychádzať z určitých princípov, na ktorých je štát 
budovaný a ktorých eventuálna zmena by nebola pociťovaná ako novelizácia 
ústavy, ale ako jej revízia. V tejto súvislosti hovoríme o princípoch 
demokratického konštitucionalizmu, ktoré vo svojom obsahu zakotvuje aj 
Ústava Slovenskej republiky (ďalej Ústava SR alebo len ústava). Význam 
týchto princípov nie je len ideový, ale hlavne právny, pretože je v nich 
stelesnená materiálnoprávna racionalita ústavného štátu. V naznačenom 
zmysle sú tieto princípy významné pre interpretačnú a aplikačnú prax 
orgánov verejnej moci, ale aj pôsobenie politických subjektov, či 
právnických osôb uvádzajúcich ústavu do života. 
 Svoje nezastupiteľné miesto medzi princípmi slovenského 
konštitucionalizmu má aj územná samospráva, ktorá predstavuje 
neoddeliteľnú súčasť demokratického a právneho štátu v súčasnom svete. 
Slovenský ústavodarca úprave otázok súvisiacich s princípom územnej 
samosprávy vyhradil samostatnú štvrtú hlavu ústavy, avšak obsahové 
atribúty tohto princípu možno objasniť nielen formou indukcie z ustanovení 
tejto hlavy, ale aj dedukciou z generálnych klauzúl obsiahnutých v hlave 
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prvej, či ustanovení iných hláv ústavy (napr. súdna ochrana územnej 
samosprávy nachádza svoje vyjadrenie v hlave siedmej o súdnej moci). 
Inými slovami, územná samospráva, presnejšie jej obsahové prvky, sú v 
ústave zakotvené a následne sa realizujú v súčinnosti aj s ďalšími princípmi 
slovenského konštitucionalizmu. Z hľadiska obsahového zamerania nášho 
príspevku, ide hlavne o princíp demokracie a princíp deľby moci v jeho 
vertikálnom vyjadrení (vzťah štátu a samosprávneho kraja), ale aj v 
horizontálnom poňatí (deľba moci medzi orgánmi samosprávneho kraja). 
Osobitne treba zdôrazniť, že uplatňovanie princípu územnej samosprávy by 
malo byť vždy konformné s využívaním princípu subsidiarity. 
   Cieľom predloženého príspevku je preskúmať a zhodnotiť vybrané 
obsahové prvky územnej samosprávy obsiahnuté v ústave, ale aj vo 
vykonávacích zákonoch, ktoré na ňu nadväzujú, osobitne zák. č. 302/2001 Z 
.z. o samosprávnych celkoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov – ďalej len zákon o samosprávnych krajoch. Naše 
úvahy budeme ilustrovať z pozície samosprávneho kraja ako súčasti 
územnosprávneho usporiadania Slovenskej republiky. Zameriame sa na tri 
okruhy problémov, prvé dva sú vzťahové, vzťah samosprávneho kraja k 
obciam a následne k štátu, tretí okruh nášho záujmu sa týka ponímania 
samosprávneho kraja ako formy výkonu verejnej moci na regionálnej úrovni. 
 
1 OBEC A SAMOSPRÁVNY KRAJ 
 
 Územnú samosprávu Slovenskej republiky tvorí podľa čl. 64 ústavy obec 
a vyšší územný celok. Ústavodarca sa touto formuláciou prihlásil k dlhodobo 
uplatňovanej oficiálnej politike európskych spoločenstiev, ktoré sa vo 
svojich koncepciách ekonomického, sociálneho, či kultúrneho rozvoja 
opierajú o regióny a pokladajú ich za východisko európskej integrácie a 
zároveň prostriedok decentralizácie verejnej moci v Európskej únii a jej 
členských štátoch (Palúš, I. a kol., 2016, s.284-285). Uvedená konštrukcia 
územnej samosprávy dostala svoje reálne vyjadrenie až v roku 2001, keď bol 
prijatý zákon o samosprávnych krajoch. 
 Ústava SR vníma samosprávny kraj ako súčasť územnej samosprávy a 
priznáva mu právo samostatne rozhodovať v rámci autonómnych priestorov 
vymedzených ústavou a zákonmi o svojich záležitostiach a to buď priamo, 
alebo prostredníctvom zvolených zástupcov. Územný základ samosprávneho 
kraja tvorí územný obvod kraja, ktorý možno meniť – na rozdiel od obce – 
len zákonom. Personálnym substrátom samosprávneho kraja sú fyzické 
osoby majúce trvalý pobyt v obci na jeho území. 
 V slovenských podmienkach ide v podstate o dvojstupňovú sústavu 
územnej samosprávy, hoci ústava výslovne nehovorí o jednotkách či 
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stupňoch územnej samosprávy. Ak ústava považuje obec za základ územnej 
samosprávy, to neznamená, že samosprávny kraj odvádza svoje postavenie 
od obce (obcí). Na druhej strane označenie „vyšší územný celok“ nemožno 
vnímať tak, že obec je „nižším“ stupňom územnej samosprávy. Legitimita 
obce a samosprávneho kraja ako územnosprávnych celkov v Slovenskej 
republike je pôvodná. Samospráva na obidvoch stupňoch je konštituovaná 
ústavou nezávisle a samostatne, čo nevylučuje, skôr predpokladá ich 
vzájomnú spoluprácu pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií. Platí však 
zásada, že obec je súčasťou samosprávneho kraja, v  katastrálnom území 
ktorého sa nachádza.  
 Samosprávny kraj je samostatnou právnickou osobou bez 
bezprostredného organizačno-právneho vzťahu k obciam, ktoré sú tiež 
samostatnými právnickými osobami. Východiskovou úlohou obce pri 
výkone územnej samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho 
územia, ako aj zabezpečiť a ochraňovať práva a záujmy svojich obyvateľov. 
V zmysle existujúcej legislatívy samosprávny kraj zabezpečuje (presnejšie 
povedané mal by tak robiť) výkon samosprávnych úloh v tých oblastiach, 
kde ju obce nemôžu zabezpečiť jednotlivo, ani prostredníctvom 
medziobecnej spolupráce, alebo zabezpečenie ktorej je v rámci 
samosprávneho kraja výhodnejšie a hospodárnejšie. Z takéhoto postavenia 
samosprávneho kraja však nevyplýva voči obciam žiadna nadriadenosť v 
administratívnom, ani v hierarchickom zmysle (napr. ako kontrolného, 
dozorujúceho, či odvolacieho orgánu). Medzi samosprávnym krajom a 
obcami nie je vzťah vzájomnej nadriadenosti a podriadenosti, ale vzťah 
spolupráce, resp. možnej koordinácie.  
 Naznačená spolupráca však nemá z hľadiska svojho obsahu a foriem 
legislatívne vymedzenie, realizuje sa individuálne v podmienkach 
konkrétneho samosprávneho kraja a preto je jej hodnotenie na základe 
určitých kritérií veľmi ťažké. Dvadsať rokov fungovania krajských 
samospráv však potvrdzuje, že ju možno sledovať najmä v oblasti 
spravovania cestných komunikácií, rozvoja školských a kultúrnych 
zariadení, osobitne v prípadoch, kde samosprávny kraj  vystupuje ako ich 
zriaďovateľ, tiež pri rozvoji cestovného ruchu a turizmu, rozvíjaní 
cezhraničnej spolupráce, pri vzdelávaní predstaviteľov obecných samospráv 
a pod. Väčšiu pozornosť by si zaslúžila pomoc krajov obciam pri získavaní 
finančných prostriedkov z európskych grantových fondov, kde však krajské 
samosprávy majú sami vlastné problémy (pozri ďalej). 
 Vráťme sa však k nezávislosti a samostatnosti obecnej a krajskej 
samosprávy. Táto ich ústavná črta má však aj svoju druhú stranu, ktorú často 
opomínajú politici, ale občas aj predstavitelia teoretických vedných 
disciplín. Obecná i krajská samospráva sú súčasťou toho istého ústavného 
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princípu, t. j. územnej samosprávy. Inými slovami, obecná samospráva i 
samospráva krajov majú ten istý teoretický a ústavný základ a preto ich treba 
vnímať, aplikovať ale i reformovať na základe ich vzájomnej podmienenosti 
a súčinnosti. Tieto atribúty sa najvýraznejšie prejavujú pri ústavno-právnom 
vymedzení pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov a to nielen z hľadiska 
ich samosprávnych úloh, ale aj z pohľadu preneseného výkonu štátnej 
správy. 
 Preto považujeme za nesprávne viesť akékoľvek diskusie smerujúce k 
reforme jednej či druhej súčasti (úrovne) územnej samosprávy. Toto tvrdenie 
má všeobecný charakter, jeho oprávnenosť však uvedieme na jednom 
príklade. Ak budeme vychádzať z premisy, podľa ktorej samosprávne kraje 
majú realizovať samosprávne úlohy, ktoré obce nedokážu zabezpečiť 
samostatne, ani prostredníctvom medziobecnej spolupráce, musíme si nutne 
klásť otázku, či súčasné právne vymedzenie pôsobnosti obcí je z pohľadu 
všetkých obcí materiálne (finančne) a personálne možné. Ak je odpoveď 
negatívna, a ona taká je, vyriešme tento problém skôr, než budeme 
legislatívne riešiť pôsobnosť samosprávnych krajov. 
 V tomto zmysle je diskusia o počte samosprávnych krajov (diskusiu o ich 
zrušení považujeme za neopodstatnenú) druhotná, nedotýka sa totiž merita 
veci, ktorým sú obsahové prvky územnej samosprávy ako princípu 
slovenského koštitucionalizmu. Reformujme územnú samosprávu ako celok, 
nie jej súčasti, a ak už áno, tak začnime reformou obecného zriadenia (čo 
sme už mali dávno urobiť). Nezabúdajme, že na rozdiel od vyšších 
územných celkov, ktoré sú dielom ústavodarcu  ( zákonodarcu), obce majú 
historický pôvod, povedané slovami De Tocquevilla „sú jediné združenie, 
ktoré je také prirodzené, že všade, kde sa ľudia spájajú, obec vzniká sama od 
seba“ (De Tocqueville,A., 2006,s.160). 
 
2 ŠTÁT A SAMOSPRÁVNE KRAJE 
 
 Z hľadiska postavenia a realizácie úloh územnej samosprávy je vzťah 
štátu a samosprávnych krajov veľmi dôležitý a jeho ústavné zakotvenie 
predstavuje významnú garanciu územnej samosprávy ako formy 
uskutočňovania verejnej moci v demokratickom a právnom štáte. 
Štátoprávna teória územnej samosprávy vychádzajúca zo suverenity štátu 
znamená, že štát na základe vlastného rozhodnutia zveruje časť zverenej 
moci obciam a vyšším územným celkom ako územným samosprávnym 
spoločenstvám majúcim pozíciu neštátneho charakteru. Z pohľadu 
obsahového zamerania nášho príspevku z toho vyplýva, že samosprávne 
kraje takto získali oprávnenie v rámci ústavou a zákonmi vymedzeného 
autonómneho priestoru rozhodovať a konať o vlastných záležitostiach 
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samostatne, priamo alebo svojimi orgánmi nesúcimi za svoje rozhodovanie 
zodpovednosť pred svojimi voličmi. Okruh týchto záležitostí určený ústavou 
a zákonmi tvorí samostatnú (pôvodnú, originárnu) pôsobnosť 
samosprávnych krajov, vo vzťahu ku výkonu ktorej si štát ponecháva 
dozorné a kontrolné oprávnenia v záujme dodržiavania zákonnosti a 
ústavnosti. 
 Dôležité je, aby štát samosprávnym krajom samostatné a nezávislé 
rozhodovanie v oblasti ich samostatnej pôsobnosti nielen umožnil, ale ho aj 
ústavne garantoval. Túto požiadavku napĺňa obsah čl. 67 ods.2 a 3 Ústavy 
SR. Podľa čl. 67 ods.2 možno povinnosti a obmedzenia pri výkone územnej 
samosprávy vyššiemu územnému celku ukladať zákonom a na základe 
medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 ústavy. 
 Pri analýze tohto ustanovenia treba najprv rozlíšiť medzi „povinnosťami“ 
a „obmedzeniami“ pri výkone územnej samosprávy a následne medzi 
prameňmi práva, ktorými povinnosti a obmedzenia možno ukladať (Čič,M. a 
kol., 2012, s. 425). Ak ústavodarca hovorí o ukladaní povinností pri výkone 
územnej samosprávy, má na mysli nové (ďalšie) povinnosti, než tie, ktoré 
územnej samospráve vyplývajú z existujúcej právnej úpravy. Ak ústavodarca 
hovorí o obmedzeniach pri výkone územnej samosprávy, v reálnej podobe to 
znamená, že ide o zúženie existujúcej samostatnej pôsobnosti 
samosprávnych krajov danej súčasnou zákonnou úpravou. 
 Z hľadiska formy ukladania povinností a určovania medzí pri výkone 
územnej samosprávy je dôležité, že v zmysle čl. 67 ods. 2 ústavy, to možno 
urobiť iba zákonom alebo na základe medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 
5 ústavy. Ide o alternatívne (nie kumulatívne) určenie prameňov práva, 
prostredníctvom ktorých možno uložiť povinnosti a obmedzenia pri výkone 
územnej samosprávy. Spoločné pre obidve situácie z hľadiska použitých 
prameňov práva je to, že za nimi stojí Národná rada SR. Prvýkrát v pozícii 
zákonodarcu (keď prijíma zákon ukladajúci povinnosti a obmedzenia pri 
výkone územnej samosprávy), druhýkrát v pozícii ústavodarcu 
(medzinárodné zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 ústavy majú síce prednosť pred 
zákonom, ale zároveň sú podústavné, nemôžu odporovať Ústave SR, ak by v 
tomto zmysle vznikol problém, je na Národnej rade SR, aby ho riešila 
zosúladením ústavy a príslušnej medzinárodnej zmluvy). 
 Podľa čl. 67 ods. 3 ústavy štát môže zasahovať do činnosti vyššieho 
územného celku len spôsobom  ustanoveným zákonom. To znamená, že 
orgán verejnej moci pri zásahu do činnosti samosprávneho kraja nemôže 
„spôsob ustanovený zákonom“ vyložiť širšie, nad rámec tohto zákona, ani 
nemôže spôsob „ustanovený zákonom“ pre určitý prípad (situáciu) podľa 
vlastnej úvahy uplatniť v inom prípade (situácii), než ju určuje zákon 
umožňujúci zásah do činnosti samosprávneho kraja (Drgonec, J., 2018, s. 
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292). Akýkoľvek iný, než zákonný zásah do činnosti samosprávneho kraja je 
porušením jeho práva na samosprávu, a umožňuje mu využiť v záujme 
ochrany tohto práva všetky ústavné a zákonné prostriedky vyplývajúce z 
právneho poriadku Slovenskej republiky, vrátane práva na podanie ústavnej 
sťažnosti podľa čl. 127a ústavy. 
 Uvedené garancie zo strany štátu sú porovnateľné s obdobnými zárukami 
obsiahnutými vo vzťahu k ochrane práva na samosprávu v ústavách iných 
európskych štátov. Máme však za to, že štát by mal siahnuť aj po garanciách 
podporujúcich aktivity samosprávnych krajov v zmysle zvýraznenia ich 
možností i zodpovednosti za rozvoj svojho regiónu, ktorého problémy 
najlepšie poznajú a sú tými subjektmi, ktoré by mali navrhovať ich možné 
riešenia pri spojení vlastného úsilia a podpory štátu. Úvahy v tomto duchu 
možno rozvíjať v dvoch smeroch. 
 Tým prvým je možnosť priznať samosprávnym krajom právo 
zákonodarnej iniciatívy, t. j. právo predkladať návrhy zákonov Národnej 
rade SR. Ide o právo, ktorým disponujú vyššie územné celky vo viacerých 
štátoch Európskej únie, okrem iných aj v susednom Česku, pričom s jeho 
uplatňovaním sú spájané pozitívne skúsenosti, osobitne z pohľadu riešenia 
problémov súvisiacich s rozvojom regiónov. 
 V slovenských podmienkach by naviac ústavné zakotvenie a realizácia 
takéhoto práva kompenzovali „príkoria“ , ktoré pre regióny prináša volebný 
zákon upravujúci (aj) voľby do Národnej rady SR (zák. č. 180/2014 Z. z. o 
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov). Aj súčasný volebný zákon pokračuje 
v tradícii jedného volebného obvodu a pri navrhovaní kandidátov pre 
parlamentné voľby zreteľne preferuje centrá politických strán na úkor ich 
regionálnych straníckych štruktúr, pričom tieto niektoré politické strany ani 
nemajú. Tak sa stáva, že personálne zloženie slovenského parlamentu ani 
zďaleka nie je proporcionálnym vyjadrením zastúpenia jednotlivých krajov, 
resp. v parlamente sú niekedy ľudia, ktorí nemajú dôveru voličov v 
regiónoch, ktorých záujmy by mali obhajovať. 
 Realizácia takéhoto návrhu by znamenala zmenu Ústavy SR, konkrétne 
zmenu čl. 87 ods.1 v zmysle jeho rozšírenia o nový subjekt disponujúci 
zákonodarnou iniciatívou. Ťažko si túto zmenu predstaviť ako samostatný 
krok, ale určite je reálne ako súčasť reformy územnej samosprávy. 
 Druhý náš návrh nevyžaduje zásah do ústavy, potrebuje však legislatívne 
vyjadrenie, podnet ku ktorému by mal vychádzať od vlády SR. Týka sa 
využívania eurofondov určených na rozvoj regiónov. Ak platí tvrdenie 
Európskej komisie, podľa ktorého je regionálna politika hlavnou investičnou 
politikou únie, potom je potrebné na rozhodovaní o eurofondoch a ich 
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spravovaní výraznejšie zainteresovať kraje (regióny) podobne ako je to v 
iných štátoch Európskej únie. 
 Naše tvrdenie opierame o princíp subsidiarity, ktorého využívanie je 
hybnou silou efektívneho fungovania územnej samosprávy a regionálnej 
politiky. Kraje môžu o eurofondoch rozhodovať s väčšou znalosťou 
miestnych podmienok, je to krok k ich kontrolovanej zodpovednosti a naviac 
využívanie eurofondov možno medzi krajmi vzájomne porovnávať, prečo sa 
jedným darí viac a iným menej a hlavne pomenovať príčiny takýchto 
rozdielov. Vláda, ktorá dnes centrálne rozhoduje o eurofondoch určených na 
rozvoj regiónov, by sa mohla sústrediť na metodické riadenie a kontrolu 
prebiehajúcich procesov a svoje úsilie zamerať na projekty národného 
charakteru. 
 Názory, či tvrdenia o tom, že kraje nie sú odborne na takúto 
decentralizáciu pripravené a jej uplatnenie by viedlo k zvýšenej korupcii 
(Marcinčin, A.,2021, s.8) považujeme za neopodstatnené a vo vzťahu k 
regiónom za dehonestujúce a nespravodlivé. To naozaj chceme budovať a 
rozvíjať Slovensko na východiskovej báze, že odbornosť a kvalita 
rozhodovania je sústredená výhradne na ústredných orgánoch sídliacich v 
hlavnom meste? A pokiaľ ide o korupciu, stačí využiť metódu zdravého 
rozumu na zodpovedanie otázky, kde bude väčšia korupcia, v ôsmich 
krajoch, ktorých konanie možno vzájomne porovnať, alebo v jednej vláde, 
ktorá je síce zodpovedná Národnej rade SR, ale v nej má poslaneckú 
väčšinu? 
 
3 SAMOSPRÁVNY KRAJ AKO SÚČASŤ VÝKONU VEREJNEJ 

MOCI 
 
 Z toho čo sme doteraz uviedli vyplýva, že samosprávny kraj ako súčasť 
územnej samosprávy je formou výkonu verejnej moci na regionálnej úrovni. 
Regionálna samospráva ako forma verejnej moci sa uskutočňuje v zmysle čl. 
67 ods.1 ústavy dvoma spôsobmi – referendum  na území samosprávneho 
kraja a orgánmi samosprávneho kraja, ktorými sú predseda a zastupiteľstvo. 
Dominantná pozícia v tomto zmysle patrí orgánom krajskej samosprávy, čo 
potvrdzuje aj skutočnosť, že od roku 2001, keď samosprávne kraje vznikli, 
sa v praxi inštitút regionálneho referenda nevyužil ani raz. Náš pohľad na 
obidve formy regionálnej samosprávy bude zovšeobecňujúci, bližšie si 
všimneme iba tie okruhy problémov, ktoré by si zaslúžili iné, než v súčasnej 
dobe existujúce, legislatívne riešenie. 
 O význame a dôležitosti orgánov krajskej samosprávy svedčí aj fakt, že 
ich priamo zakotvuje Ústava SR v čl. 69 ods. 4 a 6. Kým z ústavy vyplýva, 
že predseda samosprávneho kraja je jeho výkonný orgán, vykonáva správu 



 
PUBLICY 2021  I.  

 

156 
 

vyššieho územného celku a zastupuje ho navonok (čl. 69 ods. 5), postavenie 
zastupiteľstva samosprávneho kraja ústava neupravuje, len konštatuje, že ho 
tvoria poslanci. Z tejto dikcie možno dedukovať, že zastupiteľstvo je 
zastupiteľský orgán, čo výslovne deklaruje zákon o samosprávnych krajoch 
v § 11 ods. 1. Ústava zakotvuje priamu voľbu orgánov regionálnej 
samosprávy obyvateľmi, ktorí majú v územnom obvode kraja trvalé 
bydlisko. Z uvedeného vyplýva, že obidva orgány krajskej samosprávy sú na 
sebe z hľadiska svojho vzniku nezávislé. 
 V súvislosti s kreovaním samosprávy krajov pozitívne hodnotíme zmenu 
volebného zákona, ktorá zaviedla jednokolovú voľbu predsedu 
samosprávneho kraja na základe väčšinového volebného systému s 
relatívnou väčšinou zúčastnených voličov. Považujeme ju za jednoduchšiu a 
finančne menej náročnú, napriek tomu, že súčasná vládna koalícia volá po 
návrate k pôvodnému stavu. Rovnako kvitujeme spojenie volieb do 
obecných a krajských samospráv do jedného volebného dňa. Tento krok 
môže zvýšiť účasť obyvateľov na voľbách do orgánov krajských samospráv, 
ktorá je roky veľmi nízka. 
 Pri uskutočňovaní samosprávy kraja sa medzi jej orgánmi uplatňuje 
princíp deľby moci, ktorý je spätý na jednej strane s vyjadrením plurality 
politických záujmov a názorov pri zachovaní stability kraja (aspekt 
politický), na druhej strane predstavuje účelnú deľbu práce (pôsobnosti) 
medzi orgánmi krajskej samosprávy v záujme rozvíjania samosprávneho 
kraja ako celku a zabezpečovania potrieb a záujmov jeho obyvateľov (aspekt 
funkčný). Aby realizácia deľby moci mohla napĺňať obidva naznačené 
aspekty je nutné, aby bola založená na princípoch nezávislosti jednotlivých 
mocí, resp. orgánov, ktoré tieto moci predstavujú, fungovala na ich 
vzájomnej rovnováhe a vzájomných brzdách medzi nimi tak, aby jedna z 
týchto mocí (orgánov) nemohla paralyzovať, či uzurpovať inú moc (iný 
orgán). Dôležité je, aby celý tento proces prebiehal v rámci aktívneho 
pôsobenia prvkov občianskej spoločnosti, v našom prípade, obyvateľov 
samosprávneho kraja. 
 Ústava vníma orgány samosprávneho kraja ako dva rovnocenné subjekty, 
pričom nerozčleňuje pôsobnosť medzi nimi, túto otázku prenecháva na 
bežné zákonodarstvo. Z jeho obsahu vyplýva, že obidva orgány disponujú 
pôvodnou pôsobnosťou, pričom vo všeobecnosti platí, že predseda zásadne 
pôsobí v tých istých veciach ako zastupiteľstvo, najmä v tzv. prípravnej fáze. 
Na rozdiel od zastupiteľstva, ktoré rozhoduje o najvšeobecnejších 
záležitostiach pôsobnosti samosprávneho kraja kolektívneho charakteru 
využívajúc pluralitu názorov podmienenú jeho personálnym zložením, 
predseda sa zaoberá predovšetkým záležitosťami majúcimi individuálny 
charakter. 
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 Z hľadiska uplatňovania princípu deľby moci je dôležité ako upravuje 
zákon o samosprávnych krajoch vzájomné oprávnenia predsedu a 
zastupiteľstva v procese výkonu regionálnej samosprávy (Palúš, I., 2015, 
s.81-91).Spomenieme ich, avšak bližšie sa pristavíme iba pri tých, ktoré 
možno hodnotiť pozitívne a hlavne pri tých, ktoré vyznievajú problémovo a 
volajú po legislatívnej zmene. 
 Pozícia predsedu sa najzreteľnejšie prejavuje pri zvolávaní a priebehu 
zasadnutí zastupiteľstva,  ako aj pri podpisovaní uznesení a všeobecne 
záväzných nariadení prijímaných zastupiteľstvom kraja. Výrazným 
oprávnením v rukách predsedu je sistačné právo, ktorým môže pozastaviť 
výkon uznesenia zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo 
je pre samosprávny kraj nevýhodné. Zákonná úprava uvedeného práva 
predsedu je analógiou obdobného práva starostu obce, žiaľ, so všetkými 
neduhmi a problémami spojenými s jeho realizáciou /Palúš, I., 2020, s. 383-
392). Nebudeme ich na tomto mieste rozvádzať, spomenieme len záverečné 
odporúčanie, v zmysle ktorého by z hľadiska právnej čistoty a jednoznačnej 
aplikácie bolo na prospech veci, keby zákon o samosprávnych krajoch 
výslovne stanovil, že predseda samosprávneho kraja môže sistačné právo 
využívať len voči uzneseniam zastupiteľstva a nie voči všeobecne záväzným 
nariadeniam samosprávneho kraja (aj keď ich zastupiteľstvo prijíma formou 
uznesenia). 
 Aj zastupiteľstvo samosprávneho kraja disponuje zákonnými 
prostriedkami, ktoré mu umožňujú vytvárať protiváhu vo vzťahu k 
predsedovi pri výkone regionálnej samosprávy. Zastupiteľstvo je schopné 
prelomiť účinky sistačného práva predsedu a to tak, že v lehote dvoch 
mesiacov od uplatnenia tohto práva, sistované uznesenie znovu schváli 3/5 
väčšinou všetkých svojich členov. Takto schválené uznesenie nemožno 
znovu pozastaviť (sistovať). 
 Významným kontrolným prvkom je právo poslancov zastupiteľstva 
interpelovať predsedu vo veciach týkajúcich sa jeho činnosti. Pozitívne treba 
hodnotiť(najmä vo vzťahu k právnej úprave interpelačného práva na úrovni 
obce, ktorá je príliš vágna), že zákon o samosprávnych krajoch (§ 16 ods.8) 
určuje formu i časovú lehotu, v rámci ktorej má predseda odpovedať na 
interpeláciu poslanca. V zmysle zákona predseda odpovedá na interpeláciu  
ústne na zasadnutí zastupiteľstva, alebo písomne do 30 dní. 
 Zastupiteľstvo prerokováva a rozhoduje veci patriace do jeho vyhradenej 
pôsobnosti, ale zároveň rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach života 
regiónu, ktoré mu vyplývajú zo štatútu samosprávneho kraja. V kontexte 
našich úvah je podstatné, že zastupiteľstvo môže do rozhodovacej činnosti 
zapojiť obyvateľov kraja tým, že rozhodne o vyhlásení referenda na území 
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samosprávneho kraja pred prijatím dôležitého rozhodnutia týkajúceho sa 
kraja a jeho obyvateľov. 
 Existujú aj situácie, keď pre platnosť právnych úkonov vykonaných v 
mene samosprávneho kraja sa vyžaduje zo zákona súčinnosť obidvoch 
orgánov krajskej samosprávy. Ide o situácie, keď v zmysle teórie deľby moci 
jeden nositeľ rozhodovacej právomoci je pri svojom rozhodovaní závislý na 
inom rozhodovacom subjekte. Inak povedané, jedna verejná moc (jej 
predstaviteľ) môže ísť až tam, kam jej to iná verejná moc (jej predstaviteľ)  
dovolí. Typické  v tomto zmysle sú majetkovoprávne vzťahy samosprávneho 
kraja, predseda nemôže vykonať majetkovoprávny úkon kraja (prejaviť jeho 
vôľu), ku ktorému sa vyžaduje predchádzajúce rozhodnutie zastupiteľstva a 
zaviazať ním samosprávny kraj, pretože mu k tomu zákon o samosprávnych 
krajoch a ďalšie právne  predpisy nedávajú oprávnenia, takže takýto právny 
úkon by nevyvolal právne účinky.  
 Rovnocenné postavenie orgánov krajskej samosprávy, o ktorom sme 
doteraz hovorili, sa však nepremieta do zániku ich mandátu. Ústava ani 
zákonná úprava nepozná ukončenie činnosti zastupiteľstva samosprávneho 
kraja pred ukončením jeho volebného obdobia, ktoré je známe z ústavnej 
úpravy v Maďarsku či Poľsku (Palúš, I., 2015, s . 86). Na druhej strane 
ústava v čl. 69 ods.6 stanovuje, že  „dôvody a spôsob odvolania predsedu 
vyššieho územného celku pred uplynutím volebného obdobia ustanoví 
zákon“. Je ním zákon o samosprávnych krajoch, ktorý v §15 ods. 2 upravuje 
možnosti odvolania predsedu samosprávneho kraja formou regionálneho 
referenda, pričom uvádza tri možné situácie. My sa pristavíme pri jednej z 
nich, ktorú považujeme vo vzťahu k predsedovi kraja za nespravodlivú, 
pretože zvýhodňuje poslancov zastupiteľstva. 
 V zmysle §15 ods.2, písm. b) zastupiteľstvo vyhlási referendum o 
odvolaní predsedu, ak hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti 
predsedu, a tým vznikajú vážne nedostatky v správe samosprávneho kraja. 
Toto ustanovenie má svoju právnu logiku, keďže predseda je najvyšším 
orgánom kraja a za svoje konanie v oblasti samosprávnych činností 
zodpovedá zastupiteľstvu. Zákonodarca však pri právnej konštrukcii tohto 
referenda zostáva na polceste, čím narušuje systém vzájomných bŕzd a 
protiváh, ktorý má mať svoje vyjadrenie aj v podmienkach regionálnej 
samosprávy. 
 Ak sa takto vyhlásené referendum uskutoční, ale obyvatelia kraja 
predsedu neodvolajú, potom by mal mať zákon o samosprávnych krajoch 
ustanovenie, ktoré expressis verbis stanoví, že predseda (ktorého voliči 
neodvolali, čím fakticky potvrdili jeho mandát) je povinný zastupiteľstvo 
rozpustiť (porovnaj analogické ustanovenie vzťahu výkonnej a zákonodarnej 
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moci podľa čl. 102 ods. 1, písm. e) ústavy), resp. v takejto situácii dôjde k 
ukončeniu zastupiteľstva samosprávneho kraja priamo zo zákona. 
 Keďže poslanci zastupiteľstva i predseda odvádzajú svoj mandát priamo 
od svojich voličov, považujeme takýto postup za právne akceptovateľný, 
naviac smerujúci k vyváženému pôsobeniu obidvoch orgánov regionálnej 
samosprávy. Ak zákonodarca pasuje obyvateľov, ktorí sú zdrojom moci v 
rámci kraja, do pozície arbitra, mal by sa ich verdikt, t. j. rozhodnutie v 
regionálnom referende, dotknúť nielen predsedu, ale aj poslancov 
zastupiteľstva. Ich rozhodnutie vyhlásiť referendum o odvolaní predsedu 
samosprávneho kraja musí byť nielen vyjadrením demokracie, ale aj 
zodpovednosti, ktorá je jej súčasťou. Máme za to, že analyzované 
ustanovenie zákona je nutné upraviť v nami naznačenom zmysle, alebo ho 
zo zákona vypustiť, keďže predsedu kraja možno odvolať aj na základe 
iniciatívy voličov (§15 ods.2, písm. c) zákona o samosprávnych krajoch. 
 Ešte dve tri poznámky k regionálnemu referendu. Jeho zákonným 
zakotvením sa na úrovni samosprávnych krajov napĺňa obsah čl. 2 ods.1 
ústavy, podľa ktorého štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú 
prostredníctvom volených zástupcov alebo priamo. V tomto zmysle nie je 
dôležité, či sa referendum na území samosprávnych krajov v ich doterajšej 
histórii realizovalo, alebo sa tak nestalo. 
 Na druhej strane legislatívna úprava regionálneho referenda je poznačená, 
podobne ako právna úprava miestneho (obecného) referenda, značnou 
všeobecnosťou (absentuje negatívne určenie jeho predmetu, stanovenie 
pravidiel pre poslancov zastupiteľstva kraja prijať po vykonaní referenda v 
tej istej veci vlastné rozhodnutie a pod.), ktorá sa spolu s vysokým kvórom 
pre platnosť referenda na úrovni samosprávneho kraja, prejaví negatívne pri 
jeho reálnom využití. Azda najväčším nedostatkom súčasnej právnej úpravy 
regionálneho referenda je fakt, že zákon o samosprávnych krajoch nerieši 
otázku záväznosti výsledkov tejto formy priamej demokracie v regionálnych 
podmienkach, hoci táto požiadavka je v mnohých štátoch Európskej únie, 
vrátane krajín V4, štandardnou súčasťou legislatívnej úpravy. 
 
ZÁVER 
 
 Ústavná koncepcia regionálnej samosprávy v Slovenskej republike 
svojimi obsahovými prvkami zodpovedá klasickému modelu kontinentálnej 
miestnej správy a je porovnateľná s právnou úpravou tohto inštitútu v iných 
európskych krajinách. To však neznamená, že z hľadiska jej právnej úpravy 
(o tej sme v príspevku hovorili) ju nemožno precizovať. Zdôrazňujeme 
precizovať v zmysle zdokonaľovať, nie robiť jej revíziu v zmysle 
materiálneho poňatia ústavy. 
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 Zdrojom precizovania by mali byť najnovšie poznatky vedy všeobecne, 
osobitne však teórie územnej samosprávy, skúsenosti iných európskych 
štátov týkajúce sa nami skúmanej problematiky, avšak také, ktoré sa v našich 
podmienkach dajú reálne využiť. Rozhodujúcim zdrojom právnej precizácie 
by však mali byť naše vlastné skúsenosti z dvadsaťročného fungovania 
krajských samospráv, pri uvedomení si faktu, že táto úroveň samosprávy je 
súčasťou územnej samosprávy ako princípu slovenského konštitucionalizmu, 
spolu s obecným zriadením. Ich vzájomná súčinnosť a podmienenosť je 
zárukou, že obsah územnej samosprávy ako princípu slovenskej ústavnosti a 
jeho realizácia budú napomáhať rozvíjaniu demokratického a právneho 
charakteru Slovenskej republiky. 
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STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE NA ÚROVNI VÚC95 
 
 
Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. – Mgr. Michal Garaj, 
PhD.96 
 
 
Abstract 
 
Strategic planning is a tool for local and regional authorities to formulate the expected future 
status. The meaning of strategic planning creates space for identifying problems, setting 
goals, implementing solutions, measuring the effectiveness or monitoring the success of 
implemented measures in all areas on which planning focuses. The main goal of the paper is 
to create a summary of the adopted strategic plans in the environment of regional self-
government. The sub-objectives focus on determining the presence of selected analytical 
categories. At the same time, it seeks a comparative perspective between individual regional 
governments with the determination of similarities or differences. It focuses exclusively on the 
environment of the Slovak Republic. Entities represent the level of regional self-government in 
the form of local authorities. The subject of the analysis is focused on strategic planning. The 
primary source of data for the analysis are the official strategic plans (concepts, strategies, 
plans) published on the official websites of selfgovernmet regions.. In the documents, the 
searched categories are described in the methodical procedure of analysis processing. Data 
evaluation uses basic descriptive statistics with graphical comparative evaluation through 
tables. 
 
 
ÚVOD 
 

Zmysel strategického plánovania je postavený na návrhu očakávaného 
budúceho stavu, ktorý sa môže viazať k rôznych oblastiam, veciam, ľuďom, 
majetku, procesom alebo iným náležitostiam. K tomu sú zvyčajne pripojené 
prináležiace kroky ako očakávaný stav úspešne dosiahnuť. Podrobnejšie 
k téme uvádzajú viacerí autori aktuálne: Klimovský, Nemec (2021), 
Bardovič, Gašparík (2021), Černěnko a kol. (2021). Podobne ako v mnohých 
iných oblastiach aj vyššie územné celky (ďalej len “VÚC“) využívajú 
strategické plánovanie k tomu, aby nielen hlbšie poznali minulý a súčasný 
stav, ale aby najmä mysleli do budúcnosti. Strategické plány zohrávajú 
kľúčovú úlohu v určovaní cieľov, stanovovaní úloh, rozdeľovaní 

 
95 Príspevok je výstupom projektu APVV-19-0108: Inovácie v rozpočtovaní miestnych 
samospráv na Slovensku. 
96 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Katedra verejnej správy, 
Bučianska 4/A, 917 01, Trnava. E-mail: ivana.butoracova@ucm.sk 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Katedra verejnej správy, 
Bučianska 4/A, 917 01, Trnava. E-mail: michal.garaj@ucm.sk 
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kompetencií, zodpovedností, ale aj kontrolnom mechanizme po ukončení 
plánovacieho obdobia. Pre VÚC je na Slovensku dokonca povinnosť tvoriť 
a schváliť stratégie zakomponovaná priamo do niekoľkých legislatívnych 
noriem. VÚC tak netvoria strategické plány len na princípe dobrovoľnosti, 
ale sú k tomu viazané zákonmi. Analýza prostredia legislatívy na Slovensku, 
ktorá sa viaže k VÚC identifikovala deväť rôznych zákonov, do ktorých je 
implementovaná povinnosť tvoriť strategický plán. Tieto sa viažu k rôznym 
oblastiam v procese tvorby verejnej politiky ako napr. územný rozvoj, 
sociálna politika, školstvo, životné prostredie, cestovný ruch alebo šport 
(Zákon č. 539/2008 Z. z. (309/2014 Z.z.) o podpore regionálneho rozvoja; 
Zákon č. 254/1998 Z. z. zákon o verejných prácach; Zákon č. 448/2008 Z. z. 
zákon o sociálnych službách; Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave; 
Zákon č. 61/2005 Z. z. o odbornom vzdelávaní; Zákon č. 50/1976 Z. z. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku; Zákon č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; Zákon č. 91/2010 Z. z. 
o podpore cestovného ruchu; Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe).   

Hlavný cieľ príspevku spočíva v identifikácií a sumarizácií prijatých 
strategických plánov v prostredí regionálnej samosprávy na Slovensku/VÚC. 
Čiastkové ciele sa zameriavajú na zistenie kategórií, ktoré majú preukázať: 
názov strategické plánu, obdobie platnosti, oblasť, aktuálnosť a zákonnú 
povinnosť spracovania. Zdroj dát pre uskutočnenie analýzy sú webové 
stránky VÚC, kde sú vyhľadávané všetky zverejnené strategické plány bez 
ohľadu na časové ohraničenie, stav aktuálnosti alebo stav 
rozpracovania/schválenia. V dokumentoch sú vyhľadávané kategórie 
odkazujúce na čiastkové ciele príspevku: obdobie platnosti, oblasť, 
aktuálnosť a splnenie zákonnej povinnosti. Spracovanie dát je v prvom 
kroku uskutočnené samostatne za každý samosprávny kraj a v druhom 
kroku, v prípade splnenia zákonnej povinnosti, v spoločnej komparatívnej 
perspektíve.  Vyhodnotenie okrem deskriptívneho popisu zistení obsahuje 
tabuľkové zobrazenie kvalitatívnych aj kvalitatívnych ukazovateľov.  

1  STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE V SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 
SR 

Nasledujúca časť príspevku sa zameriava na analyticko-komparatívne 
spracovanie problematiky strategických plánov v prostredí vyšších 
územných celkov na Slovensku. Postupne sú identifikované stratégie, 
koncepcie alebo plány, ktoré sú verejne dostupné na webových stránkach 
VÚC. Po samostatnom rozpracovaní každého zo samosprávnych krajov 
nasleduje spoločné sumárne vyhodnotenie.  
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Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len “BSK“) 
V BSK nachádzame 7 strategických dokumentov, ktoré pokrývajú oblasti 

dopravy, životného prostredia, sociálnej politiky, školstva a územného 
rozvoja. Sociálna politika v BSK tvorí hlavnú plánovaciu os. Popri 
všeobecne mapujúcej stratégií sú dostupné dva špecificky zamerané 
dokumenty, ktoré sa hlbšie zaujímajú o cieľové skupiny mentálne 
postihnutých a ženy, na ktorých bolo páchané násilie. Obdobie platnosti nie 
je možné určiť pri všetkých stratégiách. V ostatných prípadoch sú v BSK 
dokumenty platné pre súčasné obdobie. Podľa dostupných zistení v Tabuľke 
1 sú stratégie vypracované primárne v strednodobom charaktere.  
Nadväzujúci prvok v plánovacom období uplatňuje jeden prípad stratégie na 
prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách. BSK venuje v miernej 
prevahe pozornosť strategickým dokumentom, ktoré nemajú zákonnú 
povinnosť spracovania.  

 
Tabuľka 1 Strategické plány BSK 
 

Strategický 
plán 

Obdobi
e 
platnost
i 

Oblasť Aktuálnos
ť 

Zákonná 
povinnosť 
spracovani
a 

Koncepcia 
územného 
rozvoja 
cyklotrás 
BSK 

2021 - 
x Doprava/Cyklotrasy 

Nie je 
možné 
určiť 

nie 

Koncepcia 
ochrany 
a využívania 
zdrojov 
povrchovej 
a podzemnej 
vody v BSK 

2017 - 
x 

Životné 
prostredie/Vodohospodárst
vo 

Nie je 
možné 
určiť 

nie 

Koncepcia 
rozvoja 
sociálnych 
služieb pre 
ľudí 
s mentálnym 
postihnutím 
v BSK 

2019 - 
2021 

Sociálna politika/sociálne 
služby aktuálny nie 

Koncepcia 
rozvoja 
sociálnych 

2018 - 
2023 

Sociálna politika/sociálne 
služby Aktuálny áno 
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služieb 
v kompetenc
ii BSK 
Regionálna 
stratégia 
výchovy 
a vzdelávani
a v SŠ v 
BSK 

2019 - 
2022 Školstvo Aktuálny áno 

Regionálny 
plán BSK na 
prevenciu 
a elimináciu 
násilia 
páchaného 
na ženách 

2018 – 
2020 
2021 - 
2023 

Sociálna politika/Prevencia 
násilia 

Neaktuáln
y 
aktuálny 

nie 

Územný 
plán regiónu 
BSK 

2013 - 
x Územný rozvoj 

Nie je 
možné 
určiť 

áno 

Zdroj: spracovanie autora na základe informácií dostupných na webovej stránke 
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, 2021). 
  

Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len “BBSK“) 
BBSK od roku 2016 do súčasnosti spracoval 12 strategických 

dokumentov. Vo všetkých prípadoch, kde je možné presne určiť obdobie 
platnosti, sú strategické dokumenty aktuálne platné. Podľa časového 
intervalu platnosti nachádzame primárne dokumenty so strednodobým 
charakterom platnosti. Podľa Tabuľky 2 k nim priraďujeme aj po jednom 
prípade krátkodobej a dlhodobej platnosti.  Stratégie sa zameriavajú na 
komplex pokrývajúci územné plánovanie, zdravotníctvo, cestovných ruch, 
sociálnu politiku, školstvo a dopravu. Sociálna politika sa popri základnej 
koncepcii zameranej na sociálnej služby rieši tiež v pláne hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja a stratégiám, ktoré sa venujú mládeži a zamestnanosti. 
Zákonnú povinnosť spracovať plán, si v BBSK splnili v šiestich prípadoch. 
Popri nich BBSK vypracovala rovnaký počet stratégií, ktoré sú nad rámec 
zákonnej povinnosti a postavené na princípe dobrovoľnosti. Popri balíku 
schválených a dopracovaných dokumentov evidujeme v BBSK súbor 6 
stratégií, ktoré sú aktuálne v prípravnom procese. Zaujímajú sa o oblasti 
mobility v BBSK, územného plánovania, životného prostredia, 
cyklodopravy a kultúry.  
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Tabuľka 2  Strategické plány BBSK 

Strategický 
plán 

Obdobie 
platnosti Oblasť Aktuálnosť 

Zákonná 
povinnosť 
spracovania 

Regionálna 
integrovaná 
územná 
stratégia BBSK 

2019 - x Územný rozvoj 
Nie je 
možné 
určiť 

nie 

Regionálna 
inovačná 
stratégia 

2018 - x Územný rozvoj 
Nie je 
možné 
určiť 

nie 

Koncepcia 
rozvoja 
a podpory 
zdravotníctva v 
BBSK 

2019 - 
2025 Zdravotníctvo aktuálny nie 

Koncepcia 
rozvoja 
cestovného 
ruchu BBSK 

2016 - 
2021 Cestovný ruch aktuálny áno 

Koncepcia 
rozvoja 
sociálnych 
služieb v 
BBSK 

2019 - 
2025 

Sociálna 
politika/Sociálne 
služby 

aktuálny áno 

Koncepcia 
podpory športu 
BBSK 

2020 - 
2025 Šport aktuálny áno 

Koncepcia 
rozvoja 
školstva BBSK 

2021 - 
2025 Školstvo aktuálny áno 

Plán 
hospodárskeho 
a sociálneho 
rozvoja BBSK 

2015 - 
2023 

Územný 
rozvoj/sociálna 
politika 

aktuálny áno 

Regionálna 
stratégia 
výchovy 
a vzdelávania v 
BBSK 

2021 Školstvo aktuálny áno 

Rozvoj 
cyklistickej 
dopravy na 
území BBSK 

2017 - x Doprava/cyklodoprava 
Nie je 
možné 
určiť 

nie 
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Stratégia 
rozvoja práce 
s mládežou 
BBSK 

2021 - 
2025 Mládežnícka politika aktuálny nie 

Stratégia 
tvorby 
zamestnanosti 
s vyššou 
pridanou 
hodnotou 

2021 - 
2027 Politika zamestnanosti aktuálny nie 

Zdroj: spracovanie autora na základe informácií dostupných na webovej stránke 
BBSK (BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, 2021).  
 

Košický samosprávny kraj (ďalej len “KSK“) 
Strategické plánovanie v KSK upriamuje svoju pozornosť do oblastí, 

ktoré sa venujú životnému prostrediu, ekonomike/územnému rozvoju, 
sociálnej politike, kultúre, športu, zdravotníctvu, cestovnému ruchu alebo 
školstvu. Uvedený súbor riešených oblastí je podľa Tabuľky 3 rozpracovaný 
v 13 dokumentoch s rôznou dobou aktuálnosti a platnosti. Platnosť disponuje 
rozličnými formami, ktoré umožňuje alebo naopak neumožňuje exaktne 
určiť časový interval. Len tri prípady stratégií sú aktuálne platné aj 
v súčasnosti. Popri tradičnom ohraničení obdobia platnosti dvomi rokmi je 
využitý aj výhľadový aspekt s predikciou.  Zvyšné prípady sa presunuli 
mimo platnosť resp. nie je možné ich zaradiť. Strednodobý charakter princíp 
spracovania je využitý pri všetkých prípadoch s výnimkou adaptačnej 
stratégie k životnému prostrediu. Zo širšieho súboru prípadov sú štyri 
zaradené medzi dokumenty so zákonnou povinnosťou spracovania. 
Nadväzujúci plánovací cyklus evidujeme len pri spracovaní zdravotníckej 
politiky. V KSK sa v budúcom období plánujú schváliť stratégie so zámerom 
na kultúru, územné plánovanie alebo protikorupčné správanie.  

 
Tabuľka 3  Strategické plány KSK 
 

Strategický 
plán 

Obdobie 
platnosti Oblasť Aktuálnosť 

Zákonná 
povinnosť 
spracovania 

Adaptačná 
stratégia 2020  Životné prostredie Aktuálny nie 

Verejné 
investície na 
východnom 
Slovensku 

2015 – x  Ekonomika/Územné 
plánovanie/Rozvoj 

 Nie je 
možné 
určiť 

nie 

Vodíková 2021 - x Životné prostredie Nie je nie 
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stratégia pre 
Košický kraj 

možné 
určiť 

Koncepcia 
rozvoja 
sociálnych 
služieb 
v Košickom 
kraji  

2016 - 
2020 

Sociálna 
politika/Sociálne 
služby 

nie áno 

Koncepcia 
rozvoja kultúry 
v Košickom 
samosprávnom 
kraji 

2020 – 
2025 
(2030) 

Kultúra Aktuálny nie 

Koncepcia 
rozvoja športu 
Košického 
samosprávneho 
kraja 

2007 - 
2013 Šport neaktuálny áno 

Koncepcia 
podpory 
pohybových 
aktivít 
obyvateľov 
KSK 

2020 – 
2025 
(2030) 

Šport aktuálny nie 

Priority 
zdravotnej 
politiky pre 
KSK 

2012 – 
2015 
2016 - 
2020 

Zdravotníctvo 
Neaktuálny 
 
neaktuálny 

nie 

Regionálna 
integrovaná 
územná 
stratégia KSK 

2014 - 
2020 Územný rozvoj neaktuálny nie 

Stratégia 
rozvoja vidieka 
KSK 

2007 – x  Plánovanie/Územný 
rozvoj 

Nie je 
možné 
určiť 

nie 

Stratégia 
rozvoja 
cestovného 
ruchu v KSK  

X - 2020 Cestovný 
ruch/turizmus neaktuálny áno 

Stratégia 
rozvoja 
výchovy 
a vzdelávania  

2014 – x  Školstvo 
Nie je 
možné 
určiť 

áno 

Územný plán 
veľkého 2017 - x Územný 

rozvoj/plánovanie x áno 
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územného 
celku KSK 

Zdroj: spracovanie autora na základe informácií dostupných na webovej stránke 
KSK (KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, 2021).  
 

Nitriansky samosprávny kraj (ďalej len “NSK“) 
Zabezpečenie strategického plánovania v NSK sa sústredí primárne okolo 

dvoch oblastí politík – školstva a sociálnej politiky. V školstve popri 
zákonne povinnej regionálnej stratégií výchovy a vzdelávania NSK naviac 
rozširuje o koncepcie rozvoja stredného školstva. V uvedom prípade 
dochádza k nadväznosti plánovacích období aktuálne druhým pokračovaním. 
Sociálna politika disponuje okrem všeobecne zameranej koncepcii rozvoja 
sociálnych služieb aj špecifické zamerania sa na prevenciu a elimináciu 
násilia páchaného na ženách. Poslednú riešenú oblasť v perspektíve 
dostupnosti strategického dokumentu dopĺňa cestovný ruch s kombináciou 
marketingových aktivít. Podľa sledovaného obdobia platnosti nachádzame 
najstarší dokument z roku 2015, pričom s výnimkou jedného dokumentu sú 
všetky strategické plány aktuálne. Zákonnú povinnosť spracovania si podľa 
Tabuľky 4 NSK splnila v troch prípadoch. NSK ponúka aj ďalší súbor 
stratégií, ktoré majú problematickú dostupnosť a nie sú dostupné v celej 
podobe, nachádzame len informáciu o ich existencii: územné plány regiónu 
NSK, územné plány veľkého územného celu  a regionálny plán udržateľnej 
mobility.  

 
Tabuľka 4  Strategické plány NSK 
 

Strategický plán Obdobie 
platnosti Oblasť Aktuálnosť 

Zákonná 
povinnosť 
spracovania 

Koncepcia 
rozvoja 
sociálnych 
služieb v regióne 
NSK 

2018 - 
2023 

Sociálna 
politika/Sociálne 
služby 

aktuálny áno 

Koncepcia 
rozvoja stredného 
školstva v NSK 

2015 – 
2020 
2021 - 
2027 

Školstvo 
Neaktuálny 
 
aktuálny 

nie 

Regionálny 
akčný plán na 
prevenciu 
a elimináciu 
násilia páchaného 

2021 - 
2022 Sociálna politika aktuálny nie 
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na ženách 
Regionálna 
stratégia výchovy 
a vzdelávania 
v školách v NSK 

2021 - 
2022 Školstvo aktuálny áno 

Strategický 
a marketingový 
plán rozvoja 
cestovného ruchu 
v NSK 

2014 - 
2020 

Cestovný 
ruch/Marketing neaktuálny áno 

Zdroj: spracovanie autora na základe informácií dostupných na webovej stránke 
NSK (NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, 2021).  
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len “PSK“) 
Plánovacie oblasti politík v PSK pokrývajú podľa zistení dopravu, 

sociálnu politiku, hospodárstvo, energetiku, územný rozvoj, školstvo 
a mládež. Sociálny rozvoj spolu so sociálnou politikou je importovaná do 
dvoch stratégií so zákonnou povinnosťou. Téma mládeže a mládežníckej 
politiky ako podoblasti sociálnej politiky si vyslúžila podobne samostatné 
spracovanie. Tentokrát hovoríme o dokumente bez zákonnej povinnosti 
spracovania. Aktuálnosť spracovaných dokumentov preukazuje vysokú 
mieru zastúpenia prípadov, kde nie je možné určiť obdobie platnosti. 
V miernej prevahe identifikujeme strategické plány, ktoré nevyžadujú 
zákonnú povinnosť spracovania. Dostupnosť viac ako jedného plánovacieho 
obdobia evidujeme podľa Tabuľky 5 pri dvoch prípadoch stratégie výchovy 
a vzdelávania na stredných školách a stratégie pre mládež.  

 
Tabuľka 5  Strategické plány PSK 
 

Strategický 
plán 

Obdobi
e 
platnos
ti 

Oblasť Aktuálno
sť 

Zákonná 
povinnosť 
spracovan
ia 

Koncepcia 
dopravy vo 
verejnom 
záujme pre 
PSK 

2015 - 
x Doprava 

Nie je 
možné 
určiť 

nie 

Koncepcia 
rozvoja 
sociálnych 
služieb na 
území PSK 

2009 - 
x 

Sociálna politika/Sociálne 
služby 

Nie je 
možné 
určiť 

áno 
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Program 
hospodárske
ho 
a sociálneho 
rozvoja PSK 

2014 - 
2020 

Plánovanie/Hospodárstvo/Soc
iálna politika nie áno 

Program 
energetickéh
o 
manažmentu 
PSK 

2015 - 
x Energetické zabezpečenie 

Nie je 
možné 
určiť 

nie 

Program 
rozvoja 
vidieka PSK 

x Plánovanie/Rozvoj 
Nie je 
možné 
určiť 

nie 

Regionálna 
integrovaná 
územná 
stratégia 
PSK 

2014 - 
2020 Územný rozvoj/Plánovanie neaktuáln

y nie 

Regionálna 
stratégia 
výchovy 
a vzdelávani
a 
v stredných 
školách 
v územnej 
pôsobnosti 
PSK 

2019 – 
2020 
2017 - 
2022 

Školstvo 
 
Školstvo 

neaktuáln
y 
 
aktuálny 

Áno 
 
áno 

Stratégia 
PSK pre 
mládež na 
roky 2015 -  

2015 – 
2020 
(výhľa
d do 
roku 
2025) 

Mládež aktuálny nie 

Zdroj: spracovanie autora na základe informácií dostupných na webovej stránke 
PSK (PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, 2021).  
 

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len “TSK“) 
TSK ako kľúčové sektorové oblasti pre strategické plánovanie vníma 

primárne sociálnu politiku a dopravu, ktoré sú doplnené o školstvo 
a energetiku. Problematika sociálnej politiky je obsiahnutá v troch 
samostatných dokumentoch, kde od všeobecných rozmerov pokračuje do 
špecifickej roviny politiky zamestnanosti. Dokumenty vykazujú značnú 
mieru neaktuálnosti v kombinácií s nemožnosťou určiť exaktne obdobie 
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platnosti. Vo vyššej miere sú dostupné stratégie, kde sa vyžaduje zákonná 
dostupnosť spracovania, v dvoch prípadoch evidujeme  dobrovoľný princíp 
spracovania. Podľa dostupných a zverejnených informácií zmapovaných 
v Tabuľke 6, sa strategické plánovanie v TSK objavuje od roku 2003. 
Nadväznosť plánovacích období je zachovaná pri koncepcii rozvoja 
sociálnych služieb a pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja. V prostredí 
TSK evidujeme dva ďalšie dokumenty pred dopracovaním, ktoré bude čakať 
proces schválenia: územný plán a plán udržateľnej mobility v TSK. 
 
Tabuľka 6  Strategické plány TSK 
 

Strategický 
plán 

Obdob
ie 
platnos
ti 

Oblasť Aktuálno
sť 

Zákonná 
povinnosť 
spracovan
ia 

Stratégia 
rozvoja 
stredného 
odborného 
školstva v 
TSK 

2013 - 
2020 Školstvo neaktuáln

y áno 

Stratégia 
využitia 
potenciálu 
TSK pre 
rozvoj 
cyklistickej 
infraštruktúr
y 

2016 - 
x Doprava/Cyklodoprava 

Nie je 
možné 
určiť 

nie 

Koncepcia 
rozvoja 
sociálnych 
služieb TSK 

2015 – 
2020 
2009 - 
2014 

Sociálna politika/Sociálne 
služby 

Neaktuál
ny 
 
neaktuáln
y 

Áno 
 
áno 

Plán 
dopravnej 
obslužnosti 

2015 - 
x Doprava 

Nie je 
možné 
určiť 

áno 

Plán 
hospodárske
ho 
a sociálneho 
rozvoja v 
TSK 

2013 – 
2023 
2003 - 
2012 

Plánovanie/Hospodárstvo/So
ciálna politika 

aktuálny 
 
neaktuáln
y 

Áno 
 
áno 

Rozvojový 2022 - Sociálna politika/Politika Pred áno 
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program 
verejných 
prác TSK 

2024 zamestnanosti obdobím 
platnosti 

Akčný plán 
udržateľnéh
o 
energetickéh
o rozvoja 
TSK 

2013 - 
2020 Energetické zabezpečnie neaktuáln

y nie 

Zdroj: spracovanie autora na základe informácií dostupných na webovej stránke 
TSK (TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, 2021).  
 

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len “TTSK“) 
TTSK spĺňa povinnosť spracovania strategických dokumentov v troch 

prípadoch. V rámci nich, v dvoch prípadoch evidujeme plánovaciu 
nadväznosti období. Perspektíva koncepcie rozvoja sociálnych služieb 
ponúka dokonca až tri nadväzujúce plánovacie obdobia. Oblasti plánovania 
v TTSK sa zaujímajú o sociálnu politiku, územný rozvoj, priemysel, 
energetiku, šport, mládež a dopravu. Do popredia sa opäť dostáva sociálna 
politika, ku ktorej môžeme zaradiť politiku územného rozvoja. Vysokú 
mieru vykazujú stratégie bez možnosti určiť obdobie platnosti, pričom 
v súčasnosti môžeme označiť za aktuálne platný jeden dokument. 
Dokumenty vykazujú prevažne strednodobý charakter obdobia platnosti 
v prípadoch, kde je možné presne určiť časové ohraničenie. Celková 
početnosť dostupných a zverejnených dokumentov má podľa Tabuľky 7 
v súčasnosti hodnotu 11.  

 
Tabuľka 7  Strategické plány TTSK 
 

Strategický 
plán 

Obdobi
e 
platnos
ti 

Oblasť Aktuálnos
ť 

Zákonná 
povinno
sť 
spracova
nia 

Program 
hospodárske
ho 
a sociálneho 
rozvoja 
TTSK 

2016 - 
2020 

Plánovanie/Hospodárstvo/Soci
álna politika 

neaktuáln
y áno 

Regionálna 
integrovaná 
územná 

2014 - 
2020 Územný rozvoj/Plánovanie neaktuáln

y nie 
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stratégia 
TSK 
Koncepcia 
rozvoja 
sociálnych 
služieb na 
území TTSK 
Koncepcia 
rozvoja 
sociálnych 
služieb na 
území TTSK 
Stratégia 
rozvoja 
sociálnych 
služieb vo 
väzbe na 
územie 
TTSK 

2015 – 
2020 
2021 - 
2023 
2008 - 
x 

Sociálna politika/Sociálne 
služby 
 
Sociálna politika/Sociálne 
služby 
 
Sociálna politika/Sociálne 
služby 

Neaktuáln
y 
 
aktuálny 
 
neaktuáln
y 

Áno 
 
áno 
 
áno 

Stratégia 
rozvoja 
priemyslu na 
území TTSK 

2008 - 
x Priemysel/Hospodárstvo 

Nie je 
možné 
určiť 

nie 

Energetická 
politika 
TTSK 

2009 - 
x Energetika 

Nie je 
možné 
určiť 

nie 

Stratégia 
rozvoja 
vidieka na 
území TTSK 

2008 - 
x Plánovanie/Rozvoj 

Nie je 
možné 
určiť 

nie 

Koncepcia 
a program 
rozvoja 
telesnej 
kultúry v 
TTSK  
Koncepcia 
a program 
rozvoja 
telesnej 
kultúry 
a práce 
s mládežou 
na území 
TTSK 

X 
 
2009 -  

Šport 
 
Šport/Mládež 

Nie je 
možné 
určiť 
Nie je 
možné 
určiť 

Áno 
 
áno 
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Stratégia 
rozvoja 
cyklotrás 
a cyklodopra
vy v TTSK 

2018 - 
2022 Doprava/Cyklodoprava aktuálny nie 

Zdroj: spracovanie autora na základe informácií dostupných na webovej stránke 
TTSK (TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, 2021).  
 

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len “ŽSK“) 
V ŽSK evidujeme nízku mieru zdvojovania riešených oblastí. Každá 

z nich je strategicky riešená v samostatnom dokumente. Ako jedinú oblasť 
politík, ktorá sa objavuje vo viacerých dokumentoch je podľa Tabuľky 8 
sociálna politika. Táto požiadavka naviac vychádza zo zákonnej povinnosti, 
ktorá je v prípade ŽSK splnená. Jediný prípad, ktorý preukazuje nadväznosť 
plánovacích období evidujeme pri koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania. 
Dostupné stratégie vykazujú vysokú mieru neaktuálnosti. Relatívne 
vyvážená je zákonná povinnosť spracovaných dokumentov s princípom 
dobrovoľnosti. História strategického plánovania v ŽSK sa viaže k obdobiu 
ešte pred samotný vznik VÚC v ich súčasnej podobe, do roku 1998. 

  
Tabuľka 8  Strategické plány ŽSK 
 

Strategický 
plán 

Obdob
ie 
platnos
ti 

Oblasť Aktuálno
sť 

Zákonná 
povinnosť 
spracovan
ia 

Budovanie 
cyklotrás na 
území ŽSK 

2014 - 
x Doprava/Cyklodoprava 

Nie je 
možné 
určiť 

nie 

Regionálna 
výskumná 
a inovačná  

2014+ Výskum/Inovácie 2015  - 
2020 nie 

Koncepcia 
rozvoja 
výchovy 
a vzdelávani
a v ŽSK 

2010 – 
2013 
2014 – 
2017 
2018 - 
2022 

Školstvo 

Neaktuál
ny 
 
Neaktuál
ny 
 
aktuálny 

Áno 
 
Áno 
 
áno 

Program 
hospodárske
ho 
a sociálneho 
rozvoja 

2014 - 
2020 

Plánovanie/Hospodárstvo/So
ciálna politika 

neaktuáln
y áno 
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Rámcová 
stratégia 
ŽSK pre 
oblasť 
inovačného 
rozvoja 

2006 Inovácie/Rozvoj neaktuáln
y nie 

Stratégia 
rozvoja 
cestovného 
ruchu 

2007 - 
2013 Cestovný ruch neaktuáln

y áno 

Územný 
plán 
veľkého 
územného 
celu ŽSK 

1998 - 
x Územné plánovanie 

Nie je 
možné 
určiť 

áno 

Stratégia 
22+/Plán 
rozvoja ŽSK 

2017 - 
2022 Rozvoj/Inovácie aktuálny nie 

Zdroj: spracovanie autora na základe informácií dostupných na webovej stránke 
ŽSK (ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, 2021).  
 

Sumárny pohľad na strategické plánovanie v prostredí VÚC preukazuje 
pri sledovaných kategóriách niekoľko problematických okruhov. Ako 
najdôležitejší aspekt vnímame nedostatky zo strany VÚC pri splnení si 
zákonnej povinnosti spracovať strategické dokumenty. K reálnej predstave 
splnenia si zákonnej povinnosti prezentujeme Tabuľku 9 so vzájomnou 
komparáciou všetkých samosprávnych krajov. Podľa zistení žiadna z VÚC 
nedisponuje splnením si zákonných povinností v 100% miere. Druhý 
problematický okruh sa viaže k aktuálnosti spracovaných a prijatých plánov. 
Častý jav v tomto prípade identifikoval relatívne vysoké miery prítomnosti 
stratégií, ktoré nie sú platné pre súčasné obdobie. S aktuálnosťou je 
prepojený aj problém s časovým ohraničeným platnosti dokumentov. 
Absentuje presné uvedenie rokov platnosti.  Ďalší okruh nedostatkov 
zastupuje nízka miera prítomnosti nadväzovania v plánovacích obdobiach. 
Po ukončení platnosti evidujeme nízku početnosti prípadov, kedy dochádza 
k spracovaniu ďalšieho plán v nadväznosti na ukončené predchádzajúce 
obdobie. Posledný okruh problémov sa viaže k prekrývaniu jednej oblasti 
politiky do viacerých dokumentov. Tento aspekt vychádza už zo zákonnej 
povinnosti napr. v sociálnej politike, kedy je potrebné pre danú oblasť 
spracovať dva dokumenty, ktoré ju riešia. Z pozitívnych aspektov pri 
strategickom plánovaní v prostredí VÚC môžeme identifikovať využitie 
princípu dobrovoľnosti pri vypracovaní stratégií, ktoré nie sú vyžadované 
zákonom alebo široký komplex riešených oblastí, ktoré sa viažu k tým, kde 
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majú VÚC kompetencie rozhodovať. Pri princípe dobrovoľnosti na druhej 
strane môžeme argumentovať aj ako o nedostatku, nakoľko VÚC by sa 
v primárnom záujme mali orientovať na splnenie si všetkých zákonných 
povinností a následne ísť do nadstavby. 

 
Strategický 
plán/Kraj BA BB KE NR PO TN TT ZA 

Program 
hospodárskeho 
a sociálneho 
rozvoja 

áno áno áno x áno áno áno áno 

Rozvojový 
program verejných 
prác 
samosprávneho 
kraja 

x x x x x áno 
 x x 

Plán dopravnej 
obslužnosti kraja x x x áno áno áno x x 

Regionálna 
stratégia výchovy 
a vzdelávania 
v stredných 
školách 

áno áno áno áno áno áno áno áno 

Územnoplánovacia 
dokumentácia 
veľkého územného 
celku 

áno áno áno áno áno áno áno áno 

Plán/Stratégie 
s posúdením 
vplyvov na životné 
prostredie 

áno x áno x x áno x x 

Koncepcia rozvoja 
cestovného ruchu x áno áno áno x x x áno 

Koncepcia rozvoja 
športu na 
podmienky 
samosprávneho 
kraja 

x áno áno x x x áno 
 x 

Koncepcia rozvoja 
sociálnych služieb x áno áno áno áno áno áno x 

Zdroj: spracovanie autora.  
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ZÁVER 
 

Preukázané zistenia odhaľujú niekoľko problematických prvkov, ktoré 
v najdôležitejšom zmysle reflektujú na zákonnú povinnosť spracovať určité 
stratégie. Zo strany všetkých VÚC pri dodržiavaní legislatívy na Slovensku 
dochádza k pochybeniam a neplneniu si povinností vyplývajúcich zo 
zákonov. V niektorých prípadoch vybraných typov plánov sú VÚC úspešné 
na 100%, v iných je naopak miera úspešnosti výrazne nízka. Oceniť možno 
tiež vypracovávanie stratégií na princípe dobrovoľnosti, na druhej strane 
v prvom kroku by si samosprávy na regionálnej úrovni mali splniť najskôr 
povinnosti vyplývajúce zo zákonov. Oblasti, v ktorých sa realizuje 
strategické plánovanie reflektuje na tie, kde majú VÚC jadro svojich aktivít 
a kompetencií. V niektorých prípadoch dochádza k zdvojovaniu tematických 
oblastí, prípadne sa v rámci niektorých špecificky hlbšie rozpracovávajú 
ďalšie podoblasti. Problémy pozorujeme taktiež pri aktuálnosti stratégií 
a tiež nízkej miere prítomnosti kontinuálneho pokračovania období 
plánovania. V tomto prípade sa vyskytuje úzky okruh konkrétnych stratégií, 
kde VÚC nadväzujú na predchádzajúce. Pozitívne možno hodnotiť aj 
aktívny prístup VÚC v súčasnosti, kde v mnohých prípadoch sú 
rozpracované nové stratégie a čakajú na dokončenie, a schvaľovací proces.  
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Vybrané otázky legislatívnej činnosti samosprávnych 
krajov97 
 
 
doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.98 
 
 
Abstract 
 
The author of this paper deals with selected issues of legislative activity of self-governing 
regions. Legislative activity of self-governing regions represents a procedure of the regional 
self-government bodies regulated by the constitution and by law, the result of which is the 
creation, change or termination of a normative administrative act. As in other areas of public 
administration, in the area of regional self-government, decision-making processes (and thus 
also the law-making process) take the form of self-government and state administration 
decision-making processes. The aim of the paper is to review the area of regional self-
government legislation, the process leading to the creation of normative legal acts of regional 
self-government, pointing out several legislative issues arising from the legislation of regional 
self-government, proposing possible changes in legislation. 
 
KEY WORDS: law-making, normative administrative act, control, legality, public 
administration 
 
 
ÚVOD 
 

Normotvorná činnosť je jedným z najvýznamnejších rozhodovacích 
procesov, ku ktorým dochádza nielen v štáte, ale aj na úrovni jednotlivých 
samosprávnych subjektov (obce, samosprávne kraje). Úlohou normotvornej 
činnosti je zabezpečiť reguláciu spoločnosti vo forme všeobecných, právne 
záväzných pravidiel správania s cieľom integrovať spoločnosť do takej 
miery, aby mohol plniť svoje základné funkcie štát, príp. iné 
verejnomocenské subjekty. Inými slovami povedané, cieľom normatívnych 
právnych aktov je zabezpečiť určitú úroveň riadneho fungovania 
spoločnosti. Výsledkom takejto organizovanej činnosti na to zákonom 
splnomocnených subjektov je právny predpis (normatívny právny akt). V 
prípade samosprávnych krajov a obcí sa jedná o právny predpis podzákonný 
(normatívny správny akt), čo je dané predovšetkým charakterom a 

 
97 Tento príspevok bol vypracovaný v rámci projektu KEGA s názvom "Dynamika premien 
verejnej správy v Slovenskej republike". Registračné číslo projektu je "KEGA 001UCM-
4/2019". 
98 Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Bučianska 4/A, 917 01 
Trnava, bystrik.sramel@ucm.sk. 
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základnými črtami samosprávnych subjektov. Cieľom tohto príspevku je 
preskúmanie oblasti normotvorby regionálnej samosprávy, procesu 
vedúceho k vzniku normatívnych právnych aktov regionálnej samosprávy, 
poukázanie na viaceré problémy legislatívneho charakteru vyplývajúce z 
právnej úpravy normotvorby regionálnej samosprávy, navrhnutie možných 
zmien legislatívnej úpravy a v neposlednom rade tiež náhľad na najčastejšie 
problémy či nedostatky, ktoré sú na základe kontrolnej činnosti orgánov 
ochrany práva (prokuratúra, súdy) identifikované v normotvornej činnosti 
regionálnej samosprávy. 
 
1 CHARAKTER LEGISLATÍVNEJ ČINNOSTI SAMOSPRÁVNYCH 

KRAJOV 
 
 Legislatívna činnosť samosprávnych krajov predstavuje ústavou a 
zákonom upravený postup orgánov regionálnej samosprávy, výsledkom 
ktorého je vznik, zmena alebo zánik normatívneho správneho aktu. Na 
rozdiel od normatívnych právnych aktov iných štátnych orgánov, 
normatívny správny akt regionálnej samosprávy obsahuje právne normy len 
s lokálnou pôsobnosťou. Normatívne správny akty regionálnej samosprávy 
sa označujú ako všeobecne záväzné nariadenia. 
 Z hľadiska prameňov práva, právna úprava tvorby všeobecne záväzných 
nariadení regionálnou samosprávou a postupu pri nej je rozptýlená vo 
viacerých predpisoch. Právnym základom, na základe ktorého má regionálna 
samospráva právo vydávať všeobecne záväzné nariadenia vôbec je jednak 
článok 68 Ústavy SR, jednak článok 71 ods. 2 Ústavy SR. Spresnenie 
postupu, ktorým dochádza k vydávaniu všeobecne záväzných nariadení, je 
však obsiahnuté až na zákonnej úrovni, a to konkrétne v zákone č. 302/2001 
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch). Treba dodať, že postup tvorby všeobecne záväzných nariadení 
regionálnou samosprávou podlieha aj internej normatívnej regulácii v 
podobe vnútorných predpisov samosprávnych krajov (najmä rokovací 
poriadok zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeho orgánov), v ktorých sa 
stanovujú podrobnosti o pravidlách pre prípravu, schvaľovanie a 
vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení 
 V súvislosti s právnou povahou legislatívnej činnosti samosprávnych 
krajov sa žiada pripomenúť, že rovnako ako v prípade obcí, aj v prípade 
samosprávnych krajov (vyšších územných celkov) dochádza k výkonu 
rozhodovacích procesov majúcich povahu jednak samosprávy, jednak štátnej 
správy. Samosprávne rozhodovacie procesy, ktoré realizujú samosprávne 
kraje predstavujú výkon originárnej pôsobnosti regionálnej samosprávy. V 
kontexte normotvorby samosprávnych krajov ide o takú legislatívnu činnosť, 
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ktorá je realizovanú primárne v záujme príslušného miestneho spoločenstva, 
za účelom regulácie tých otázok, ktoré sa dotýkajú priamo tohto 
spoločenstva a zároveň územia, na ktorom sa spoločenstvo nachádza.  Na 
strane druhej, v prípade štátnosprávnych rozhodovacích procesov dochádza 
v rámci činnosti regionálnej samosprávy k prenesenému výkonu štátnej 
správy. Treba však zdôrazniť, že tu nejde o výkon úloh, ktoré by sa bytostne 
dotýkali záujmov príslušného miestneho spoločenstva. V tomto prípade ide v 
podstate o realizáciu vertikálnej deľby výkonu štátnej moci, kedy v 
porovnaní s predchádzajúcim prípadom samosprávny kraj už nie je 
originárnym nositeľom normotvornej kompetencie. Štát tu plní úlohy štátnej 
správy a jeho legislatívna právomoc, ako už bolo vyššie uvedené, je len 
delegovaná (prenesená). 
 Bez ohľadu na to, či sa jedná o originárnu alebo delegovanú legislatívnu 
právomoc, možno pri analýze legislatívnej právomoci samosprávnych krajov 
nájsť viacero spoločných znakov. Ide v podstate o vymedzenie základných 
prvkov legislatívnej právomoci samosprávnych krajov, bez existencie a 
uplatnenia ktorých by bola legislatívna aktivita samosprávnych krajov 
(rovnako tiež obcí) v demokratickom a právnom štáte nemysliteľná. Svák a 
kol. v tejto súvislosti zahŕňajú medzi základné spoločné znaky originárnej a 
delegovanej legislatívnej právomoci in concreto a) ústavnosť a akceptovanie 
princípu zvrchovanosti zákona, b) štatutárnosť normotvorby, c) legislatívny 
orgán, d) legislatívny proces, e) formu právneho predpisu a f) kontrolu 
ústavnosti (Svák a kol., 2012, s. 124). Ku kontrole ústavnosti možno ruka v 
ruke priradiť zároveň aj kontrolu zákonnosti.  
 Treba uviesť, že predmetné znaky v sebe nesú zároveň aj základné 
požiadavky, ktoré sa v SR ako demokratickom a právnom štáte kladú na 
legislatívnu činnosť samosprávnych krajov (rovnako tiež obcí). Jednou z 
týchto požiadaviek je aj požiadavka súladnosti a) samosprávnych všeobecne 
záväzných nariadení samosprávnych krajov (t.j. všeobecne záväzných 
nariadení podľa čl. 68 Ústavy SR) s ústavou, s ústavnými zákonmi, s 
medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada 
Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 
ustanoveným zákonom, a so zákonmi, ak o nich nerozhoduje iný súd, b) 
štátnosprávnych všeobecne záväzných nariadení samosprávnych krajov (t.j. 
všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 71 ods. 2 Ústavy SR) s ústavou, s 
ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom 
ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy.  
 Ďalším pravidlom uplatňovaným pri výkone legislatívnej právomoci 
samosprávnych krajov (ich znakom) je to, že pôsobnosť všeobecne 
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záväzných nariadení je striktne limitovaná. Limitovaná je v zásade v dvoch 
smeroch, a to jednak vo vzťahu k územiu (miestu), na ktorom sa všeobecne 
záväzné nariadenie uplatňuje (územná, resp. priestorová pôsobnosť), jednak 
vo vzťahu ku kategórii subjektov, na ktoré sa všeobecne záväzné nariadenie 
vzťahuje (osobná pôsobnosť) (Večeřa a kol., 2011, s. 71). Ide teda o tzv. 
štatutárnosť normotvorby, v zmysle ktorej všeobecne záväzné nariadenie 
samosprávneho kraja obsahuje výhradne normy s lokálnou pôsobnosťou (t.j. 
dotýka sa len vymedzeného územia samosprávneho kraja) a je záväzné len 
pre subjekty majúce určitý vzťah k tomuto teritóriu samosprávneho kraja 
(obyvatelia samosprávneho kraja). 
 Ďalej treba tiež uviesť, že legislatívna právomoc (originárna aj 
delegovaná) je v podmienkach samosprávneho kraja zverená výlučne na to 
príslušnému legislatívnemu orgánu, ktorým je zastupiteľstvo samosprávneho 
kraja. Zastupiteľstvo samosprávneho kraja je zbor zložený z poslancov 
samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách (§ 11 ods. 1 zákona č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov), ktorého legislatívnu 
právomoc expressis verbis zakotvuje už vo svojom písm. a) ustanovenie § 11 
ods. 2. ("Zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať o základných otázkach 
samosprávneho kraja, a to a) uznášať sa na nariadeniach ..."). V kontexte 
otázky legislatívnych orgánov sa nám žiada ešte dodať, že zákon č. 302/2001 
Z. z. umožňuje aj občanom samotným priamo sa podieľať na správe vecí 
verejných, a teda aj na tvorbe miestneho práva. Zakotvuje totiž možnosť 
realizovať miestne referendum, a to o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú 
výkonu samosprávy samosprávneho kraja. Podmienkou je, že sa na tom 
uznesie zastupiteľstvo samosprávneho kraja alebo ak o to petíciou požiada 
aspoň 30 % oprávnených voličov. Ide však skôr o teoretickú záležitosť, ako 
bežnú realitu samosprávnych krajov. 
 Významným pravidlom (znakom) pri uplatňovaní legislatívnej právomoci 
samosprávneho kraja je tiež skutočnosť, že táto sa musí uplatňovať v 
určitých krokoch, v určitých etapách, na základe určitých vopred 
stanovených pravidiel (v legislatívnom procese). Treba uviesť, že na rozdiel 
od legislatívneho procesu realizovaného na úrovni parlamentu či na úrovni 
vlády (Legislatívne pravidlá tvorby zákonov; Legislatívne pravidlá vlády 
SR) nie je legislatívny proces na úrovni samosprávneho kraja unifikovane 
upravený a neexistuje tak komplexná celoštátna úprava všetkých 
legislatívnych procesných pravidiel regionálnej normotvorby. Zákon o 
samosprávnych krajoch v podstate z celého legislatívneho procesu upravuje 
len otázku spôsobu prijímania VZN. V predpise však absentujú iné pravidlá 
legislatívneho procesu, ako napr. pravidlá týkajúce sa legislatívnej iniciatívy, 
otázok vypracúvania návrhu VZN, resp. iných otázok, ktoré budú 
predmetom pozornosti ďalšej častí tohto príspevku. 
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 Dôležité je tiež dodať, že bez ohľadu na to, či ide o predpisy 
samosprávneho kraja samosprávneho alebo štátnosprávneho charakteru, tieto 
musia mať vždy formu "všeobecne záväzného nariadenia". Rešpektovanie 
formy predstavuje jedno zo základných formálnych kritérií platnosti 
právneho predpisu (Prusák, 1995). Jej nedodržanie by malo za následok 
neplatnosť právneho predpisu.  
 Napokon, významným prvkom uplatňujúcim sa v priebehu legislatívneho 
procesu je aj kontrola ústavnosti a zákonnosti VZN samosprávneho kraja. 
Táto je realizovaná jednak Ústavným súdom SR (ústavnosť VZN), jednak 
všeobecnými súdmi (správne súdy) (Baricová a kol., 2018), príp. 
prokuratúrou SR (Svák, Balog, Polka, 2017; Beneč, 2008). V prípade, ak súd 
vydá rozhodnutie, podľa ktorého samosprávny kraj konal v súvislosti s 
legislatívnou činnosťou protiprávne, je týmto rozhodnutím súdu viazaný a je 
povinný pochybenia napraviť. V prípade prokuratúry názorom prokuratúry o 
protiprávnosti nie je viazaný. 
 
2 VYBRANÉ OTÁZKY LEGISLATÍVNEHO PROCESU 

SAMOSPRÁVNYCH KRAJOCH 
 

Zakotvenie normotvornej procedúry samosprávnych krajov je obsiahnuté 
v ustanoveniach § 8 a § 11 zákona o samosprávnych krajoch. Na základe 
dikcie ustanovení tohto zákona a normotvornej praxe regionálnej 
samosprávy možno usúdiť, že normotvorný proces regionálnej samosprávy 
prebieha vo viacerých etapách. V odbornej literatúre sa zvykne vyčleňovať 
viacero samostatných etáp. Za najvhodnejšie možno považovať členenie 
normotvorného procesu podľa Jakaba, ktorý rozlišuje päť základných etáp. a 
to etapu normotvornej iniciatívy, etapu prípravy návrhu, etapu prejednania 
návrhu, etapu schvaľovania návrhu všeobecne záväzného nariadenia a 
napokon etapu vyhlasovania všeobecne záväzného nariadenia (2009, s. 387). 
Na tomto mieste treba zdôrazniť, že jednotlivé uvedené etapy 
normotvorného procesu regionálnej samosprávy nemajú z hľadiska svojho 
rozsahu úplne rovnakú zákonnú úpravu; niektoré etapy normotvorného 
procesu sú na jednej strane pomerne detailne upravené (napr. vyhlásenie 
všeobecne záväzného nariadenia), na strane druhej iné etapy sú upravené len 
veľmi stroho a vyplývajú prípadne len z internej úpravy či zaužívaných 
postupov (napr. otázka normotvornej iniciatívy). 

Obsahom prvej etapy normotvorného procesu regionálnej samosprávy je 
podávanie podnetov (návrhov) na prijatie všeobecne záväzného nariadenia. 
Ide teda o etapu tzv. normotvornej iniciatívy, ktorá je súčasne najmenej 
legislatívne upravenou etapou normotvorného procesu regionálnej 
samosprávy. Základné otázky prvej etapy teda sú  1) kto je oprávnený 
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podávať podnety na iniciovanie normotvorného procesu v regionálnej 
samospráve a 2) aké sú dôvody, okolnosti, materiálne pramene práva v 
regionálnej samospráve? Materiálnymi prameňmi práva v oblasti regionálnej 
normotvorby sú zaiste konkrétne podmienky života v danom samosprávnom 
kraji a z nich vyplývajúce problémy, ktoré musí samosprávny kraj riešiť, a to 
aj cestou prijatia normatívneho správneho aktu.  Keďže rôzne subjekty 
angažujúce sa v politickom živote na úrovni samosprávneho kraja môžu 
vidieť tieto potreby a problémy rôznorodým spôsobom, väčšinou sú tieto 
problémy a otázky načrtnuté a vyplývajú z volebných programov volených 
predstaviteľov samosprávneho kraja, či už predsedu samosprávneho kraja 
alebo poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov (napr. potreba 
výstavby sociálnych bytov, potreba zlepšenia fungovania regionálneho 
školstva, stav pozemných komunikácií a pod.). Podnety na prijatie 
všeobecne záväzného nariadenia tak predkladajú predovšetkým poslanci 
zastupiteľstiev, predsedovia samosprávnych krajov či orgány zastupiteľstva 
samosprávneho kraja - komisie zastupiteľstva, V mnohých prípadoch 
uplatňuje normotvornú iniciatívu tiež úrad samosprávneho kraja, ktorý je 
priamo zainteresovaný na výkone všeobecne záväzných nariadení. Okrem 
uvedených subjektov však treba tiež spomenúť obyvateľov samosprávneho 
kraja, či ktorékoľvek iné fyzické a právnické osoby ktorí svoje podnety na 
zmenu či prijatie všeobecne záväzného nariadenia môžu priamo adresovať 
orgánom regionálnej samosprávy. 

Druhou etapou normotvorného procesu je príprava návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia. Základnou otázkou tejto etapy je otázka subjektu 
oprávneného a zároveň povinného pripraviť návrh všeobecne záväzného 
nariadenia. Zákon sa k tejto otázke explicitne nevyjadruje, avšak z dikcie 
ustanovenia § 11 ods. 2 písm. a) zákona o samosprávnych krajoch 
("zastupiteľstvu je vyhradené uznášať sa na nariadeniach"), ako aj § 12 ods. 
1 tohto zákona ("poslanec je oprávnený predkladať zastupiteľstvu a jeho 
orgánom návrhy") implicitne vyplýva, že prípravu návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia by mali realizovať poslanci zastupiteľstva 
samosprávneho kraja, či už individuálne alebo kolektívne (spolu s inými 
poslancami). Z dikcie príslušných ustanovení možno tiež vyvodiť, že 
príprava návrhu všeobecne záväzného nariadenia je rovnako aj v rukách 
orgánov zastupiteľstiev vytvorených na príslušné účely (komisie 
zastupiteľstva). Pri príprave návrhov všeobecne záväzných nariadení však 
tiež zohrávajú úlohu úrady samosprávnych krajov, ktoré poskytujú 
administratívnu a organizačnú pomoc poslancom a orgánom zastupiteľstva. 
Predmetom pomoci je najmä zadováženie potrebných podkladov, právnych 
stanovísk, vyjadrení orgánov štátne správy a i (Jakab, 2009, s. 388). Zákon 
teda určuje úradu samosprávneho kraja zabezpečovanie len 
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administratívnych a organizačných vecí zastupiteľstva, predsedu a ďalších 
orgánov zriadených zastupiteľstvom, nie vypracúvanie a prípravu návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia. Napriek tomu však treba podotknúť, že 
aplikačná prax sa od zámeru zákonodarcu značne odlišuje, keďže v praxi 
regionálnej samosprávy je príprava návrhov všeobecne záväzných nariadení 
zverovaná administratívnym pracovníkom úradov samosprávnych krajov. 
Úlohou poslancov je v tomto smere rozhodnúť len o prijatí či neprijatí 
návrhu vypracovaného administratívnym pracovníkom úradu.  

Ďalšia etapa normotvorného procesu je etapou, počas ktorej dochádza k 
prejednaniu návrhu všeobecne záväzného nariadenia a prípadnej korektúry 
pripraveného a vypracovaného návrhu nariadenia. Z hľadiska prerokúvania 
návrhu nariadenia môžeme hovoriť jednak o forme interného prerokovania 
návrhu nariadenia, jednak o forme externého prerokovania návrhu 
nariadenia. Rozdiel medzi týmito formami prejednania návrhu nariadenia 
spočíva v subjektoch, ktoré majú právo vstúpiť do znenia navrhovaného 
nariadenia a vyjadriť k nemu pripomienky či návrhy na jeho úpravu. Navyše, 
zatiaľ čo otázka interného prerokovania návrhu nie je vymedzená v zákone, 
otázku externého prejednania návrhu explicitne rieši § 8 ods. 4 zákona o 
samosprávnych krajoch. Ako napovedá aj názov, interné prerokovanie 
návrhu nariadenia prebieha vo vnútri samotného orgánu, deje sa tak v rámci 
orgánov zastupiteľstiev, s predsedom samosprávneho kraja, hlavným 
kontrolórom či poradnými orgánmi. Významnú koordinačnú úlohu v tejto 
etape plnia predovšetkým príslušné komisie (Jakab, 2009, s. 388). Externé 
prerokovanie návrhu nariadenia má podobu tzv. pripomienkového konania, v 
rámci ktorého môže ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba v 
určenej lehote navrhnúť nový text návrhu nariadenia alebo odporučiť úpravu 
textu návrhu nariadenia, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie 
pôvodného textu. Pripomienku možno uplatniť v písomnej forme, 
elektronicky alebo ústne do zápisnice na úrade samosprávneho kraja. Z 
pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak 
na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Na ostatné 
podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia 
prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Predpokladom 
uskutočnenia externého pripomienkového konania je však zverejnenie 
návrhu nariadenia. Zverejnenie návrhu nariadenia sa v zmysle zákona 
uskutočňuje jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese 
samosprávneho kraja aspoň 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Dňom 
vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, 
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k 
návrhu nariadenia. Treba dodať, že externé prejednanie návrhu sa v zásade 
musí uskutočniť vždy. Zákon pozná len jednu výnimku, kedy sa takéto 
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externé prerokovanie návrhu nerealizuje, a to v prípade tzv. mimoriadnej 
situácie. Pojem "mimoriadna situácia" však zákon o samosprávnych krajoch 
nedefinuje, pri jeho definovaní sa v zmysle legislatívneho odkazu má 
vychádzať z § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 
podľa ktorého sa mimoriadnou situáciou rozumie "obdobie ohrozenia alebo 
obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo 
majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú 
opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík 
ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia 
následkov mimoriadnej udalosti". V preklade povedané, externé 
prerokovanie návrhu nariadenia sa neuplatňuje v prípade takých závažných 
situácií, ako je živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného 
zdravia II. stupňa alebo teroristický útok. 

Po uskutočnení všetkých uvedených úkonov musí dôjsť k vyhodnoteniu 
pripomienok. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s 
príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah 
pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam 
sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie 
pripomienok sa musí predložiť poslancom zastupiteľstva v písomnej forme 
najneskôr tri dni pred rokovaním zastupiteľstva o návrhu nariadenia. 
Výsledkom vyhodnotenia pripomienok môže byť buď 1) schválenie návrhu 
nariadenia (s potrebou zapracovania pripomienok alebo bez takejto potreby) 
a jeho odporučenie na schválenie zastupiteľstvom samosprávneho kraja, 2) 
neschválenie návrhu nariadenia a jeho vrátenie navrhovateľovi na 
dopracovanie s uvedením konkrétnych dôvodov a rozsahu dopracovania 
alebo 3) zamietnutie návrhu nariadenia ako neopodstatneného bez jeho 
predloženia zastupiteľstvu samosprávneho kraja (Jakab, 2009, s. 389). Ako 
teda vidieť, etapa prejednávania návrhu nariadenia nemusí vždy prejsť do 
ďalšej etapy, a návrh nariadenia sa nemusí vôbec dostať do zastupiteľstva za 
účelom jeho schvaľovania. 

Štvrtou etapou tvorby práva v regionálnej samospráve je etapa 
schvaľovania návrhu všeobecne záväzného nariadenia. V zmysle § 11 ods. 2 
písm. a) zákona o samosprávnych krajoch schvaľuje všeobecne záväzné 
nariadenia samosprávneho kraja zastupiteľstvo samosprávneho kraja. Treba 
podotknúť, že otázka schvaľovania všeobecne záväzných nariadení je 
upravená nielen v samotnom zákone o samosprávnych krajoch, ale aj v 
rokovacích poriadkoch príslušných zastupiteľstiev samosprávnych krajov. V 
zmysle § 11 ods. 4 zákona o samosprávnych krajoch zastupiteľstvo rokuje 
vždy v zbore a je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie nariadenia je potrebný 
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súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo 
nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, predseda zvolá do 14 dní nové 
zasadnutie. 

Poslednou etapou normotvorného procesu regionálnej samosprávy je 
etapa vyhlasovania všeobecne záväzného nariadenia. Treba zdôrazniť, že 
vyhlásenie právneho predpisu je nevyhnutnou podmienkou a nevyhnutnou 
etapou každého normotvorného procesu; bez vyhlásenia právneho predpisu 
totiž nie je možné, aby sa verejnosť dozvedela o prijatí právneho predpisu a 
aby sa s právnym predpisom oboznámila. Ak by právny predpis nebol 
vyhlásený, nebolo by súčasne možné očakávať od verejnosti plnenie 
všeobecne záväzného pravidla správania sa. Význam by tiež stratila 
kardinálna nevyvrátiteľná prezumpcia uplatňovaná v každom 
demokratickom a právnom štáte - prezumpcia znalosti práva. Podľa § 8 ods. 
9 zákona o samosprávnych krajoch sa nariadenie vyhlasuje vyvesením jeho 
úplného znenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja najmenej na 15 dní. 
Okrem toho sa nariadenie zverejní aj v mieste obvyklým spôsobom (napr. na 
internetovej stránke samosprávneho kraja).  V tejto súvislosti je tiež nutné 
ozrejmiť otázku platnosti a účinnosti všeobecne záväzného nariadenia. 
Platnosť a účinnosť sú totiž esenciálnymi vlastnosťami každého 
normatívneho právneho aktu; ak týmito vlastnosťami právny predpis 
nedisponuje, nejde o predpis, ktorý by bol spôsobilý regulovať správanie 
členov určitej spoločnosti. Vo všeobecnosti platí, že platnosť právneho 
predpisu spôsobuje, že právny predpis sa stal oficiálne súčasťou právneho 
poriadku. To však ešte neznamená, že adresát právneho predpisu je povinný 
sa ním riadiť. Až účinnosť právneho predpisu totiž spôsobuje, že tento 
predpis záväzným spôsobom normuje správanie sa adresátov úpravy, ktorá 
je v ňom obsiahnutá, a že sa teda jeho obsahu možno domôcť právom 
predpísaným spôsobom (Procházka, Káčer, 2013, s. 169)). Všeobecne 
záväzné nariadenie nadobúda svoju platnosť uskutočnením poslednej etapy 
normotvorného procesu, a to už spomenutým vyhlásením nariadenia jeho 
vyvesením na úradnej tabuli samosprávneho kraja. Treba doplniť, že 
platnosť nariadenia nastáva už v okamihu jeho vyvesenia na úradnej tabuli; 
nie v okamihu uplynutia min. 15-dňovej lehoty od jeho vyvesenia. Čo sa 
týka nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, z dikcie § 8 
ods. 9 zákona o samosprávnych krajoch vyplývajú tri rozdielne situácie. 
Prvou situáciu je, že všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 15. 
dňom od vyvesenia. Táto situácia nastáva vtedy, ak vo všeobecne záväznom 
nariadení nie je stanovený skorší, ani neskorší dátum účinnosti. Druhým 
prípadom nadobudnutia účinnosti nariadenia je prípad, kedy nariadenie 
nadobudne účinnosť neskôr; to znamená, že v nariadení je ustanovený 
neskorší začiatok účinnosti ako je uplynutie 15 dní od vyvesenia nariadenia.  
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Neskorší dátum účinnosti majú väčšinou také nariadenia, ktoré majú 
významnejšie dôsledky pre život obyvateľov samosprávneho kraja, prípadne 
ktoré sú z hľadiska svojho normatívneho obsahu náročnejšie na praktickú 
realizáciu (majú napr. závažnejšie dopady po finančnej stránke). Tretia 
možná situácia je, že nariadenie nadobudne účinnosť skôr, ako je 15. deň od 
vyvesenia na úradnej tabuli, najskôr však dňom vyhlásenia, nikdy nie skôr 
ako bolo nariadenie vyvesené na úradnej tabuli. Ustanovenie skoršieho 
začiatku účinnosti nariadenia je však len výnimočným prípadom, a môže sa 
tak stať len vtedy, ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom. 
Pojem naliehavý verejný záujem je tzv. právne neurčitým pojmom a jeho 
obsah nie je v zákone definovaný. Čo bude naliehavým verejným záujmom, 
bude závisieť od konkrétnych okolností. Môže ísť napr. o prípady živelnej 
pohromy či všeobecného ohrozenia a odstraňovanie ich následkov.  

Na tomto mieste je nevyhnutné poukázať na isté nejasnosti, ktoré 
vyplývajú zo súčasnej právnej úpravy normotvorného procesu v regionálnej 
samospráve. Už vyššie sme uviedli, že v prípade nevyhlásenia právneho 
predpisu by stratila význam kardinálna prezumpcia uplatňovaná v každom 
demokratickom a právnom štáte - prezumpcia znalosti práva. Domnienka 
znalosti práva sa radí k nevyvrátiteľným právnym domnienkam. V kontexte 
právnych predpisov obsahujúcich právne normy s celoštátnou pôsobnosťou 
vyhlasovaných v Zbierke zákonov je explicitne táto domnienka zakotvená v 
§ 15 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Podľa ustanovenia tohto paragrafu  "o všetkom, čo bolo v zbierke zákonov 
vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa stalo známym každému, koho 
sa to týka." V prípade takých normatívnych právnych aktov, ako sú napr. 
ústava, ústavné zákony, zákony či nariadenia vlády teda nie je pochybnosť o 
uplatňovaní domnienky znalosti práva, keďže táto je explicitne zakotvená v 
zákone č. 400/2015 Z. z. Otázkou však je, či je možné túto domnienku bez 
pochybností aplikovať aj na všeobecne záväzné nariadenia regionálnej 
samosprávy ako právne predpisy obsahujúce právne normy len s lokálnou 
pôsobnosťou. Problémom totiž je, že súčasné znenie normatívneho textu 
zákona o samosprávnych krajoch túto prezumpciu neobsahuje. Súčasný text 
zákona totiž ani len náznakom nespomína, že moment vyhlásenia všeobecne 
záväzného nariadenia má automaticky za následok vznik domnienky, podľa 
ktorej sa s nariadením oboznámil každý, koho sa týka. Je teda právne 
dubiózne, či vznik nevyvrátiteľnej domnienky znalosti práva je spojený aj s 
tvorbou práva na regionálnej úrovni. Niektorí členovia odbornej verejnosti 
zastávajú názor, že v tomto prípade by bolo vhodné aplikovať metódu 
analogie legis. Autor Jakab napr. uvádza, že v tomto prípade prichádza do 
úvahy jedine analógia s právnou úpravou uplatňovanou v súvislosti so  
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Zbierkou zákonov. Aplikovanie analógie je však podľa jeho názoru 
pohybovaním sa na tenkom ľade, keďže v prípadoch vyžadujúcich úmyselné 
konanie alebo vedomú nedbanlivosť by mohli vzniknúť pochybnosti, či daná 
fyzická osoba alebo právnická osoba porušila všeobecne záväzné nariadenie, 
o ktorom de facto nevedela (2009, s. 390). Jediným možným východiskom z 
tejto právne spornej situácie je teda novelizácia súčasného textu zákona o 
samosprávnych krajoch a doplnenie paragrafu 8 tohto zákona o nový odsek, 
v ktorom by zákonodarca explicitne zakotvil domnienku znalosti práva. 
Znenie tohto nového odseku by mohlo byť nasledovné: "V prípade 
vyhlásenia nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli samosprávneho 
kraja sa má za to, že okamihom vyvesenia sa toto nariadenie stalo známym 
každému, koho sa týka." 
 
3 LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V 

PRAXI PROKURATÚRY SR: ANALÝZA VYBRANÉHO 
PRÍPADU TÝKAJÚCEHO SA KONTROLY ZÁKONNOSTI VZN 

 
Na základe analýzy výsledkov kontrolnej (dozorovej) činnosti 

prokuratúry či súdnictva (všeobecného i ústavného) vykonávanej vo vzťahu 
k regionálnej (ale taktiež aj k obecnej) samospráve, možno dospieť k záveru, 
že vo svojej činnosti sa pomerne frekventovane dopúšťa viacerých 
pochybení, resp. že jej činnosť sa vyznačuje viacerými nedostatkami. Na 
uvedené nedostatky poukazuje aj odborná literatúra z oblasti právnej vedy 
(Orosz, Mazák, 2004, s. 238), ktorá sa ich snaží kategorizovať a zistiť možné 
príčiny a dôsledky týchto pochybení.   Poukázať možno predovšetkým na 
niekoľko opakujúcich sa nedostatkov týkajúcich sa všeobecne záväzných 
nariadení. Z dôvodu pomerne častého opakovania viacerých z nich si 
niektoré nedostatky následne demonštrujeme aj na vybraných prípadoch z 
aplikačnej praxe. Významným pochybením normotvornej činnosti 
regionálnej samosprávy, ktoré bolo zistené v aplikačnej praxi orgánov 
kontroly a dozoru, je nerešpektovanie ústavných obmedzení, ktoré zakotvuje 
Ústava SR v čl. 2 ods. 3 a čl. 13. Ide o základné princípy demokratického a 
právneho štátu, v zmysle ktorých 1) každý môže konať, čo nie je zákonom 
zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá a 2) 
povinnosti možno ukladať buď zákonom, na základe zákona, v jeho 
medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, alebo medzinárodnou 
zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti 
fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo nariadením vlády podľa čl. 
120 ods. 2 Ústavy SR (tzv. aproximačné nariadenie). Ide o pochybenie, ktoré 
sa v praktickom prevedení prejavuje v nepochopení ústavných limitov 
územnej samosprávy; ide o nahliadanie na kompetencie územnej 
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samosprávy ako kompetencie bez obmedzení, ako kompetencie, ktoré 
umožňujú riešiť prostredníctvom normotvornej činnosti otázky akéhokoľvek 
charakteru, a to bez ohľadu na to, či Ústava SR a zákony umožňujú reguláciu 
takýchto otázok. Inak povedané, vo viacerých prípadoch boli prijaté aj také 
všeobecne záväzné nariadenia, ktoré nad rámec generálneho splnomocnenia 
v Ústave SR a nad rámec zákona obmedzovali základné práva a slobody 
fyzických a právnických osôb. Orgány územnej samosprávy si teda v 
niektorých prípadoch neuvedomujú, že niektoré otázky, spojené najmä so 
zásahmi do základných práv a slobôd nemôžu regulovať vo svojom 
všeobecne záväznom nariadení; môžu byť totiž reglementované len 
zákonnou úpravou. Ďalším problémom vyplývajúcim z preskúmavania 
normotvornej činnosti regionálnej samosprávy je tiež problém spočívajúci v 
mylnom chápaní obsahu, rozsahu a následkov samosprávnej (originárnej) 
normotvornej kompetencie. Mnohé všeobecne záväzné nariadenia obsahujú 
totiž aj také ustanovenia, ktorými dochádza k ukladaniu nových povinností 
fyzickým a právnickým osobám, pričom ukladanie takýchto povinností nemá 
oporu v žiadnom zákone, žiaden zákon uloženie takej povinnosti vo 
všeobecne záväznom nariadení nepredvída. Veľmi frekventovaným a 
opakujúcim sa pochybením v normotvornej praxi regionálnej samosprávy je 
tiež vydávanie všeobecne záväzných nariadení bez toho, aby bol na to 
samosprávny kraj výslovne splnomocnený v osobitnom zákone. Ide o 
negatívnu prax, ktorá sa vyskytuje aj z dôvodu pomerne frekventovaných 
zmien v legislatíve, kedy príslušní zamestnanci samosprávneho kraja, príp. 
poslanci samotní nestíhajú tieto zmeny registrovať a brať ich pri 
normotvorbe do úvahy. V súvislosti s obsahovými nedostatkami všeobecne 
záväzných nariadení možno tiež poukázať na problémy týkajúce sa 
nejasnosti všeobecne záväzných nariadení a neurčitosti požívaných pojmov, 
prípadne používania takých legislatívnych termínov, ktoré legislatívna prax 
vo všeobecnosti nepozná a ktoré majú v mnohých prípadoch iný význam a 
zmysel, ako obdobné pojmy používané na ústavnej či zákonnej úrovni.   
 Uvedené nedostatky si môžeme prakticky demonštrovať na konkrétnom 
prípade z aplikačnej praxe. Pomerne ukážkovým prípadom, ktorý riešila vo 
svojej dozorovej činnosti  Krajská prokuratúra Bratislava, bol prípad 
nezákonnosti všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja. In concreto, predmetom protestu prokurátora bolo 
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 
5/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady 
nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja v znení VZN BSK č. 7/2019. Toto 
VZN určovalo výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských 
výchovno-vzdelávacích zariadeniach, výšku príspevku na čiastočnú úhradu 
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nákladov a na režijné náklady v školských účelových zariadeniach a výšku 
úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách, ktorých zriaďovateľom 
je Bratislavský samosprávny kraj. Ustanovovalo tiež podrobnosti o výške 
príspevku povinnej osoby na čiastočnú úhradu nákladov v školských 
výchovnovzdelávacích zariadeniach, ktorými sú školský klub detí, centrum 
voľného času a školský internát; o výške príspevku povinnej osoby na 
čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v školských účelových 
zariadeniach, ktorými sú školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň a 
školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň pre športovcov; o výške 
úhrady nákladov povinnej osoby na štúdium v jazykových školách; o 
podmienkach poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla pre žiaka 
navštevujúceho základnú školu. 
 Protest prokurátora smeroval proti ustanoveniam § 2 ods. 3,4,5,6; § 4 ods. 
3,4,5,6; § 5 ods. 6,7,8,9 a § 6 ods. 5,6,7 a Prílohe č. 7 VZN BSK č. 5/2019 
zo dňa 14.06.2019 v spojení s § 1 ods. 4 a Prílohou č. 6 VZN č. 7/2019 zo 
dňa 20.09.2019, ktorým sa mení VZN č. 5/2019 zo dňa 14.06.2019, ktoré 
prokurátor navrhoval zrušiť resp. zmeniť tak, aby boli v súlade so zákonom. 
 Predmetom protestu prokurátora bolo určenie osobitného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školských kluboch detí, osobitného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom 
internáte, osobitného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijné 
náklady v školskej jedálni a v školskej jedálni pre stravovanie športovcov, 
diétne stravovanie a stravovanie s nepretržitou prevádzkou, a na čiastočnú 
úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni 
pre stravovanie športovcov a diétne stravovanie, pričom nárok na osobitný 
príspevok pri jednotlivých zariadeniach môže priznať zriaďovateľ školy 
/školského zariadenia na základe návrhu riaditeľa školy alebo školského 
zariadenia v prípade ak: 
Ø bol žiak strednej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vzdelávaný v 

systéme duálneho vzdelávania, 
Ø ak povinná osoba alebo žiak preukázala, že je znevýhodnenou alebo 

zraniteľnou osobou v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 
ekonomike a sociálnych podnikoch, alebo 

Ø v zvlášť závažných prípadoch na základe posúdenia a preukázania 
nepriaznivej sociálnej situácie. 

 Z protestu prokurátora vyplývalo, že, "... výšku príspevku musí 
zriaďovateľ (BSK) v každom prípade určiť VZN priamo, čo znamená že nie 
je oprávnený vo VZN stanoviť žiadny osobitný mechanizmus jeho určenia v 
individuálnom prípade, teda ani splnomocniť resp. poveriť sám seba, resp. 
akýkoľvek vlastný orgán (predsedu, zastupiteľstvo, resp. zamestnanca úradu) 
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na posudzovanie splnenia podmienok určenia (osobitného) príspevku v 
jednotlivej individuálnej veci a na rozhodovanie o určení (osobitného ) 
príspevku. VZN v napádaných ustanoveniach neobsahuje konečnú úpravu 
určenia (osobitného) príspevku, ale vytvára priestor na ďalšie rozhodovanie 
o priznaní príspevku formou individuálneho správneho aktu, k čomu nemá 
BSK( žiadny jeho orgán) zákonné oprávnenie. Školský zákon „expressis 
verbis“ splnomocňuje zriaďovateľa len na rozhodovanie o znížení alebo 
odpustení príspevku podľa § 114 ods. 7, § 117 ods. 8, § 140 ods. 12, § 141 
ods. 8 školského zákona, ak o to zákonný zástupca alebo iná osoba (v 
prípade školského internátu) písomne požiada a predloží doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
podľa osobitného predpisu. Tieto ustanovenia vylučujú, aby zriaďovateľ vo 
VZN ustanovil možnosť rozhodovania o znížení alebo o odpustení príspevku 
z iných dôvodov. Príspevok, označený v napadnutých ustanoveniach VZN 
ako osobitný príspevok, je vzhľadom na uvedené objektívne osobitnou 
formou zníženia „základného“ príspevku z dôvodov, ktoré školský zákon vo 
vzťahu k zníženiu príspevku nepozná a zníženie príspevku z týchto dôvodov 
neumožňuje. Že ide „de facto“ o zníženie príspevku a nie o inú „sadzbu“ 
príspevku sa javí jednak práve z toho, že sa jeho priznanie viaže na žiadosť, 
o ktorej na základe návrhu riaditeľa rozhoduje zriaďovateľ a jednak z toho, 
že ustanovenia VZN o nároku a o zmene rozhodujúcich skutočností kladú 
tieto inštitúty – oslobodenie/zníženie príspevku a osobitný príspevok – na 
jednu úroveň, čím súčasne vylučujú možnosť zníženia a predovšetkým 
úplného odpustenia osobitného príspevku na základe žiadosti a predloženia 
dokladu o tom, že je žiadateľ poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Aby tento 
osobitný príspevok mohol byť považovaný za inú „sadzbu“ príspevku, 
muselo by ísť jednak o príspevok priamo určený vo VZN bez ďalšieho 
rozhodovania o jeho priznaní /nepriznaní a jednak by sa aj na tento iný 
(osobitný) príspevok museli vzťahovať príslušné ustanovenia školského 
zákona o jeho znížení alebo odpustení z dôvodu poberania dávky v hmotnej 
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 
Okrem uvedeného prokurátor v proteste konštatoval aj to, že podmienka 
priznania osobitného príspevku z dôvodu „zvlášť závažných prípadov na 
základe posúdenia a preukázania nepriaznivej sociálnej situácie je značne 
všeobecná a neurčitá. Nie je ani rámcovo zrejmé, aké okolnosti majú 
predstavovať naplnenie pojmu nepriaznivej sociálnej situácie a akým 
spôsobom ju dotknutá osoba môže tvrdiť a preukazovať a ani to, aké 
okolnosti naplnia/môžu naplniť podmienku zvlášť závažného prípade takejto 
nepriaznivej sociálnej situácie." 
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ZÁVER 
 
 Záverom možno len konštatovať, že legislatívna činnosť v 
demokratickom a právnom štáte musí vždy spĺňať určité atribúty a 
požiadavky (formálne a materiálne podmienky platnosti právnej normy). Ich 
nerešpektovanie má totiž za následok neplatnosť právnej normy a 
nemožnosť vynucovania obsahu právnej normy voči adresátom normy. 
Pochybenia sa vyskytujú nielen na tej najvyššej legislatívnej úrovni 
(celoštátnej), ale sú bežnou súčasťou legislatívnej činnosti aj takých 
subjektov, ako sú obce či samosprávne kraje. Z toho dôvodu je mimoriadne 
významné, aby príslušné orgány ochrany práva (súdnictvo, prokuratúra) tieto 
normy pravidelne kontrolovali a v prípade ich protiprávnosti vyžadovali 
nápravu. Skúsenosti z praxe územnej samosprávy konštantne poukazujú na 
to, že napriek pomerne dlhému obdobiu existencie subjektov územnej 
samosprávy sa v ich legislatívnej činnosti stále vyskytujú mnohé nedostatky. 
Uvedená situácia je v mnohých prípadoch výsledkom nielen odbornej či 
personálnej nespôsobilosti zamestnancov a funkcionárov, ale často pramení i 
v samotnej nedostatočnej legislatíve, ktorá jednak v mnohých otázkach 
legislatívneho procesu nie je komplexná, a ktorá jednak v mnohých 
prípadoch pôsobí nejasne, nejednoznačne a zmätočne. 
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KONŠTITUOVANIE REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY 
NA SLOVENSKU Z HĽADISKA POLITICKÝCH 
OČAKÁVANÍ 
(NE)NAPLNENIE POLITICKÝCH ARGUMENTOV99  
 
 
PhDr. Martin Švikruha, PhD.100 
 
 
Abstract 
 
Regional self-government is an important substate unit in the public administration system in 
modern European countries. The Slovak Republic is no exception in this respect. Soon it will 
be almost twenty years since the formation of this subunit. It is a relatively long time for us to 
assess to what extent this component of public administration has fulfilled its potential, which 
was attributed to it in shaping it. We can ask ourselves this question: Has the regional self-
government fulfilled the purpose that was attributed to it in its formation? Can it fulfill the 
main tasks that have been defined in the process of its configuration? The importance of these 
issues is legitimate, as more and more intensive reflections on the importance of regional self-
government in Slovakia have been taking place recently. The aim of this paper is to define and 
analyze the arguments for the creation of this self-governing unit. We will try to determine to 
what extent these assumptions have been fulfilled. 
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ÚVOD 
 

Inštitucionálna premena verejnej správy v podobe zriadenia vyšších 
územných celkov ako reprezentantov regionálnej samosprávy na Slovensku 
bola súčasťou spoločensko-politického diskurzu už od čias konštituovania 
samostatnej Slovenskej republiky. Vznik tohto samosprávneho subštátneho 
stupňa predpokladala už slovenská ústava vo svojom pôvodnom znení. 
V tomto smere je dôležitým medzníkom rok 1996, kedy boli vykonané 
zásadné zmeny v správnom usporiadaní štátu. Tie sa týkali miestnej štátnej 
úrovne, pretože rozdiely v názoroch na rozsah kompetencií a počet celkov 
tvoriacich regionálnu samosprávu neumožnili vtedajším zákonodarcom ju 
ustanoviť (Horváth, Machyniak, 1989). A to aj napriek tomu, že návrh 

 
99 Príspevok je výstupom projektu KEGA č. 001UCM-4/2019 Dynamika premien verejnej 
správy v Slovenskej republike. 
100 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Katedra verejnej 
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príslušného zákona prešiel dvoma čítaniami v slovenskom parlamente. 
Potreba vytvorenia druhého subštátneho samosprávneho stupňa vystúpila 
opätovne do popredia v roku 1998, kedy bol v programovom koncepte 
vtedajšej vlády zdôraznený význam decentralizácie kompetencií štátu na 
nižšie stupne verejnej správy, ktoré zahŕňali pripravovanú regionálnu 
samosprávu v súlade s princípmi obsiahnutými v Európskej charte miestnej 
samosprávy (Programové vyhlásenie vlády SR, 1998-2002). Začal 
prebiehať politický proces, ktorého cieľom bolo dobudovanie regionálnych 
štruktúr na samosprávnom princípe.  

Aké kľúčové argumenty v tomto období prezentovali zákonodarcovia 
a vládni predstavitelia v postupe odôvodnenia potreby vytvorenia 
regionálneho stupňa samosprávy? V predkladanom príspevku upriamujeme 
pozornosť práve na tento stanovený problém. Podrobne sa zameriavame na 
explikáciu hlavných argumentov, ktoré viedli k opodstatneniu zriadenia 
regionálnej samosprávy v slovenských podmienkach. Politická diskusia 
o regionálnej samospráve sa v tomto období takmer výlučne vzťahovala 
k počtu jednotiek, ktoré mali tvoriť tento stupeň územnej samosprávy. Išlo 
o spornú oblasť, na ktorej sa zákonodarcovia nevedeli zhodnúť. Primárne sa 
zameriavame na dôvody, ktoré podmieňovali vznik regionálnej úrovne 
samosprávy na Slovensku. Na základe vládnych materiálov, dokumentov 
vypracovaných splnomocnencom vlády pre reformu verejnej správy 
a stenografických záznamov z rokovaní Národnej rady SR o vládnom návrhu 
zákona o samosprávnych krajoch porovnávame a následne vymedzujeme 
argumenty zasadzujúce sa o vznik regionálnej samosprávy. Zaoberáme sa 
postulátmi, ktoré vtedajší politickí predstavitelia v kooperácii s odborníkmi 
podieľajúcimi sa na vypracovaní reformy vkladali do vzniku druhého 
samosprávneho stupňa. 

Politické aspekty konštituovania regionálnej samosprávy na Slovensku 
Počas priebehu utvárania regionálnej samosprávy sa objavilo mnoho 

argumentov, ktoré demonštrovali potrebu utvorenia regionálnej samosprávy, 
pričom naprieč politickým spektrom panovalo presvedčenie, že reforma 
verejnej správy je potrebná a rovnako tak je nevyhnutné aj vytvorenie vyššej 
samosprávnej úrovne101. Aj keď je potreba uviesť, že najmä v prvom čítaní 
o návrhu zákona o samosprávnych krajoch sa objavili aj postoje, ktoré 
hovorili o zbytočnosti regionálnej samosprávy, keďže to nepovažovali za 

 
101 Túto skutočnosť vyzdvihol vtedajší minister vnútra I. Šimko (SDK), ktorý bol poverený 
odôvodnením návrhu zákona pred druhým, rozhodujúcim čítaním v NRSR, pričom uviedol, 
že predkladaný vládny návrh zákona bol dôležitou súčasťou Programového vyhlásenia vlády 
SR.  
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dôležitú tému, ktorá zaujíma ľudí na Slovensku102. Vo všeobecnosti však 
prevládal názor o potrebe zriadenia regionálnej samosprávy. V tomto smere 
sa objavilo mnoho podporných argumentov naprieč celého vtedajšieho 
straníckeho spektra. Zákonodarcovia sa zhodovali v tom, že vytvorenie 
regionálnej samosprávy prispeje k lepšiemu fungovaniu vecí verejných a 
chodu štátu a zároveň predpokladali, že sa verejná správa posunie od 
centrálneho riadenia alebo vládnutia k správe vecí verejných. Prezentovali 
názor, že vytvorenie regionálnej samosprávy je nevyhnutnou podmienku pre 
fungovanie demokracie, pričom jej cieľom je efektívnejšie využitie 
prírodného, výrobného a ľudského potenciálu obcí, miest a regiónov v 
prospech nárastu kvality životnej úrovne ich obyvateľov. V neposlednom 
rade argumentovali, že vytvorením regionálnej samosprávy sa zaradíme 
k viacerým krajinám Európskej únie, v ktorých je poskytovanie verejných 
služieb rozdelené medzi jednotlivé úrovne samosprávnych systémov 
(Stenografický záznam NRSR 48, 50, 2001). 

Na druhej strane bolo možné pozorovať nesúlad v názoroch na formu 
a spôsob konštituovania regionálnej samosprávy, najmä v prípade počtu 
jednotiek tvoriacich regionálnu samosprávu. Taktiež závažným problémom, 
na ktorý zákonodarcovia upozorňovali bola skutočnosť, že regionálna 
samospráva sa utvárala príliš narýchlo, v dôsledku čoho sa vyskytli v rámci 
tohto procesu viaceré nedostatky. Očakávalo sa, že reforma verejnej správy 
bude pripravená kvalitne, na odbornej úrovni a v súlade s deklarovanými 
termínmi bude celý komplex návrhov zákonov predložený na rokovanie do 
parlamentu, keďže bola jednou z priorít programového vyhlásenia vlády. 
Realita však nebola v súlade s týmto zámerom, keďže do prvého čítania bol 
predložený vládny návrh zákona o vzniku regionálnej samosprávy, ktorý 
zahŕňal len zákon o samospráve vyšších územných celkov a návrh zákona o 
voľbách do samosprávy vyšších územných celkov (Stenografický záznam 
NRSR 48, 2001). Celkovo bol zákon prijímaný v časovej tiesni, s čím nebola 
časť zákonodarcov stotožnená. Argumentovali, že radšej neschváliť 
pripravovanú reformu, ako by mala byť schválená v zlej podobe 
(Stenografický záznam NRSR 50, 2001, s. 128). Vtedajší politickí 
predstavitelia sa zhodli na tom, že takáto reforma potrebuje čas, pričom 
upozorňovali na zahraničné príklady, kedy uvádzali, že niektoré európske 
štáty realizovali reformu verejnej správy viac ako desaťročie.  

 
102 Napr. poslanci M. Drobný, J. Zlocha a J. Cuper zo strany HZDS, hovorili o negatívnych 
skúsenostiach s regionálnym stupňom samosprávy v Nórsku a v Portugalsku v kontexte 
 finančnej náročnosti prevádzkovania tejto úrovne. Ďalší poslanci ako napr. J. Gajdoš 
(HZDS), M. Aibeková (HZDS), P. Delinga (HZDS) či E. Slavkovská (SNS) upozorňovali, že 
regionálnu samosprávu ľudia nepotrebujú, dôležitejšie im je dať robotu, byty, zvýšiť celkovú 
životnú úroveň.  
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Zákon pojednávajúci o vytvorení regionálnej samosprávy sa nevyhol 
kritike ani zo strany koaličných poslancov. Tí poukazovali na neúplnosť 
predkladaného návrhu zákona, pričom upozorňovali, že v predmetnom 
zákone chýbajú legislatívne riešenia ďalších právnych dokumentov, najmä v 
oblasti presunu alebo prerozdelenia kompetencií smerom k samosprávam 
obcí a k samosprávam vyšších územných celkov. Zároveň konštatovali, že 
vláda si zvolila neštandardný postup už od začiatku, tým, že prípravou 
reformy verejnej správy nepoverila odbor verejnej správy Ministerstva 
vnútra SR, ale vládneho splnomocnenca (Záznam schôdze NRSR 48, 2001). 
Kritika sa vzťahovala na skutočnosť, že návrh zákona neobsahoval finančné 
a kompetenčné krytie. Negatívny postoj k prijímanému zákonu zaujal aj 
vtedajší, v tom čase nezaradený poslanec R. Fico103, ktorý sa vyjadril, že 
reforma je neucelená a návrh zákona rieši len okrajové veci ako napr. 
financovanie či kontrolu vyšších územných celkov štátnou správou. Reforma 
verejnej správy je síce prioritou pre Slovensko, ale podľa jeho slov by mala 
vláda tento návrh odložiť a prehodnotiť situáciu, požiadavky občanov 
a predstaviteľov samosprávy (Záznam schôdze NRSR 50, 2001).  

Najbúrlivejšia diskusia prebiehala o počte samosprávnych krajov, o čom 
svedčí tvrdenie poslanca P. Tatára (SDK), ktorý za všetkých skonštatoval, že 
predkladaný návrh je len forma a nie reforma, pretože sa nezaoberá obsahom 
reformy, ale len počtom samosprávnych krajov (Záznam schôdze NRSR 48, 
2001). V tomto smere neexistoval prienik nielen medzi koalíciou 
a opozíciou, ale aj medzi koaličnými poslancami navzájom. Táto situácia 
vyústila do stavu, kedy bol napokon schválený opozičný návrh vládneho 
zákona, ktorý preferoval symetrický model územnosprávneho usporiadania 
v podobe 8+8 (Machyniak, 2013). Na margo tejto situácie uviedol koaličný 
poslanec F. Mikloško (SDK), že v priebehu jedného rokovania NRSR, 
z večera do rána, zmaril parlament hlasmi opozície a poslancami SDĽ a SOP 
výsledok trojročnej práce odborníkov a vlády SR, ktorá preferovala 
utvorenie regionálnej samosprávy na báze 12 prirodzených regiónov. Viacerí 
zákonodarcovia konštatovali, že táto reforma, ktorá mala priniesť 
samosprávu a teda osobnú a ekonomickú slobodu občanom sa nevydarila 
kvôli odporu časti koaličných a opozičných poslancov (Záznam schôdze 
NRSR 50, 2001). Regionálna samospráva tak bola dobudovaná aj napriek 
nesúhlasu niektorých poslancov s jej konečnou podobou.    

 
103 Róbert Fico sa stal v roku 1998 poslancom NR SR za koaličnú stranu SDĽ, ktorej rady 
opustil na jeseň roku 1999 a založil vlastný politický subjekt, stranu SMER. (Bližšie pozri v 
Mikuš, D. Pohľady politických strán na verejnú správu.) 
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Hlavné argumenty podporujúce vznik regionálnej samosprávy v SR 
v období jej vzniku 
Aké boli najpodstatnejšie dôvody deklarované v procese utvárania 

regionálnej samosprávy na Slovensku? Na základe obsahovej analýzy 
uvedených materiálov z obdobia rokov 1998 až 2001 sme vyselektovali tri 
hlavné argumenty manifestujúce naliehavosť utvorenia regionálnej 
samosprávy, ktoré proklamovali vtedajší predstavitelia výkonnej 
a zákonodarnej zložky štátnej moci. 

1 PRÍPRAVA ŠTRUKTÚRY ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY NA 
REALIZÁCIU MEDZINÁRODNÝCH ZÁVÄZKOV 

Najviac pertraktovaným dôvodom pre vznik regionálnej samosprávy bol 
pripravovaný vstup SR do EÚ. Priamo v dokumente vypracovanom 
pracovnou skupinou pre reformu verejnej správy bolo skonštatované, že 
„súčasná podoba verejnej správy je pre realizáciu vecných opatrení 
vyplývajúcich z požiadaviek vstupu do EÚ nevyhovujúca“ (Koncepcia 
decentralizácie a modernizácie VS, 2001, s. 124). Veľký dôraz bol kladený 
na dynamickosť realizácie reformy verejnej správy, ktorá v dôsledku plnenia 
záväzkov vyplývajúcich z integračného procesu mala byť podľa autorov 
reformy uskutočnená čo najskôr. Môžeme tak pozorovať skutočnosť, že 
spôsob konštituovania regionálnej samosprávy prebiehal v hektickom 
období, pričom bola realizovaná pod ťarchou úspešnej realizácie 
prístupového procesu Slovenska do EÚ. Taktiež je potrebné dodať, že 
úprava organizácie verejnej správy úzko korelovala so stabilizáciou 
politickej situácie na Slovensku v kontexte zvýšenia miery demokracie.  

Predpokladalo sa, že vytvorením vyšších územných celkov by malo 
Slovensko urobiť ďalší krok v procese adaptácie jeho územnej štruktúry na 
integráciu do spoločenstva EÚ. V tomto duchu sa vyjadril aj minister vnútra 
Ivan Šimko (SDK)104 počas odôvodnenia vládneho návrhu zákona na 
začiatku druhého čítania v NR SR, keď uviedol: „ ... považujem za potrebné 
vyjadriť presvedčenie, že v súčasnosti je z hľadiska záujmov Slovenskej 
republiky podstatné, čo najskôr regionálnu samosprávu krajov zriadiť a 
vybaviť ju potrebnými kompetenciami, ako aj finančnými a materiálnymi 
zdrojmi. O priorite takto postavenej úlohy svedčia aj signály z Európskej 
únie, a preto by sme sa mali na tento cieľ v súlade s programovým 
vyhlásením vlády sústrediť“ (Záznam schôdze NRSR 50, 2001, s. 120). 
Predpokladalo sa, že týmto krokom by sa Slovensko nielenže začalo uberať 

 
104 Bol v poradí druhým ministrom vnútra prvej vlády Mikuláša Dzurindu. Do funkcie bol 
vymenovaný 15. mája 2001, teda len necelé dva mesiace pred schvaľovaním návrhu zákona 
o samospráve vyšších územných celkov v druhom čítaní.   
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európskym smerom, ale zároveň by sa prostredníctvom regionálnych vlád 
otvorilo využívaniu štrukturálnych fondov EÚ. Na tento fakt upozorňovala 
poslankyňa K. Tóthová (HZDS), ktorá uviedla, že Európska únia požaduje 
vytvorenie VÚC, pretože v ústave máme zakotvené VÚC ako druhý stupeň 
samosprávy a ich vytvorenie požadujú aj z dôvodu, aby v rámci štrukturálnej 
pomoci existovali na území Slovenska partneri pre tieto vzťahy (Záznam 
schôdze NRSR 50, 2001). Na vytvorenie regionálnej úrovne územnej 
samosprávy ako východisko na výdatný prítok bohatých zdrojov 
štrukturálnych fondov Európskej únie do svojich asociovaných štátov sa vo 
svojich vyjadreniach odvolávali aj ďalší politici. Aj z týchto vyjadrení 
môžeme dedukovať, že agenda vstupu do EÚ predstavovala dôležitý 
argument pre vytvorenie regionálneho stupňa samosprávy.  

Hoci vplyv EÚ nesporne predstavoval dôležitý argument v procese 
budovania regionálnej samosprávy na Slovensku, viacerí poslanci sa 
vyjadrili v tom zmysle, že nemal podmienečný, ale skôr odporúčací 
charakter. V tomto kontexte sa vyjadroval aj R. Fico (SDĽ), ktorý 
zdôrazňoval, že „netreba Slovensko traumatizovať vyhláseniami, že bez 
reformy nemáme šancu na vstup do Európskej únie. Radšej žiadnu ako 
takúto reformu a krajiny Európskej únie, ako aj samotné orgány Európskej 
únie dávajú prednosť kvalitnej reforme pred náhodnými a subjektívnymi 
dôvodmi motivovanými politickými rozhodnutiami“ (Záznam schôdze NRSR 
50, 2001, s. 86). Podobne sa v rozprave vyjadril ďalší koaličný politik P. 
Osuský (SDK), ktorý reagoval na časté názory, že v rámci reformy verejnej 
správy musíme zriadiť regionálnu samosprávu, aby sme splnili požiadavky 
EÚ. „Reforma verejnej správy nie je nijaká formálna záležitosť, ktorú treba 
splniť kvôli nejakým požiadavkám. Ani Európska únia Slovensku 
nepredpisuje, ako má reforma verejnej správy vyzerať v konkrétnej podobe. 
Reforma verejnej správy je prioritnou úlohou kvôli nám samotným, kvôli 
našim vnútorným pomerom, kvôli našej krajine a najmä kvôli ľuďom, ktorí v 
nej žijú“ (Záznam schôdze NRSR 50, 2001, s. 160). Toto tvrdenie podľa  
poslanca J. Benčata (HZDS) zdôrazňoval aj nemecký eurokomisár G. 
Verheugen, ktorý podľa neho uviedol: „Veď to je vaša vnútorná vec, ako si 
to na Slovensku urobíte. Len to konečne už nejako urobte nejakým 
spôsobom. O to sa tu hrá! Nie o nejaké politizácie problému“(Záznam 
schôdze NRSR 50, 2001, s. 160). Na to, že reforma verejnej správy a s ňou 
súvisiace vytvorenie regionálnej samosprávy je kľúčovou záležitosťou, 
avšak nie je explicitnou podmienkou pre vstup do Európskej únie, upozornil 
vtedajší predseda vlády Mikuláš Dzurinda. Ten v rozprave o návrhu zákona 
o samospráve vyšších územných celkov uviedol: „...Slovensko potrebuje 
reformu verejnej správy, ale ani nie kvôli Európskej únii, ale predovšetkým 
kvôli nám samotným. Keď bude reforma, aj pomoc Európskej únie bude 
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vyššia, bude efektívnejšia. Preto vás chcem všetkých požiadať, aby ste pri 
hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch i o zákone ako celku mysleli v prvom 
rade na záujmy občanov a záujmy Slovenskej republiky, aby záujmy občanov 
a záujmy nášho štátu boli prednejšie ako záujmy straníckych štruktúr alebo 
záujmy naše osobné...“ (Záznam schôdze NRSR 50, 2001, s. 22).  

Máme za to, že vytvorenie vyšších územných celkov bolo realizované 
v súlade s rozhodujúcimi dokumentmi, trendmi a požiadavkami Európskej 
únie súvisiacimi s reformou verejnosprávneho systému a s cieľom naplnenia 
kritérií na integráciu do Európskej únie. 

2 VYROVNÁVANIE ROZDIELOV MEDZI JEDNOTLIVÝMI 
ČASŤAMI ŠTÁTU REGIÓNMI 

Eliminácia disparít medzi jednotlivými regiónmi bola ďalším, často 
uvádzaným dôvodom pre vznik vyššieho samosprávneho stupňa. Z materiálu 
vypracovaného splnomocnencom vlády pre reformu verejnej správy 
vyplynulo, že eskaluje spoločenské napätie v regiónoch prameniace 
z rastúcich regionálnych rozdielov, zo stúpajúcej nezamestnanosti či 
z absencie regionálnych programov rozvoja územia (Koncepcia 
decentralizácie a modernizácie VS, 2001). V tomto kontexte sa 
predpokladalo, že utvorenie jednotiek regionálnej samosprávy bude 
predstavovať pozitívny imperatív vyrovnávania  disparít na území 
Slovenska. Reformou sa mal docieliť taký stav, aby bolo možné flexibilne 
reagovať na neustálu zmenu vonkajších a vnútorných podmienok a 
požiadaviek obyvateľov, dodáva poslanec P. Kresánek (SDK). Práve 
vybudovanie regionálnych štruktúr je predpokladom uspokojovania 
regionálne diferencovaných potrieb a požiadaviek občanov (Záznam schôdze 
NRSR 50, 2001). Tento argument neopomenul ani predseda vlády M. 
Dzurinda, ktorý zdôraznil, že reforma verejnej správy je nevyhnutná aj pre 
to, aby sa časť kompetencií presunula z centrálnej úrovne na krajskú a to 
z toho dôvodu že centrálna úroveň nedokáže niektoré problémy vyriešiť 
efektívne. A keďže vyšší územný celok je na nižšej úrovni, tak o danom 
probléme ma lepšie informácie ako štát, upozornil, pričom vyzdvihoval 
skutočnosť, že štát má vytvoriť iba podmienky, aby samosprávy mohli byť 
aktívne v daných problémoch (Záznam schôdze NRSR 50, 2001). Prioritou 
by mali byť najmä kvalitné služby pre občana, teda  vytvorenie takej 
verejnej správy, ktorá „dokáže mobilizovať ľudský, prírodný a výrobný 
potenciál Slovenska v prospech rastu ekonomiky štátu, a teda v prospech 
rastu životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky“ (Záznam schôdze 
NRSR 50, 2001, s. 123). Dodáva poslankyňa M. Kolláriková (SNS). 
Zároveň sa predpokladalo, že regionálna samospráva prostredníctvom 
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reprezentantov a nástrojov, ktoré mala nadobudnúť do svojho portfólia 
právomoci dokáže do určitej miery eliminovať rastúcu nezamestnanosť 
v niektorých problematických oblastiach Slovenska.  

Možno konštatovať, že v období výstavby regionálnej samosprávy 
panovalo medzi zákonodarcami a zhotoviteľmi reformy verejnej správy 
všeobecné presvedčenie, že dobudovaním systému územnej samosprávy na 
regionálnom stupni sa budú znižovať ekonomické nerovnosti medzi 
jednotlivými regiónmi.  

3 POSILNENIE SAMOSPRÁVNEHO PRVKU  

Tento argument pre vznik regionálnej samosprávy predpokladal presun 
demokracie do rúk občanov. Princíp samosprávnosti a jeho zintenzívnenie 
v rámci decentralizácie, ktorá sa v tom čase pripravovala, bol jedným 
z kľúčových aspektov determinujúcich reformu verejnej správy. Reforma 
mala priniesť posilnenie územnej samosprávy vytvorením jej regionálneho 
stupňa, čo sa malo odraziť v naplnení potrieb jednotlivých občanov na 
miestnej a regionálnej úrovni. Hlavný aktér a autor reformy verejnej správy, 
V. Nižňanský sa na margo vytvorenia ďalšieho samosprávneho stupňa 
vyjadril, že „vznik druhej úrovne územnej samosprávy má pritom podporiť 
identifikáciu obyvateľov s územím, v ktorom žijú a umožniť ich intenzívnejšiu 
účasť na verejnom živote“ (Klimovský, 2002-2005, s. 32). Je však potrebné 
doplniť, že tento predpoklad bol úzko naviazaný na vytvorenie regiónov na 
historickom princípe, ku ktorým by občanov od začiatku viazala historická 
a tradíciami upevňovaná regionálna identita. Poslanec R. Bauer (SDK) 
upozorňuje, že „obyvateľ Slovenska je motivovaný angažovať sa vo 
verejnom živote až vtedy, keď sa plnohodnotne a celostne obnoví jeho 
individuálna bytostná identita. A tá obsahuje aj regionálnu identitu - pocit 
domova“ (Záznam schôdze NRSR 48, 2001, s. 39). Zvýšenie participácie 
občanov v jednotlivých územných samosprávnych celkoch predpokladali 
nielen pripravovatelia reformy a predstavitelia vlády, ale aj samotní poslanci, 
ktorí o konečnej podobe verejnej správy rozhodovali. Skutočnosť, že 
existuje zreteľná súvislosť medzi angažovanosťou verejnosti na riadení vecí 
verejných a systémom verejnej správy zdôrazňoval koaličný poslanec P. 
Osuský (SDK): „Jednoducho povedané, akú má štát verejnú správu, taký je. 
Taká je jeho architektúra, tak vyzerá, taký je v ňom vzťah občanov k moci“ 
(Záznam schôdze NRSR 50, 2001, s. 209). 

Postavenie samosprávy sa od vzniku samostatnej Slovenskej republiky 
nielenže nerozvíjalo, ale naopak sa postupne dostávalo do priamej politickej 
a ekonomickej závislosti od centrálnej vlády s výnimkou krátkej historickej 
etapy, ktorá zahŕňala rekonštruovanie miestnej samosprávy. Namiesto 
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očakávaného ďalšieho presunu právomocí a finančných prostriedkov na 
mestá a obce a ustanovenia regionálnej samosprávy nastal postupne stav 
zakonzervovania straníckych nominantov vládnucich politických subjektov 
do úradov štátnej správy. Tento nežiaduci stav sa mal podľa poslanca M. 
Horta (SDK) vyriešiť práve ustanovením samosprávy vyšších územných 
celkov, čím sa mal dovŕšiť ďalší krok na ceste, na ktorú naša krajina 
nastúpila po roku 1989, aby naozaj patrila svojim občanom. 
„Demokratizácia verejnej správy, posun rozhodovania o použití financií 
získaných z daní čo najbližšie k občanovi, posilnenie právomocí volených 
orgánov našich obcí, miest a regiónov, a tým naplnenie princípu subsidiarity 
chápeme ako základný kameň realizácie nášho národnoštátneho záujmu 
začleniť sa do vyspelej a prosperujúcej Európy a sveta ako moderný a 
demokratický štát“ (Záznam schôdze NRSR 48, 2001, s. 57). V hlavnom 
dokumente určujúcom kľúčové princípy, na ktorých bola postavená reforma 
verejnej správy bolo za podstatný zámer stanovené posilnenie ústavného 
práva občanov pôsobiť na štátnu moc a posilnenie pozície volených 
zástupcov občanov na všetkých úrovniach verejnej správy (Koncepcia 
decentralizácie a modernizácie VS, 2001). Očakávalo sa, že reforma verejnej 
správy by mala vrátiť samospráve jej význam, aby práve ona riadila obce, 
mestá a regióny. A aby sa ich vedúci predstavitelia zodpovedali tým, čo ich 
zvolili a nie straníckym a vládnym predstaviteľom, ktorí ich do funkcie 
dosadili. Autori reformy verejnej správy zároveň upozorňovali na to, že 
odkladanie vytvorenia regionálnej samosprávy a naopak prílišná 
koncentrácia moci na ústrednej úrovni  môže spôsobiť čoraz väčší nezáujem 
a vyvolávať nedôveru v inštitúcie verejnej správy. 
 
ZÁVER 
 

Vytvoreniu regionálneho stupňa územnej samosprávy predchádzal 
hektický proces vyznačujúci sa už spomínaným sporom o počet jednotiek 
reprezentujúcich túto subštátnu úroveň. Argumentácia zástancov menšieho 
počtu samosprávnych krajov spočívala v odvolávaní sa na Európsku úniu, 
ktorá podľa nich preferovala regióny s vyšším počtom obyvateľov. Hoci 
tento trend bol prítomný vo viacerých krajinách EÚ, v konečnom dôsledku 
nebol počet samosprávnych krajov z hľadiska pripravovanej integrácie 
Slovenska do EÚ podstatný. Prijímanie zákona o zriadení regionálnej 
samosprávy, ktorý politickí aktéri rámcovali ako súčasť slovenských 
integračných cieľov, predstavoval pre vtedajšiu vládnu koalíciu skôr dôležitý 
test stability. Poslanci NRSR neprijali vládny návrh zákona, ktorý 
predpokladal vznik dvanástich vyšších územných celkov, ale naopak 
podporili opozičný návrh zákona, ktorý presadzoval vytvorenie ôsmich 
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vyšších územných celkov, čo malo za následok krízu vo vnútri vládnej 
koalície (Meluš, 2017). Uvedené skutočnosti podľa A. Világi a V. Bilčíka 
naznačili, že „obhajoba zákonných noriem prístupovým procesom do EÚ 
automaticky nezaručuje priechodnosť v národných parlamentoch či 
jednoznačnú zhodu politických subjektov“ (Bilčík, Világi, 2007, s. 11). 
Konštituovanie regionálnej samosprávy na Slovensku nevyplývalo teda 
explicitne z podmienok určených pre vstup Slovenska do Európskej únie, 
avšak nepriamo urýchlilo proces vzniku dôležitého subštátneho 
medzistupňa. Dlhotrvajúce neriešenie decentralizácie verejnej správy 
zapríčinilo, že jednotlivé regióny pôsobiace v centralizovanom systéme 
verejnej správy nemohli čerpať prostriedky z podporných fondov EÚ, čím 
prišli o značný finančný kapitál a zastavil sa ich ďalší rozvoj. V dôsledku 
toho bolo nevyhnutnosťou vytvorenie regionálnej samosprávnej úrovne, 
keďže čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov bolo naviazané na 
regióny s priamo volenými reprezentantmi. 

Ďalším uvedeným argumentom pre vznik regionálnej samosprávy bola 
eliminácia regionálnych rozdielov. Tie sú na Slovensku evidentné aj v 
súčasnosti a práve samosprávne kraje ako jednotky regionálnej samosprávy 
sú jedným z hlavných aktérov, ktoré majú prispievať k ich znižovaniu. Práve 
tento aspekt bol často uvádzaným dôvodom pre vznik ďalšieho subštátneho 
samosprávneho stupňa. Predpokladalo sa, že bez vytvorenia samosprávy na 
úrovni vyšších územných celkov nemožno začať uskutočňovať regionálnu 
rozvojovú politiku založenú na využívaní vnútorných rastových faktorov. 
Táto politika predpokladala vytvorenie inštitúcií, ktoré majú právo a 
schopnosť spravovať na vlastnú zodpovednosť a v prospech obyvateľov 
územných celkov hlavný úsek záležitostí verejného záujmu. Na tento fakt 
upozorňoval koaličný poslanec J. Šimko (SOP), ktorý predpokladal vznik 
takých regionálnych krajinných celkov, ktoré sa budú blížiť ku schopnosti 
samofinancovania a budú predpokladom rastu životnej úrovne obyvateľov 
žijúcich v regióne (Záznam schôdze NRSR 48, 2001, s. 113-114). Očakávalo 
sa, že samosprávne celky tak lepšie dokážu využívať svoj potenciál a bude 
tak dochádzať k vyrovnávaniu ekonomickej a sociálnej úrovne jednotlivých 
oblastí Slovenska. Práve vybudovanie samosprávnych regionálnych štruktúr 
bolo predpokladom uspokojovania regionálne diferencovaných potrieb a 
požiadaviek občanov (Záznam schôdze NRSR 50, 2001). V argumentáciách 
poslancov sa často objavovala aj téza, že vznik regionálnej samosprávy bude 
mať pozitívny vplyv na riešenie nezamestnanosti. Vytvorenie 
samosprávnych celkov predstavovalo možnosť ako eliminovať 
nezamestnanosť v najviac problematických okresoch, načo upozorňoval 
vtedajší premiér M. Dzurinda, ktorý tvrdil: „ ... určite budeme úspešnejší v 
zápase s nezamestnanosťou, ak o nových investíciách budú premýšľať a 
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rokovať reprezentanti občanov, ktorí v uvedených regiónoch žijú“ (Záznam 
schôdze NRSR 50, 2001, s. 21). Je zrejmé, že v tomto období existovalo 
všeobecné presvedčenie, že konštituovaním regionálneho samosprávneho 
stupňa sa zvýši ekonomická sila regiónov a budú sa znižovať ekonomické a 
sociálne rozdiely medzi jednotlivými krajmi. Riešenie disparít medzi 
regiónmi a tiež v rámci nich nemôže byť len v rukách centrálnej vlády, 
keďže práve regionálna resp. miestna samosprávna úroveň dokáže najlepšie 
posúdiť aké riešenia sú pre danú oblasť najvhodnejšie. Každý región sa 
vyznačuje iným vnútorným potenciálom, pričom územná samospráva 
zohráva dôležitú úlohu pri jeho využívaní (Cíbik, 2018). S odstupom času 
možno v tomto smere konštatovať, že očakávania v podobe eliminovania 
rozdielov medzi jednotlivými regiónmi sa doteraz nepodarilo inštitútu 
regionálnej samosprávy naplniť. Nedostatky sú evidentné najmä v nízkej 
miere kooperácie jednotlivých aktérov a z toho prameniaceho 
individualistického odvetvového prístupu riadenia, v odvetvovom 
prerozdeľovaní finančných prostriedkov na všetkých úrovniach riadenia či v 
absencii vytvárania koncepčných a záväzných strategických rozvojových 
dokumentov jednotlivých krajov presahujúcich horizont jedného volebného 
obdobia. V zaostávajúcich regiónoch stredného a východného Slovenska sa 
odzrkadľuje aj nízka úroveň partnerských vzťahov s podnikateľskými 
subjektmi (Adamkovičová, 2013). Treba uviesť, že v tomto smere zohráva 
významnú úlohu aj kvalitatívny faktor v podobe manažmentu resp. vedenia, 
ktoré riadi jednotlivé kraje.  

Tretí argument v podobe posilnenia samosprávneho prvku sa taktiež 
nepodarilo naplniť. Indikátorom spokojnosti občanov s určitou úrovňou 
vládnutia v štáte je práve demokratický akt, v rámci ktorého môžu dať 
najavo svoju spokojnosť vyjadrením pozitívnych preferencií alebo 
nespokojnosť, ktorá sa dá prejaviť rozmanitým spôsobom (Alman, 2017). V 
slovenských podmienkach môžeme pozorovať nezáujem verejnosti o 
regionálnu úroveň územnej samosprávy v kontexte volieb do jej orgánov. 
Práve občania, prostredníctvom volieb dávajú najavo svoj postoj k 
oprávnenosti a zmyslu existencie regionálnej samosprávy. Tento stav 
môžeme demonštrovať na volebnej účasti, ktorá je výrazne nižšia v 
porovnaní s ostatnými typmi volieb v slovenských podmienkach (Bardovič, 
2018). Tieto voľby vykazujú v porovnaní s ostatnými voľbami do 
vnútroštátnych orgánov v Slovenskej republike výrazne najnižší záujem 
občanov. Volebná účasť vo voľbách do orgánov regionálnej samosprávy sa 
v doterajšej histórii priblížila jediný raz k hranici 30% a to v posledných 
konaných voľbách v roku 2017. V ostatných voľbách sa účasť pohybovala 
na úrovni okolo 20%. Uvedené hodnoty boli dosiahnuté v prvom kole 
regionálnych volieb, pričom druhé kolo vykazuje ešte väčší nezáujem 
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občanov v podobe nižšej volebnej participácie voličov. V porovnaní s 
komunálnymi voľbami je vidieť takmer o polovicu nižší záujem občanov o 
tento  typ volieb. Nezáujem občanov o regionálnu samosprávu sa prejavuje 
okrem volebného aktu aj v ďalších participatívnych oblastiach akou je napr. 
participatívny rozpočet, ktorá vykazuje pomerne nízku mieru 
zaangažovanosti v porovnaní s miestnou úrovňou (Novák, 2021). Občania 
tiež veľakrát nemajú vedomosť o základných náležitostiach týkajúcich sa 
tohto subštátneho samosprávneho celku a doteraz sa nedokázali 
identifikovať s jednotlivými samosprávnymi krajmi. Možno konštatovať, že 
tento problém siaha do samotných počiatkov konštituovania regionálnej 
samosprávy, keďže jej aktuálna forma nekorešponduje s požiadavkami 
regionálneho rozvoja a nerešpektuje historické hranice regiónov. Tento jav 
sa neodráža, len v rámci územného, respektíve populačného významu, ale 
tiež v oblasti stotožňovania sa obyvateľov s regiónmi, zužitkovania kapacít 
územia či upevňovania sociálnej kompaktnosti (Nižňanský, Cibáková, 
Hamalová, 2014). Regionálna samospráva v súčasných podmienkach na 
Slovensku nenapĺňa ani ďalší zo svojich stanovených cieľov, ktorý 
predpokladal obrodenie demokracie a nárast záujmu občanov o správu vecí 
verejných.  

Napriek uvedenému sa domnievame, že regionálny samosprávny stupeň 
má svoje miesto v systéme verejnej správy na Slovensku, je však 
nevyhnutné, aby začala prebiehať odborná diskusia o potrebných zmenách, 
ktoré sú nevyhnutné pre jej sfunkčnenie. 
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PRÍJMOV OBECNÝCH ROZPOČTOV NA 
SLOVENSKU105  
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Abstract  

This scientific study deals with the issue of the differentiation of municipal budget incomes in 
Slovakia with an accent on seeking out the causes that have led to these differences occurring. 
A database of 124 municipalities in the Slovak Republic involving the period from 2016 to 
2020 was compiled during the research and has been used for this purpose. The statistical 
model for the selection of the monitored municipalities was given by the necessity of 
performing the research in municipalities of varying sizes or with different numbers of 
inhabitants, including with regard to the degree of willingness of the individual municipalities 
to provide the research team with the necessary data. The income structures of all the fiscal 
units were investigated in order to objectivise the target definition of the issue at hand, while 
the research also ascertained the levels of financial independence among the municipalities, 
the role played by local taxes in the income structure as a pillar of fiscal decentralisation and 
how the subsidiarity principle was formed at a local level. Models and groups of 
municipalities with the highest and the lowest levels of overall income per inhabitant have 
been constructed. 
 
KEY WORDS: Income structure, differentiation, municipalities, fiscal decentralisation, 
Slovakia 
 
 
ÚVOD 
 
 Územní samospráva na Slovensku prošla poměrně složitým vývojem 
zpočátku inspirovaným vstupem Slovenska do Evropské unie a posléze 
poznamenaným úpravami a reformami, které realizovaly politické 
reprezentace. Po komunální samosprávě byla formována regionální 
samospráva se snahou dokončit územní úroveň správy věcí veřejných. 
Zhruba dvacetileté období přineslo s sebou poměrně solidní zabezpečení 
provozních záležitostí a realizaci investičních akcí, které trvale změnily tvář 
převážné většiny obcí. Při průjezdu obcí nakonec i bez dispozice příslušných 

 
105 Příspěvek je jedním z výstupů projektu VEGA Slovenské republiky reg. č 1/0367/19 
„Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutečňovaní“. Autor děkuje všem 
zainteresovaným obcím za poskytnutou databázi. 
106 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Katedra verejnej správy, 
Bučianska 4/A, 917 01, Trnava. E-mail: vaclav.vybihal@ucm.sk 



 
PUBLICY 2021  I.  

 

210 
 

finančních a dalších parametrů většinou vidíme výrazný posun a pokrok 
vedoucí k významnému zabezpečení u uspokojení potřeb obyvatel čistými i 
smíšenými veřejnými statky. 
 I přes naznačený příznivý vývoj existují v této oblasti i nadále jevy, nad 
nimiž je třeba se zamyslet. Není to jen na Slovensku odborníky na veřejnou 
politiku a správu kritizovaná velká fragmentace, ale i skutečnost, že 
nejmenší obce nemají mnohdy ani finanční prostředky nejen na investice, ale 
i na běžný provoz. Databáze od těchto obcí se získává poměrně nesnadno s 
určitou dávkou neochoty (ta je mnohdy vysvětlována starosty tím, že nejsou 
pro funkci uvolnění a nemají čas ani aparát k tomu, aby mohli poskytovat 
potřebné databáze). Proto jsme se v příspěvku zaměřili na problematiku 
faktorů a souvislostí, které vytvářejí značnou diferenciaci příjmů 
jednotlivých obcí na Slovensku. V rámci projektu VEGA  zjišťujeme, jaké 
jsou příčiny a souvislosti diferenciace příjmů vybraných obcí z hlediska 
celkových příjmů i jejich struktury v přepočtu na obyvatele.  
     V rámci Evropské unie patří k jedním z politických cílů dosahovat 
vyrovnávání ekonomické a sociální úrovně mezi jednotlivými regiony, i z 
hlediska obcí. Podle našeho zjištění se rozdíly v úrovni celkových příjmů na 
obyvatele na Slovensku naopak zvyšují. S ohledem na potřebu objektivizace 
výroků a formulovaných závěrů jsme ve vybraném souboru obcí všech krajů 
Slovenské republiky vyhodnocovali údaje týkající se celkových příjmů obcí 
na obyvatele a podrobně analyzovali jejich strukturu. 
      Pro usnadnění poznání jsme v rámci vědeckého bádání vybrali obce s 
nejvyšší úrovní ukazatele celkové příjmy na obyvatele a sledovali kauzální 
souvislosti diferenciace příjmů obecních rozpočtů. Obdobně jsme 
postupovali u obcí s nejnižší úrovní daných příjmů. 
 
CÍL PŘÍSPĚVKU A METODIKA 
 
  Cílem příspěvku bylo vyhodnotit a najít příčiny diferenciace příjmů 
obecních rozpočtů na Slovensku v rámci referenčního období let 2016 až 
2020 a provést komparaci zvolených ukazatelů v přepočtu na jednoho 
obyvatele. V této souvislosti bylo předmětem zkoumání i problematika 
místních daní, zejména daně z nemovitostí, a jejich vliv na proces fiskální 
decentralizaci a formování finanční soběstačnosti obcí. 
 Pro naplnění cíle jsme využili databázi, která nám byla poskytnuta přímo 
jednotlivými obcemi s tím, že některé údaje jsme dohledali v internetové 
databázi. 
 U každé obce jsme zjistili příslušný okres, kraj, počet obyvatel, výměru 
katastrálního území a celkové příjmy na obyvatele (CP). V další fázi byl 
předmětem zkoumání vějíř ukazatelů týkajících se struktury příjmů. 
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 V rámci struktury příjmů byly sledovány tyto ukazatele : 
–  daň z nemovitostí (DN), kdy DN = daň z pozemkov + daň zo stavieb + 
daň z bytov; 
 – ostatní místní daně a poplatky (OMDP), kdy OMDP = daň za ubytovanie 
+ daň zo psa + poplatok za komunálne odpady + jiné místní daně a poplatky; 
 – vlastní daňové a poplatkové příjmy (VDPP = DN + OMDP); 
 – podílové (sdílené) daně (PD = podíl na celostátním výběru daně z příjmů 
fyzických osob); 
 – daňové příjmy celkem (DP = VDPP + PD); 
 – nedaňové vlastní příjmy (NVP = příjmy z podnikání a vlastnictví, 
administrativní poplatky a jiné nedaňové vlastní příjmy); 
 – kapitálové vlastní příjmy (KVP = příjmy z prodeje pozemkov, bytov a 
stavieb); 
 – přijaté granty a transfery (PGT) od VÚC, Slovenského státu (státní 
rozpočet a státní fondy) a EU; 
 – vlastní příjmy (VP = VDPP + NVP + KVP); 
- celkové příjmy (CP = VP + PD + PGT); 
 – počet obyvatel (PO); 
 - výměra katastrálního území v ha (VKÚ); 
 - prostý aritmetický průměr za období let 2016 až 2020  (x̅1).     

Z primárních dat byl pak kvantifikován ukazatel vypovídající o míře 
finanční soběstačnosti, kdy ukazatel míry finanční soběstačnosti (FS) byl 
konstruován jako podíl vlastních příjmů na celkových příjmech (FS = VP : 
CP x 100 v %) a ukazatel vypovídající o podílu inkasa daně z nemovitostí na 
celkových příjmech obce, tj. o tom, jakou roli hraje ve struktuře celkových 
příjmů rozpočtu obce daň z nemovitostí (FD =  DN : CP x 100 v %). Z 
hlediska rozsahu dat poskytnutých obcemi a shromážděných pro účely 
daného výzkumu byla provedena potřebná selekce a využito průměrných 
hodnot v rámci sledované časové řady, které poskytují objektivní komparaci 
a deskripci, neboť poslední rok sledované časové řady 2020 nebyl ještě 
výrazně ovlivněn ekonomickými dopady souvisejícími s dopadem pandemie 
koronaviru negativně ovlivňujícím příjmovou stránku obecních rozpočtů, 
dochází k němu s určitým zpožděním (například u  daně z příjmů fyzických 
osob v souvislosti se snížením celostátního inkasa této podílové daně v době 
pandemie). 
 
1 VÝSLEDKY A DISKUSE 
 
 První část výsledků této studie je zaměřena směrem ke sledování 
celkových příjmů na 1 obyvatele s akcentem na výběr obcí s nejvyšší úrovní 
tohoto ukazatele v průměru za období let 2016 až 2020 v rámci sledovaného 
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souboru obcí Slovenské republiky. To proto, abychom na tomto modelu 
mohli zjišťovat příčiny a faktory, které způsobují diferenciaci příjmů obcí v 
rámci sledování jejich struktury. V tab. 1 jsou uvedeny celkové příjmy 10 
obcí s nejvyšší úrovní celkových příjmů na obyvatele v rámci sledovaného 
souboru obcí, které byly zjištěny v intervalu od 1 446 EUR na obyvatele do 
806 EUR na obyvatele. V této souvislosti lze konstatovat, že v průměru za 
sledované období se 70 obcí, tj. 56,5 % obcí z hlediska výše ukazatele 
celkových příjmů na obyvatele ocitla v intervalu 500 až 800 EUR, nad 
hranici 800 EUR to bylo 12 obcí, tj. 9,7 %. Zbývající část obcí uvedla 
celkové příjmy v intervalu 300 až 499 EUR na obyvatele. Existuje však 
poměrně značná část obcí Slovenské republiky, jejichž příjmy jsou velmi 
nízké, mnohdy obec nemá finanční prostředky ani na nejzákladnější 
provozní záležitosti (např. na osvětlení, provoz mateřské školy aj.). Tyto 
obce ani nemají zájem poskytovat za účelem takovýchto průzkumů potřebné 
údaje, někteří starostové to zdůvodňují i tak, že nejsou uvolněnými 
funkcionáři a nemají tudíž čas ani ochotu připravit požadované údaje z 
důvodů vícepráce. 
 
Tabulka 1 Celkové příjmy obcí na 1 obyvatele (EUR) s nejvyšší úrovní 

ukazatele v průměru za období let 2016 až 2020 
 

Obec Okres Kraj Počet 
obyvatel 

CP/obyvatele 

Mýto pod 
Ďumbierom 

Brezno Banskobystrický 510 1 441 

Skalica Skalica Trnavský 14 945 1 068 
Trstín Trnava Trnavský 1 369 1 065 
Kremnica Žiar nad 

Hronom 
Banskobystrický 5 085 1 064 

Sobrance Sobrance Košický 6 081 1 012 
Rejdová Rožňava Košický 769 952 
Dunajská 
Streda 

Dunajská 
Streda 

Trnavský 22 670 920 

Holíč Skalica Trnavský 11 162 882 
Turčianské 
Teplice 

Turčianske 
Teplice 

Źilinský 6 522 881 

Bernolákovo Senec Bratislavský 6 708 806 
Zdroj : vlastní šetření. 
 
 Jak již bylo naznačeno, ve sledovaném souboru obcí Slovenské republiky 
byly analyzovány celkové příjmy na obyvatele. Byla zjištěna nejvyšší 
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úroveň ukazatele celkové příjmy na obyvatele v průměru za období let 2016 
až 2020 a podrobně analyzován soubor obcí zahrnující 10 obcí s nejvyšší 
úrovní tohoto ukazatele (806 EUR až 1 441 EUR na 1 obyvatele za rok). 
 Cílem bylo vyhodnotit a zjistit, proč existuje poměrně značná 
diferenciace příjmů obecních rozpočtů na Slovensku a jaké kauzální 
souvislosti ji formují. Ke skupině obcí s nejvyšším celkovým příjmem na 
obyvatele patří nejen okresní města a menší města, ale i středně velké a 
menší obce, z nichž celá řada se výší celkových příjmů na obyvatele blíží k 
hranici 800 EUR na obyvatele za rok (např. obce Kláštor pod Znievom 
(okres Martin, Žilinský kraj), Turčianské Jaseno (okres Martin, Žilinský 
kraj), Ilava (okres Ilava, Trenčiansky kraj), Rajec (okres Žilina, Žilinský 
kraj). Rajecké Teplice (okres Žilina, Žilinský kraj), Liptovska Štiavnica 
(okres Ružomberok, kraj Žilinský). 
 Ve skupině 10 obcí s nejvyššími příjmy na obyvatele (tabulka 1) nejsou 
jen okresní a jiná města, ale i obce s počtem obyvatel 510 (Mýto pod 
Ďumbierom), 769 (Rejdová) nebo 1 369 (Trstín). Ukazuje se, že velikost 
obce nemusí být důležitým faktorem formujícím výši celkových příjmů. 
Výjimku tvoří ale nejmenší obce do 200 obyvatel, v nichž úroveň celkových 
příjmů na obyvatele je téměř ve všech sledovaných případech velmi nízká.  
 Z důvodů identifikace příčin poměrně značných diferencí při sledování 
daného ukazatele jsme zaměřili pozornost na strukturu celkových příjmů v 
průměru za sledované období. Potřebná databáze je uvedena v tabulce 2. 
 Zřejmě nejvyrovnanější skupinou příjmů s relativně nízkou variabilitou je 
podílová daň, resp. daň z příjmů fyzických osob (PD), kde se příjmy z 
podílové daně na obyvatele  (tabulka 2) se pohybovaly v intervalu 281 až 
412 EUR. Úroveň tohoto ukazatele by byla pro všechny obce de facto 
srovnatelná, pokud by neexistovaly tzv. sekundární kritéria pro rozdělování 
celostátního výnosu této daně ve prospěch obcí (např. nadmořská výška 
obce, zařazení obce do velikostní kategorie, počet žáků škol a školských 
zařízení, počet obyvatel obce, kteří dovršili důchodový věk). Příjem obce ve 
formě podílové daně má de facto charakter neúčelové dotace od státu.  U 
tohoto ukazatele existuje nejnižší variabilita ze všech sledovaných ukazatelů 
v rámci souboru 10 obcí s nejvyšší úrovní celkových příjmů na obyvatele. 
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Tabulka 2 Struktura celkových příjmů obcí na 1 obyvatele s nejvyšší 
úrovní tohoto ukazatele v průměru za období let 2016 až 2019 
(v absolutním vyjádření v EUR a v relativním vyjádření v %)  

 
Obec CP DN OMDP PD NVP KVP PGT 
Mýto pod 
Ďumbierom 

1 446 
(100,0) 

  92 
(6,4) 

54 
(3,7) 

281 
(19,4) 

358 
(24,8) 

447 
(30,9) 

214 
(14,8) 

Skalica 1 068 
(100,0) 

109 
(10,2) 

41 
(3,8) 

391 
(36,6) 

  62 
(5,8) 

152 
(14,3) 

313 
(29,3) 

Trstín 1 065 
(100,0) 

  67 
(6,3) 

32 
(3,0) 

314 
(29,5) 

  61 
(5,7) 

108 
(10,1) 

483 
(45,4) 

Kremnica 1 064 
(100,0) 

  41 
(3,9) 

34 
(3,2) 

412 
(38,7) 

388 
(36,5) 

  97 
(9,1) 

  92 
(8,6) 

Sobrance 1 012 
(100,0) 

  37 
(3,7) 

  1 
(0,1) 

388 
(38,3) 

  68 
(6,7) 

111 
(11,0) 

407 
(40,2) 

Rejdová    952 
(100,0) 

  52 
(5,5) 

  1 
(0,1) 

381 
(40,0) 

  62 
(6,5) 

  74 
(7,8) 

382 
(40,1) 

Dunajská 
Streda 

   920 
(100,0) 

  89 
(9,7) 

54 
(5,9) 

341 
(37,1) 

  51 
(5,5) 

103 
(11,1) 

282 
(30,7) 

Holíč   882 
(100,0) 

  64 
(7,8) 

39 
(4,4) 

334 
(37,9) 

  58 
(6,6) 

213 
(23,6) 

174 
(19,7) 

Turčianské 
Teplice 

881 
(100,0) 

47 
(5,3) 

51 
(5,8) 

298 
(33,8) 

331 
(37,6) 

114 
(12,9) 

40 
(4,6) 

Bernolákovo 806 
(100,0) 

64 
(7,9) 

43 
(5,3) 

307 
(38,1) 

58 
(7,2) 

193 
(24,0) 

 

141 
(17,5) 

Zdroj : vlastní šetření. 
 
 Významnou daní z pohledu příjmů obce i z hlediska fiskální 
decentralizace by měla být daň z nemovitostí. Jde o daň, která má 
nezastupitelné místo v daňové soustavě každé vyspělé země. Její výhodou je, 
že konstrukce daně je srozumitelná a jednoduchá, daňové výnosy nelze 
přesouvat na jiné příjemce daní, prostor pro daňové úniky je výrazně 
omezen, až na problematiku neplatičů této daně a důslednosti v jejich 
vymáhání. Mohou však nastat případy, že poplatníci s nižší platební 
schopností mohou pocítit tvrdost dopadu daňového břemene této majetkové 
daně, a to především v případech, kdy obce využívají zákonného prostoru 
pro násobné zvýšení sazeb daní a tedy i daně, což je u většiny obcí na 
Slovensku skutečností. 
 V daňové teorii převládá názor, že existují objektivní důvody pro 
zdaňování majetku. Vybíhal (1997) uvádí, že z klasické daňové teorie je 
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odvozená nutnost uhradit státu výdaje za jeho službu spojenou s funkcí státu 
jako ochránce majetku občanů, dále jde o očekávaný vliv zdanění majetku na 
snížení jeho koncentrace (redistribuce bohatství formou fiskálního tlaku  
vedoucí k částečnému stírání nerovností mezi různými subjekty). Cit. autor 
rovněž uvádí, že vlastníci majetku, resp. nemovitostí jsou ekonomicky 
zvýhodněni při jeho kapitalizaci včetně snadnější pozice při získávání 
úvěrových zdrojů a z toho vyplývající ostatní výhodné ekonomické 
příležitosti, přičemž je zapotřebí vzít v úvahu, že majetek, resp. nemovitost 
jako druh zboží dlouhodobé spotřeby by měl být zdaňován obdobně jako je 
zdaňováno zboží daní z přidané hodnoty. Vlastník nemovitosti má podle cit. 
autora rovněž výhodnější cenu služeb vyplývající z vlastnictví tohoto 
majetku, protože vlastník má nižší běžné životní náklady oproti nájemníkovi. 
Z hlediska rozpočtu obce je však rozhodující fiskální důvod, tj. získat zdroje 
pro financování potřeb obce. 
 Medveď a kol. (2009) uvádějí, že majetkové daně přispívají ke zvýšení 
horizontální a vertikální spravedlnosti, zohledňují dodatečnou platební 
kapacitu vyplývající z vlastnictví majetku, nemají destimulační účinky a 
respektují princip užitečnosti.  
 V obdobných intencích jsou vedeny názory, které publikovala Kubátová 
(2015). Kromě skutečnosti, že daň z nemovitostí přispívá ke zvýšení 
horizontální a vertikální spravedlnosti autorka zdůrazňuje, že daň z 
nemovitostí představuje pouze doplňkový příjem veřejných rozpočtů; přesto 
je tato daň důležitým zdrojem financování veřejných potřeb na místní 
úrovni. Fiskální přínos daně z nemovitostí dle autorky  nelze přeceňovat, 
protože existuje velká nerovnost ve zdanění movitého a nemovitého 
majetku. Důležitou skutečností je, že daň z nemovitostí nemá distorzní 
účinek na práci, neboť tato daň nemá ve větší míře brzdící účinek na 
ekonomickou aktivitu. Výhodou této daně je, že pobízí vlastníky k 
racionálnějšímu a efektivnějšímu nakládání s majetkem. 
 Pudil, Vybíhal a Vítek (2004) uvádějí, že majetkové daně mohou 
negativně ovlivňovat úspory. Jak ukazují výzkumy provedené v České i ve 
Slovenské republice, mají poměrně vysoké přímé administrativní náklady 
zdanění (náklady zdanění na jednotku inkasa vybraných daní).  
 Peková (2011) zdůrazňuje, že výnos daně z nemovitostí je dlouhodobě 
stabilní, majetkové daně nerespektují důchodovou situaci poplatníka. 
Protože je nemovitost pořizována z již zdaněných příjmů, vznikají v teorii 
diskuse, zda je správné zdaňovat nemovitosti. 
 Kubátová a Vybíhal (2004) konstatují, že v rámci Evropské unie 
neexistuje směrnice týkající se daně z nemovitostí, Typickou je velká 
nemobilnost předmětu daně, omezená možnost daňové konkurence  
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související se značnou rozmanitostí a značnými diferencemi ve zdanění 
nemovitostí. 
 Pokud bychom z daného spektra názorů měli udělat významný výrok, pak 
je třeba konstatovat, ,že daň z nemovitostí je pilířem fiskální decentralizace, 
posiluje autonomii obcí. Vyššímu výnosu této daně ve prospěch obce brání 
především nízká platební schopnost (nízké příjmy a důchody na Slovensku 
ve srovnání s vyspělými zeměmi) většiny vlastníků nemovitostí, především v 
oblasti vlastnického bydlení. 
 Ve skupině 10 vybraných obcí (tabulka 2) je daň z nemovitostí 
zastoupena ve struktuře celkových příjmů v průměru 6,7 %, což odpovídá i 
průměru tohoto ukazatele za celý sledovaný soubor obcí.  Z údajů 
uvedených v tab. 2 vyplývá, že podíl daně z nemovitostí na celkových 
příjmech se pohybuje od 3,7% do 10,2 % . Danou diferenci způsobuje 
jednak přístup obcí k využívání možností zvýšení sazeb daně uvedených v 
zákonu o místních daních, dále výměra katastrálního území a stupeň 
urbanizace. Ještě menší roli oproti dani z nemovitostí hrají ostatní místní 
daně a poplatky, kde je v souboru obcí uvedených v tabulce 2 průměrný 
podíl OMDP na celkových příjmech obce pouze 3,5 %. 
 Pokud jde o nedaňové vlastní příjmy (NVP), hrají ve struktuře příjmů 
významnější roli než daň z nemovitostí. V případě obcí Kremnica činí tento 
podíl dokonce 36,5 % a u obce Mýto pod Ďumbierom pak 24,8 %, jak je 
uvedeno v tabulce 2. Bylo zjištěno, že obecně ve sledovaném souboru jako 
celku jde o významné příjmy z podnikání, kdy obce aktivně získávají 
finanční prostředky a využívají nejen svého rozsahu vlastnických práv k 
majetku, ale především efektivně využívají přírodních zdrojů nebo jsou 
umístěny v oblasti turistického ruchu či lázeňství a mají tak různé 
konkurenční výhody oproti jiným obcím. 
 V případě kapitálových vlastních příjmů se jedná o příjmy z prodeje 
pozemků, bytů a staveb. Jde o příjmy víceméně nahodilé, nepravidelné. 
Tvoří významnou část celkových příjmů, neboť z tabulky 2 vyplývá, že ve 
vybraném souboru 10 obcí činí toto zastoupení při intervalu od 7,8 % do 
30,9 % v průměru 15,5 %. 
 Vysoké zastoupení ve struktuře celkových příjmů mají nevlastní 
kapitálové příjmy v podobě příjmů z grantů a transferů, které jsou určeny na 
rozvoj rozhodujících součástí komunální politiky a jsou kromě prostředků z 
VÚC, od Slovenského státu a ze státních fondů Slovenské republiky 
převážně směrovány z fondů Evropské unie. Většinou mají investiční 
charakter a jsou účelově směrovány na investice v oblasti infrastruktury, 
životního prostředí, školství, zvyšování zaměstnanosti a dalších oblastí 
důležitých pro rozvoj obce. Úspěšnost obce při získání účelových dotací pro 
rozvoj obce často závisí na jejich iniciativě, kvalitním zpracování projektu, 
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splnění legislativních a jiných podmínek a a schopnosti komunikace a 
orientace v tzv. kontaktech specifického charakteru. 
 V rámci skupiny 10 obcí činilo zastoupení příjmů z grantů a transferů na 
celkových příjmech v průměru 25,1 %. přičemž u některých obcí je toto 
zastoupení podstatně vyšší  (např. Trstín 45,4 %, Sobrance 40,2 %, Rejdová 
40,1 %.  Příjmy z transferů a grantů se v současné době stávají rozhodujícím 
příjmem pro obce na straně jedné, ale na straně druhé formují značné 
diference v příjmové oblasti obecních rozpočtů. 

Tabulka 3 Celkové příjmy obcí na 1 obyvatele (EUR) s nejnižší úrovní 
ukazatele v průměru za období let 2016 až 2020 

 
Obec Okres  Kraj Počet 

obyvatel 
CP/obyvatele 

Turčiansky 
Peter 

Martin Žilinský      480  244 

Krnča Topolčany Nitrianský    1 342  328   
Blesovce Topolčany Nitrianský      349  329 
Lietava Žilina Žilinský    1 438  342 
Dechtice Trnava Trnavský   1 836  399 
Velký Lipník Stará 

Lubovňa 
Prešovský     954  451 

Sobotiště Senica Trnavský   1 481  484 
Nižný Klátov Košice - 

okolí 
Košický     781   487 

Krásno nad 
Kysucou 

Čadca Žilinský  6 808  489 

Lúčky Michalovce Košický  1 797  492 
Zdroj : vlastní šetření. 
      
 V tabulce 3 jsou uvedeny celkové příjmy na obyvatele u skupiny 10 obcí 
s nejnižší úrovní tohoto ukazatele v rámci námi sledovaného souboru. Z 
hlediska velikosti obce měřené průměrným počtem obyvatel za sledované 
referenční období je evidentní značná rozmanitost. Jde o obce , které 
dosahují průměrné úrovně celkových příjmů na obyvatele od 244 EUR až po 
492 EUR. 
 Struktura celkových příjmů uvedených obcí je uvedena v tabulce 4. Pro 
tyto obce je typické, že mají poměrně nízkou úroveň inkasa daně z 
nemovitostí i ostatních místních daní a poplatků, obdobně jako u skupiny 
obcí s nejvyšší úrovní celkových příjmů na obyvatele. Inkaso daně z 
nemovitostí, jak je zřejmé z údajů uvedených v tabulce 4, se pohybuje v 



 
PUBLICY 2021  I.  

 

218 
 

intervalu 3,8 % až 12,8 %, v průměru 7,1 %, přičemž inkaso daně z 
nemovitostí v přepočtu na obyvatele je v intervalu  17 EUR až 45 EUR. 
 Při hodnocení struktury celkových příjmů je třeba konstatovat, že obce s 
nejnižší úrovní celkových příjmů na obyvatele (tabulka 4) jsou podstatně 
více závislé na příjmech z podílové daně (daně z příjmů fyzických osob), 
neboť podílová daň je ve struktuře celkových příjmů zastoupena cca ze 65 % 
(interval 59,3 % až 78,1 %), na rozdíl od skupiny obcí s nejvyšší úrovní 
celkových příjmů na obyvatele (tabulka 2), kde podílová daň je v průměru na 
úrovni pouze 35 %. V případě daně z nemovitostí u obcí s nejnižší úrovní 
celkových příjmů na obyvatele činí inkaso v průměru 28 EUR na obyvatele,  
což zhruba odpovídá skupině  obcí s nejvyšší úrovní celkových příjmů na 
obyvatele (6,7 %). Podstatně nižší příjmy mají obce s nejnižší úrovní 
(tabulka 4) celkových příjmů na obyvatele v případě nedaňových vlastních 
příjmů, kapitálových vlastních příjmů a především pak jsou formovány nízké 
příjmy přijatými granty a transfery.  
 
Tabulka 4 Struktura celkových příjmů obcí na 1 obyvatele s nejnižší 

úrovní tohoto ukazatele v průměru za období let 2016 až 
2020 (v absolutním vyjádření v EUR a v relativním 
vyjádření v %)  

 
Obec CP DN OMDP PD NVP KVP PGT 
Turčiansky 
Peter 

244 
(100,0) 

22 
(9,0) 

16 
(6,6) 

180 
(73,8) 

4 
(1,6) 

16 
(6,6) 
 

6 
(2,4) 

Krnča 328 
(100,0) 

23 
(7,0) 

15 
(4,6) 

256 
(78,1) 

28 
(8,5) 

2 
(0,6) 

4 
(1,2) 

Blesovce 329 
(100,0) 

42 
(12,8) 

11 
(3,3) 

201 
(61,1) 

44 
(13,4) 

10 
(3,0) 
 

21 
(6,4) 

Lietava 342 
(100,0) 

18 
(5,2) 

17 
(5,0) 

243 
(71,1) 

12 
(3,5) 

35 
(10,2) 

17 
(5,0) 

Dechtice 399 
(100,0) 

22 
(5,5) 

26 
(6,5) 

257 
(64,4) 

20 
(5,0) 

1 
(0,3) 

73 
(18,3) 

Velký 
Lipník 

451 
(100,0) 

17 
(3,8) 

11 
(2,4) 

305 
(67,6) 

36 
(8,0) 

1 
(0,2) 

81 
(18,0) 

Sobotiště 484 
(100,0) 

45 
(9,3) 

27 
(5,6) 

287 
(59,3) 

19 
(3,9) 

56 
(11,6) 

50 
(10,3) 

Nižný 
Klátov 

487 
(100,0) 

36 
(7,4) 

6 
(1,2) 

341 
(70,0) 

12 
(2,5) 

92 
(18,9) 

0 
(0,0) 

Krásno 489 28 19 291 28 71 52 
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nad 
Kysucou 

(100,0) (5,7) (3,9) (59,5) (5,7) (14,5) (10,7) 

Lúčky 492 
(100,0) 

28 
(5,7) 

2 
(0,4) 

328 
(66,7) 

56 
(11,4) 

49 
(9,9) 

29 
(5,9) 

Zdroj : vlastní šetření. 
   
 Další část výsledku našeho bádání je zaměřena směrem k vyhodnocení 
míry soběstačnosti a problematice podílu daně z nemovitostí na celkových 
příjmech (tabulka 5). Z údajů a kvantifikovaných ukazatelů uvedených v této 
tabulce vyplývá, že v rámci daného souboru obcí existuje vysoká variabilita 
míry finanční soběstačnosti pohybující se v intervalu 19,9 % až 65,8 %, v 
průměru za soubor 40,0 %. V průměru ze 60 % jsou tyto obce závislé na 
podílové dani a přijatých dotacích, grantech a transferech.   
 V případě obcí s nejnižší úrovní celkových příjmů na obyvatele (tabulka 
6) byla zjištěna finanční soběstačnost podstatně menší než u skupiny obcí s 
nejvyšší úrovní celkových příjmů na obyvatele. Míra finanční soběstačnosti 
se pohybuje v intervalu 14,4 % až 32,5 %, v průměru za soubor obcí 25,1 %. 
Tyto obce jsou tedy závislé cca ze 75 % na cizích zdrojích, především na 
neúčelové dotaci v podobě podílu na celostátním inkasu daně z příjmů 
fyzických osob, v menší míře pak na přijatých transferech a grantech z 
veřejných zdrojů včetně finančních prostředků z Evropské unie.   
 
Tabulka 5 Konstrukce ukazatelů míry finanční soběstačnosti (FS) a 

podílu daně z nemovitostí na celkových příjmech (FD) v % 
ve skupině obcí s nejvyšší úrovní celkových příjmů na 
obyvatele (EUR)  - ukazatele CP, VP a DN v EUR na 
obyvatele  

 
Obec CP VP DN FS FD 
Mýto pod Ďumbierom 1 446 951 92 65,8   6,4 
Skalica 1 068 364     109 34,1 10,2 
Trstín 1 065 268 67 25,2   6,3 
Kremnica 1 064 560 41 52,6   3,9 
Sobrance 1 012 217 37 21,4   3,7 
Rejdová   952 189 52 19,9   5,5 
Dunajská Streda   920  297 89 32,3   9,7 
Holíč   882 374 64 42,4   7,3 
Turčianské Teplice   881 548 47 62,2   5,3 
Bernolákovo   806 352 64 43,7   7,9 

Zdroj : vlastní šetření. 
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 Inkaso daně z nemovitostí a dalších místních daní a poplatků ukazuje, jak 
daleko dospěla při všech legislativních změnách a reformách fiskální 
decentralizace. De facto fiskální decentralizace na Slovensku existuje, ale 
finanční soběstačnost obcí je poměrně nízká. Vzhledem k aktuální situaci z 
hlediska principu platební schopnost, není ale možné nadále zvyšovat 
daňové břemeno fyzických osob. 

Tabulka 6 Konstrukce ukazatelů míry finanční soběstačnosti (FS) a 
podílu daně z nemovitostí na celkových příjmech (FD) v % 
ve skupině obcí s nejnižší úrovní celkových příjmů na 
obyvatele (EUR)  - ukazatele CP, VP a DN v EUR na 
obyvatele  

 
Obec CP VP DN FS FD 
Turčiansky Peter 244   58 22 23,8   9,0 
Krnča 328   68 23 20,7  7,0 
Blesovce 329  107 42 32,5 12,8 
Lietava 342   85 18 24,9   5,3 
Dechtice 399   69 22 17,3   5,5 
Velký Lipník 451   65 17 14,4   3,8 
Sobotiště 484 147 45 30,4   9,1 
Nižný Klátov 487 146 36 30,0   7,4 
Krásno nad Kysucou 489 146 28 29,9   5,7 
Lúčky 492 135 28 27,4   5,7 

Zdroj : vlastní šetření. 
 
ZÁVER 
 
 V příspěvku byla hodnocena struktura celkových příjmů na obyvatele pro 
účely zjištění důvodů, proč jsou výrazně diferencovány příjmy jednotlivých 
obcí v rámci sledovaného souboru obcí Slovenské republiky za referenční 
období let 2016 až 2020. V rámci struktury celkových příjmů byly sledovány 
ukazatele daně z nemovitostí, ostatních místních daní a poplatků, podílové 
daně (podíl na celostátním hrubém výnosu daně z příjmů fyzických osob), 
nedaňových vlastních příjmů, kapitálových vlastních příjmů, přijatých grantů 
a transferů. Z dispoziční databáze byl rovněž kvantifikován podíl daně z 
nemovitostí na celkových příjmech jako jeden z ukazatelů fiskální 
decentralizace a dále byla vypočtena míra finanční závislosti. 
 Z poznatků a výroků v kapitole „Výsledky a diskuse“ vyplývá, že 
hlavním faktorem způsobujícím značnou diferenciaci v příjmech obcí je 
rozdílný objem finančních prostředků přicházejících z oblasti grantů a 
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transferů z veřejných zdrojů včetně Evropské unie. Na jedné straně jde o 
relativně úspěšné aktivity ze strany starostů, primátorů a zastupitelstev obcí, 
kteří dokázali kvalitně připravit projekty následně přinášející efekt v podobě 
zpravidla solidní výše příjmů přicházejících na příjmovou stránku rozpočtu 
obce zejména pro investiční účely, na druhé straně však značné rozdíly v 
objemu přijatých transferů a grantů prohlubují příjmovou diferenciaci obcí 
Slovenské republiky. S ohledem na politiku Evropské unie zaměřenou na 
vyrovnávání příjmových rozdílů a úrovně mezi státy, regiony a obcemi je 
zjištěná skutečnost ve vzájemném rozporu. Zřejmě nejspravedlivějším 
počinem by bylo zrušení všech dotací, zejména na úrovni Evropské unie, 
neboť dotační politika negativně ovlivňuje a pokřivuje tržní mechanismus v 
rámci Evropské unie. Čistá pozice Slovenska je v současné době poměrně 
nízká a neustále se snižuje směrem k neutrálnímu bodu, do Evropské unie 
vkládá Slovensko poměrně značné prostředky, což není zřejmě dostatečně 
vnímáno a jednostranně jsou prezentovány výhody dotací z Evropské unie. 
Dalším významným poznatkem je skutečnost, že obce s nejnižší úrovní 
celkových příjmů na obyvatele je zcela závislé na dotacích od státu v podobě 
přijatého podílu z celostátního inkasa daně z příjmů fyzických osob (v 
průměru 65 % ze všech příjmů obce). Finanční soběstačnost těchto obcí je 
cca 25 %, kdežto u obcí s nejvyšší úrovní celkových příjmů na obyvatele je 
průměrná míra finanční soběstačnosti 40 %. Obce s nejvyšší úrovní 
celkových příjmů na obyvatele jsou nejen příjemci vysokých dotací, 
transferů a grantů, ale získávají finanční prostředky pro svou příjmovou 
stránku rozpočtu i různými podnikatelskými aktivitami včetně lukrativních 
příjmů z pronájmů, neboť se nacházejí zpravidla v atraktivní oblasti 
přírodních zdrojů s možnosti jejich různých využití včetně jejich dobývání, 
turistického ataku, lázeňství a dalších sfér souvisejících s polohou obce. 
 Pokud jde o daň z nemovitostí, ve sledovaném souboru jako celku se 
podíl této daně ve struktuře celkových příjmů na obyvatele pohybuje v 
průměru kolem 7 %. Daňové břemeno této daně nelze již nadále zvyšovat, 
zvláště směrem k fyzickým osobám zejména v oblasti bydlení. Jedinou 
možností je zvýšit daň ze staveb týkajících se podnikání. V rámci ostatních 
přímých daní a poplatků by bylo zapotření zvýšit daň ze psa, především s 
ohledem na ekologické, hygienické a zdravotní aspekty.        
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