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Environmentálna politika a smerovanie k trvalo udržateľnému životnému 
prostrediu je dynamická téma, ktorá sa týka každej samosprávy na Sloven-
sku. Problematika rozvoja regiónov nie je vôbec ukončená, práve naopak, je 
neustále rozvíjajúca sa a zasahuje čoraz viac do každodenného života obyva-
teľov miest a obcí. Slovensko sa členstvom v Európskej únii prakticky zavia-
zalo plniť deklarácie medzinárodného rozmeru a svojou činnosťou prispie-
vať ku kvalite životného prostredia. Zvýšená spotreba obyvateľov členských 
štátov EÚ a Európy ako takej zvyšuje nároky na prírodu a vznikajú viaceré 
ohrozenia do budúcnosti. Regióny a špeciálne samosprávy sú najaktívnejší-
mi entitami, ktoré reprezentujú stav environmentálneho prostredia na ich 
územiach. Decentralizácia verejnej správy a princípy subsidiarity priniesli 
obciam a mestám na Slovensku originálne kompetencie a práva rozhodovať 
o charaktere trvalo udržateľného rozvoja samospráv. Je vyvíjaný čoraz väčší 
tlak EÚ a medzinárodných deklarácií na posilňovanie princípov bottom-up, 
teda vplyvu neverejného sektora na tvorbu environmentálnych politík. Mestá 
a obce na Slovensku majú vlastné skúsenosti, ako efektívne využívať svo-
je územie tak, aby boli vyvážené potreby rezidentov a prírody. Realizovaný 
výskum prezentovaný vo vedeckej monografii sa venuje vybraným konkrét-
nym mestám, ktoré predstavujú špecifické príklady z praxe, ako sú riešené 
témy zelenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva. Vedecká mono-
grafia otvára diskusiu o rôznych faktoroch, ktoré ovplyvňujú úspešnosť sa-
mospráv v smerovaní k trvalo udržateľnému životnému prostrediu a otvára 
témy, akým smerom by sa mali uberať aj výskumy podobného typu.

Vedecká monografia je záverečným výstupom projektu VEGA s rovno-
menným názvom ,,Analýza kvality lokálneho environmentálneho governance 
z pohľadu užívateľov verejných služieb a zamestnancov lokálnej samosprávy“ 
a je prvým originálnym vydaním, ktoré analyzuje 8 prípadových štúdií slo-
venskej praxe vybraných miest v oblasti environmentálnej politiky, špeciálne 
v témach zelenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva. Vedecká mono-
grafia vznikla na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda 

ÚVOD
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v Trnave, konkrétne na Katedre verejnej správy. Prezentovaný výskum bol 
realizovaný od roku 2017 po prvú tretinu roka 2021. Predkladaná vedecká    
monografia kumuluje doterajšie teoretické znalosti domáceho a zahraničné-
ho akademického a odborného prostredia a analýzu konkrétnych prípadov 
z praxe na Slovensku.

Delenie kapitol je koherentne zostavené na tri nosné kapitoly. Prvá kapito-
la sa venuje charakteristikám spojeným s environmentálnou politikou, akými 
sú základné legislatívne ukotvenie, mozaikový governance, inovácie v oblasti 
životného prostredia, zelená infraštruktúra a odpadové hospodárstvo. Druhá 
kapitola je venovaná aktérom verejnej politiky, ktorí sú rozdelení do prehľad-
ných kategórií a predstavujú najpodstatnejších aktérov z rôznych sektorov, 
od EÚ až po občiansky sektor, ktorí vystupujú v environmentálnej politike. 
Posledná tretia kapitola predstavuje analýzu a výskum realizovaný na ôsmych 
prípadových štúdiách slovenských miest. V kapitole je prezentovaný meto-
dický postup, jednotlivé prípadové štúdie a záverečné zistenia výskumu. 

Vedecká monografia vznikla na základe kontinuálneho procesu od zberu 
dát, cez metodické nastavenie až po realizovaný výskum. Poďakovanie patrí 
všetkým členom riešiteľského kolektívu projektu VEGA, ktorí sa venovali 
parciálnym častiam v procese plnenia spomenutého projektu, Fakulte soci-
álnych vied UCM v Trnave, samotným mestám za ochotu spolupracovať pri 
rozhovoroch a poskytnutí zdrojov k prípadovým štúdiám, recenzentom, gra-
fickému redaktorovi a redakčným úpravám, ktoré pomohli k publikovaniu fi-
nálnej verzie. Autor vedeckej monografie, ktorú spracoval, verí, že teoretické 
znalosti a výsledky výskumu iniciujú diskusiu o problematike tvorby verej-
ných politík v oblasti životného prostredia. Prezentované príklady z praxe sú 
smerované širokému spektru čitateľov od akademickej obce, cez regionálne 
a vládne štruktúry až po samosprávy a aktérov angažujúcich sa v environ-
mentálnej oblasti.
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Prvá kapitola predkladanej publikácie sa týka hlavných súčastí fungovania 
environmentálnej politiky, resp. politiky životného prostredia. Je rozdelená 
na päť hlavných podkapitol. V prvej sa publikácia venuje charakteristike en-
vironmentálnej politiky z hľadiska úrovne EÚ a konkrétne Slovenskej repub-
liky. Ide o legislatívny rámec, ktorý určuje základnú kostru jednotlivých verej-
ných politík, ktoré patria do oblasti životného prostredia. Druhá podkapitola 
sa venuje tzv. mozaikovému governance, ktorý je moderným prístupom, ako 
nahliadať na fungovanie aktérov a verejných politík v rámci enviro prostredia 
či už v regiónoch alebo hlavne v samosprávach (obciach/ mestách). Tretia 
podkapitola je venovaná inováciám, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému 
rozvoju samospráv. V tejto časti je podrobne vysvetlené, ako možno charak-
terizovať a analyzovať enviro inovácie, ktoré využívajú obce a mestá v EÚ 
a na Slovensku. Predposledná a posledná podkapitola sa zaoberá podrobnou 
charakteristikou dvoch konkrétnych verejných politík, a to najskôr témou ze-
lenej infraštruktúry a ďalej odpadovým hospodárstvom. Spomenuté oblasti 
sú predmetom výskumu, ktorý je v publikácii prezentovaný v konkrétnych 
ôsmych prípadových štúdiách zo Slovenska, preto prvá kapitola slúži skôr 
ako teoretický rámec skúmanej problematiky.  

1.1 ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA V EÚ  
A NA SLOVENSKU

Legislatívny rámec Európskej únie v oblasti environmentálnej politiky 
je pomerne mladý. Zakladajúce Rímske zmluvy z rokov 1951 a 1957 počí-

CHARAKTERISTIKA 
ENVIRONMENTÁLNEJ 
POLITIKY1



10

tali len okrajovo s ekologickými a environmentálnymi dopadmi na jednotli-
vé sektorové politiky. Enviro politika sa začala vyvíjať v rôznych úrovniach 
približne 40 rokov dozadu a dnes je už známych viac ako 350 legislatívnych 
dokumentov EÚ, ktoré sa postupne implementovali do legislatívy členských 
krajín (Práznovská, 2020). Swann (1996) uvádza, že zakladajúce zmluvy 
nereflektovali priamo enviro dosah z dôvodu, že tieto otázky boli postupne 
začleňované do politiky voľného pohybu tovarov a služieb. Tým pádom sa 
v počiatkoch EÚ nevytváral priamy tlak na samostatnú agendu. Dnes je už 
enviro politika vnímaná z viacerých hľadísk. Horizontálny pohľad smeruje 
skôr k analýze právnych dokumentov, najčastejšie smerníc a nariadení, ktoré 
sa týkajú ochrany životného prostredia vo všeobecnosti. Druhá rovina je viac 
konkrétna, ktorá už delí ochranu životného prostredia do viacerých špeci-
fických úrovní (odpady, zelená infraštruktúra, kvalita vôd, kvalita ovzdušia 
atď.) (Vybíralová, Fuzyová, Polačko, 2008). Postupné delenie enviro politiky 
na jednotlivé menšie časti dokazuje, že táto agenda je jednou z najmladších 
v EÚ. Ako uvádza Knill a Lehmkuhl (1999), EÚ určuje smer, akým sa členské 
krajiny v spomenutej oblasti majú uberať a tie musia postupne implemen-
tovať jej legislatívny rámec do svojho. Preto je v dnešnej dobe vyvíjaný stá-
le väčší tlak na členské krajiny a jednotlivé zložky verejnej správy k ochrane 
životného prostredia a neustálemu napredovaniu a inováciám. Predkladaná 
publikácia skúma enviro politiku z pohľadu konkrétnych samospráv na Slo-
vensku a otvára otázky, ktoré sú v tejto téme už vyriešené a kde je naopak 
priestor pre zlepšenie.

Nesmierne dôležitú úlohu v enviro politike zohrávajú samosprávy. Ak 
riadenie verejnej správy (hlavne územnej samosprávy) je neefektívne, vedie 
to k negatívnym vplyvom na kvalitu životného prostredia na lokálnej úrovni 
a udržateľný rozvoj a napredovanie je komplikovanejšie (Committee of the 
Regions, 2016). Dnes je už známych viacero samospráv, ktoré vplyvom de-
centralizácie napredujú a ktoré naopak nie. Nielen v EÚ, ale aj na Slovensku. 
Samosprávy sú poskytovateľom verejných služieb. Na ne sú kladené čoraz 
vyššie nároky, pretože požiadavky EÚ a samotných občanov samospráv sú 
odlišné a musia byť, tým pádom, skoordinované. Súčasné trendy v EÚ sme-
rujú k znižovaniu nákladov na služby, na zvyšovanie kvality a efektívnosti, 
k čomu je v posledných rokoch pridaný aj ohľad na enviro dopady jednotli-
vých rozhodnutí. Peters (1996) zdôrazňoval už v minulosti fakt, že reform-
né procesy spojené s decentralizáciou verejnej správy pre krajiny, ktoré mali 
skúsenosť len s centralizovaným systémom riadenia vecí verejných, môžu 
smerovať k zníženej atraktivite inštitúcií verejného sektora z pohľadu obča-
nov. Hammerschmid (2016) kladie v tomto zmysle dôraz na potrebu kompa-
ratívnych analýz reformných procesov verejnej správy v rôznych krajinách EÚ. 
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Z výsledkov analýzy verejných politík a úrovne governance vyplýva, že aj Slo-
vensko sa nachádza pod priemerom EÚ a OECD, preto je v takýchto krajinách 
vyššia potreba stransparentniť procesy rozhodovania, neustále kontrolovať 
smerovanie jednotlivých politík a klásť dôraz na prevenciu, nie len na rieše-
nie už existujúcich problémov (European Commision, 2016). Preto aj oblasť 
enviro politiky vie byť náchylná na zlyhania. Pred tým, ako budú charakteri-
zované najdôležitejšie právne predpisy v oblasti enviro politiky v EÚ, bude 
charakterizované tzv. obehové hospodárstvo, ktoré súvisí s kvalitou environ-
mentálneho prostredia v samotných samosprávach.

Celková produkcia odpadov vo svete stúpa, tým pádom trpí aj príroda nie 
len mimo samospráv, ale aj priamo v municipalitách. Výnimkou nie je ani EÚ. 
V oblasti životného prostredia (špecificky zelenej infraštruktúry a odpadové-
ho hospodárstva) sa tak prijalo mnoho rozhodnutí, ktoré majú do budúcna 
zmierniť spomenutý stav. Svetové mocnosti inklinujú k ekologickejším opat-
reniam a zvýšenej ochrane životného prostredia. Podľa štatistík OSN v roku 
2050 bude svetová populácia predstavovať cca 9 miliárd obyvateľov. Od 60-
tych rokov 20. storočia sa svetová populácia takmer zdvojnásobila. Do roku 
2050 sa očakáva až 60 %-ný nárast dopytu po potravinách a 30-40 %-ný 
svetový dopyt po vode a energii (Slovenská agentúra životného prostredia, 
2019). Podstatou moderných prístupov je, že každý produkt, ktorý človek 
spotrebuje, prechádza určitým procesom. Nasledovná schéma graficky zná-
zorňuje tzv. lineárny typ hospodárstva.

Schéma 1 – Grafické znázornenie tzv. lineárneho hospodárstva

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, s. 8.

Od prvotnej suroviny až po konečný odpad vyprodukovaný človekom je 
v tomto druhu hospodárstva zrejmá tzv. lineárna úroveň. V jednoduchosti ide 
o prirodzený kolobeh suroviny, ktorú človek potrebuje pre svoj život z hľa-
diska základnej potreby (jedlo, pitie...) alebo spotreby produktov (energie, 
cestovanie atď.). Pri pohľade na schému je otázne, ako sa dokáže prvotná su-
rovina zmenená na výsledný odpad zobraziť v ekologickosti. V tzv. lineárnom 
hospodárstve je vyššia miera znečistenia prírody, pretože výsledný odpad je 
menej recyklovateľný. Lineárny typ hospodárstva je charakteristickejší skôr 
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pre 19.-20. storočie, kde sa nebral prioritný ohľad na enviro dopady. Lineárny 
typ hospodárstva teda ukazuje jednoduchý priebeh toho, čo človek spotre-
buje a vyprodukuje až po odpad. Na základe modernej enviro agendy je však 
takýto prístup so zreteľom na vyššie uvedené štatistiky OSN neudržateľný 
(Michelini a kol., 2017). Vzhľadom na uvedený stav sa krajiny OSN v roku 
2015 zaviazali eliminovať environmentálne negatívne vplyvy na životné pro-
stredie prijatím tzv. Agendy 2030. Celkovo bolo prijatých 17 strategických 
cieľov a do oblasti zelenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva sa dajú 
zaradiť nasledovné ciele: kvalita zdravia a života; čistá voda a hygiena; prie-
mysel, inovácie a infraštruktúra; udržateľné mestá a komunity; zodpovedná 
spotreba a výroba; ochrana klímy. Európsky parlament nadviazal 18. apríla 
2018 na ciele OSN a vytvorila sa tzv. Agenda 2035, ktorá už nepočíta s line-
árnym typom hospodárstva, ale tzv. obehovým hospodárstvom (Slovenská 
agentúra životného prostredia, 2019). Vtedajšia spravodajkyňa Európskeho 
parlamentu Simona Bonafé zhrnula strategickú rezolúciu nasledovne: ,,obe-
hové hospodárstvo je spôsob regenerácie surovín a nepreťaženia aj tak znač-
ne obmedzených zdrojov našej planéty a okrem iného aj výrazné inovovanie 
našich systémov výroby.“ Ako uvádza viacero autorov, moderné obehové hos-
podárstvo je cyklickým procesom, kde sa nahliada už na prvotné suroviny 
smerujúce k výrobe či spotrebe ako na obnoviteľné. Podstatou obehového 
hospodárstva je teda maximalizácia recyklačných mechanizmov, aby sa suro-
viny nemíňali lineárne (ako v minulosti), ale v rámci viacerých cyklov (Nasir 
a kol., 2017). OSN a EÚ sa teda zaviazali minimálne do roku 2030, resp. 2035 
skvalitniť výrobné procesy a eliminovať spotrebu krajín opätovným využíva-
ním založeným na recyklovaní a obnove (Bonciu, 2014). Nasledovná schéma 
zobrazuje odlišný typ hospodárstva, teda moderný, tzv. obehový typ, ktorý 
v spomenutých stratégiách nahradil lineárne hospodárstvo.
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Schéma 2 – Grafické znázornenie tzv. obehového hospodárstva
        

Zdroj: Európska komisia, 2014, s. 5.

Podstatou obehového hospodárstva je recyklácia. Prvotné suroviny sme-
rujúce k výrobe, spotrebe, priemyslu, poľnohospodárstvu, zberu a pod. by 
mali byť taktiež obnoviteľné. Tlak je teda vytváraný aj na obnoviteľné zdroje, 
ekologickejšie suroviny vstupujúce do cyklického procesu obehového hos-
podárstva (Sariatli, 2017). Preto je potrebné z pohľadu krajín mať ucelenú 
predstavu, ako zlepšiť stav, ktorý planétu čaká už o niekoľko rokov. Nasledov-
ná tabuľka znázorňuje hlavné rozdiely medzi lineárnym a obehovým hospo-
dárstvom.

Tabuľka 1 – Rozdiel medzi tzv. lineárnym a odpadovým hospodárstvom

Lineárne hospodárstvo Obehové hospodárstvo

JEDNOTLIVÉ KROKY vziať – spotrebovať – 
zlikvidovať 

zredukovať – opätovne 
použiť – recyklovať 

ZAMERANIE ekologická účinnosť ekologická efektivita

SYSTÉMOVÉ HRANICE krátkodobé – od nákupu 
po predaj

dlhodobé – viacnásobné 
životné cykly surovín

OPÄTOVNÉ POUŽITIE mizivé recyklácia vysokej kva-
lity

Zdroj: Government.nl, 2020. [online].
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Hlavný rozdiel je hlavne v dlhodobej stratégii vnímania prvotnej suroviny, 
ktorú človek mení na konečný odpad. V lineárnom hospodárstve nie je kla-
dený dôraz na efektivitu hospodárenia so surovinami, ale skôr na účinnosť 
(viac menej uspokojenie klientov – obyvateľov) produktov. V obehovom hos-
podárstve sa už v prvotnej fáze suroviny nahliada na recyklovateľnosť a opä-
tovné využitie (Sauvé, Bernard, Sloan, 2016). Preto obehové hospodárstvo 
kontinuálne nahradilo lineárne. Dokáže strategickejšie a hlavne dlhodobejšie 
eliminovať negatívne enviro dopady.

Preto aj v rámci EÚ bolo prijatých viacero legislatívnych dokumentov. Ako 
uvádza Práznovská (2020), aj slovenská legislatíva musela prijať postupne 
viacero legislatívnych predpisov, ktoré zaväzujú Slovenskú republiku dodr-
žiavať Agendu 2030 od OSN a Agendu 2035 od EÚ. Pre legislatívu EÚ v ob-
lasti enviro politiky bol prelomový rok 1987 podpísaním tzv. Jednotného 
európskeho aktu, ktorý nedefinoval samostatnú enviro agendu, ale skôr išlo 
o súbor činností, ktoré majú byť v budúcnosti zabezpečené na ochranu ži-
votného prostredia (Jednotný európsky akt, 1987). Z historického hľadiska 
Maastrichtská zmluva z roku 1992 prakticky umožňovala členským štátom 
EÚ koordinovať procesy v rámci jednotlivých krajín s centrálnymi orgánmi 
EÚ v oblasti rozhodnutí o postupoch v činnostiach životného prostredia. Išlo 
o zdieľané, resp. spoločné záujmy v danej agende, čo spomenutá zmluva pri-
niesla (Fiala, Krutílek, Pitrová, 2018). Tomšík (2009) zdôrazňuje, že koor-
dinovať činnosť a prijímať rozhodnutia v politike životného prostredia má 
Európska komisia a rovnako tak členské štáty. Preto tieto procesy musia byť 
neustále v súlade. Práznovská (2020) uvádza, že členské štáty sú oprávnené 
konať len do tej miery, kde EÚ nevykonala svoju právomoc, pričom členské 
krajiny môžu prijímať vlastnú legislatívu, ktorá však nemôže byť v konečnom 
dôsledku v rozpore s legislatívou EÚ. Udržateľný dlhodobý rozvoj sa deklaro-
val hlavne v Amsterdamskej zmluve z roku 1999. Lisabonská zmluva zásad-
ným spôsobom neupravila právomoci EÚ a členských krajín v oblasti životné-
ho prostredia, len sa v nej činnosť mení priamo na pojem politika životného 
prostredia (Lisabonská zmluva, 2007). Spomenuté primárne právne prame-
ne sú doplnené o rôzne nariadenia, smernice, odporúčania, akčné programy, 
dotačné schémy atď. Cieľom v poradí ôsmeho Environmentálneho akčného 
plánu EÚ na roky 2021 až 2030 je aj priame deklarovanie nového smerova-
nia v politike životného prostredia, a to prechod na obehové hospodárstvo, 
ktoré je vysvetlené vyššie (8. Environmentálny akčný plán, 2019). Legislatív-
ny rámec EÚ v oblasti životného prostredia je jednou zo základných pilierov. 
Inštitucionálne zabezpečuje enviro agendu hlavne Európska komisia, Rada 
Európskej únie, Európsky parlament a Európska rada. 
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Jednou z najvplyvnejších inštitúcií oprávnených predkladať legislatívne 
návrhy a vykonávať dohľad nad správnou implementáciou právnych predpi-
sov v krajinách EÚ je Európska komisia. Je nezávislou inštitúciou od vlád člen-
ských štátov (Wallace, Pollack, Young, 2010). Všeobecný politický program 
stanovuje Európska rada, pričom sú zohľadňované potreby členských kra-
jín a Európska komisia koordinuje tieto procesy tak, aby politika životného 
prostredia odrážala ako potreby krajín, tak aj orgánov EÚ (Fiala, 2018). Ako 
uvádza Práznovská (2020), oblasť životného prostredia spadá pod Generál-
ne riaditeľstvo pre životné prostredie, ktoré patrí pod funkciu komisára pre 
životné prostredie, oceány a rybolov. Problematike klimatických zmien sa ve-
nuje konkrétne Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy, ktorý patrí pod komi-
sára pre Európsky ekologický dohovor. 

Rada Európskej únie v prvom rade združuje ministrov zodpovedných 
za agendu životného prostredia v jednotlivých členských štátoch. Rada EÚ 
v kooperácii s Európskym parlamentom rokuje taktiež aj o iných nelegisla-
tívnych aktivitách popri schvaľovaní právnych predpisov (Richardson, 2000). 
Pod gesciou Rady EÚ je konkrétne v oblasti enviro politiky zriadená Rada pre 
životné prostredie (ENVI). Spomenutá rada má zriadené pracovné skupiny, 
ktoré sa schádzajú niekoľkokrát do roka. Ide napr. o pracovnú skupinu pre 
životné prostredie a pracovnú skupinu pre medzinárodné otázky životného 
prostredia. Slovenskú republiku v Rade EÚ v oblasti enviro politiky zastupu-
je hlavne minister životného prostredia a jeho tajomníci a prípadne experti 
zo Stáleho zastúpenia pri EÚ (Práznovská, 2020). Predsedníctvo Rady EÚ sa 
mení na polročnej báze, preto sa v tomto horizonte menia pravidlá či kontro-
lujú doterajšie záväzky členských krajín EÚ.

Záujmy občanov z hľadiska enviro agendy v EÚ zastupuje hlavne Európsky 
parlament. Téme životného prostredia sa venuje hlavne Výbor pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, ktorý je najväčším výbo-
rom v enviro agende (Maurer, 2003). Európsky parlament je často označo-
vaný za občiansky, pretože je jediným orgánom, ktorého zástupcov si volia 
občania EÚ v priamych voľbách. 

Európska rada je zložená z predsedov vlád a hláv štátov, z predsedu 
a predsedu Komisie, ktorá určuje všeobecné politické smerovanie a priority 
EÚ v enviro agende (Práznovská, 2020). Do ďalších orgánov zaoberajúcim sa 
témou životného prostredia nepriamo patrí aj Súdny dvor EÚ, ktorý dbá hlav-
ne na legitimitu rozhodnutí členských štátov a EÚ inštitúcií v oblasti dodržia-
vania stanovených pravidiel a udržiavania rezolúcií na dlhšie časové obdobia. 
Taktiež dohliada nad úrovňou dodržiavania práv obyvateľov EÚ (Wallace, 
Pollack, Young, 2010).
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Ďalšou podstatnou inštitúciou v oblasti enviro politiky v EÚ je Európska 
environmentálna agentúra (EEA), ktorej právomoci siahajú hlavne do vyko-
návania a hodnotenia jednotlivých politík, je taktiež zodpovedná za infor-
movanosť v plnení záväzkov jednotlivých krajín, v informatizácii o nových 
projektoch a stratégiách smerom k verejnosti aj politickým aktérom. Člen-
stvo v EEA majú ako krajiny EÚ, tak aj štáty ako Turecko, Švajčiarsko, Nórsko, 
Island či Lichtenštajnsko (European Environmental Agency, 2020). Politika 
životného prostredia sa neustále transformuje, preto táto agentúra zohráva 
dôležitú rolu hlavne v informatizácii o tom, čo sa deje a o tom, čo sa pripra-
vuje do budúcna. Okrem inštitucionálneho zabezpečenia enviro agendy v EÚ 
je podstatná aj grantová podpora jednotlivým členským štátom. Dnes je zná-
mych cca 104 environmentálnych grantov či schém financovania, ktoré majú 
smerovať k budúcemu čistejšiemu životnému prostrediu. Dotačné schémy 
sa prideľujú väčšinou v jednotlivých strategickým obdobiach. Na Slovensku 
sa spomenuté dotácie financujú hlavne z programových období 2007-2013, 
2014-2020 a kontinuálne SR prechádza na nové programové obdobie 2021- 
2027.1

Na Slovensku je enviro politika ustanovená už v druhej hlave Ústavy SR, 
kde sa v skratke hovorí o práve každého občana užívať priaznivé životné pro-
stredie a má právo byť informovaný o jeho momentálnom stave či už v po-
zitívnom alebo negatívnom zmysle. Slovenská republika prevzala viacero 
stratégií a dokumentov, ktorými sa riadi od svojho vzniku, resp. ktoré prešli 
kontinuálne z obdobia pred vznikom samostatnej SR. Ako uvádza Práznov-
ská (2020), primárnu úlohu v inštitucionálnom zabezpečení enviro politi-
ky na Slovensku má Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré nasledujú 
samosprávy, kontrolné orgány, občianske združenia či mimovládne organi-
zácie. V oblasti životného prostredia kooperujú orgány taktiež najmä s Mi-
nisterstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvom hospo-
dárstva SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR a Ministerstvom zdravotníctva SR. Témy, ktoré spadajú pod 
koordinačnú činnosť jednotlivých štátnych orgánov sú napr. hospodárenie 
s pôdou; ochrana lesného hospodárstva; udržateľná a čistá doprava; obehové 
hospodárstvo; energie; zmeny klímy či ovzdušia; environmentálna výchova 
a vzdelávanie; ochrana zdravia obyvateľstva atď. Aj iné orgány predovšetkým 
štátnej správy sa podieľajú priamo či nepriamo na tvorbe agendy enviro po-
litiky. Spomenuté sú však tie s najpodstatnejším vplyvom. Taktiež samosprá-
vy ako také a prenesený výkon štátnej správy sa vysokou mierou zúčastňujú 

1 Konkrétne sumy a granty nie sú uvedené. Podstatou je pochopiť inštitucionálny rozmer 
ukotvenia enviro politiky EÚ. Financovaním projektov z jednotlivých dotačných schém sa pub-
likácia venuje v analytickej kapitole pri jednotlivých prípadových štúdiách, teda vybraných 
miest na Slovensku.
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procesov, ktoré smerujú, resp. by mali smerovať k požadovaným výsledkom 
v oblasti životného prostredia. Predkladaná publikácia analyzuje práve vy-
brané samosprávy a ich zaužívanú prax v oblasti odpadového hospodárstva 
a zelenej infraštruktúry. Lubyová a Filčák (2016) spomínajú, že samosprávy 
(obce a vyššie územné celky) a prenesený výkon štátnej správy v oblasti en-
viro politiky sa najviac zameriava na územné plánovanie, odpadové hospo-
dárstvo, starostlivosť o zeleň a komplexnú ochranu daného územia. Dôležitú 
rolu v samosprávach zohrávajú mimovládne organizácie, občianske združe-
nia a pod. Slovenská inšpekcia životného prostredia má naopak úlohu riešiť 
priestupky spojené s poškodzovaním životného prostredia na konkrétnom 
území (Slovenská inšpekcia životného prostredia, 2020). Práznovská (2020) 
sa domnieva, že pôsobnosť najsilnejšieho Ministerstva životného prostredia 
SR je nedostatočná, problémom je hlavne neefektívnosť v čerpaní financií 
z fondov EÚ, ťažšia koordinácia štátnych orgánov so samosprávami. Dôleži-
tou zárukou však sú záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ a iných medzinárod-
ných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

K najdôležitejším legislatívnym predpisom, ktorými sa SR zaviazala plniť 
medzinárodné dohovory v oblasti životného prostredia sú napr.:

−	 Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane 
biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,

−	 Smernica Rady 94/63/ES o riadení emisií VOC zo skladovania benzí-
nu a jeho distribúcie z terminálov na čerpacie stanice, 

−	 Smernica Rady č. 94/67/ES o spaľovaní nebezpečného odpadu, 
−	 Smernica Rady č. 91/271/ES o čistení komunálnych odpadových vôd,
−	 Smernica Rady č. 76/464/ES o znečisťovaní spôsobenom určitými ne-

bezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia, 
−	 Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane 

voľne žijúcich vtákov, 
−	 Smernica Rady č. 96/61/ES  o integrovanej prevencii a kontrole zne-

čistenia, 
−	 Smernica Rady č. 88/609/ES o obmedzení emisií určitých znečisťujú-

cich látok z veľkých spaľovacích zariadení do ovzdušia, 
−	 Smernica Rady 94/62/ES o obaloch a odpade z obalov,
−	 Smernica Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov, 
−	 Smernica EP a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 
−	 Smernica EP a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a pou-

žitých batériách a akumulátoroch,
−	 Smernica EP a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektro-

nických zariadení,
−	 Smernica 2008/50/ES o kvalite ovzdušia,
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−	 Smernica 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok zne-
čisťujúcich ovzdušie,

−	 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typo-
vom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých 
osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k infor-
máciám o opravách a údržbe vozidiel,

−	 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 o typo-
vom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie 
z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám 
o oprave a údržbe vozidiel (Ministerstvo životného prostredia  SR, 
2020). 

Ide o vybrané dôležité legislatívne dokumenty, ktoré rámcujú vplyv EÚ na 
legislatívu Slovenskej republiky. K spomenutým legislatívnym predpisom tre-
ba započítať jednotlivé plány, stratégie, všeobecne záväzné nariadenia, uzne-
senia atď. od obcí a vyšších územných celkov. V ďalšej kapitole je predstavený 
mechanizmus riadenia spomenutých zložitých procesov, ktoré sa v oblasti 
životného prostredia musia koordinovať na každodennej báze. Tento druh 
riadenia sa nazýva ,,multilevel“, resp. ,,mozaikový governance“.

1.2 MOZAIKOVÝ GOVERNANCE 
V ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKE

Medzinárodné dohovory a dlhodobé stratégie OSN či EÚ prinášajú v oblas-
ti environmentálnej politiky množstvo sietí aktérov. Ako zdôrazňuje Potůček 
(2016), typickým znakom moderného spravovania vecí verejných je tzv. 
networking, teda sieťovanie veľkého množstva aktérov. Každá verejná politi-
ka, oblasť životného prostredia nie je výnimkou, sa však štruktúruje. Zname-
ná to rozdelenie agendy na jednotlivé menšie zložky, ktoré utvárajú systém 
enviro politiky ako celok. V teórii verejnej politiky sa nazývajú tieto zložky 
ako politické subsystémy. Ich charakteristickým prvkom je, že predstavujú 
ohraničený systém sietí a koalícií aktérov, ktoré tvoria konkrétnu agendu (Sa-
batier, Jenkins-Smith, 1999). Napr. environmentálna politika je vnímaná ako 
komplexný druh verejnej politiky. Tá sa však delí na menšie zložky, a to na ob-
lasti odpadového hospodárstva, zelenej infraštruktúry, ochrany ovzdušia atď. 
Tieto politiky predstavujú spomenuté politické subsystémy. Tie môžu byť 
v jednotlivých prípadoch (napr. v rôznych mestách na Slovensku) podobné, 
ale v podstate sú všetky iné. Aj keď je politika odpadového hospodárstva či 
zelenej infraštruktúry viac menej rovnaká, v jednom meste ich riešia jedným 
spôsobom, v druhom meste naopak iným. Environmentálna politika sa teda 
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delí na menšie subsystémy, ktoré sú špecifické a sú originálne. Je to spôso-
bené tým, že aj keď je charakter aktérov v daných decentralizovaných zlož-
kách rovnaký, vždy sú prakticky iní. Občianske združenie v jednom meste sa 
pri realizácii projektu z fondov EÚ na podporu ochrany životného prostredia 
správa úplne inak ako podobné občianske združenie v tej istej otázke v inom 
meste. Podstata aktérov je rovnaká, ale špecifické podmienky danej samo-
správy menia aj charakter daných aktérov. Preto by sa výskumy v tejto oblasti 
mali orientovať na konkrétne prípadové štúdie, pretože každá samospráva/ 
región je špecifickým príkladom z praxe. Sieťovanie veľkého množstva akté-
rov je typické pre tzv. multi-level governance (ďalej len skratka MLG), ktoré 
sa dá preložiť ako viacúrovňové spravovanie alebo riadenie vecí verejných. 
Environmentálna politika však posúva problematiku MLG na vyššiu úroveň, 
pretože zohľadňuje aj potreby a špecifické prvky samospráv (miest a obcí). 
Preto sa ďalšia časť venuje tzv. mozaikovému governance, ktorý je ekvivalen-
tom uvedeného MLG.

Ak sú štáty EÚ viazané dlhodobými medzinárodnými zmluvami o ochrane 
životného prostredia, musia byť zosúladené rôzne agendy. Podstata enviro 
politiky spočíva v tom, že členské štáty tvoria dojem o spomenutej oblasti ako 
celku. Avšak bez decentralizovaných menších zložiek fungujúcich na princípe 
subsidiarity nie je možné dosiahnuť efektívne výsledky na celoštátnej úrovni. 
Preto je aj v predošlej kapitole spomenutá úroveň EÚ a národných inštitúcií, 
ktoré koordinujú finančné a strategické mechanizmy cez samosprávy v jed-
notlivých krajinách EÚ. A keďže každá samospráva je špecifickým politickým 
subsystémom, je potrebné pochopiť systém, akým spôsobom fungujú mecha-
nizmy, ktoré majú zlepšiť biodiverzitu a dosiahnuť lepšie životné prostredie, 
na ktorých sa členské krajiny EÚ dohodli. Nasledovná schéma ukazuje dô-
ležité elementy, ktoré sú navzájom poprepájané v rámci enviro politiky ako 
celku.
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Schéma 3 – Model ochrany biodiverzity prostredníctvom enviro politiky

Zdroj: Varumo a kol., 2020, s. 13.

Vyššie uvedená schéma znázorňuje prepojenosť viacerých prvkov, ktoré 
vedú k ochrane životného prostredia. Každodenné aktivity spoločnosti (hlav-
ne užívanie tovarov a služieb) a spoločenský dopyt po spotrebe vedie k zhor-
šeniu environmentálneho prostredia. Cez zmenu spoločenského nastavenia 
(ekologickejšie správanie a vnímanie spotreby) a priame politické nastavenia 
(dohovory, stratégie, dotácie, zmluvy, granty atď.) s podporou vedeckých štú-
dií (expertné stanoviská klimatológov, ekológov a pod.) sa smeruje k celko-
vej environmentálnej politike ako súboru rôznych politických subsystémov 
(odpadové hospodárstvo, zelená infraštruktúra, ochrana vôd a pod.). Pre 
adekvátne pozitívne zmeny v rámci politiky životného prostredia musí prejsť 
určitá doba, pokiaľ sa spoločnosť ,,nastaví“ na ekologickosť a uvedomí si ne-
gatívne enviro dopady vyplývajúce hlavne zo spotreby. Preto pre správne fun-
govanie enviro politiky je potrebná aj určitá miera uvedomelosti o problema-
tike zo strany ľudí (Haase, Frantzeskaki, Elmqvist, 2014). To je dôvod, prečo 
EÚ a členské štáty vytvárajú dlhodobejšie stratégie a programy reflektujúce 
zmeny, ktoré nastávajú v oblasti životného prostredia. Preto sa postupne EÚ 
zaviazala prejsť z lineárneho hospodárstva na obehové. Enviro politika je 
komplexnou problematikou, ktorej nestačia len politické a expertné stano-
viská, ale jej najdôležitejšou zložkou sú priami aktéri, ktorí sa dennodenne 
podieľajú na tom, ako enviro politika vyzerá. Či už v konkrétnej samosprá-
ve alebo v krajinách ako takých. Na základe vyššie uvedenej schémy sa dá 
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pochopiť previazanosť rôznych prvkov smerujúcich k lepšiemu životnému 
prostrediu. Dôležitou zložkou sú však siete aktérov, ktoré v enviro politike 
fungujú na tzv. mozaikovom princípe.

Mozaikový governance (ďalej len skratka MG) je pomerne novým pojmom 
v terminológii verejnej politiky v oblasti životného prostredia. Základným 
predpokladom pre mozaikový governance je sociálno-kultúrna rozmanitosť 
obcí, ktorá pripúšťa zapojenie čo najširšieho spektra aktérov do riešenia 
problematiky odpadového hospodárstva (Buijs a kol., 2019). Mozaikový go-
vernance sa dá plne využiť aj v oblasti zelenej infraštruktúry, pretože pri-
spieva k ochrane životného prostredia, v tejto verejnej politike je zapojených 
viacero sietí aktérov a odzrkadľuje rozmanitosť jednotlivých samospráv. Naj-
dôležitejším prvkom mozaikového governance je aktívne občianstvo (active 
citizenship). Predpokladom pre vznik MG je pochopenie rozdielnej štruktúry 
samospráv. Každá obec a mesto nie je rovnaké vo všetkých svojich častiach. 
Niekde sa nachádza vodná plocha, niekde priemyselná zóna, lesopark, cen-
trum s vysokou koncentráciou ľudí, rekreačné/ oddychové zóny, parky, špor-
toviská a pod. Ak je mesto ako také ohraničeným politickým subsystémom, 
aj ono sa člení. Preto je prvoradou potrebou tzv. viacúrovňové, kolaboratívne 
a polycentrické fungovanie samosprávy, ktoré umožňuje veľkému množstvu 
aktérov podieľať sa na ochrane životného prostredia (Buizer, Elands, Vie-
rikko, 2016). Environmentálna politika je komplexný systém, ktorý zahŕňa 
veľké množstvo spotreby, potrieb a inovatívnych prvkov, aby sa v budúcnos-
ti situácia v oblasti životného prostredia nezhoršovala. Nasledovná schéma 
ukazuje model mozaikového governance, kde sú znázornené všetky kľúčové 
elementy pre jeho správne fungovanie.
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Schéma 4 – Fungujúci model mozaikového governance2

Zdroj: Buijs a kol., 2019, s. 56.

Vyššie uvedená schéma je modelovým príkladom, ako mozaikový gover-
nance v praxi v samosprávach funguje. Pri pohľade na schému je zrejmé, že 
aktívna participácia obyvateľov samospráv v oblastiach odpadového hos-
podárstva a zelenej infraštruktúry je predpokladom pre efektívne spravo-
vanie smerujúce k ochrane životného prostredia. Hoskins (2009) uvádza, 
že viaceré väčšie európske mestá postupne vyprofilovali silnú občiansku 
základňu, ktorá akoby chráni mestá pred negatívnymi dopadmi v enviro ob-
lasti. To je podstatou mozaikového governance. Výhodou MG je, že interven-
cie k zlepšeniu stavu životného prostredia v samosprávach nesmerujú len 
od verejného sektora (dicision makers)3, ale aktívni občania pôsobia nezá-
visle od nich. Je to spôsobené hlavne stotožnením sa obyvateľov s miestom 
trvalého bydliska alebo jednoducho s aktívnym využívaním daného samo-
správneho priestoru. Obyvatelia cítia priamo potreby danej oblasti a vedia 
flexibilnejšie reagovať na prípadné zmeny, ktoré sa chystajú alebo naopak 
vôbec neriešia. Preto sa v oblasti enviro politiky občianstvo angažuje oveľa 
2 Legenda k schéme č. 4: Preklad jednotlivých pojmov: Local Government – miestna samo-
správa (vláda – primátor/ starosta a mestské/ obecné zastupiteľstvo); Strategic UGI planning 
– strategické plánovanie mestskej zelenej infraštruktúry; Integration of green and grey in-
frastructure – integrácia zelenej a šedej infraštruktúry; Multifunctionality – multifunkčnosť; 
Social inclusion – sociálne začlenenie; Connectivity – prepojenie; Scaling up/ Scaling out – 
vysvetlené v texte; Resources – zdroje; Rules of the game – pravidlá hry (nastavený systém); 
Discourses – diskurzy; Interventions in urban green – zásahy do mestskej zelene; Actors = 
examples of active citizenship – aktéri = príklady aktívneho občianstva
3 Viac v kapitole č. 2 o aktéroch environmentálnej politiky. 
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rýchlejšie (Krasny, Tidball, 2012). Dlhodobejšie štúdie správania sa obyva-
teľov samospráv potvrdzujú už v minulosti, že každá samospráva je citlivej-
šia na dopady enviro politiky a súvisí to aj s kultúrnym kapitálom danej spo-
ločnosti, ktorý sa vyvíja niekoľko rokov (Putnam, 2001). Preto sú príklady 
dobrej a zlej praxe napr. európskych miest, kde aktívne občianstvo funguje 
v plnej a niekde v menšej miere. V konečnom dôsledku sú aktívni občania 
nútení priamo či nepriamo podieľať sa na tvorbe enviro politiky v samo-
správach, pretože sa ich problematika týka na dennej báze (Colding a kol., 
2013). Uvedená schéma reflektuje modelový príklad fungovania mozaiko-
vého governance, kde musia byť zosúladené kľúčové aspekty v koordinácii 
aktívneho občianstva a lokálnej samosprávy. Sú nimi priami aktéri, zdroje, 
pravidlá hry, diskurz (zmena) a tie spoločne vedú k intervenciám v odpado-
vom hospodárstve či zelenej infraštruktúre. Procesy sa odohrávajú na úrov-
ni tzv. scaling out (škálovanie/ rozširovanie) a scaling up (zväčšovanie). 

Aktéri v mozaikovom governance sú pri pohľade na vyššie uvedenú sché-
mu prioritnou zložkou. Ich hlavná úloha spočíva v iniciovaní agendy v oblasti 
enviro politiky a aktívnom zapájaní do projektov (či už v procese prípravy ale-
bo realizácie). Základnou podmienkou pre správne fungovanie MG je aktívne 
občianstvo (mimovládny, občiansky, súkromný sektor) (Herrfahrdt-Pähle, 
Pahl-Wostl, 2012). Predpokladom pre MG je prepojenosť a vzájomná potreba 
verejného sektora (decision makers) a tzv. občianstva (policy makers), kde sú 
zaradené ostatné sektory, ale aj úradníci, resp. stakeholderi (implementátori) 
verejných politík do praxe (zamestnanci lokálnej samosprávy bez rozhodova-
cích právomocí, projektanti, atď.). Environmentálna politika predstavuje ne-
ustále sa meniaci proces, ktorý nie je striktne ukončený (Buijs a kol., 2016). 
Preto aj viaceré štúdie potvrdzujú, že lokálne samosprávne výkonné orgány 
potrebujú v oblasti životného prostredia čo najviac zaangažovanú spoloč-
nosť. Výhodou takto fungujúcich samospráv je napr. aktívne vyhľadávanie 
nových skupín obyvateľstva, vytváranie formálnych či neformálnych spolu-
prác, či dlhodobejších partnerstiev, organizovanie spoločných udalostí (even-
ty, zhromaždenia, workshopy atď.) a lepšia znalosť potrieb jednotlivých sietí 
aktérov v samospráve (Hurrelmann, DeBardeleben, 2009). V neposlednom 
rade vytvorenie líderských pozícií, ktoré v oblasti enviro politiky v mestách či 
obciach zohrávajú hlavne kontrolnú funkciu (Budd, Sancino, 2016). Aj úrad-
níci, resp. stakeholderi (implementátori verejných politík) sa viac zapájajú do 
procesov v oblasti enviro politiky a stávajú sa viac profesionálnejšími (Peters, 
Pierre, 2005). Viacerí odborníci sa zhodujú v tom, že takýto systém je viac 
menej polycentrický, kde nejde o striktné riadenia zhora nadol (top-down), 
ale naopak podporuje procesy smerom zdola nahor (bottom-up). Takýto mo-
del v enviro oblasti umožňuje experimentovať a inovovať procesy smerom 
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k lepšiemu (Van der Steen a kol., 2013). Aktívne občianstvo smeruje aj k so-
ciálnej odolnosti obcí a miest. Znamená to vyššiu mieru schopnosti skupín 
a komunít vyrovnať sa s vonkajšími vplyvmi a environmentálnymi zmenami 
a vedia tak rýchlejšie poskytnúť riešenia, ktoré sa dajú v pomerne rýchlom 
čase implementovať, pretože sa na procesoch sami podieľajú (Veen, 2015). 
Takto nastavený systém aktívneho občianstva môže v budúcnosti viesť k eko-
logickejším opatreniam a v horších časoch zabezpečiť obyvateľstvu napr. 
potravinovú sebestačnosť, pretože sa zvyšuje environmentálne povedomie 
a vzdelávanie v tejto oblasti (Camps-Calvet a kol., 2015). Nevýhodou je, že 
takto nastavený model môže viesť k ústupu vládnych (samosprávnych) auto-
rít, preto musí byť miera medzi samosprávnymi orgánmi a aktívnym občian-
stvom dostatočne vyvážená a neustále odkomunikovaná (Hajer a kol., 2015; 
Biermann a kol., 2012). Ak v samosprávach v oblasti zelenej infraštruktúry 
či odpadového hospodárstva nie je aspoň menšia miera zapojenia verejnosti 
do procesov spravovania, nedá sa hovoriť o mozaikovom governance.

Ďalším dôležitým aspektom mozaikového governance sú zdroje. Patria 
sem základné samosprávne inštitúcie, právne predpisy, zmluvy, pozemky 
atď. Všetko, čím dané mesto či obec disponuje. Územie samospráv je diverzi-
fikované. Preto sa aj zdroje v jednotlivých prípadoch líšia (Ravikumar a kol., 
2015). Mozaikový governance počíta aj so zdrojmi, ktoré si samospráva vy-
buduje na základe fungujúceho vzťahu aktívneho občianstva a lokálnych 
samosprávnych orgánov. Zaradiť sa sem dajú školenia a kurzy, propagácia 
nových poznatkov v enviro oblasti, pridelené dotácie a pod. Sú to výhody, 
ktoré prináša aktívna participácia neverejného sektora v samosprávach a je 
to jednou zo základných princípov subsidiarity vnímanej od EÚ smerom 
k členským štátom už v minulosti (Christiansen, 1997). Ďalšou výhodou 
takto nadobudnutých zdrojov je uľahčenie tvorby sociálneho a kultúrneho 
kapitálu, ktorý je pre uvedomelosť a angažovanosť občianstva tak dôležitý. 
Ďalej aktívna výmena poznatkov, či už medzi aktérmi v samosprávach, ale-
bo medzi samosprávami navzájom (Cohen, Krishnamoorthy, Wright, 2004). 
Najväčšou výhodou je, že čerpanie a kumulovanie zdrojov v enviro oblasti 
pomáha napredovať obciam a mestám a zabrániť tak rizikám, ktoré v oblasti 
životného prostredia vyplývajú hlavne z vysokej spotreby. Nevýhodou môže 
byť rozdielnosť v potrebách jednotlivých zložiek samospráv využiť zdroje 
správnym spôsobom, zvýšená záťaž na byrokratický aparát, ktorý koordinu-
je procesy v odpadovom hospodárstve či zelenej infraštruktúre, či celková 
náročnosť v koordinácii medzi veľkým množstvom aktérov (Meier, OʹToole, 
Nicholson-Crotty, 2004).

So zdrojmi úzko súvisia nastavené tzv. pravidlá hry alebo systém fungo-
vania enviro politiky a dlhodobejších stratégií v konkrétnych samosprávach. 
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Buijs (2018) zdôrazňuje skúmanie naratív (príbehov) kľúčových aktérov 
v rámci správneho fungovania mozaikového governance. Rozprávanie úspeš-
ných príbehov, ich analýza, dokáže inšpirovať aj iné samosprávy a dokážu sa 
určiť faktory úspechu či neúspechu lokálnych samospráv v politike životného 
prostredia. Mozaikový governance skúma aj poskytovanie finančných zdro-
jov, vytváranie regulačných rámcov pre využívanie verejných priestranstiev 
s podporou aktívneho občianstva, zriadenie tzv. front-office pre aktívnych 
občanov a pod. (Henninger, 2018). Výhodou dobre nastavených pravidiel hry 
je flexibilnejšie reagovanie na zmeny, ktoré sa v enviro politike neustále pri-
jímajú, taktiež adaptácia na nové predpisy, ktorými sú napr. členské štáty EÚ 
viazané hlavne cez dotačné schémy v jednotlivých programových obdobiach 
(Bulkeley, Betsill, 2005). Pravidlá hry sa môžu líšiť a súvisia s charakterom 
aktérov a spomenutým sociálnym a kultúrnym kapitálom danej samosprávy, 
pretože ten určuje ich smerovanie do budúcnosti.

Posledným dôležitým prvkom je tzv. diskurz, resp. zmeny v politike život-
ného prostredia v samosprávach. V skratke ide o celkový dojem obcí a miest, 
ako sú nastavené mechanizmy fungovania vzájomných vzťahov sietí aktérov, 
kto je za čo zodpovedný, rozdelenie úloh aktérov v projektoch, nastavené 
mechanizmy enviro vzdelávania, zvyšovanie povedomia v komunitách napr. 
v oblasti odpadového hospodárstva či zelenej infraštruktúry, formálne uzna-
nie partnerov samosprávnych orgánov a pod. (Šálka, Sarvašová, 2009; Šálka 
a kol., 2017). Ide aj o nastavenie vnímania enviro politiky v regiónoch či člen-
ských krajinách EÚ ako takých. Zatiaľ čo diskurz v oblasti životného prostre-
dia bol v druhej polovici 20. storočia na začiatku, dnes už je každodennou sú-
časťou agendy vo verejných politikách (Bernauer, Caduff, 2004). V minulosti 
sa diskutovalo aj o viac centralizovaných systémoch v rámci EÚ, postupne 
ich však v oblasti enviro politiky nahradili polycentrické systémy založené na 
networkingu, ktoré menia charakter aktérov podieľajúcich sa na tvorbe ve-
rejných politík (Höreth, 1998). Diskurz v odpadovom hospodárstve a zelenej 
infraštruktúre sa postupne mení a mozaikový governance umožňuje pocho-
piť faktory, ktoré vedú k zlepšeniu v samosprávach v daných oblastiach, alebo 
naopak, k zhoršeniu a adekvátne tak reagovať na zmeny.

Vyššie uvedená schéma zdôrazňuje v rámci mozaikového governance ešte 
dva nezávisle od seba pôsobiace procesy, ktoré sa nazývajú ako scaling out 
a scaling up. Buijs (2019) vysvetľuje, že aktívne občianstvo v samosprávach 
v enviro politike napomáha rozširovať cez projekty spoluprácu do všetkých 
častí mesta a taktiež do ostatných samospráv (scaing out – škálovanie/ roz-
širovanie spolupráce). Je tak podporená požiadavka učenia sa z dobrej praxe 
iných samospráv alebo z iných mestských/ obecných častí. Aktivita občian-
skeho, mimovládneho a súkromného sektora umožňuje kumulovať zdroje 
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v danej obci alebo meste, podporovať uvedomelosť obyvateľstva v enviro 
oblasti, zvyšuje sa miera informovanosti a v neposlednom rade sa zvyšuje 
miera sociálneho a kultúrneho kapitálu (scaling up – zväčšovanie). Spomenu-
té procesy fungujú nezávisle od seba a čím vyššia miera angažovanosti oby-
vateľstva (active citizenship) v danom meste/ obci je, dá sa predpokladať, že 
sa spolupráca s verejným sektorom bude utužovať. 

Enviro politika je dnes komplexnou tematikou, ktorá spája veľké množ-
stvo agendy a mnoho aktérov od lokálnej až po nadnárodnú úroveň. Kvalitu 
životného prostredia určujú tie najnižšie decentralizované jednotky ako obce 
a mestá v členských krajinách EÚ. Multilevel governance, z ktorého vychá-
dza aj mozaikový governance sa vyznačuje viacerými prvkami, ktoré určujú 
mieru úspešnosti štátov. V rámci krajín OECD sa určuje miera udržateľnosti 
,,governance“. Nasledovná schéma znázorňuje tri najdôležitejšie piliere, ktoré 
sú v štatistikách krajín skúmané.

Schéma 5 – Indikátory udržateľného governance

Zdroj: Schraad-Tischler a kol., 2018, s. 63.
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Udržateľnosť governance sa meria na základe troch základných pilierov, 
a to index výkonu politiky, index demokracie a index spravovania. Čím vyššia 
miera jednotlivých pilierov v krajinách je, tým viac je udržateľný governance, 
z ktorého potom akoby čerpajú jednotlivé verejné politiky, ktorou je aj oblasť 
životného prostredia (SGI, 2018). Slovenská republika vykazuje v roku 2018 
hodnoty na úrovni pod celkovým priemerom krajín OECD.4 Index udržateľ-
nosti ,,governance“ ovplyvňuje to, akým spôsobom fungujú jednotlivé verejné 
politiky. Index taktiež ovplyvňujú hlavne národné vlády krajín OECD, ktoré sa 
menia a ktoré nastavujú politické programy a priority odlišným spôsobom. 
Slovenská republika aj cez environmentálnu politiku v budúcnosti musí po-
čítať s novými výzvami. Mozaikový governance môže byť spôsob, ako zlepšiť 
správanie aktérov v oblasti životného prostredia a posunúť Slovensko vyššie 
v budúcich štatistických hodnoteniach. Prioritnou osou, cez ktorú sa urču-
je úspešnosť samospráv v oblasti životného prostredia, môžu byť projekty 
z fondov EÚ, ktoré majú prispievať k zelenším a ekologickejším samosprá-
vam. Súčasným trendom sú inovatívne projekty, ktoré samosprávy posúvajú 
k moderným samosprávam v rámci celej EÚ. 

1.3 INOVÁCIE V ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKE

Mozaikový governance prináša do environmentálnej politiky novátorstvo 
v potrebe inovovania samosprávnych celkov s prispením aktívneho občian-
stva. Proces, kedy sa utvára niečo nové, čo narušuje zaužívané ,,status quo“, 
je všeobecne vnímané ako inovatívne, posúvajúce staré veci dopredu a expe-
rimentovanie v nie až tak zaužívaných mechanizmoch (Green, Howells, Mi-
les, 2001). Teórií o inováciách ako takých je mnoho. Viacerí autori sa zhodnú 
v tvrdení, že inovácia v akomkoľvek sektore môže byť definovaná hlavne na 
základe príležitosti, ktorá umožňuje starý systém renovovať. Tematikou kon-
krétnych inovačných charakteristík sa zo zahraničných autorov venuje napr.: 
Alberti, Bertucci (2006); Moore (1997); Hartley (2005); Albury (2005); Van 
de Ven (1999); Borins, (2001); Frost, Egri (1991); Galbraith (1982); Gol-
den (1990); Koch, Hauknes (2005); Mintrom (1997); Mohr (1969); Roberts 
(1992); Shoham, Ruvio, Vigoda, Schwabsky (2003); Tidd, Bessant, Pavitt 
(2007) a ďalší. Naopak z domácich autorov sa inováciami a ich definíciou 
zaoberá napr.: Malíková (2006); Šálka (2004); Staroňová, Malíková (2008); 
Hudec, Klimovský (2010); Ručinská, Knežová (2009); Dupaľ, Baránek, Füzyo-
vá (1997); Loučanová, Kalamárová (2015); Zaušková, Loučanová (2008); Jáč, 

4 Najvyššie hodnoty vykazuje v štatistikách Švédsko. Priemer v OECD krajinách a v Slovenskej 
republike je pri jednotlivých indexoch nasledovný: ,,Policy Performance Index“ – priemerná 
hodnota 6,17 a SR na úrovni 5,61; ,,Democracy Index“ – priemerná hodnota 7,05 a SR na úrovni 
6,79; ,,Governance Index“ – priemerná hodnota 6,31 a SR na úrovni 5,23 (SGI, 2018, s. 194).
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Rydvalová, Žižka (2005); Sabadka, Lešková (2002); Zaušková (2002); Mariaš, 
Čimo (1998) a iní. Ako uvádza Loučanová (2017), za prvého priekopníka de-
finovania inovácií ako takých, je považovaný J. A. Schumpeter, ktorý sa orien-
toval skôr na ekonomický pohľad. Za inovačný považoval akýkoľvek pozitívny 
posun vo výrobnom mechanizme. Pre chápanie inovácií vo verejnom sektore 
je potrebné pochopiť, ako sú definované inovácie v súkromnom sektore. Na-
sledovná tabuľka uvádza charakteristiku staršieho a modernejšieho náhľadu 
na inovácie v súkromnom sektore.

Tabuľka 2 – Prístup k inováciám v súkromnom sektore v minulosti 
a súčasnosti

INOVÁCIE

v minulosti v súčasnosti

EFEKT krátkodobý a dramatický 
zisk

dlhodobý, trvalý a nedrama-
tický

trvalo udržateľné podnikanie
TEMPO veľké kroky malé kroky

PROTAGONISTI málo vyvolených každý zamestnanec

PRINCÍP individuálne nápady a 
úsilie

kolektívny duch, systematic-
ká tímová práca

RECEPT ÚSPE-
CHU

technologické novinky, 
nové vynálezy a teórie

know – how podniku a trhu, 
orientácia na ľudí a ich zna-

losti

ORGANIZÁCIA špecialisti, postupný prie-
beh prác

interdisciplinárne tímy, para-
lelný priebeh prác

VÝMENA INFOR-
MÁCIÍ

tajné a interné informácie, 
zložité informačné toky

overený prístup k infor-
máciám, zdieľanie informácií

SPÄTNÁ VÄZBA obmedzená intenzívna

VÝKONNOSŤ krátkodobá výkonnosť na 
úkor budúcnosti

likvidita, strategická výkon-
nosť

STRATÉGIA neprezieravosť a strategic-
ká zotrvačnosť

strategické scenáre a flexi-
bilita

ORIENTÁCIA jednostranná diverzifikácia

ZDROJE nepružné flexibilné

RIZIKO zraniteľnosť stratégie manažovanie rizika

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Loučanová, 2017; Čimo, Mariáš, 2006; Košturiak, 
2009.
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Z tabuľky vyplýva, že súkromný sektor má viaceré výhody. Orientuje sa na 
zisk, vysoko podlieha flexibilnosti trhu, produkty a výrobné procesy sa z hľa-
diska inovácií (nových prvkov) definujú precíznejšie a v merateľných dátach 
a dá sa pomerne jasne predvídať a manažovať riziko. Vo verejnom sektore je 
definovanie napr. enviro inovácií komplikovanejšie, je však možné pozorovať 
aj podobnosti so súkromným sektorom. Efekt enviro politiky sa taktiež orien-
tuje na dlhodobé, trvalé a udržateľné mechanizmy, ktoré majú neustále zlep-
šovať už zaťažené životné prostredie v samosprávach. Postupne by sa mali 
prijímať, taktiež ako v súkromnom sektore, menšie dielčie kroky v jednotli-
vých oblastiach (odpad, zelená infraštruktúra, ochrana vôd a pod.), ktoré tvo-
ria politiku životného prostredia ako celok. Hlavnými enviro protagonistami 
by mali byť hlavne samosprávne orgány, ktoré rozhodujú o daných politikách 
(decision makers) a aktívne občianstvo (active citizenship), čo je základným 
prvkom tzv. mozaikového governance a predstavujú skupiny aktérov, ktorí 
tlačia na zmeny zdola (policy makers). Taktiež ako v súkromnom sektore, aj 
v enviro inováciách je dôležitým prvkom kolektívna spolupráca verejného, 
súkromného a občianskeho, resp. mimovládneho sektora, pretože všetci sa 
priamo či nepriamo podieľajú na tom, ako životné prostredie v samosprávach 
vyzerá. Z tabuľky vyplýva, že receptom úspechu v súkromnom sektore je 
hlavne poznanie trhového prostredia a ľudské kapacity. Taktiež v enviro poli-
tike a poukazuje na to aj mozaikový governance, je dôležité pochopiť najskôr 
špecifické potreby samospráv, potom charakter aktérov a až potom sa dané 
obce a mestá môžu pomocou postupných inovácií v spomenutej oblasti zlep-
šovať. Preto ako v súkromnom sektore, tak aj v enviro oblasti zohráva pod-
statnú úlohu organizovanosť daných aktérov, zdieľanie informácií, postupné 
budovanie tzv. kultúrneho kapitálu a podpora oblastí v jednotlivých sférach 
od ochrany vôd až po odpadové hospodárstvo a výsadbu stromov v samo-
správach. Spätná väzba je v enviro politike pri verejnom a hlavne občianskom 
sektore, podobne ako v súkromnom, kľúčová. Bez spätnej väzby nedochádza 
k interakciám aktérov a výmene poznatkov a pochopeniu potrieb z rôznych 
uhlov pohľadu (napr. pohľad verejného sektora na oblasť financií konkrét-
nych enviro inovácií a pohľad aktívneho občianstva, ktoré napr. iniciuje po-
trebu projektu na renováciu zelene v určitej mestskej časti). Enviro politika 
tlačí samosprávy do flexibilných rozhodnutí a ponúka široké spektrum inová-
cií v rôznych oblastiach, ktoré sú diverzifikované. Riziká v politike životného 
prostredia na rozdiel od súkromného sektora spočívajú hlavne v odklone od 
dlhodobých stratégií, ktorými je napr. Slovenská republika smerom k EÚ via-
zaná, v rôznorodosti potrieb jednotlivých regiónov či samospráv, v nejednot-
nosti delenia nomenklatúrnych jednotiek5 od EÚ ako celku až po konkrétne 
5 Ide o nomenklatúrne jednotky NUTS 1 (celé územie SR), NUTS 2 (Bratislavský kraj, Západné, 
Stredné a Východné Slovensko), NUTS 3 (8 VÚC), LAU 1 (okresy) a LAU 2 (obce a mestá) (Eu-
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samosprávy v členských krajinách a hlavne v zlyhaní občianskeho sektora, 
ktorý sa v enviro inováciách neangažuje (Frantál, Klapka, Kunc, 2007). Vyš-
šie uvedená tabuľka tak v súčasnosti môže znázorňovať podobnosti, ktoré sa 
v oblasti enviro politiky dajú aplikovať zo súkromného sektora na verejný či 
občiansky, resp. mimovládny, pretože tie definujú celkový charakter inovácií 
v oblasti životného prostredia v jednotlivých obciach a mestách na Slovensku.

Moderné prístupy v systéme riadenia verejnej správy využívajú cca od 80-
tych rokov 20. storočia trhové mechanizmy a rozmach a vplyv EÚ na konci 
20. a začiatku 21. storočia umožnili aplikovať prvky zo súkromného sektora 
aj do verejného (Malíková, Jacko, 2013). Tento systém sa nazýva new pub-
lic management, ktorý sa neskôr pretransformoval do zložitejšieho systému 
riadenia vecí verejných, ktorý nesie už pomenovanie governance (z ktorého 
sa vyprofiloval aj spomínaný mozaikový governance). Aucoin (1990) si uve-
domoval už na prelome tisícročí, že moderné mechanizmy riadenia verejnej 
správy sú omnoho komplikovanejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Základným 
problémom je, že pokiaľ súkromný sektor je orientovaný čisto na zisk, ve-
rejný sektor zabezpečuje široké spektrum verejných služieb (verejné stat-
ky), ktorých poskytovanie je náročné hlavne v mnohopočetných decentrali-
zovaných systémoch ako napr. v členských krajinách EÚ. Vyplýva to celkovo 
zo zmeny vnímania role štátu, kde ako new public management, tak neskôr 
aj governance reflektujú pretransformovanie štátov do prepojenejších sietí 
aktérov na rôznych úrovniach, kde hlavne občianska spoločnosť má zohrávať 
kľúčovú rolu (čo je aj základným predpokladom fungovania mozaikového go-
vernance v enviro politike) (Bevir, Rhodes, Weller, 2003; Lynn, 2006; Osbour-
ne, 2010; Kjaer, 2004). Náročnosť inovovať mechanizmy vo verejnom sektore 
vyplýva aj z rôznych úloh a kompetencií jednotlivých stupňov verejnej správy 
od lokálnej cez regionálnu, národnú až po nadnárodnú sféru. To isté sa týka aj 
predmetnej environmentálnej politiky. EÚ ako celok garantuje environmen-
tálny posun k inováciám, ale je na každom štáte, regióne a samospráve, ako sa 
k politike životného prostredia postaví. Ako uvádza Hudec a Bilá (2008), v EÚ 
je badateľný neustály rozdiel v meraní HDP medzi západnými členskými kra-
jinami a novšie prijatými štátmi do EÚ. Taktiež v inovačnej výkonnosti zvyšok 
Európy zaostáva za ,,západom“. Z hľadiska politiky životného prostredia sa 
inovatívnosť meria hlavne cez patenty a technológie, v ktorých majú náskok 
severské krajiny a Nemecko či Rakúsko. Bez fungujúcich koordinačných or-
gánov však nie je vôbec možné ani efektívne riadenie a ani hodnotenie ino-
vačných politík.

Ako uvádza Acheson (2011), inovačná agenda krajín EÚ spadá väčšinou 
do kompetencií ministerstiev. Zatiaľ čo vo všeobecnosti spadá výskum hlav-
ne pod ministerstvá školstva, inováciám ako takým sa venujú hlavne minis-
rostat, 2007, s. 14-15).
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terstvá hospodárstva, ďalej jednotlivé sektorové ministerstvá (telekomuni-
kácie, životné prostredie, sociálne veci, zdravotníctvo atď.). Erawatch (2011) 
zdôrazňuje, že dôležitú úlohu pri inováciách v krajinách EÚ zohráva vždy kľú-
čová implementačná agentúra, kde napr. v krajinách ako Fínsko či Švédsko, 
disponujú veľkými rozpočtami a sú viac decentralizovanejšie, zatiaľ čo ne-
skoršie prijaté krajiny (ako napr. Slovensko) sú viac centralizovanejšie a dis-
ponujú menšími rozpočtami či kompetenciami. Štruktúru systému inovácií 
v krajinách EÚ určuje veľkosť krajiny, administratívne usporiadanie a miera 
decentralizácie verejnej správy (Baláž, 2011). Slovenská inovačná a energe-
tická agentúra definuje za najväčší nedostatok v oblasti inovácií absenciu 
ústredného uceleného koordinačného orgánu pre politiky výskumu, vývoja 
a inovácií. Taktiež je veľmi citeľná absencia regionálnych orgánov riadenia 
inovácií (SIEA, 2013, s. 20). Problémom na Slovensku je, že v súčasnosti sa 
stále hľadajú mechanizmy, ako skoordinovať a zjednotiť inovačné mechaniz-
my v jednotlivých sektorových politikách. Vysoká administratívna záťaž a ri-
gidnosť štruktúr sú typickým znakom SR. Preto projekty podporované z fon-
dov EÚ musia byť aj do budúcna viac flexibilnejšie a byrokraticky nenároč-
nejšie (Balog, 2013). Avšak neexistuje všeobecný model, ktorý by fungoval 
v každej členskej krajine EÚ rovnako. Gabrielová (2012) zdôrazňuje potrebu 
akoby ,,šitia na mieru“ v inovačných nástrojoch, pretože každý sektor, kaž-
dá samospráva, región či členský štát EÚ, má špecifické potreby a rozdielne 
možnosti a koordináciu verejných politík s priamymi aktérmi. Pri zohľadnení 
špecifických podmienok jednotlivých regiónov a samospráv sa dlhodobejšou 
činnosťou dajú dospieť adekvátne výsledky a inovovať staré nefungujúce 
mechanizmy. Príkladom je aj environmentálna politika, ktorá je komplexnou 
problematikou. 

Mozaikový governance reflektuje, že každá samospráva (obec či mesto) 
je špecifická. Dokonca aj jedna časť samosprávy môže byť výkonnejšia ako 
iná časť (hlavne vo veľkých a členitých mestách). Valach a Cifranič (2017) 
sa domnievajú, že inovačná výkonnosť miest na Slovensku môže byť nižšia. 
Spôsobovať to môže napr. netransparentná informovanosť obyvateľstva, ne-
kvalitné vzdelávanie zamestnancov samospráv v inováciách, nedostatočná 
komunikácia a výmena skúseností medzi samosprávami či obecnými čas-
ťami, nedostatočné sprístupnenie technickej infraštruktúry v oblasti infor-
mačno-komunikačných technológií, neefektívna elektronizácia verejnej sprá-
vy atď. Vyplýva z toho, že je veľmi podstatné vytvoriť najskôr priestor pre 
tvorbu inovácií. Tie sú náchylné na zlyhania a môžu ich spôsobovať vyššie 
uvedené faktory. Je to podstatná záležitosť pre pochopenie inovácií v enviro 
politike ako takej. 
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Inovácie v oblasti životného prostredia sú náročné na ich presné defi-
novanie. Najskôr je potrebné pochopiť, ako sú charakterizované inovácie 
vo verejnom sektore. Podľa Staroňovej (2000) sa delia inovácie v poskytovaní 
verejných služieb do kategórií: inovácia produktu/ služby, inovácia procesu, 
inovácia ľudských zdrojov, inovácia kontextu (administratívno-organizačné-
ho), koncepčné, systémové a strategické inovácie. Nasledovná tabuľka bliž-
šie definuje rôznych zahraničných autorov, ktorí sa zaoberali spomenutými 
druhmi inovácii vo verejnom sektore. 

Tabuľka 3 – Možné teoretické definície inovácií vo verejnom sektore 
podľa rôznych autorov

Inovácia 
ako

Produkt/ 
služba Proces Ľudské 

zdroje

Kontext 
(adminis-

tratívno-or-
ganizačný)

Koncepč-
né, sys-
témové, 

strategic-
ké

Daft 
(1983)

nové pro-
dukty

nové pro-
dukčné 
metódy 

(technoló-
gie)

ľudské 
zdroje

administra-
tívne

Schumpe-
ter (1987)

nové pro-
dukty

nové pro-
dukčné 
metódy 

(technoló-
gie)

nové zdroje 
ponuky, 

nové spô-
soby orga-
nizovania 
obchodu 

preskúma-
vanie no-

vých trhov

Egri, Frost 
(1991)

kombi-
nácia 

produktu 
a adminis-
tratívnych 

inovácií

kombinácia 
produktu 
s adminis-
tratívnymi 
inováciami

Mulgan, 
Albury 
(2003)

radikálne, 
čiastkové, 
transfor-

mné



33

Hartley 
(2005)

inovácie 
služieb

zamerané 
na určitú 
cieľovú 
skupinu

inštitucio-
nálne (go-
vernance)

strategické

Alberti 
a Bertucci 

(2006)
procesné

organizačné, 
inštitucio-

nálne
koncepčné

Zdroj: Staroňová a kol., 2000, s. 12.

Z tabuľky vyplýva, že na inovácie vo verejnom sektore sa dá nahliadať 
z rôznych hľadísk. V aplikovaní na enviro politiku sa dajú inovácie produktov 
či služieb chápať hlavne v prepojení na poskytovanie konkrétnych služieb 
spojených s odpadovým hospodárstvom, či zelenou infraštruktúrou. Do toh-
to druhu služieb patrí napr. nový spôsob separovania odpadu v samosprá-
vach, recyklačné stanice, poskytnutie väčšieho priestoru pre mestskú zeleň 
a pod. Produkty a služby zriaďuje samospráva, konkrétnym poskytovateľom 
môže byť ktokoľvek z verejného, súkromného alebo mimovládneho sektora. 
Aby boli produkty a služby inovatívne, musí byť zmenený hlavne charakter 
už existujúcich produktov a služieb a funguje to podobným spôsobom ako 
v súkromnom sektore (Staroňová, 2000). Inovácia procesu v enviro politike 
súvisí hlavne so zlepšenou komunikáciou medzi samosprávami (zriaďovateľ-
mi procesov enviro inovácií) a občanmi (tým, ku ktorým sú inovácie sme-
rované). Inovácie procesné súvisia teda s čo najväčším zapojením verejnosti 
(active citizenship), čo je základným predpokladom fungovania tzv. mozaiko-
vého governance v oblasti životného prostredia. Prakticky to môže znamenať 
participáciu obyvateľstva v procesoch prípravy a realizácie projektov v ob-
lasti zelenej samosprávnej infraštruktúry a odpadového hospodárstva. Čím 
viac sú zlepšené procesy komunikácie s verejnosťou zo strany samosprávy, 
tým viac sa dá považovať táto zmena za inovatívnu. Inovácie v ľudských zdro-
joch naopak konkrétne posilňujú tie pozície, ktoré sú kľúčové pre zlepšenie 
tvorby politík napr. v oblasti odpadov či samosprávnej zelene. EÚ cez princíp 
subsidiarity neustále tlačí na posilňovanie tzv. bottom-up princípu, kde je na 
samosprávy vytváraný tlak na kvalitný ľudský kapitál. Čím schopnejší a kva-
lifikovanejší ľudia pracujú napr. v projektoch samospráv pre oblasť zelene či 
odpadového hospodárstva, tým sa vytvára väčší predpoklad pre správnejšie 
fungovanie daných politík. Dôležitým prvkom je manažovanie a kvalitné ve-
denie (leadership) (Staroňová, Ondrušová, 2000). Posilňovaním kvality ma-
nažérov v samosprávach v oblasti životného prostredia sa môžu obce a mestá 
priblížiť k inovatívnosti. Inovácie v administratívno-organizačnej štruktú-
re znamenajú posilňovanie nie len líderských pozícií, ale aj nižších zložiek 
v rámci organizácií, samosprávnych orgánov, projektových tímov, ktoré rie-



34

šia oblasť odpadov či zelene a pod. Nové prístupy a zmeny organizačného 
správania starých štruktúr taktiež môžu byť považované za inovatívne. Kon-
cepčné, systémové a strategické inovácie s prepojením na enviro politiku zna-
menajú implementáciu dlhodobých stratégií napr. EÚ a národných progra-
mov, ktoré musia byť neustále koordinované, poprepájané a hlavne kvalitne 
implementované v rámci členských štátov. Doterajšie výskumy potvrdzujú, 
že dôležitým systémovým prvkom v štátoch EÚ sú regióny (NUTS 2 a NUTS 
3), ktoré vytvárajú akoby rámec danej geografickej jednotky a určujú celkový 
charakter prostredia vhodného pre enviro inovácie (Žítek, Klímová, 2015). 
Taktiež napr. krajské mestá v prostredí SR a ČR sa presadzujú v enviro ino-
váciách oveľa rýchlejšie, pretože sú často dôležitým aktérom v rámci dané-
ho okresu či regiónu v oblasti priemyslu, podnikania a pod. (Viturka, 2007). 
Delení enviro inovácií môže byť mnoho. Jeck (2012) hodnotí, že celkovo sa 
enviro inovácie delia na dve základné skupiny. Prvú kategóriu tvoria inovácie, 
ktoré majú akýkoľvek či už zanedbateľnejší alebo zásadnejší pozitívny vplyv 
na životné prostredie. Druhou kategóriou sú podľa neho inovácie, ktoré sú od 
samotného iniciovania a kreovania v konkrétnych oblastiach (napr. odpadové 
hospodárstvo či zelená infraštruktúra) smerované k znižovaniu negatívnych 
dopadov na životné prostredie. Medzi týmito dvoma kategóriami inovácií je 
často tenká hranica a v praxi sa často zlievajú. Podstatou je, že ak má byť v en-
viro politike niečo inovatívne, musí to smerovať k pozitívnemu životnému 
prostrediu a zamedzeniu už existujúcich či prípadne hroziacich negatívnych 
vplyvov na environmentálne prostredie. Od toho sa potom odvíjajú krátko-
dobé, strednodobé či dlhodobé stratégie, parciálne či obsiahlejšie kategori-
zácie jednotlivých druhov agendy a či budú enviro inovácie financované napr. 
z fondov EÚ, štátnymi rozpočtami, či inými druhmi fondov (Viturka, 2007). 
Nasledovná schéma v zjednodušenej podobe znázorňuje, ako samosprávy vo 
všeobecnosti nahliadajú na tvorbu samosprávnych inovačných stratégií napr. 
v oblasti enviro politiky.
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Schéma 6 – Formovanie samosprávnej inovačnej stratégie

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Žítek, Klímová, 2015, s. 157.

Schéma znázorňuje zložitý mechanizmus kreovania akejkoľvek inovač-
nej stratégie v samosprávach. Model je len zjednodušeným príkladom, ako 
jednotlivé fázy smerujú k inováciám v oblasti životného prostredia v ob-
ciach či mestách na Slovensku. Základným predpokladom pre fungovanie tzv. 
mozaikového governance je zapojenie čo najširšieho spektra samosprávnych 
aktérov. Dialóg v rámci obcí a miest ohľadne zmien v zelenej infraštruktú-
re či odpadovom hospodárstve môže zahájiť akýkoľvek policy maker, kto-
rý sa na rozhodovacom procese spomenutých verejných politík podieľa len 
nepriamo. Zaradiť sa do tejto kategórie dajú napr. občania, súkromný sek-
tor, mimovládne organizácie, občianske iniciatívy, ale aj napr. stakeholders6 
(Daško, Malíková, 2018). Sú to aktéri, ktorí vykonávajú dennodenne verejné 
politiky v praxi. V oblasti životného prostredia to môžu byť napr. pracovníci 
obecných/ mestských úradov, projektoví manažéri a pod. Policy makers ne-
majú v inovačných stratégiách samospráv rozhodovacie právomoci, ale ich 
silná pozícia vyplýva hlavne z osobnej skúsenosti s fungovaním, resp. ne-
fungovaním daných verejných politík. Preto prvotnú fázu z vyššie uvedenej 
schémy môžu akoby naštartovať aj oni. Samozrejme najdôležitejšiu úlohu 
6 Stakeholders sú zjednodušene ,,implementátori“ verejných politík v praxi. Patria sem profesie 
štátnej či verejnej správy, ktoré sa podieľajú na fungovaní jednotlivých verejných politík den-
nodenne v teréne. Základným predpokladom je, že nemajú zväčša rozhodovacie právomoci, 
ale len vykonávajú činnosť pod kontrolou vyššej autority. Napr. policajti ,,kontrolovaní“ mi-
nistrom vnútra SR, ktorý má na starosti ich výkon funkcie. Implementátori verejných politík 
zohrávajú čoraz vyššiu úlohu v tvorbe agendy, pretože priamo zo skúseností vedia menovať 
faktory, ktoré nefungujú a vedia tak pohnúť procesy správnym smerom. Nemajú však rozho-
dovacie právomoci (tie majú len decision makers – napr. minister vnútra SR).
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v zahájení dialógu smerom k enviro inováciám v samosprávach majú hlav-
ne decision makers. Patria sem výhradne primátori/ starostovia a mestské/ 
obecné zastupiteľstvá (Daško, Malíková, 2018). Druhá fáza inovačnej straté-
gie samospráv úzko súvisí s osobnými skúsenosťami konkrétnych aktérov, 
ktorí sa zapájajú do sieťovania už v prvotnej fáze. Čím lepšie sú komunikačné 
schopnosti, vedomosti či znalosti v oblasti zlepšenia odpadového hospodár-
stva, či zelenej infraštruktúry, tým viac sú posilnené argumenty a zhodnote-
nie kapacít pre nové enviro inovácie v danom meste, či obci. Predpokladom 
mozaikového governance je posilnenie princípov bottom-up, teda zapoje-
nie čo najväčšieho počtu relevantných aktérov, hlavne z neverejného sekto-
ra. Tretia fáza inovačnej enviro stratégie samospráv je spojená s najväčším 
množstvom názorových konfliktov, ktoré sú však vo verejných politikách viac 
ako žiadané. Prinášajú diskusiu, konsenzus a širšiu dohodu (Rosenbloom, 
2008). Štvrtá až šiesta fáza inovačnej enviro stratégie miest a obcí je spojená 
už s rozhodovacími právomocami samosprávnych orgánov (primátor/ sta-
rosta a zastupiteľstvá), ktoré v prvom rade vedia zhodnotiť kapacity, vyberú 
a odhlasujú potrebnú inovačnú podporu (financovanie a spôsob realizácie), 
vytvoria podmienky pre implementáciu stratégie cez konkrétne dokumenty 
a v konečnom dôsledku vytvoria hodnotiace a monitorovacie mechanizmy 
pre spätnú kontrolu. Všetko prebieha pod gesciou kontroly od policy makers, 
ktorí na rozhodovacích procesoch priamo neparticipujú. Čím vyššia je miera 
zapojenia verejnosti (active citizenship), tým viac sa dá hovoriť o správnom 
fungovaní mozaikového governance. Vyššie uvedená schéma tak stručne na-
značuje, akým spôsobom obce a mestá na Slovensku, ale aj všeobecne v člen-
ských štátoch EÚ, vytvárajú enviro inovácie v oblasti odpadového hospodár-
stva či zelenej infraštruktúry. 

Ťarcha enviro inovácií nespadá priamo len pod gesciu samotných samo-
správ. Tie sa riadia koncepciami vyšších štátnych orgánov, ako sú ministers-
tvá a tie vychádzajú z medzinárodných deklarácií viazaných na všetky člen-
ské štáty EÚ. Predstavuje to zložitý mechanizmus decentralizačných schém, 
ktoré nadväzujú jedna na druhú. Slovenská republika od vstupu do EÚ vytvo-
rila viacero stratégií, ktoré majú viesť k zlepšeniu enviro prostredia. Podľa 
Horanskej (2019) je jednou zo spomenutých rezolúcií tzv. Koncepcia mest-
ského rozvoja schválená vládou SR v januári 2017. Ako uvádza Horanská, ide 
o prvý dokument reflektujúci potrebu posilňovania miest, ktoré majú pomôcť 
k celkovému dojmu o enviro inováciách na Slovensku. Negatívnym príkladom 
v otázke inovácií v oblasti životného prostredia na Slovensku môže byť zánik 
Asociácie zdravých miest Slovenska, ktorá vznikla v roku 1994, ale dnes už 
nefunguje. Ako uvádza Mudríková (2019) napr. slovenské mesto Trnava tak 
spolupracuje s českou Národnou sieťou zdravých miest ČR, ktorá na rozdiel 
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od slovenského príkladu funguje dodnes. Mudríková taktiež uvádza, že to, aby 
mesto správne fungovalo v oblasti životného prostredia, musí spĺňať samo 
o sebe viacero kritérií: inovatívnosť, zelené myslenie, smart (chytrosť), ko-
munikatívnosť, uprednostňovanie čistej mobility, učenie sa, recykláciu, pod-
poru efektívneho prostredia a strategické riadenie. V podstate je na každej 
samospráve, ako rieši inovácie v oblasti odpadového hospodárstva či zelenej 
infraštruktúry. A to odlišuje dobré a horšie príklady z praxe na Slovensku. 

Dobré príklady slovenskej praxe sa vyznačujú viacerými konkrétnymi 
charakteristikami. Prvotným predpokladom je limitovanie zbytočného zábe-
ru pôdy, resp. územia, čím sa má cielene a opatrne v samosprávach prihliadať 
na to, ako je pôda/ územie využívaná (čo najviac ekologicky). Ďalším prvkom 
úspešných samospráv je posilňovanie tzv. autoregulácie, ktorej úlohou je sa-
mosprávnu zeleň prirodzene obnovovať a rozširovať na čo najširšom území 
miest a obcí. Tretím dôležitým prvkom je kvalitné legislatívne nastavenie, 
ktoré v súlade s enviro rezolúciami EÚ má napr. zabraňovať zbytočným zá-
stavbám, znečisťovaniu a pod. Tieto tri kľúčové predpoklady vytvárajú lepšie 
životné prostredie, čo potvrdzuje aj prax na Slovensku (Lepeška a kol., 2019). 
Slovenská republika pomáha mestám a obciam na jej území napredovať. 
Napr. v oblasti zelenej infraštruktúry bol prijatý dlhodobý dokument s ná-
zvom ,,Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej 
republiky do roku 2030“ a o oblasti odpadového hospodárstva hovorí napr. 
,,Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020“ (Jeck, 2018). 
Jeck taktiež zdôrazňuje, že Slovensko je dlhodobo z ekonomického hľadiska 
environmentálne nedostatočné, čo sa týka inovácií v oblasti životného pro-
stredia. Svedčia o tom hlavne nízke či nedostatočné výdavky na oblasť od-
padového hospodárstva, či podporu zelenej infraštruktúry pre obce a mestá. 
Bez priamej finančnej podpory EÚ by samosprávy na Slovensku v oblasti en-
viro politiky inovačne zaostávali. Rusko (2019) sa prikláňa k spomenutým 
nedostatkom aj v prepojení na nízke rozpočtové financovanie vedy a výsku-
mu, ktoré aj v oblasti inovácií enviro politík zohráva podstatnú rolu. Nedo-
statočnú podporu vedeckého skúmania vidí v tom, že zlepšovanie životného 
prostredia je kontinuálny proces neustále prebiehajúci, kde ide o akýsi typ 
životného cyklu, ktorý keď sa v určitom bode spomalí (napr. v slabom finan-
covaní a v ignorovaní vedeckých prístupov), tak sa celý proces zbrzdí. Kor-
mancová a Theodoulides (2016) vo svojom výskume potvrdili, že na Sloven-
sku zlyháva často aj prepojenie univerzitného prostredia na reálne inovačné 
zmeny v oblasti životného prostredia. Podľa nich sa aj univerzity vo vyspelých 
krajinách EÚ viac prirodzenejšie zapájajú do skúmania enviro inovácií a po-
máhajú tak rastu regiónov či samotných miest a obcí. Müller (2008) tieto 
nedostatky pripisuje tzv. zdieľaniu rizík pri zapojení verejnosti. Kde ostat-
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ní policy makers (občania, verejnosť, univerzity, výskumné centrá, odborníci 
a pod.) bez rozhodovacích právomocí pri nedostatočnom zapojení v oblasti 
inovácií v enviro politikách spôsobujú to, že životné prostredie nenapreduje 
tak, ako je žiadané. V tomto bode musí správne zosynchronizovať procesy 
priamo štát, teda Slovenská republika, ktorá určuje rámec toho, ako funguje 
odpadové hospodárstvo či zelená infraštruktúra. Preto na Slovensku vidno 
praktické nedostatky, ktoré sa často nevyriešili od roku 2004 po vstupe SR do 
EÚ. Koreň (2020) zdôrazňuje aj ďalší fakt, ktorým je nedostatočná ochrana 
Slovenska v rámci vzácnych biotopov. Autor uvádza, že Slovenskej republike 
reálne v budúcnosti hrozia nemalé finančné postihy od EÚ za nedostatočnú 
ochranu biodiverzity na svojom území. Ridzoň (2020) potvrdzuje spomenuté 
tvrdenia a vraví, že aj keď SR na ochranu biodiverzity z fondov EÚ vyčlenila 
cca 130 miliónov eur, z toho cca polovica je čerpaná pomaly a nedostatočne. 
Aj to sú faktory, ktoré v budúcnosti musia vlády SR riešiť a potvrdzuje to len 
fakt, že oblasť životného prostredia je neustále nová a potrebuje flexibilnejšie 
reagovanie na zmeny doby.

Vyššie načrtnuté nedostatky môžu spôsobovať hlavne nesprávne alebo zle 
skoordinované mechanizmy prideľovania financií na podporu životného pro-
stredia v samosprávach na Slovensku. Koreň (2020) uvádza, že v roku 2020 
Slovenskej republike zo strany EÚ prišli odôvodnené stanoviská v porušova-
ní európskych noriem v oblasti nelegálnych skládok odpadu. 55% komunál-
neho odpadu končí na nelegálnych skládkach, čo je podľa autora najvyšším 
číslom spomedzi všetkých krajín EÚ (Koreň, 2020, s. 9). Taktiež v oblasti re-
cyklácie SR neplní požiadavky čo spôsobuje, že SR bude musieť v budúcnosti 
vyčleniť navyše cca 267 miliónov eur na splnenie recyklačných záväzkov zo 
strany EÚ (Koreň, 2020, s. 9). Euractiv (2020) zdôrazňuje skutočnosť, že SR 
podceňuje negatívne vplyvy prijímaných nových verejných politík na životné 
prostredie, hlavne na oblasť zelenej infraštruktúry. V budúcnosti by sa tak 
mali striktnejšie dodržiavať pravidlá, ktoré kontrolujú vplyv na environmen-
tálne prostredie (Environmental Impact Assessment – EIA). 

Témou udržateľnosti inovácií v oblasti enviro politík sa zaoberá viacero 
autorov. Súhrnne sa dá celá problematika premietnuť na otázku, kto v ko-
nečnom dôsledku zaplatí za vyššie uvedené nedostatky. Outrata (2002) už 
v predvstupových rokoch krajín ako SR do EÚ predpovedal, že zvýšené ná-
klady na neustálu potrebu inovácií v oblasti životného prostredia sa budú 
čoraz viac odrážať na stúpajúcich cenách za poskytovanie služieb, akými sú 
služby v odpadovom hospodárstve či zelenej infraštruktúre. Tieto predvstu-
pové predpovede potvrdzuje aj fakt, že indexy merania environmentálnej 
udržateľnosti na Slovensku (Environmental Sustainability Inde – ESI) sú po-
hyblivé a nemožno podceňovať zmeny v životnom prostredí (Kazda, 2003). 
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Sloboda (2005) predpovedal už v predvstupových rokoch, že ťažisko dopa-
dov nesprávne prijatých enviro inovácií na Slovensku v samosprávach v ko-
nečnom dôsledku budú musieť kompenzovať aktéri zo súkromného (pod-
nikatelia) a občianskeho sektora (občania). Štatistický úrad SR z roku 2018 
potvrdzuje, že spomenuté výdavky na inovácie zahŕňajú všetky výdavky sme-
rujúce k vedeckým, technologickým a komerčným prvkom, ktoré vedú k ino-
vatívnosti procesov, produktov, mechanizmov a pod. Obavy z predvstupových 
rokov súvisia so skutočnosťou, že na inováciách v enviro politike sa zúčastňu-
je veľké množstvo aktérov, nie len z pozície decision makers, ale hlavne z pozí-
cie nerozhodujúcich subjektov (nemajú priame kompetencie kreovať a tvoriť 
verejné politiky), ktorými sú policy makers. Inovačné ohrozenia v oblasti ži-
votného prostredia v samosprávach na Slovensku sa dajú zhrnúť nasledovne: 
ide o nedostatok alebo neschopnosť čerpania zdrojov na financovanie inová-
cií, príliš vysoké náklady na inovácie, ťažkosti pri získavaní štátnych dotácií či 
grantov pre samosprávy, nekvalifikovaní zamestnanci obcí a miest, nezáujem 
verejnosti (nesplanená požiadavka active citizenship), porušovanie rezolú-
cii EÚ alebo nedostatočné enviro vzdelávanie komunít a obyvateľov (ŠÚ SR, 
2018). Prvkov ohrozujúcich inovácie v samosprávach na Slovensku môže byť 
viacero. Stále však platí, že každá samospráva je špecifický ohraničený sub-
systém, ktorý je vo svojej podstate jedinečný. Decentralizácia a princíp sub-
sidiarity prijatý EÚ umožňuje samosprávam na Slovensku od roku 2004 plne 
využívať originálne kompetencie aj smerom k inováciám v oblasti odpado-
vého hospodárstva či zelenej infraštruktúry. Každá obec je iná. Predkladaná 
publikácia sa venuje viacerým mestám, ktoré môžu byť pozitívnym príkla-
dom samospráv v oblasti inovácií v životnom prostredí.

1.4 ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

V roku 2011 Európska komisia prijala dokument ,,Stratégia Európskej 
únie v oblasti biodiverzity do roku 2020“, ktorého ambíciou je strategicky 
v rámci všetkých krajín EÚ implementovať zdravé ekologickejšie prostredie 
v samosprávach či regiónoch (Tóth, 2018). Mell (2016) podotýka, že prapod-
stata uvažovania o zelenej infraštruktúre siaha ešte do 20. storočia, kedy sa 
prihliadalo na suroviny cez tzv. lineárne hospodárstvo. Kolobeh produktov 
a služieb sa postupom času začal transformovať do podoby tzv. obehového 
hospodárstva, kde sa prihliada hlavne na ekologickosť a recykláciu. V tomto 
smere koncept zelenej infraštruktúry dokáže aj v najmenších samosprávach 
prispieť k zlepšeniu biodiverzity a prepojiť viacero úrovní spravovania od lo-
kálnej až po nadnárodnú. Základným prvkom zelenej infraštruktúry je teda 
sieťovanie veľkého množstva aktérov, čo je charakteristické pre koncepčne 
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zložité verejné politiky (Malíková, 2003). Koncepty zelenej infraštruktúry sú 
akýmsi cyklickým prehodnotením dlhodobo udržateľného prístupu s tým, že 
dokáže integrovať spoločné hodnoty do najmenších samospráv v rámci člen-
ských krajín EÚ. Ide v podstate o krajinné plánovanie s prihliadaním na po-
treby obyvateľov miest a obcí a taktiež na potreby prírody. Tieto dve roviny 
musia byť zosúladené (Benedict, McMahon, 2002). Spôsobuje to fakt, že úze-
mie štátov EÚ čelí v budúcnosti čoraz väčším hrozbám. Celkovo hrozí strata 
vzácnych biotopov, územie členských krajín sa fragmentuje, čo podľa viace-
rých odborníkov môže znamenať zásadný problém do budúcna (Gill, Handley, 
Ennos, Pauleit, 2007). Zelená infraštruktúra sa teda dá považovať za koncept, 
určitý druh filozofie, model, ktorý pomáha implementovať neustále zmeny, 
ktoré čakajú v budúcnosti husto alebo menej osídlené samosprávy či regióny.

Model zelenej infraštruktúry sa zväčša delí na tri základné kategórie. Pr-
vou kategóriou je tzv. mestský model/ koncept, ktorý je aj súčasťou analýzy 
predkladanej publikácie, kde sa venuje viacerým mestám v rámci Slovenska 
v oblasti zelenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva. Druhou kategó-
riou je prímestský model/ koncept zelenej infraštruktúry týkajúci sa hlavne 
väčších metropol akými sú na Slovensku špecificky mestá Bratislava alebo 
Košice. A posledný zaužívaný je tzv. vidiecky model/ koncept, ktorý sa venuje 
čisto napr. obciam na Slovensku, ktoré tvoria cca 95 % územia samospráv 
(Kuczman, 2014). Feriancová a Petrášová (2015) potvrdzujú, že často sa vyš-
šie modely/ koncepty v praxi prelínajú a ťažko hodnotiť prvky len jedného 
modelu, keďže činnosti samospráv siahajú od lokálnej úrovne až po národnú 
či nadnárodnú. Teória však rozoznáva tieto tri druhy najčastejšie. Podstat-
nou zložkou všetkých modelov je ich multifunkčnosť (Tóth, 2018). Andreucci 
(2017) sa prikláňa k tejto definícii a hovorí, že zelená infraštruktúra nepri-
náša len lepšie a ekologickejšie poskytovanie služieb obyvateľom samospráv, 
ale prináša aj ekonomickú efektívnosť a celý systém od enviro politiky až po 
konkrétne poskytnutie služby je účinné a efektívne. Aspoň to je cieľom vyš-
šie uvedených modelov/ konceptov. Problémom však v praxi môže byť často 
prílišné ,,tlačenie“ na inovatívnosť na úkor potrebnej zdravej miery zohľad-
nenia potrieb ako obyvateľov, tak aj samotnej prírody (Austin, 2014). Zelená 
infraštruktúra však prepája urbanizovanú časť s prírodnou časťou územia 
členských štátov EÚ a celkovo strategicky smeruje ku skvalitneniu životného 
prostredia v obciach a mestách (Benedict, McMahon, 2006). Preto je potreb-
ná neustála kontrola a smerovanie k dlhodobejším dopadom na verejné poli-
tiky, ako len umelé dodržiavanie dohôd.

Prvkov, ktoré patria do portfólia zelenej infraštruktúry je mnoho. Na úvod 
je potrebné zohľadniť fakt, že územia členských štátov EÚ sú vysoko odlišné 
a fragmentované. Aj samotné regióny či samosprávy sú v parciálnych častiach 



41

iné ako ostatné časti (Naumann a kol., 2011). Dôležitou rámcovou sústavou 
je ,,Natura 2000“, ktorá definuje prioritné oblasti pre ochranu živočíšnych 
a rastlinných druhov. Pozostáva z cca 26 000 lokalít EÚ a pokrýva zhruba 
18 % pevniny a 9 % morského celkového územia krajín EÚ (Mell, 2009). 
Coutts a Hahn (2015) zdôrazňujú význam budovania zelenej infraštruktúry, 
pretože pomáha prepájať existujúce prírodné oblasti s modernými požiadav-
kami obyvateľov samospráv. K najpodstatnejším cieľom konceptu zelenej in-
fraštruktúry od EÚ sa dajú radiť v prvom rade zachovanie biodiverzity územia 
členských štátov EÚ a v druhom rade zaobstaranie a obnova prírodných eko-
systémov v rozmere širšie definovanej krajiny s prihliadaním na poskytova-
nie potrebných služieb obyvateľom jednotlivých obcí a miest (Lennon, 2015). 
Ďalšími dôvodmi, ktoré zohrávajú podstatnú rolu pri kooperácii prírodných 
a ľudských potrieb sú napr. zlepšenie spojitosti (živé ploty, malé vodné toky, 
pásy pre voľne žijúce druhy zvierat na poliach a pod.), zvýšenie priepust-
nosti krajinského územia (prirodzený presun zvieracích druhov po území, 
environmentálne programy na podporu poľnohospodárstva atď.) a určenie 
multifunkčných zón (kompatibilné využívanie územia samospráv a okolitej 
prepojenej prírody) (Schilling, 2008). McMahon (2000) to nazýva ako tzv. 
,,win-win“ procesy, kedy z konceptu dobre nastavenej zelenej infraštruktúry 
profituje ako príroda (rastlinstvo, zvieratá a pod.), tak aj obyvatelia samo-
správ, pretože koncept ochrany prírody prináša ekologické prvky aj do roz-
hodovacích procesov verejných politík. Moderné obce a mestá v členských 
štátoch EÚ sú prakticky tlačené do potreby dlhodobého priestorového pláno-
vania a do investícií v rámci budovania ekologickejšej infraštruktúry (Wright, 
2011). Nielen verejný sektor, ale aj súkromný či mimovládny a občiansky sek-
tor sa aktívne angažuje v spomenutých procesoch rozhodovania, čo prináša 
efektívnejšie výstupy verejných politík a samosprávy vedia nasmerovať svoju 
činnosť k požadovaným výsledkom.

Najlepší spôsob pre samosprávy, ako docieliť fungujúcu zelenú 
infraštruktúru, je stotožniť sa s integrovanejším prístupom k manažmentu 
územia a s tým spojiť strategické dlhodobé priestorové plánovanie. Presne 
toto odlišuje úspešné samosprávy od neúspešných (Mell, 2010). Netreba opo-
mínať koncept mozaikového governance, ktorý prízvukuje čo najširšie zapo-
jenie množstva aktérov v rozhodovacích procesoch. Pre zelenú infraštruktú-
ru je podstatné, aby do rozhodovania boli zapojení aj aktéri zo súkromného, 
občianskeho či mimovládneho sektora, čím je splnená požiadavka tzv. acti-
ve citizenship (Foster, Lowe, Winkelman, 2011). Výhodou takto fungujúceho 
plánovania a ekologického zmýšľania je zdieľanie zodpovednosti na viaceré 
úrovne, kde nie len verejný sektor je primárne zodpovedný, ale v podstate 
všetci aktéri v rámci samospráv či regiónov utvárajú celkový obraz o fungo-
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vaní daného územia (Young, 2011). Výhodami z dobre fungujúcej zelenej in-
fraštruktúry z hľadiska vnímania potrieb prírody môžu napr. byť zdravé eko-
systémy (napr. prirodzené lesy lesoparky), budovanie a zveľaďovanie priro-
dzených krajinných prvkov (napr. vodné toky, živé ploty, ostrovčeky pre voľne 
žijúce druhy), rozšírenie chránených území a podpora spoločnej komunitnej 
starostlivosti, budovanie umelých prvkov ako napr. ekomosty, ekodukty, bu-
dovanie prvkov na zamedzenie povodní a pod. (Mell, 2008). Z hľadiska po-
trieb obyvateľov regiónov a samospráv môže ísť o budovanie multifunkčných 
zón, kde sa zohľadňuje využívanie prírody ľuďmi s ekologickými prvkami, bu-
dovanie mestských prvkov ako napr. zelené parky, zelené strechy, zelené ste-
ny, kde je lepšie prepojenie mestských, prímestských a vidieckych častí, ďalej 
napr. uskladňovanie vody, zlepšenie poľnohospodárstva, zamedzenie vysokej 
hladiny CO2 hlavne v centre miest a obcí atď. (Boitani a kol., 2007). Keďže 
sa výskum predkladanej publikácie orientuje výhradne na sídelnú zelenú in-
fraštruktúru (vybrané mestá SR), je potrebné určiť prvky, ktoré patria do ze-
lenej infraštruktúry v obciach a mestách. Hudeková (2018) ich delí v prvej 
kategórii na plošné prvky a v druhej kategórii na tzv. líniové a bodové prvky. 
Do plošných prvkov zelenej infraštruktúry v sídlach sa podľa nej dajú radiť: 
parky a celkovo parková zeleň, sadovnícky upravené plochy, zeleň v rámci 
obytných území (napr. medzibloková, sídelná zeleň v nízkopodlažných zá-
stavbách, vo výškových obytných štvrtiach, súkromné záhrady a pod.), histo-
rická zeleň, zeleň pri občianskej vybavenosti (predškolské a školské objekty 
a areály, nemocnice, zdravotnícke budovy, rekreačné centrá, verejné a ubyto-
vacie budovy atď.), ostatná zeleň (mestské námestia, pešie zóny, botanické 
záhrady a pod.), zeleň v priemyselných areáloch, krajinská zeleň v sídlach 
(lesy a lesoparky atď.) či iná nevyužívaná zeleň. K líniovým a bodovým prv-
kom podľa nej patria naopak: bodová zeleň, aleje a stromoradia, líniová zeleň 
popri dopravných trasách a uliciach, sprievodná zeleň vodných tokov a plôch, 
zeleň na budovách a konštrukciách (napr. vegetačné strechy, strešné záhrady 
atď.), kry a živé ploty, ostatné prvky slúžiace napr. na zachytávanie zrážkovej 
vody, mokrade, jazierka, koreňové čistiarne odpadových vôd a pod. Ako uvá-
dza Supuka (2018), každá samospráva, ktorá sa snaží prepojiť prírodné, so-
ciálne či architektonicko-urbanistické potreby je špecifická a má svoj vlastný 
pohľad na fungovanie. Vychádza to z odlišných potrieb a skúseností priamych 
aktérov daných samospráv. Aj keď sa charakter aktérov v obciach a mestách 
na prvý pohľad zdá rovnaký, v konečnom dôsledku je každá samospráva špe-
cifickým ohraničeným politickým subsystémom, ktorý rozhoduje o fungova-
ní zelenej infraštruktúry po svojom. 

V mestách členských štátov EÚ žije cca 60 % celkovej populácie (Tóth, 
2019). Pre posilnenie fungujúcej zelenej infraštruktúry EÚ vyčleňuje viace-
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ro na seba nadväzujúcich fondov, dotačných schém, programov, ktoré napo-
máhajú k eliminácii fragmentácie územia jej členských krajín. Ako uvádza 
Európska komisia (2020), v súčasnosti na podporu zelenej infraštruktúry 
putujú do štátov EÚ financie z nasledovných fondov a schém. V prvom rade 
ide o štrukturálne fondy EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky 
sociálny fond), ďalej Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond, Eu-
rópsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky fond pre strate-
gické investície, program LIFE +, programy financovania výskumov, progra-
my riešenia na báze Horizont 2020 a Príroda. To sú najpodstatnejšie dotácie 
a schémy, ktoré sa vysokou mierou podieľajú na transparentnom zveľaďovaní 
regiónov a samospráv. Výhod, ktoré vyplývajú zo spomenutého financovania 
je niekoľko. V prvom rade ide o zdravotné výhody (napr. čistý vzduch, lepšia 
kvalita vody, komunitná podpora s prepojením na fungujúce dobrovoľníctvo 
a pod.) v obciach a mestách. Tóth a Timpe (2017) prikladajú dôraz aj na po-
zitívne vplyvy pre jednotlivcov a komunity po psychologickej, emocionálnej 
a socioekonomickej stránke. Fungujúca zelená infraštruktúra napomáha aj 
k environmentálnemu vzdelávaniu, kde sa posilňuje tzv. kultúrny kapitál po-
trebný pre správne fungovanie konceptu tzv. mozaikového governance (Ho-
rak, Young, 2012). Bache (2008) taktiež prikladá dôležitú rolu vzdelávaniu 
v budovaní komunitnej spolupatričnosti obyvateľov samospráv či už väčších 
miest alebo vidieckych obcí z hľadiska tzv. multilevel governance, ktorý je 
v prepojení na koncept zelenej infraštruktúry aplikovateľný. Potvrdzujú to 
viaceré výskumy renomovaných vedcov, ktorí sa zaoberajú konceptom mul-
tilevel (s prepojením na zelenú infraštruktúru a odpadové hospodárstvo 
na mozaikový) governance (Benz, Papadopoulos, 2006; Tsuda, 2006; Keu-
lartz, Leistra, 2008; Schakel, Hooghe, Marks, 2015). Investície do zelenej in-
fraštruktúry tak majú zásadný význam nie len pre posilňovanie regionálneho 
a samosprávneho rozvoja, ale aj pre konkrétnu záchranu a zveľaďovanie prí-
rodných prvkov a v neposlednom rade, taktiež pre súdržnosť komunít a lep-
šie samovzdelávanie v environmentálnej oblasti (Európska komisia, 2013). 
To sú najpodstatnejšie pozitíva, ktoré prináša koncept zelenej infraštruktúry 
pre členské krajiny EÚ.

Naopak nevýhodou konceptu zelenej infraštruktúry môže byť príliš široká 
definícia a nejednoznačnosť v pochopení tohto modelu a vysoké množstvo cie-
ľov (De Groot a kol., 2010). Taktiež viacero autorov sa zaoberá otázkou, či naozaj 
z výhod čerpaných obyvateľstvom v samosprávach má úžitok aj prírodná sféra 
(Anderson a kol., 2009; Beier, Brost, 2010; Lee, Lautenbach, 2016; Samways, 
Bazelet, Pryke, 2010). Je to ťažko merateľné. Preto aj v otázke správneho fungo-
vania zelenej infraštruktúry je potrebná neustála participácia občianskeho, mi-
movládneho a súkromného sektora s verejným. Taktiež nevýhodou môže byť, 
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že dodnes nejestvuje jednoznačná ucelená koncepcia, ako by mala byť zelená 
infraštruktúra presne riadená a udržiavaná (Kopperoinen, Itkonen, Niemela, 
2014). Ako uvádza Lavorel a Grigulis (2012), v praxi sa tak prijímajú skôr zjed-
nodušené jednorazové riešenia. Reháčková (2012) nedostatky v zelenej infraš-
truktúre v samosprávach vidí v potrebe kvalitného manažmentu samospráv, 
kde pri nesprávne nastavených riešeniach trpia nielen obyvatelia, ale aj príro-
da. Dá sa v takýchto prípadoch hovoriť o strate zelených plôch, o likvidácii a de-
vastácii celkovej zelene, znečistenom prostredí a pod. Nevýhodou moderných 
konceptov zelenej infraštruktúry môže byť samotná podstata environmentál-
nej politiky, ktorá sa neustále vyvíja a je tak vytváraný čoraz väčší tlak na pri-
jatie riešení, ktoré sú aj pre samotné samosprávy často nové. Preto je potrebné 
neustále koordinovať procesy od nadnárodnej sféry (EÚ), cez národné štáty 
(napr. SR) až po jednotlivé regióny, obce a mestá.

Na základe minulých realizovaných výskumov na území SR sú badateľné 
rozdiely, kam sa koncept zelenej infraštruktúry pohol. Krumpolcová (2010) 
uvádza, že v realizovanom výskume na území Slovenska z roku 1979 činil 
plošný podiel vegetačných prvkov na jedného obyvateľa v samosprávach cca 
od 10 do 35 m2. Dnešné pomery z EÚ sú nastavené tak, že spomenutý podiel 
by mal činiť hodnoty od 50 do 75 m2 v započítaní všetkej zelene na prepo-
čet plochy územia a obyvateľstva samospráv. V roku 1979 na Slovensku bol 
podiel cca 15 % až 29 % z celkovej plochy miest v rámci ,,zelene“. Reháčková 
a Pauditšová (2006) už v 21. storočí uvádzajú, že napr. podiel zelene vo vy-
braných mestách Európy sa líši (napr. v Oslo je to cca 70 %, Ľubľane cca 60 %, 
Ríme 50 %, kdežto v Bratislave cca 30 %). Potvrdzuje to fakt, že veľké mest-
ské metropoly, aj malé vidiecke obce musia zdokonaľovať územné plánova-
nie, angažovať čo najväčšie množstvo samosprávnych aktérov a byť úspešní 
aj v čerpaní financií na inovatívne projekty v rámci zelenej infraštruktúry 
(Hudeková a kol., 2007). Zelená infraštruktúra je tak na Slovensku stále po-
merne neprebádaným a novým pojmom. Po vstupe SR do EÚ v roku 2004 
musí SR zapracovať hlavne na koordinácii jednotlivých decentralizovaných 
foriem riadenia s centrom (vládami SR), aby sa priblížila v budúcnosti k vy-
spelej Európe.

1.5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Odpadové hospodárstvo je pomerne novou pojmológiou, pričom v 90-
tych rokoch 20. storočia ešte len vznikala strategická predstava o budúcom 
fungovaní svetového nakladania s odpadmi. Dá sa povedať, že pred 21. sto-
ročím bola táto tematika viac menej marginalizovaná v porovnaní s inými 
druhmi verejných politík (Bjorklund, Dalemo, Sonesson, 1999; Morrissey, 
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Browne, 2003; Sloot, Kosson, Hjelmar 2001). V dnešnom modernom poní-
maní je spomenutý pojem už etablovaným druhom verejnej politiky, ktorá 
je súčasťou dlhodobých stratégií špecificky v členských štátoch EÚ (Jouha-
ra a kol., 2017). Pojem pochádza z anglického výrazu ,,waste management“7 
a ako je vyššie uvedené, ide v zásade o nový termín, ktorý sa postupne stal 
súčasťou akejkoľvek samosprávy v členských krajinách EÚ. Ako uvádza Kuraš 
a kol. (2008), pojem odpadové hospodárstvo v sebe zahŕňa všetky etapy od 
výroby po spotrebu tovarov (ťažba surovín, ich výroba, preprava, likvidácia 
a pod.), kde ide o cyklický proces, kde sa s prvotnou surovinou, ktorá ide do 
výrobného procesu, už počíta ako s potenciálnym odpadom zo spotreby. Pre-
to postupne lineárne hospodárstvo nahradilo tzv. obehové hospodárstvo, 
ktoré počíta už s recyklačným procesom a dopadmi na životné prostredie. 
Všetky tieto súčasti zohrávajú v politike odpadového hospodárstva dôležitý 
význam (Reich, 2005; Beccali, Cellura, Mistretta, 2001). Na základe poznania 
charakteru obehu jednotlivých surovín vedia aktéri verejnej politiky (či už tí, 
ktorí rozhodujú, teda decision makers alebo tí, ktorí sa podieľajú nepriamo na 
procesoch tvorby verejnej politiky, teda policy makers) dopredu reagovať na 
prípadné nekalé následky v enviro oblasti (Calabro, 2009; Gentil, Gallo, Chris-
tensen, 2011). Problém spočíva v tom, že samosprávy ako najmenšie zložky 
decentralizačného procesu verejnej správy v EÚ produkujú samy o sebe veľ-
ké množstvo odpadu každým dňom. Nasledovná tabuľka znázorňuje údaje 
približného vyprodukovaného a recyklovaného odpadu v kilogramoch na 
jedného obyvateľa. Ide o priemer členských krajín EÚ a v tabuľke sú označené 
aj krajiny V4 pre lepšie porovnanie.

Tabuľka 4 – Ciele EÚ a situácia v členských štátoch v komunálnom od-
pade

Údaje za rok 
2016

Komunálny 
odpad v kg 
na osobu

Podiel 
recyklovaného 

a kompostovaného 
odpadu

Podiel odpadu 
na skládkach

EÚ 28 482 47 % 25 %

Slovensko 348 23 % 66 %

Česko 339 34 % 50 %

Maďarsko 403 21 % 78 %

Poľsko 307 44 % 37 %

Zdroj: Spravodajstvo – Európsky parlament, 2018. [online].
7 V publikácii je využívaný skôr pojem ,,municipal waste management“, teda samosprávne 
(obecné/ mestské) odpadové hospodárstvo. V anglických zdrojoch je tento pojem často pod 
skratkou ,,MWM“.
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Ako je uvedené v tabuľke, priemer SR oproti celkovému priemeru krajín 
EÚ je z hľadiska spotreby komunálneho odpadu cca o 150 kg na jednu osobu 
nižší, ale zároveň podiel recyklovaného a kompostovaného odpadu je cca o 24 
% nižší ako je priemer EÚ. Kdežto na skládkach je podľa štatistických údajov 
Európskeho parlamentu (2018) až cca o 41 % viac komunálneho odpadu ako 
je priemer EÚ. Tieto čísla naznačujú značné rozdiely a limity krajín, ako je Slo-
venská republika v politike odpadového hospodárstva. Najvyšší podiel nesú 
samotné samosprávy, teda obce a mestá, preto je potrebná ako pomoc od EÚ, 
tak aj podpora obyvateľov v samosprávach, aby tieto čísla boli v budúcnos-
ti priaznivejšie. Aj EÚ prijíma preto viaceré strategické dokumenty v oblas-
ti odpadového hospodárstva, pričom posledným bol ,,Program odpadového 
hospodárstva na roky 2016-2020“ (Perrot, Subiantoro, 2018). Celkový účel 
politiky tzv. ,,waste managementu“ sa dá zhrnúť do štyroch prioritných cie-
ľov. Prvým je predchádzanie vzniku odpadov a obmedzenie ich tvorby, kde sa 
môže zaradiť napr. rozvoj technológií, ktoré šetria prírodné zdroje; výroba 
výrobkov, ktoré čo najmenšou mierou zaťažujú svojou spotrebou enviro pro-
stredie; vývoj účinných metód vedúcich k zabráneniu nebezpečných látok do-
stať sa do konečného odpadu a pod. Druhým účelom je zhodnocovanie odpa-
dov recykláciou, resp. opätovným využitím, ak nie je možné postupovať podľa 
vyššie uvedeného prvotného účelu. Ďalším cieľom ,,waste managementu“ je 
využívanie odpadov ako zdrojov energie a posledným je zneškodnenie odpa-
dov spôsobmi, ktoré neohrozujú zdravie ľudí a nemajú poškodzujúce účinky 
na celkové životné prostredie (Barr a kol., 2013). Príkladom takto chápaného 
odpadového hospodárstva je aj definícia obce v Slovenskej republike, kde pri 
výkone samosprávy je jej základnou úlohou starostlivosť o všestranný rozvoj 
územia danej obce/ mesta a potreby obyvateľov (Zákon č. 369/1990 Z. z.). 
Samosprávy na Slovensku kontinuálne prechádzajú na nariadenia a odporú-
čania orgánov EÚ. Preto sú obce a mestá najdôležitejšou zložkou odpadového 
hospodárstva. Nižšie uvedený graf ukazuje naopak vývoj celkovej produkcie 
komunálneho odpadu na Slovensku od roku 1992 do 2018.
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Graf 1 – Vývoj celkovej produkcie komunálneho odpadu na Slovensku

Zdroj: OECD, 2020. [online].

Ako uvádza vyššie uvedený graf, vývoj produkcie komunálneho odpadu 
produkovaného samosprávami na Slovensku výrazne stúpa cca od roku 2013 
(OECD, 2020). Dôsledkom môže byť zvýšená priemyselná výroba, vplyv mo-
dernizácie života, zvýšená potreba produkcie a služieb, čo prirodzene vyčer-
páva priamo či nepriamo prírodné zdroje (Takáčová, Miškufová, 2011). Řez-
níček (2007) sa domnieva, že v budúcnosti sa dá očakávať, že vyprodukovaný 
odpad sa automatickejšie bude stávať prvotnou surovinou výrobných pro-
cesov ďalšej spotreby. Znamená to, že kolobeh produkcie komunálneho od-
padu nebude končiť na skládkach, ale rovno sa bude využívať v čoraz väčšej 
miere pre ďalšiu spotrebu. A k tomu smeruje odpadové hospodárstvo EÚ. Ako 
uvádza Ulfik a Nowak (2014), odpadové hospodárstvo ako samostatný druh 
verejnej politiky nie je jedinou možnosťou v zamedzení negatívnych dopadov 
na životné prostredie pre budúce generácie, ale nevyhnutnosťou. Dôležité je 
si uvedomiť, že zdravšie a ekologickejšie prostredie je aj ekonomicky výnos-
nejšie, pretože samosprávy nemusia v značnej miere vynakladať zdroje a ka-
pacity na už znečistené enviro prostredie. Preto sa intenzívne od počiatku 21. 
storočia kladie v EÚ dôraz skôr na prevenciu ako na hasenie problémov v od-
padovom hospodárstve (Rigamonto, Sterpi, Grosso, 2016; Pomberger, Sarc, 
Lorber, 2017). Medzi hlavné ciele EÚ tak v tejto oblasti patrí predchádzanie 
vzniku odpadov; odpad, ktorý už vznikne, by mal byť použitý v čo najvyššej 
miere ako druhotná surovina pre ďalší výrobný proces; pričom sa musí klásť 
dôraz na čo najnižšiu mieru znečistenia životného prostredia (Greene, Ton-
jes, 2014; Lech, 2014). Z tohto hľadiska EÚ a samotné samosprávy členských 
krajín môžu využiť viaceré implementačné nástroje verejnej politiky odpa-
dového hospodárstva.
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Implementačné nástroje verejnej politiky patria k základným mechaniz-
mom pre lepšiu a adresnejšiu implementáciu navrhovaných riešení s cieľom 
čo najefektívnejšie zavádzať verejné politiky do praxe (Daško, Malíková, 
2018). Ich základná kategorizácia sa dá deliť do štyroch skupín, pričom ide 
o tzv. právne alebo regulačné, ekonomické, informačné a administratívne ná-
stroje jednotlivých verejných politík (Staroňová, 2002). Nasledovná tabuľka 
znázorňuje niekoľko využívaných nástrojov v odpadovom hospodárstve. Pre 
lepší prehľad sú uvedené zvlášť do kategorizácie nástrojov, do ktorých patria.

Tabuľka 5 – Implementačné nástroje politiky odpadového hospodár-
stva

Právne/ 
regulačné Ekonomické Informačné Administratívne

Právny rámec (po-
litika odpadového 

hospodárstva)

Regulácia (kon-
troly cien, množ-
stva, produkcie 

odpadov)

Priame poskyto-
vanie informácií 
(o vyprodukova-
ných odpadoch)

Priame poskyto-
vanie odpadových 
služieb samosprá-

vami

Právna úprava 
(predpisy, smer-
nice, nariadenia, 
odporúčania EÚ, 
nariadenia a vy-

hlášky vlád)

Dane, clá

Nepriame posky-
tovanie informácií 
(licencie, certifi-

kácia...)

Budovanie in-
fraštruktúry, 

posilňovanie ľud-
ských kapacít

Kvóty (odpad)

Dotácie (Kohézny 
fond, Európsky 

fond regionálneho 
rozvoja, Environ-

mentálny fond, 
Recyklačný fond)

Poskytovanie a ší-
renie informácií 

(enviro kampane)

Nepriame posky-
tovanie odpado-
vých služieb (cez 
občianske inicia-
tívy a nezávislé 

organizácie)

Inštrukcie, príruč-
ky (odpadové)

Dane, poplatky 
(za komunálny 
odpad a pod.)

Nabádanie (recyk-
lácia, separova-

nie...)

Kontrahovanie 
odpadových slu-

žieb 

Štandardy, kon-
vencie, rezolúcie

Odrádzanie od 
nadmernej spot-

reby

Posilnenie ko-
munít, nezisko-
vých organizácií

Odporúčania, 
dobré príklady

Rebríčky kvality 
(úspešné samo-

správy)

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Staroňová, 2002, s. 80.

Vyššie uvedená tabuľka znázorňuje široké spektrum implementačných ná-
strojov, ktoré akákoľvek úroveň riadenia (od EÚ cez národné štáty až po regió-
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ny či samosprávy) môže v odpadovom hospodárstve využiť. Základný rámec 
tvoria právne predpisy ako smernice, nariadenia, zákony, dohody, rezolúcie, 
stratégie a pod., ktoré určujú detailné smerovanie odpadového hospodárstva 
podľa parciálnych častí tohto druhu verejnej politiky (od charakteru výrob-
ných surovín, cez právne definovania nakladania s odpadmi, recykláciu atď.). 
S právnymi nástrojmi úzko súvisia ekonomické nástroje, pretože predstavu-
jú značnú časť príjmov pre samosprávy (napr. dane, poplatky za komunálny 
odpad a pod.) a hlavne EÚ vie pomôcť regiónom a samosprávam pomocou 
dotácií a grantov posilniť životné prostredie, s ohľadom na enviro dopady 
do budúcnosti. Najdôležitejšími fondmi, z ktorých je financované odpado-
vé hospodárstvo od EÚ, sú Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny 
fond. V rámci Slovenskej republiky ide hlavne o štátny Environmentálny fond, 
na úrovni samospráv hlavne poplatky za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady. Ďalším neštátnym zdrojom financovania môže byť tzv. Recyklačný 
fond (Pucherová, 2017). Na roky 2014-2020 EÚ schválila ,,Operačný program 
kvalita životného prostredia“, ktorý je právno-ekonomickým nástrojom ve-
rejnej politiky. Riadiacim orgánom čerpania prostriedkov zo spomenutého 
operačného programu na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia SR, 
pričom sprostredkovateľmi sú aj Ministerstvo vnútra SR, Slovenská inovačná 
a energetická agentúra, Slovenská agentúra životného prostredia (Báreková, 
Sklenár, Tátošová, 2011). Ďalším druhom nástrojov, ktoré vyplývajú z vyššie 
uvedenej tabuľky sú tzv. informačné nástroje v odpadovom hospodárstve. 
Sem sa dajú zaradiť napr. informačné a motivačné systémy, vydávanie licen-
cií, certifikácia, nabádanie k recyklácii a triedeniu odpadu, osvetové enviro 
kampane, odrádzanie od nekalých skládok a pod. Informačné implementačné 
nástroje majú skôr nabádať k určitému pozitívnemu správaniu alebo odrá-
dzať od nekalej činnosti (Daško, Malíková, 2018). Posledným druhom sú tzv. 
administratívne nástroje, ktoré súvisia aj s princípom mozaikového gover-
nance, ktorý hovorí o tzv. active citizenship, teda o posilňovaní komunít, o bu-
dovaní akéhosi enviro kapitálu, o priamom či kontrahovanom poskytovaní 
služieb v nakladaní s odpadmi, patrí sem budovanie infraštruktúry s ohľa-
dom na životné prostredie, podpora rodín, občianskej participácie a pod. Spo-
menuté nástroje odpadového hospodárstva sú často kombinovateľné a prax 
prináša skôr kombináciu jednotlivých kategorizácií. Napr. právno-ekono-
mické, informačno-administratívne, ekonomicko-administratívne, informač-
no-právne nástroje a pod. (Šálka a kol., 2017). Samosprávy tak využívajú širo-
kú škálu priamych či nepriamych implementačných nástrojov v odpadovom 
hospodárstve, ktoré majú viesť k požadovaným výsledkom vychádzajúcich 
z povinných dohôd v rámci prijatých stratégií na úrovni EÚ. Aplikácia katego-
rizácie nástrojov verejných politík sa dá plne uplatniť aj pri politike zelenej 
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infraštruktúry v obciach a mestách, čo publikácia preukazuje pri jednotlivých 
prípadových štúdiách zo slovenskej praxe.

K záväzkom, ktoré vyplývajú pre SR od EÚ v oblasti odpadového hospo-
dárstva sa riadia aj hlavné ciele odpadovej politiky Ministerstva životného 
prostredia SR. Hlavnými cieľmi SR sú napr. zníženie množstva vyproduko-
vaného odpadu; maximalizácia recyklačných mechanizmov a ich opätovné 
využitie; obmedzenie spaľovania nerecyklovateľných materiálov, postupná 
eliminácia koncentrovania nerecyklovateľného odpadu na skládkach; plus 
zabezpečenie úplnej implementácie opatrení v odpadovom hospodárstve 
z hľadiska všetkých štátov EÚ (Gašparíková a kol., 2016). Európska komisia 
prijala plán v rámci stratégie Európa 2020, ktorý predstavuje dlhodobejšiu 
stratégiu členských štátov k prechodu a udržaniu tzv. obehového hospodár-
stva v nakladaní s odpadmi (Vitáček, Kučera, 2011). Ako uvádzajú viaceré 
zdroje, EÚ sa zaviazala recyklovať v členských krajinách cca 65 % komunál-
neho odpadu do roku 2030, recyklácia z obalov na úroveň 75 % do roku 2030 
a záväzným cieľom je zníženie skládok maximálne na 10 % komunálneho 
odpadu a odpadu z obalov  do roku 2030 (Plíva, Jelínek, Kollárová, 2016). 
Euorostat (2017) ďalej uvádza, že dlhodobo prijímané stratégie od EÚ po-
máhajú redukovať množstvo odpadov a členské krajiny EÚ sa kontinuálne 
stotožňujú s obehovým využívaním materiálov (aj produkovaných odpadov). 
V rokoch 2010 až 2017 Eurostat konštatuje, že miera obehového využívania 
materiálov sa vo väčšine štátov EÚ rapídne zvyšovala. Sú to pozitívne signály, 
ktoré vedú k priaznivejším výsledkom s ohľadom na udržateľnosť životného 
prostredia.

Najväčším problémom pre dlhodobo udržateľné zdravé odpadové hospo-
dárstvo je produkcia komunálneho odpadu. Predošlá uvedená tabuľka č. 4 
hovorí, že v kg na jedného obyvateľa Slovenská republika vyprodukuje cca 
350 kg komunálneho odpadu, pričom priemer krajín EÚ je cca 480 kg. Cieľom 
EÚ bolo do roku 2020 využiť cca 50 % odpadov z domácností a 70 % staveb-
ných a demolačných odpadov na recykláciu (European Commission, 2020). 
Značnú časť odpadov tvorí tzv. tuhý komunálny odpad. Nasledovná schéma 
znázorňuje najčastejšie príčiny hromadenia tuhého komunálneho odpadu.
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Schéma 7 – Najčastejšie zdroje tuhého komunálneho odpadu

Zdroj: Abila, Kantola, 2013, s. 304.

Vyššie uvedená schéma stručne znázorňuje kolobeh produkcie tuhého 
komunálneho odpadu. Najčastejšie druhy likvidácie sú skladovanie (väčši-
nou nelegálne), pálenie (zväčša ohrozujúce životné prostredie) a recyklácia 
(avšak často limitovaná až nedostatočná). Predkladaná schéma je orientač-
ným znázornením, ktoré sa môže z hľadiska špecifík štátov či samotných 
samospráv líšiť (Abila, Kantola, 2013; Messineo, Panno, 2007). Nepriaznivý 
stav sa dá riešiť. Musí však byť zahrnutých viacero na seba nadväzujúcich fak-
torov. Mechanizmus udržateľných a recyklovateľných zdrojov komunálneho 
odpadu znázorňuje nižšie uvedená schéma. 
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Schéma 8 – Mechanizmus udržateľného stavu komunálneho tuhého od-
padu

Zdroj: Singh, 2019, s. 23.

Uvedená druhá schéma naopak znázorňuje udržateľnejší spôsob nakla-
dania s prvotnými surovinami smerujúcimi do výrobných procesov až po 
konečné využitie tuhého komunálneho odpadu. Najdôležitejšie je, aby boli 
konečné spracovania (biologické, tepelné riešenie a skládky) čo najviac eko-
logické a čo najmenej zaťažovali životné prostredie (Singh, 2019). Ak je zvý-
šená miera kontroly od EÚ a od vlád jednotlivých krajín, tým viac sú samo-
správy nútené využívať inovatívnejšie spôsoby aj v samotnom odpadovom 
hospodárstve. Preto aj Slovenská republika prijala viacero legislatívnych no-
riem, ktoré majú viesť k uvedeným dlhodobejším cieľom v samosprávnom 
,,waste managemente“. 

Legislatíva SR v oblasti odpadového hospodárstva prijala od 90-tych ro-
kov od samostatnosti SR cez vstup do EÚ v roku 2004 viacero dôležitých roz-
hodnutí v oblasti odpadového hospodárstva. Chmielewská a Kuruc (2008) 
uvádzajú, že v roku 1991 SR priamo Ministerstvom životného prostredia SR 
prijalo zákon o odpadoch (Zákon č. 238/1991 Z. z.), ktorý ako prvý legislatív-
ny dokument nariadil práva a povinnosti orgánom štátnej správy a zároveň 
právnickým osobám, ako nakladať s odpadmi. Predvstupové roky (pred ro-
kom 2004, kedy SR vstúpila do EÚ) znamenali novelizáciu zákona presne pod 
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číslom Zákona č. 223/2001 Z. z.8 Najnovším právnym predpisom, ktorý je ne-
ustále novelizovaný, je Zákon č. 79/2015 Z. z., ktorý je najaktuálnejším záko-
nom o odpadoch v SR. Samotný zákon definuje viacero prioritných oblastí, kto-
ré spadajú do politiky odpadového hospodárstva. Ide napr. o úpravu progra-
mových dokumentov v odpadovom hospodárstve; o opatrenia zamedzujúce 
vzniku zbytočného odpadu; určuje práva a povinnosti právnickým a fyzickým 
osobám pri nakladaní s odpadmi a aj pri prevencii; definuje priamo, ako na-
kladať s komunálnym odpadom; určuje kompetencie a rozsah informačného 
systému o odpadovom hospodárstve; určuje taktiež pôsobnosť orgánov štát-
nej správy a samospráv v oblasti odpadového hospodárstva a v neposlednom 
rade určuje činnosť Recyklačného fondu (aj podmienky jeho zrušenia a zá-
niku) a pod. (Zákon č. 79/2015 Z. z.). Zákon taktiež definuje základné pojmy, 
s ktorými pracujú samosprávy dennodenne. Patrí k nim definícia pojmov ako 
zber odpadu, zhromažďovanie odpadov, triedenie odpadov, skládkovanie od-
padov, nebezpečné odpady, komunálny odpad, zložka komunálnych odpadov, 
triedený zber komunálnych odpadov, zmesový komunálny odpad, drobné 
stavebné odpady, objemný odpad, zariadenie na zber odpadov, zariadenie 
na zhodnocovanie odpadov, zariadenie na zneškodňovanie odpadov, skládky 
odpadov, biologicky rozložiteľné odpady, biologický odpad, biologicky roz-
ložiteľné komunálne odpady, spracovanie, recyklácia a pod. Zákon obsahovo 
definuje kľúčové pojmy a reflektuje tak moderné potreby rezolúcií v odpado-
vom hospodárstve, ktorými je SR viazaná od legislatívy EÚ. V rokoch 2016-
2020 fungoval na Slovenku tzv. Program odpadového hospodárstva SR, ktorý 
po posúdení vplyvov na životné prostredie od samospráv schvaľovala vláda 
SR (Černák, 2007). Najnovšie aktualizácie z roku 2021 hovoria o zrušení po-
vinnosti vypracovania Programu odpadového hospodárstva, preto sa týmto 
legislatívnym dokumentom publikácia špeciálnejšie nevenuje.  

Metódy, ako nakladať s odpadmi a zabrániť ich spotrebou znečisteniu en-
viro prostredia, sa neustále vyvíjajú. Ako uvádza Ogu (2000), pod nakladaním 
s odpadmi sa myslí aj ich zber, preprava, zhodnocovanie, zneškodňovanie, do-
hľad nad celou činnosťou, pričom tento proces má byť cyklický. Samosprávny 
,,waste management“ musí byť neustále koordinovaný cez centrálne a decen-
tralizované systémy (Wang, Nie, 2001). Najčastejšie a zatiaľ najviac využíva-
né, tým pádom aj najefektívnejšie metódy nakladania s odpadmi, sú recyklá-
cia, separácia, kompostovanie a skládkovanie (Alzamora, Barros, 2020). Od-
padové hospodárstvo rovnako ako politika zelenej infraštruktúry sa neustále 
mení. Obidve verejné politiky sa vyvíjajú v čase a každý členský štát EÚ a špe-

8 SR prijala od 90-tych rokov mnoho zákonov, nariadení vlád SR, vyhlášok ministerstiev. Kon-
krétnym zneniam právnych predpisov sa publikácia špeciálne nevenuje, preto nie sú konkrét-
ne menované. Všetky oblasti, ktorým sa spomenuté právne predpisy venujú, sú opísané v sa-
motnej podkapitole o odpadovom hospodárstve.
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cificky každá samospráva (obce a mestá na Slovensku) špecificky prihliada 
na potreby obyvateľstva a životného prostredia v spomenutých oblastiach. 
Dôležitý je charakter a prístup jednotlivých aktérov, ktorí do procesov enviro 
politiky vstupujú a kreujú ho priamo či nepriamo. Ďalšia kapitola sa tak ve-
nuje charakteru konkrétnych aktérov v environmentálnej verejnej politike.
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Druhá kapitola nadväzuje plynule na problematiku environmentálnej po-
litiky z predošlej kapitoly. Nasledovná časť publikácie je rozdelená podľa cha-
rakteristiky najpodstatnejších aktérov pri tvorbe verejných politík výhradne 
v zelenej infraštruktúre a odpadovom hospodárstve od orgánov EÚ až po ob-
čiansky sektor v samosprávach členských štátov. V úvodnej časti sú vysvet-
lené základné delenia a kategorizácia aktérov a v nasledovných parciálnych 
častiach sú už prezentovaní kľúčoví aktéri, ktorí priamym či nepriamym spô-
sobom vplývajú na tvorbu politík v oblasti životného prostredia.

Environmentálna politika/ politika životného prostredia predstavuje 
komplexnú oblasť a špecifický druh verejnej politiky. Predkladaná publiká-
cia sa venuje hlavne inovačným projektom vo vybraných samosprávach na 
Slovensku s prepojením na témy zelenej infraštruktúry a odpadového hos-
podárstva. Do enviro politiky zasahuje priamo či nepriamo veľké množ-
stvo aktérov. Základná kategória, s ktorou publikácia pracuje, je rozdelenie 
na decision makers (aktéri, ktorí rozhodujú o forme konkrétnych verejných 
politík od miestnej až po nadnárodnú úroveň) a na policy makers (po prvé: 
zamestnanci štátnej či verejnej správy, ktorí implementujú verejné politiky 
alebo po druhé: ostatní, ktorí nemajú rozhodovacie právomoci a podieľajú 
sa na tvorbe politík skôr nepriamo)1. Preto každý prezentovaný aktér bude 
zaradený buď do kategórie s rozhodovacími právomocami (decision maker) 
alebo do skupiny implementátorov verejnej politiky (policy maker – stake-
1 Ide o kategorizáciu, ktorá je pre účely realizovaného výskumu jednoduchšia. Keďže výskum 
prezentovaný v publikácii je orientovaný aj na zamestnancov samospráv a na konečných užíva-
teľov služieb v enviro politike, delenie na decision makers a na policy makers prináša prehľad-
nejšiu štruktúru a poznanie charakteru jednotlivých aktérov zainteresovaných v odpadovom 
hospodárstve a zelenej infraštruktúre vo vybraných mestách na Slovensku. 

AKTÉRI 
ENVIRONMENTÁLNEJ 
POLITIKY OD EÚ 
PO LOKÁLNE SAMOSPRÁVY2
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holder) alebo do kategórie ,,ostatní“ (policy makers bez rozhodovacích a im-
plementačných právomocí). Ďalšiu kategorizáciu predstavuje rozdelenie 
aktérov na sektory (hlavne na verejný, súkromný, mimovládny a občiansky 
sektor). Delenie aktérov environmentálnej politiky podľa rozhodovacích prá-
vomocí a podľa sektorov umožňuje lepšie pochopiť ich postavenie v rámci 
tvorby verejných politík zelenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva 
v samosprávach na Slovensku. Taktiež môže prehľadnejšie určovať faktory, 
ktoré sú potrebné na uchovanie či prípadne na zmenu konkrétnych politík. 
Napr. definícia kľúčových prvkov pri analýze enviro politík v mestách dokáže 
definovať to, čo je silnou stránkou v samospráve a naopak eliminovať to, čo je 
nefungujúce alebo nedostatočné. Ak sa dá určiť význam daného aktéra a jeho 
vplyv na tvorbu odpadového hospodárstva a zelenej infraštruktúry, dajú sa 
zlepšovať podmienky pre ich kvalitnejšie fungovanie. Aj preto vyššie uvede-
né delenie aktérov enviro politík prináša jednoduchší spôsob, ako určiť ich 
silu a mieru angažovanosti. Dá sa predpokladať, že posilnenie princípu ,,bot-
tom-up“ umožňujú hlavne aktéri z mimovládneho, resp. občianskeho sektora. 
Je to aj jednou zo základných podmienok tzv. mozaikového governance, ktorý 
predpokladá v politikách zelenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva 
aktívne občianstvo. Ďalej sa dá predpokladať, že ako v ktorejkoľvek inej poli-
tike, aj v politike životného prostredia zohrávajú najpodstatnejšiu úlohu tzv. 
decision makers z verejného sektora, pretože je to priamo v ich kompeten-
ciách. Publikácia vo výskumnej časti taktiež diskutuje o situáciách, keď sa 
z aktivistov v odpadových politikách a zelenej infraštruktúre stávajú reálni 
decision makers, teda dostanú sa priamo na pozície primátorov/ starostov či 
do zastupiteľstiev samospráv. Enviro politika je oblasťou, kedy je potrebná 
neustála koordinácia veľkého množstva aktérov, kde ide o silné zosieťovanie 
(networking) a veľké množstvo tzv. sietí/ koalícií aktérov (Sabatier, Weible, 
2007). Preto je potrebné poznať ich charakter. V nasledovnej časti sú pre-
zentovaní aktéri z rôznych sektorov zapojených do fungovania oblasti život-
ného prostredia od EÚ až po samotné samosprávy. Ide hlavne o EÚ úroveň 
aktérov, ďalej vládne regulácie, zákazníkov/ rezidentov2, lokálne komunity 
a mimovládne organizácie, investorov (súkromný sektor) a výkonné orgány 
samospráv so zamestnancami obcí a miest. Ide o šesť kľúčových aktérov, kto-
rí sú navzájom prepojení a každý z nich má vo všeobecnosti iný vplyv a úlohu 
v tvorbe politík odpadového hospodárstva a zelenej infraštruktúry v samo-
správach.

2 Ide o obyvateľov samospráv, ktorým sú poskytované priamo či nepriamo služby v enviro 
politike (vývoz odpadov, separovanie, údržba mestskej zelene atď.). Keďže tzv. mozaikový 
governance počíta priamo s aktívnym občianstvom (active citizenship), sú taktiež potrebnou 
súčasťou pri tvorbe a fungovaní politík odpadového hospodárstva a zelenej infraštruktúry 
v samosprávach.
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Prvú kategóriu predstavujú v rebríčku enviro politiky najvyššie položené 
inštitúcie EÚ a jej pridružené orgány. Ide hlavne o Európsku komisiu, Európ-
sky parlament, Radu Európskej únie, Európsku radu, Európsky súdny dvor 
a agentúry EÚ. Ide o verejný sektor a klasických aktérov z kategórie decision 
makers s kombináciou policy makers – stakeholders (záleží od toho, či daný 
konkrétny aktér z menovaných inštitúcií rozhoduje = decision maker ale-
bo implementuje rozhodnutia = policy maker – stakeholder). Aby sa prijali 
akékoľvek rozhodnutia v rámci EÚ úrovne environmentálnej politiky, hlavní 
aktéri (decision makers) majú tri možnosti, ako prijať/ neprijať nový druhy 
agendy. Langlet a Mahmoudi (2016) uvádzajú, že ide o tri prvky v rozhodova-
ní. Prvým krokom je stotožnenie hlavných aktérov s novým druhom agendy, 
to znamená, že téma/ problém sa dostáva do oficiálnej agendy EÚ. Prvá fáza 
je teda rozhodnutie aktéra pokračovať v riešeniach. Druhou možnosťou môže 
byť odloženie problematiky, resp. rozhodnutie o nerozhodnutí. Ide hlavne 
o náročné stratégie, dlhodobejšie rezolúcie, ktoré si vyžadujú komplexnejšiu 
diskusiu a rozhodnutia sú zložitejšie na implementáciu, pretože sa týkajú ši-
rokých tém (napr. nové stratégie pre ďalších niekoľko rokov, spoločná nová 
politika štátov EÚ o klimatických zmenách a pod.). V druhej fáze majú aktéri 
EÚ teda možnosť akoby problematiku odložiť a riešiť inkrementálne, čiže po 
častiach. Môže to spôsobovať viacero faktorov. Jedným z nich je neexistencia 
kompromisného riešenia a momentálne nepriechodné vzťahy medzi štátmi 
EÚ, ďalej napr. nedostatok relevantných dát, presahovanie jednotlivých poli-
tík do iných druhov agendy, či zmeny v indikátoroch už prebiehajúcich verej-
ných politík, ktoré posúvajú procesy prijímania naspäť z fázy implementácie 
k tvorbe novej agendy a pod. (Hisschemöller, Hoppe, Dunn, Ravetz, 2017). 
Treťou možnosťou je zachovanie status quo, kde sa neprijme nový druh agen-
dy, rozhodne sa, že v nových témach, resp. rozhodnutiach sa pokračovať ne-
bude. Pre lepšie pochopenie vzťahov inštitúcií EÚ v oblasti prijímania roz-
hodnutí v enviro politike slúži nasledovná schéma.
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Schéma 9 – Inštitucionálna štruktúra tvorby environmentálnej politiky 
v EÚ

Zdroj: Delreux, Happaerts, 2016, s. 59.

Vyššie uvedená schéma znázorňuje zložitý mechanizmus prijímania roz-
hodnutí v oblasti životného prostredia, ktorá paralelne prechádza cez všet-
ky úrovne menovaných orgánov EÚ a jej pridružených organizácií. Európsku 
radu tvoria hlavne hlavy štátov a predsedovia vlád, ktorí v enviro politike 
určujú širšie zameranie stratégií (lebo reprezentujú názory štátov), ktoré sú 
ďalej posúvané na Európsku komisiu, ktorá koordinuje činnosť novej agendy 
s Radou EÚ a Európskym parlamentom, kde už sa diskutuje a rokuje o kon-
krétnych formách právnych predpisov záväzných pre všetky členské štáty 
EÚ v oblasti životného prostredia. K vyššie uvedenej schéme patria aj rôzne 
poradné orgány ako komisie, výbory, agentúry a pod. Ich činnosť je hlavne 
poradná a implementačná. Najdôležitejšími legislatívnymi decision makers 
v enviro politike na úrovni EÚ sú hlavne Európska komisia, Rada EÚ a Eu-
rópsky parlament. Uvedená schéma ukazuje väzby a vzájomné prepojenia 
jednotlivých inštitúcií.

Druhú kategóriu aktérov enviro politiky tvoria zástupcovia verejného sek-
tora na úrovni vládnych regulácií. SR je viazaná medzinárodnými dohodami 
v oblasti trvalo udržateľného životného prostredia, preto zásadnú úlohu pri 
tvorbe štátnych koncepcií zohráva vláda SR. Ide o klasického aktéra z kategó-
rie decision maker, pretože má priamy vplyv a direktívne usmerňuje štátne 
politiky v odpadovom hospodárstve a zelenej infraštruktúre. Kľúčovú rolu 
zohráva konkrétne Ministerstvo životného prostredia SR. Ako uvádza Crabbé 
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a Leroy (2008), vlády v enviro politikách štátov majú zásadné úlohy hlavne v 
nastavení komplexnosti environmentálnej politiky a ich parciálnych častí; sú 
dostupným zdrojom relevantných dát aj pre samosprávy; určujú formu, čas 
a úroveň analýz potrebných pre fungovanie verejných politík; vedia rozozná-
vať ťažkosti na základe konkrétnych prípadových štúdií z príkladov z praxe 
a vedia flexibilne na ne reagovať zmenou pravidiel; prinášajú vedecké dáta 
a podrobné evaluácie v oblasti životného prostredia. Vlády členských štátov 
EÚ sú akýmsi koordinátorom medzi EÚ úrovňou a regiónmi a samospráva-
mi. Aj keď je princípom environmentálnej politiky prijímať rozhodnutia čo 
najbližšie k občanom (princíp subsidiarity a posilňovanie bottom-up prístu-
pu), vlády členských krajín musia určovať rámce financovania, rozdelenia 
zodpovednosti, preneseného výkonu štátnej správy, priamych originálnych 
kompetencií a pod. Príkladom sú hlavne štátne fondy, úpravy najdôležitej-
ších legislatívnych predpisov a koordinácia s odporúčaniami, nariadeniami 
a smernicami od EÚ.

Ďalšou kategóriou sú zákazníci/ rezidenti, teda priamo obyvatelia samo-
správ, ktorí sa dennodenne dostávajú do priameho kontaktu s poskytovaním 
služieb v oblasti odpadového hospodárstva a zelenej infraštruktúry. Samo-
správy poskytujú široké spektrum služieb v spomenutých sférach. Môže ísť 
napr. o: správu mestskej zelene; údržbu nových investícií; deratizáciu zele-
ne a odchyty holubov; sanáciu, asanáciu, havarijné stavy drevín; údržbu in-
teriérových kvetov; starostlivosť o stromy; údržbu okružných križovatiek; 
výsadbu stromov; výsadbu ostatnej zelene a kvetinových záhonov; dotácie 
na ekológiu; redizajn vzhľadu okružných križovatiek; odstraňovanie spevne-
ných plôch detských a športových ihrísk; architektonické práce; zber, prepra-
vu a zneškodňovanie komunálneho odpadu; zákonné poplatky; zberné dvo-
ry; malé smetné koše; odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem; divoké 
skládky; triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu; prevádzku zariade-
nia na zhodnocovanie odpadov; rekultiváciu a monitoring skládok; poistenie 
skládok; informačno-propagačné činnosti o odpadoch a pod. (Rozpočet mes-
ta Trnava, 2018). Každá samospráva je špecifická, ide o priebežný okruh slu-
žieb, ktoré poskytujú väčšie mestá na Slovensku. Zákazníci/ rezidenti platia 
za dané služby. Dôležitým prvkom v ich činnosti pri tvorbe politík odpadové-
ho hospodárstva a zelenej infraštruktúry je ich priama angažovanosť v kon-
krétnych záležitostiach týkajúcich sa ich pôsobenia v obciach. Ako uvádza li-
teratúra, pozícia samospráv v poskytovaní služieb občanom je podobná trhu, 
kde občania majú právo rozhodovať o tom, koľko za služby platia a ako bude 
táto služba v konečnom dôsledku vyzerať (Nelson, Zollinger, Singh, 2001). 
Úlohou obyvateľov samospráv/ zákazníkov je hlavne kontrolná činnosť, ne-
majú rozhodovacie právomoci, ale nemožno ich z procesov tvorby nových 
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politík vyčleňovať. Preto sú logicky zaradení do kategórie ,,policy makers – 
ostatní“ a patria do občianskeho sektora. Z hľadiska mozaikového governace 
prinášajú do systému tvorby odpadového hospodárstva a zelenej infraštruk-
túry v samosprávach tzv. aktívne občianstvo (Buijs a kol., 2019). Čím viac sa 
občiansky sektor angažuje v kontrole a tvorbe nových politík v enviro oblasti, 
tým sú samosprávy sinejšie a vedia rýchlejšie inovovať celkový chod svojho 
územia. 

S aktívnym občianskym sektorom úzko súvisí aj mimovládny sektor v sa-
mosprávach a lokálne komunity/ siete. Výhoda mimovládneho sektora a lo-
kálnych komunít oproti občianskemu sektoru ako takému spočíva hlavne 
v lepšej koordinácii, k rýchlejšiemu akceptovaniu zo strany samosprávnych 
orgánov, pretože reprezentujú spoločné názory rovnako zmýšľajúcich akté-
rov a prinášanie efektívnych riešení, pretože sa predpokladá dlhodobejšia 
zaujatosť a angažovanosť v enviro témach v lokálnych samosprávach (Reed, 
Fraser, Dougill, 2006). Čím silnejší je mimovládny sektor a lokálne komunity, 
tým väčšie výhody pre samosprávy z toho plynú. Sila spomenutých sietí ak-
térov zastupujúcich túto kategóriu spočíva v piatich charakteristikách. Čím 
silnejšie podmienky sú splnené, tým je sila mimovládneho sektoru a lokál-
nych komunít pevnejšia. Prvou kategóriu určujúcou ich silu je tzv. oprávnenie 
k politickým rozhodnutiam. Znamená to, že čím korektnejšie a diplomatickej-
šie sú väzby na lokálne správne orgány (starosta/ primátor + zastupiteľstvo, 
resp. komisie zastupiteľstva a pod.), tým je lepšia pozícia sietí aktérov niečo 
presadiť. Nejde o politickú korektnosť, ale skôr o silu vyjednávať, navrhovať 
riešenia, viesť konštruktívny dialóg s decision makers a ochota podieľať sa 
na tvorbe nových či udržanie existujúcich programov. Druhou podmienkou 
je zohľadnenie verejnej mienky, čím sa k mimovládnemu sektoru a sieťam 
lokálnych komunít pridáva širšia verejnosť v samosprávach, ktorá sa pria-
mo angažovať nemusí, ale keď nastáva stotožnenie s menovanými sieťami, 
potvrdzuje to vyššiu legitimitu riešení, ktoré títo aktéri prinášajú. Druhá 
podmienka teda úzko súvisí s reprezentovaním tém aj smerom k verejnosti, 
nie len k rozhodovacím správnym orgánom. Čím viac je akceptovaný návrh 
na zmenu v odpadovom hospodárstve či zelenej infraštruktúre od verejnos-
ti v miestnych samosprávach, tým väčší tlak je vyvíjaný na decision makers, 
ktorí vidia vyššiu potrebu zmeniť danú agendu k požadovanému stavu. Mi-
movládny sektor a lokálne komunity predstavujú úlohu akéhosi tlmočníka 
medzi verejnosťou a samosprávnymi orgánmi. Treťou podmienkou sú rele-
vantné informácie. Čím lepšie dáta mimovládny sektor a lokálne komunity 
majú, tým reprezentatívnejšie vyznejú ich návrhy riešení. Predpokladá sa, 
že siete spomenutých aktérov disponujú kvalitnými dátami o aktuálnom 
stave v enviro oblasti v konkrétnych samosprávach, že ich vedia kvalitatívne 
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a kvantitatívne prezentovať. Čím relevantnejšie sú dáta a celkové informácie, 
tým viac samosprávne orgány akceptujú návrhy zmien. Štvrtou podmienkou 
určujúcou silu sietí aktérov mimovládneho sektora a lokálnych komunít sú 
zdroje. Aj zber dát, aj propagácia, aj diskusia a sieťovanie s inými aktérmi 
niečo stojí. Čím transparentnejšie sú zdroje, čím ich je viac, tým sú siete ak-
térov silnejšie. Nemusí ísť len o finančné zdroje, ale hlavne o ľudské kapacity, 
technické zdroje, propagačné materiály, kancelárie atď. Predpokladá sa, že 
dlhodobejšie fungujúce a etablovanejšie siete aktérov zdroje skôr kumulujú 
ako strácajú. Aj to určuje ich silu. Poslednou podmienkou je schopné vedenie. 
Každá sieť aktérov v lokálnych komunitách a mimovládnom sektore má svo-
jich lídrov, charizmatické osobnosti, rečníkov a pod. Čím schopnejšie a vec-
nejšie sú vedenia sietí, tým je aj ich sila smerom k presadeniu novej agendy 
v enviro politike silnejšia (Jenkins-Smith, Nohrstedt, Weible, Sabatier, 2014). 
Mimovládny sektor a lokálne ,,enviro komunity“ tak podobne ako občania/ 
zákazníci patria do kategórie ,,policy makers – ostatní“. Nemajú rozhodovacie 
právomoci, na tvorbe enviro politík sa podieľajú nepriamo, sú nezastupiteľ-
ným prvkom tzv. mozaikového governance (podmienka active citizenship) 
a majú kontrolnú funkciu v systéme fungovania politík odpadového hospo-
dárstva a zelenej infraštruktúry v lokálnych samosprávach. Ako uvádza Mur-
phy a Bendell (2001), mimovládny sektor a lokálne komunity určujú dialóg 
smerovania samospráv v enviro oblasti a zásadnou mierou tak prispievajú 
k výkonnosti a potenciálu obcí a miest v tvorbe udržateľného životného pro-
stredia na ich území. V prípade lokálnych komunít, ktoré priamo nepatria do 
mimovládneho sektora, ide skôr o kombináciu s občianskym sektorom. 

Ďalšou kategóriou konkrétnych aktérov podieľajúcich sa na tvorbe enviro 
politiky v samosprávach sú investori, resp. podnikateľský sektor pôsobiaci na 
ich území. V každej samospráve a špeciálne v mestách pôsobí veľké množstvo 
podnikateľských subjektov. Podieľajú sa na tvorbe pracovných miest, podpo-
rujú rozvoj turizmu, kultúrneho vyžitia, športu, rekreácie a pod. Enviro po-
litika zahŕňa veľké množstvo aktivít. Na udržateľné životné prostredie mu-
sia byť skoordinované potreby prírody (životné prostredie) a potreby ľudí. 
Zo štatistík Ministerstva hospodárstva SR vyplýva, že v roku 2020 bolo na 
Slovensku cez 596 000 aktívnych firiem, živnostníkov a ďalších podnikateľ-
ských subjektov pôsobiacich v konkrétnych obciach a mestách (Ministerstvo 
hospodárstva SR, 2020). Ako uvádza Millar (2001), súkromný sektor v enviro 
politike umožňuje vyvažovať sociálne a enviro kritériá v rámci samospráv 
a regiónov. Sú dôležitým aktérom v rôznych oblastiach od priemyslu až po 
poskytovanie služieb akéhokoľvek druhu. Produkcia a služby vplývajú pria-
mo na odpadové hospodárstvo a zelenú infraštruktúru, pretože sa priamo 
úmerne spotrebou zaťažuje životné prostredie. Preto je dôležité zo strany 
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samospráv a centrálnych vlád a orgánov EÚ koordinovať procesy v enviro 
oblasti taktiež so súkromným sektorom, pretože jeho existencia je pre sa-
mosprávy podstatná a využitie ich služieb sa priamo týka oblasti životného 
prostredia (Delreux, Happaerts, 2016). Súkromný sektor/ podnikatelia/ in-
vestori tak v enviro oblasti prinášajú inovácie, ktoré pomáhajú koordinovať 
spoluprácu prírody a potrebami obyvateľov samospráv. EÚ a centrálne vlády 
vedia pomôcť v ich rozvoji a ekologickosti hlavne cez dotačné schémy a gran-
ty a kvalitnou legislatívou. Súkromný sektor naopak podporuje rozvoj regió-
nov, obcí a miest. Patrí teda do kategórie ,,policy makers – ostatní“, pretože 
nemá priame rozhodovacie právomoci, podieľa sa na tvorbe nových politík 
skôr cez vyjednávanie (s legitímnym cieľom zisku) a podporuje vyvažovať 
aj potreby súkromného sektora a stratégií týkajúcich sa trvalo udržateľného 
životného prostredia.

Poslednou kategóriou aktérov v enviro politike sú lokálne samosprávy 
a ich správne orgány (starostovia/ primátori + zastupiteľstvá) a ich admi-
nistratívny aparát (zamestnanci samospráv, poradcovia, konzultanti a pod.). 
Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že starostovia/ primátori a zastupiteľstvá 
majú priame rozhodovacie právomoci a sú teda zaradení do kategórie ,,de-
cision makers“. Zatiaľ čo administratívny aparát sa podieľa hlavne na imple-
mentácii už realizovaných verejných politík a patria tak do kategórie ,,policy 
makers – stakeholders“. Obidve skupiny aktérov patria do verejného sektora 
a sú skoordinované, prepojené a činnosť jednej skupiny závisí od činnosti 
druhej. Úloha decision makers je v samosprávach kľúčová. Ich priamym roz-
hodovaním sa tvoria konkrétne opatrenia v oblasti odpadového hospodár-
stva a zelenej infraštruktúry. Do kategórie policy makers – stakeholders, teda 
tých, ktorí už implementujú dennodenne v praxi spomenuté rozhodnutia, sa 
v tomto prípade dajú v samosprávach napr. zaradiť: komisie životného pros-
tredia, zamestnanci obecných/ mestských úradov, odbory okresných úradov, 
pamiatkové úrady, stavebné úrady, projektanti, architekti, konzultanti, po-
radcovia a pod. Sú to aktéri, ktorí nemajú priame rozhodovacie právomoci, 
ale vykonávajú dôležitú administratívnu činnosť a pôsobia hlavne v procese 
implementácie už konkrétnych rozhodnutí, o ktorých priamo rozhodujú de-
cision makers. Kraft (2018) zdôrazňuje, že čím kvalitnejší je administratívny 
aparát v samosprávach (aj regiónoch – na Slovensku úroveň VÚC3), tým lepšie 
fungujú konkrétne verejné politiky v oblasti životného prostredia. Tie často 
zlyhávajú v nedostatočnosti finančných, ľudských či technických zdrojov, kto-
ré vedú k tomu, že procesy z implementácie sa znova vracajú k prvotnej fáze 
3  Podobným spôsobom funguje aj regionálna samospráva, kde taktiež hlavnými decision 
makers sú predsedovia slovenských Vyšších územných celkov a ich zastupiteľstvá. A k policy 
makers – stakeholders sa radí ich administratívny aparát, ktorý implementuje verejné politiky 
do praxe. Regionálnou samosprávou sa však publikácia špeciálne nevenuje, ale aj v oblasti en-
viro politiky zohrávajú VÚC-ky v udržateľnosti životného prostredia dôležitú rolu.
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procesu tvorby verejnej politiky k tvorbe agendy a formulácii nových prob-
lémov, keď už sa majú realizovať a evaluovať nové verejné politiky (Roberts, 
2011). Samosprávy v členských štátoch v konečnom dôsledku vytvárajú cel-
kový obraz o fungovaní enviro politiky danej krajiny. Aktérov, ktorí sa priamo 
či nepriamo podieľajú na jej tvorbe je veľké množstvo. Menovaní aktéri však 
z hľadiska fungovania environmentálnej oblasti zohrávajú navzájom najpod-
statnejšiu rolu. Publikácia sa ďalej venuje výskumu odpadového hospodár-
stva a zelenej infraštruktúry s prepojením na činnosť spomenutých aktérov 
už v konkrétnych prípadových štúdiách.
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Záverečná kapitola predstavuje výsledky realizovaného výskumu 
z ôsmych prípadových štúdií slovenskej praxe. Kapitola je delená na viacero 
častí. V prvom rade predstavuje diskurz k metodickému nastaveniu výskumu, 
kde je vysvetlený výskumný problém, ciele, zámery, metódy, zdôvodnenie vý-
beru miest, analytický postup a konštrukcia jednotlivých prípadových štúdií. 
Ďalšia časť sa hĺbkovo venuje jednotlivým prípadovým štúdiám vybraných 
miest. Posledná časť kapitoly predstavuje sumárne výsledky analýzy a disku-
siu o smerovaní budúcich výskumov a trendov, ktoré vyplynuli z predklada-
ných príkladov z praxe. 

3.1 METODICKÝ POSTUP A CHARAKTER 
ANALÝZY PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ

Výskum s názvom ,,Analýza kvality lokálneho environmentálneho gover-
nance z pohľadu užívateľov verejných služieb a zamestnancov lokálnej samo-
správy“ prebiehal od roku 2017 do prvej tretiny roka 2021. Plán výskumu 
bol rozdelený na niekoľko nadväzujúcich fáz. V prvom rade (rok 2017-2018) 
išlo o zber teoretických poznatkov z odbornej literatúry, vedeckých štúdií 
a iných relevantných zdrojov k téme environmentálnej politiky (charakteris-
tika, mozaikový governance, inovácie vo verejnom sektore, zelená infraštruk-
túra, odpadové hospodárstvo a aktéri environmentálnej politiky), po nej 
nasledovala fáza metodického nastavenia analýzy vybraných prípadových 
štúdií na Slovensku (rok 2019) a posledná fáza (rok 2020-2021) predstavo-
vala realizáciu výskumu cez analýzu dokumentov (legislatíva, územné plány 

ANALÝZA KVALITY 
ENVIRONMENTÁLNEJ 
POLITIKY NA SLOVENSKU  
PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE SLOVENSKÝCH MIEST3
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miest, programy rozvoja miest, programy hospodárskeho a sociálneho roz-
voja miest, programy odpadového hospodárstva a iné strategické dokumenty 
deklarujúce problematiku životného prostredia) a cez rozhovory s priamymi 
predstaviteľmi vybraných miest. Výskum sa vzhľadom aj na epidemiologickú 
a pandemickú situáciu spôsobenú vírusom Covid-19 uberal skôr formou mno-
hoprípadových štúdií a rozhovory prebiehali výhradne telefonicky, emailovo 
alebo inou on-line formou. Mnohoprípadové štúdie definuje Hendl (2016) 
ako vhodnú alternatívu vo výskumoch, ktorých priamym cieľom nie je kom-
parácia prípadových štúdií, ale skôr hľadanie interpretácií a rekonštrukcií 
príkladov z praxe, pričom sa dodržiava jedinečnosť a špecifickosť viacerých 
prípadových štúdií. Znamená to, že kontext, podmienky a charakteristiky vo 
všetkých prípadoch súvisia a sú podobné, ale výskum sa neuberá formou 
komparácie, ale vyzdvihnutím jedinečnosti daných prípadov s poukázaním 
na rozdielnu prax riešenia podobných verejných politík. Predkladaný výskum 
teda nesmeruje pri vybraných príkladoch slovenskej praxe k porovnávaniu, 
ale na základe viacerých praktických prípadov analyzuje jedinečnosť miest 
v riešení environmentálnych tém, zachováva ich špecifickú identitu, reflek-
tuje konkrétne potreby samospráv, aj keď prvky, ktoré sú v prípadových štú-
diách analyzované, sú podobné. Výskum tak sleduje viaceré spoločné prvky, 
ale jeho snahou nie je určovať, ktoré mesto je lepšie alebo horšie, ale skôr 
na príklade mnohoprípadových štúdií vysvetliť, ako zdanlivo podobné prob-
lematiky mestá riešia jedinečným spôsobom, pričom je kladený dôraz na 
ich špecifickosť. Zámerom výskumu je tak vysvetliť na rôznych príkladoch, 
ako mestá riešia problematiku zelenej infraštruktúry a odpadového hospo-
dárstva svojím vlastným spôsobom. Výsledky výskumu pandémia Covid-19 
zásadným spôsobom neohrozila, len od marca 2020 museli byť upravené 
podmienky pre zber terénnych dát od vybraných predstaviteľov miest v prí-
padových štúdiách.

Problematika environmentálnej politiky je na Slovensku stále aktuálna 
a samosprávy predstavujú základné entity, ktoré určujú charakter udrža-
teľného životného prostredia regiónov a štátov, aj keď obce a mestá konajú 
v podstate nezávisle od seba. Výskum vychádza z predpokladu, že každá sa-
mospráva je jedinečná. Predstavuje ohraničený politický subsystém, ktorý je 
charakteristický svojimi územnými špecifikáciami, zvyklosťami rezidentov 
a dlhodobo zaužívanými prvkami, ktoré určujú charakter environmentálne-
ho smerovania. Medzinárodné dohovory a stratégie EÚ tlačia na členské štáty, 
aby prispievali k trvalo udržateľnému životnému prostrediu. Avšak, celá en-
vironmentálna politika prakticky stojí na samosprávach a správaní sa oby-
vateľov v nich. Cieľom výskumu je tak na príkladoch z praxe vysvetliť, ako 
vybrané mestá na Slovensku prispievajú k trvalo udržateľnému životnému 
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prostrediu cez analýzu environmentálnych verejných politík. Podstatou vý-
skumu je analyzovať pohľad miest v oblastiach zelenej infraštruktúry a od-
padového hospodárstva, ako samotné mestá vnímajú svoje územie, ako na-
stavujú strategické strednodobé a dlhodobejšie ciele, akí aktéri vstupujú do 
procesov, aká je miera zapojenia občianskeho aktivizmu, kto a ako určuje dis-
kurz a smerovanie procesov k inováciám v oblasti životného prostredia, ako 
sa nastavujú pravidlá hry a akými zdrojmi mestá na Slovensku disponujú. Zá-
merom výskumu je analyzovať environmentálne politiky vo vybraných mes-
tách cez aplikáciu tzv. mozaikového governance, ktorého základným princí-
pom je aktívne občianstvo, prepojenie komunít a orientácia na posilňovanie 
tvorby verejných politík zdola nahor (bottom-up). Vybrané prípadové štúdie 
tak nie len vysvetľujú, ako fungujú politiky zelenej infraštruktúry a odpado-
vého hospodárstva, ale analyzujú aj aktérov, zdroje, nástroje verejných politík 
s diskusiou o aplikácii tzv. mozaikového governance.

Výber prípadových štúdií prebiehal vo viacerých fázach. V prvom rade bolo 
určených 8 prípadových štúdií, kde z každého samosprávneho kraja (NUTS 3) 
bolo vybrané jedno mesto za daný región. Výber je orientovaný skôr na väčšie 
samosprávy, teda mestá a nie na menšie obce, pretože v mestách sa vyprodu-
kuje viac odpadu, záťaž na prírodu a životné prostredie je oveľa vyššia ako 
v menších obciach, v mestách je viacej investičných aktivít, viacej inovačných 
projektov realizovaných v zelenej infraštruktúre a odpadovom hospodárstve 
z fondov EÚ, sú vyčlenené väčšie sumy z vlastných zdrojov na environmentál-
ne politiky, v mestách pôsobí veľké množstvo aktérov z verejného, súkrom-
ného, občianskeho, mimovládneho, prípadne akademického sektora, mestá 
predstavujú v okresoch aj pre ostatné spádové obce centrá diania a pracov-
ných možností a často pomáhajú v oblasti zelenej infraštruktúry a odpadové-
ho hospodárstva menším obciam v okolí a tým pádom mestá riešia paralel-
ne rôznorodé agendy nie len v environmentálnej oblasti. Menované faktory 
prispeli k výberu miest v konkrétnych prípadových štúdiách. Z výskumu boli 
vyčlenené jedine Bratislava a Košice, ktoré majú nad 100 000 obyvateľov, ich 
územné členenie je špecifickejšie ako pri menších mestách, teda tieto dve 
slovenské metropoly nie sú predmetom analýzy. Výber miest prebiehal para-
lelne počas prvej polovice realizácie projektu, ktorého výsledky predstavuje 
predkladaná publikácia. Po dôkladnom pilotnom prieskume, ktorý zahŕňal 
zber dát v oblastiach ako vyčlenené finančné prostriedky miest na environ-
mentálnu politiku, skúsenosť miest s realizovaním projektov v oblasti zelenej 
infraštruktúry a odpadového hospodárstva, kooperácia mesta s neverejným 
sektorom, ochota predstaviteľov mesta odpovedať na otázky a transparentný 
prístup k strategickým dokumentom a rozpočtom, boli vybrané nasledovné 
slovenské mestá, ktoré sú prehľadne zobrazené v nasledovnej tabuľke. 
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Tabuľka 6 – Porovnanie transparentnosti vybraných slovenských miest 
v roku 20181

Ro
žň

av
a

Ša
ľa

Tr
en

čí
n

Ži
lin

a

Tr
na

va

Pe
zi

no
k

Pr
eš

ov

Zv
ol

en

známka 
TIS A A A - A - A - B B B

percentá 79 75 72 72 70 65 63 61

pozícia 3. 7. 12. 13. 17. 21. 28. 32.

PkI 90 94 87 89 90 79 77 82

ÚVnR 58 96 80 59 63 83 67 60

VO 75 60 68 76 72 54 66 61

PaPM 65 76 29 29 29 53 6 6

RaZ 100 76 100 82 100 94 94 97

DaG 63 54 61 71 64 19 47 33

BaZSS 79 55 49 64 35 27 31 39

PP 87 69 47 62 36 35 79 14

EaKZ 67 42 33 75 51 42 23 32

ÚPaSÚ 67 71 75 75 75 75 75 75

OPaO 71 46 64 68 57 30 50 64

Zdroj: Transparency International Slovensko, 2018. [online].

Vyššie uvedená tabuľka znázorňuje vybrané mestá, pričom z Bratislavské-
ho samosprávneho kraja bolo vybrané mesto Pezinok, ďalej Šaľa (Nitrian-
sky kraj), Trnava (Trnavský kraj), Trenčín (Trenčiansky kraj), Žilina (Žilinský 
kraj), Zvolen (Banskobystrický kraj), Prešov (Prešovský kraj) a Rožňava (Ko-
šický kraj). To, či je prípad z praxe krajským mestom alebo nie, nezohrávalo 
pre výber prípadov špeciálnu rolu. Ako je uvedené vyššie, cieľom nie je vy-
brané mestá komparovať, ale na základe vybraných kritérií analyzovať, ako 
špecificky riešia environmentálne politiky na svojom území.

Metódy získavania dát sú rozdelené na dve hlavné roviny. Prvou rovinou je 
zber a analýza odbornej domácej a zahraničnej literatúry, vedeckých článkov, 
publikácií, výskumov a pod. Druhou rovinou je terénny zber dát pozostávajú-

1 Vysvetlivky skratiek v tabuľke: TIS – Transparency International Slovensko; PkI – Prístup 
k informáciám; ÚVnR – Účasť verejnosti na rozhodovaní; VO – Verejné obstarávanie; PaPM – 
Predaj a prenájom majetku; RaZ – Rozpočet a zmluvy; DaG – Dotácie a granty; BaZSS – Byty 
a zariadenia sociálnych služieb; PP – Personálna politika; EaKZ – Etika a konflikt záujmov; 
ÚPaSÚ – Územné plánovanie a stavebný úrad; OPaO – Obecné podniky a organizácie.
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ci hlavne z analýzy strategických dokumentov (územné plány, programy roz-
vojov, akčné plány a iné strategické dokumenty miest v zelenej infraštruktúre 
a odpadovom hospodárstve), zber informácií z dostupných zdrojov vybra-
ných miest (on-line webové stránky, sociálne siete a pod.) a zber informácií 
od predstaviteľov miest realizovaných hlavne telefonickou komunikáciou, 
emailovou komunikáciou alebo inými on-line formami. Pre účely analýzy boli 
realizované skôr neformálne rozhovory. Hendl (2016) ich definuje ako zhro-
mažďovanie dát, ktoré sa môžu špecificky líšiť od rozhovoru k rozhovoru, 
v mnohých prípadoch sa môže výskumník opakovane vrátiť k respondentovi 
a pokračovať v ukončených rozhovoroch. Neformálne rozhovory umožňujú 
taktiež rozvinutie predchádzajúcich tém a prispievajú k pochopeniu jedi-
nečnosti vybraných respondentov. Výhodou takéhoto druhu rozhovorov je 
taktiež fakt, že zohľadňuje špecifickosť daného aktéra, jeho skúsenosti, prax 
a znalosti v rozoberanej problematike. Aj to bol dôvod výberu skôr opako-
vaných rozhovorov na neformálnejšej báze, kde sa zohľadňoval špecifický 
prístup k danému mestu a jedinečnosť charakteru respondentov, ktorí pria-
mo v meste pracujú. Z pozícií, ktoré boli v mestách postupne počas realizácie 
projektu oslovované, sú najpodstatnejší nasledovní aktéri miest: kancelárie 
primátorov/ primátoriek, komisie životného prostredia (hlavne predsedovia 
a členovia komisií), oddelenia mestských úradov zaoberajúcich sa odpado-
vým hospodárstvom a zelenou infraštruktúrou, poslanci mestských zastupi-
teľstiev. Z občianskeho a mimovládneho sektora boli oslovení aktéri z občian-
skych združení, centier pre environmentálne politiky, či aktivistov, na ktorých 
kontakty sa dospelo počas výskumu. Otázky vyplynuli vždy z kontextu da-
ného rozhovoru a nebola určená pevná štruktúra otázok, pretože výpovede 
respondentov sa odlišujú, aj keď charakter tvorby enviro politík v mestách je 
podobný. Rozhovory prebiehali skôr neformálne a bolo realizovaných viacero 
telefonátov a emailových komunikácií, kde sa kontakty nabaľovali a výpovede 
sa dopĺňali postupne počas celej realizácie výskumu. Preto aj v analytickej 
časti sú menované rozhovory všeobecne, lebo často sa presne nedá určiť, aký 
konkrétny aktér čo presne povedal, keďže rozhovorov bolo viacero a postup-
ne na seba nadväzovali. Vybraní respondenti však predstavujú dostatočnú 
reprezentatívnu vzorku a majú hlavne osobné skúsenosti s fungovaním envi-
ronmentálnych politík vo vybraných mestách na Slovensku.

Analýza politík zelenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva vo vy-
braných mestách má svoju logickú štruktúru v každej z prípadových štúdií. 
Pre vyššiu mieru prehľadnosti boli zvolené nasledovné postupy. V prvom 
rade išlo o analýzu hlavných strategických dokumentov, akými sú územné 
plány miest a ich aktualizované dodatky a programy hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja, prípadne programy rozvoja miest. Tieto dva nosné dokumenty 
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sú analyzované v prvej rovine každej prípadovej štúdie. Územné plány pred-
stavujú najzákladnejšie dokumenty samospráv, ktoré určujú charakter úze-
mia, jeho špecifickosť a orientáciu na strategické ciele. Nasledovná schéma 
znázorňuje prioritné prvky každého územného plánu, ktoré sú analyzované 
aj pri jednotlivých mestách.

Schéma 10 – Požiadavky na územie v samosprávach na Slovensku

Zdroj: Baloga, Bátora, 2015, s. 3.

Pri jednotlivých územných plánoch je analyzovaný charakter územia da-
ného mesta, miera ochrany špecifických častí intravilánov a extravilánov 
miest, koncept vnímania ochrany zelenej infraštruktúry a odpadového hos-
podárstva s orientáciou na ciele, ktoré mesto v strednodobých horizontoch 
plánuje, plus špecifické prvky, ktoré sú zaujímavé pre potreby výskumu v ob-
lasti enviro politík v danom meste. V ďalšom rade ide o analýzu konkrétnych 
aktérov, kde pri územných plánoch a rozvojových programoch miest sú pred-
stavení najpodstatnejší aktéri z kategórií decision makers (samosprávne vý-
konné orgány), policy makers – stakeholders (implementátori alebo zamest-
nanci samospráv) a ,,policy makers – ostatní“, kam patrí súkromný, mimovlád-
ny a občiansky sektor (prípadne akademický). Tieto tri kategórie aktérov sú 
konkrétne analyzované v každej prípadovej štúdii a týkajú sa výhradne agen-
dy životného prostredia, resp. enviro politík. V ďalších častiach prípadových 
štúdií sú menované problematické oblasti definované samotnými mestami, 
a naopak pozitíva alebo silné stránky, ktoré prezentujú predstavitelia miest. 
Ďalšie časti sú venované analýzam strategických cieľov najskôr v oblasti ze-
lenej infraštruktúry a potom zvlášť v odpadovom hospodárstve. Na záver 
analýzy každej prípadovej štúdie sú prezentované konkrétne špecifické ná-
stroje verejnej politiky, ktoré mestá aplikujú pri mestskej zeleni a odpado-
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vej politike. Špeciálne sa táto časť venuje inovačným projektom v zelenej in-
fraštruktúre a odpadovom hospodárstve realizovaným z rôznych fondov, ale 
hlavne z prostriedkov EÚ a národných operačných programov. K projektom 
podporujúcim udržateľné životné prostredie sú zaradené aj cyklotrasy, ktoré 
predstavujú moderné spôsoby v mestách, ako prepojiť potreby obyvateľov 
s dodržiavaním ochrany prírodných prvkov. Ďalej ide o projekty na podporu 
budovania mestskej zelene, inovačných prvkov v zbere, likvidácii či nakla-
daní s odpadmi a pod. Sú prehľadne pri každej prípadovej štúdii rozdelené 
do kategórii právnych, informačných, ekonomických a administratívnych ná-
strojov podľa kategorizácie z teoretickej kapitoly o inováciách v enviro politi-
ke. Posledná časť každej prípadovej štúdie je zhrnutím špecifickosti každého 
mesta, ktoré sumárne vyplynuli z rozhovorov s predstaviteľmi miest. Celkovo 
je logika prípadových štúdií podobná, avšak každé mesto je jedinečné a preto 
aj charakter analýzy sa v každom meste odlišuje. Cieľom nie je komparácia 
miest, ani poukazovanie na horšie či lepšie príklady, ale skôr na praktické vý-
sledky samospráv, ktoré majú svoje vlastné potreby a charakter environmen-
tálnych riešení.

3.2 MESTO PEZINOK

Z územného plánu mesta Pezinok vyplýva, že samospráva sa nachádza 
v Bratislavskom samosprávnom kraji a je známa vinohradníckou tradíciou. 
Jej rozloha sa rozkladá na dvoch katastrálnych územiach Pezinok a Grivana 
a má celkovú výmeru cca 7 200 ha s počtom obyvateľov cca 22 600. Admi-
nistratívne členenie mesta pozostáva z 20 urbanistických obvodov, pričom 
do obytnej kategórie patrí 6 obvodov, do priemyselnej 1 obvod, do lesnej 3 
obvody, do vybavenostnej kategórie 2 obvody, do poľnohospodárskej 5 obvo-
dov, do účelovej 2 obvody a do rezervnej kategórie patrí 1 mestský obvod. Na 
územnom pláne mesta sa zúčastňovali priamo či nepriamo aktéri z kategórie 
decision makers (priamy vplyv na tvorbu dokumentu), ku ktorým patrí pri-
mátor mesta a mestské zastupiteľstvo, ktoré má v roku 2020 25 poslancov. 
Ďalej policy makers – stakeholders (zamestnanci samosprávy s konkrétny-
mi skúsenosťami s fungovaním verejných politík). Sem patria napr. komisie 
mestského zastupiteľstva (konkrétne hlavne komisia životného prostredia, 
prírodných hodnôt a odpadu, komisia územného plánovania a výstavby, 
komisia ekonomiky, financií a podnikania alebo komisia cestovného ruchu 
a turistiky), mestská rada, oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ, 
hlavný kontrolór, ostatní zamestnanci MsÚ v Pezinku, stavebný úrad a pod. 
Poslednou kategóriou sú ostatní policy makers, teda mimovládny, občiansky 
a súkromný sektor. Všetci aktéri na základe sieťovania (networking) sa podie-
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ľajú na tvorbe strategických dokumentov a na fungovaní odpadového hospo-
dárstva a zelenej infraštruktúry, čo potvrdili aj rozhovory so zamestnancami 
mesta Pezinok. Z hľadiska enviro politiky je pre územný plán mesta charak-
teristická hlavne potreba určenia kompetencií a práv mestskej samosprávy 
vo vzťahu k štátnej správe a občanom/ zákazníkom/ rezidentom; potreba 
definovania a lokalizovania plôch s verejnoprospešnými stavbami a s návrh-
mi zastavaných území; zabezpečenie občianskej vybavenosti, rekreácie a ces-
tovného ruchu s prepojením na zvyšovanie požiadaviek na ochranu prírody 
a krajiny; zabezpečenie pozitívnych zmien v podmienkach jednotlivých zlo-
žiek životného prostredia (Územný plán mesta Pezinok, 2017, s. 1-11). To 
sú hlavné body, ktoré mesto Pezinok definuje ako kľúčové pre budúci rozvoj 
v oblasti enviro politiky. 

Hlavné problémy, ktoré definuje samotné mesto s prepojením na potreby 
životného prostredia sa dajú zhrnúť do viacerých kategórií. Mesto vo svo-
jom pláne definuje vytvorenie komfortného a harmonického prostredia pre 
občanov mesta; vytvorenie priestorových predpokladov pre zabezpečenie 
pracovných príležitostí pre obyvateľov územia mesta a pre spádové oblasti; 
mesto taktiež vidí potrebu vytvárania priestorových predpokladov pre lep-
šiu občiansku vybavenosť lokálneho a regionálneho významu; ďalej posilňo-
vanie významu mesta Pezinok; vytvorenie adekvátneho krajinného územia 
s prepojením na potreby rekreácie a cestovného ruchu pre obyvateľov mesta 
aj pre turistov; posilňovanie ekologickejších foriem dopravy (pešie zóny, že-
lezničná preprava, cyklotrasy); taktiež mesto deklaruje dosiahnutie efektív-
neho využitia zastavaného územia a jeho rozširovanie prispôsobiť záujmu 
ochrany prírody a krajiny na území mesta. Ďalej mesto dbá na zabezpečenie 
dostatočného množstva rozvojových plôch pre rozširovanie mestských funk-
cií s prepojením na budúci vývoj v oblasti demografie či potrieb skvalitnenia 
životného prostredia. Pezinok deklaruje vytvorenie predpokladov pre cel-
kový rozvoj mesta bez ohrozenia jednotlivých zložiek životného prostredia, 
chránených území s prihliadaním na ochranu kultúrno-historického dedič-
stva; podporu zvýšenia kvality životného prostredia pre obyvateľov aj náv-
števníkov mesta Pezinok s prepojením na vhodnú priestorovú organizáciu 
územia a funkčných plôch mesta; podporu jedinečnosti a historického vní-
mania mesta v oblasti vinohradníctva (Územný plán mesta Pezinok, 2017, s. 
42-58). To sú základné body, ktorými mesto Pezinok v záväznom dokumente 
deklaruje zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja samosprávy a zachova-
nie vyvážených potrieb prírody a obyvateľov, prípadne návštevníkov.

Celkovým zámerom mesta v oblasti životného prostredia a zmien reali-
zovaných pre lepšie fungovanie občianskej vybavenosti vyplývajúcim z kon-
cepcie urbanistického rozvoja, je hlavne uchovanie a ochrana vinárskeho 
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charakteru a histórie mesta so zachovaním a rešpektovaním vinohradov 
v podhorí Malých Karpát. Z hľadiska ochrany zelene v meste sú definované 
viaceré oblasti, ktoré spadajú do kategorizácie významných prírodných hod-
nôt. Ide o chránené územia Malých Karpát, prírodné rezervácie (Zlatá stud-
nička), územia európskeho významu (Homoľské Karpaty, Kuchynská horna-
tina, chránené vtáčie územie), chránený strom Grinavský topoľ, lesné porasty, 
vodné plochy, vodné toky, historické krajinné štruktúry a ostatné významné 
krajinné prvky. Mesto disponuje viac ako 50 % katastra lesmi (prevaha listna-
tých stromov), ktoré zaberajú značnú časť extravilánu samosprávy. Intravilán 
mesta je tvorený zeleňou s antropogénnym pôvodom (vytvorené človekom). 
Verejne prístupná zeleň v spomenutom intraviláne mesta predstavuje cca 48 
ha celkového územia. Ako definuje samotné mesto Pezinok, z hľadiska sídel-
nej zelene sú najvýznamnejšími plochami v zastavanom území mesta zámoc-
ký park a zeleň na Radničnom námestí prepojené s líniovou zeleňou na ulici 
M. R. Štefánika a ďalšie uličné stromoradia na iných významných uliciach. 
Mesto disponuje taktiež ostatnými verejne prístupnými zelenými plocha-
mi ako napr. zeleň v bytových zástavbách, sídliskovú zeleň, zeleň v areáloch 
občianskej vybavenosti (školy, športoviská, rekreačné areály, kúpeľný park 
a pod.). Mesto Pezinok delí zeleň v meste do troch kľúčových kategórií. Ide 
o plochy verejne prístupnej zelene (parky, parkovo upravené plochy, zeleň 
verejných priestranstiev, zeleň v bytovej zástavbe, sprievodná zeleň vodných 
tokov či sprievodná zeleň dopravných línií), plochy verejnej neprístupnej ze-
lene (záhrady pri rodinných domoch, záhradkárske osady a pod. – ide o uza-
tvorené objekty zelene, ktoré nie sú prístupné verejnosti) a plochy pre verej-
nosť s obmedzením prístupnej zelene (ide o obmedzenosť prístupu napr. v 
školských zariadeniach, športových zariadeniach, rekreačných zariadeniach, 
zeleň liečebných areálov či nemocníc, výrobných a skladových areálov a pod.) 
(Územný plán mesta Pezinok, 2017, s. 53-56). Koncepčný návrh rozvoja ze-
lenej infraštruktúry v meste Pezinok vychádza z prírodných hodnôt zame-
raných predovšetkým na chránené územia prírody, chránené stromy, súvislé 
lesné porasty, vodné toky a plochy a časti územia cenné z hľadiska zachova-
nia ekologickej stability (ÚPM Pezinok, 2017, s. 56). Podstatné je, že mesto 
prihliada nielen na miestnu úroveň spravovania územia, ale jeho koncepcia 
a návrhy na ochranu životného prostredia sa týkajú aj regionálnej a národnej 
úrovne spravovania územia, pretože oblasť mesta zasahuje aj do priľahlých 
častí prevažne Bratislavského samosprávneho kraja.   

V odpadovom hospodárstve mesto Pezinok pracuje strategicky a od roku 
1993 vypracovalo koncepčné programy odpadového hospodárstva na jednot-
livé programové obdobia. Mesto zabezpečuje likvidáciu komunálnych odpa-
dov kontrahovaním cez externú firmu. Odpadové hospodárstvo je klasickým 
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príkladom, ako je do jeho procesu zahrnuté široké spektrum aktérov celého 
mesta. Každá domácnosť v rodinnom dome má v Pezinku nárok na 3 nádo-
by, a to na netriedený odpad, na biologický odpad a na papier. Plasty mesto 
od roku 2011 triedi zvlášť do plastových vriec (VZN č. 7/2016). Množstvo 
vyprodukovaného komunálneho odpadu v meste za kalendárny rok predsta-
vuje cca 10 000 ton, pričom cca 81 % je zneškodnených a ostatné percento je 
naďalej využívané ako druhotná surovina, resp. na kompostovanie alebo ako 
prídavné palivo do spaľovní (ÚPM Pezinok, 2017, s. 188). Nasledovný graf 
znázorňuje vývoj nakladania s komunálnym odpadom v meste od roku 2012 
po 2016. 

Graf 2 – Vývoj nakladania s komunálnym odpadom v meste Pezinok 
v rokoch 2012-2016

Zdroj: PHSR mesta Pezinok (2017-2023), 2017, s. 151.

Údaje z grafu naznačujú stúpajúcu tendenciu nahromadeného komunál-
neho odpadu v meste. Štatistické dáta sú uvádzané do roku 2016, pretože 
PHSR sa vypracovávalo v roku 2017. Mesto na eliminovanie budúcich nega-
tívnych vplyvov v odpadovom hospodárstve ponúka veľké množstvo služieb 
ako napr. vývoz odpadu podľa vývozného kalendára, vývoz z cintorínov, vý-
voz z rekreačných oblastí, čistenie okolo kontajnerov, množstevný zber pre 
podnikateľov a právnické osoby, zber objemného odpadu a jednotlivé par-
ciálne služby podľa mestskej časti a sídliska. Počet subjektov zo súkromné-
ho sektora, ktorí sa podieľajú na likvidácii či zbere odpadu, je celkovo 5. Ide 
o aktérov, ktorí zabezpečujú na základe zazmluvnenia so samosprávou výkon 
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odpadového hospodárstva v praxi a sú zo súkromného sektora (kategória tzv. 
,,policy makers – ostatní“). V Pezinku sa nachádzajú 3 legálne skládky, kto-
ré zhromažďujú komunálny a iný odpad, ktorý je však v súlade s ochranou 
životného prostredia (VZN č. 11/2016). Mesto taktiež deklaruje pokračova-
nie v separovanom zbere využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo ko-
munálneho odpadu v najbližších rokoch, zabezpečiť následné využitie alebo 
nezávadné zneškodnenie problémových látok, zneškodňovať problémové 
látky odbornou organizáciou, kompostovať biologicky rozložiteľné odpady 
a taktiež vypracovanie nových programov odpadového hospodárstva aj na 
ďalšie roky s ohľadom na udržateľné životné prostredie (ÚPM Pezinok, doda-
tok 2017, s. 68). 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinok vypracovaný 
na roky 2017-2023 je strategickým dokumentom prijatým samosprávnymi 
orgánmi mesta. Dokument vypracovalo viacero aktérov z rôznych sektorov, 
ktorí sa v meste aktívne angažujú aj v oblasti životného prostredia. Do spraco-
vania PHSR boli zapojení riadiaci tím (počet členov 12) s hlavným zástupcom; 
ďalšie pracovné skupiny (celkový počet 8, z toho jedna skupina k životnému 
prostrediu s počtom členov 2); ďalej externá odborná spolupráca (poskytova-
teľ webovej stránky a on-line zabezpečenia); taktiež zapojenie verejnosti do 
koncepcie a rokovania PHSR mesta Pezinok (prieskum verejnej mienky, in-
formovanie mesta cez internetovú stránku, lokálne médiá, účasť na zasadnu-
tiach a pod.). Ide hlavne o mix aktérov zo súkromného, verejného, mimovlád-
neho a občianskeho sektora. Spomenutí aktéri patria hlavne do kategórie 
,,policy makers – ostatní“, pretože majú skôr odporúčací a rokovací charakter 
bez rozhodovacích právomocí. V meste Pezinok je dôležitým koordinačným 
orgánom v politike životného prostredia (oblasť zelenej infraštruktúry a od-
padového hospodárstva) hlavne ,,Komisia životného prostredia, prírodných 
hodnôt a odpadu“, ktorú tvorí jeden predseda, jeden tajomník a sedem členov 
v roku 2020. Ide o dôležitého aktéra z verejného sektora z kategórie ,,policy 
maker – stakeholder“, ktorý pracuje popri mestskému zastupiteľstvu, nemá 
rozhodovacie právomoci, ale zohráva dôležitú koordinačnú a odporúčaciu 
úlohu v témach inovácií v odpadoch a mestskej zeleni. Najpodstatnejším ak-
térom z kategórie decision makers sú mestské zastupiteľstvo, ktoré uznese-
ním č. 188/2017 prijalo v októbri 2017 PHSR na roky 2017-2023 a primátor, 
ktorý podpísal toto rozhodnutie taktiež v októbri 2017. V oblasti životného 
prostredia sú tak v meste Pezinok splnené podmienky zapojenia širokého 
spektra aktérov z rôznych kategórií a sektorov, čím sú procesy schvaľovania 
dlhodobo udržateľného životného prostredia transparentnejšie. 

V roku 2019 v Pezinku predstavovali výdavky z rozpočtu mesta na ochra-
nu životného prostredia celkovo 1 369 719 €, čo predstavuje celkovo 6,76 % 
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všetkých výdavkov mesta za daný rok. Z tejto sumy bolo vyčlenených na od-
padové hospodárstvo cca až 99,66 % a 0,33 % na zelenú infraštruktúru (Roz-
počet mesta Pezinok, 2019). Popri projektovej činnosti mesto Pezinok inovu-
je a implementuje oblasť odpadového hospodárstva a zelenej infraštruktúry 
rôznou škálou konkrétnych nástrojov verejnej politiky. K právnym alebo re-
gulačným nástrojom patrí v meste Pezinok hlavne Územný plán mesta Pe-
zinok z roku 2017 s dodatočnými úpravami a novelizáciami, ďalej Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2017-2023, všeobecne 
záväzné nariadenia upravujúce hlavne nakladanie s odpadmi a opatrenia 
k mestskej zeleni, programy odpadového hospodárstva na jednotlivé roky 
a pod. K zaujímavým právnym nástrojom mesta patrí taktiež spracovaný pod-
klad pre údržbu zelene s názvom ,,Pastorizácia a inventarizácia zelene v mes-
te Pezinok“, ktorý určuje rámec mesta pre zachovanie ekologickosti a údržby 
mestskej zelene. K ďalším regulačným nástrojom v oblasti zelenej infraštruk-
túry patria napr. ,,Metodické pokyny starostlivosti o stromy v meste Pezinok“; 
,,Hodnotenie drevín – vybrané dreviny – sofory japonské v centre mesta“; 
expertný posudok ,,Stanovenie stability drevín zvukovým tomografom FA-
KOPP 3D“; ďalej tomografické posúdenie zdravotného stavu a stability 107 
ks stromov v meste a pod. Mesto ďalej využíva právne nástroje v tejto oblasti 
v podobe rôznych zákazov (zákazy na úseku ochrany drevín atď.), povinností 
(povinnosti vlastníkov pozemkov atď.) a ostatných špecifických všeobecne 
záväzných nariadení k ochrane mestskej zelene. V oblasti odpadového hos-
podárstva využíva mesto Pezinok špecifické právne nástroje ako zmluvy s ex-
ternými subjektmi zabezpečujúcimi zber a likvidáciu odpadov. Mesto využíva 
aj širokú škálu informačných nástrojov verejnej politiky. Z tejto kategórie pri 
odpadovom hospodárstve zabezpečuje občanom napr. návody, ako nakladať 
s odpadmi, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, ďalej zverejňovanie 
na úradných tabuliach mesta, na internetovej stránke a taktiež v pezinskej 
televízii. Každá domácnosť dostáva taktiež informačný kalendár o vývoze od-
padov, Pezinok umožňuje aj likvidáciu špecifického druhu odpadu, ako sú ori-
ginálne tonery. Pre túto službu má mesto zazmluvnenú likvidáciu s externou 
firmou a vlastnú internetovú stránku, kde sa občania dozvedia všetko pod-
statné. V oblasti zelenej infraštruktúry mesto využíva hlavne rôzne enviro 
kampane na ochranu lesov, drevín, vôd, ovzdušia, evidenciu pre poľovníctvo, 
rybárske lístky, evidenciu psov, nahlasovanie zabíjačiek a pod. K špeciálnym 
informačným nástrojom pre informovanie o využívaní mestskej zelene patrí 
tzv. ,,Pasport miestnych komunikácií a chodníkov + zelene“ z roku 2015, kto-
rý prehľadne informuje o stave predmetných prvkov využívania mestskej ze-
lene s prepojením na funkčnosť územia pre obyvateľov mesta Pezinok. Mesto 
taktiež umožňuje obyvateľom komunikovať cez sociálne siete a internetovú 
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stránku v oblasti nahlasovania vznikajúcich nelegálnych skládok, ktoré sú 
v pravidelných intervaloch prezentované a miestnou komunitou so spoluprá-
cou so samosprávnymi orgánmi aj likvidované, resp. riešené. K tretej kategó-
rii patria administratívne nástroje verejnej politiky. Pri zelenej infraštruktúre 
a odpadovom hospodárstve ide hlavne o priame poskytovanie služieb ako 
likvidácia vznikajúcich nelegálnych skládok, vývoz a likvidácia komunálne-
ho odpadu, vývoz z cintorínov, rekreačných oblastí, zber objemného odpa-
du, čistenie okolo kontajnerov, kosenie trávnikov, kosenie burinísk, jesenné 
a jarné vyhrabávanie trávnikov, čistenie zelených plôch od odpadu, odburi-
ňovanie a čistenie záhonov kríkov, polievanie výsadieb, orezávanie a výrub 
drevín, výsadba novej zelene, odburiňovanie zámkových dlažieb, lavičiek, vý-
mena piesku v pieskoviskách pre deti podľa požiadaviek hygienikov, oprava 
a nátery prvkov popri mestskej zeleni a pod. Všetky služby mesto väčšinou 
kontrahuje cez externé firmy alebo si ich zabezpečuje vlastnými prostriedka-
mi, prípadne kombináciou. Mesto Pezinok investuje cca 99 % výdavkov hlav-
ne na odpadové hospodárstvo. Do zberu, likvidácie a osvety sa zapája celé 
mesto s prepojením verejného, súkromného, mimovládneho a občianskeho 
sektora. K najvýznamnejším ekonomickým nástrojom verejnej politiky v ob-
lasti odpadového hospodárstva a zelenej infraštruktúry v meste patria hlavne 
projekty financované zo zdrojov EÚ a domácich a ostatných grantov. Popri 
poplatkom za využívanie služieb a daní sú projekty v meste Pezinok dôleži-
tým inovačným prvkom v oblasti enviro politiky.2 Mesto realizovalo viacero 
projektov, ktoré sa dajú zaradiť do oblasti životného prostredia. Nasledovná 
tabuľka prehľadne zobrazuje realizované projekty, ktoré sa dajú radiť do ob-
lasti enviro politiky.

Tabuľka 7 – Realizované projekty v oblasti enviro politiky v meste Pezi-
nok

Názov projektu Doba 
projektu

Celkové 
výdavky (€) Fond/ podpora

Eko-kampaň Za čistejší Pe-
zinok 2003 4 896 Nadácia otvorenej 

spoločnosti

Značenie cyklotrasy Pezinok 
- Senec 2004 666 Nadácia Ekopolis

2 Projekty sa dajú radiť do kombinácie právnych administratívnych a ekonomických nástrojov, 
ale keďže ide o priame dotácie, bez ktorých by projekty neboli realizované vo výskume pri 
všetkých prípadových štúdiách z miest Slovenska sú projekty považované výhradne za eko-
nomické implementačné nástroje verejnej politiky. Aj z hľadiska jednoduchšej kategorizácie 
a pre lepší prehľad a orientáciu v skupinách analyzovaných nástrojov verejnej politiky.
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Bezbariérový areál rekreácie 
a športu 2007 731 116 + 5 

% mesto JPD NUTS II, O. p. 1.4

Zeleň pre Saharu 2009 3 303 Nadácia Pontis

Revitalizácia zelenej pamiat-
ky – Zámocký park Pezinok 2011 679 786 ERDF a ŠR

Rekonštrukcia Záhradnej 
ulice v Pezinku 2011 152 638 ERDF a ŠR

Oprava dvoru ZOS Pezinok 2014 1 500 Bratislavský samo-
správny kraj

Ochrana životného pros-
tredia a zdravia Rómov v 

Glejovke
2014 2 000

MV SR – Úrad splno-
mocnenca vlády SR 
pre rómske komu-

nity

Vybudovanie cyklochodníka 
Pezinok - Limbach

03/2019 – 
08/2020 721 509

ERDF + Integrovaný 
regionálny operačný 

program + Minis-
terstvo pôdohospo-

dárstva a rozvoja 
vidieka SR

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dokumentácie k projektom mesta Pezinok, 2020, 
[online].

Predkladaná tabuľka zobrazuje pomerne kontinuálnu úspešnosť mesta 
Pezinok realizovať inovačné projekty v enviro oblasti. Zo všetkých realizo-
vaných projektov ide skôr o investície do oblasti zelenej infraštruktúry ako 
odpadového hospodárstva. Celkovo ide o kombináciu národných fondov 
s regionálnymi až európskymi. Priemerné výdavky na všetky projekty sú 
cca 255 068 €, čo je spôsobené hlavne veľkými investičnými projektmi z ro-
kov 2007, 2011 a 219-2020. Z projektov, ktoré boli financované z fondov EÚ 
(ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja /anglická skratka/ a iné), boli 
inovácie a investície smerované do oblastí bezbariérových areálov pre rekre-
áciu a šport, ďalej pre revitalizáciu zelene v mestskej pamiatke Zámocký park 
Pezinok, ďalej pri rekonštrukcii Záhradnej ulice a pri vybudovaní cyklochod-
níka Pezinok – Limbach. Všetky projekty reflektujú potrebu mesta vyplýva-
júcu z územných plánov a programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 
Hlavným zdrojom financovania enviro politiky je mestský rozpočet, pričom 
doplňujúcimi zdrojmi sú mimorozpočtové prostriedky ako rôzne neštátne 
fondy a nadácie či zdroje priamo z EÚ. Na schvaľovaní projektov sa podieľa ši-
roké spektrum aktérov mesta. Vyššie je uvedené, že z celkových výdavkov za 
rok 2019 bolo cca 99 % z nich investovaných do odpadového hospodárstva. 
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Zelenú infraštruktúru mesto preto viac financuje z dotačných programov 
a fondov, čím vie cielene rozložiť financovanie ako odpadového hospodárstva 
(skôr z vlastných zdrojov), tak z externých zdrojov pri zelenej infraštruktúre.

Rozhovory s predstaviteľmi mesta Pezinok potvrdzujú aktívnu komuni-
káciu a participáciu neverejného sektora s mestom v oblasti životného pros-
tredia. Aj v zelenej infraštruktúre aj odpadovom hospodárstve sa v Pezinku 
angažuje občiansky, súkromný a mimovládny sektor a spoločne tak určujú 
diskurz v rámci aplikácie mozaikového governance. Z rozhovorov vyplýva, že 
mestu pomáha aj osobná angažovanosť primátora v environmentálnych té-
mach. Z jeho iniciatívy vzišlo viacero podnetov alebo aktivít, ktoré sa v meste 
riešili. Ide napr. o zlepšenie hospodárenia s lesmi, kde primátor sám inicioval 
využitie lesov viac na prepojenie rezidentov s prírodou ako na ťažbu. Postup-
nými zmenami sa Pezinok dostal aj na základe iniciácie agendy zvnútra mes-
ta do požadovaného stavu. Z hľadiska mozaikového governance to umožňuje 
jasnejší diskurz a smerovanie enviro politík v meste a funkcia primátora ako-
by spája potreby občianstva a mesta s tým, že viac sa tvorba politík opiera 
o prvky active citizenship, ako o striktné riadenie od samosprávnych orgá-
nov. Dôležitým poradným orgánom primátora a mestského zastupiteľstva je 
Komisia životného prostredia, prírodných hodnôt a odpadu, ktorej členovia 
sú poslanci a aktivisti. Mesto Pezinok pravidelne komunikuje svoje zámery 
s verejnosťou, podporuje iniciatívy a enviro združenia napr. cez participatív-
ny rozpočet mesta, kde sú špeciálne prostriedky venované na podporu eko 
a enviro inovácií. Samospráva v menších sumách alebo technickým zabezpe-
čením pomáha aktivitám, ktoré často na vlastné náklady zveľaďujú mestskú 
zeleň alebo dohliadajú nad nelegálnymi skládkami či nakladaním s odpad-
mi. Z takýchto iniciatív mesto podporuje napr. výsadbu lúčnych kvetov na 
sídliskách, separáciu akéhokoľvek odpadu, vypočutie názorov neverejného 
sektora pri tvorbe nového programu odpadového hospodárstva a iné parciál-
ne časti oblasti životného prostredia. Mesto chystá v budúcnosti na príklade 
rakúskej praxe vytvoriť vlastnú kompostáreň, zberný dvor a pod. Environ-
mentálne vzdelávanie mesto nerobí na pravidelnej báze, ale skôr osvetovou 
kampaňou a rôznymi čiastkovými akciami (k tvorbe či udržiavaniu mestskej 
zelene alebo odpadovému hospodárstvu) a mesto neeviduje pravidelné šta-
tistiky o vývoji životného prostredia a zlepšenia stavu z pohľadu obyvateľov. 
Diskurz enviro politiky je smerovaný skôr na plnenie koncepcií z územného 
plánu či programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Keďže je Pe-
zinok významnou vinohradníckou oblasťou, pravidelne konzultuje primátor 
a mestské zastupiteľstvo inovačné kroky aj so súkromným sektorom. Špeci-
fickosť územia intravilánu a extravilánu mesta si vyžaduje odborné stano-
viská a zosúladenie potrieb nielen súkromných vinárov, ale aj potreby mesta 
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s prepojením na ochranu pôd a podzemných vôd. Z rozhovorov vyplýva, že 
v budúcnosti mesto plánuje investovať do udržateľnosti pôd, ktoré sú pre 
vinohradnícke oblasti, akým je územie Pezinka charakteristické. Sami akté-
ri z rôznych sektorov tak v Pezinku vytvárajú pravidlá hry, ktoré sú typické 
pre mozaikový governance. Vyváženie potrieb mesta a aktívneho občianstva 
umožňujú samospráve lepšie kumulovať a rozdeľovať zdroje na riešenie tém 
v zelenej infraštruktúre a odpadovom hospodárstve. Rozhovory s mestom 
potvrdzujú, že Pezinok investuje nie len do projektov v oblasti životného pro-
stredia, ale aj do budovania interných kapacít na posilnenie pozícií imple-
mentátorov (policy makers – stakeholders) verejných politík. Mesto sa snaží 
posilňovať svoje štruktúry aj o predstaviteľov z občianskeho či mimovládne-
ho sektora, resp. obyvateľmi, ktorí majú skúsenosti z menovaných sektorov. 
Posilňuje to vyváženosť potrieb medzi obyvateľstvom a mestom a cielenej-
šie sa dosahuje požadovaný efekt. Výhodou mesta je aj orientácia primátora 
na environmentálne témy, čo z pohľadu mozaikového governanace vytvára 
predpoklad pre lepšiu kontrolu dodržiavania stanovených cieľov v strategic-
kých dokumentoch a potvrdzuje to fakt, že mesto zastupuje nie len verej-
ný, ale aj občiansky či mimovládny sektor priamo na výkonných pozíciách. 
Mesto sa v budúcnosti obáva, ako budú financované väčšie projekty v enviro 
politike, pretože často musia samosprávy inovácie riešiť spolufinancovaním. 
5 %-ná hranica spolufinancovania sa v budúcnosti pravdepodobne zvýši na 
10 až 15 %, čo pre menšie samosprávy, akou je Pezinok, otvára problémy 
v oblasti finančných zdrojov. Preto sa mesto orientuje na úzku spoluprácu 
neverejného sektora so samosprávnymi orgánmi a pripravuje sa tak na oveľa 
užšie prepojenie a potrebu aktívneho občianstva v oblasti trvalo udržateľné-
ho životného prostredia. 

3.3 MESTO ŠAĽA 

Z územného plánu mesta Šaľa vyplýva, že samospráva patrí do Nitrianske-
ho samosprávneho kraja, jeho celková rozloha je cca 4 500 ha a má cca 23 000 
obyvateľov a územne sa delí na 29 menších častí. Najdôležitejšie mestské čas-
ti sú dve, a to Šaľa a Veča. Z celkovej rozlohy katastrálneho územia tvorí cca 
3 400 ha poľnohospodárska pôda, čo značí, že Šaľa sa nachádza na úrodnej 
nížine popri rieke Váh. Intravilán obce predstavuje cca 11 % z celkového úze-
mia a extravilán cca 89 %. Na tvorbe územného plánu a konkrétne stratégii 
k životnému prostrediu sa podieľalo značné spektrum aktérov. Najdôležitej-
ším orgánom je mestské zastupiteľstvo, ktoré v roku 2020 pozostáva z 21 
poslancov, spolu s primátorom (kategória decision makers) z verejného sek-
tora. Podstatnou zložkou podieľajúcou sa na tvorbe územného plánu mesta 
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sú aktéri z kategórie policy makers – stakeholders, kde patrí napr. riadiaci tím 
zložený zo zástupkyne primátora mesta, prednostky MsÚ, referátu pre rozvo-
jovú stratégiu a štrukturálne fondy MsÚ, hlavného architekta mesta, komisie 
územného plánovania a dopravy, komisie životného prostredia, verejného 
poriadku a bezpečnosti atď. (Územný plán mesta Šaľa, 2020, s. 7-21). Sú to 
zamestnanci obce, ktorí implementujú verejné politiky v oblasti odpadového 
hospodárstva a zelenej infraštruktúry do praxe. Vedia zásadným spôsobom 
z vlastných pracovných skúseností definovať nedostatky a zakomponovať ich 
do návrhov pre budúce stratégie. Dôležitým aktérom v meste Šaľa je podnik 
,,Duslo, a. s.“, ktorý je najväčším zamestnávateľom v okrese Šaľa. Veľké pod-
niky vytvárajúce pracovné miesta so značným podielom na vplyv na život-
né prostredie sa radia z hľadiska kategorizácie aktérov verejnej politiky do 
špecifickej skupiny, ktorou sú tzv. gatekeepers. Ide o silných aktérov, v tomto 
prípade zo súkromného sektora, ktorých nemožno v danom území ignorovať, 
majú vplyv na tvorbu verejných politík a zásadné vyjednávacie právomoci. 
Takýmto aktérom je v meste Šaľa vyššie menovaný podnik. Zvyšní aktéri z ka-
tegórie ,,policy makers – ostatní“ sú zo skupiny ostatného súkromného sekto-
ra (firmy, podnikatelia a pod.), mimovládne a občianske iniciatívy a občania 
ako samostatná kategória. Všetky typy aktérov sa aktívne podieľajú na tvorbe 
strategických dokumentov v meste a taktiež na kontinuálnom fungovaní poli-
tík odpadového hospodárstva a zelenej infraštruktúry, čo vyplýva aj z rozho-
vorov zo zamestnancami mesta Šaľa.

Mesto Šaľa v Územnom pláne z roku 2020 definuje zásadné ciele a úlo-
hy v oblasti trvalo udržateľného životného prostredia na jeho území. Mesto 
sa zaväzuje harmonicky a trvalo udržiavať rozvoj, zámernú a cieľavedomú 
optimalizáciu vzťahu človeka a prírody v priestore, zachovanie a podpo-
ru identity prostredia a človeka, ktorý v ňom pôsobí. Ekonomický rozvoj je 
v územnom pláne definovaný len ako prostriedok, nie cieľ. Protichodné zá-
ujmy obyvateľov obce a potrieb prírody sa mesto Šaľa snaží eliminovať cez 
potrebnú koordináciu viacerých sektorov a širokého spektra aktérov, čím 
sa posilňujú princípy prístupu tzv. bottom-up. Mesto si v územnom pláne 
uvedomuje, že urbanizácia a hospodársky rozvoj obyvateľstva na jeho úze-
mí prináša aj ekologické a environmentálne zaťaženie. Preto je deklarovaná 
nutnosť kvalitného manažmentu pri hospodárení aj s neobnoviteľnými prí-
rodnými a surovinovými zdrojmi. Samospráva sa ďalej zaväzuje zachovávať 
a rozvíjať prírodné, kultúrne a materiálne hodnoty, sústavne zlepšovať ži-
votné podmienky obyvateľov, životné prostredie a tlačiť dôraz na ekologické 
požiadavky v súlade s presadzovaním trvalo udržateľného rozvoja; vytvárať 
predpoklady pre jednotlivcov, spoločnosť s prepojením na potreby prírody. 
Mesto taktiež rozdeľuje tieto činnosti na tri hlavné kategórie, ktorými sú po 
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prvé koncepcia konkrétnych výstupov od samosprávnych orgánov v podobe 
obecných pravidiel, ďalej regulácia/ kontrola, kde výstupmi sú konkrétne 
plány a regulatívy so zapojením aj ostatných sektorov a informačná, vzdelá-
vacia a vedecká orientácia, kde sa postupne pravidelne zhodnocuje súčasný 
stav územia a jeho budúci potenciál či ohrozenia (Územný plán mesta Šaľa, 
2020, s. 27-35). Mesto Šaľa tak v pravidelných intervaloch konzultuje na báze 
rozsiahleho dialógu cez samosprávne orgány budúce smerovanie a zmeny, 
ktoré sa naskytnú v oblasti životného prostredia. Zapojenie širokého spektra 
aktérov zabezpečuje väčšiu transparentnosť, legitimitu prijatých rozhodnutí 
a taktiež relevantnejšie informácie a návrhy budúcich riešení, čo je podstatou 
trvalo udržateľného životného prostredia. 

K najvýznamnejším chráneným územiam či objektom v meste z hľadis-
ka mestskej zelene patrí napr. prírodná pamiatka Trnovské rameno, ďalej 
chránený strom – Lipa malolistá v záhrade Ústavu sociálnej starostlivosti 
na Okružnej ulici, prírodná rezervácia Ostrov Váhu, chránený areál Vráble, 
prírodná pamiatka Blatné. Samospráva sa v oblasti zelenej infraštruktúry 
zaväzuje zachovávať biodiverzitu, genofond a ekologickú stabilitu územia; 
chrániť a zachovať druhy a biotopy európskeho a národného významu vy-
skytujúce sa na jej území; celkovo zosúladiť ľudské aktivity v území s eko-
logickou únosnosťou krajiny; dobudovať sústavu chránených území prírody 
a zabezpečiť tak ich legislatívnu ochranu; pravidelne monitorovať stav a vý-
voj ekosystémov; realizovať programy na záchranu prírodných a živočíšnych 
druhov; zabezpečiť elimináciu zdrojov poškodenia životného prostredia; za-
bezpečiť renaturáciu a rekultiváciu postihnutých lokalít a podstatnou zlož-
kou je aj propagácia, čiže mesto sa zaväzuje popularizovať prírodné hodnoty 
a význam územia predovšetkým s mladou generáciou a budovať vzťahy všet-
kých obyvateľov a návštevníkov mesta s potrebou ochrany prírodných prv-
kov (ÚPM Šaľa, 2020, s. 49-52). Mesto tak v oficiálnom dokumente definuje 
medzery, kde sa do budúcna dá očakávať akoby stret ľudských a prírodných 
potrieb. Cieľom EÚ je v samosprávach posilňovať princíp solidarity obyvate-
ľov samospráv s životným prostredím. Mesto Šaľa má jasne definované ciele 
na budúce roky, čím sa samospráva právne zaväzuje aj k ich plneniu.

Najrizikovejšie oblasti z hľadiska životného prostredia, ktoré samotné 
mesto vníma, spôsobujú hlavne hospodárske činnosti a rozširujúca sa urba-
nizácia. Za najväčšie riziká s vplyvom na život a zdravie obyvateľov a príro-
dy mesto považuje žiarenie z prírodných zdrojov, radónové riziko a radiačné 
žiarenie, produkciu odpadov a nakladania s nimi, havárie a živelné pohromy, 
environmentálnu mutagenézu a genetické modifikácie, chemické látky a cu-
dzorodé látky v potravinách, plus hlukové zaťaženie z prostredia. Aj v tejto 
oblasti menovaných rizík vidno vplyv tzv. gatekeepers v podobe chemického 
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podniku Duslo, a. s., preto sa pri plánoch udržania biodiverzity a zdravého ži-
votného prostredia musí počítať aj so zásadným vplyvom súkromného sekto-
ra a jeho priamej činnosti v samospráve a okolí. Šaľa sa tak v územnom pláne 
zaväzuje minimalizovať riziká vyplývajúce z negatívnych dopadov na životné 
prostredie. Mesto investuje do moderných technológií, zdokonaľuje environ-
mentálne právne predpisy, predvída do budúcna riziká a celkovo mesto sme-
ruje k ekologizácii hospodárenia na jeho území. 

Konkrétne v oblasti zelenej infraštruktúry Šaľa uprednostňuje koncepč-
né východiská s filozofiou trvalo udržateľného rozvoja vo viacerých oblas-
tiach. V prvom rade mesto koncipuje urbanistickú štruktúru územia tak, aby 
v obytnom prostredí umožňovala samospráva lepšiu cirkuláciu vzduchu; 
ďalej mesto zabezpečuje vyšší podiel vegetácie a vodných prvkov v zasta-
vaných obytných zónach a v centre mesta, vytvára komplexný systém plôch 
zelene s prepojením aj na okolitú krajinu siahajúcu už mimo územia mesta; 
Šaľa taktiež deklaruje orientáciu budúcej výstavby tak, aby sa zamedzovalo 
ich priamemu prehrievaniu v priebehu dní; zabezpečuje a podporuje sprie-
vodnú líniovú zeleň pri cestách, peších a cyklistických trasách, v okolitých 
častiach mesta taktiež prispieva k vytváraniu podmienok pre líniový porast 
vetrolamov a sprievodnej zelene popri poľných cestách; mesto zabezpečuje 
zadržiavanie dažďovej vody v zastavanom území mesta, minimalizuje podiel 
vodonepriepustných povrchov a podporuje zvýšenie kapacity územia; tak-
tiež samospráva usmerňuje odtokové pomery pomocou drobných hydrotech-
nických opatrení a eliminuje vodnú eróziu pôdy v území atď. Taktiež v oblasti 
odpadového hospodárstva mesto deklaruje znižovanie celkovej produkcie 
odpadov v komunálnej sfére a vo výrobe, zaväzuje sa recyklovať a spracová-
vať odpady, rozvíjať a podporovať separovaný zber odpadu a problémových 
látok s cieľom výrazne znížiť celkové množstvo skládkovaného odpadu; ďalej 
mesto zabezpečuje správne a bezpečné nakladanie s nebezpečným odpadom; 
rozširuje separovaný zber odpadu a využíva druhotné suroviny (rozširovanie 
kontajnerových stojísk, budovanie stálych zberných miest a pod.); zhodno-
cuje a spracováva špecifické odpady (plasty, odpady zo zdravotníckych za-
riadení a pod.); deklaruje znižovanie celkového množstva produkovaného 
komunálneho odpadu a zabezpečenie jeho maximálneho zhodnocovania; 
mesto investuje do budovania kompostovacích zariadení na zhodnocovanie 
parkovného a skladového odpadu. Do budúcna sa mesto zaväzuje postupne 
zvyšovať zhodnocovanie biologických odpadov; Šaľa chce budovať a reno-
vovať spracovateľský závod na triedenie a ďalšie spracovanie špecifických 
druhov odpadu; mesto taktiež realizuje sanáciu a rekultiváciu skládok od-
padov so zapojením širšej verejnosti (ÚPM Šaľa, 2020, s. 46-52). Problém, 
ktorý samospráva vníma z dlhodobejšieho hľadiska je prevádzkovanie odka-
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lísk, ktoré zasahujú do územia mesta. V budúcnosti sa dá očakávať aj právne 
riešenie na odstránenie nežiaducich účinkov, ktoré z nich vyplývajú. Hlavné 
zámery mesta sú určené v územnom pláne, samospráva tak priebežne plní 
stanovované ciele so zapojením širšej verejnosti. Šaľa reaguje na aktuálne, 
ale aj budúce možné problémy, ktoré vystihujú špecifický charakter potrieb 
jej občanov a prírody.

Mestskú zeleň možno rozdeliť do troch hlavných kategórií. Prvou kategó-
riou mestskej zelene v Šali je tzv. vyhradená zeleň. Ide napr. o plochy zelene 
vo vlastníctve mesta, pričom tieto plochy nie sú prístupné všetkým občanom 
neobmedzene, ale sú napr. časovo ohraničené. Druhou kategóriou sú plochy 
zelene, ktoré sú vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb a tie vo 
vymedzenom čase umožňujú občanom prístup na dané plochy (napr. areály 
škôl, areál nemocnice, športový areál, zeleň hospodárskych podnikov a závo-
dov). Treťou kategóriou mestskej zelene v Šali sú plochy vo vlastníctve iných 
fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú verejnosti neprístupné. Všetky 
plochy mestskej zelene zaberajú cca 194 ha z celkovej rozlohy, rozloha ve-
rejnej zelene na kosenie je z toho cca 47 ha, parková zeleň cca 3 ha, zvyšok 
ostatná zeleň. Zelenú infraštruktúru zabezpečuje mesto kontrahovaním cez 
dodávateľské externé subjekty, ktoré má na starosti odborný referent MsÚ 
(PHSR mesta Šaľa na roky 2015-2020, 2015, s. 102). Konkrétne v odpadovom 
hospodárstve mesto Šaľa upravuje jeho fungovanie všeobecne záväzné naria-
denie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
a taktiež mesto vypracováva na pravidelnej báze programy odpadového hos-
podárstva mesta na jednotlivé obdobia. Podobne ako zelená infraštruktúra, 
aj odpadové hospodárstvo je v meste Šaľa riešené hlavne kontrahovaním cez 
súkromný sektor. Mesto zabezpečuje viacero druhov služieb v oblasti nakla-
dania s rôznym druhom odpadov (VZN č. 5/2013). Nasledovný graf prehľad-
ne zobrazuje vývoj nakladania a likvidácie komunálneho odpadu v meste 
za posledné roky.
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Graf 3 – Vývoj nakladania s komunálnym odpadom v meste Šaľa v ro-
koch 2004-2014

Zdroj: PHSR mesta Šaľa (2015-2020), 2015, s. 108.

Z vyššie uvedeného grafu vyplýva, že od roku 2004 celkové množstvo ko-
munálneho odpadu kontinuálne rástlo do roku 2012, pričom od roku 2013 sa 
situácia zredukovala a čísla sú priaznivejšie. Pozitívnejšie čísla mesto pred-
stavuje aj v správe v PHSR, kde uvádza, že od roku 2002 zaznamenala Šaľa 
rekord v kg odpadu na jedného obyvateľa v roku 2012, kde čísla vykazova-
li hodnoty 494 kg na jedného obyvateľa. V roku 2014 je to skoro o 100 kg 
na obyvateľa menej, táto hodnota je v spomenutom roku na hranici 384 kg 
(PHSR, 2015, s. 108-109). Údaje z vyššie uvedenej tabuľky sú do roku 2014, 
pretože PHSR, ktorého sú súčasťou, sa prijalo v roku 2015. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesto Šaľa vypracovalo 
v roku 2015 a je určený na roky 2015-2020. Zoznam aktérov, ktorí sa po-
dieľali na tvorbe strategického dokumentu, ktorý sa týka aj oblasti životného 
prostredia, teda zelenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva, je širo-
ký. K najpodstatnejším aktérom z kategórie decision makers patrí primátor 
mesta a mestské zastupiteľstvo, ktoré v roku 2015 prijalo a podpísalo PHSR 
2015-2020. Zoznam aktérov z kategórie ,,policy makers - stakeholders“ je 
taktiež pre tvorbu dokumentu podstatný, pretože síce nemajú priame rozho-
dovacie právomoci, ale implementujú dennodenne verejné politiky do praxe 
a poskytujú tak obyvateľom mesta Šaľa konkrétne hlavne administratívne 
a iné služby. Podstatnú poradnú funkciu v oblasti enviro politiky v meste Šaľa 
má ,,Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti“ pozo-
stávajúca z jedného predsedu a ďalších štyroch členov. Komisia má poradné 
funkcie a predkladá návrhy na zmeny v zelenej infraštruktúre a odpadovom 
hospodárstve priamo mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie a schvále-
nie. Z ďalších aktérov patriacich do verejného sektora z tejto kategórie, ktorí 
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sa podieľali na tvorbe PHSR mesta Šaľa, je potrebné spomenúť zástupkyňu 
primátora mesta Šaľa, riešiteľku v záujme verejnosti zastupovanou občian-
skym združením, prednostku MsÚ, členov referátu pre rozvojovú stratégiu 
a štrukturálne fondy MsÚ Šaľa, ďalej pracovné skupiny z oblastí hospodár-
stva a podnikania (5 členov), zo sociálneho rozvoja a verejných služieb (8 čle-
nov), infraštruktúry (5 členov) a zo životného prostredia (celkovo 9 členov). 
Z oblasti životného prostredia sa pri tvorbe PHSR v meste Šaľa zúčastnil aj 
jeden člen z podniku ,,Duslo, a. s.“ (kategória gatekeeper) a jeden člen z Úradu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Oblasť životného prostredia zasahuje od 
miestnej cez regionálnu a národnú až po EÚ úroveň, preto mesto pri tvorbe 
strategického dokumentu, akým PHSR je, prizvalo na spoluprácu aj vyššie 
uvedených aktérov. Z kategórie ,,policy makers – ostatní“ do rokovaní o prijatí 
PHSR boli prizvaní viacerí aktéri z občianskych iniciatív, mimovládneho sek-
tora, ostatného súkromného sektora a občianskeho sektora. 

Šaľa pri politike zelenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva vyu-
žíva taktiež rôznu škálu špecifických nástrojov verejnej politiky. Z hľadiska 
tzv. administratívnych nástrojov je sem zaradené poskytovanie konkrétnych 
služieb. Mesto pre lepšie spracovanie odpadov a plnenie stanovených krité-
rií a strategických dokumentov poskytuje v rámci odpadového hospodárstva 
viaceré druhy služieb. Samospráva zabezpečuje zber, odvoz, zhodnotenie 
a zneškodnenie komunálneho odpadu cez externú firmu, ďalšiu službu, za-
bezpečovanie dvakrát do roka mobilného zberu nebezpečných zložiek ko-
munálneho odpadu a celoročnú prevádzku zberového dvora taktiež kontra-
huje cez súkromný sektor; zber zmesového odpadu mesto zabezpečuje 1 100 
litrovými kontajnermi pre zmesový odpad z bytov a v rodinnej zástavbe 110 
litrovými kovovými alebo plastovými zbernými nádobami. Zmesový odpad 
Šaľa zbiera trikrát týždenne z kontajnerov a jedenkrát týždenne z rodinných 
domov. Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov samospráva za-
bezpečuje množstevný zber, pričom mesto umožňuje určiť veľkosti zberných 
nádob podľa potrieb. Od roku 1996 je v meste aktivovaný separovaný zber 
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu na sídliskách systémom zberných 
kontajnerov (žlté kontajnery pre plasty, modré pre papier, zelené pre sklo). 
Mesto dvakrát do roka realizuje zber veľkoobjemového a drobného staveb-
ného odpadu počas tzv. jarného a jesenného upratovania, kde je zabezpečená 
aktívna participácia aktérov z kategórie ,,policy makers – ostatní“, kam patrí 
hlavne občiansky, mimovládny aj súkromný sektor. Je to každoročná aktivita, 
ktorou mesto Šaľa zapája do hromadného upratovania väčšiu časť obyvateľ-
stva. K ďalším administratívnym nástrojom patrí napr. zriadenie spaľovne ne-
bezpečných odpadov v spolupráci s areálom podniku ,,Duslo, a. s.“; kontrola 
a odstraňovanie divokých skládok odpadov; cyklický triedený zber komunál-
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nych odpadov; zber starého šatstva a obuvi; zber drobného elektroodpadu 
a malých batérií; zber starých jedlých olejov a tukov z domácností; zber od-
padov z domácností s nebezpečnými vlastnosťami; zber a zhodnotenie biolo-
gicky rozložiteľného odpadu; zberný dvor; zberne druhotných surovín a pod. 
Z oblasti zelenej infraštruktúry mesto využíva tak isto viaceré administratív-
ne nástroje verejnej politiky. Ide hlavne o poskytovanie služieb ako strojné 
čistenie miestnych komunikácií raz mesačne, strojné čistenie chodníkov raz 
mesačne, ručné čistenie pešej zóny každý utorok cez aktivačné práce, čiste-
nie uličných vpustí raz ročne, ručné čistenie obrubníkov a krajníc na miest-
nych komunikáciách raz ročne, čistenie artézskych studní každý pondelok, 
čistenie autobusových zastávok každý piatok aktivačnými pracovníkmi, zim-
né údržby, ostatné služby súvisiace so starostlivosťou o mestskú zeleň. Ide 
o priame poskytovanie služieb alebo kontrahovanie či kombináciu spolupráce 
jednotlivých sektorov, ktoré sú radené do administratívnych nástrojov verej-
nej politiky, ktoré mesto Šaľa využíva. Ďalšou kategóriou nástrojov sú právne 
alebo regulačné nástroje. Najdôležitejšími dokumentmi z hľadiska ohľadu na 
životné prostredie sú Územný plán mesta Šaľa, Program hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja mesta na roky 2015-2020, programy odpadového hospo-
dárstva, všeobecne záväzné nariadenia upravujúce odpadové hospodárstvo 
a zelenú infraštruktúru, odporúčania a príručky pre obyvateľov o nakladaní 
s odpadmi a o využívaní mestskej zelene a pod. Z informačných nástrojov 
verejnej politiky mesto využíva sociálne siete, mestskú televíziu, internetovú 
stránku, ktorá je pravidelne aktualizovaná, úradné tabule, informačné kam-
pane o pripravovaných akciách napr. o hromadnom čistení mesta či o vývoze 
a nakladaní s odpadmi a pod. Ekonomické nástroje, ktoré využíva mesto Šaľa 
sa dajú preukázať cez realizované projekty. V roku 2019 samospráva z roz-
počtu mesta vyčlenila z celkových výdavkov na úrovni 32 794 997 € sumárne 
952 463 €, čo predstavuje cca 2,9 % všetkých výdavkov na oblasť životného 
prostredia. Z tejto sumy mesto vyčlenilo cca 98,89 % na odpadové hospodár-
stvo a 1,11 % na zelenú infraštruktúru (Rozpočet mesta Šaľa, 2019). Realizo-
vané projekty v enviro politike sú predstavené v nasledovnej tabuľke.

Tabuľka 8 – Realizované projekty v oblasti enviro politiky v meste Šaľa 

Názov projektu Doba 
projektu

Celkové 
výdavky (€) Fond/ podpora

Projekt energeticky 
efektívnej komunity 2006 nezistené

Program ,,Intelligent 
Energy – Europe“ od 

EÚ
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Zlepšovanie kvality 
ovzdušia

05/2009 – 
02/2012 2 405 411 ERDF 85 % + MŽP SR 

10 % + 5 % iné

Envirofond 2016 – 
Výmena vonkajších 
výplní otvorov na 

budove ZŠ L. Hollého

06/2016 – 
08/2016 156 390 Environmentálny fond

Znovuoživenie ne-
mocničného parku

08/2016 – 
10/2016 800

Nadácia Ekopolis 
a spoločnosť METRO 

Cash

Zelenšie okolie ZŠ 
v centre mesta 2017 1 000 Tatra banka, a. s.

Zelenší areál ZŠ 2018 1 000 Tatra banka, a. s.
Zmena systému 

zberu odpadov pro-
stredníctvom systé-

mu polopodzemných 
kontajnerov

03/2017 – 
02/2019 59 849 ERDF 95 % + mesto 

Šaľa 5 %

Cyklotrasa za za-
mestnaním do prie-
myselného areálu

12/2017 – 
11/2019 1 187 216 ERDF 95 % + mesto 

Šaľa 5 %

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dokumentácie k projektom mesta Šaľa, 2020, [online].

Dáta z predkladanej tabuľky opäť potvrdzujú opakovaný trend ostatných 
miest, kde na zelenú infraštruktúru je investovaných viac prostriedkov z os-
tatných fondov (hlavne EÚ, štátny rozpočet a iná podpora) a na odpadové 
hospodárstvo je využívaných viac vlastných prostriedkov z mestského roz-
počtu. Priemerné náklady na projekty v oblasti zelenej infraštruktúry a od-
padového hospodárstva sú cca 544 523 €, čo by mesto samo z rozpočtu, 
z ktorého vyčlenilo v roku 2019 na životné prostredie 952 463 €, nevykrylo. 
Z veľkých projektov financovaných z fondov EÚ, ktoré sú radené do kategórie 
ekonomických nástrojov, sú najpodstatnejšie inovačné projekty na zlepšenie 
kvality ovzdušia, zmena systému zberu odpadov cez polopodzemné kontaj-
nery a vybudovanie cyklotrasy k priemyselnému areálu pre obyvateľov mesta 
Šaľa. Ostatné projekty sa týkajú konkrétnych parciálnych častí, ako napr. re-
novácia zelene v areáloch škôl, nemocnice a pod. V jednotlivých projektoch 
spolupracujú aktéri z občianskeho, mimovládneho, súkromného a verejného 
sektora hlavne pri procese schvaľovania a rokovania o forme projektov a jeho 
dopadoch na životné prostredie a taktiež potom pri následnej implementá-
cii. Mesto Šaľa potvrdzuje moderné trendy nastavenia trvalo udržateľného 
životného prostredia cez široké spektrum aktérov a veľkú škálu konkrétnych 
nástrojov verejnej politiky.
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Z rozhovorov s predstaviteľmi mesta Šaľa je badateľné prepojenie fun-
govania samosprávy na prvky mozaikového governance. Celkový diskurz, 
a teda smerovanie v oblastiach zelenej infraštruktúry a odpadového hos-
podárstva, určujú nie len mestské orgány, ale aj mimovládny či občiansky 
sektor. Z kategórie aktivistov v Šali v témach mestskej zelene aktívne pôso-
bí napr. Občianske združenie Petra Bošnáka, ktoré dlhodobo vyvíja aktivity 
smerom k zveľadeniu zelených plôch a rozvoju ostatnej zelene. Pozitívnym 
príkladom môže byť aj iniciatíva ,,Spolu to dáme“, ktorá sa aktivizuje aj v ob-
lasti odpadového hospodárstva. Z rozhovorov vyplýva, že majú cca 15 členov, 
z toho 7 poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných aktivistov. Činnos-
ťou aj iných združení, aktivít či iniciatív, sa v meste zistilo viacero skutočností. 
Občiansky a mimovládny sektor prispel napr. k poznatkom, že Šaľa sa stáva 
akoby centrom hromadenia odpadu z okolitých obcí, kde občania z okresu 
vyvážajú odpad do Šale. Aktivisti taktiež zistili, že sa v meste napr. pri ro-
dinných domoch málo alebo zle separuje komunálny odpad, taktiež, že sa 
mestu možno viac oplatí vyvážať odpady v dvojtýždňových cykloch ako na 
týždennej báze. Z rozhovorov taktiež vyplýva, že aktivisti pravidelne sledujú 
v domových a bytových jednotkách, ako obyvatelia separujú odpad, či vôbec 
separujú a ak nie, tak robia priamu osvetu v teréne. Aktívnou komunikáciou 
s obyvateľmi Šale aktivisti diskutujú o možnostiach separovania, o správnych 
postupoch a vedú si vlastné štatistiky. Činnosťou občianskeho a mimovlád-
neho sektora sa v meste odhalilo viacero nelegálnych skládok. Z hľadiska 
mozaikového governance pri kritériu aktérov je napr. v komisii životného 
prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá je najbližším poradným 
enviro orgánom mestského zastupiteľstva, zastúpený nie len verejný sektor 
(poslanci/ politici), ale aj aktivisti a odborníci, ktorí sa životnému prostre-
diu v meste venujú dlhodobo. Taktiež mesto Šaľa a z rozhovorov to vyplýva, 
je príkladom samosprávy, kde enviro ,,aktivizmus“ je priamo začlenený do 
štruktúr rozhodovacích orgánov (decision makers) a na pozíciách implemen-
tátorov verejných politík (policy makers – stakeholders). Napomáha to vyva-
žovať potreby mesta samotného a občianskych iniciatív, ktoré môžu mať na 
smerovanie enviro politiky v meste odlišný názor. Mimovládny a občiansky 
sektor v meste pomáha určovať diskurz politiky životného prostredia, dohlia-
da nad správnym dodržiavaním nastavených pravidiel hry a kumuluje zdroje 
na enviro vzdelávanie alebo priamu činnosť odstraňujúcu negatívne vplyvy 
v odpadovom hospodárstve či mestskej zeleni. Mesto v strednodobej budúc-
nosti chce realizovať výstavbu polopodzemných kontajnerov. V tejto téme 
pomáha občiansky či mimovládny sektor hlavne pri zbere relevantných dát, 
pri odporúčaniach efektívneho rozmiestnenia kontajnerov, napomáha k me-
dializácii a propagácii nových spôsobov zberu odpadov a pod. Šaľa taktiež 
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pripravuje v spolupráci s Nórskom revitalizáciu lesoparku na základe dobrej 
praxe nórskych miest, v bytových jednotkách chce aj na základe iniciatívy ob-
čianskeho a mimovládneho sektora zaviesť čipové otváranie na kontajnerové 
stojiská, vybudovanie kovových brán okolo kontajnerov, naďalej iniciovať je-
senné a jarné upratovanie v meste a pod. Environmentálne vzdelávanie nie je 
priamo zabezpečované v pravidelných intervaloch z pozície mesta. Skôr ide 
o pomoc aktívneho občianstva (actice citizenship) a cielenú osvetu v komuni-
kácii s obyvateľmi osobne alebo cez facebook, webovú stránku mesta alebo 
cez pripravovaný mládežnícky parlament, ktorého kreovanie zastavila v roku 
2020 a 2021 pandémia Covid-19. Mesto Šaľa taktiež pripravuje v spolupráci 
s enviro aktivistami tzv. hliadky pri kontajnerových stojiskách a na skládkach 
odpadov, kde v spolupráci s mestskou políciou budú nahlasované prípadné 
nelegálne dovozy odpadov od okolitých obcí. Šaľa je tak zaujímavým špeci-
fickým politickým subsystémom environmentálnej verejnej politiky, kde cez 
aktívne občianstvo vie samospráva vykryť nedostatky, ktoré by muselo riešiť 
možno nákladnejšie, ako keď spomenuté činnosti realizuje neverejný sektor. 
Z hľadiska mozaikového governance sú splnené podmienky zapojenia široké-
ho spektra aktérov, ktorí určujú sami pravidlá hry a diskurz smerovania envi-
ro politiky a pri kumulácii zdrojov vedia aktívne pomáhať nie len obyvateľom 
Šale, ale aj samotnému mestu ako samospráve.  

3.4 MESTO TRNAVA 

Katastrálne územie mesta Trnava disponuje rozlohou cca 7 153 ha, je roz-
delené na 45 urbanistických obvodov a nachádza sa v Trnavskom samospráv-
nom kraji a žije v ňom cca 65 500 obyvateľov. Administratívne je samospráva 
rozdelená na 6 mestských častí (stred, západ, sever, východ, juh a Modranka). 
Trnava vo svojom územnom pláne definuje zámer zabezpečenia harmonic-
kého budúceho rastu s prepojením na potreby významných prírodných prv-
kov extravilánu mesta so zelenou kostrou územia v nadväznosti na jednotlivé 
komponenty mesta. Zásadným zámerom samosprávy z hľadiska dlhodobého 
rozvoja a postupného podstatného zlepšenia životných podmienok je vyčle-
nenie rozsiahleho územia pre založenie a vybudovanie lesoparkových a par-
kových plôch po všetkých svetových stranách z hľadiska rozlohy mesta, ktoré 
budú ďalej prepojené na línie biokoridorov a plochy biocentier jestvujúcich 
i tých, ktoré budú začlenené do budúcich návrhov. Aby mesto zabezpečilo 
prepojenie obyvateľov s aktívnym a ochranným využitím prírody, v návrhoch 
Trnavy sú započítané športovorekreačné aktivity a zariadenia pre obyvate-
ľov a návštevníkov so zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj enviro prostredia 
(Územný plán mesta Trnava, 2010, s. 4-37). K rozhodujúcim aktérom z hľa-



91

diska konkrétnej tvorby verejných politík zelenej infraštruktúry a odpado-
vého hospodárstva v meste z kategórie decision makers z verejného sektora 
patrí primátor a mestské zastupiteľstvo, ktoré má v roku 2020 31 poslancov. 
Podstatnú poradnú rolu zohrávajú zamestnanci samosprávy, jednotlivé odde-
lenia, sekcie, referáty a komisie, ktoré sú radené do kategórie policy makers 
– stakeholders. Konkrétne v meste Trnava sa k nim radia Mestská rada mesta 
Trnavy, komisie mestského zastupiteľstva (v oblasti enviro politiky zohráva 
dôležitú poradnú úlohu hlavne ,,komisia životného prostredia a prírodných 
hodnôt“), zástupcovia primátora, hlavný kontrolór, mestský úrad, členovia 
mestských výborov a ďalší. Trnava prepája kreovanie verejných politík v ob-
lasti zelenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva priamo s občian-
skym, súkromným a mimovládnym sektorom, ktorí patria do kategórie ,,poli-
cy makers – ostatní“. Vyplýva to aj z rozhovorov s predstaviteľmi mesta.

Z hľadiska zelenej infraštruktúry mesto dbá na vyváženosť medzi potreba-
mi obyvateľov a prírody. Mesto sa v územnom pláne zaväzuje vybudovať nové 
jadrá systému sídelnej zelene na jestvujúcich plochách zelene, kde chce hlav-
ne dobudovať vybrané jestvujúce plochy zelene, dosiahnuť ich skvalitnenie, 
vytvorenie nových líniových prvkov v systéme sídelnej zelene v už existujúcej 
a navrhovanej sídelnej štruktúre; ďalej chce mesto koncepčne budovať nové 
jadrá systému sídelnej zelene najmä v nových plochách (tvorba lesoparkov); 
mesto sa zaväzuje taktiež aktívne hľadať a podporovať tvorbu urbanistických 
subcentier formou parteru, pri budovaní ktorého by bola využitá i vysoká ze-
leň ako súčasť iných dominantných funkcií vymedzených funkčných blokov 
(napr. priestory pri významných objektoch a obchodoch). Trnava tak chce 
vybudovať aktívny systém ekologickej stability. Celková koncepcia rozvoja 
urbanizovaného územia v meste vymedzuje 4 nosné plochy zelene, tzv. jadrá 
urbárnej zelene, ktoré sú lokalizované v štyroch častiach mesta podľa sveto-
vých strán (v severnej, južnej, západnej a východnej časti samosprávy). Ide 
hlavne o nové prvky parkových plôch a lesoparkových plôch alebo rozširo-
vanie už existujúcich parkov a lesoparkov. Mesto chce v budúcnosti pracovať 
ďalej na vymedzení niekoľkých desiatok nových plôch urbárnej zelene men-
ších ako 5 ha a väčších ako 0,5 ha. Trnava tak chce postupne vybudovať sieť 
tzv. subjadier, ktoré budú s jednotlivými jadrami zelene poprepájané a kohe-
rentné a vytvorí sa tak v rámci možností relatívne optimálny systém verej-
ne dostupnej urbárnej zelene (Územný plán mesta Trnava, 2010, s. 36-43). 
Samospráva tak v územnom pláne, ktorý je pravidelne aktualizovaný, strate-
gicky dlhodobo rozvíja potenciál mesta s prepojením kultúrno-historických 
potrieb s potrebami trvalo udržateľného životného prostredia. 

Trnava získala viacero ocenení, ktoré potvrdzujú úspešnosť mesta v po-
skytovaní deklarovaných plánov v oblasti životného prostredia. Ako uvádza 



92

Kureková (2016), v roku 2016 Trnava získala ocenenie ,,Aktívna samospráva“ 
cez kampaň ,,Rozhodnite sa pre mobilitu“, ktorou mesto podporovalo hos-
podárstvo a ekologické využitie územia s prepojením na potreby obyvateľov. 
V meste zorganizovalo 22 subjektov zo súkromného, mimovládneho a ob-
čianskeho sektora 11 aktivít, kde sa zapojilo priamo cca 1 300 obyvateľov 
a nepriamo bolo oslovených až 70 000 ľudí. Ďalším je napr. ocenenie z roku 
2017 s názvom ,,Enviro mesto roka“, taktiež hodnotené cez vplyv na život 
obyvateľov s prepojením na uplatňovanie ochrany prírody a krajiny a ze-
lenej infraštruktúry. Mesto deklaruje, že minimálna výmera zelene v rámci 
funkčných blokov je od 25 do 90 % (Brzá, 2019). Hlavným zámerom mesta 
je spolupracovať na aktívnej participácii aj súkromného sektora (investorov) 
a občianskeho a mimovládneho sektora a dostávať tak do povedomia eko-
logickosť v meste a budovať enviro komunity. Trnava taktiež vytvorila tzv. 
Kanceláriu Zdravého mesta, ktorá patrí do organizačnej štruktúry mestského 
úradu. Ide o kategóriu aktérov policy maker – stakeholder, kde má kancelá-
ria na starosti monitorovací a odporúčací charakter smerom k primátorovi 
a zastupiteľstvu v oblasti životného prostredia v meste. Od roku 2016 Trnava 
taktiež spolupracuje s Národnou sieťou zdravých miest Českej republiky, čo 
prináša taktiež nové poznatky a výmenu skúseností v enviro politike (Mud-
ríková, 2019). Územný plán je potvrdený a doplnený aj všeobecne záväzným 
nariadením mestského zastupiteľstva, ktoré ustanovuje ekologicky zamerané 
smerovanie mesta aj v budúcnosti (VZN č. 466/2020). Viaceré ocenenia v ob-
lasti životného prostredia potvrdzujú pozitívne smerovanie Trnavy k trvalo 
udržateľnému a ekologickému mestu so zapojením širokého spektra aktérov, 
ktorí sa priamo či nepriamo podieľajú na užitočnom užívaní intravilánu, či 
extravilánu samosprávy.

Na území mesta sa nachádzajú viaceré prvky, ktoré nadobúdajú charakter 
chráneného alebo významného dôrazu na jeho ochranu. Ide napr. o chránený 
areál Trnavské rybníky, chránené vtáčie územie Úľanská mokraď, ďalej poľ-
nohospodársky pôdny fond a hydromelioračné opatrenia na ňom vykonané 
(napr. závlahy a odvodnenia), biocentrá, biokoridory a prvky územného sys-
tému ekologickej stability a obecné chránené územie Park Janka Kráľa v Tr-
nave (Územný plán mesta Trnava, 2010, s. 75-86). Samospráva v územnom 
pláne vymedzuje ekologicky a bioticky významné územia, ktoré delí do viace-
rých kategórií ako napr. biocentrum regionálneho významu, biocentrá miest-
neho významu, biokoridory regionálneho významu, biokoridory miestneho 
významu, plošné interakčné prvky, líniové interakčné prvky. V každej kategó-
rii je mestská zeleň rozdelená na tzv. jadrá a subjadrá, ktoré v budúcnosti 
počítajú s prepojením jednotlivých častí enviro prostredia v meste. Mestská 
zeleň je celkovo rozdelená do štyroch kategórií. Prvou je verejná zeleň, kam 
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patria lesoparky, parky a parková zeleň, zeleň pri bytových domoch a ostatná 
zeleň. Druhú skupinu tvorí tzv. vyhradená zeleň, kam patrí zeleň občianskej 
vybavenosti, školských areálov a zariadení, športových areálov, zdravotníc-
kych zariadení a zeleň cintorínov. Tretiu kategóriu trnavskej mestskej zelene 
samospráva radí do tzv. špeciálnej zelene a sem patrí izolačná a sprievodná 
zeleň komunikácií a dopravných zariadení, zeleň výrobných a priemyselných 
areálov, zeleň ochranná s inými areálmi a tzv. rezervné plochy určené na 
funkčné využitie. Poslednú kategóriu tvoria záhrady pri rodinných domoch 
a záhradkárske osady, ktoré mesto zaraďuje do tzv. súkromnej zelene (Do-
datok k ÚPM Trnava, 2015, s. 129-131). Mesto vidí najväčšie problémy ale-
bo nedostatočnosť v niekoľkých faktoroch, ktoré sa mestské zastupiteľstvo 
s primátorom snažia postupne riešiť. Samospráva vidí potrebu postupného 
zvyšovania podielu existujúcich dostupných jadier a subjadier urbárnej zele-
ne do vzdialenosti 300 m, 500 m a 800 m tak, aby postupne došlo k naplne-
niu potrieb územia; ďalej mesto potrebuje postupne znižovať deficit urbárnej 
zelene (hlavne budovaním lesoparkov); budovať predpísaný podiel zelene na 
jednotlivých funkčných plochách; nedostatky plôch zelene chce mesto nahrá-
dzať primeranou formou zelene (napr. zelené terasy, strechy, fasády, oporné 
konštrukcie, ploty atď.); plochy mestskej zelene potrebuje Trnava prepo-
jiť tak, aby rezidenti mali priestor aj na relax a športové aktivity a ich čin-
nosť priamo neohrozovala životné prostredie; ďalej mesto chce rešpektovať 
a ochraňovať tie plochy územia, ktoré sú určené na nezastavanie; dodržiavať 
dostatočnú veľkosť školských areálov a sprístupňovať obyvateľom čoraz viac 
zelene v špecificky určených plochách a časoch; postupne sprístupniť vod-
ný tok Trnávka v intraviláne samosprávy a prepojiť ho na funkčné využitie; 
mesto chce naďalej budovať stromoradia na prepojenie urbárnej zelene v za-
stavanom území s krajinným prostredím mimo zastavaného územia; budovať 
ekodukty a ekopodchody pre živočíchov medzi zastavaným územím a krajin-
ným prostredím a pre vymedzené plochy zelene, stromoradia a stromy nad 
100 rokov chce Trnava zabezpečiť osobitnú legislatívnu ochranu; mesto chce 
zvýšiť hygienu prostredia budovaním prstencov účinnej izolačno-hygienic-
kej viacetážovej zelene v kombinácii so stavebno-technickými opatreniami 
(napr. protihlukové steny a pod.); mesto sa v dodatku k ÚPM z roku 2015 tak-
tiež zaväzuje revitalizovať alebo rozširovať pouličné stromoradia; budovať 
a obnovovať stromovú zeleň na spevnených plochách, parkoviskách a zaria-
deniach parkovania na úrovni terénu; riešiť v mestských častiach primerané 
hospodárenie s dažďovou vodou; v centre a častiach s vyššou koncentráciou 
ľudí budovať v horúcom počasí vodné prvky; adekvátne prispôsobovať nové 
inžinierske siete s ohľadom na životné prostredie a celkovo plochy mestskej 
zelene v intraviláne a extraviláne mať priamo podchytené v projektovej do-
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kumentácii a v kvalitnejšej samosprávnej legislatíve (Dodatok k ÚPM Trnava, 
2015, s. 132-164). Pomer intravilánu a extravilánu celkovej rozlohy územia, 
ktoré predstavuje cca 7 153 ha, je pre intravilán cca 27 % a pre extravilán 
cca 73 %. Do roku 2035 mesto predpokladá, že pomer bude pre intravilán 
38 % a pre extravilán 62 % územia (ÚPM Trnava, 2015, s. 120-121). Aj preto 
samospráva definuje najdôležitejšie problémy, ktoré chce mesto riešiť v ob-
lasti zelenej infraštruktúry v budúcnosti cez rôzne investičné a rozpočtové 
schémy so zapojením čo najširšieho spektra aktérov. Mesto tak buduje trvalo 
udržateľné životné prostredie a dbá na potreby rezidentov a návštevníkov aj 
prírodných prvkov a živočíšstva. 

V odpadovom hospodárstve chce mesto naďalej poskytovať čo najviac 
možností pre recykláciu, separáciu a likvidáciu všetkých druhov odpadu. 
Mesto taktiež pravidelne monitoruje stav skládok, ktoré sa na území Trnavy 
nachádzajú a vyhodnocuje negatívne vplyvy na zdravie obyvateľov. Z tohto 
hľadiska je Územný plán mesta Trnava návrhom na funkčné usporiadanie 
územia so zreteľom na potreby rezidentov a návštevníkov a taktiež prírody 
(rastlinstva a živočíšstva). Z ÚPM vyplýva, že Trnava sa zaväzuje byť v oblasti 
enviro politiky komplexnou, zosúladenou, ekologickou, urbanistickou a so-
cio-ekonomickou samosprávou. Z hľadiska odpadového hospodárstva mesto 
využíva viacero spôsobov na eliminovanie nepriaznivých vplyvov súvisiacich 
s kumuláciou odpadov. Nasledovná tabuľka ukazuje vývoj produkcie ko-
munálneho odpadu v Trnave.

Tabuľka 9 – Vývoj nakladania s odpadmi v meste Trnava v rokoch 2010-
2015

Zdroj: Trnava.sk, Odpadové hospodárstvo, 2020, [online].
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Uvedená tabuľka znázorňuje stúpajúcu, ale pomerne vyváženú produkciu 
odpadu v meste od roku 2010 po rok 2015. Dôležitým ukazovateľom je šta-
tistika množstva vytriedeného zhodnoteného odpadu (v tonách), kde vidno 
v roku 2015 cca o 194 %-ný nárast vytriedeného odpadu oproti roku 2010. 
Množstvo zneškodnených odpadov sa pohybuje na podobných úrovniach. 
Mesto zhruba od roku 2013 investovalo do koncepcie recyklácie a separácie 
a odráža sa to aj na pozitívnych číslach z hľadiska triedenia a zberu odpadov 
v samospráve. Údaje z tabuľky sú uvádzané do roku 2015, pretože štatistické 
dáta vychádzajú z PHSR mesta Trnava, ktoré bolo prijaté v tom istom roku. 
K hlavným aktivitám, na ktoré sa samospráva v oblasti odpadového hospo-
dárstva strategicky pripravuje, patrí prioritne zvýšenie podielu separova-
ného odpadu, kvantitatívne a kvalitatívne zlepšenie systému separovaného 
zberu odpadov, separácia nových komodít, výber a realizácia najvhodnejších 
technológií na zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
(PHSR mesta Trnava, 2015, s. 17-20). Údaje z vyššie uvedenej tabuľky štatis-
ticky preukazujú, že samospráva sa hlavne v oblasti triedenia zhodnoteného 
odpadu zlepšila. V budúcnosti chce preto Trnava naďalej znižovať riziko v ob-
lasti životného prostredia, ktoré vyplývajú z produkcie odpadov na jej území.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava schválený na 
roky 2014-2020 s víziou do roku 2030 je ďalším strategickým dokumentom 
zohľadňujúcim koncepciu a smerovanie samosprávy v oblasti životného pros-
tredia. Ako uvádza samotný dokument, cieľom PHSR bolo zapojiť čo najširšie 
spektrum aktérov. Mesto deklaruje, že na stratégii do roku 2030 sa podieľalo 
viacero dlhodobo konštruovaných a zosieťovaných pracovných skupín k jed-
notlivým prioritným oblastiam PHSR. Z hľadiska kategorizácie sa dá hovoriť 
o mixe aktérov zo skupiny decision makers (primátor a mestské zastupiteľstvo), 
policy makers – stakeholders (hlavne zamestnanci samosprávy a poradné or-
gány) a ,,policy makers – ostatní“ (ostatný verejný, súkromný, občiansky a mi-
movládny sektor). Trnava určila celkovo 15 priorít/ zámerov a celkom 48 opat-
rení/ cieľov. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na 
roky 2014-2020 je tak výsledkom participatívneho strategického plánovania 
(PHSR, 2015, s. 3-8). Mesto popri 15-tim prioritám a 48-im opatreniam definu-
je štyri kľúčové prioritné oblasti. Prvou je oblasť ľudských zdrojov a podnika-
teľského prostredia, ďalšou oblasť dopravy a technickej infraštruktúry, potom 
oblasť komunikácie, verejných služieb a občanov. Pre oblasť enviro politiky 
mesto vytvorilo samostatnú prioritnú os v oblasti mestského životného pros-
tredia a podmienok pre voľný čas, kde spadá aj odpadové hospodárstvo a zele-
ná infraštruktúra. Do oblasti enviro politiky patria parciálne časti, a to životné 
prostredie, obnova verejných priestorov, príťažlivé centrum mesta a voľný čas. 
K opatreniam, ktoré spadajú do prvej oblasti ,,životné prostredie“, Trnava zara-
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ďuje opatrenia k budovaniu krajinných prvkov a obnovu biokoridorov na území 
mesta; ďalej elimináciu dopadov zmeny klímy a predchádzanie rizikám; opatre-
nia k odpadovému hospodárstvu mesta a environmentálnu výchovu a osvetu. 
K druhej oblasti s názvom ,,obnova verejných priestorov“ mesto vytvára opat-
renia k humanizácii obytných súborov a znižovanie energetickej náročnosti 
verejných budov. K tretej oblasti ,,príťažlivé centrum mesta“ patrí obnova a za-
traktívnenie verejných priestranstiev historického jadra. K poslednej oblasti 
v enviro politike s názvom ,,voľný čas“ patria opatrenia k obnove a sprístupne-
niu areálov škôl verejnosti; rozvoj športu, modernizácie a výstavba verejných 
športovísk a rozvoj a modernizácia zariadení pre kultúru a voľný čas s ohľadom 
na trvalo udržateľné životné prostredie (PHSR mesta Trnava, 2015, s. 17-20). 
Mesto v prioritnej osi ,,mestské životné prostredie a podmienky pre voľný čas“ 
vytvára kontinuálne podmienky pre zapojenie všetkých sektorov v meste od 
rezidentov až po primátora a zastupiteľstvo. Mesto tak v strategických doku-
mentoch potvrdzuje sieťovanie (networking) aktérov, posúvanie princípov tzv. 
bottom-up a s tým súvisiace aktívne občianstvo (active citizenship), kde mesto 
v jednej z oblastí pre životné prostredie pracuje aj s možnosťami environmen-
tálneho vzdelávania a budovania ekologických komunít.

Tak, ako aj v iných samosprávach, aj Trnava v oblasti životného prostre-
dia, konkrétne v odpadovom hospodárstve a zelenej infraštruktúre, využí-
va rozsiahlu škálu špecifických implementačných nástrojov verejnej politiky. 
K ekonomickým nástrojom patria hlavne poplatky, dane, iné peňažné príjmy či 
výdavky, ktoré si samospráva určuje sama. Z hľadiska dotácií a grantov z regi-
onálnych, národných, EÚ či iných programov sa ekonomické nástroje dajú pre-
zentovať cez realizované projekty v oblasti enviro politiky. V roku 2019 Trnava 
z celkových ročných výdavkov v hodnote 74 539 425 € vyčlenila na životné 
prostredie celkovo 5 749 813 €, čo predstavuje cca 7,71 % celkových výdavkov. 
Z tejto sumy samospráva vyčlenila cca 74,9 % na odpadové hospodárstvo a cca 
25,1 % do zelenej infraštruktúry. Ostatnú činnosť mesto financuje cez ďalšie 
ekonomické nástroje, ktoré sú zobrazené v nasledovnej tabuľke. 

Tabuľka 10 – Realizované projekty v oblasti enviro politiky v meste 
Trnava

Názov projektu Doba 
projektu

Celkové 
výdavky (€) Fond/ podpora

UrbEco – Udržateľný rozvoj 
miest a zmiernenie nega-
tívnych vplyvov životného 

prostredia v mestách

03/2005 
– 

04/2006
2 490 EÚ – LIFE III Životné 

prostredie
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Intenzifikácia separovaného 
zberu odpadov v meste

09/2005 
– 

02/2006
216 458 Recyklačný fond

Intenzifikácia separovaného 
zberu odpadov v meste II. 

etapa

09/2007 
– 

03/2008
205 325 Recyklačný fond

Zlepšenie kvality ovzdušia 
– nákup čistiacej techniky 
pozemných komunikácií

03/2010 
– 

03/2012
536 350 ERDF + OP Životné 

prostredie

Skládka odpadu Boleráz - re-
kultivácia

07/2010 
– 

08/2013
3 005 867 ERDF + OP Životné 

prostredie

Intenzifikácia separovaného 
zberu odpadov v meste III. 

etapa

07/2012 
– 

07/2013
78 783 Recyklačný fond

Mestá odolné na dopady 
zmeny klímy – trnavská in-

špirácia

04/2013 
– 

02/2015
58 020

Program švajčiar-
sko-slovenskej spolu-

práce

Vybudovanie cyklotrasy – 
Saleziánska ulica

09/2018 
– 

03/2020

cca 
397 035 ERDF + OP IROP

Vybudovanie cyklotrasy – 
Bučianska ulica

09/2018 
– 

09/2019

cca 
330 897 ERDF + OP IROP

Implementácia udržateľné-
ho využitia územia – enviro 

manažment funkčných 
mestských častí

05/2016 
– 

07/2019
75 246 ERDF + Interreg Stred-

ná Európa

Mestá odolné na dopady 
zmeny klímy – ozelenenie 

a tienenie lávky na Staroháj-
skej ulici 

05/2018 
– 

09/2019

cca 
467 683 ERDF + OP IROP

Humanizácia obytného 
priestoru Vodáreň dvor

10/2018 
– 

09/2019

cca 
371 941 ERDF + OP IROP

Humanizácia obytného 
priestoru Hospodárska ulica 08/2019 cca 

266 137 ERDF + OP IROP

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dokumentácie k projektom mesta Trnava, 2020, [online].

Mesto plní strategické ciele definované v dokumentoch strednodobého 
plánovania cez viaceré projekty s rôznym druhom financovania. V tabuľke sú 
uvedené len projekty, ktoré boli už realizované, resp. sú v záverečnej fáze vy-
hodnocovania. Priemer vyššie uvedených projektov z hľadiska dotácií a gran-
tov sa pohybuje na úrovni cca 462 249 €. Trnava využíva na menšie projekty 
skôr regionálne, národné alebo ostatné grantové schémy, pričom väčšie pro-
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jekty, ako napr. zlepšenie kvality ovzdušia – nákup čistiacej techniky, rekul-
tivácie vzniknutých skládok, vybudovanie cyklotrás, udržateľný enviro ma-
nažment mestských častí, ozelenenie lávok, humanizácia obytných priesto-
rov, sú už financované s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a z ostatných operačných programov koordinovaných cez EÚ. Mesto Trnava 
tak vie inovovať oblasti zelenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva 
cez kombináciu vlastných zdrojov z rozpočtu samosprávy a ostatných granto-
vých schém na podporu väčších inovačných projektov. Z hľadiska druhej ka-
tegórie tzv. administratívnych nástrojov verejnej politiky používa samosprá-
va v enviro politike hlavne kontrahovanie cez externé firmy, priame poskyto-
vanie parciálnych služieb z vlastných zdrojov alebo kombináciu poskytovania 
cez verejno-súkromné partnerstvá medzi samosprávou a súkromným či mi-
movládnym sektorom. Ku konkrétnym priamym službám, teda administra-
tívnym nástrojom verejnej politiky, patria v zelenej infraštruktúre v Trnave 
hlavne služby typu hodnotenie pestrosti abiotických faktorov krajiny, mo-
nitorovanie negatívnych vplyvov na rezidentov Trnavy, poskytovanie zmien 
v organizácii dopravy (s ohľadom na životné prostredie), čistenie a údržba 
peších zón, priama výsadba zelene v meste, čistenie ulíc a chodníkov, čistenie 
mesta, spevňovanie povrchov, znižovanie tuhých palív v lokálnom vykurova-
ní, kontroly technických stavov a znečistenia pneumatík vozidiel, poskyto-
vanie opatrení na staveniskách, skládkach materiálov, skládkach odpadov, 
oprášenie areálových komunikácií, pravidelná údržba technologických zaria-
dení, rozširovanie sietí cyklochodníkov, zatepľovanie bytových domov regu-
láciou lokálnych zdrojov, čistenie, kropenie a údržba miestnych komunikácií, 
včasné odstraňovanie zimných posypov z komunikácií, pravidelná údržba za-
riadení a kropenie areálových komunikácií, nákup multifunkčných vozidiel, 
čistenie a ich údržba a ostatné služby v oblasti starostlivosti o mestskú zelenú 
infraštruktúru. V odpadovom hospodárstve mesto využíva taktiež adminis-
tratívne nástroje verejnej politiky ako napr. zber odpadu (papier, plasty, kovy, 
sklo, šatstvo, elektroodpad, opotrebované pneumatiky, kompozitné materiály 
a odpad z nich, obaly s nebezpečnými látkami, drobný stavebný odpad a ob-
jemný odpad, odpad z čistenia ulíc, biologicky rozložiteľný odpad a iný biolo-
gicky nerozložiteľný odpad), mesto poskytuje údržbu a zber z kontajnerov na 
triedený zber (v Trnave je na papier 266 ks, plasty a kovy 396 ks, sklo 324 ks 
a na šatstvo 34 ks kontajnerov), rekultivácie skládok a ďalšie parciálne služby 
súvisiace so zberom, likvidáciou a obnoviteľnosťou vyprodukovaných odpa-
dov v meste. Osvedčený spôsob, ktorý sa v meste uplatňuje a dá sa radiť do 
kategorizácie administratívnych nástrojov verejnej politiky, sú tzv. vertikálne 
systémy zberu komunálneho odpadu. Ide o polopodzemné kontajnery, kto-
ré umožňujú vyvážať priamy odpad a nie celé kontajnery. Kureková (2016) 
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uvádza, že ich veľkou výhodou je, že pevne zabudované kontajnery znemož-
ňujú nepovoleným osobám manipuláciu a obmedzujú riziká vandalizmu, čím 
sa táto forma odpadových kontajnerov považuje za ekologickejšiu a celkovo 
hygienickejšiu. Mesto Trnava poskytuje na viacerých sídliskách túto formu 
separácie odpadov a v budúcnosti chce rozšíriť tento spôsob aj na iné časti 
mesta. K ďalšej kategórii patria právne alebo regulačné nástroje verejnej po-
litiky, ktoré v meste Trnava predstavujú hlavne strategické dokumenty ako 
Územný plán mesta, ktorý je pravidelne aktualizovaný, Program hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja, programy odpadového hospodárstva, inštrukcie 
pre rezidentov a návštevníkov mesta v oblasti enviro využitia územia, príruč-
ky, odporúčania a všeobecne záväzné nariadenia v odpadovom hospodárstve 
a zelenej infraštruktúre. K informačným nástrojom verejnej politiky v Trnave 
sa dajú radiť napr. licencie, rebríčky, odrádzanie (zamedzenie negatívnych 
činností v mestských častiach a prírode v extraviláne mesta), ocenenia mesta 
v enviro politike, rôzne propagačné kampane zamerané na oblasti životného 
prostredia (napr. predchádzanie vzniku, využívanie a triedenie odpadov), in-
teraktívna mapa všetkých stanovíšť kontajnerov na odpady na internetovej 
stránke mesta, informačné kampane na zlepšovanie kvality ovzdušia, disku-
sie, workshopy organizované samosprávou, využívanie sociálnych sietí a pod. 
Mesto Trnava tak cez značnú sieť nástrojov poskytuje rezidentom a návštev-
níkom veľké množstvo služieb, ktoré v strategických dokumentoch deklarujú 
trvalo udržateľný rozvoj na jej území. 

Z rozhovorov s predstaviteľmi mesta Trnava vyplýva silná kooperácia ve-
rejného sektora s mimovládnym, občianskym či súkromným sektorom pri 
kreovaní enviro riešení v odpadovom hospodárstve, či zelenej infraštruktúre. 
Trnava je samosprávou, ktorá získala za posledné roky viacero ocenení v ob-
lasti životného prostredia v konkurencii s ostatnými mestami či obcami na 
Slovensku. Z rozhovorov vyplýva dôležitosť nastavenia eko a enviro priorít 
z pozície hlavného reprezentanta mesta, teda primátora. Trnava je špecifická 
tým, že primátor mesta je prakticky aktivistom, ktorý sa o témy environmen-
tálnej politiky zaoberá dlhodobo. Mesto investuje za posledné roky nie len do 
rozvoja infraštruktúry mestskej zelene a do moderných spôsobov nakladania 
a zberu odpadov, ale aj do budovania kapacít v rámci rozhodovacích orgá-
nov (decision makers) a do pozícií implementátorov verejných politík (policy 
makers – stakeholders). Z hľadiska mozaikového governance sa dá hovoriť 
o posilňovaní kritéria zdrojov, kde mesto neinvestuje len do projektov, ale aj 
do budovania technických, ale aj ľudských kapacít. Z rozhovorov vyplýva, že 
mesto má v rámci svojich štruktúr široké zastúpenie aktivistov a odborníkov 
v oblastiach nakladania s odpadmi a v témach rozvoja mestskej zelene. Mesto 
podporuje aj cez menšie grantové schémy iný občiansky či mimovládny sek-
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tor, ktorý sa z participatívneho rozpočtu môže uchádzať o menšie granty na 
podporu eko či enviro činností. Najčastejšie ide o iniciatívy v mestských čas-
tiach na upratovanie alebo zveľadenie priestorov škôlok, škôl či detských ih-
rísk a pod. Tzv. veľké projekty mesto rieši priamo už z vlastných štruktúr, kde 
disponuje dostatočnými zdrojmi na to, aby ostatný občiansky a mimovládny 
sektor prakticky nemusel vykrývať nedostatky kapacít v tejto sfére. Z rozho-
vorov vyplýva, že Trnava väčšie projekty v podstate rieši cez vlastné odde-
lenia, sekcie a iné orgány mesta a nevytvára tak silnú potrebu angažovania 
ostatnej verejnosti, ktorá by mala zásadné pripomienky. Výhodou Trnavy je 
dlhodobá orientácia na environmentálne riešenia, na prepojenie zelene jed-
notlivých mestských častí, na etablované separovanie a bezpečné nakladanie 
a likvidáciu s odpadmi. Z pozície mozaikového governance je diskurz environ-
mentálnej politiky nastavený skôr z pozície verejného sektora, ale dá sa o tom 
polemizovať, pretože v štruktúrach mesta prakticky priamo pôsobia aktéri 
z mimovládneho, občianskeho a súkromného sektora. Z rozhovorov vyplý-
va, že často sa daní aktéri správajú pri tvorbe riešení viac ako aktivisti než 
politici. Mozaikový governance tak cez aktívne občianstvo v meste vyvažuje 
celkové pravidlá hry, ktoré si nastavujú samotní aktéri z viacerých sektorov. 
Činnosť aktérov prispieva aj k environmentálnemu vzdelávaniu, ktoré v mes-
te nie je presne definované a aplikované na pravidelnej báze, ale skôr cez 
osvetovú činnosť a aktívnu komunikáciu samosprávy s rezidentmi a návštev-
níkmi. Z rozhovorov vyplýva, že mesto sa v budúcnosti chce orientovať aj na 
enviro vzdelávanie na školách, kde však vyvstáva potreba ochoty samotných 
škôl. Trnava taktiež v budúcnosti chce posilňovať komunikačné oddelenia, 
aby obyvatelia lepšie chápali budúce zámery a zmeny v oblasti odpadového 
hospodárstva alebo zelenej infraštruktúry. V propagácii pomáha mestu aj Ko-
misia životného prostredia a prírodných hodnôt, ktorá je najaktívnejším po-
radným orgánom mestského zastupiteľstva a jej členmi sú ako poslanci, tak aj 
odborníci či mestskí enviro aktivisti. Z rozhovorov vyplýva aj zaujímavý fakt, 
že mesto Trnava prakticky neeviduje prílišný tlak občianskeho a mimovlád-
neho sektora na orgány mesta v enviro témach. Je to spôsobené tým, že mesto 
doplnilo za posledné roky svoje interné kapacity o odborníkov a priamych 
aktivistov na pozície implementátorov a výkonných orgánov. Z hľadiska mo-
zaikového governance tak aktívne občianstvo (active citizenship) je praktic-
ky priamo angažované v štruktúrach mesta, čo napomáha k prehľadnejším 
pravidlám hry a celkovému diskurzu a smerovaniu Trnavy k udržateľnému 
životnému prostrediu na jej území. 
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3.5 MESTO TRENČÍN 

Katastrálne územie mesta Trenčín dosahuje celkovú rozlohu cca 8 245 ha, 
nachádza sa v Trenčianskom samosprávnom kraji, urbanisticky je zložené 
zo 43 obvodov (pričom jeden nie je súčasťou mesta, ale je uvedený v ÚPM), 
z 12. mestských častí a celkový počet obyvateľov je cca 54 700. Aktéri, ktorí sa 
schválením Územného plánu mesta zaviazali plniť viacero strategických osí, 
prízvukujú v oblasti životného prostredia plnenie kľúčových strednodobých 
cieľov. Mesto Trenčín má v prvom rade v zelenej infraštruktúre ponechať sú-
časnú výmeru lesoparku Brezina s definovaním jeho ochranných pásiem, ďa-
lej definovanie maximálnej plošnej výmery zelene a príslušných funkčných 
využití všetkých plôch sídliskovej zelene, naďalej navrhovať a určovať nové 
plochy zelene ako potenciálne vhodné na založenie súvislých parkov a par-
kových úprav. To sú prioritné osi, ktoré mesto v parciálnych častiach uvádza 
v ÚPM. K najdôležitejším aktérom, ktorí sa podieľali na tvorbe strednodobých 
stratégii v enviro politike, sú hlavne primátor mesta a mestské zastupiteľstvo 
pozostávajúce v roku 2020 z 25 poslancov (kategória decision makers z verej-
ného sektora). K aktérom z kategórie policy makers – stakeholders z verejné-
ho sektora patria v meste Trenčín napr. zamestnanci MsÚ, výbory mestských 
častí, stavebný úrad, sprostredkovateľský orgán pre IROP (Integrovaný regio-
nálny operačný program), komisie mestského zastupiteľstva, a to hlavne ko-
misia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania, ďalej 
komisia finančná a majetková alebo cyklokomisia. Sú to dôležití aktéri, ktorí 
sa podieľajú hlavne na implementácii verejných politík odpadového hospo-
dárstva či zelenej infraštruktúry a sú zásadnými poradnými orgánmi smerom 
k primátorovi a zastupiteľstvu, ktoré už rozhodujú o forme spomenutých po-
litík. Mesto sa v územnom pláne zaväzuje aj naďalej koordinovať činnosť stra-
tégií v oblasti životného prostredia so súkromným, občianskym, mimovlád-
nym a ostatným verejným sektorom, ktorí patria do kategórie ,,policy makers 
– ostatní“. ÚPM zdôrazňuje rešpektovanie výsledkov budúcich prerokovaní 
so všetkými účastníkmi mesta a zabezpečuje tak rešpektovanie všetkých 
potrieb vo verejných politikách životného prostredia (Územný plán mesta 
Trenčín, 2018, s. 7-29). Zaujímavým prvkom v meste Trenčín je, že Územný 
plán mesta z roku 2018 si dala samospráva vypracovať externým subjektom 
,,AUREX, spol. s. .r. o.“, ktorá sa podieľala taktiež na tvorbe formálnej stránky 
dokumentu, v ktorom sú definované priority v oblasti životného prostredia. 
Trenčín tak deklaruje úzku spoluprácu a posilňovanie princípov bottom-up 
v meste pri tvorbe strednodobých a dlhodobých plánoch v enviro politike. 

Mesto Trenčín definuje v územnom pláne viacero strategických problé-
mov, ktoré chce eliminovať, resp. cieľov, ktoré chce dosiahnuť v odpadovom 
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hospodárstve. Prioritou je minimalizovanie negatívnych účinkov vzniku a na-
kladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie, ako aj obmedzova-
nie používania zdrojov a surovín, ktoré sú nebezpečné. Kľúčovými cieľmi sú 
ďalej odkloniť odpady od skládkovania, resp. znížiť počty odpadov na sklád-
kach. Mesto sa zaväzuje zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, 
znižovanie nebezpečných vlastností odpadov a Trenčín chce taktiež podpo-
rovať opätovné využitie odpadov. Ďalej bude mesto zavádzať podporu pou-
žívania materiálov získaných z recyklovaných odpadov na výrobu výrobkov 
a zlepšenia trhových podmienok na takéto materiály, zvyšovať mieru ma-
teriálového zhodnocovania odpadov a energetického zhodnocovania odpa-
dov. Ďalej mesto určuje konkrétne ciele pre komunálne, biologické odpady, 
elektroodpad, odpady z obalov, pre použité batérie a akumulátory, pre staré 
vozidlá, pre opotrebované pneumatiky, pre odpady s obsahom znečistených 
látok, pre odpadové oleje a konkrétne ciele pre zber a likvidáciu odpadu. Sa-
mospráva vypracováva na pravidelnej báze aj programy odpadového hospo-
dárstva mesta Trenčín, kde sú aktualizované ciele, projekty a priority. Naj-
väčšie problémy mesta v odpadovom hospodárstve sa zaraďujú do viacerých 
kategórií ako nakladanie s odpadmi, skládky odpadov, spaľovne odpadov, 
kompostárne, prevádzkované zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Nakla-
danie s odpadmi má mesto dlhodobo vyriešené cez kontrahovanie služieb 
s externou firmou cez 110 litrové, 1 100 litrové a veľkoobjemné kontajne-
ry. Riadené skládky odpadov Trenčín nezaznamenáva. Skládkovanie väčšie-
ho množstva odpadov mesto rieši cez regionálnu vybudovanú skládku ko-
munálneho odpadu v lokalite Dubnica nad Váhom. Tzv. ,,čierne skládky“, kto-
ré sa v meste nachádzajú, mesto čo najrýchlejšie likviduje. Do tohto procesu 
sú zapájaní aj rezidenti Trenčína, ktorí môžu nahlasovať tieto druhy skládok. 
Mesto disponovalo dvoma spaľovňami odpadov, jednou pre nemocničné od-
pady, ktorej vypršala zmluva a druhá spaľovňa nespĺňala emisné limity, preto 
bola s ňou zrušená zmluva. Trenčín má vlastnú kompostáreň pre biologický 
odpad. Zhodnocovanie odpadov prebieha v dvoch hlavných formách. Prvou 
je spracovanie odpadu verejnej zelene (kompostovanie) a druhou je separá-
cia odpadov v zbernom dvore (drobný stavebný odpad, papier, sklo, železný 
odpad, bioodpad, nadrozmerný odpad, akumulátory, pneumatiky a pod.), 
ktoré zabezpečujú externé firmy zazmluvnením s mestom. Na základe me-
novaných faktorov chce mesto Trenčín naďalej investovať do rozširovania 
kompostárne, do rozširovania a úpravy zberného dvora, do triediacej linky 
na redukciu druhotných surovín, do mobilného zberu nebezpečných zložiek 
komunálneho odpadu a do satelitných zberných dvorov (Územný plán mesta 
Trenčín, 2018, s. 230-237). Na splnenie stanovených cieľov musí samospráva 
slniť kontinuálne tri prioritné procesy, ktorými sú neustále zhodnocovanie 
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odpadov, rozširovanie separovaného zberu a ekologické zneškodňovanie od-
padov. 

Zelená infraštruktúra mesta je rozdelená taktiež na viaceré prioritné osi. 
Územie Trenčína a jeho záujmové územie patrí z hľadiska ochrany prírody 
a krajiny do pôsobnosti Štátnej ochrany prírody SR CHKO Biele Karpaty. Sa-
mospráva sa tým pádom v Územnom pláne mesta zaväzuje adekvátne chrá-
niť prírodu v extraviláne, taktiež budovať podmienky na primerané využitie 
rezidentmi a návštevníkmi s ohľadom na environmentálne dopady na príro-
du. Lesné porasty na území Trenčína predstavujú cca 37 % celkovej rozlohy 
(cca 3 070 ha). V intraviláne a extraviláne mesta sa nachádza taktiež mnoho 
významných chránených biotopov, ktoré spadajú aj do cieľov ochrany v bu-
dúcich stratégiách. Ide napr. o bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, dubo-
vo-hrabové karpatské lesy, vápnomilné bukové lesy, lipovo-javorové sutinové 
lesy, teplomilné submediteriálne dubové lesy, jaseňovo-jelšové podhorské 
lužné lesy, vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy, nížinné podhorské kosné 
lúky, chránené xerotemné trávniky, vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých 
lúkach, vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek, karbonátové skalné 
steny so štrbinovou vegetáciou. Ďalej ide o rôzne lesíky a remízky, medze, 
brehové porasty vodných tokov, ostatné vodné toky, plošné mokrade a pra-
meniská, lúčne porasty a ich úhory, skalné spoločenstvá, parkové plochy, 
park M. R. Štefánika, park pri OS Juh, cintoríny a pod. (ÚPM Trenčín, 2018, s. 
268-271). Všetka vegetácia a zeleň spadá pod prísnu ochranu mesta a strate-
gickým strednodobým a dlhodobým cieľom je ich chránenie a zveľaďovanie 
bez poškodenia vplyvom ľudskej činnosti. Mesto sa v stratégii trvalo udrža-
teľného rozvoja zelenej infraštruktúry zaviazalo plniť viaceré prioritné ciele. 
Ide hlavne o rešpektovanie všetkých foriem života na území mesta Trenčín 
a zabezpečenie s tým súvisiacej starostlivosti; zlepšovanie kvality života oby-
vateľov mesta; zachovávanie vitality a rozmanitosti prírodného a kultúrneho 
bohatstva samosprávy; minimalizovanie využívania neobnoviteľných zdro-
jov na území; zotrvanie v hraniciach únosnosti územia; akceptovanie zmien 
hodnotovej orientácie a správania rezidentov a návštevníkov mesta; umožne-
nie maximálnej miery starostlivosti o životné a sídelné prostredie v ňom ži-
júcich spoločenstvách; budovanie mestských štruktúr pre integráciu rozvoja 
a ochrany životného prostredia; budovanie medzinárodných stykov v záujme 
zabezpečenia praktického uplatnenia vyššie uvedených princípov. Na zákla-
de vyššie uvedených cieľov Trenčín kategorizuje 5 prioritných osí. Prvou je 
skvalitnenie životného prostredia, druhou dobudovanie základnej environ-
mentálnej infraštruktúry, potom záchrana prírodného dedičstva a zachova-
nie biologickej a krajinnej diverzity, dobudovanie základnej inštitucionálnej 
starostlivosti o životné prostredie a celkové zvýšenie environmentálneho ve-
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domia obyvateľstva a vytvorenie systémovej environmentálnej osvety (ÚPM, 
Trenčín, s. 463-465). Zelená infraštruktúra tak rovnako ako odpadové hospo-
dárstvo aj v meste Trenčín predstavuje jednu z kľúčových oblastí z hľadiska 
trvalo udržateľného životného prostredia a mesto tak podporuje nie len roz-
voj územia, ale aj rozvoj regiónu a okolitých obcí.

Sídelná zeleň v Trenčíne má podľa územného plánu štyri dôležité funkcie. 
Prvou je biologicko-hygienicko-zdravotná funkcia, pretože vnútromestská 
klíma pozitívne vplýva na návštevníkov a rezidentov, eliminuje a filtruje ne-
žiaduce látky. Druhou podstatnou funkciou mestskej zelene je podľa samo-
správy urbanisticko-kompozičná a estetická. Zelená infraštruktúra prispieva 
k skrášleniu mestských častí, prináša prirodzené prírodné prvky do zastava-
ného územia, prehľadne rozdeľuje územie na prírodné chránené prvky a na 
funkčné využitie s ohľadom na zdravé životné prostredie. Treťou funkciou 
sídelnej zelene v Trenčíne je rekreačno-oddychová. V tomto bode sa mesto 
zaväzuje rozširovať prvky zelene v zastavaných častiach územia s tým, aby 
boli vyvážené nie len potreby obyvateľstva, ale aj samotnej prírody. Posled-
nou dôležitou funkciou je ochranná alebo izolačná najmä v areáloch priemy-
selnej a poľnohospodárskej výroby, veľkoskladov, dopravného a technického 
vybavenia územia, vo vegetačných pásoch okolo pozemkov a pod. Spomenutá 
mestská zeleň v Trenčíne je v časti intravilánu rozdelená do deviatich subka-
tegórií. Ide o zeleň verejných priestranstiev, obytného územia, občianskej vy-
bavenosti, zeleň pri špeciálnych plochách a objektoch, zeleň hospodársko-re-
kreačných plôch, priemyselných areálov, obytných súborov, občianskych 
zariadení a ostatná zeleň. Trenčín disponuje na svojom území rozsiahlou 
štruktúrou verejných parkov, ktoré z celkovej rozlohy tvoria cca  14 ha. Ze-
leň, ktorá sa nachádza striktne v intraviláne samosprávy, predstavujú hlavne 
sídliskovú zeleň, stromoradia, zelene cintorínov, športových a rekreačných 
areálov, zeleň školských a výchovných zariadení, záhrady pri individuálnych 
zástavbách, zelene záhradkárskych a chatových osád, lesov, ochrannej zelene, 
vnútroblokovej vyhradenej zelene, zelene pri vodných tokoch a poľnohospo-
dárskych častiach (ÚPM Trenčín, 2018. s. 470-496). Trenčín tak prehľadne 
kategorizuje rôzne stupne mestskej zelene a prispôsobuje inovačné prvky 
potrebám jednotlivých kategórií, ktoré sa svojím charakterom od seba navzá-
jom odlišujú. 

V odpadovom hospodárstve mesto Trenčín zavádza už dlhodobo tzv. zber 
,,zeleného odpadu“ prostredníctvom 120 litrových a 240 litrových nádob 
alebo vlastných kompostovacích zásobníkov vo všetkých rodinných domoch 
a bytových domov so záhradou alebo pozemkom vo vlastníctve, na ktorom sa 
nachádza zeleň. Taktiež mesto organizuje každoročne tzv. kampaňový sezón-
ny zber počas jesenného upratovania. Odpadové hospodárstvo je dostupné 
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pre občanov vo viacerých formách, napr. v harmonograme vývozov na inter-
netovej stránke, v mesačníku INFO alebo v tlačenej forme na Klientskom cen-
tre MsÚ, ktorý sa vyváža 26krát za rok. Mesto investuje do viacerých moder-
ných spôsobov, kde rezidentom Trenčína poskytuje viaceré spôsoby zberu 
a likvidácie odpadov (Program odpadového hospodárstva mesta Trenčín na 
roky 2016-2020, 2016, s. 5-9). Pozitívne tendencie v odpadovom hospodár-
stve samospráva preukazuje na štatistických dátach. Napr. objem skládkova-
ného odpadu v Trenčíne bol ešte v roku 1993 na úrovni 35 608 ton, zatiaľ 
čo v roku 2015 je to cca 17 190 ton (PHSR mesta Trenčín, 2016, s. 54-55). 
Nasledovný graf zobrazuje prehľad nakladania s komunálnym odpadom, jeho 
zneškodňovanie a zhodnocovanie od roku 2011 po rok 2015.

Graf 4 – Vývoj nakladania s odpadmi v meste Trenčín v rokoch 2011-
2015

Zdroj: Program odpadového hospodárstva mesta Trenčín na roky 2016-2020, 2016, s. 12.

Vyššie uvedený graf znázorňuje, že mestu sa darí držať hladinu množstva 
vyprodukovaného komunálneho odpadu na úrovni okolo 27-26 000 ton. 
Zneškodnený odpad predstavuje hranicu cca 20 000 ton, čo vykazuje pozi-
tívne hodnoty. Od roku 2011 Trenčín úspešnejšie zhodnocuje komunálny 
odpad, kde sa percento v roku 2015 zvyšuje. Údaje z grafu sú uvedené do 
roku 2015, pretože Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín 
na roky 2016-2022 bol vypracovaný v roku 2016. Mesto uvádza, že vytriede-
né množstvo komunálneho odpadu vykazuje pozitívne štatistické hodnoty, 
ktoré sú nad priemerom slovenských samospráv. Plány samosprávy v odpa-
dovom hospodárstve sú orientované hlavne na čo najvyššiu mieru recyklácie 
a ekologického zhodnocovania odpadov, ďalej na zneškodňovanie odpadov 
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skládkovaním. Mesto naďalej plánuje strednodobé investície a zazmluvnenie 
poskytovania služieb v odpadovom hospodárstve prevažne cez externé sub-
jekty, s ktorými má dlhodobejšie skúsenosti. Pre ekologickejšie zamedzenie 
negatívnych vplyvov odpadov na mestskú zeleň a krajinu mesto taktiež plá-
nuje vypracovávať odborné posudky hydrogeologické posudky, monitoringy 
kvality vôd v prameňoch a v prírode v pravidelných intervaloch (navrhova-
ných aspoň každých päť rokov) (PHSR mesta Trenčín ma roky 2016-2022, 
2016, s. 54-55). 

Taktiež v oblasti zelenej infraštruktúry sa mesto radí do samospráv s naj-
vyšším podielom zelene na jej území. Pre trvalo udržateľný rozvoj mesto plá-
nuje aj v budúcnosti prepájať kvalitu prírody s kvalitou žitia v meste ako pre 
rezidentov, tak aj pre návštevníkov. Trenčín sa tak sústredí hlavne na skva-
litňovanie plôch zelene z pohľadu kvality aj funkcie; na využitie a investície 
čo najvyšší podiel zelene na území, ktoré zvýšia celkovú atraktivitu, kvalitu 
bývania, voľnočasových aktivít atď.; cez zelenú infraštruktúru mesto podpo-
ruje alternatívne druhy dopravy, predovšetkým pešej a cyklistickej (tvorba 
tzv. komunikačných zelených osí s názvom greenways); rozvíja ekosystémové 
služby akými sú napr. adaptácia na klimatické zmeny, vodozádržné opatrenia 
atď.; mesto sa sústredí na najvýznamnejšie mestské ,,zelené“ časti, ako napr. 
park M. R. Štefánika, park Pod Juhom, nábrežie rieky Váh a lesopark Brezina 
(PHSR mesta Trenčín na roky 2016-2022, 2016, s. 78-95). Cieľom koncepcie 
zelenej infraštruktúry v meste je znovuobjavenie veľkého benefitu mesta pre 
obyvateľov a návštevníkov, kde kvalitná zeleň a prírodné prvky s efektívnym 
využitím budú napĺňať ciele EÚ o trvalo udržateľnom územnom rozvoji. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín prijatého 
na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2040 predstavuje strednodobú až 
dlhodobejšiu stratégiu vo viacerých oblastiach života mesta a jeho obyvate-
ľov. Z hľadiska enviro politiky a konkrétne odpadového hospodárstva a ze-
lenej infraštruktúry, tak predstavuje ucelený dokument, ktorý cez inovačné 
projekty pomáha zlepšovať stav nakladania odpadov a funkčného využitia 
mestskej zelene. Na tvorbe PHSR sa podieľalo veľké množstvo aktérov. Deci-
sion makers z verejného sektora (primátor a mestské zastupiteľstvo) podpo-
ruje komunity a zapojenie čo najširšieho spektra aktérov v oblasti životného 
prostredia. Do procesu tvorby strategického dokumentu PHSR bola prizvaná 
široká laická aj odborná verejnosť mesta i okolitého regiónu, keďže mesto 
zasahuje prírodou a vplyvom aj do zvyšku okresu. Mesto vytvorilo špecifickú 
kampaň ,,Trenčín si Ty“, ktorá trvala vyše troch rokov a výstupy z rôznych za-
sadnutí, diskusií, workshopov boli zaznamenané a zakomponované do tvor-
by PHSR. Mesto zorganizovalo minimálne 8 veľkých záverečných diskusií za-
meraných na jednotlivé špecifické prioritné osi (pre oblasť enviro politiky je 
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najpodstatnejšia os ,,zeleň a ekosystémové služby v meste“, ďalej ,,služby pre 
obyvateľov – voľnočasové aktivity“, potom ,,urbanizmus, doprava s dôrazom 
na cyklodopravu“ a ,,komunity v meste“), taktiež mesto zorganizovalo dotaz-
níkový prieskum zameraný na život a jeho skvalitnenie z pohľadu obyvateľov 
Trenčína. Mesto už v realizovanom PHSR deklaruje 4 prioritné osi a zelená 
infraštruktúra a odpadové hospodárstvo patria do druhej osi, s názvom ,,Kva-
lita života“ s podskupinou ,,zelená a modrá infraštruktúra“ a ,,služby obča-
nom“. Do oblasti skvalitnenia enviro politiky sa dá zaradiť aj druhá prioritná 
os PHSR s názvom ,,Komunity a governance“, ktorá sa v oblasti životného pro-
stredia orientuje hlavne na posilnenie komunít a enviro vzdelávania. Trenčín 
tak adekvátne už pri procese schvaľovania a kreovania strategických doku-
mentov zapája aj široké spektrum aktérov z kategórie policy makers – sta-
keholders (implementátori a väčšinou zamestnanci samosprávy na rôznych 
oddeleniach, odboroch a sekciách + prizvaní experti a poradcovia) a z ka-
tegórie ,,policy makers – ostatní“ (súkromný, mimovládny, občiansky a iný 
verejný sektor). K nim patrí hlavne 618 občianskych združení (celkovo), 26 
záujmových združení právnických osôb, 6 živnostenských spoločenstiev, 32 
neziskových organizácií a 11 nadácií (údaje z roku 2016). Trenčín deklaru-
je, že chce byť naďalej partnerom komunít v meste, vytvárať podmienky na 
ich fungovanie a v neposlednom rade, byť ich aktívnym poslucháčom (PHSR 
mesta Trenčín na roky 2016-2022, 2016, s. 6-7; 33-34; 62-79; 94-97). Mesto 
tak zdieľa zodpovednosť pri strednodobých a dlhodobých plánoch od pri-
mátora až po občanov, čo vo verejnej politike predstavuje pojem tzv. shared 
responsibility, ktorý umožňuje efektívnejší manažment verejných priestorov 
prinášajúci benefity nielen samospráve, ale aj komunitám v nich (Robinson, 
2009). Trenčín tak potvrdzuje, že vytváranie kvalitného posilňovania vzťa-
hov samosprávnych orgánov s ostatnými sektormi prináša pozitíva pre celú 
samosprávu. Každý aktér vidí nastolené problémy z iného uhla pohľadu a pri-
náša tak špecifické požiadavky, ktoré posúvajú verejné politiky odpadového 
hospodárstva a zelenej infraštruktúry napr. cez enviro vzdelávanie do podo-
by kvalitnejších riešení.

Mesto Trenčín, taktiež ako ostatné samosprávy, využíva veľké množstvo 
konkrétnych nástrojov verejnej politiky, ktoré zlepšujú stav enviro politiky 
z pohľadu užívateľov. Z rozpočtu mesta z roku 2019 vyplýva, že z celkových 
výdavkov 53 688 342 € vyčlenil Trenčín v tom istom roku na životné pros-
tredie 2 442 876 €, čo predstavuje cca 4,55 % z celkových výdavkov. Z tejto 
sumy bolo z mestského rozpočtu vyčlenených 99,18 % na odpadového hos-
podárstvo a cca 0,82 % na zelenú infraštruktúru (Rozpočet mesta Trenčín, 
2019). Z toho vyplýva, že samospráva využíva väčšie percento vlastných fi-
nancií smerom k odpadom než k zeleni. Z ekonomických nástrojov však hlav-
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ne pri zelenej infraštruktúre využíva granty a fondy s inou ako rozpočtovou 
podporou. Nasledovná tabuľka zobrazuje dôležité projekty mesta, ktoré boli 
investované do životného prostredia. 

Tabuľka 11 – Realizované projekty v oblasti enviro politiky v meste 
Trenčín

Názov projektu Doba 
projektu

Celkové 
výdavky (€) Fond/ podpora

Cyklotrasa Soblahovská 05/2017 – 
09/2017 195 492 ERDF + OP IROP

Zelené pľúca mesta – Revitalizá-
cia Parku M. R. Štefánika

07/2018 – 
10/2018 419 750 ERDF + OP IROP

Zlepšenie enviro aspektov – 
vybudovanie prvkov zelenej 

infraštruktúry pri regenerácii 
vnútrobloku J. Halašu

03/2019 – 
10/2019 713 849 ERDF + OP IROP

Cyklotrasa Karpatská 04/2019 – 
06/2019 124 861 ERDF + OP IROP

Cyklotrasa Kasárenská 04//2020 
– 08/2020 184 865 ERDF + OP IROP

Zelené pľúca mesta – Revitalizá-
cia priestoru átria

04/2020 – 
09/2020 771 514 ERDF + OP IROP

Zlepšenie enviro aspektov – 
vybudovanie prvkov zelenej 

infraštruktúry pri regenerácii 
vnútrobloku Východná ulica

06/2020 – 
12/2020 286 196 ERDF + OP IROP

Cyklotrasa Zlatovská 06/2020 – 
01/2021 516 868 ERDF + OP IROP

Cyklotrasa Ľ-Stárka 10/2020 – 
12/2020 91 851 ERDF + OP IROP

Zelené pľúca mesta – Revitalizá-
cia Parku ÚSPECH

11/2020 – 
05/2021 cca 162 235 ERDF + OP IROP

Cyklotrasa Vinohrady 10/2020 – 
05/2021

cca 1 369 
164 ERDF + OP IROP

Cyklotrasa Palackého 2020 – 
2021 cca 159 988 ERDF + OP IROP
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Zelené pľúca mesta – vysoko 
vzrastlé a alejové stromy a kry 

vo verejnej zeleni
2021 cca 423 018 ERDF + OP IROP

Zlepšenie enviro aspektov – 
vybudovanie prvkov zelenej 

infraštruktúry pri regenerácii 
vnútrobloku Sihoť

2021 cca 541 304 ERDF + OP IROP

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dokumentácie k projektom mesta Trenčín, 2020, [on-
line].

Vyššie uvedená tabuľka znázorňuje využitie tzv. ekonomických nástro-
jov verejnej politiky, ktoré predstavujú zásadnú finančnú injekciu pre rozvoj 
zelenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva v meste Trenčín. Všetky 
uvádzané projekty predstavujú priemerné výdavky na úrovni cca 425 783 € 
a vidno v nich prioritnú podporu EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvo-
ja spolu s dofinancovaním z Integrovaného regionálneho operačného progra-
mu. Mesto tak ekonomické nástroje verejnej politiky využíva ako na tvorbu 
zelene (zelené pľúca mesta, zlepšenie enviro aspektov), tak aj na eko-mo-
bilitu, ktorou je budovanie cyklotrás. Mesto tým pádom efektívne posilňuje 
funkčné využitie prírodných prvkov s rekreačnými a voľnočasovými aktivita-
mi obyvateľov a návštevníkov Trenčína. V tabuľke sú uvedené najaktuálnejšie 
realizované a ukončené projekty, ale aj projekty, ktoré sú vo fáze ukončova-
nia a záverečného vyhodnocovania, čiže už sú prakticky plne zrealizované. 
Samospráva tak cez ekonomické nástroje vyvažuje prideľovanie projektov 
cez eurofondy primárne do zelenej infraštruktúry a cez mestský rozpočet 
do oblasti odpadového hospodárstva. Z hľadiska administratívnych nástro-
jov verejnej politiky ide hlavne o priame poskytovanie konkrétnych služieb. 
Mesto v zelenej infraštruktúre poskytuje služby ako poskytovanie materiálov 
na údržbu zelene, rutinná a štandardná údržba, výrub napadnutých drevín, 
vyčistenie hradného brala, údržba náletovej zelene, oprava lesných ciest, ťa-
žobná činnosť, servis a oprava prevádzkových strojov – kosačiek, píl, krovi-
norezov, dodávateľský výrub vysokovzrastlých stromov, odborné presadenie 
stromov, arboristické ošetrenie stromov, zdravotné rezy, odborné výsadby, 
frézovanie pňov, oprava poškodených trávnikov, jarná a jesenná náhradná 
výsadba zelene, školenia, prehliadky, monitoring nežiaducich vplyvov na ze-
leň, kosenie verejnej zelene a pod. Administratívne nástroje mesto využíva aj 
pri odpadovom hospodárstve. Taktiež ide o kombináciu poskytovania služieb 
z vlastných zdrojov mesta alebo cez dodávateľov kontrahovaním, prípadne 
kombináciou (interne + externe). Ide o konkrétne služby ako zabezpečenie 
zberu, vývozu a likvidácie komunálneho odpadu od fyzických aj právnických 
osôb, vývozy uličných nádob, zber nadrozmerného odpadu, vývozy bioodpa-
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du, odstraňovanie nelegálnych skládok, odpad z cintorínov, vývozy psích ex-
krementov, prevádzka kompostárne a zberných dvorov, ukladanie odpadov 
na skládky, vývozy bionádob, organizovanie upratovania na jar a jeseň so za-
pojením komunít, preprava neškodné odstraňovanie vedľajších živočíšnych 
produktov, prevádzka, údržba a vývoz polopodzemných kontajnerov na síd-
liskách, rekultivácie skládok, kanalizácie a celkové zneškodňovanie rôznych 
druhov odpadov (Rozpočet mesta Trenčín, 2020). K právnym alebo regulač-
ným nástrojom verejnej politiky v meste v oblasti životného prostredia patria 
hlavne strategické dokumenty ako územný plán, PHSR, programy odpado-
vého hospodárstva, všeobecne záväzné nariadenia smerujúce k odpadovému 
hospodárstvu a zelenej infraštruktúre, rôzne príručky, odporúčania na par-
ciálnych častiach mesta a jeho územia a pod. K informačným nástrojom ve-
rejnej politiky sa dajú radiť nástroje ako internetová stránka mesta, sociálne 
siete, úradné tabule, mestská televízia, periodiká, letáky, osvetové kampane, 
informačné kampane o jarnom a jesennom upratovaní, harmonogramy vý-
vozu a nakladania s odpadmi v meste, udeľovanie ocenení v oblasti enviro 
politiky, iné marketingové a propagačné aktivity, enviro vzdelávanie cez dis-
kusie, workshopy a iné udalosti, celková informačná kampaň smerujúca na 
posilnenie komunít a ekologického povedomia v meste Trenčín. Príkladom 
môže byť osvetová kampaň ,,Made in Trenčín“, ktorá podporuje aj komuni-
ty v enviro oblasti a propaguje šikovné iniciatívy v politike životného pros-
tredia. Mesto Trenčín tak v oblasti odpadového hospodárstva využíva široké 
spektrum nástrojov na lepšie fungovanie smerujúce k trvalo udržateľnému 
rozvoju, taktiež už v prípravnom procese tvorby strategických dokumentov 
s dosahom na enviro oblasť akceptuje rozsiahlu diskusiu všetkých sektorov 
a typov aktérov verejnej politiky životného prostredia. 

Z rozhovorov s predstaviteľmi mesta Trenčín vyplýva viacero záverov, 
ktoré sa dajú aplikovať na model tzv. mozaikového governance. Funkciu tzv. 
watch dog v oblasti environmentálnych tém predstavuje napr. Centrum envi-
ronmentálnych aktivít, ktoré cez 25 rokov aktivitami hlavne v oblasti zelenej 
infraštruktúry pripomienkuje a zdôrazňuje kroky, ktoré by sa mali v Tren-
číne realizovať alebo naopak, by sa im malo zabrániť. Samotné občianske 
združenia, iniciatívy a spolky majú v meste v podstate voľnú ruku a sú pra-
videlným participujúcim aktérom v oblasti tém životného prostredia. Patrí 
k nim aj napr. ,,Zelená hliadka“ alebo akcia ,,Zaži Trenčín“ a iné. Kooperácia 
s mestom funguje na báze grantovej pomoci v menších sumách (cca v stov-
kách €) alebo poskytnutím technických či iných kapacít na aktivity, ktoré za-
bezpečuje mimovládny, či občiansky sektor. Príkladom môžu byť iniciatívy 
smerom k jarnému a jesennému upratovaniu, upratovanie nábrežia Váhu, 
lesoparku Brezina a pod. Trenčín v obdobných prípadoch zabezpečuje napr. 
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kontajnery pre odpad, ktorý aktivisti vyzbierajú, na náklady mesta je zabez-
pečený ich odvoz a následná likvidácia. V komunikácii samospráva používa 
dlhodobo funkciu alebo platformu ,,odkaz pre starostu“, ktorú podľa rozho-
vorov Trenčín používal ako jedno z prvých miest na Slovensku a používa ju 
dodnes. Občania, mimovládny alebo súkromný sektor tak majú transparent-
nú možnosť otvárať aj environmentálne témy a mesto sa nimi adekvátne za-
oberá. Z rozhovorov taktiež vyplýva, že mestu pomáha aj osobná skúsenosť 
a práca primátora Trenčína s mimovládnym sektorom, čo posúva procesy 
tvorby verejných politík aj k ekologickejším riešeniam. Prax pri kreovaní 
strategických dokumentov, akými sú územný plán, programy hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja alebo programy odpadového hospodárstva, prakticky 
garantuje zapojenie všetkých sektorov do ich tvorby. V tejto fáze však pod-
ľa rozhovorov logicky dochádza akoby k najväčším stretom záujmov. Fakto-
rov môže byť niekoľko. V prvom rade ide o strednodobé stratégie, ktoré sú 
záväzným dokumentom zdôrazňujúcim najdôležitejšie priority aj v oblasti 
životného prostredia. Názorové rozdiely medzi mestskými samosprávnymi 
orgánmi a aktivistami alebo inými aktérmi z kategórie policy makers súvisia 
hlavne s odlišným vnímaním a koncepčným nastavením spomenutých prio-
rít. Ďalším faktorom môže byť projektová činnosť odvíjajúca sa od nastavenia 
strategických dokumentov. Otázky toho, aké projekty budú realizované, ako 
spolufinancované, ako implementované a pod. môžu byť taktiež zdrojom ná-
zorových rozdielov. Z rozhovorov taktiež vyplýva, že aktivisti vidia často envi-
ronmentálne problémy viac do hĺbky, viac komplexnejšie. Mesto naopak rieši 
veľké množstvo agendy od škôl, ciest, dopravu, cez budovanie infraštruktúry 
atď. až po samotné životné prostredie. V budúcnosti sa teda dá v Trenčíne 
očakávať posilnenie pozícií zamestnancov mesta (kategória policy makers 
– stakeholders) na oddeleniach a odboroch venujúcich sa prioritne zelenej 
infraštruktúre a odpadovému hospodárstvu alebo sa dá očakávať zastúpenie 
mestských enviro aktivistov na spomenutých funkciách. V oblasti enviro po-
litiky mesto vytvorilo špeciálnu ,,cyklokomisiu“ a najbližším poradným orgá-
nom mestského zastupiteľstva je Komisia životného prostredia, dopravy, in-
vestícií a územného plánovania. V nej sú zaradení ako mestskí poslanci, tak aj 
odborníci v enviro témach a aktivisti. Zaujímavým zistením je, že aj keď niek-
torí členovia komisie životného prostredia reprezentujú prakticky kategóriu 
decision makers, pretože sú poslancami, tak stále vystupujú a reprezentujú 
skôr občiansky a mimovládny sektor. Z hľadiska mozaikového governance to 
preukázateľne nastavuje diskurz enviro politiky v meste a súčasne aj pravidlá 
hry. Neverejné sektory sú tak v podstate priamo reprezentované vo výkon-
ných orgánoch mesta a kontrola dodržiavania pravidiel nemusí byť od oby-
vateľov taká intenzívna. Keď sú členovia občianskych eko a enviro združení 
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priamo poslancami, vie mesto oveľa efektívnejšie nastavovať a kontrolovať 
pravidlá hry pri projektoch, iniciatívach či menších aktivitách v zelenej in-
fraštruktúre a odpadovom hospodárstve. Z rozhovorov vyplýva, že občiansky 
sektor v Trenčíne v oblasti životného prostredia dospel do fázy uvedomenia 
si dôležitosti priamo o enviro veciach rozhodovať a nie len byť vonkajšou 
kontrolou. Mesto tak na rozhodovacích pozíciách (decision makers) a na po-
zíciách implementátorov verejných politík (policy makers – stakeholders) má 
priame zastúpenie aj mimovládneho, občianskeho a súkromného sektora. 
V praxi to znamená akoby dilemu aktérov reprezentovať buď záujmy mesta 
alebo aktivizmu, ktorý je často odlišnejší. Vytvára sa tým diskurz smerovania 
enviro politiky, určujú sa pravidlá hry, zapája sa do procesov kreovania poli-
tík množstvo aktérov, ktorí majú rozdielne zdroje. Trenčín neeviduje špeciál-
ne štatistiky a indikátory rozvoja zelenej infraštruktúry a odpadového hos-
podárstva (okrem množstva, zberu, separácie a nakladania s odpadmi pod.), 
ktoré by pravidelne vyhodnocovalo. V budúcnosti sa dá očakávať vytvorenie 
,,Ekocentra“ so spoluprácou s Trenčianskym samosprávnym krajom, uvažuje 
sa o pasportizácii mestskej zelene a ďalších projektoch v parciálnych častiach 
oblasti životného prostredia. Z hľadiska mozaikového governance sa tak pri 
jednotlivých politikách dá vyšpecifikovať smerovanie mesta (diskurz), akí ak-
téri vstupujú do procesov, ktorí určujú pravidlá hry a disponujú rozdielnymi 
zdrojmi (od pripomienkovania až po priame rozhodovanie). Mesto Trenčín 
predstavuje špecifický typ kreovania environmentálnych stratégií a v budúc-
nosti sa dá očakávať intenzívnejšie prepojenie občianskeho a mimovládneho 
sektora v kooperácii s mestským zastupiteľstvom a primátorom. Trenčín tak 
má dlhodobé skúsenosti so zastúpením širokého spektra aktérov v orgánoch 
mesta pri riešení tém udržateľného životného prostredia.

3.6 MESTO ŽILINA 

Územný plán mesta definuje Žilinu ako krajské mesto Žilinského samo-
správneho kraja s celkovou rozlohou cca 8 000 ha. Je rozdelené na 14 ka-
tastrálnych území a tvorí ho celkovo 20 mestských častí s počtom obyvateľov 
cca 84 500. Územie mesta je zhruba v dvoch tretinách urbanizované, zvyšok 
tvoria prvky voľnej, poľnohospodárskej krajiny a lesov (Územný plán mesta, 
2011, s. 4-22). Stratégiu samosprávy v oblasti trvalo udržateľného životného 
prostredia definuje viacero dokumentov, ktoré hlavní decision makers z verej-
ného sektora (primátor a mestské zastupiteľstvo pozostávajúce v roku 2020 
z 31 poslancov) v pravidelných intervaloch aktualizujú. Ide napr. o Územný 
plán mesta Žilina, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žili-
na na roky 2014-2020, Strategický plán rozvoja mesta do roku 2025 alebo 
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Zelený akčný plán mesta Žilina. Samospráva deklaruje zapojenie širokej ve-
rejnosti a možnosti kreovania verejných politík (špecificky v politike zele-
nej infraštruktúry a odpadového hospodárstva) spoločne naprieč všetkými 
sektormi a aktérmi v meste. K hlavným aktérom z kategórie policy makers 
– stakeholders v Žiline, ktorí spadajú do pôsobnosti tvorby enviro stratégií 
a inovácií, patria napr. komisia životného prostredia, komisia územného plá-
novania a výstavby, komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, 
výbory mestských častí, zástupcovia primátora, odbor vnútorných vecí, útvar 
hlavného kontrolóra, odbor projektov EÚ, odbor ekonomický, odbor právny 
a majetkový, odbor dopravy, odbor životného prostredia, odbor investičný, 
oddelenie stratégie rozvoja mesta, oddelenie verejného obstarávania a os-
tatní zamestnanci odborov MsÚ, externí odborníci v jednotlivých oblastiach 
a pod. Ide znova o typ aktérov, ktorí nemajú priame rozhodovacie právomoci, 
ale zásadným spôsobom vedia identifikovať kľúčové faktory pri tvorbe no-
vých alebo aktualizácii fungujúcich politík. Ide o tzv. implementátorov napr. 
zelenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva, ktorí utvárajú celkový 
obraz o fungovaní danej politiky, pretože ju hlavne administratívne imple-
mentujú do praxe. Aktéri z ostatných sektorov z kategórie ,,policy makers – 
ostatní“ tvoria občiansky, súkromný a mimovládny sektor v Žiline. Podieľajú 
sa na kreovaní vyššie uvedených strategických dokumentov, pripomienkujú 
návrhy a zúčastňujú sa rokovaní o tvorbe nových opatrení. Mesto Žilina sa tak 
sieťovaním (networking) cez kooperáciu veľkého množstva aktérov podieľa 
na vytvorení podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj samosprávy, kde sa 
vytvárajú spoločné rozhodnutia s cieľom zabezpečiť optimalizáciu životných 
podmienok rezidentov a návštevníkov s prihliadnutím na prírodné a histo-
rické danosti prostredia. Mesto chce minimálne do roku 2025 investovať do 
zvýšenia kvality životného prostredia a zároveň zintenzívniť urbanizáciu. 
Taktiež inováciami v zelenej infraštruktúre a odpadovom hospodárstve chce 
Žilina prispieť k rozvoju cestovného ruchu a k podpore alternatívnych a eko-
logických foriem dopravy (hlavne pešie zóny a cyklotrasy). Rozvoj územia má 
byť plne systematicky koordinovaný s okolím mesta (región, okolité mestá 
a obce, plus ostatná príroda). Územný plán v oblasti životného prostredia de-
klaruje viacero cieľov, ktoré chce mesto minimálne do roku 2025 splniť. Ide 
hlavne o prioritné osi/ ciele ako obstaranie územného generelu zelene, kto-
rý bude dlhodobo regulovať realizáciu a ochranu zelenej infraštruktúry cez 
spustenie akcie ,,stromy do ulíc“; ďalej zabezpečenie revitalizácie mestského 
parku a rekreačnej zóny Vodné dielo; revitalizácia pešie zóny s vyšším zastú-
pením zelene; pokračovanie komplexného budovania cyklotrás s napojením 
na regionálne cyklotrasy do Kysuckej, Terchovskej a Rajeckej doliny; vypra-
covanie dlhodobej koncepcie likvidácie odpadu v meste a okolí; vytvorenie 
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urbanistickej úrovne odpočinkových zón ako mestský park; rekultivácia celé-
ho priestoru smetiska, nábreží okolitých riek a pod. (Strategický plán rozvoja 
mesta Žilina do roku 2025, 2012, s. 7-25). To sú najpodstatnejšie osi, ktorými 
sa Žilina zaväzuje plniť trvalo udržateľné prostredie na jej území.

K hlavným problémom, ktoré samotné mesto vníma v oblasti poskytova-
nia kvalitného enviro prostredia, patrí viacero faktorov, ktoré chce na zákla-
de strategických dokumentov ako napr. cez územný plán mesta v budúcnosti 
riešiť. Ide o oblasti ako napr. nedostatočná sieť doplnkovej infraštruktúry 
(napr. stojiská pre bicykle pri cyklotrasách), dramatický nárast motorizácie, 
ktorá ohrozuje životné prostredie v meste, rozkopávky a iné druhy úprav úze-
mia, ktoré brzdia iné projekty, problematické vlastnícke vzťahy v územiach, 
kde mesto chce investovať do zelene, prehlbovanie konzumného spôsobu ži-
vota obyvateľov a s tým súvisiace ohrozenia pre prírodu, ústup od zdravého 
spôsobu života rezidentov, nedodržiavanie vyhlášok pre odpady a mestskú 
zeleň, nízka miera komunikácie medzi oddeleniami MsÚ pri tvorbe riešení 
v enviro politike, nízka miera preberania dobrých príkladov z praxe od iných 
miest alebo nedostatočné využívanie dostupných finančných zdrojov (Zelený 
akčný plán mesta Žilina, 2012, s. 41-48). To sú riziká alebo ohrozenia, ktoré 
mesto vníma a chce ich v čo najväčšej miere eliminovať. Naopak výhodami 
alebo príležitosťami, ktoré vyplývajú z koncepcií rozvoja životného prostre-
dia v meste, môžu byť relatívne vhodné geografické podmienky územia pre 
ďalší rozvoj využitia zelene, akceptovateľná miera členitosti reliéfu mesta, 
zmiešané pešie zóny s cyklochodníkmi, vybudované ochranné pásma pozdĺž 
vodných tokov, aktívne využívanie fondov z EÚ na podporu inovácií v odpa-
dovom hospodárstve a zelenej infraštruktúre, aktívne formálne a neformálne 
spolky, združenia, individuality v rámci enviro politiky a enviro vzdelávania 
v meste, existencia cyklohliadok v meste, autami menej využívané frekven-
tované cesty a orientácia skôr na cyklodopravu, aktivita odbornej aj laickej 
verejnosti pri tvorbe nových cieľov a projektov v oblasti životného prostre-
dia, zvýšenie ekologického povedomia medzi obyvateľmi a preferencia eko-
logicky priaznivých foriem dopravy, organizovanie rôznych prezentačných 
a osvetových programov v téme odpadov, cyklotrás či tvorbu a údržby zelene 
od samosprávy smerom k obyvateľom, vznik organizovaných skupín pod-
porujúcich alternatívne spôsoby dopravy (cyklonadšenci), zvýšenie záujmu 
mimovládneho a súkromného sektora o podporu kvalitného životného pros-
tredia v Žiline, prezentácie potreby aktívneho oddychu a využitia plôch mes-
ta od mimovládneho sektora a občianskych iniciatív, využitie neinvestičných 
grantov a dotácií pre inovácie alebo postupná stratégia redukcie automobi-
lovej dopravy v meste (Zelený akčný plán mesta Žilina, 2012, s. 41-46). To sú 
viaceré prioritné oblasti, ktorými sa Žilina zaväzuje v prvom rade eliminovať 
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spomenuté nedostatky a v druhom rade rozvíjať nové prvky, ktoré vedú k tr-
valo udržateľnému a zdravému ,,zelenému“ mestu. 

V nakladaní s odpadmi Žilina pracuje so stratégiami dohodnutými v územ-
nom pláne, PHSR mesta a v aktualizovaných programoch odpadového hos-
podárstva na jednotlivé roky a existujúcich všeobecne záväzných nariedení 
samosprávy regulujúcich problematiku odpadov. Zo spomenutých dokumen-
tov vyplýva, že mesto v odpadovom hospodárstve chce inovácie a trvalo udr-
žateľný rozvoj investovať v oblastiach ako rešpektovanie platnej legislatívy 
a dodržiavanie spoločných pravidiel v nakladaní so všetkými druhmi odpadov 
na území mesta; zabezpečenie priestorov súvisiacich so zberom, triedením, 
recykláciou, využívaním a zneškodňovaním odpadov (čo najviac využívať re-
cykláciu a kompostovanie); v zastavanom území zvyšovanie efektivity zberu 
a nakladania s komunálnym odpadom; prehlbovanie separovaného zberu ko-
munálneho odpadu zvýšenou frekvenciou kalendárového zberu, zvyšovanie 
počtu vymedzených a zaistených zberových miest, podporovanie zmenšova-
nia saturačného územia a materiálno-technických a organizačných opatrení; 
aktualizovanie podmienok pre kontajnerizáciu a nakladanie s nebezpečným 
odpadom; v čo najväčšej miere zvyšovanie podielu odpadov zhodnocovaných 
kompostovaním; presadzovanie plynofikácie objektov z dôvodu znižovania 
odpadov zo spaľovania pevných palív; vo výrobných územiach mesta upred-
nostnenie prevádzok so žiadnou, resp. minimálnou produkciou nebezpeč-
ných odpadov; asanáciu zvyškov živelných skládok odpadov a neriadených 
skládok v jednotlivých katastrálnych územiach Žiliny; vykonávanie potreb-
ných druhov prieskumov, stanovenie opatrení pre zamedzenie environmen-
tálnych záťaží; pokračovanie v intenzívnejších akciách s cieľom zapojiť čo 
najširšiu verejnosť do akcií typu ,,očista mesta“ a pod. (Územný plán mesta 
Žilina, 2011, s. 481-489). Mesto v posledných rokoch investovalo hlavne do 
inovácií v zbere zmesového komunálneho odpadu. Z rodinných domov Žili-
na používa 120/ 140 a 240 litrové zberné nádoby. Interval zberu je raz za 
týždeň. Na zber zmesového odpadu z bytových domov mesto využíva 240/ 
770 a 1 100 litrové zberné nádoby taktiež s týždňovým intervalom (prípadne 
2krát alebo 3krát podľa sídliska). Mesto poskytuje taktiež zber odpadu zo 
záhradkárskych osád vo veľkokapacitných kontajneroch, ktoré sú pripravené 
2krát ročne. Zber zmesového komunálneho odpadu pre fyzické osoby – pod-
nikateľov a právnické osoby mesto vyčleňuje 120/ 140/ 240/ 770 a 1 100 
litrové zberné nádoby. Drobné prevádzky a drobní živnostníci majú k dispo-
zícii 60 l nádoby. Zber drobného stavebného odpadu uskutočňuje Žilina cez 
množstevný zber. Cez veľkokapacitné kontajnery mesto organizuje dvakrát 
do roka zber objemného odpadu. Žilina triedi komunálny odpad cez farebne 
odlíšené kontajnery pre svojich rezidentov (modré nádoby na papier, žlté na 
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plasty, zelené na sklo, červené na sklo a oranžové na viacvrstvové kombino-
vané materiály na báze lepenky). Mesto aktívne podporuje aj zber elektrood-
padu, batérií a akumulátorov, zber textilu, jedlých tukov a olejov a biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu (Program odpadového hospodárstva 
mesta Žilina na roky 2016-2020, 2015, s. 5-10). Menované služby mesto po-
skytuje väčšinou cez kontrahovanie s externými subjektmi, prípadne čiastko-
vé služby z vlastných zdrojov či kombináciou verejno-súkromných partner-
stiev. Mesto počíta s neustále narastajúcou produkciou odpadu, ktorá vyplýva 
z predpokladaného budúceho zvyšovania počtu obyvateľov mesta, preto hľa-
dá inovačné a eliminačné spôsoby, ako sa vysporiadať so zberom a likvidá-
ciou rôznych druhov odpadov na jej území.

V oblasti zelenej infraštruktúry mesto taktiež reaguje na potrebu udr-
žateľnosti, efektívneho využitia územia s prihliadaním na potreby reziden-
tov, návštevníkov a potrieb prírody. Územný plán definuje viaceré kategórie 
mestskej zelene, pre ktoré platia odlišné podmienky využívania a kontroly. 
Žilina delí zeleň do 4 skupín a tie sa delia na ďalšie podskupiny. Prvou prio-
ritnou skupinou sú tzv. základné funkčné typy zelene, druhou kategóriou je 
vyhradená zeleň, treťou špeciálna zeleň a poslednou štvrtou sú tzv. interakč-
né prvky žilinskej mestskej zelene. Do prvej kategórie samospráva zaraďu-
je tie druhy zelene, ktoré obyvatelia a návštevníci využívajú bez špeciálnych 
obmedzení. Ide napr. o lesoparky, parky celomestského významu, okrskové 
a obvodové parky, menšie parkovo upravené plochy, zeleň medziblokových 
a vnútroblokových priestorov, uličné stromoradia a sprievodná zeleň komu-
nikácií (alebo izolačná zeleň). Do druhej kategórie tzv. vyhradenej zelene 
mesto zaraďuje zeleň v okolí rodinných domov, areálov škôl, priemyselných 
areálov, areálov zdravotníckych zariadení, plôch zelene pri obchodných a ná-
kupných centrách, plôch zelene pri športových objektoch a plôch zelene pri 
administratívnych centrách. Ide o typy mestskej zelene, kde majú obyvatelia 
už obmedzené možnosti voľného pohybu a aktívneho využívania. Do tretej 
kategórie tzv. špeciálnej zelene patria historické parky, zoologické záhrady 
a zeleň cintorínov, na ktoré sa vzťahujú špecifické podmienky spravovania 
a využívania. Poslednú kategóriu tzv. interakčných prvkov mestskej žilinskej 
zelene tvorí sprievodná zeleň vodných tokov, sprievodná zeleň poľných ciest 
a vegetácia na svahoch a zosuvoch. Pre všetky typy zelene sa mesto zaväzu-
je skoordinovať funkčné a prevádzkové riešenie zelene s vedením inžinier-
skych sietí, ďalej technicky riešiť celistvosť územia s prepojením jednotlivých 
častí mesta; do plôch zelene nezapočítavať plochy športovísk, plochy zberu 
triedeného komunálneho odpadu a pod., podľa spoločných európskych in-
dikátorov zabezpečiť dostupnosť verejných plôch zelene pre funkciu býva-
nia do vzdialenosti 300 metrov, taktiež využívať legislatívu EÚ v dodržiavaní 
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parametrov kvality a priestorového využitia vegetácie na území Žiliny a za-
chovávať celistvosť plôch zelene a obmedzovať výstavbu, ktorá je na úkor 
životného prostredia na území (Územný plán mesta Žilina, 2011, s. 465-471). 
Žilina disponuje vo svojom katastri viacerými chránenými plochami, ktoré 
spadajú pod zvýšenú ochranu z pohľadu aktívneho užívania obyvateľmi alebo 
návštevníkmi. Patrí sem prírodná rezervácia Brodnianka, prírodná rezervá-
cia Rochovica, ďalej sem mesto zaraďuje chránené dreviny ako lipy v Žiline 
– Žilinskej Lehote, lipovú aleju v Žiline – Bytčici, ľaliovník, javor, lipy a platan 
javorolistý priamo v meste. 

Hlavnými zásadami a regulatívami samosprávy vyplývajúcimi z územné-
ho plánu v starostlivosti o trvalo udržateľnú zelenú infraštruktúru tak sú: 
ostré vymedzenie urbanizovaných (s krajinnými prvkami) a neurbanizova-
ných území v meste; neuplatňovanie striktne uzavretých blokových štruktúr 
v zástavbách; uplatňovanie tzv. migračných priestorov a koridorov pre živočí-
chov a prírodu v líniových zástavbách technickej infraštruktúry; zamedzenie 
znečisťovaniu vodných tokov; eliminovanie vplyvov automobilovej dopravy 
na zdravie obyvateľstva a kvalitu pôdy, vody a ovzdušia; zachovanie prirodze-
ného charakteru riečnych ekosystémov; zabránenie znečisťovaniu podzem-
ných vôd a poľnohospodárskej pôdy; zníženie regionálneho znečisťovania 
ovzdušia emisiami z centrálneho tepelného zdroja mesta a z iných lokálnych 
zdrojov; budovanie bezprašných miestnych komunikácií; obnovenie poras-
tov vhodnejšími druhmi drevín v meste a pod. (ÚPM Žilina, 2011, s. 477-497). 
Trvalo udržateľný rozvoj zelenej infraštruktúry mesta Žilina je definovaný aj 
v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta určeného na roky 
2014-2020 s výhľadom do roka 2023. Aj v ňom je určených viacero osí/ cie-
ľov, ktoré korešpondujú požiadavky územného plánu. Aktivity minimálne do 
roku 2023 sú sústredené v rozvoji mestskej zelene hlavne do jej sústavnej 
údržby zameranej najmä na revitalizáciu a rozširovanie mestských parkov, 
obnovu uličných stromoradí, výsadbu nových drevín v intraviláne a extravilá-
ne Žiliny. Ďalšími parciálnymi inovačnými cieľmi pre najbližšie roky by mala 
byť obnova stromoradí v centre mesta, zavedenie opatrení na zníženie po-
dielu spevnených plôch v centre mesta, systematické ničenie inváznych rast-
lín na celom území samosprávy, odstránenie všetkých nelegálnych skládok 
v meste a celková humanizácia verejných priestorov (PHSR mesta Žilina na 
roky 2014-2020, 2016, s. 51-54). K silnejším stránkam mesta Žilina patrí už 
etablovaná legislatíva a zabezpečená ochrana oblastí spadajúcich do zelenej 
infraštruktúry, rozsiahly mestský lesopark, kde sa počíta s jeho rozširovaním, 
využívanie ekologickejších prvkov výrobných procesov a zapojenie široké-
ho spektra aktérov do udržiavania optimálneho životného prostredia. Preto 
mesto aj v oblasti zelenej infraštruktúry vytvára strednodobé ciele, ktoré cez 
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investičné projekty a inú podporu postupne implementuje do praxe. Mesto sa 
zapája do komunitnej pomoci, do medziobecnej spolupráce, resp. cezhranič-
nej spolupráce (napr. projekt ,,Zelené oázy v mestách“ s partnerským mestom 
Brno), do regionálneho rozvoja aj do národných či európskych projektov tr-
valo udržateľného rozvoja územia. 

V odpadovom hospodárstve sa mesto sústreďuje prioritne na 4 osi, kde ide 
o zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Väčšina služieb 
súvisiacich so spomenutými cieľmi je poskytovaná externými subjektmi, teda 
kontrahovaním. Mesto disponuje počtom cez 84 000 obyvateľov, čo logicky 
vytvára silnejší dôraz na prepracovanejší systém nakladania s odpadmi. Na-
sledovný graf znázorňuje vývoj vyprodukovaného komunálneho odpadu od 
roku 2011 po 2015.

Graf 5 – Vývoj nakladania s odpadmi v meste Žilina v rokoch 2011-2015

Zdroj: Program odpadového hospodárstva mesta Žilina na roky 2016-2020, 2016, s. 10.

Z vyššie uvedeného grafu vidno v meste Žilina približne rovnaké množstvo 
vyprodukovaného komunálneho odpadu na úrovni cez 30 000 ton celoročne. 
Pozitívnym faktorom môže byť miera zneškodňovania odpadu, kde od roku 
2014 vidno rapídny nárast, čo potvrdzuje aj ciele nastaveného systému v stra-
tegických dokumentoch, akými sú územný plán mesta, PHSR alebo programy 
odpadového hospodárstva. Zhodnocovanie odpadov má klesajúcu tendenciu. 
Údaje sú však uvádzané z roku 2016 na roky 2016 až 2020, preto sa aktuálne 
hodnoty nakladania s odpadmi môžu líšiť. Žilina na skladovanie komunálne-
ho odpadu využívala zberné dvory pri regionálnej skládke Považský Chlmec. 
Pre kvalitnejšie odpadové hospodárstvo v samospráve mesto súčasne vyko-
náva triedený zber pre papier, sklo, plasty, kovové obaly, viacvrstvové kom-
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binované materiály a biologicky rozložiteľný odpad. Žilina v oblasti odpadov 
využíva aj petičné právo obyvateľov, kde už vo viacerých náležitostiach mesto 
upustilo alebo upravilo niektoré navrhované zmeny na základe podnetov ob-
čanov. Koncepcia zo strategických dokumentov orientuje Žilinu aj v oblasti 
odpadového hospodárstva k čo najväčšej transparentnosti, čo najširšieho 
spektra zapojených aktérov do procesov, čo je základným predpokladom pre 
fungovanie tzv. vyváženého mozaikového governance v enviro politike. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina vypracovalo 
viacero subjektov z rôznych sektorov a kategorizácií aktérov verejnej politi-
ky. Inštitucionálne a organizačne mesto prijalo viacero opatrení pred prijatím 
samotného dokumentu záväzného na roky 2014-2020 aj v oblasti životné-
ho prostredia. Dokument prijalo zastupiteľstvo mesta a primátor (kategória 
decision makers z verejného sektora). Implementačné orgány mesta, ktoré 
sa taktiež podieľali na tvorbe strategického PHSR Žiliny a patria do kategó-
rie policy makers – stakeholders z verejného sektora, sú napr. mestský úrad 
a konkrétne oddelenie pre strategický rozvoj mesta, ďalej odbor projektov 
EÚ, 5 expertných skupín (životné prostredie je jedna z nich) zložení zo zá-
stupcov štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií, akademickej 
obce, súkromného sektora a ostatných socio-ekonomických partnerov. Tým 
pádom je do procesu kooperácie implementátorov verejných politík zarade-
né aj sieťovanie s kategóriou aktérov ,,policy makers – ostatní“ (občiansky, mi-
movládny a súkromný sektor). Pozitívom pre mesto Žilina je spolupráca pri 
vypracovaní stratégií v rámci PHSR v oblasti odpadového hospodárstva a ze-
lenej infraštruktúry aj cez najväčšieho investora ,,KIA Motors Slovakia“, kto-
rý cez svoju nadáciu pomáha s rozvojom technológií a kooperuje s mestom 
pri tvorbe udržateľnejšieho životného prostredia na jeho území. K ostatným 
partnerom spolupodieľajúcim sa na tvorbe PHSR patria konkrétne ešte ostat-
né orgány a inštitúcie štátnej správy, podnikateľské subjekty, združenia pod-
nikateľských subjektov, zamestnávatelia, záujmové spolky, občianske zdru-
ženia a ostatní (PHSR mesta Žilina na roky 2014-2020, 2016, s. 133-138). 
Mesto tak preukázateľne vytvára podmienky pre širokú diskusiu v rôznych 
oblastiach a špeciálne vo sfére enviro politiky. Žilina je krajským mestom, 
centrom samosprávneho kraja a celého regiónu, preto aj v budúcnosti sa dá 
očakávať oveľa prepojenejšia kooperácia v témach životného prostredia nie 
len smerom do mesta v rámci činnosti a vplyvu konkrétnych mestských akté-
rov, ale aj smerom z mesta do okresu, regiónu a pod. 

V rámci kategorizácie nástrojov verejnej politiky v oblasti zelenej in-
fraštruktúry a odpadového hospodárstva mesto Žilina využíva ako právne, 
tak aj informačné, administratívne a ekonomické nástroje pre efektívnejšiu 
implementáciu enviro politiky. Z právnych alebo regulačných nástrojov sú 
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pre oblasť životného prostredia podstatné hlavné strategické dokumenty 
mesta ukotvujúce strednodobé a dlhodobejšie koncepcie trvalo udržateľ-
ného rozvoja. Ide o nástroje ako Územný plán mesta Žilina, ktorý je pravi-
delne podľa potreby pre jednotlivé oblasti mestským zastupiteľstvom aktu-
alizovaný, ďalej ide o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Žilina na roky 2014-2020 s výhľadom do roku 2023, ďalej napr. Strategický 
plán rozvoja mesta Žilina do roku 2025, Zelený akčný plán mesta Žilina, ďa-
lej programy odpadového hospodárstva na jednotlivé programové obdobia, 
všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa konkrétnych regulácií v oblasti 
využívania mestskej zelene a odpadového hospodárstva, ďalej ide o rôzne in-
štrukcie, príručky (napr. triedenie odpadov na sídliskách), odporúčania (pod-
mienky správania sa v chránených oblastiach katastrálneho územia mesta 
a pod.) atď. Z informačných nástrojov verejnej politiky Žilina využíva mnoho 
osvetových kampaní k odpadovému hospodárstvu atď. Mesto napr. v oblas-
ti biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu realizuje alebo v budúc-
nosti znova pripravuje informačné kampane k vyhotoveniu analýz vzoriek 
komunálneho odpadu s poukázaním na množstvo biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu pre rezidentov mesta, ďalej pripravuje zabezpečenie 
informačnej kampane formou odborných článkov o správnom spôsobe kom-
postovania, mesto zabezpečuje v rámci informačných nástrojov taktiež rôzne 
prednášky na tému správneho spôsobu kompostovania, osvetové kampane 
medzi obyvateľmi mesta ohľadom kompostovania a iných foriem bezpečné-
ho nakladania s odpadmi, mesto organizuje taktiež osvetu detí na školách 
a škôlkach k odpadovému hospodárstvu a zelenej infraštruktúre, čím chce 
Žilina prispievať pravidelne aj k environmentálnemu vzdelávaniu a posilňo-
vaniu ekologicky zmýšľajúcich komunít v samospráve už od ranného veku. 
Mesto v rámci informačných nástrojov verejnej politiky v oblasti životného 
prostredia využíva aj rôzne certifikáty, ocenenia mesta, rebríčky atď., čím je 
zabezpečená dostačujúca sieť informácii o enviro oblasti v samospráve. Z ad-
ministratívnych nástrojov mesto využíva hlavne priame poskytovanie kon-
krétnych služieb, buď formou kontrahovania cez zazmluvnené externé firmy 
(súkromný sektor) alebo priamo z vlastných mestských zdrojov alebo kom-
bináciou verejno-súkromných partnerstiev alebo spolupráce s občianskym či 
mimovládnym sektorom. Záleží od konkrétneho typu danej služby. V odpa-
dovom hospodárstve mesto ponúka široké spektrum služieb ako napr. evi-
dovanie harmonogramov vývozu triedeného odpadu, kompostovanie, zber 
a likvidácia bioodpadov, zber elektroodpadov, zber a likvidácia komunálneho 
odpadu, triedenie odpadov, vývoz rôznych druhov odpadov, zabezpečenie 
zberných dvorov, kontajnerov atď. V zelenej infraštruktúre mesto Žilina za-
bezpečuje a poskytuje služby ako zber nečistôt z ulíc, štiepkovanie konárov, 
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odstránenie pňov, ošetrovanie drevín, jesenné hrabanie lístia, dozber nečis-
tôt v centrálnej mestskej zóne, vývoz malých smetí z centra mesta a okoli-
tých častí územia, čistenie autobusov, strojové zametanie chodníkov, ručné 
čistenie chodníkov, zimná údržba plôch sídelnej zelene alebo iné neplánova-
né a nepredvídané práce súvisiace s údržbou zelene v meste. Poslednou sku-
pinou sú ekonomické nástroje verejnej politiky. Z nich Žilina využíva hlavne 
rôzne dotácie, schémy, granty na inovácie v oblasti životného prostredia a od-
padového hospodárstva. V roku 2019 mesto z celkových rozpočtových výdav-
kov o hodnote 82 323 423 € vyčlenilo z rozpočtu na oblasť životného pros-
tredia celkovo 5 480 779 €, čo predstavuje cca 6,66 % celkových výdavkov. 
Z tejto sumy z rozpočtu samosprávy išlo do odpadového hospodárstva cca 
71,18 % a do oblasti zelenej infraštruktúry cca 28,82 % (Rozpočet mesta Žili-
na, 2019). Z rozpočtu Žiliny išlo viac prostriedkov na financovanie odpadovej 
politiky. V zelenej infraštruktúre tak mesto dopomáha financovať a inovovať 
stav mestskej zelene skôr cez rôzne granty napr. od EÚ, či iných regionálnych 
alebo národných dotácií. Nasledovná tabuľka zobrazuje realizované projekty 
mesta Žilina v oblasti enviro politiky.

Tabuľka 12 – Realizované projekty v oblasti enviro politiky v meste Žilina

Názov projektu Doba 
projektu

Celkové 
výdavky (€) Fond/ podpora

Central Meetbike – propagácia 
bicyklovej dopravy v mestách 2010 181 116 ERDF + OP Stred-

ná Európa

Recyklujeme pre krajšiu Žilinu 2011 4 358 Nadácia Pontis

,,Pripoj sa“ – revitalizácia a čis-
tenie Lesoparku Chrasť Žilina 2011 1 700 Nadácia Orange

Intenzifikácia separovaného 
zberu komunálneho odpadu 2013 62 821 Environmentálny 

fond

Cyklomesto 2013 50 000 KIA Motors Slova-
kia, s. r. o.

Separujeme s deťmi pre krajšiu 
Žilinu 2013 3 720 Environmentálny 

fond

Zníženie energetickej nároč-
nosti budovy MsÚ v Žiline 2016 1 375 393 ERDF + OP IROP

AIR TRITIA – riešenie znečisťo-
vania ovzdušia 2017 24 301 ERDF
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Predchádzanie vzniku BRKO – 
budovanie kompostérov

07/2018 – 
11/2018 210 503 Kohézny fond + 

OP KŽP + mesto

Cyklistická komunikácia V6 
v meste Žilina

03/2018 – 
12/2018 185 910 ERDF + OP IROP

Zníženie energetickej budovy 
Materskej školy Petzvalova ul. 2019 421 611 ERDF + OP KŽP

Cyklistický chodník H2 03/2020 – 
07/2020 140 600 ERDF + OP IROP

Revitalizácia vnútrobloku Hli-
ny I.

11/2019 – 
05/2020 210 000 ERDF + OP IROP

Revitalizácia vnútrobloku ul. G. 
Lannuriena

10/2020 – 
04/2021 191 939 ERDF + OP IROP

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dokumentácie k projektom mesta Žilina, 2020, [online].

Z tabuľky vyplýva, že mesto financuje zelenú infraštruktúru hlavne z iných 
zdrojov ako z rozpočtových výdavkov. Projekty sa dajú deliť do oblasti inová-
cií v odpadovom hospodárstve aj rozvoji mestskej zelene. Dôležitým prvkom 
sú opäť cyklotrasy, ktoré pomáhajú budovať udržateľné životné prostredie, 
kde ekologické využitie územia je potenciálom pre kooperáciu potrieb rezi-
dentov Žiliny a jej návštevníkov s potrebami prírody. Priemerné výdavky na 
realizáciu vyššie uvedených projektov v meste sú cca 218 855 €. Cez širokú 
škálu nástrojov verejnej politiky tak samospráva pomáha inovovať oblasť od-
padového hospodárstva a zelenej infraštruktúry, čím sa postupne plnia pri-
oritné osi/ ciele v spomenutých strategických dokumentoch a napomáhajú 
k trvalo udržateľnému rozvoju mesta.

Z rozhovorov s predstaviteľmi mesta Žilina vyplýva pomerne silná parti-
cipácia občianskeho a mimovládneho sektora, ktorá často z vlastnej inicia-
tívy pomáha mestu zveľaďovať mestskú zeleň alebo odpadové hospodárstvo. 
Úroveň starostlivosti o zelenú infraštruktúru a o nakladanie s rôznymi od-
padmi sa dá v Žiline deliť na dve základné roviny. Tou prvou rovinou je tvorba 
politík v spomenutých oblastiach striktne pod gesciou mesta, teda primáto-
ra a mestského zastupiteľstva (decision makers) a zamestnaneckého aparátu 
(policy makers – stakeholders), ktorí schvaľujú strategické dokumenty ako 
územný plán či program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a podieľajú sa 
na kreovaní a schvaľovaní veľkých projektov zasahujúcich do celého územia 
mesta. Diskurz v tomto smere určuje teda skôr samotné mesto a verejný sek-
tor a súkromný, mimovládny a občiansky sektor pôsobí ako kontrolný a po-
radný aktér. Diskurz menovaných enviro politík je smerovaný na strategické 
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ciele definované v strednodobých koncepciách. Vyvažovanie potrieb neverej-
ného a verejného sektora poskytuje mestu hlavne Komisia životného prostre-
dia, ktorej členovia sú poslanci aj aktivisti či odborníci na životné prostredie. 
Komisia je poradným orgánom, umožňuje sledovať a kontrolovať v rámci 
mozaikového governance dodržiavanie pravidiel hry, celkové smerovanie po-
litík zelenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva a predstavuje kon-
senzus širokého spektra mestských aktérov. Táto rovina sa orientuje skôr na 
veľké investičné projekty, stratégie a dlhodobejšie ciele. Druhá rovina je re-
prezentovaná čisto občianskym alebo mimovládnym sektorom. Mesto Žilina 
je v intraviláne a extraviláne charakterizované typickými špecifickými prí-
rodnými prvkami. Z uskutočnených rozhovorov vyplýva, že v samospráve sa 
vykreovalo viacero akoby samostatne existujúcich iniciatív, ktoré pomáhajú 
mestu riešiť parciálne záležitosti napr. pri zbere odpadov alebo údržbe mest-
skej zelene. Ide o aktérov, ktorí priamo vykonávajú aktivačné práce, osvetu 
a kampane a taktiež sú akýmisi dozorcami (watch dogs) nad starostlivosťou 
o územie mesta. Ide napr. o iniciatívy a združenia pre uchovanie historické-
ho Framborského potoka, iniciatívna za živý Všivák, Vedrovody – reťaz a pod. 
Občiansky sektor dospel v Žiline do štádia uchopenia vlastnej iniciatívy na 
riešenie ochrany prírody, ktoré mesto buď priamo nepodporuje alebo zly-
háva komunikácia medzi verejným a neverejným sektorom. Z hľadiska mo-
zaikového governance tak v oblasti menších projektov alebo aktivít pomáha 
mestu občiansky a mimovládny sektor eliminovať nedostatky vyplývajúce 
z dennodennej činnosti rezidentov alebo návštevníkov. Z rozhovorov taktiež 
vyplýva, že neverejný sektor je priamo stotožnený s potrebami prírody, má 
dlhodobé skúsenosti v mestských častiach so stavom v oblasti odpadov alebo 
tvorby mestskej zelene (resp. ochrany ovzdušia, vôd, pôd a pod.). Z hľadiska 
environmentálneho vzdelávania mesto Žilina neeviduje na pravidelnej báze 
tento typ edukácie, ale skôr cez mimovládny sektor mesto podporuje osvetu, 
kampane (napr. pre zber a separáciu odpadov, starostlivosť o mestskú zeleň, 
vody, pôdy a pod.) a aktivity smerované k enviro uvedomelým komunitám 
v meste. Z hľadiska mozaikového governance tak mimovládny a občiansky 
sektor prispieva nezávisle od mesta (samosprávnych orgánov) k udržiavaniu 
optimálneho životného prostredia na jeho území. Mesto tak nepriamo cez ne-
verejný sektor vie akoby ušetriť na zdrojoch pre aktivity týkajúce sa parciál-
nych záležitostí určitých mestských častí. Mesto tak nemusí vynakladať veľ-
ké prostriedky na čiastočné úpravy zelenej infraštruktúry alebo na podporu 
nakladania s odpadmi. Môže to v praxi a rozhovory to potvrdzujú, prinášať 
aj negatíva. Napr. v tom, že mesto sa často môže slepo spoliehať na neverejný 
sektor a tým pádom zlyháva aj komunikácia medzi mestskými orgánmi a mi-
movládnym či občianskym sektorom. V budúcnosti chce Žilina investovať nie 



124

len do inovačných projektov v oblasti životného prostredia, ale aj do budo-
vania interných kapacít v zamestnaneckom aparáte na pozíciách zabezpeču-
júcich chod environmentálnej politiky. Rozhovory potvrdzujú, že čím viac sú 
obsadzované tieto pozície aktérmi, ktorí sa priamo angažujú v enviro politike 
a sú stotožnení s ochranou územia mesta, v ktorom žijú, dokážu smerovať 
svoju činnosť a rozhodovacie právomoci v prospech životného prostredia 
mimo politikárčenie, ktoré však je vo verejnej politike legitímne, ale nepriná-
ša často prospech pre územie obcí a miest. Mesto Žilina je zaujímavým prí-
kladom, ako či už verejný sektor, ale aj neverejný, paralelne často aj nezávisle 
od seba prispievajú k udržateľnosti životného prostredia. Z pohľadu mozai-
kového governance tak ide o neustálu kontrolu od aktívneho občianstva (ac-
tive citizenship), nastavujú sa zrozumiteľné pravidlá hry a diskurz a celkové 
smerovanie enviro politík a kumulujú sa zdroje, ktoré vie využívať ako mesto 
samotné, tak aj neverejný sektor. Mesto Žilina má zakorenený vzťah medzi 
občianstvom a orgánmi mesta a v budúcnosti sa dá očakávať silnejšia koo-
perácia aj v menších parciálnych projektoch v oblasti životného prostredia.

   
3.7 MESTO ZVOLEN

Mesto Zvolen sa nachádza v Banskobystrickom samosprávnom kraji a jeho 
územie disponuje rozlohou cca 9 870 ha, z čoho tvorí intravilán cca 1 295 ha 
a extravilán cca 8 575 ha. Zvolen tvorí 5 katastrálnych území (Zvolen, Môto-
vá, Zolná, Lukové a Kráľová) a je rozdelené na 6 mestských častí s celkovým 
počtom obyvateľov cca 43 000. V meste pôsobí široké spektrum subjektov 
o počte cca 5 000, je okresným mestom a po Banskej Bystrici druhou najväč-
šou samosprávou v kraji. Zvolen obklopuje rozsiahla zeleň a prírodné prvky, 
pretože sa nachádza v oblasti stredného Pohronia na sútoku riek Hron, Sla-
tina a Neresnica, územie je prevažne rovinaté, čo odzrkadľuje charakter Zvo-
lenskej kotliny. Z územného plánu mesta Zvolen taktiež vyplýva, že na tvorbe 
strategických cieľov a s tým súvisiacich dokumentov sa zúčastňuje rozsiahle 
množstvo aktérov pôsobiacich priamo v meste, prípadne okrese či regióne 
(Územný plán mesta Zvolen, 2004, s. 5-14). Najpodstatnejšími aktérmi pre 
tvorbu konkrétnych verejných politík v odpadovom hospodárstve či zelenej 
infraštruktúre sú mestské zastupiteľstvo, ktoré v roku 2020 pozostáva z 25 
poslancov. Do kategórie decision makers z verejného sektora patrí aj primá-
torka Zvolena. Pre lepšiu tvorbu koncepcií v rôznych oblastiach a špecificky 
pre tvorbu trvalo udržateľného životného prostredia, mesto využíva odborné 
stanoviská aktérov z kategórie policy makers – stakeholders, ktorí sú v pod-
state zamestnancami samosprávy. Do oblasti tvorby enviro politiky patria vo 
Zvolene do tejto kategórie hlavne komisia životného prostredia mestského 
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zastupiteľstva, ktorá má až 10 členov, ďalej napr. komisia výstavby a územ-
ného rozvoja, komisia financií, majetku a podnikania, ďalej sem patrí mest-
ská rada, výbory mestských častí Zvolena, organizácie s majetkovou účasťou 
mesta ako napr. Zvolenská ekologická spoločnosť alebo Lesný podnik mesta 
Zvolen a ostatní zamestnanci z verejného sektora, ktorí sa podieľajú na tvor-
be koncepcií v oblasti životného prostredia a implementujú ich neskôr do 
praxe. Územný plán mesta Zvolen deklaruje aj úzku spoluprácu s inými aktér-
mi z kategórie ,,policy makers – ostatní“, kam patria rôzni experti pre enviro 
politiku či enviro inovácie, projektoví manažéri, občiansky sektor, súkromný 
a mimovládny sektor. V meste Zvolen v oblasti životného prostredia pôsobí 
dlhodobo 7 kľúčových subjektov, ktoré sa podieľajú na tvorbe strategických 
dokumentov, na environmentálnom vzdelávaní alebo na stotožnenie komunít 
s účelom mesta v zelenej infraštruktúre či odpadovom hospodárstve. Ide 
napr. o Komunitnú nadáciu Zdravé mesto, Združenie Slatinka, CEEV Živica, 
Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA), Slovenský zväz záhrad-
károv vo Zvolene, Mačky Zvolen alebo Psíčkari-ZV. Všetky kategórie aktérov 
od tých, ktorí rozhodujú o verejných politikách, cez tých, ktorí ich implemen-
tujú až po tých, ktorí sa podieľajú na ich tvorbe nepriamo, sú zastúpení aj 
pri ostatných strategických dokumentoch, akými sú Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na roky 2014-2020, Program odpadové-
ho hospodárstva mesta Zvolen na roky 2016-2020, Adaptačná stratégia na 
zmenu klímy (využitie dažďovej vody) mesta Zvolen z roku 2015, Výstupná 
správa pre spracovanie Integrovanej územnej stratégie udržateľného mest-
ského rozvoja Zvolena a pod. Mesto tak predstavuje otvorenú samosprávu, 
kde akýkoľvek aktér priamo či nepriamo pôsobí na inovácie v oblasti zelenej 
infraštruktúry, či odpadového hospodárstva. 

Zvolen v aktualizovaných doplnkoch k územnému plánu mesta deklaruje 
vlastné silné, slabé stránky a otvára oblasti, kde chce mesto investovať finanč-
ne, technicky a ľudsky v oblasti životného prostredia. Za najväčšie problémy 
ohrozujúce enviro oblasť v samospráve Zvolen považuje charakter územia, 
ktorý je nezvyčajný častými hmlami (pretože sa nachádza v uzavretej kotli-
ne, kde sa tvorí inverzia) a výrazná fragmentácia dopravnej a tým pádom aj 
technickej infraštruktúry; mesto vníma nedostatok vo využití vzácnych prí-
rodných lokalít pre koordinované využitie obyvateľov a návštevníkov; z hľa-
diska ovzdušia ide o zvýšenú koncentráciu negatívnych vplyvov pri hlavných 
komunikačných tepnách alebo pri priemyselných prevádzkach. Ohrozenia 
mesto vníma aj v oblasti rozdrobeného vlastníctva poľnohospodárskej pôdy; 
z hľadiska využitia a starostlivosti o lesy a lesné hospodárstvo ide o nároč-
né zabezpečovanie lesníckych činností a vysoká členitosť terénov; pri vode 
a vodnom hospodárstve treba dbať na dostatočné sledovanie kvality; problé-
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my môžu nastať v meste aj pri rozširovaní inváznych a nepôvodných druhov 
rastlín a živočíchov; taktiež je tu potreba zdokonalenia medzier, ktoré legis-
latíva nepokrýva. Pri odpadovom hospodárstve mesto definuje ako najväčšie 
problémy absenciu vhodných stanovísk na umiestnenie zberných nádob na 
separáciu odpadov, nedostatočné environmentálne vzdelanie a povedomie 
občanov; absencia systému nakladania s kuchynským odpadom alebo exis-
tencia divokých skládok odpadu. Ohrozenia, ktoré z toho vyplývajú, Zvolen 
vidí hlavne v klimatických zmenách, ktoré môžu mať negatívny vplyv na 
zdravie obyvateľov; riziko povodní; poškodenie domov, pozemkov, chát pri 
nedostatočne eliminovaných zosuvoch pôdy; ohrozenie životného prostredia 
kumuláciou znečistenia ovzdušia, vôd a pôdy; výkupy pôdy zahraničnými zá-
ujemcami; nevyužívaný potenciál spoznávania vzácnych druhov živočíchov 
a rastlín v meste a jeho okolí; neexistujúci systém motivácie obyvateľov a náv-
števníkov v nakladaní s odpadmi alebo celková nadradenosť ekonomických 
záujmov nad ekologickými. (Územný plán mesta Zvolen, 2004, s. 302-312; 
PHSR mesta Zvolen na roky 2014-2020, 2014, s. 20-36). Mesto na základe 
skúseností všetkých zainteresovaných aktérov, ktorých sa dotýka oblasť ži-
votného prostredia, definovali slabé stránky, resp. riziká, ktoré môžu v bu-
dúcnosti nastať. Pri tvorbe a zbere dát pomáhali aj viaceré expertné skupiny 
zložené zo zamestnancov štátnej správy, regionálnej samosprávy, mimovlád-
nych organizácií či iných expertov z oblasti environmentalistiky a ekológie. 

Naopak k silným stránkam, ktoré Zvolen vníma a ktoré chce v oblasti tr-
valo udržateľného životného prostredia na jeho území dodržiavať, patrí via-
cero faktorov obsiahnutých v územnom pláne aj programe hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja. K pozitívam v oblasti zelenej infraštruktúry vo Zvolene 
patrí napr. reliéfovo pestré územie, kde je prevažne nízke radónové riziko, 
pomerne nízka seizmicita územia a dostatočný priestor na ekologické výrob-
né a skladové podmienky; ďalej v meste a jeho okolí sa nachádzajú vzácne 
prírodné prvky a útvary ako napr. Pustý hrad, historické jadro vrátane zám-
ku, Borová hora, Mokrade, Prielom Hrona, Meandre Slatiny alebo chránený 
areál Arborétum Borová hora; v meste a jeho okolí sa nachádza optimálne 
zastúpenie poľnohospodárskej a ornej pôdy, pomerne kvalitná čistota pôdy 
a tradične prevádzkované záhradkárstvo; vysoká lesnatosť územia predsta-
vuje pre obyvateľov a návštevníkov širokú škálu turistických a rekreačných 
aktivít; mesto a okolie disponuje značnými zdrojmi povrchových a podzem-
ných vôd; evidované sú aj dlhodobo nerastné suroviny (stavebné suroviny, 
dekoračné kamene, keramické suroviny a pod.); Zvolen ponúka pestré druho-
vé zastúpenie fauny a flóry, existuje tu taktiež sieť inštitúcií monitorujúcich 
kvalitu životného prostredia a realizujúcich environmentálne aktivity v mes-
te; mesto a okolie taktiež ponúka obnoviteľné prírodné zdroje a alternatívne 
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zdroje energií. V odpadovom hospodárstve je silnou stránkou mesta napr. 
zrekonštruovaná a zmodernizovaná čistička odpadových vôd; zabezpečenie 
zberu a vývozu rôznych druhov odpadov a dobre zaužívaný separovaný zber; 
výhodou môže byť aj majetková účasť mesta na zariadení na zhodnocova-
nie a zneškodnenie odpadov alebo dlhodobejšia práca s mládežou v meste 
v oblasti environmentalistiky. Príležitosti, ktoré teda mesto ponúka v zelenej 
infraštruktúre a odpadovom hospodárstve je napr. umožnenie rozvoja mes-
ta pre dostatok vôd (bytová výstavba, poľnohospodárstvo a priemysel, šport 
a rekreácia a pod.); externé investície do environmentálnej výchovy a vzde-
lávania; aktívne využívanie fondov EÚ na projekty inovujúce spomenuté ob-
lasti; využívanie zásob nerastných surovín; zvýšený záujem v meste a okolí 
o poľovníctvo, rybárstvo a voľnočasové aktivity v prírode; mesto ponúka pri 
lepšom zaobchádzaní s nádržou Moťová a rieky Hron možnosť rozvíjať vod-
né športy a rybárstvo; Zvolen ponúka využitie alternatívnych zdrojov energie 
alebo výhodou môže byť dlhodobá spolupráca s odbornými a výskumnými 
inštitúciami, ktoré majú sídlo vo Zvolene, ako napr. Technická univerzita vo 
Zvolene, ktorá je partnerom viacerých realizovaných a pripravovaných pro-
jektov v meste v oblasti inovácií v životnom prostredí. (Územný plán mesta 
Zvolen, 2004, s. 302-312; PHSR mesta Zvolen na roky 2014-2020, 2014, s. 20-
36). Mesto tak cez striktnú analýzu, na ktorej tvorbe sa podieľal ako verejný, 
tak aj súkromný, mimovládny a občiansky sektor, deklaruje výhody a nevý-
hody územia samosprávy a určuje prioritné osi v enviro politike, ktoré majú 
skôr strednodobý charakter.

V odpadovom hospodárstve mesto Zvolen počíta s viacerými parciálnymi 
cieľmi, ktoré majú byť splnené a viesť tak k trvalo udržateľnému rozvoju ži-
votného prostredia. Tieto ciele mesto delí špecificky na nakladanie s rôznymi 
druhmi odpadov, preto aj ciele v územnom pláne, resp. programe hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja mesta či špecificky v programe odpadového hos-
podárstva, sú delené na komunálne odpady, biologicky rozložiteľné odpady, 
papier a lepenku, sklo, plastové odpady, odpady zo železných a neželezných 
kovov, stavebné odpady a odpady z demolácií, použité batérie a akumulátory 
a odpadové oleje. Pri jednotlivých druhoch odpadov mesto stanovuje strate-
gické osi/ ciele. Pre lepšiu charakteristiku a pochopenie odpadového hospo-
dárstva vo Zvolene slúži nasledovný graf, ktorý zobrazuje vývoj nakladania 
s komunálnym odpadom od roku 2011 po 2015.
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Graf 6 – Vývoj nakladania s odpadmi v meste Zvolen v rokoch 2011-2015

Zdroj: Program odpadového hospodárstva mesta Zvolen na roky 2016-2020, 2016, s. 16.

V meste Zvolen sa množstvo vzniknutého komunálneho odpadu od roku 
2011 po rok 2015 priebežne mierne znižovalo, výnimku tvorí iba odchýlka 
v roku 2012. V roku 2011 bolo množstvo vyprodukovaného komunálneho 
odpadu vo Zvolene cca 18 183 ton, pričom v roku 2015 išlo už o cca 14 827 
ton, čo je zníženie cca o 3 500 ton (Program odpadového hospodárstva mesta 
Zvolen na roky 2016-2020, 2015, s. 16-17). Z vyššie uvedeného grafu vyplý-
va, že samospráva nakladá s komunálnym odpadom prevažne cez skládkova-
nie a druhou najčastejšou alternatívou je materiálové zhodnocovanie. Mesto 
sa snaží podporovať aj iné formy nakladania s odpadmi, preto dlhodobejšie 
vytvára inovácie napr. v triedení odpadov. Zvolen triedi elektroodpady, použi-
té batérie a akumulátory, odpadové oleje, objemné odpady, oddelenie vytrie-
dených odpadov z domácností s obsahom škodlivín či biologicky rozložiteľné 
odpady zo zelene. Zvolen ďalej poskytuje zber zmesového a komunálneho od-
padu pre 110, 120, 240, 1 100 a 1 232 litrové kontajnery, veľkoobjemné kon-
tajnery, polopodzemné kontajnery, plastové vrecia a iné Zvolenom zavedené 
zberné nádoby (POH, 2015, s. 16-26). Mesto sa podieľa v pravidelných časo-
vých intervaloch na zbere a likvidácii veľkého množstva odpadov a keďže sa 
na jeho území nachádza cez 43 000 obyvateľov, služby musia byť neustále ino-
vované. Jednou z podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj, ktoré určuje PHSR 
mesta Zvolen na roky 2016-2020, je opatrenie na zvyšovanie informovanosti 
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obyvateľov o triedenom zbere, jeho význame, spôsobe, o význame značiek na 
obaloch. Mesto chce dlhodobo venovať pozornosť rozvoju komunít a enviro 
vzdelávaniu cez zapojenie akademickej obce, expertov, mimovládnych orga-
nizácií, súkromného či občianskeho sektora. Zo strednodobých cieľov, ktoré 
vyplývajú aj z územného plánu, aj programu hospodárskeho rozvoja či od-
padového hospodárstva, sú najpodstatnejšie ciele ako uplatňovanie stratégie 
riadenia odpadového hospodárstva celého okresu Zvolen; riadenie odpado-
vého hospodárstva na základe princípov hierarchie s využitím tzv. BATNEEC 
technológií, ktoré rozdeľujú odpadovú zodpovednosť aj na výrobcov; kontro-
la dodržiavania právnych predpisov a plnenie všeobecne záväzných nariadení 
v odpadoch v meste; riedenie odpadového hospodárstva v zmysle znižovania 
negatívnych vplyvov na životné prostredie zo starých skládok; zabezpečenie 
minimálne 70 %-ho materiálového zhodnocovania komunálnych odpadov; 
zvýšenie energetického zhodnocovania odpadov; zvýšenie zneškodňovania 
odpadov spaľovaním; zvýšenie zneškodňovania odpadov skládkovaním; do-
siahnutie vyššieho percentuálneho podielu materiálového zhodnocovania 
komunálnych odpadov. Zvolen chce taktiež zapojiť do separovania odpadov 
aspoň 70 % obyvateľov a celkovo zvýšiť množstvo separovaného odpadu na 
obyvateľa na kg (ÚPM Zvolen, 2004, s. 217-222). Vyššie uvedené hodnoty 
z grafu sú z roku 2015, kedy bol Program odpadového hospodárstva mesta 
Zvolen na roky 2016-2020 zhotovený. V stratégii mesta sa prihliada na eko-
logickosť a osvetu smerom k obyvateľom a komunitám, ktorí tvoria celkový 
obraz o odpadovom hospodárstve v meste.

V oblasti zelenej infraštruktúry mesto Zvolen prihliada na jedinečnosť 
územia a pomerne širokú rozlohu intravilánu a hlavne extravilánu samosprá-
vy. Preto si už v územnom pláne stanovuje dodržiavanie podmienok ochrany 
chránených území, pre ktoré boli vyhlásené (chránený areál Arborétum, Bo-
rová hora, prírodná pamiatka Zolná a prírodná pamiatka Zolniansky lahar). 
Samospráva sa tak zaväzuje zachovať a chrániť brehové porasty vodných 
tokov v okolí Zvolena; zachovať a chrániť všetky mokraďové spoločenstvá 
nachádzajúce sa na území vrátane stromovej vegetácie dobrej ekologickej 
výkonnosti; odstraňovať invázne druhy drevín; zachovať a chrániť xeroter-
mofilné spoločenstvá drevín a bylín; zachovať lúčne a pasienkové spoločen-
stvá vysokej diverzity; delimitovať poľnohospodársku pôdu do lesného pôd-
neho fondu v územiach začlenených do kostry územného systému ekologic-
kej stability a zachovať krajinársku zeleň nachádzajúcej sa mimo lesy (ÚPM 
Zvolen, 2004, s. 229-232). To sú prioritné zásady na ochranu a zachovanie 
vzácneho charakteru územia, ktoré sa týka hlavne extravilánu mesta Zvolen. 
Všeobecnou prioritou v trvalo udržateľnej zelenej infraštruktúre mesta je 
zachovanie a podpora prirodzeného genofondu krajiny, revitalizovanie a do-
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plnenie ekostabilizačných prvkov a ich priaznivé pôsobenie na okolie, zacho-
vanie významných krajinných prvkov alebo krajinných štruktúr, zvyšovanie 
odolnosti krajiny voči pôsobeniu negatívnych vplyvov, racionálne využívanie 
prírodných daností a trvalé zachovanie celkovej produkčnej schopnosti kra-
jiny s prepojením na potreby rezidentov a návštevníkov a prírodných potrieb 
(ÚPM Zvolen, 2004, s. 125-152). V Programe hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Zvolen na roky 2014-2020 sú pre trvalo udržateľné enviro 
prostredie doplnené tri prioritné osi. Prvou je zníženie znečistenia životného 
prostredia, kde mesto chce dosiahnuť zvýšenie zadržiavania vody a zníženie 
rizika povodňových situácií, taktiež zamedzenie šírenia inváznych druhov 
rastlín a živočíchov a zníženie výskytu alergénov v prostredí. Druhou osou je 
zdokonalenie systému odpadového hospodárstva, kde Zvolen chce zamedziť 
tvorbe divokých skládok odpadov a zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu. 
Treťou prioritnou osou orientovanou na zelenú infraštruktúru, je zvýšenie 
záujmu obyvateľov o ochranu a tvorbu životného prostredia cez podporu 
vzdelávania a výchovu všetkých skupín obyvateľov k ochrane enviro pros-
tredia, ďalej cez zlepšenie podmienok pre pobyt obyvateľov vonku a aktívny 
pobyt v prírode a cez zvýšenie využívania prírodných zdrojov a alternatív-
nych zdrojov energií bez negatívneho vplyvu na životné prostredie (PHSR 
mesta Zvolen, 2015, s. 91-126). Mesto má byť samosprávou s čistým pros-
tredím (čistý vzduch, voda a pôda, nízky hluk a elektromagnetický smog), 
s kvalitnou zelenou infraštruktúrou a kvalifikovanou starostlivosťou o mest-
skú zeleň. Mesto chce postupne investovať do vysokého environmentálneho 
povedomia ľudí s prepojením na voľnočasové a rekreačné aktivity rezidentov 
a návštevníkov. Mesto je pripravené na klimatické zmeny, na negatíva, kto-
ré môžu vyplývať z absencie faktorov, ktoré sú určené v strategických do-
kumentoch. Zvolen prízvukuje širokú diskusiu a spoločné smerovanie mesta 
k trvalo udržateľnému životnému prostrediu na jeho území.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2014-2020 
vypracovalo viacero skupín aktérov, ktorí sa vyprofilovali aj v špecifickej 
oblasti zelenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva. Dokument je 
vypracovaný v súlade s národnými stratégiami regionálneho rozvoja, tak-
tiež zohľadňuje priority a ciele rozvoja Banskobystrického samosprávneho 
kraja a je vypracovaný na základe dokumentácie vychádzajúcej z územného 
plánu mesta a jeho aktualizovaných dodatkov schválených mestských zastu-
piteľstvom a primátorkou, ktorí sú najpodstatnejší aktéri z hľadiska tvorby 
strategických dokumentov v enviro politike (patriaci do kategórie decision 
makers). Pri vypracovaní PHSR mesta Zvolen pracovalo viacero koordinova-
ných skupín z kategórie aktérov policy makers – stakeholders a ,,policy makers 
– ostatní“. Mesto deklaruje, že dodržiavalo tzv. princíp partnerstva, kde pri 
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spracovaní a tvorbe PHSR sa podieľali útvary mestského úradu, komisií mest-
ského zastupiteľstva, výbory mestských častí mestom zriadené organizácie, 
zástupcovia štátnych inštitúcií, odborníci z podnikov a mimovládnych orga-
nizácií. Ďalej boli vytvorené dvojstupňové riadiace štruktúry cez tzv. riadia-
ci tím, ktorého členmi boli vedúci odborných útvarov MsÚ. Ďalej pracovná 
skupina pod vedením primátorky mesta, ktorej členmi boli interní odborníci 
(pracovníci MsÚ, poslanci mestského zastupiteľstva), externí odborníci (zá-
stupcovia inštitúcií, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií 
pôsobiacich v meste a regióne). Jej úlohou bolo hlavne poskytovať odborné 
informácie a stanoviská, podávať a hodnotiť jednotlivé návrhy. Ďalej bol zria-
dený koordinátor zodpovedný za administratívnu a organizačnú časť tvor-
by PHSR, ktorý hlavne koordinoval činnosť riadiaceho tímu a pracovných 
skupín. Facilitátor bola ďalšia funkcia, ktorá pozostávala z moderovania spo-
ločných stretnutí, diskusií a workshopov organizovaných pre potreby tvorby 
PHSR. Verejnosť bola do procesu tvorby PHSR zapojená hlavne prostredníc-
tvom zástupcov v pracovných skupinách (napr. pre životné prostredie). K dis-
pozícii pre verejnosť bola aj informačná kancelária na odbore rozvoja MsÚ, 
cez ktorú bola verejnosť dostatočne informovaná. Celý proces tvorby a schva-
ľovania PHSR tak podlieha prvkom networkingu, teda sieťovania, kde širokou 
diskusiou cez rôzne stupne rozhodovania a pripomienkovania mesto Zvolen 
dospelo k spoločným cieľom a prioritám aj v oblasti trvalo udržateľného ži-
votného prostredia.

Pre cielenejšiu implementáciu strategických priorít v oblasti zelenej infraš-
truktúry a odpadového hospodárstva mesto Zvolen využíva veľké spektrum 
administratívnych, ekonomických, právnych a informačných nástrojov verej-
ných politík. K administratívnym nástrojom patrí konkrétne poskytovanie 
služieb, ktoré mesto rieši najviac cez kontrahovanie s externými subjektmi, 
poskytovaním z vlastných zdrojov alebo kombináciou verejno-súkromných, 
resp. partnerstiev s mimovládnym či občianskym sektorom. Ku konkrétnym 
administratívnym nástrojom v zelenej infraštruktúre patrí napr. celoplošné 
jarné a jesenné upratovanie, deratizácia územia, celková starostlivosť o zeleň 
(výruby, kosenie, údržba, sadenie, úpravy mestskej zelene v intraviláne a ex-
traviláne mesta) atď. V odpadovom hospodárstve ide napr. o poskytovanie 
a prevádzkovanie zberných dvorov, kompostovanie, separácia, recyklácia, vý-
voz a likvidácia všetkých druhov odpadov produkujúcich na území mesta, je-
senný a jarný zber biologicky rozložiteľných odpadov, označovanie odpadov, 
množstevný a separátny zber rôznych druhov odpadov, komunitné kompos-
tovanie, predchádzanie vzniku odpadov, využívanie bioodpadov v záhradách 
atď. K ekonomickým nástrojom verejnej politiky v oblasti životného prostre-
dia sa radia hlavne dane, poplatky, pokuty, iné príjmy a výdavky na mestskú 
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zeleň a odpady a hlavne grantová a iná finančná pomoc cez inovačné projekty, 
ktoré smerujú k podpore trvalo udržateľného prostredia vo Zvolene. V roku 
2019 z rozpočtu mesta z celkových výdavkov 36 110 713 € vyčlenil Zvolen 
na životné prostredie cca 1 677 994 €, čo predstavuje cca 4,65 % z celkových 
výdavkov. Z tejto sumy mesto vyčlenilo na odpadové hospodárstvo cca 98,97 
% financií a na zelenú infraštruktúru cca 1,03 % (Rozpočet mesta Zvolen, 
2019). Oblasť zelenej infraštruktúry mesto financuje hlavne cez fondy EÚ, 
regionálne operačné programy a iné granty. Nasledovná tabuľka zobrazuje 
najvýznamnejšie realizované inovačné projekty v oblasti enviro politiky vo 
Zvolene.

Tabuľka 13 – Realizované projekty v oblasti enviro politiky v meste Zvo-
len

Názov projektu Doba 
projektu

Celkové 
výdavky (€) Fond/ podpora

Biotechnické inovácie pri 
využití dažďovej vody v meste 

Zvolen

10/2014 – 
04/2016 1 188 235

EEA Grants 85 % + 
spolufinancovanie 

15 %
Zníženie energetickej nároč-
nosti budov materských škôl 

vo Zvolene

04/2017 – 
05//2018 1 112 881 ERDF + OP IROP

Revitalizácia Parku J. D. Ma-
tejovie od 2018 prebieha EÚ + mesto

Revitalizácia Parku Višňov-
ského od 2018 prebieha EÚ + mesto

Rekonštrukcia predstanič-
ných priestorov ŽST vo Zvo-

lene
2018 1 978 513 ERDF + OP IROP

Rekonštrukcia vnútrobloku 
ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad 
a Kozačeka – zlepšenie enviro 

aspektov v mestách

2018 799 921 ERDF + OP IROP

Zvyšovanie informovanosti 
a participácie občanov vo 

verejných politikách zamera-
ných na deti a mladých ľudí 

na samosprávnej úrovni

04/2018 – 
03/2020 206 453

Európsky sociálny 
fond + Nadácia pre 

deti Slovenska + 
OP Efektívna verej-

ná správa
Vypracovanie lokálnej níz-

kouhlíkovej stratégie v meste 
Zvolen

06/2019 – 
09/2020 49 749 ERDF
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Obnova a aktualizácia náuč-
ného chodníka Pustý hrad vo 

Zvolene

2020 – 
2021 prebieha Banskobystrický 

samosprávny kraj

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dokumentácie k projektom mesta Zvolen, 2020, [online].

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že mesto Zvolen na podporu inovácií 
v enviro politike využíva široké spektrum ekonomických nástrojov od gran-
tov EÚ (hlavne Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny 
fond), operačné regionálne programy, pomoc Banskobystrického samospráv-
neho kraja či iných nadácií a fondov. Zvolen investuje hlavne do veľkých ino-
vačných projektov ako napr. biotechnické inovácie v zadržiavaní dažďovej 
vody v meste, zníženie energetických náročností budov, revitalizácia a rekon-
štrukcia objektov s dôrazom na vyšší podiel sídelnej zelene, vypracovanie 
nízkouhlíkových stratégií v meste atď. Priemerná hodnota financií na projek-
ty je cca 889 292 €. Niektoré projekty ešte prebiehajú, preto nie sú uvádzané 
konečné sumy. Okrem ekonomických nástrojov Zvolen využíva aj rozsiahlu 
sieť právnych alebo regulačných nástrojov. Z hľadiska tvorby trvalo udržateľ-
ného rozvoja mesta ide hlavne o dokumenty ako Územný plán mesta Zvolen 
s pravidelnými aktualizovanými verziami schválenými mestským zastupiteľ-
stvom, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na roky 
2014-2020, Program odpadového hospodárstva na roky 2016-2020, Integ-
rovaná územná stratégia Udržateľného mestského rozvoja, Adaptačná straté-
gia na zmenu klímy (využitie dažďovej vody) v meste Zvolen, ďalej špecifické 
všeobecne záväzné nariadenia mesta v odpadovom hospodárstve a zelenej 
infraštruktúre, ďalej rôzne inštrukcie, harmonogramy, príručky, odporúčania 
a pod. K informačným nástrojom, ktoré mesto v oblasti životného prostredia 
využíva, patria napr. zverejňovanie a poskytovanie priamych služieb o odpa-
doch a triedení na mestskej internetovej stránke, komunikácia s obyvateľmi 
cez odpory MsÚ, pravidelné aktualizácie na webovej stránke či úradnej tabuli 
mesta Zvolen, letáky, informačné bulletiny, kampane v základných a mater-
ských školách, verejné prednášky a prezentácie k téme odpadov a mestskej 
zeleni, zapojenie regionálnych a okresných štruktúr do informatizácie o vy-
užití prírody v extraviláne a intraviláne samosprávy, rôzne certifikáty, oce-
nenia, súťaže, rebríčky atď. Zvolen tak kontinuálne podporuje posilňovanie 
komunít, ekologického myslenia rezidentov a environmentálneho vzdeláva-
nia. Mesto tak cez širokú diskusiu postupne plní strategické ciele v zelenej 
infraštruktúre a odpadovom hospodárstve, plus cez konkrétne nástroje ve-
rejnej politiky pomáha efektívnejšie implementovať už realizované opatre-
nia, ktoré majú smerovať k trvalo udržateľnému prostrediu pre obyvateľov, 
návštevníkov a pre potreby prírody.
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Z rozhovorov s predstaviteľmi mesta Zvolen je zrejmá špecifickosť úze-
mia obklopeného hustou sieťou lesov, kde je tematika zelenej infraštruktúry 
a nakladania s odpadmi široko zastúpená všetkými sektormi od súkromného 
až po verejný. Z hľadiska mozaikového governance je diskurz v oblasti život-
ného prostredia v téme mestskej zelene prioritne orientovaný na ochranu 
územia v extraviláne mesta. Pravidlá hry určujú národné stratégie o ochrane 
lesov a taktiež kooperujúce strednodobé stratégie samotného Zvolena ako 
územný plán či program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Realizo-
vané rozhovory potvrdzujú zaujímavý fakt, že samospráva čerpá nie len z čin-
nosti aktívneho občianstva (active citizenship), kde patrí hlavne občiansky 
a mimovládny sektor, ale aj z akademického sektora. Mesto Zvolen je jedno 
z mála slovenských miest, kde vidno úzku kooperáciu s univerzitným (odbor-
ným) prostredím. Z rozhovorov a projektových dokumentácií realizovaných 
projektov v oblasti životného prostredia vyplýva, že akademický sektor sa 
zásadným spôsobom v meste aktivizuje pri tvorbe riešení a realizácii zmien 
či už v mestskej/ územnej zeleni alebo odpadovom hospodárstve. Samosprá-
va priamo kooperuje napr. s drevárskou, lesníckou fakultou alebo fakultou 
ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Podporu 
pri činnosti mesta v životnom prostredí poskytujú aj Ústav ekológie lesa Slo-
venskej akadémie vied alebo Národné lesnícke centrum atď. Z hľadiska mo-
zaikového governance ide o zaujímavé nadobudnutie zdrojov. Mesto samo 
prakticky z vlastných kapacít vie na odbornej báze aktívnou participáciou 
akademickej a odbornej sféry prispievať k efektívnejším riešeniam v envi-
ro politike. Výhodou takýchto zdrojov môže byť mnoho. Jedným z faktorov 
je zber relevantných dát. Odborné prostredie taktiež umožňuje metodicky 
nastaviť riešenia priamo na potreby samosprávy bez politizovania s orien-
táciou na striktné dáta. Univerzitné prostredie má vysoký odborný kredit 
a aj akceptovanie návrhov je prakticky od verejnosti rýchlejšie. Spomenuté 
zdroje mestu pomáhajú vykryť nedostatky na pozíciách výkonných orgánov 
(decision makers) alebo na pozíciách implementátorov verejných politík (po-
licy makers – stakeholders). Zvolen má cca 200 zamestnancov mestského úra-
du. Univerzity a výskumné inštitúcie pomáhajú dopĺňať technické a hlavne 
ľudské zdroje pri tvorbe enviro verejných politík alebo pri implementácii, či 
následnom vyhodnocovaní dopadov napr. na životné prostredie a odpadové 
hospodárstvo. Z pohľadu mozaikového governance tak Zvolen predstavuje 
špecifickú samosprávu, kde kooperáciou verejného, občianskeho, mimovlád-
neho, súkromného, ale aj akademického sektora poskytuje trvalo udržateľné 
životné prostredie. Tým pádom sa kooperatívnejšie deklarujú pravidlá hry 
a celkový diskurz alebo smerovanie enviro politiky v meste. Najaktívnejším 
poradným orgánom mestskému zastupiteľstvu a primátorky Zvolena je Ko-



135

misia životného prostredia zložená z poslancov, aktivistov a zväčša odborní-
kov na environmentálne témy. Ostatný občiansky a mimovládny sektor po-
máha mestu dohliadať napr. na činnosti v ochrane vôd a eliminácii odpadov 
(napr. OZ Slatinka), v zachytávaní dažďovej vody, neverejný sektor sa podieľa 
na parciálnych úpravách mestskej zelene v intraviláne a extraviláne Zvolena, 
pri čistení prírody a zbere odpadov v odľahlých častiach územia a pod. Ako 
je vyššie uvedené, Zvolen je prakticky lesníckym mestom a preto aj oblasť 
životného prostredia je orientovaná výhradne na túto formu ochrany prírody 
s veľkou podporou neverejného sektora s prihliadnutím na prepojenie uni-
verzitného s výskumného prostredia. V budúcnosti sa dá očakávať prehlbu-
júcejšia kooperácia sektorov v spolupráci s mestskými orgánmi a aj realizácia 
veľkých projektov cez schválenie univerzitného a výskumného sektora. 

3.8 MESTO PREŠOV 

Mesto Prešov je metropolou Prešovského samosprávneho kraja s celko-
vou rozlohou cca 7 043 ha a počtom obyvateľov cca 90 350, čo ho zaraďuje do 
kategórie tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Administratívne sa člení 
na štyri katastrálne oblasti, a to Prešov, Solivar, Šalgovník a Nižná Šebasto-
vá. Geograficky leží Prešov v Košickej kotline, kde významnými prírodnými 
prvkami sú Šarišská vrchovina a Slánske vrchy, ktoré mesto obklopujú spolu 
s riekami Torysa a Sekčov (Územný plán mesta Prešov, 2017, s. 5-26). Záväzné 
dokumenty, ktoré v samospráve riešia aj koncepčné strategické rámce politi-
ky životného prostredia, sú hlavne Územný plán mesta Prešov, Program roz-
voja mesta Prešov na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025, Akčný plán 
Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020, Program odpadového 
hospodárstva, Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov a ostat-
né všeobecne záväzné nariadenia upravujúce konkrétne záležitosti k odpado-
vému hospodárstvu a zelenej infraštruktúre plus iné dokumenty. Pre tvorbu 
spomenutých politík sú najpodstatnejšími aktéri v Prešove z verejného sek-
tora z kategórie decision makers primátorka mesta, ktorá má dvoch zástupcov 
a mestské zastupiteľstvo, ktoré disponuje v roku 2020 počtom poslancov 31. 
Títo aktéri rozhodujú o stratégiách v enviro politike, nesú plnú zodpovednosť 
za prijaté verejné politiky a vykonávajú moc v samospráve. Podstatnú zložku 
pri ich tvorbe vykonávajú aj aktéri z kategórie policy makers – stakeholders, 
ktorí sú z verejného sektora, podieľajú sa hlavne na administratívnej činnosti 
a implementácii rozhodnutí v politike životného prostredia a majú dôležitý 
poradný vplyv na zastupiteľstvo a primátorku, pretože sú dennodenne v pria-
mom kontakte s poskytovaním rôznych druhov služieb rezidentom a návštev-
níkom Prešova. Konkrétne v meste ide o zamestnancov samosprávy ako napr. 
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komisiu pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, komisiu 
finančnú, plánovaciu a správy mestských organizácií, komisiu pre dispono-
vanie s majetkom mesta, ďalej je to napr. mestská rada, ktorá má 10 členov, 
výbory mestských častí, prednosta MsÚ, hlavný kontrolór mesta, odbor MsÚ 
životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, odbor financií a mestského 
majetku, odbor riadenia projektov, stavebný úrad, sprostredkovateľský orgán 
pre IROP atď. Zohrávajú dôležitú koordinačnú funkciu, sú podstatnými akté-
rmi pri nepriamej tvorbe strategických dokumentov, pretože nemajú rozho-
dovacie právomoci, ale z výkonu funkcie a na základe vlastných skúseností 
vedia odporučiť efektívnejšie fungovanie verejných politík. Mesto Prešov roz-
siahlou komunikáciou s verejnosťou zapája do procesov tvorby strategických 
dokumentov a iniciatív aj občiansky, súkromný a mimovládny sektor, ktorých 
aktéri patria do kategórie ,,policy makers – ostatní“. Zúčastňujú sa na diskusi-
ách, pripomienkujú návrhy, spisujú petície, pomáhajú v parciálnych častiach 
realizácie verejných politík (napr. zber odpadov, upratovanie mesta, údržba 
zelene atď.) a zo strategických dokumentov vyplýva, že účasť verejnosti na 
ich tvorbe je v Prešove nezastupiteľná. V rámci oblasti životného prostre-
dia tak Prešov prispieva k rozvoju ekologického zmýšľania komunít v meste 
a taktiež k väčšej miere environmentálneho vzdelávania u obyvateľov. 

Z Akčného plánu programu rozvoja mesta a z územného plánu mesta vy-
plýva, že v oblasti životného prostredia Prešov vidí viaceré hrozby a negatíva, 
ktoré môžu ohroziť trvalo udržateľné a zdravé územie. Mesto tak samo defi-
nuje negatívne stránky, ktoré môžu spôsobiť komplikácie. Zo správ z uvede-
ných dokumentov vyplýva, že ide hlavne o nedostatočné využívanie inova-
tívnych postupov a technických riešení, niekedy nedostatočná environmen-
tálna dobrá skúsenosť a vedomosť s tvorbou konkrétnych verejných politík, 
nedostatočná environmentálna kreativita a talent alebo nedostatočné rozši-
rovanie odbornej kvalifikácie kompetentných aktérov poskytujúcich služby 
v oblasti enviro politiky v meste. Mesto si taktiež uvedomuje potenciálne ne-
gatíva v neefektívnosti využívania výdavkov z hľadiska environmentálnych 
činností (v odpadovom hospodárstve či oblasti zelenej infraštruktúry), nedo-
statočnú protipovodňovú ochranu, zníženú hygienu vnútorného prostredia 
mesta a potenciálne zhoršujúcu kvalitu ovzdušia vonkajšieho a vnútorného 
prostredia mesta a s tým súvisiaci nárast emisií CO2 a negatívne pôsobenie 
na klímu v meste. Prešov potrebuje taktiež kapacitne, technicky a finančne 
investovať do monitorovania kvality ovzdušia, do vyššej miery energetickej 
efektívnosti. Z dokumentov ďalej vyplýva, že Prešov si uvedomuje narastajúci 
počet zastavaných plôch na úkor zelených plôch na jeho území, tým pádom 
potrebu investovať väčšie prostriedky do skvalitnenia zelene v spomenutých 
zastavaných častiach samosprávy. Mesto ďalej zdôrazňuje časté neodborné 
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zásahy dodávateľských firiem do verejnej zelene, kde absentuje kontrolný 
mechanizmus. Mesto dlhodobo pracuje s elimináciou inváznych druhov rast-
lín, ktoré škodia prírode hlavne v okolí mesta. V odpadovom hospodárstve 
vidí mesto väčší priestor na koncepčnejšie riešenia a zapojenie verejnosti do 
procesov separovania a iného ekologického nakladania s odpadmi, ďalej po-
číta s budúcimi investíciami do likvidácie vznikajúcich nepovolených skládok 
odpadov. Z vyššie uvedených rizík vyplýva viacero ohrození pre Prešov. Ak by 
prepukli menované problémy, môže to spôsobovať neustály tlak na kvalitnej-
šiu legislatívu v odpadovom hospodárstve a zelenej infraštruktúre, ďalej to 
môže znamenať znižovanie ekologickej stability v meste (napr. zahusťovanie 
zástavby na úkor zelene, zhoršená kvalita ovzdušia, nepriaznivé vplyvy na 
zdravie obyvateľov atď.), zníženie úrovne disciplíny komunít v jednotlivých 
častiach mesta, postupné obmedzenie dodávok významných energetických 
zdrojov, zvyšovanie ekonomickej aktivity na úkor kvalitného životného pro-
stredia alebo nedostatočné čerpanie ponúkaných finančných dotácií z gran-
tov a s tým súvisiaca neschopnosť plného čerpania (Program rozvoja mesta 
Prešov na roky 2015-2020, 2016, s. 73-74; Územný plán mesta Prešov, 2017, 
s. 43-63; 145). Spomenuté negatíva, ktoré sú definované v strategických do-
kumentoch, sa mesto Prešov snaží eliminovať cez rôzne nástroje verejnej po-
litiky, ktoré sú prezentované na konci podkapitoly. Celková koncepcia mesta 
v oblasti životného prostredia je teda smerovaná na parciálne faktory, ktoré 
majú viesť k čo najekologickejšiemu udržateľnému enviro prostrediu na úze-
mí mesta.

V strategických dokumentoch sú naopak uvedené aj pozitívne, a tým pá-
dom špecifické prvky, ktoré z mesta Prešov robia ohraničený politický sub-
systém s jedinečnými podmienkami, ktoré prispievajú ku kvalitnej kooperácii 
obyvateľov a prírody. Mesto Prešov ich definuje do viacerých samostatných 
oblastí, ktoré na seba logicky nadväzujú. Samospráva v dokumentoch vyzdvi-
huje svoju jedinečnú kultúrnu a prírodnú stránku, kde ako v intraviláne, tak 
aj extraviláne mesta sa nachádzajú rôzne prvky spadajúce pod prísnejšiu 
kontrolu. V meste sa nachádzajú taktiež kvalitné zdroje geotermálnych vôd, 
geografická poloha mesta umožňuje ekonomickú silu okresu aj kraja a ponú-
ka široké spektrum rekreačných, turistických a voľnočasových aktivít nie len 
pre rezidentov, ale aj pre návštevníkov. Tým pádom mesto investuje a v bu-
dúcnosti chce ďalej financovať budovanie a obnovu verejných priestranstiev, 
oddychových zón, športovísk, technickej infraštruktúry (ekologickejšie siete 
vôd, kanalizácie, plynu, elektriny, tepla, telekomunikácií a pod.). Prešov vní-
ma potenciál územia práve na zavádzanie nových technológií znižujúcich ne-
priaznivé vplyvy na životné prostredie. Mesto ďalej eviduje zvýšený dopyt 
od obyvateľov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, v záujme 
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o separovanie a recykláciu odpadov od miestnych iniciatív a komunít. Strate-
gické dokumenty taktiež prispievajú k zvýšenej kvalite legislatívneho pros-
tredia pre oblasť ochrany enviro prostredia a prírody. Z menovaných pozitív 
to pre mesto vytvára nové príležitosti, ktoré chce v budúcnosti v politike ze-
lenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva uplatňovať. Jednou z nich 
je podpora širšej verejnosti a aktívne zapájanie ako do procesov tvorby kon-
cepcií v životnom prostredí, tak aj pri bežných denných aktivitách (uprato-
vanie, triedenie, pomoc pri čistení parkov atď.), ďalej rozšírené povedomie 
a zvýšenie miery environmentálneho vzdelávania, kvalitnejšia participácia 
expertných skupín a angažovanie mimovládneho, občianskeho a súkromné-
ho sektora v enviro politikách v meste. Ďalšie príležitosti, ktoré mesto v bu-
dúcnosti ponúka, sú napr. zvýšenie environmentálne prijateľných zdrojov 
energie, podpora lokálnych obnoviteľných zdrojov energie, postupné zvyšo-
vanie podielu mestskej zelene a zlepšenie jej údržby cez koncepčné programy 
a inovačné projekty. Ďalej Prešov ponúka skvalitnenie zimnej a letnej údržby 
ciest a verejných priestranstiev, zlepšenie klímy vodných plôch a zelených 
plôch, efektívnejšie využívanie verejného priestranstva pre vyvážené potre-
by rezidentov a návštevníkov s potrebami prírody (rastlinstva a živočíšstva). 
Mesto chce cez ekologické inovácie zvyšovať podiel alternatívnych palív pre 
autobusovú mestskú dopravu, budovanie cyklotrás a peších zón, zavádzať 
energetický manažment budov a skvalitnenie odpadového hospodárstva 
a budovanie priaznivejšej mestskej klímy (Územný plán mesta Prešov, 2017, 
s. 43-63; 145; Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020, 2016, s. 73-
74). Mesto tvorí špecifické územie s vlastnými potrebami, cielene investuje 
do inovácií v zelenej infraštruktúre a odpadovom hospodárstve a reaguje tak 
na negatívne faktory, ktoré môžu nastať, ak sa mesto o enviro politiku a eko-
logické zameranie nebude zaujímať, resp. bude ignorovať hrozby, ktoré môžu 
narušiť trvalo udržateľný rozvoj jeho územia.

Z hľadiska zelenej infraštruktúry mesto Prešov určuje viacero prioritných 
osí, ktoré definujú strategické dokumenty. Územný plán mesta a Program 
rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 určuje 8 osí, resp. opatrení, ktoré 
sú záväzné v plnení podmienok pre kvalitnú mestskú zeleň a jej efektívne 
využívanie pre potreby obyvateľov a návštevníkov. Sedem opatrení sa týka 
zelenej infraštruktúry, jedno sa týka odpadového hospodárstva, to je analy-
zované v ďalšom odseku. K mestskej zeleni patria opatrenia ako: skvalitnenie, 
obnova a budovanie modrých plôch; ďalším opatrením je zníženie prašnosti 
a skvalitnenie ovzdušia v meste; potom zvýšenie energetickej efektívnosti; 
následne sanácia environmentálnych záťaží a predpokladaných environmen-
tálnych záťaží zosuvných území a revitalizácia areálov brownfields; ďalším 
opatrením je adaptovanie sa na nepriaznivé dopady zmeny klímy; zvýšenie 
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environmentálneho uvedomenia obyvateľov a posledným opatrením je zlep-
šenie manažmentu životného prostredia na území mesta (PRM Prešov na 
roky 2015-2020, 2016, s. 15-21; Územný plán mesta Prešov, 2017, 43-63). 
Mesto pri formulovaní prioritných oblastí v inováciách do zelenej infraštruk-
túry vychádza z rozdelenia územia mesta (intravilánu aj extravilánu) na štyri 
územné oblasti s rôznou kvalitou životného prostredia. Prvá územná oblasť 
sa týka priemyselnej časti doliny Sekčova s veľmi nízkou kvalitou životného 
prostredia. V tejto časti Prešova sú najnepriaznivejšie ukazovatele znečiste-
nia, kde samospráva potrebuje investovať a eliminovať nepriaznivé faktory 
čo najviac. Druhou územnou oblasťou je prevažne poľnohospodárska časť 
Toryskej pahorkatiny s nízkou kvalitou životného prostredia, s priemernou 
hustotou zaľudnenia. Táto časť územia mesta spadá taktiež do rizikovejšej 
oblasti s vyššou mierou potreby zásahu od samosprávy. Treťou územnou ob-
lasťou je obytno-služobná časť doliny Torysy s priemernou i vysokou kva-
litou životného prostredia a vysokou hustotou zaľudnenia. Vyššia miera za-
ľudnenia paradoxne tejto časti mesta pomáha uvedomiť si ekologickosť od 
obyvateľov a vyššiu mieru aktivity od viacerých sektorov v oblasti udržania 
priaznivejších podmienok enviro prostredia. Štvrtou územnou časťou Prešo-
va je prevažne lesoparková podvrchovinná časť územia s veľmi vysokou kva-
litou životného prostredia a veľmi nízkou hustotou zaľudnenia. Je to spôso-
bené hlavne vyššou mierou čistej prírody, lesnými spoločenstvami a rozšíre-
nými prírodnými prvkami (Územný plán mesta Prešov, 2017, s. 49-54). Táto 
časť územia Prešova spadá pod najvyššiu mieru ochrany. V každej územnej 
oblasti Prešov vníma iné potreby, pretože niekde je nižšia miera znečistenia 
životného prostredia, kde sa musí investovať viac a niekde menšia miera, kde 
sa mesto snaží zdokonaľovať územné časti. Toto delenie Prešovu umožňu-
je cielene orientovať programy rozvoja mestskej zelene. Celkovo ju na jeho 
území delí do viacerých kategórií. Prvou kategóriou mestskej zelene v Prešo-
ve je tzv. verejná zeleň, kam patria parky, sídlisková zeleň, menšie parkovné 
plochy, aleje a uličné pásy. Do druhej kategórie tzv. vyhradenej zelene, patria 
záhrady škôl a škôlok, záhrady zdravotníckych a sociálnych zariadení, zeleň 
rekreačných a športových zariadení, záhradkárske osady a cintoríny. Do tre-
tej kategórie tzv. hospodárskej zelene patria lesy v extraviláne mesta a sady 
a produkčné záhrady v jeho intraviláne. Do štvrtej kategórie tzv. ochrannej 
zelene mesto zaraďuje ochranné a izolačné pásma. Do poslednej kategórie 
mestskej zelene tzv. ostatných druhov zelene patria napr. lesoparky alebo roz-
ptýlená zeleň (Manuál tvorby priestranstiev mesta Prešov, 2018, s. 107-119). 
Mesto budovaním tzv. greenways, teda zelených trás chce vytvárať poprepá-
jané prvky ekologickej dopravy (cyklotrasy, pešie, oddychové zóny, športovis-
ká a pod.) s prvkami lineárnych parkov, prírodných koridorov s potenciálom 
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pre voľnočasové a rekreačné vyžitie rezidentov a návštevníkov s ekologickým 
dopadom na prírodu. Prešov tak chce prioritne zamerať pozornosť v oblas-
ti zelenej infraštruktúry na riešenie kvality celkovej klímy mesta (ovzdušie, 
voda, pôda atď.), budovať ekologické prvky mestskej hromadnej dopravy 
s dôrazom na osvetu využívania cyklotrás a peších zón, zamedzovať rozvo-
ju technológiám v meste, ktoré produkujú nebezpečné látky na jeho území, 
vylúčiť z produkcie odpadov nebezpečné látky a čo najviac ich vyseparovať, 
zamedziť tvorbu nelegálnych a divokých skládok, ktoré majú negatívny efekt 
na kvalitu mestskej zelene a kvalitu života obyvateľov, rozširovať monitoring 
nepriaznivých vplyvov v zelenej infraštruktúre a prijímať efektívne legisla-
tívne opatrenia na zamedzenie negatívnych vplyvov a posilňovať inovačné 
projekty smerom k trvalo udržateľnému životnému prostrediu (ÚPM Prešov, 
2017, s. 51-64). To sú prioritné zámery Prešova v oblasti zelenej infraštruk-
túry ukotvené v strategických dokumentoch so strednodobým výhľadom na 
najbližšie roky. Dôležitými prvkami sú kvalitná legislatíva, dodržiavanie na-
vrhnutých opatrení a zapojenie čo najširšieho množstva aktérov mesta.  

V odpadovom hospodárstve sa mesto dlhodobo zameriava na poskytova-
nie širokého spektra služieb, kde je koncepcia a smerovanie mesta v udržateľ-
nom spracovaní odpadov ukotvená vo viacerých strategických cieľoch. Prvou 
prioritnou osou je separácia odpadu pri zdroji jeho vzniku. Prešov dlhodobo 
dbá na zvýšenú úroveň povedomia nakladania s odpadmi pre obyvateľov, fy-
zické a právnické osoby, malých podnikateľov, firmy a iný súkromný sektor, 
investorov na území mesta a pod. Ďalšou osou je spracovanie odpadu na se-
paračnom dvore a využitie druhotných surovín k opätovnej výrobe. Tretím 
strategickým cieľom je spaľovanie nebezpečných odpadov, ďalej skladovanie 
neseparovaného odpadu na skládke Petrovce, sanácia pôvodnej skládky na 
Cemjate a kompostovanie zeleného odpadu na skládke Cemjata (ÚPM Prešov, 
2017, s. 145). Prioritné osi dopĺňajú aktualizované programy odpadového 
hospodárstva. Mesto Prešov je treťou najväčšou metropolou na Slovenku, čo 
znamená, že vykazuje logicky vysoké hodnoty produkcie komunálneho odpa-
du pri cca 90 000 obyvateľoch. Nasledovný graf znázorňuje vývoj nakladania 
komunálneho odpadu v Prešove za roky 2011 až 2015.
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Graf 7 – Vývoj nakladania s odpadmi v meste Prešov v rokoch 2011-2015

Zdroj: Program odpadového hospodárstva mesta Prešov na roky 2016-2020, 2016, s. 16

Z vyššie uvedeného grafu vyplýva pomerne kontrolovaná produkcia ko-
munálneho odpadu na úrovni cca 31 600 ton v roku 2015. Od roku 2011 si 
mesto drží pomerne stálu líniu v menovanom ukazovateli. Zneškodňovanie 
odpadu v meste predstavuje cca 77 % a zhodnocovanie komunálneho odpa-
du predstavuje cca 23 %. Potrebným indikátorom pre ďalšie stratégie Pre-
šova v odpadovom hospodárstve je, že takmer všetok komunálny odpad vie 
mesto zneškodniť alebo zhodnotiť. Údaje v grafe sú uvádzané za roky 2011 
až 2015, pretože posledný aktualizovaný program odpadového hospodárstva 
bol zhotovený v roku 2016. Prešov dlhodobo dbá na separovanie množstva 
odpadu v meste. Najväčšími položkami separovaného odpadu v meste sú 
zložky papier, sklo, plasty, kovové obaly, elektroodpad. Ďalej mesto separuje 
aj ostatné zložky, čo vedie k vyššej a cielenejšej ekologickosti. Ide o zložky 
typu oleje, batérie a akumulátory, žiarivky, obaly znečistené nebezpečnými 
látkami, absorbenty a filtračné materiály, olejové filtre, pesticídy, farby, tlačia-
renské farby, pneumatiky, textílie či polystyrén (Program odpadového hospo-
dárstva mesta Prešov na roky 2016-2020, 2016, s. 10-17). Menované zložky 
mesto separuje v pravidelných intervaloch podľa miery produkcie a nebezpe-
čenstva. Celkovo je odpadové hospodárstvo podmienené viacerými strategic-
kými cieľmi, resp. prioritnými osami, na ktoré sa chce mesto v strednodobej 
línii zamerať. Jedným z hlavných cieľov Prešova je minimalizácia negatívnych 
účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a prírodné a živočíš-
ne prvky na jeho území. Ďalším záväzným cieľom je odklonenie odpadov od 
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ich skládkovania, obzvlášť pre komunálne odpady a hľadanie ekologickejších 
a inovatívnejších alternatív. Ďalej sa Prešov chce orientovať na zvýšenie prí-
pravy na opätovné využitie a recykláciu odpadov z domácností (najmä papier, 
kov, plasty a sklo) podľa hmotnosti, mesto chce taktiež investovať do čo naj-
nižšieho skládkovania biologicky rozložiteľných odpadov a preorientovať ich 
zhodnocovanie napr. kompostovaním. Plus pri jednotlivých typoch odpadov 
podľa zložitosti a trvácnosti ich zneškodnenia zvyšovať mieru ekologickej-
ších foriem zneškodňovania (PRM Prešov na roky 2015-2020, 2016, s. 52-55; 
POH mesta Prešov na roky 2016-2020, 2016, s. 22-29). Strategické ciele mes-
ta Prešov v odpadovom hospodárstve sú smerované hlavne na oblasti, ktoré 
treba zdokonaliť, teda nejde striktne o nové programy, s ktorými by rezidenti 
samosprávy nemali osobné skúsenosti. Smeruje to k lepšiemu pochopeniu, 
cez cielené nástroje verejnej politiky mesto ponúka efektívnejšiu implemen-
táciu a pochopenie toho, čo samospráva od obyvateľov vyžaduje. Proces je 
teda kontinuálny a do tvorby stratégií a ich realizácie sa zapája ako verejný, 
tak aj súkromný, mimovládny a občiansky sektor. Vedie to k vyššej miere en-
vironmentálneho povedomia v meste a znamená to ekologickejšie prostredie. 

Program rozvoja mesta Prešov prijal na roky 2015-2020 s výhľadom do 
roku 2025. Strategický dokument nadväzuje na územný plán a iné koncepč-
né stratégie, ktoré sa týkajú viacerých oblastí rozvoja, špecificky pre životné 
prostredie. Na tvorbe dokumentu sa podieľali rôzni aktéri s odlišným vply-
vom. Pri tvorbe programu rozvoja mesta sa vychádzalo z princípu tzv. partici-
patívneho plánovania. K decision makers patrili primátorka mesta a mestské 
zastupiteľstvo ako výkonný orgán mesta, ktorý mal rozhodovacie právomoci 
schváliť a prijať konkrétnu formu dokumentu. Mesto umožnilo vytvoriť via-
cero pracovných skupín k jednotlivým oblastiam, kde patrili rôzni aktéri z ka-
tegórie policy makers – stakeholders (zamestnanci štátnej a verejnej správy) 
a z kategórie ,,policy makers – ostatní“ (súkromný, mimovládny a občiansky 
sektor). Pracovné skupiny k jednotlivým oblastiam, z ktorých jedna sa týkala 
aj životného prostredia, boli tým pádom zložené z aktérov ako zamestnanci 
MsÚ (výbory mestských častí, komisie mestského zastupiteľstva, odbory MsÚ 
a ostatní), zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, odborníci z pra-
xe a pod. V rámci tvorby programu rozvoja mesta bol navrhnutý špeciálny 
tzv. riadiaci tím zložený z vedúceho pracovníka Odboru strategického rozvoja 
MsÚ, vedúcich pracovníkov oddelení (hlavne projektového riadenia a inves-
tičnej činnosti), plus koordinátorov jednotlivých programových oblastí PRM 
Prešov, ktorí majú na starosti hlavne pravidelný monitoring, vyhodnocova-
nie a vnútornú kontrolu plnenia cieľov napr. aj v oblasti trvalo udržateľného 
životného prostredia (PRM Prešov na roky 2015-2020, 2016, s. 7-12; 109-
113). Pracovné skupiny mali na starosti hlavne ex ante hodnotenie nedostat-
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kov napr. v oblastiach životného prostredia, cez princíp tzv. participatívneho 
plánovania boli na workshopy, diskusie a zasadnutia pozvaní aj ostatní aktéri 
mesta, pričom sa zohľadňovala miera potrieb a riešení v možnostiach samo-
správy, čo verejnosť mohla pravidelne konzultovať s primátorkou a mest-
ským zastupiteľstvom. Prešov tak pravidelne konzultuje strategické ciele 
a ich realizáciu cez rôzne spôsoby, pričom názory verejnosti a neverejného 
sektora sú pre tvorbu politík odpadového hospodárstva a zelenej infraštruk-
túry prioritné.

Pre efektívne plnenie cieľov a dôslednú implementáciu verejných politík 
v oblasti životného prostredia Prešov využíva veľké množstvo konkrétnych 
nástrojov verejnej politiky. Z informačných nástrojov verejnej politiky vyu-
žíva hlavne informačné kampane k osvete v starostlivosti o mestskú zeleň 
v intraviláne a extraviláne mesta. Konkrétne ide o nástroje typu organizova-
nia seminárov, prednášok o triedenom zbere odpadov s cieľom vysvetľovať 
potreby triedenia odpadov z dlhodobého environmentálneho hľadiska napr. 
v spolupráci s Organizáciou zodpovednosti výrobcov. Ďalšími informačný-
mi osvetovými nástrojmi sú napr. distribúcia letákov o systéme triedeného 
zberu do každej domácnosti minimálne raz za rok, apelovanie na obyvateľov, 
aby obmedzovali nákupy spotrebných tovarov, ktoré majú krátku životnosť. 
Mesto na pravidelnej báze apeluje na rezidentov k nákupu tovarov vo veľ-
kých baleniach (vratné obaly) a obmedzovali nákupy tovarov vo viacerých 
jednorazových obaloch, Prešov taktiež komunikuje s verejnosťou cez oznamy 
miestneho rádia, miestne noviny, internetovú stránku mesta či na miestnych 
úradných tabuliach o triedenom zbere odpadov a o mestskej zeleni. Mesto 
investuje aj do osvetovej kampane o význame značiek na spotrebiteľských 
obaloch a pod. Cez množstvo konkrétnych informačných nástrojov mesto 
podporuje environmentálne vzdelávanie a ekologické zmýšľanie reziden-
tov a návštevníkov. Z administratívnych nástrojov verejnej politiky využíva 
mesto hlavne priame poskytovanie služieb v zelenej infraštruktúre a odpa-
dovom hospodárstve cez vlastné zdroje, kontrahovaním s externými firmami 
alebo subjektmi súkromného sektora priamo z mesta alebo kombináciou ve-
rejno-súkromných partnerstiev. Záleží od konkrétneho typu služby. Adminis-
tratívnymi nástrojmi v odpadovom hospodárstve sú poskytované služby ako 
nákup vrecúšok na psie exkrementy, vložiek do odpadkových košov, údržba 
a oprava smetných boxov, vývoz odpadkových košov, separácia odpadov, zber, 
preprava, prekládka a uloženie odpadov, likvidácia rôznych druhov odpadov, 
zber biologicky rozložiteľného odpadu – kuchynského odpadu, sanácia ne-
zákonne umiestnených skládok, záchranné práce počas II. a III. stupňa po-
vodňovej aktivity a pod. V zelenej infraštruktúre ide napr. o administratívne 
nástroje ako údržba verejnej zelene, orezy, výruby, náhradná výsadba, dodáv-
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ka sadbového a záhradníckeho materiálu, kosenie, údržba väčších verejných 
plôch, vysadenie stromov a špeciálne služby (údržba a aktualizácia paspor-
tov a pod.). Z ekonomických nástrojov Prešov využíva hlavne finančné do-
tácie z vlastných zdrojov alebo iných (EÚ, regionálnych operačných fondov 
a pod.). V roku 2019 Prešov z celkových rozpočtových výdavkov na úrovni 
84 100 937 € vyčlenilo na oblasť životného prostredia celkovo 4 927 773 €, 
čo predstavuje cca 5,86 % celkových rozpočtových výdavkov. Z tejto sumy išlo 
cca 97,24 % na odpadové hospodárstvo a cca 2,76 % do zelenej infraštruk-
túry (Rozpočet mesta Prešov, 2019). Aj mesto Prešov tak financuje projekty 
rozvoja zelene skôr cez iné fondy ako z vlastných zdrojov. Nasledovná tabuľ-
ka znázorňuje realizované projekty v oblasti životného prostredia v meste 
Prešov.

Tabuľka 14 – Realizované projekty v oblasti enviro politiky v meste Pre-
šov

Názov projektu Doba 
projektu

Celkové 
výdavky (€) Fond/ podpora

Intenzifikácia separovaného 
zberu

04/2014 – 
03/2015 512 776 EÚ + OP ŽP

MŠ Volgogradská 48 – zníženie 
energetickej náročnosti objektu

01/2018 – 
02/2019 381 599 ERDF + OP KŽP

Cyklocesta Mestská hala – Wilec 
hôrka 2018 1 187 988 ERDF + OP IROP

Cyklochodník ul. Bajkalská – ko-
nečná zastávka MHD sídl. III.

03/2017 – 
08/2018 148 359 ERDF + OP IROP

Cyklochodník ul. Masarykova 
(medzi ul. Kuzmányho a ul. Hur-

banistov)

05/2018 – 
07/2019 231 726 ERDF + OP IROP

Revitalizácia vnútrobloku ul. 17. 
Novembra 

04//2020 
– 03/2021 119 408 ERDF + OP IROP

MŠ Bernolákova 19 – zníženie 
energetickej náročnosti objektu

07/2017 – 
01/2018 911 635 ERDF + OP KŽP

Revitalizácia vnútrobloku ulíc 
Hviezdoslavova – Štefánikova 

10/2019 – 
07/2020 208 347 ERDF + OP IROP

MŠ Čapajevova – zníženie ener-
getickej náročnosti objektu

06/2018 – 
02/2019 628 985 ERDF + OP KŽP
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MŠ Važecká 18 – zníženie ener-
getickej náročnosti objektu

06/2018 – 
02/2019 667 029 ERDF + OP KŽP

MsÚ Jarková 24 – zníženie ener-
getickej náročnosti objektu

05/2019 – 
07/2020 1 618 031 ERDF + OP KŽP

Revitalizácia verejných 
priestranstiev – ulica Slanská

05/2020 – 
02/2021 354 529 ERDF + OP IROP

Energetický manažment mesta 
Prešov – I. etapa

11/2019 – 
12/2020 62 724 ERDF + OP KŽP

Cyklochodník ul. Sekčovská (od 
L. Novomestského po Šalgovík)

08/2018 – 
01/2020 85 452 ERDF + OP IROP

Cyklochodník Mlynský náhon 
(od ul. Kúpeľnej po Areál VŠ)

09/2018 – 
08/2020 78 039 ERDF + OP IROP

MŠ Bratislavská 3 – zníženie 
energetickej náročnosti objektu

05/2019 – 
04/2020 894 278 ERDF + OP KŽP

Revitalizácia vnútroblokového 
priestoru na ul. M. Čulena – I. 

etapa

03/2019 – 
12/2020 166 976 ERDF + OP IROP

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dokumentácie k projektom mesta Prešov, 2020, [online].

Mesto z ekonomických nástrojov vie dofinancovať náročné projekty na re-
vitalizáciu či budovanie novej zelene hlavne cez Európsky fond regionálneho 
rozvoja a cez operačné regionálne programy k rozvoju regiónov a životnému 
prostrediu. Celková priemerná suma realizovaných projektov v Prešove je cca 
485 757 €. Samospráva investuje do rôznych druhov projektov cez zníženie 
energetickej náročnosti sídelných štruktúr, cez revitalizáciu zelene, budova-
nie nových plôch, mesto investuje taktiež do ekologických foriem dopravy cez 
cyklotrasy, čo vytvára predpoklad na ekologické prepojenie ľudských a prí-
rodných potrieb. V tabuľke sú uvedené realizované projekty. Posledným dru-
hom nástrojov verejnej politiky sú právne nástroje. Z nich Prešov využíva pre 
trvalo udržateľné životné prostredie konkrétne dokumenty ako Územný plán 
mesta Prešov, Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 s výhľadom 
do roku 2025, Akčný plán PRM Prešov na roky 2015-2020, Program odpado-
vého hospodárstva na roky 2016-2020, Manuál tvorby verejných priestran-
stiev mesta Prešov a ostatné všeobecne záväzné nariadenia upravujúce kon-
krétne záležitosti k odpadovému hospodárstvu a zelenej infraštruktúre plus 
iné príručky, odporúčania a inštrukcie pre rezidentov a návštevníkov mesta. 
Prešov tak cez škálu konkrétnych nástrojov pomáha plniť strategické ciele 
v zelenej infraštruktúre a odpadovom hospodárstve a cielenejšie implemen-
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tuje spomenuté verejné politiky smerujúce k ekologickému mestu s environ-
mentálnym myslením.

Z rozhovorov s predstaviteľmi mesta Prešov vyplýva jasná koncepcia sa-
mosprávy smerovaná v dlhodobom horizonte na ekologické využitie mest-
skej dopravy. Z tohto hľadiska mesto chce inovačne podporovať projekty 
k udržateľnej mestskej mobilizácii. Mesto v posledných rokoch investovalo 
do cyklotrás, cca do 15 rokov chce byť Prešov plne elektrifikovaný, kde chce 
úplne obmedziť dieselovú dopravu, podporovať aktívny pohyb rezidentov 
a návštevníkov. Z pohľadu životného prostredia ide o vyváženosť potrieb 
obyvateľov a prírody, pretože ekologická mobilita a celkovo doprava pro-
spieva nie len ľuďom, ale aj prírode. Preto mesto z hľadiska mozaikového go-
vernance v strednodobých a dlhodobých stratégiách určuje diskurz v oblasti 
životného prostredia na jasne deklarované environmentálne a ekologické vy-
užitie zdrojov. Prispievajú k tomu aktéri nie len z verejného, ale aj súkromné-
ho, mimovládneho a občianskeho sektora. Keďže je Prešov tretím najväčším 
mestom na Slovensku a je hlavným centrom Prešovského samosprávneho 
kraja, vytvára to aj problémy pri plnení koncepcií. Z rozhovorov s predstavi-
teľmi mesta vyplýva nedostatočnosť alebo podfinancovanosť veľkých kraj-
ských miest od štátu. Prešov sa často dostáva do problémov pri financovaní 
veľkých investícií a inovácií, pretože z pridelených zdrojov často rieši len par-
ciálne záležitosti aj v oblasti enviro politiky a nie je vytvorený požadovaný 
priestor na financovanie veľkých inovačných projektov. Mesto však v posled-
nej dobe investovalo s podporou EÚ do budovania cyklotrás, kde z krajských 
miest na Slovensku má vybudovanú jednu z najrozšírenejších cyklistických 
sietí. Z rozhovorov vyplýva zaujímavý fakt, kde ešte cca pred 25. rokmi ini-
cioval občiansky a mimovládny sektor potrebu v meste pre budovanie cyk-
lochodníkov. Najaktívnejším združením, ktoré dodnes v meste pôsobí je napr. 
Prešovská bicyklová skupina Kostitras, ktorá pred desiatkami rokov vytvorila 
diskurz smerovania mesta do stavu, kde je dnes. Z pohľadu mozaikového go-
vernance je zrejmý vysoký podiel iniciácie agendy zvonka cez konkrétny ob-
čiansky, resp. mimovládny sektor. Postupnými krokmi, osvetou, kampaňami 
a tlakom na mesto sa na základe aktívneho občianstva (active citizenship) vy-
tvoril diskurz smerovania mesta k ekologickejším formám dopravy. Pri prvo-
počiatkoch cyklochodníkov nebol zámer mimovládneho sektora taký veľký, 
ale cielenou aktivitou, postupným kumulovaním zdrojov (informácie, projek-
tové schémy, zber terénnych dát, aktivity smerované k tlaku na samosprávu, 
kampane a pod.) sa samosprávne orgány nastavili na ekologickejšie formy 
dopravy a dnes má Prešov jednu z najhustejších sietí cyklotrás na Sloven-
sku. Mozaikový governance určuje, že bez aktívneho občianstva sa nevytvorí 
dostatočný diskurz, pravidlá hry pri tvorbe inovácií nie sú stabilné a upúš-



147

ťa sa od enviro smerovania samospráv. Prešov je pozitívnym príkladom, kde 
mimovládny sektor inicioval zmeny ešte v minulosti a dnes už v územnom 
pláne alebo programe rozvoja mesta je jasne deklarovaný diskurz smerova-
ný k ekologickým formám dopravy. Z pohľadu analýzy aktívneho občianstva 
ide tak o zaujímavý príklad, ako neverejný sektor môže iniciovať nastave-
nie mesta na úplne odlišné zmýšľanie, ako tomu bolo v minulosti. Občiansky 
a mimovládny sektor spolu so súkromným zohrávajú v Prešove dôležitú rolu 
pri kreovaní politík, a taktiež pri kontrole dodržiavania stanovených pravi-
diel hry. Prešov chce v budúcnosti aj naďalej posilňovať ľudské kapacity na 
pozíciách implementátorov verejných politík (policy makers – stakeholders) 
pre efektívnejšie riešenie tém v oblasti zelenej infraštruktúry a odpadové-
ho hospodárstva. Mesto plánuje taktiež vytvoriť vlastnú triediacu linku na 
odpady, vybudovať vlastnú spaľovňu odpadov. Paradoxne problémom môže 
byť neverejný sektor, kde mesto vykazuje nezhodu s definovaním pozemkov 
pre výstavbu spomenutých budov, pretože občiansky sektor nemá často po-
chopenie pre vyčlenenie pozemkov, ktoré mesto navrhuje. Prešov špeciálne 
nevytvára programy environmentálneho vzdelávania na pravidelnej báze. 
Skôr ide o osvetovú kampaň aj s pomocou mimovládneho sektora v meste pri 
riešení parciálnych častí zelenej infraštruktúry či odpadového hospodárstva. 
Najdôležitejším poradným orgánom primátorky mesta a mestského zastupi-
teľstva v oblasti enviro politiky je Komisia pre územný plán, výstavbu, dopra-
vu a životné prostredie, ktorej členovia sú predstavitelia z radov poslancov 
aj neverejného sektora. Mesto Prešov celkovo dlhodobo smeruje skôr k eko-
doprave, tomu je prispôsobený aj diskurz a smerovanie politiky životného 
prostredia. Keďže je mesto treťou najväčšou samosprávou na Slovensku, rieši 
často odpadovú politiku a mestskú zeleň parciálne podľa potrieb jednotlivých 
častí Prešova. Mesto je príkladom ako občiansky, resp. mimovládny sektor, 
dohliada nad dodržiavaním pravidiel hry a nad celkovou tvorbou udržateľné-
ho životného prostredia na jeho území.

3.9 MESTO ROŽŇAVA

Mesto Rožňava je piatou najväčšou samosprávou Košického samospráv-
neho kraja s počtom obyvateľov cca 19 100 a celkovou rozlohou cca 4 600 ha. 
Nachádza sa v Rožňavskej kotline v údolí rieky Slaná, pod Volovskými vrch-
mi. Administratívne sa mesto člení na dve hlavné časti (Nadabula, Rožňavská 
Baňa). V intraviláne a extraviláne mesta sa nachádzajú prírodné prvky, ktoré 
sú špecifické, vyžadujú väčšiu a cielenejšiu pozornosť a robia z mesta unikát-
ny politický subsystém. V intraviláne mesta sa nachádza hlavne veľký mest-
ský park pri Obchodnej akadémii, park pri Rožňavskom potoku za MsÚ, mest-
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ský cintorín a pás vegetácie na svahu nad riekou Slaná. V extraviláne územia 
samosprávy sú to líniové a bodové vegetačné prvky, lesné porasty v lokalite 
Rákoš, Tri vrchy, Kalvária, Biskupský les, Banská stráň, Kováčovo sedlo, prí-
rodná pamiatka Opičia skala a jej okolie, 9 biocentier miestneho významu 
a miestne biokoridory so špecifickými líniami zelene (Územný plán mesta 
Rožňava, 2008, s. 6-17; 67-68). Rožňava, rovnako ako v iných samosprávach, 
zapája veľké množstvo aktérov do procesov rozhodovania aj v odpadovom 
hospodárstve a zelenej infraštruktúre. Na strategických dokumentoch, akými 
sú územný plán, program rozvoja mesta, programy odpadového hospodár-
stva, energetická koncepcia mesta, všeobecne záväzné nariadenia a pod. par-
ticipujú všetci zainteresovaní aktéri buď priamo, keď o verejných politikách 
rozhodujú alebo nepriamo, že ich ,,len“ implementujú alebo pripomienkujú. 
Rožňava tak ponúka viaceré možnosti, ako zapojiť rôzne sektory už do tvor-
by koncepcií väčšinou so strednodobým plánovaním. Najdôležitejšími kon-
krétnymi aktérmi pre záväznú tvorbu politiky životného prostredia sú hlavne 
mestské zastupiteľstvo, ktoré má v roku 2020 17 poslancov a primátor Rož-
ňavy. Patria do kategórie decision makers a zaraďujú sa do verejného sektora. 
K aktérom, ktorí implementujú verejné politiky v meste do praxe a sú zara-
dení do kategórie policy makers – stakeholders, sa zaraďuje hlavne zamest-
nanecký aparát samosprávy. Patria sem konkrétne napr. zástupca primátora, 
prednostka mestského úradu, hlavná kontrolórka mesta, hlavný architekt 
mesta – urbanista Rožňavy, komisia výstavby, územného plánovania, život-
ného prostredia a mestských komunikácií, komisia finančná, podnikateľskej 
činnosti a správy mestského majetku, kancelária primátora mesta, kancelária 
prednostky, kancelária prvého kontaktu, útvar hlavného kontrolóra, odbor 
výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komuni-
kácií, denné centrum a pod. Všetci spomenutí aktéri nemajú priame rozhodo-
vacie právomoci pri tvorbe politík, ale zásadné poradné a pripomienkujúce 
slovo pri tvorbe nových stratégií aj v oblasti enviro politiky. Do kategórie ,,po-
licy makers – ostatní“, sú radení všetci ostatní aktéri v Rožňave z mimovlád-
neho, občianskeho a súkromného sektora. Spomenutí aktéri nemajú rozho-
dovacie právomoci, ale podieľajú sa na tvorbe koncepcií hlavne pripomien-
kovaním.

Z územného plánu mesta Rožňava vyplýva viacero rizík alebo negatív, 
ktoré vyplývajú zo špecifického územia a konkrétneho konania zaintereso-
vaných aktérov v samospráve. Politika zelenej infraštruktúry a odpadového 
hospodárstva tak v budúcnosti môže čeliť viacerým nebezpečným výzvam, 
ktoré chce samospráva eliminovať a prispievať čo najviac k tvorbe udržateľ-
ného životného prostredia na jej území. K negatívnejším stránkam Rožňavy 
patrí napr. nedostatočná kvalita a kvantita v poskytovaní služieb vyplývajúca 
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z nedostatku finančných prostriedkov či technických a ľudských zdrojov. Ďa-
lej napr. nedostatok informácií v oblasti cestovného ruchu, ktorý by napr. do 
okolitej prírody prilákal viacej návštevníkov. S tým súvisí aj napr. nedostatočne 
vybavená infraštruktúra a neprofesionalita v poskytovaní služieb. Ďalej vyso-
ká miera nezamestnanosti s rastúcim percentom dlhodobo nezamestnaných, 
nekvalifikovaných a neprispôsobivých obyvateľov, ktorí poškodzujú mestskú 
zeleň a vytvárajú ilegálne skládky odpadov. Problémom do budúcnosti môže 
byť napr. aj slabá spolupráca aktérov z regionálnej úrovne alebo nevybudo-
vané kapacity na spracovanie drevnej hmoty a finalizáciu výroby a pod. Nega-
tívnymi prvkami pre životné prostredie v Rožňave môžu byť aj konkurenčné 
vplyvy atraktívnejších miest v okolí mesta, obava obyvateľov z negatívnych 
efektov rozvoja cestovného ruchu (znečistenejšie ovzdušie, príroda a pod.), 
rast cien služieb, ktorý by s tým súvisel alebo napr. negatívny vplyv správania 
sa niektorých rezidentov k návštevníkom. Celkovo chce Rožňava z hľadiska 
udržateľnosti kvalitného životného prostredia nájsť balans medzi rozvojom 
turizmu a adekvátnymi potrebami ochrany prírodných prvkov (fauny a fló-
ry). V územnom pláne sú definované aj ostatné environmentálne problémy 
ako napr. vplyv stresových faktorov z dopravy a poľnohospodárskej výroby 
na biocentrá a biokoridory, malé a stredné zdroje znečistenia v Rožňave, po-
užívanie pesticídov v poľnohospodárstve, a tým pádom ohrozenie znečiste-
nia vôd a znefunkčnenie kanalizácie alebo veľké závody v meste znečisťujúce 
ovzdušie. Mesto vidí riziká aj v nedostatočnom udržiavaní poľnohospodár-
skych pozemkov, objektov areálov a pod. Problémom môžu byť vznikajúce 
skládky odpadov, ktoré treba riešiť čo najekologickejšie (Územný plán mesta 
Rožňava, 2008, s. 68-72; PHSR mesta Rožňava, 2007, s. 33-42). Predstavené 
hrozby sú len alternatívou toho, čo negatívne môže nastať, ak mesto nebu-
de dbať o trvalo udržateľný rozvoj a nebude investovať do inovácií v oblasti 
odpadového hospodárstva a zelenej infraštruktúry. Strategické dokumenty 
Rožňavy smerujú na základe širokej participácie všetkých aktérov z rôznych 
sektorov k požadovaným efektom v oblasti enviro politiky. 

Z pozitívnych stránok, ktoré ponúka územie Rožňavy a jeho okolia sa dajú 
vyzdvihnúť hlavne výhodná geografická poloha samosprávy, blízkosť medzi-
národných letísk (Košice a Poprad), vhodné prírodné podmienky pre rozvoj 
cestovného ruchu a vidieckeho cestovného ruchu, plus na rôzne voľnoča-
sové, športové a rekreačné aktivity pre obyvateľov a návštevníkov, blízkosť 
mesta k frekventovane navštevovaným turisticko-prírodným atrakciám ako 
Národný park Slovenský raj, Hrad Krásna Hôrka, Kaštieľ Betliar, 4 jaskyne 
pod ochrannou známkou UNESCO, Gotická cesta alebo Európska železná 
cesta a pod. Rožňava dlhodobo ponúka vhodné podmienky pre pešiu turis-
tiku, cykloturistiku, poľovníctvo, rybárstvo (potreba dozoru nad ochranou 
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prírody a vyvažovanie ľudskej činnosti so zachovaním čistej prírody). Okolie 
mesta Rožňava ponúka taktiež veľké plochy lesov ako na drevovýrobu, tak 
aj na rekreáciu a využitie biomasy. Geografická poloha samosprávy je špe-
cificky umiestnená do prírody, preto jednou zo silných stránok jeho územia 
je logická prepojenosť urbanizovaných častí s prírodnými prvkami, čím sa 
vytvára priestor pre čisté životné prostredie. Rožňava dlhodobejšie spolu-
pracuje v rámci rozvojových projektov aj s Košickým samosprávnym krajom 
a cez Oddelenie regionálneho rozvoja a investícií MsÚ a ostatné orgány ko-
ordinuje s verejnosťou inovačné projekty v investovaní hlavne do mestskej 
zelene a odpadového hospodárstva. V budúcnosti na základe strategických 
dokumentov mesto počíta s možnosťami rozvoja väčšej cezhraničnej spolu-
práce s Maďarskou republikou, naďalej zvyšujúcu sa finančnú podporu kon-
cepčných, propagačných a investičných aktivít z fondov EÚ (hlavne Európsky 
fond regionálneho rozvoja) a pod. Mesto cez rozvoj cestovného ruchu chce 
zabezpečiť väčšiu príťažlivosť pre návštevníkov, na to sa zaväzuje využívať 
nie len fondy EÚ, ale aj iné štrukturálne fondy, granty a spolupráce pri finan-
covaní projektov (Územný plán mesta Rožňava, 2008, s. 68-72; PHSR mesta 
Rožňava, 2007, s. 33-42). Mesto plánuje venovať pozornosť aj vzdelávaniu 
mládeže a vyššej kvalifikácie zamestnancov mesta napr. v oblasti enviro po-
litiky, čím sa v komunitách a verejnosti posilňuje environmentálne vzdelá-
vanie. Skúsenosti ponúka aj spolupráca mesta so súkromným, občianskym 
a mimovládnym sektorom.

V oblasti zelenej infraštruktúry mesto v územnom pláne a programe roz-
voja definuje viacero strategických osí alebo priorít, ktoré majú smerovať 
k trvalo udržateľnému environmentálnemu územiu. Podstatou koncepcií je 
zachovanie a zvýšená ochrana chránených území, ktoré siahajú do intravi-
lánu a extravilánu Rožňavy. Z chránených krajinných prvkov ide konkrétne 
o Chránené vtáčie územie Volovské vrchy, chránený strom Buk lesný, v ka-
tastri samosprávy sa nachádza aj územie európskeho významu Rožňavská 
dolina, dve mokrade lokálneho významu Vysokobylinný močiar pri Rožňave 
– odkalisku a Vysokobylinný močiar pri Nadabulej. Ďalej do potreby zvýše-
nej ochrany patrí tzv. Pamiatková zóna Rožňavy, ktorá zahŕňa viacero prírod-
no-kultúrnych špecifických prvkov spadajúcich do ochrannej kategórie (napr. 
terénne vyvýšeniny Kalvária, Podrákoš alebo Rudniansky kopec). Územný 
plán definuje celkovo kataster Rožňavy ako územie s I. stupňom územnej 
ochrany, preto je potrebný neustály monitoring, vyhodnocovanie negatív-
nych vplyvov a inovovanie stratégií, ktoré vedú k efektívnejšej kontrole ge-
ograficky špecifického územia. Mesto svoje územie pre lepšiu prehľadnosť 
a cielenejšiu implementáciu spomenutej ochrany a prípadných inovácií roz-
deľuje na 5 prioritných stupňov krajinných prvkov, ktoré spadajú pod menšiu 
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či väčšiu mieru ochrany zelenej infraštruktúry. Prvým stupňom sú tzv. veľmi 
významné krajinné prvky, kam patria zachované mokrade, prirodzené skaly, 
prírodné lúčne spoločenstvá, vodné toky a plochy s vodnými prvkami. Druhú 
kategóriu tvoria tzv. významné krajinné prvky (prírodné subalpínske spolo-
čenstvá, ekválne skalnaté útvary, skalné hrebienky, opustené lomy a pod.). 
Tretiu kategóriu tvoria stredné významné krajinné prvky (napr. lúky, pasien-
ky, zatrávnené záhrady a sady, umelo založené porasty s prímesou pôvodných 
prvkov a pod.), štvrtou kategóriou sú prvky málo významné (napr. maloploš-
né vinice, úzke zatrávnené terasy, hony do 10 ha, záhradkárske osady a pod.) 
a poslednou kategóriou sú tzv. nevýznamné krajinné prvky, kam patria umelé 
vodné plochy a kanály, upravované toky, orná pôda, degradované plochy atď. 
Každá kategória Rožňave umožňuje cielenejšie smerovať prijaté opatrenia 
k zvýšenej kontrole a ochrane, prípadne k investíciám podľa miery dôleži-
tosti pre zachovanie hlavne pôvodných prírodných kultúr. Preto je to priamo 
definované aj v územnom pláne mesta. Z hľadiska ekologickej významnosti 
delí Rožňava v zelenej infraštruktúre mestskú a okolitú zeleň na najvýznam-
nejšie lesy, vodné plochy, lúky a pasienky, ovocné sady a záhrady a na menej 
ekologicky významné prvky ako orná pôda, zastavané plochy alebo ostatné 
plochy v intraviláne či extraviláne mesta. Strednodobá stratégia Rožňavy 
v udržateľnosti zelenej infraštruktúry je smerovaná do viacerých prioritných 
cieľov. V prvom rade ide o ekologické zasahovanie do prírodných prvkov pri 
ich ochrane a v urbanizovanej časti pri inováciách zohľadnenie kvality života 
obyvateľov. Ďalej chce mesto rekultivovať nelegálne skládky, zriadiť biocen-
trum v nadväznosti na existujúci biokoridor a prispieť tak k väčšej ochrane 
ohrozených druhov vtáctva a iných druhov živočíchov na území mesta a oko-
lí, zvyšovať estetizáciu prostredia cez inovačné projekty, podporovať v meste 
skôr ľahkú priemyselnú výrobu ako podniky s veľkým negatívnym dosahom 
na zdravie ovzdušia, vody, pôdy a zdravia rezidentov, rozvíjať ekologickejšie 
formy poľnohospodárstva, intenzívnejšie využívať potenciál územia pre re-
kreáciu, šport a turizmus, spropagovať geograficky významné prírodné úze-
mie a investovať tak do informačnej kampane pre prilákanie návštevníkov 
a prispenie k lepšej environmentálnej aktivite rezidentov, navrhované inves-
tičné činnosti vykonať s ohľadom na hodnotné časti prírody, celkovo zacho-
vať a rozširovať prvky mestskej zelene do zastavaných častí (škôl, areálov, 
zón oddychu a pod.) a celkovo zachovať ochranu biodiverzity na území mes-
ta, ktoré svojím charakterom vytvára predpoklady na zvýšenú mieru ochra-
ny, keďže zasahuje do chránených prírodných pásiem (Územný plán mesta 
Rožňava, 2008, s. 61-66; 72-90; 155-163). Z hľadiska zelenej infraštruktúry 
tak Rožňava plánuje inovovať ako mestskú zeleň v intraviláne, tak aj okolitú 
prírodu extravilánu mesta. 
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V odpadovom hospodárstve sa z hľadiska strednodobých cieľov v progra-
mových dokumentoch ako územný plán, plán rozvoja mesta, či program od-
padového hospodárstva mesto Rožňava sústredí hlavne na ciele ako inšta-
lácia technológií na zníženie vypúšťania emisií do ovzdušia, ekologizáciu 
priemyslu mestských podnikov. Ďalej sa mesto sústreďuje na podporovanie 
materiálového zhodnocovania odpadov cez implementáciu ekologických 
nástrojov, podporovanie separovaného zberu a zhodnocovania biologicky 
rozložiteľných odpadov, pričom takto určené odpady na skládkovanie skôr 
presmerovať na redukované kompostovanie a spaľovanie, ďalej chce Rožňa-
va postupne vytvoriť koncepciu nakladania s odpadmi s ochranou zdravia, 
zabezpečiť spaľovanie odpadov živočíšneho pôvodu, vybodovať vyhovujúcu 
infraštruktúru na energetické zhodnocovanie odpadov, podporovať separo-
vaný zber biologicky rozložiteľných odpadov s následným kompostovaním. 
V strednodobých stratégiách sa mesto zaväzuje naďalej vytvárať jednotnú 
koncepciu nakladania s nebezpečnými odpadmi, využiť cementárne na spa-
ľovanie nezhodnotiteľných odpadov, zabezpečiť spaľovanie odpadov s ener-
getickým využitím, redukovať biologicky rozložiteľné zložky komunálnych 
odpadov v čo najväčšej miere spaľovaním a kompostovaním. Mesto chce 
taktiež zavádzať alternatívne metódy zneškodňovania odpadov, pripravovať 
ekonomické znevýhodnenia skládkovania odpadov, zvýšiť účinnosť separo-
vaného zberu alebo vybudovať zariadenia na materiálové zhodnotenie biolo-
gicky rozložiteľných odpadov (ÚPM Rožňava, 2008, s. 148-198). Celkovo chce 
mesto prispieť k obmedzenému skládkovaniu odpadov a inovovať odpadové 
hospodárstvo cez ekologickejšie formy s pomocou súkromného, občianskeho 
a mimovládneho sektora. Rožňava tak cez inovácie chce smerovať nakladanie 
s odpadmi ku kvalitnejšiemu životnému prostrediu. Nasledovný graf znázor-
ňuje vývoj nakladania s odpadmi v Rožňave za roky 2011 až 2015.
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Graf 8 – Vývoj nakladania s komunálnym odpadom v meste Rožňava 
v rokoch 2011-2015

Zdroj: Program odpadového hospodárstva mesta Rožňava na roky 2016-2020, 2017, s. 18.

Z vyššie uvedeného grafu vyplýva pomerne kontinuálne množstvo vy-
produkovaného odpadu na úrovni cca 8 300 ton, ktoré sa v roku 2015 
zhodnocuje na úrovni cca 16 % a zvyšných cca 84 % komunálneho odpa-
du je zneškodňovaných. Údaje sú uvedené z rokov 2011-2015, pretože plán 
programu odpadového hospodárstva sa kreoval v roku 2016. Formy, ako 
mesto Rožňava zhodnocuje odpady, sú zhodnocovanie materiálové, ener-
getické, skládkovaním, spaľovaním alebo iným spôsobom. Rožňava vytvára 
kontinuálne podmienky pre zber, nakladanie a likvidáciu s rôznymi druh-
mi odpadov, od čoho sa aj vyvíjajú ciele napr. pre komunálne odpady, pre 
biologicky rozložiteľné odpady, pre biologické odpady, pre elektroodpady, 
pre opotrebované pneumatiky, pre stavebný a demolačný odpad alebo pre 
jedlé oleje a tuky. Rožňava ponúka obyvateľom separovanie a zber odpadov 
v rôznych formách, ktoré chce v budúcnosti rozširovať. Ide celkovo minimál-
ne o 177 ks 1 100 litrových kontajnerov na papier, 185 ks 1 100 litrových 
kontajnerov na plasty, 186 ks 1 100 litrových kontajnerov na sklo alebo 22 
ks špeciálnych kontajnerov na šatstvo. Cca 1 800 domácnostiam v rodin-
ných domoch sú pravidelne rozdávané sady vriec na separované komodity, 
mesto umožňuje triediť taktiež ostatné zmesové plasty, kartóny a lepenky, 
kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály a iné druhy odpadov 
(Program odpadového hospodárstva mesta Rožňava na roky 2016-2020, 
2016, s. 8-26). Mesto v budúcnosti očakáva podobné hodnoty produkcie 
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komunálnych odpadov, inovovať chce procesy hlavne v smerovaní k čo naj-
väčšej ekológii a recyklácii.

Program rozvoja mesta Rožňava na roky 2015-2022 je ďalším strednodo-
bým dokumentom upravujúcim koncepciu životného prostredia. Na kreovaní 
a konkrétnej forme sa formou participácie rôznych sektorov zúčastnili všetky 
segmenty samosprávnych aktérov. K prioritným aktérom patrí mestské za-
stupiteľstvo a primátor, ktorí schválili a podpísali záväznú stratégiu pre viace-
ré oblasti. Ide o aktérov z kategórie decision makers z verejného sektora, kto-
rých dopĺňajú viacerí aktéri zo skupiny policy makers – stakeholders ako ges-
tori zložení zo zástupkyne riaditeľa Karpatského rozvojového inštitútu Koši-
ce, odboru výstavby MsÚ Rožňava, projektovej manažérky, odboru výstavby 
MsÚ. Koordinačnú skupinu tvorili taktiež zamestnanci verejnej a štátnej sprá-
vy zložení z prednostky MsÚ, vedúcich zamestnancov a zamestnancov MsÚ 
Rožňava, vedúcej odboru finančného, miestnych daní a poplatkov, vedúcej 
odboru výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 
komunikácií, referenta pre marketing a cestovný ruch, projektových ma-
nažérov, predstaviteľov Košického samosprávneho kraja a pod. Z kategórie 
,,policy makers – ostatní“ participovali na tvorbe dokumentu súkromné firmy 
a podniky, ktoré majú vplyv na životné prostredie (priemysel, poľnohospo-
dárstvo atď.), občiansky sektor a mimovládny sektor hlavne pri diskusiách, 
workshopoch a zasadnutí mestského zastupiteľstva. Do tejto kategórie patrí 
aj firma, ktorá bola mestom Rožňava zazmluvnená a participovala na formál-
nom vypracovaní dokumentu. Širokou diskusiou rôzneho spektra aktérov tak 
mesto vytvára strednodobé koncepcie pre rozvoj trvalo udržateľného život-
ného prostredia.

Nástroje verejnej politiky, ktoré Rožňava využíva pri implementácii od-
padového hospodárstva a zelenej infraštruktúry, sa dajú deliť do štyroch 
kategórií. Prvou kategóriou sú právne nástroje verejnej politiky. Z nich do 
legislatívneho rámca mesta pre politiku životného prostredia patria hlav-
ne dokumenty ako Územný plán mesta Rožňava, Program rozvoja mesta 
na roky 2015-2022, Program odpadového hospodárstva mesta Rožňava na 
roky 2016-2020, Energetická koncepcia mesta Rožňava z roku 2006 a rôz-
ne akčné plány, všeobecne záväzné nariadenia, inštrukcie, príručky (k odpa-
dom a mestskej zeleni v intraviláne a extraviláne mesta a pod.), odporúčania, 
etické kódexy atď. Právne nástroje slúžia v Rožňave hlavne na legislatívne 
uchopenie základných osí a cieľov, ktorými mesto chce smerovať k trvalo udr-
žateľnému rozvoju životného prostredia na jeho území. K druhej kategórii 
nástrojov patria tzv. administratívne nástroje verejnej politiky. Sem patria 
všetky priame poskytovania služieb v odpadovej politike a politike zelenej in-
fraštruktúry, ktoré buď mesto poskytuje samo z vlastných zdrojov (napr. zber 



155

a odvoz odpadu cez príspevkovú organizáciu mesta ,,Odpadové služby mesta 
Rožňava – príspevková organizácia“ a pod.) alebo nepriame poskytovanie cez 
kontrahovanie s externými firmami, prípadne kombináciou verejno-súkrom-
ných partnerstiev. Ku konkrétnym administratívnym nástrojom v zelenej in-
fraštruktúre patria služby ako poskytovanie odpadových nádob, odpadových 
nádob na psie exkrementy, zber, likvidácia komunálneho odpadu, monitoring 
a odstraňovanie čiernych skládok, rekultivácia vzniknutých skládok, údržba 
kanalizačných prípojok, celkové služby spojené s nakladaním s odpadmi, od-
padovými vodami, separovaným zberom atď. Pri zelenej infraštruktúre ide 
o celkovú údržbu mestskej zelene v centrálnej časti, na uliciach či okolí mesta, 
údržba cintorínov, miestnych komunikácií, údržba prírodných prvkov mest-
skej zelene (kosenie, výrub drevín a pod.), atď. Jednotlivé služby má mesto 
buď zazmluvnené so súkromným sektorom alebo ich poskytuje z vlastných 
zdrojov. K ekonomickým nástrojom verejnej politiky sa radia rôzne fondy, 
granty, dane, poplatky, investičné projekty a pod. Mesto Rožňava v roku 2019 
z celkových výdavkov mestského rozpočtu na úrovni 20 649 770 € vyčlenila 
1 172 848 € na oblasť životného prostredia, čo predstavuje cca 5,68 % z cel-
kových výdavkov. Z vyčlenenej sumy išlo cca 92,61 % do odpadového hos-
podárstva a zvyšných cca 7,39 % do zelenej infraštruktúry (Rozpočet mesta 
Rožňava, 2019). Mesto kompenzuje nižšie rozpočtové výdavky do mestskej 
zelene cez investičné projekty a granty. Tieto ekonomické nástroje sú zobra-
zené v nasledovnej tabuľke.

Tabuľka 15 – Realizované projekty v oblasti enviro politiky v meste 
Rožňava

Názov projektu Doba 
projektu

Celkové 
výdavky (€) Fond/ podpora

,,Viacúčelové ihriská“ 2007 33 333 Úrad vlády SR + Nadá-
cia SPP

Revitalizácia objektu MŠ 
E. Rotha 2012 3 132

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a špor-

tu SR

Rekonštrukcia a revitalizá-
cia Námestia baníkov I. 2012 215 820

Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja 

vidieka SR

Revitalizácia krajiny 2012 20 000 VÚ ŠR ÚrV SR
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Rekonštrukcia a revitalizá-
cia Námestia baníkov II. 2013 670 793

Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja 

vidieka SR

Rekonštrukcia a revitalizá-
cia Námestia baníkov III. 2014 160 957

Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja 

vidieka SR

Rožňava na kolesách 2014 8 000 Nadácia SPP

Obnova MsÚ – zvýšenie 
energetickej efektívnosti 

verejnej budovy

12/2018 – 
05/2020 1 193 080 ERDF + OP KŽP + SIEA

Rekonštrukcia MŠ na ul. 
Vajanského – príťažlivé 

prostredie
2020 447 493 ERDF + OP IROP

Úprava vnútroblokového 
priestranstva na sídlisku 

Družba
2020 403 690 ERDF + OP IROP

Cyklochodník Rožňava 05/2020 – 
10/2020 420 538 ERDF + OP IROP

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa dokumentácie k projektom mesta Rožňava, 2020, [on-
line].

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že mesto financuje oblasť životného 
prostredia hlavne cez projekty do mestskej zelene (revitalizácia budov, nižšia 
energetická vyťaženosť objektov, rekonštrukcie objektov s vyšším podielom 
prírodných prvkov, podpora ekologickejších foriem dopravy cez cyklotrasy 
a pod.). Priemerná suma vyčlenená na inovatívne projekty predstavuje cca 
325 167 €. Rožňava z ekonomických nástrojov využila ako fondy EÚ (hlavne 
Európsky fond regionálneho rozvoja), tak aj operačné programy minister-
stiev SR a rôzne iné nadácie. Cez škálu ekonomických nástrojov mesto finan-
cuje hlavne oblasť zelenej infraštruktúry, pretože tieto inovácie sú finančne 
náročnejšie a samospráva tak z rozpočtu financuje viac odpadové hospodár-
stvo a z externých zdrojov mestskú zeleň a prírodné prvky. Rožňava aj cez 
informačné nástroje verejnej politiky podporuje environmentálne vzdeláva-
nie medzi obyvateľmi a návštevníkmi mesta, podporuje ekologické uvažova-
nie. Ku konkrétnym nástrojom z tejto kategórie patria hlavne organizovanie 
seminárov, prednášok o triedenom zbere odpadov s cieľom vysvetľovať po-
treby separácie odpadov z environmentálneho hľadiska, distribúciu letákov 
o systéme triedeného zberu do každej domácnosti aspoň jedenkrát do roka, 
mesto chce podporovať u rezidentov nákupy spotrebných tovarov krátkej ži-
votnosti. Ďalšími informačnými nástrojmi v meste sú napr. Rožňavské noviny, 
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oznamy v meste, internetová stránka, úradné tabule, vysvetľovanie významu 
značiek na spotrebiteľských obaloch, mesto zavádza taktiež tzv. pasport na 
evidenciu verejnej a vyhradenej zelene v správe mesta Rožňava. Konkrétne 
nástroje verejnej politiky z rôznych kategórií umožňujú mestu cielenejšie im-
plementovať zaužívané alebo novovytvorené rozhodnutia v oblasti zelenej 
infraštruktúry a odpadového hospodárstva. Mesto tak cez kombináciu legis-
latívnych, ekonomických, informačných a administratívnych nástrojov zacho-
váva a zveľaďuje stav udržateľného prostredia na jeho území.

Z rozhovorov s predstaviteľmi mesta Rožňava vyplýva úzka kooperácia 
občianskeho a mimovládneho sektora so samosprávnymi orgánmi v oblasti 
riešenia environmentálnych záležitostí. Z pohľadu mozaikového governance 
celkový diskurz a smerovanie samosprávy v oblasti zelenej infraštruktúry 
a odpadového hospodárstva určuje skôr mesto, ktoré posilňuje svoje kapa-
city na úrovni implementátorov verejných politík (policy makers – stakehol-
ders) z radov odborníkov alebo priamo enviro aktivistov. Takýmto spôsobom 
mesto posilňuje zdroje (ľudské a technické kapacity) a rozhovory taktiež po-
tvrdzujú, že aj v budúcnosti chce mesto akoby investovať do posilnenia ľud-
ského environmentálneho aparátu na pozíciách, ktoré implementujú verejné 
politiky do praxe. Samospráva sama tak určuje strategické koncepcie ukotve-
né napr. v územnom pláne a programe rozvoja mesta, má v rukách rozhodo-
vacie právomoci o strednodobých alebo dlhodobých inováciách cez projekty, 
ktoré sú už smerované do parciálnych enviro oblastí. Nastavené pravidlá hry 
kontroluje neverejný sektor, ktorý má skôr poradnú funkciu a zabezpeču-
je dohľad nad trvalo udržateľným rozvojom životného prostredia na území 
mesta. Z rozhovorov vyplýva, že najaktívnejším aktérom reprezentujúcim 
mimovládny sektor v enviro oblasti v Rožňave je napr. Občianske združenie 
Otvor dvor, ktoré sa angažuje dlhodobo hlavne v témach zelenej infraštruk-
túry. Mimovládnemu sektoru sa podarilo napr. revitalizovať mestskú zeleň 
v Póschovej záhrade, upraviť celkový generel zelene v spolupráci s mestom 
a pod. Mesto cez participatívny rozpočet financuje menšie enviro aktivity cez 
granty napr. pre tvorbu a udržiavanie zelene v škôlkach, školách či bytových 
priestoroch, vnútroblokoch, ihriskách, lavičkách a pod. Mesto menšími čiast-
kami podporuje iniciatívy v odpadovom hospodárstve aj zelenej infraštruk-
túre. Občiansky sektor z pohľadu mozaikového governance naopak pomáha 
mestu hlavne v environmentálnom vzdelávaní. Čo sa týka ucelenej alebo plá-
novanej koncepcie v edukácii v oblasti životného prostredia mesto nechys-
tá ani nezapracovalo stratégiu alebo plán, ktorý by jasne definoval zámery 
v spomenutej oblasti. V tomto smere pomáha Rožňave mimovládny a občian-
sky sektor, ktorý cez svoju pravidelnú činnosť prispieva k osvete, organizu-
je prednášky, kampane a pod. Aktívnou komunikáciou s rezidentmi mesta 
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posilňuje environmentálne vzdelávanie a komunity zamerané napr. na vyšší 
podiel separácie odpadov, zveľaďovanie a údržbu mestskej zelene v intravilá-
ne a extraviláne územia a pod. Z pohľadu mozaikového governance vyvažuje 
občiansky a mimovládny sektor smerom k mestu zdroje, ktoré samospráva 
nemusí špeciálne vyčleňovať na parciálne časti zelenej infraštruktúry a od-
padového hospodárstva. Z rozhovorov vyplýva, že mesto spolupracuje s envi-
ronmentálne zameranými združeniami, podporuje ich aspoň menšími čiast-
kami alebo technickou pomocou a posilňuje to diskurz a smerovanie Rožňavy 
k udržateľnému životnému prostrediu. Hlavným koordinačným a poradným 
orgánom v meste medzi verejným a neverejným sektorom je Komisia výstav-
by, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií. 
Mesto garantuje aj v komisii členstvo nie len poslancov mestského zastupi-
teľstva, ale aj odborníkov (napr. špeciálne pre oblasť nelegálnych skládok 
alebo protipovodňové opatrenia) a aktivistov. V budúcnosti mesto chystá 
v spolupráci so súkromným, mimovládnym či občianskym sektorom výrazne 
posilniť kampaň na zvýšenú potrebu triedenia odpadov u rezidentov Rož-
ňavy, taktiež chystá vytvorenie uceleného pasportu mestskej zelene, mesto 
ďalej plánuje odborné analýzy pre skúmanie odpadu z neďalekých baní ale-
bo napr. vybudovanie stanice Slovenského hydrometeorologického ústavu 
na území Rožňavy atď. Diskurz smerovania enviro politiky tak určuje skôr 
mesto, ktoré vo svojich štruktúrach garantuje participáciu aj neverejnému 
sektoru, pravidlá hry pomáha v oblasti životného prostredia udržiavať a vy-
važovať aj mimovládny a občiansky sektor, ktorý svojou činnosťou prakticky 
za mesto vykonáva environmentálnu osvetu. Aktéri verejného a neverejného 
sektora medzi sebou kumulujú zdroje, úzkou spoluprácou dospievajú ku kon-
senzu a tvorbe strednodobých a dlhodobých riešení pre udržateľné životné 
prostredie v meste. Z hľadiska mozaikového governance sa dá hovoriť o po-
zitívnych externalitách, ktoré prináša aktívne občianstvo (active citizenship), 
pretože z jeho činnosti nečerpajú len občania v odpadovej politike či zelenej 
infraštruktúre, ale aj samotné mesto, ktoré nemusí vynakladať vlastné zdroje 
na aktivity, ktoré vie v meste vykryť neverejný sektor. V budúcnosti sa dá 
očakávať možno vyššia podpora občianskych združení a aktivít v meste, pre-
tože aj nezisková činnosť niečo stojí. Rožňava tak na svojom území garantuje 
zapojenie širokého spektra aktérov do procesov rozhodovania o podobe en-
viro politiky a spolupráca aktérov je na dostačujúcej úrovni, čo potvrdzujú aj 
realizované rozhovory.
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3.10 ZHRNUTIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU 
A PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ 

Produkcia odpadov úmerne súvisí so zvýšenou spotrebou. Čím viac odpa-
du sa vyprodukuje, tým väčšia záťaž na prírodu a celkové životné prostredie. 
Európska únia tlačí na posilňovanie princípov bottom-up, teda akoby prebra-
tie iniciatívy a tvorby agendy aj v environmentálnej politike od neverejné-
ho sektora smerom k decision makers, ktorí o verejných politikách zelenej 
infraštruktúry a odpadového hospodárstva priamo rozhodujú. Hlavný tlak 
v udržateľnosti optimálneho životného prostredia je vyvíjaný hlavne na sa-
mosprávy a ich rezidentov, ktorí produkujú odpady a svojou dennodennou 
činnosťou vplývajú aj na prírodné prvky na území obcí a miest. Aj preto sa 
v moderných výskumoch analýzy samospráv orientujú na aplikáciu tzv. mo-
zaikového governance, ktorý má svoju štruktúru, kde základným prvkom je 
veľké množstvo aktérov, ktorí vytvárajú diskurz o smerovaní environmentál-
nych riešení, podriaďujú sa pravidlám hry, ktoré však aj sami utvárajú a vyu-
žívajú spektrum zdrojov. Celý proces je podmienený skutočnosťou, že každá 
samospráva je špecifickým politickým subsystémom, ktorý má vlastné pra-
vidlá a jedinečnú charakteristiku územia a potrieb obyvateľov. Preto je každá 
obec a mesto iná, aj keď prvky využívané v oblasti životného prostredia sú 
zdanlivo rovnaké. Charakter územia a aktérov je totiž v každej samospráve 
odlišný a aj kreovanie verejných politík sa v praxi odlišuje. Mozaikový gover-
nance pôsobí paralelne v dvoch rovinách. Prvou je tzv. scaling out, teda rozši-
rovanie rozsahov najmä pri veľkých inovačných projektoch v odpadovej po-
litike či mestskej zeleni. Znamená to, že inovácie majú dosah na celé územie 
a vytvára sa predpoklad pre angažovanie širokej škály aktérov, pretože dané 
projekty sa ich priamo či nepriamo týkajú. Druhou rovinou je tzv. scaling up, 
ktorý predstavuje zväčšovanie spolupráce, posilňovanie environmentálnych 
komunít, enviro vzdelávania a celkového moderného prístupu k vyvažovaniu 
potrieb obyvateľov a prírody. Celý proces je v každej samospráve paralel-
ný a prebieha v rovnakom čase, je podmienený strategickými dokumentmi 
a postupnými krokmi sa buduje špecifickosť environmentálnych riešení cez 
spomenuté faktory. Podstatou efektívneho fungovania enviro politík v ob-
ciach a mestách je tzv. active citizenship, teda aktívne občianstvo (neverejný 
sektor), ktoré svojou činnosťou prispieva k vyššej kontrole výkonných samo-
správnych orgánov a vyvažovaniu potrieb prírodných prvkov s činnosťou re-
zidentov a návštevníkov samospráv. Bez foriem aktívneho občianstva mozai-
kový governance nie je uplatniteľný.

Výsledky výskumu z predkladaných prípadových štúdií predstavujú via-
ceré zaujímavé zistenia. Prezentované budú v aplikácii na charakteristiky 
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tzv. mozaikového governance. Príklady miest z prezentovaných prípadových 
štúdií potvrdzujú úzku spoluprácu občianskeho, mimovládneho a súkromné-
ho sektora so samosprávnymi orgánmi. Samotní aktéri z rôznych sektorov 
v mestách kontinuálne vytvárajú diskurz a pravidlá hry pri tvorbe politík ži-
votného prostredia a odpadového hospodárstva. Pravidlá hry v enviro poli-
tikách určuje EÚ, národné stratégie, regionálne podpory pomoci, ale hlavne 
územné plány miest a rozvojové programy samospráv. To sú najpodstatnejšie 
legislatívne dokumenty ohraničujúce koncepcie, stratégie, diskurz a celkové 
smerovanie a pravidlá hry v oblasti životného prostredia. Prípadové štúdie zo 
Slovenska umožňujú širokej verejnosti podieľať sa hlavne nepriamo na tvor-
be strategických dokumentov. Z realizovaných rozhovorov vyplýva, že mestá 
sa do najväčších konfliktov dostávajú hlavne pri tvorbe koncepcií územných 
plánov a rozvojových programov miest, kde sa hlavne mimovládny a občian-
sky sektor často dostáva do rozporu s názormi predstaviteľov samospráv-
nych orgánov. Prax miest z prípadových štúdií taktiež uvádza, že mestské 
orgány naopak často zasahujú do podmienok určených od súkromného sek-
tora, pretože ten je v mestách orientovaný výhradne na zisk a s týmto druhom 
aktérov sa mestá dostávajú do ostrejších diskusií. Faktormi, prečo je to tak, 
sú hlavne koncepcie udržateľného rozvoja životného prostredia a že mestá 
musia hájiť záujmy nie len obyvateľov, ale aj prírody. Súkromný sektor chtiac 
či nechtiac zasahuje do územia miest aj negatívnymi vplyvmi, preto diskusia 
medzi mestami a súkromným sektorom je náročnejšia. Diskurz a pravidlá hry 
v environmentálnej politike miest na Slovensku posilňujú aj grantové schémy 
(od EÚ, národných, regionálnych či iných fondov). Prípadové štúdie potvr-
dzujú, že mestá z vlastných rozpočtových výdavkov smerujú svoje financie 
väčšinou do odpadového hospodárstva. Keďže budovanie a revitalizácia, či 
rekultivácia zelene v intravilánoch a extravilánoch samospráv je oveľa finanč-
ne náročnejšia, mestá vykrývajú rozpočtové nedostatky cez grantové schémy. 
Prípadové štúdie potvrdzujú, že mestá majú dlhodobú pozitívnu skúsenosť 
s realizáciou inovačných projektov pri budovaní mestskej zelene alebo v in-
vestíciách do odpadového hospodárstva. Priemerné sumy grantovej pomoci 
sa pohybujú v stovkách tisíc eur. Ďalšie inovácie mestá využívajú pri posil-
ňovaní interných kapacít na pozíciách implementátorov (zamestnancov sa-
mospráv), ktorí sú radení do kategórie policy makers – stakeholders. Mestá 
z prípadových štúdií potvrdzujú, že v budúcnosti chcú naďalej investovať 
do budovania odborných kapacít pre politiky mestskej zelene a nakladania 
s odpadmi. Prax z prípadových štúdií je zaujímavá v zistení, že nedostatky 
v ľudských zdrojoch dokáže eliminovať akademický sektor a spolupráca uni-
verzít (hlavne fakúlt zaoberajúcich sa enviro témami) a výskumných centier 
v mestách. Taktiež občiansky a mimovládny sektor pomáha mestám pri envi-
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ronmentálnom vzdelávaní. Mestá z prípadových štúdií nemajú vypracované 
dlhodobé koncepčné stratégie na cielenú edukáciu v oblasti životného pros-
tredia. Občiansky a mimovládny sektor preberá v mestách iniciatívy, vlastnou 
činnosťou prispieva k osvete, budovaniu eko a enviro povedomia u reziden-
tov miest. Každé mesto z prípadových štúdií potvrdzuje trendy, kde aktívnym 
občianstvom cez mimovládny sektor a občianske iniciatívy sa dospieva k väč-
šiemu povedomiu o environmentálnych témach. Z hľadiska mozaikového go-
vernance ide o jasný dôkaz tzv. scaling up, kde cez činnosť neverejného sek-
tora mestá podporujú priamo či nepriamo ľudský kapitál, enviro komunity 
a väčší záujem rezidentov miest napr. o zveľaďovanie mestskej zelene, o vyšší 
podiel separácie odpadov a pod. Diskurz a pravidlá hry sú tak v prípadových 
štúdiách delené na dve roviny. Prvou sú inovačné projekty, ktoré sa v zelenej 
infraštruktúre a odpadovom hospodárstve riadia striktnými pravidlami a ak-
téri v mestách musia splniť podmienky pre investičnú podporu a následnú 
realizáciu a implementáciu. Druhá rovina je určovanie diskurzu a pravidiel 
hry vnútri miest od samotných aktérov, kde hlavne občiansky a mimovlád-
ny sektor pomáha mestám pri tvorbe strategických dokumentov a pri plnení 
parciálnych častí prioritných osí v oblasti životného prostredia. Z hľadiska 
mozaikového governance tak v týchto dvoch rovinách dochádza k tzv. sca-
ling out, kde sa činnosťou mesta v spolupráci s neverejným sektorom podpo-
ruje spolupatričnosť aktérov, pretože inovačné projekty a parciálne aktivity 
v údržbe a tvorbe mestskej zelene a odpadovom hospodárstve zasahujú do 
života všetkých obyvateľov, či sa v aktivitách a projektoch priamo aktivizu-
jú alebo nie. Diskurz a pravidlá hry určujú prioritne logicky samotné mestá, 
ktoré sú za verejné politiky priamo zodpovedné, ale v každej prípadovej štú-
dii išlo o úzku spoluprácu aj s neverejným sektorom, ktorý v mestách nie je 
ignorovaný. Prípadové štúdie a prax slovenských miest tak potvrdzuje úzke 
prepojenie mestských orgánov a neverejného sektora v riešení environmen-
tálnych tém a každé mesto má vlastné originálne spôsoby, ako prispieva k tr-
valo udržateľnému prostrediu na ich území.

Mozaikový governance predpokladá aktívne občianstvo ako najpodstat-
nejšiu podmienku fungovania efektívnych environmentálnych politík v sa-
mosprávach. Výskum z realizovaných prípadových štúdií dospel k nasledov-
ným zisteniam. Jedným z charakteristických znakov mozaikového governan-
ce sú aj zdroje. Ide o všetky finančné, technické a hlavne ľudské kapacity, 
ktorými samosprávy disponujú pri riešení environmentálnych tém na svojom 
území. Zdroje totiž určujú, aký bude diskurz a smerovanie miest v plnení stra-
tegických cieľov a ako sa prispôsobia pravidlá hry momentálnemu a budúce-
mu stavu, ktorý v mestách nastane. Ako je vyššie uvedené, mestá postupne 
posilňujú odborné pozície na oddeleniach miest, ktoré riešia špecificky zele-
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nú infraštruktúru a odpadové hospodárstvo. Zaujímavým zistením z každej 
prípadovej štúdie je skutočnosť, že v mestských orgánoch, teda v mestských 
zastupiteľstvách a v niektorých mestách aj na pozíciách primátorov/ primá-
toriek, sú aktivisti z občianskeho a mimovládneho sektora, ktorí sa pôvodne 
venovali environmentalistike a reprezentovali tak aktívne občianstvo. V kaž-
dom meste minimálne v zastupiteľstvách je potvrdený tento fakt. Z rozhovo-
rov s predstaviteľmi miest taktiež vyplýva, že občiansky a mimovládny sektor 
dospel na Slovensku do tej fázy, že už mu nestačí len pôsobiť na mestá nepria-
mo cez ,,aktivizmus“, ale chce priamo rozhodovať. Viacerí predsedovia a čle-
novia komisií životného prostredia z prípadových štúdií potvrdzujú, že sami, 
aj keď sú prakticky poslanci (decision makers), sa správajú viac ako aktivisti 
než politici. V podstate prax slovenských miest z vybraných prípadových štú-
dií potvrdzuje zámer Európskej únie posilňovať princípy subsidiarity a tvor-
bu politík od občanov a mimovládneho sektora v enviro témach. Aj v iných 
obciach a mestách môže byť obdobná situácia. Výkonné samosprávne orgány 
sú postupne obsadzované ľuďmi, ktorí v sebe majú environmentálne zmýšľa-
nie. Prax z prípadových štúdií hovorí, že ak sú pozície primátorov, ktorí sú 
sami z mimovládneho alebo občianskeho sektora a pred politickou kariérou 
pôsobili skôr ako enviro aktivisti, obsadzované práve týmito kandidátmi, po-
máha to mestám určovať vnútorný diskurz, nastavenie pravidiel hry oriento-
vaných automaticky na udržateľné životné prostredie a hľadanie zdrojov 
(napr. interné kapacity z radov odborníkov na odpadové hospodárstvo alebo 
zelenú infraštruktúru) pre efektívne fungovanie enviro politík. Ak je samotný 
primátor/ primátorka environmentálne zmýšľajúci a má vzťah k prírode 
a územiu mesta, pomáha to mestám určovať jasnejší diskurz a oveľa sebave-
domejšie ciele napr. cez väčšie inovačné projekty. Prípadové štúdie taktiež 
potvrdzujú, že ak mestá nedisponujú primátormi/ primátorkami, ktorí po-
chádzajú z občianskeho aktivizmu, mimovládny a občiansky sektor sa viac 
v mestách mobilizuje a je viac aktívny. Mestá, kde je zastupiteľstvo a primá-
torské posty reprezentované ,,aktivistami“, neevidujú také silné tlaky neve-
rejného sektora pri tvorbe enviro politík. Každá prípadová štúdia je špecific-
ká. Vybrané mestá reflektujú svoje jedinečné potreby a charakter aktérov sa 
od mesta k mestu líši, aj keď je prakticky na prvý pohľad podobný. Najpod-
statnejším zistením výskumu je, že mozaikový governance počíta prakticky 
s aktívnym občianstvom ako aktérom, ktorý pomáha samosprávam tvoriť 
enviro agendu od občanov, ale nemá rozhodovacie právomoci. Výskum, a prí-
padové štúdie to potvrdzujú, však dospel k zisteniam, že mozaikový gover-
nance nepočíta s tým, keď sa samotní občianski enviro aktivisti dostávajú do 
rozhodovacích orgánov v samosprávach. S týmto koncept priamo nepočíta. 
Prípadové štúdie preukázateľne v každom z vybraných miest dokazujú, že aj 
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keď sú poslanci či primátori/ primátorky prakticky politickými aktérmi, svo-
ju enviro činnosť v meste vykonávajú viac ako aktivisti než politickí repre-
zentanti, pretože vytvárajú silnejšie tlaky na tvorbu nových enviro riešení. 
Rozhovory s predstaviteľmi miest tak potvrdzujú, že občiansky sektor vo vy-
braných mestách dospel do tej fázy, že už priamo rozhoduje a nie len nepria-
mo vykonáva svoju činnosť. Toto je najpodstatnejším zistením. Čím viac sú 
samosprávne orgány obsadzované ľuďmi z občianskeho či mimovládneho 
sektora, tým je väčší predpoklad, že v meste nemusí byť z pohľadu neverejné-
ho sektora vyvíjaný taký tlak. Mozaikový governance funguje vtedy, ak aktív-
ne občianstvo reprezentujú tzv. non-decision makers, ale prípadové štúdie 
z realizovaného výskumu otvárajú otázku toho, že z občianskych aktivistov sa 
priamo stávajú decision makers. Nestráca sa tým ich aktivizmus, prípadové 
štúdie potvrdzujú, že práve naopak. Prax vybraných miest preukázateľne 
ukazuje príklady pozitívnej praxe, kedy procesy k inováciám v zelenej in-
fraštruktúre a odpadovom hospodárstve tlačia priamo primátori/ primátor-
ky a zastupiteľstvá reprezentované aktérmi, ktorí pôvodne pochádzajú z ob-
čianskeho a mimovládneho sektora. Vybraným mestám to pomáha určovať 
diskurz k udržateľnému životnému prostrediu, nastavovať vlastné enviro 
orientované pravidlá hry, hľadanie a posilňovanie zdrojov pre efektívnejšie 
riešenie problémov a zapojenie aktérov z viacerých sektorov. Ak pozície v sa-
mosprávnych orgánoch nie sú obsadzované ľuďmi z občianskeho aktivizmu, 
mimovládny a občiansky sektor sa v mestách viac mobilizuje a v parciálnych 
častiach alebo pri tvorbe strategických dokumentov týkajúcich sa koncepcií 
v oblasti životného prostredia pomáha mestám dohliadať nad dodržiavaním 
pravidiel hry, udržuje diskurz smerovaný k udržateľnému územiu a mobilizu-
je aj iných aktérov, aby sa do procesov tvorby enviro politík aktívnejšie zapá-
jali. Čím aktívnejší je neverejný sektor vo vybraných mestách, tým viac pozi-
tívnych externalít to prináša. Občiansky a mimovládny sektor v prípadových 
štúdiách často vykonáva činnosť z vlastných zdrojov, z vlastných iniciatív, 
často aj bez priameho angažovania mesta. Pozitívne externality v enviro poli-
tikách znamenajú, že z činnosti úzkej skupiny aktérov mesta čerpá široká 
spoločnosť. Ide napr. o dobrovoľnícke aktivity ako dohľad nad zberom odpa-
dov, terénne vysvetľovanie, ako separovať a kompostovať, čistenie potokov, 
prírody, lesoparkov, údržba zelene, vôd, pôdy a pod. Všetky činnosti prinášajú 
pozitívny efekt a pre mesto to prináša výhody v zapájaní rezidentov, k uvedo-
melejším komunitám, enviro vzdelávaniu v praxi a pod. Vybrané mestá 
v týchto činnostiach často aktivistov podporujú cez participatívne rozpočty, 
zabezpečením materiálov, techniky a v každom z miest vidno určitú mieru 
spolupráce mestských orgánov a neverejného sektora aj v týchto menších 
parciálnych činnostiach. Pri tvorbe strategických dokumentov a podávaní 
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väčších projektov je spolupráca sektorov oveľa intenzívnejšia. Prípadové štú-
die predstavujú špecifické príklady slovenskej praxe a ukazujú moderné 
trendy, kedy sa občiansky aktivizmus v enviro témach postupne dostáva do 
rozhodovacích orgánov samospráv. V prípadových štúdiách sa z pohľadu mo-
zaikového governance prakticky aktéri stávajú samotnými zdrojmi. Čím envi-
ronmentálne vnímavejší pracovníci/ zamestnanci samospráv a primátori 
a poslanci mestských zastupiteľstiev v meste pôsobia, tým to ponúka samot-
ným samosprávam väčšie interné zdroje v podobe ľudských kapacít. Výskum 
analyzuje moderné trendy, kedy mestá postupne chápu zložitosť environ-
mentálnych politík, dôležitosť spolupráce a sieťovania čo najširšieho spektra 
aktérov v samosprávach a smerovanie k trvalo udržateľnému životnému pro-
strediu. Výskum taktiež potvrdzuje, že budúce výskumy by sa mali orientovať 
nie len na odlišné vnímanie vplyvu verejného a neverejného sektora na tvor-
bu enviro politík, ale aj na rozkol medzi tým, kedy nie je aktívne občianstvo 
len kontrolórom bez rozhodovacích právomocí, ale už priamo decision 
makers, ktorý má vnútorné environmentálne nastavenie a ktorý priamo roz-
hoduje už ako politický aktér, aj keď stále prakticky vystupuje ako aktivista. 
Vzhľadom ku skutočnosti, že oblasť environmentálnej politiky je tak kom-
plexná a zložitá, dá sa očakávať, že budú samosprávne zastupiteľstvá a posty 
primátorov/ starostov (plus pozície zamestnancov samospráv) na Slovensku 
v budúcnosti v čoraz väčšej miere obsadzované priamo aktérmi z občianske-
ho a mimovládneho enviro sektora.
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Vedecká monografia analyzuje doterajšie teoretické domáce a zahraničné 
skúsenosti v oblasti environmentálnej politiky v EÚ a konkrétne príklady zo 
slovenskej praxe ôsmych vybraných miest. Každá samospráva je špecifickým 
politickým subsystémom, ktorý má vlastné potreby, kreuje sa v nich origi-
nálny typ a charakter aktérov od občianskeho, cez mimovládny, súkromný až 
po verejný sektor a rozdielnym spôsobom riešia aktuálne problémy a témy 
v zelenej infraštruktúre a odpadovom hospodárstve. Na obce a mestá je vyví-
janý čoraz väčší tlak k dodržiavaniu medzinárodných dohovorov a koncepcií 
od EÚ v potrebe trvalo udržateľného životného prostredia. Vybrané mestá na 
Slovensku sú príkladom, ako špecificky možno riešiť environmentálne poli-
tiky na ich územiach, aké potreby a problémy mestá majú, akí aktéri sa vy-
profilovali v samosprávach a ktorí z nich sú prioritní pre udržiavanie správ-
neho diskurzu a nastavených pravidiel hry. Realizovaný výskum prezento-
vaný vo vedeckej monografii dokazuje vysoký podiel aktívneho občianstva 
vo vybraných mestách, kde občiansky a mimovládny sektor priamo a nepria-
mo udržiava nastavené stratégie a posúva samosprávy k požadovaným vý-
sledkom. Pre kvalitné fungovanie environmentálnych verejných politík musia 
byť zosúladené viaceré faktory, ktorými sú kvalitná legislatíva, permanentná 
participácia širokého spektra aktérov zo všetkých sektorov, snaha inovovať 
územie cez väčšie a parciálne menšie projekty a neustále posilňovanie prin-
cípov bottom-up, ktoré posúvajú samosprávy k lepšiemu pochopeniu potrieb 
ich obyvateľov a prírody, ktorá je súčasťou územia, v ktorom žijú. 

ZÁVER
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