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Predslov

Čitateľovi predkladáme Ročenku regionálneho rozvoja 2021 predstavujúcu výber 
zo sedemnástich príspevkov, ktoré vzišli z verejnej výzvy z júna 2021 v rámci 
aktivít neformálnej iniciatívy Regionálny rozvoj teraz! (RRT!). Každý príspevok 
bol recenzovaný dvomi oponentmi. 

Iniciatíva RRT! vznikla v januári 2021 z podnetu skupiny ľudí dlhodobo aktívnych 
v oblasti regionálneho rozvoja, konkrétne Antona Marcinčina, Eduarda 
Donauera, Evy Kocanovej, Ľuboša Kovácsa, Ábela Ravasza a Kataríny 
Smatanovej za účelom vytvárania priestoru pre odbornú diskusiu, podpory 
zhody v odbornej komunite a prípravy návrhu reformy regionálnej politiky 
na Slovensku.

Cieľom Ročenky je nestranne a odborne informovať o výzvach a aktivitách 
v regionálnej politike, konsolidovať výskum v tejto oblasti a formulovať 
fundované odporúčania a priority pre nasledujúce roky. Svojím spôsobom ide 
o prvotinu v slovenskom kontexte. Za úspech považujeme pestrosť autorov ako 
aj zamerania príspevkov. Aj keď väčšina príspevkov sa nesie v kritickom duchu, 
veríme, že ide o konštruktívnu kritiku so zámerom pomôcť zlepšiť to, čo sa 
reálne zlepšiť dá, a nielen poukazovať na to, čo nefunguje.

Ročenka je preto určená pre každého, koho zaujíma téma regionálneho rozvoja 
na Slovensku, no predovšetkým pre odbornú verejnosť ako aj priamych aktérov 
zapojených do tvorby politík. Nejde teda len o akademické články, ale skôr 
o analytické texty s praktickými odporúčaniami. Zároveň chceme vzbudiť 
záujem o túto tému zvlášť medzi študentmi a mladými výskumníkmi, ktorých 
práca bude v najbližších rokoch formovať, kam sa v rámci výskumu a politík 
môžeme posunúť.

Naša veľká vďaka patrí autorom, recenzentom a špeciálne členom vedeckej 
rady, bez ktorých by táto kniha nevznikla. Za podporu publikácie ďakujeme 
Národnej banke Slovenska, Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej 
univerzity a Inštitútu Mateja Bela.

Anton Marcinčin a Jakub Csabay
december 2021
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1 Rok 2020 v regionálnej politike na Slovensku
 Anton Marcinčin*

Rok 2020 v regionálnej politike na Slovensku bol rokom slabnúcej dôvery k verejným 
inštitúciám, čo bolo výsledkom dlhodobého ignorovania kritiky ich fungovania: „celková 
efektívnosť verejných inštitúcií a administratívy na Slovensku zostáva nízka. Napriek 
reformnému úsiliu má verejná správa Slovenska v porovnaní s inými krajinami EÚ nízke 
výsledky. Nedostatky existujú najmä v koordinácii tvorby politík, navrhovaní nariadení 
a zabezpečení vysokého výkonu štátnej služby, riadenia ľudských zdrojov a poskytovania 
služieb.“ (Európska komisia, 2020)

29. februára 66 percent voličov volilo novú vládu. Podľa Štatistického úradu SR to bolo 
omnoho viac, ako v dvoch predchádzajúcich voľbách v rokoch 2016 a 2012. Ústrednou 
témou bola potreba hlbokých inštitucionálnych zmien, s ktorou sa spájali veľké 
očakávania. 

O niekoľko dní neskôr, 6. marca sa potvrdil prvý prípad ochorenia COVID-19. (Úrad 
verejného zdravotníctva, 2021) Stará vláda začala a nová vláda pokračovala 
v organizovaní opatrení na spomalenie pandémie. Neschopnosť včasnej a koordinovanej 
aktivity pre záchranu životov a minimalizáciu hospodárskych škôd bola všeobecne 
kritizovaná. (Sagan et al., 2021) Tvárou tvár tragédii obrovského rozmeru sa preukázalo, 
že inštitúcie v novom štáte neboli schopné vyvíjať potrebné aktivity a dosahovať 
preukázateľné výsledky. 

Na začiatku prvej vlny pandémie schválila nová vláda programové vyhlásenie, v ktorom 
sa zaviazala vypracovať víziu rozvoja regiónov, znížiť regionálne rozdiely a zvýšiť ochranu 
životného prostredia efektívnym využívaním fondov EÚ, vrátane zostávajúcich 
prostriedkov z programového obdobia 2014 – 2020.

1.1 Inštitúcie politického systému

Samotné politické strany, od ktorých sa očakávala zmena, neboli vzorovými inštitúciami 
zastupiteľskej demokracie. Voľby vyhrali strany s malým počtom členov, bez regionálnych 
štruktúr, preukázateľných aktivít na miestnej či národnej úrovni, alebo histórie – 
- s výnimkou kritizovanej strany Smer. Otázkou sa tak stala reprezentatívna forma 
vládnutia v prípade väčšiny politických strán.

Víťazom s 25 percentami hlasov sa stalo hnutie s názvom „OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA“ so štyrmi 
členmi v októbri 2019 (Pravda, 2019) a štyridsiatimi piatimi členmi v decembri 2019. Na 
druhom mieste bol SMER-SD s 18 percentami, ktorému súperiace strany vyčítali spôsob 
vládnutia v rokoch 2006-2010 a 2012-2020, s vyše 14 tisíc členmi. Smer vyhral voľby na 
východe a strede Slovenska zvlášť v hospodársky slabších okresoch (Obrázok 1). 

Ďalší dvaja výhercovia volieb na okresnej úrovni, nová strana Magyar Közösségi 
Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť a koalícia nových strán PS a Spolu 
nezískali dostatočný počet hlasov na vstup do Národnej rady. MKÖ-MKS vznikla 
v októbri 2019 s 53 členmi, aj keď ako spoločná volebná strana maďarských etnických 
strán reprezentovala aj 9 233 členov SMK. Vyhrala voľby v okresoch Dunajská Streda, 
Komárno a Rimavská Sobota. Progresívne Slovensko vzniklo v novembri 2017 a malo 715 
členov, Spolu vzniklo v apríli 2018 a malo 896 členov. Koalícia vyhrala v okrese Bratislava 
I. (Výročné správy politických strán za rok 2019 a ŠÚ SR)

Výsledky volieb oživili diskusiu o potrebe zmeny jednoobvodového volebného systému, 
ktorý v roku 1998 nahradil systém štyroch volebných obvodov (Hlavné mesto Bratislava, 
Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský) zavedený v roku 1990. Zároveň 
potvrdili koreláciu medzi ekonomickou silou okresu a jeho politickými preferenciami.

----
* Regionálny rozvoj teraz!, amarcincin@gmail.com. Autor ďakuje Jakubovi Csabayovi 
za cenné pripomienky k predchádzajúcej verzii.
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Obrázok 1. Politické subjekty s najväčším počtom hlasov 

Prameň: Štatistický úrad SR, voľby 2020

1.2 Kvalitná správa štátu

Kvalitné inštitúcie sú nevyhnutným nástrojom dobrej správy štátu. Tá by mala podľa 
Svetovej banky spĺňať tri princípy: 1) zdôrazňovať funkcie inštitúcií, nielen ich formu, 2) 
zamerať sa na využitie a investovanie do kapacít vzhľadom na vyjednávaciu pozíciu 
aktérov a nielen na budovanie kapacít, a 3) posilniť úlohy práva, aby zvýšili súťaživosť, 
zmenili stimuly a pretvorili preferencie, a nielen dodržiavanie práva. Podmienkou 
efektívnych inštitúcií je vytvorenie záväzku vo forme konzistentných a kontinuálnych 
politík, ktoré vytvárajú prostredie dôvery, koordinácia preferencií a dobrovoľná spolupráca 
aktérov. (Svetová banka, 2017: s. 29-30)

Cyklus efektívnych politík pozostáva zo šiestich krokov (Obrázok 2). Na Slovensku niekedy 
hovoríme o neúplnom cykle riadenia, s častou absenciou vyhodnotenia výsledkov 
intervencie.

Prebiehajúca pandémia zvýraznila význam inštitúcií a decentralizácie. OECD argumentu-
je, že „značné náklady pandémie pre ľudský život a hospodárstva, pritom s rozdielnymi 
územnými dopadmi, posilňujú dôležitosť miestnych, koordinovaných politických reakcií“. 
S tým, že národná stratégia – stanovená ústrednou vládou – musí ísť ruka v ruke 
s miestnymi prístupmi zdola nahor. Pandémia a globálne environmentálne výzvy, ktoré 
zvyšujú pravdepodobnosť pandémií v budúcnosti, „posilňujú význam viacúrovňového 
riadenia a miestnych aktérov pri implementácii a navrhovaní zmierňujúcich opatrení a pri 
podpore inkluzívnej a odolnej obnovy.“ (OECD, 2021)

Štefan Rehák v desiatej kapitole poukazuje na koreláciu medzi mierou nezamestnanosti
a volebnými výsledkami na úrovni okresov: čím vyššia nezamestnanosť, tým vyššia 
podpora populistických, radikálnych a antisystémových strán a nedôvera vo vládu. 
Navrhuje zaviesť robustnú podporu hospodársky slabým územiam z európskych fondov 
prostredníctvom na mieru šitých opatrení. Zároveň varuje pred neefektívnymi plošnými 
programami. 
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Obrázok 2. Cyklus efektívnych politík

Prameň: podľa Svetová banka (2017), s. 30

Pandémia zároveň urýchľuje nahrádzanie pracovnej sily automatizáciou. To negatívne  
ovplyvňuje dopyt a mzdy hlavne strednej príjmovej triedy. Využívanie automatizácie
v prospech spoločnosti je ďalším dôvodom nevyhnutnej reštrukturalizácie existujúcich 
inštitúcií. (Acemoglu, 2020)

Vláda plánovala pripraviť víziu regionálneho rozvoja, ale v praxi bez širokého zapojenia 
partnerov: „Za účasti odborníkov bude definovaná reálna, hodnotovo pevná a moderná 
vízia rozvoja regiónov Slovenska. Následne bude vypracovaná a Vládou SR schválená 
záväzná Stratégia rozvoja regiónov Slovenska so zohľadnením potenciálu a špecifík 
regiónov, s akcentom na podporu a rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Vláda SR 
zabezpečí prepojenie procesov plánovania na národnej, regionálnej i miestnej úrovni.“ 
(Vláda SR, 2020: s. 65)

Špeciálny dôraz kládla na menej a najmenej rozvinuté okresy a inštitucionálne 
usporiadanie. „Vláda SR vníma regionálny rozvoj a podporu najmenej rozvinutých okresov 
ako jednu z kľúčových oblastí, čo deklaruje aj vznikom MIRRI SR, ktorého úlohou bude 
koordinovať rezortné politiky v záujme zvýšenia dynamiky rozvoja regiónov a prepojenia 
všetkých rezortných intervencií, súvisiacich s rozvojom regiónov.“ Vláda si stanovila 
aj záväzok podporovať investície s vyššou pridanou hodnotou. (Vláda SR, 2020: s. 66, 28 
a 52)

Výraznú koordinačnú úlohu dostalo nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie, vrátane koordinácie prechodu na vzdelanostnú spoločnosť. Na MIRRI sa 
mala koncentrovať agenda regionálneho rozvoja z ÚPVII SR, MPRV SR (Integrovaný 
regionálny operačný program, cezhraničné programy) a z Úradu vlády SR (OP Technická 
pomoc, Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 
finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu). Zároveň malo 
„efektívne, strategicky a odbyrokratizovane“ koordinovať aktivity rezortov. (Vláda SR, 
2020: s. 63 a 67)

Súčasťou vyrovnávania regionálnych rozdielov mala byť podpora vzdelávania a prípravy na 
trh práce marginalizovaných rómskych komunít, vrátane poskytovania poradenských 
a servisných služieb a využívania nástrojov sociálnej ekonomiky. (Vláda SR, 2020: 
s. 66-67)

Úlohe inštitúcií a miestneho prístupu v regionálnom rozvoji, z pohľadu teoretického, 
výskumných inštitúcií a zberu údajov ako aj implementačného sa venuje prvá časť 
Ročenky v kapitolách dva až štyri. 

Eduard Donauer v druhej kapitole poskytuje stručný prehľad teoretických prístupov 
dôležitých pre ukotvenie a tvorbu regionálnej politiky. Donauer zároveň analyzuje 
keynesiánsky a centralizovaný plošný prístup k využívaniu európskych kohéznych fondov 
na Slovensku, čo nevyhnutne vedie k neefektívnostiam. Argumentuje, že v súlade 
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s teóriou nestačí do územia priniesť externé zdroje, ale je dôležité rozvíjať spoločenské 
štruktúry v území ako nevyhnutnú podmienku pre integrovaný prístup a odblokovanie 
synergických efektov exogénneho a endogénneho potenciálu pre regionálny rozvoj.

Jakub Csabay v tretej kapitole otvoril diskusiu smerujúcu k zhodnoteniu výskumu 
regionálneho rozvoja na Slovensku na úrovni analytických útvarov verejnej 
respektíve štátnej správy, výskumných a vzdelávacích inštitúcií a mimovládnych 
organizácii. Konštatuje absenciu špecializovaného pracoviska na výskum regionálneho 
rozvoja vo verejnej sfére, slabé prepojenie medzi výskumom a tvorbou politík 
a jedno-disciplinárne zameranie existujúcich pracovísk. V závere odporúča vytvorenie 
takéhoto špecializovaného pracoviska.

Ábel Ravasz a Ľuboš Kovács sa vo štvrtej kapitole tematicky zameriavajú na výskumy 
a pramene údajov ako podmienky tvorby politík založených na dôkazoch. Špecificky 
sa venujú databázam etnických údajov, predovšetkým zameraným na marginalizované 
rómske komunity, a z nich vychádzajúcich publikácií. Napriek rôznym identifikovaným 
obmedzeniam sa prihovárajú za zachovanie ekosystému etnických dát zberaných na 
Slovensku s centrálnym postavením Atlasu rómskych komunít, ktorý slúži ako hlavný pilier 
analyzovaných výskumov.

Kapitoly šiesta až deviata sa venujú tvorbe a implementácii politík.

Katarína Smatanová  a Andrea Šeligová v šiestej kapitole systematizujú problémy 
v politike bývania marginalizovaných komunít. Zaoberajú sa nielen zlepšovaním kvality 
strechy nad hlavou, ale aj nevyhnutnou technickou infraštruktúrou. Odporúčajú využívať 
existujúce nástroje, ako je územnoplánovacia dokumentácia na zabezpečenie kontinuity 
cieľov a navrhovaných riešení na úrovni samosprávy, metodické usmernenia, resp. 
legislatívne určenia na úrovni ústrednej vlády a úpravu plánov MŽP na zabezpečenie 
podpory rozvoja integrovaných systémov aj v menších obciach s MRK.

Alexander Duleba v siedmej kapitole argumentuje, že zahraničná spolupráca VÚC je 
dôležitým nástrojom regionálneho rozvoja, pretože im umožňuje získavať dodatočné 
nefinančné aj finančné zdroje vo forme transferu vedomostí a skúseností, ako aj 
európskych fondov. Duleba analyzuje aktuálny stav legislatívnych ustanovení a navrhuje 
ich úpravu s cieľom skvalitniť podmienky pre zahraničnú spoluprácu VÚC predovšetkým
s európskymi partnermi v oblastiach formy partnerstiev a spolupráce, plánovania, 
kontroly, využívania európskych fondov a úlohy ministerstva zahraničných vecí. 

1.3 Funkčné územia

Pre tvorcov politík a plánovanie siete verejných služieb a statkov je dôležité poznať 
ekonomickú organizáciu územia. „Funkčná oblasť alebo funkčný región je podľa definície 
územná jednotka, ktorá vyplýva zo štruktúry sociálnych a ekonomických vzťahov medzi 
obyvateľmi v priestore. Jeho hranice nemusia nevyhnutne odrážať administratívne 
zemepisné oblasti alebo historické udalosti. V dôsledku toho funkčný región ponúka 
alternatívne členenie území. Keďže vychádza z ekonomických a sociálnych vzťahov, 
zaisťuje, že funkčné oblasti zachytávajú ľudské správanie, a tým zvyčajne lepšie odrážajú 
každodenný život jednotlivcov.“ (OECD, 2020)

Na Slovensku chýba stabilné územnosprávne usporiadanie. V rokoch 1923 - 1990 
územnosprávne usporiadanie prešlo piatimi reformami a po roku 1990 tromi. Od roku 
1960 boli na Slovensku tri kraje a 38 okresov, od roku 1970 štyri kraje. V roku 1990 
boli kraje zrušené, základnou územnou jednotkou sa stala obec a republika sa členila na 
okresy a tie na obvody. Miestnu verejnú správu tak vykonávala štátna správa. V roku 
1996 vzniklo osem krajov a 79 okresov. Samosprávne kraje vznikli v roku 2002, pričom 
pôvodne sa rátalo až z dvanástimi krajmi. V roku 2003 vznikol návrh 8 krajských úradov 
a 46 obvodných úradov, ktoré by nahradili okresné úrady. V roku 2004 vznikli 
špecializované obvodné úrady ako právnické osoby na výkon miestnej štátnej správy. 
(Ministerstvo vnútra, 2007)

Zároveň je potrebné pripomenúť, že v roku 2021 ešte stále vychádzame z Koncepcie 
územného rozvoja Slovenska 2001 s úpravami z roku 2011, ktorá pri vymedzení ťažísk 
osídlenia vychádza z cenzu 2001. (Ministerstvo dopravy, 2011)

Vláda SR sa zaviazala analyzovať zmenu územnosprávneho členenia ako súčasti 
štrukturálnej reformy verejnej správy s cieľom posilniť rozhodovacie právomoci 
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existujúcich štruktúr samospráv a posilniť ich kompetencie vo financovaní regionálneho 
rozvoja. Chcela urobiť audit kompetencií a financovania samosprávy a navrhnúť nový 
model usporiadania a financovania verejnej správy. (Vláda SR, 2020: s. 26 a 66)

Martin Šveda v piatej kapitole, ktorá uzatvára prvú časť Ročenky, vysvetľuje význam 
správneho identifikovania funkčných regiónov a predstavuje možnosti využitia nových 
technológií – využitia lokalizačných údajov mobilnej siete. Na príklade metropolitného 
regiónu Bratislavy demonštruje nesúlad medzi územnosprávnym členením a regiónom 
dennej dochádzky. Prihovára sa za využívanie lokalizačných údajov mobilnej siete 
štátnymi orgánmi a za ich spoločné spracovanie s údajmi z cenzu.

1.4 Stagnácia konvergencie

Slovensko prestalo byť úspešným príkladom rastu a konvergencie už pred pandémiou. 
Medzi rokmi 2016 - 2019 hospodárstvo rástlo v priemere len o 2,8 percenta ročne 
a v roku rast 2020 klesol na záporných 4,4 percenta. Hrubý domáci produkt na osobu 
v parite kúpnej sily v rovnakom období stagnoval na 70,4 percenta priemeru EU28, síce 
na úrovni Poľska či Maďarska, ale ďaleko za viacerými novými členskými štátmi, vrátane 
Litvy. Slovensko s mierou zamestnanosti 66,5 percenta (15-64 rokov) a mierou 
nezamestnanosti 7,5 percenta v rovnakom období zaostávalo za takmer všetkými novými 
členskými štátmi. To sa odzrkadlilo aj na nízkej cene práce. (EUROSTAT, 2021; výpočty 
autora)

Fiškálny deficit v rokoch 2016 – 2019 dosahoval v priemere 1,5 percenta HDP a v roku 
2020 vyskočil na 5,5 percenta kvôli výdavkom, ktoré vzrástli z priemernej hodnoty 40,7 
percenta na 45,6 percenta. Príjmy verejnej správy v roku 2020 pandémia neovplyvnila. 
Dlh verejnej správy dosahoval 50,5 percenta a vzrástol na 59,7 percenta. (EUROSTAT, 
2021; výpočty autora)

Pandémia zasiahla regióny rôznym spôsobom a zdôraznila regionálne rozdiely, pričom 
negatíva sa koncentrovali v tých istých, hospodársky slabších, územiach. Miera 
registrovanej nezamestnanosti sa v priemere medziročne zvýšila z 4,9 percenta na 7,6 
percenta, ale v okrese Rimavská Sobota to bolo z 15,1 percenta na 20,3 percenta. 
(ŠÚ SR, Datacube, 23.11.2021, výpočty autora) 

Negatíva nemali len ekonomický charakter. Počas dištančného vyučovania sa vôbec neučilo 
52 tisíc detí. Najhoršia situácia bola na školách s vysokým počtom žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia – na nich sa učitelia nemohli spojiť so štvrtinou žiakov. Dve 
tretiny detí, ktoré sa nezapojili do vzdelávania, pochádzalo z Prešovského, Košického 
a Banskobystrického kraja, na čo poukázala Hodnotiaca správa Inštitútu vzdelávacej 
politiky. (Denník N, 2021) Rómske osady s vyše 6 200 obyvateľmi, z ktorých mnohí 
pracovali v Británii, štát zo dňa na deň uzavrel v karanténe. Bez prípravy, poskytnutia 
základných potravín a lekárskej starostlivosti. Vo výsledku v osadách zomrelo dvakrát viac 
a oveľa mladších ľudí. (Pisová, 2020; SME, 2021)

Rôzny bol aj dopad na jednotlivé odvetvia hospodárstva. Až 20 percentný medziročný 
prepad hrubého domáceho produktu utrpelo odvetvie Umenie, zábava a rekreácia, 11 
percentný Priemysel a 5 percentný Stavebníctvo. (Datacube, ŠÚ SR, 24.11.2021, výpočet 
autora) Napriek očakávaniu sa len nepatrne zvýšila pridaná hodnota odvetvia 
Informatizácie a komunikácie. (EUROSTAT, 2021)

Pandémia zdôraznila potrebu reštrukturalizácie slovenského hospodárstva tak, aby 
benefitovalo z nových technológií a politík na spomalenie a adaptáciu klimatickej zmeny. 
Dôležitým ale nevyužitým nástrojom domácej priemyselnej politiky ostala rozumná 
špecializácia, ktorú slovenská vláda schválila v roku 2013. (Európska komisia, 2013)
Vláda sa zaviazala zlepšiť prístup k verejným službám v regiónoch a podporovať vybrané 
odvetvia. Chcela znížiť chudobu, poskytnúť lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, 
vytvoriť programy „pre zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti,... systém
zvýhodnenia začínajúcich podnikateľov,... zvýhodnené podmienky pre výstavbu 
nájomných bytov a nových rodinných domov“ a podstatne skvalitniť dopravnú dostupnosť 
v regiónoch. Špecificky sa manifest vlády v súvislosti s regionálnou politikou venoval 
poľnohospodárstvu a cestovnému ruchu. (Vláda SR, 2020: s. 19, 34, 37-39 a 66-67)
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1.5 Financovanie politík

Automatizácia, pandémia a klimatické zmeny sú dôvodmi, prečo Slovensko potrebuje 
zlepšiť správu štátu a kvalitu svojich inštitúcií. Len tak môže efektívne a účinne investovať 
do vzdelania, vedy a výskumu a infraštruktúr a zvýšiť pridanú hodnotu 
a konkurencieschopnosť domácej ekonomiky.

Pandémia spolu so zmenou technológií a preferencií spotrebiteľov v súčasnosti predstavujú 
veľké riziko pre rozvoj konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Kríza nevyhnutne 
zníži aj príjmy verejného rozpočtu potrebné na financovanie národných rozvojových 
politík. Rovnako sa preukáže zraniteľnosť rozpočtových príjmov samospráv, ktoré vo veľkej 
miery závisia od vývoja na trhu práce.

V tomto prostredí je dôležité maximalizovať výnosy všetkých existujúcich zdrojov 
financovania, čo je možné dosiahnuť ich lepším riadením.

V roku 2020 pokračovala príprava nového programovacie obdobia 2021-2027. Príprava 
Partnerskej dohody a legislatívneho rámca pre využívanie európskych fondov v období 
2021-2027 bola príležitosťou zdôrazniť kohézny charakter fondov a ich základný princíp: 
regionálna politika je investičná politika. Silná centralizácia využívania fondov na úrovni 
centrálnej vlády spolu s absentujúcou koordináciou v predchádzajúcich obdobiach zásadne 
znížili ich pozitívny vplyv na rozvoj regiónov Slovenska. 

Plán obnovy a odolnosti, ako európska reakcia na pandémiu, vznikal paralelne k Plánu 
obnovy, a aj keď ciele boli v zásade rovnaké, nástroje a časový horizont sa líšili.
 
Anton Marcinčin v ôsmej kapitole argumentuje, že európske fondy sú kľúčovým zdrojom 
financovania verejných investícií na Slovensku, pritom je o nich k dispozícii veľmi málo 
informácií a analýz. Centralizáciu rozhodovania o eurofondoch považuje za škodlivú, 
produkujúcu neefektívnosti a kriminalitu. Jeho hlavnými odporúčaniami sú decentralizácia 
rozhodovania o využití eurofondov, zvýšenie transparentnosti a sústredenie sa na 
dosahovanie výsledkov a nie na čerpanie ako na hlavný ukazovateľ.

Daša Belkovicsová a Denisa Ihnatišinová v deviatej kapitole analyzujú zvyšovanie sadzieb 
dane z nehnuteľností v krajských mestách v roku 2020. Poukazujú na hlavné zmeny ako 
aj na význam a limity tohto zdroja financovania pre samosprávy, a zároveň pripomínajú, 
že prechod na hodnotový systém, ktorý mal nastať od januára 2022 sa neuskutoční 
a preto obce budú musieť využívať existujúci systém založený na výmera zastavanej 
plochy. 
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1.6 Záver

V roku 2020 pandémia covid-19 odhalila nízku kvalitu slovenských inštitúcií, zároveň však 
nová vláda začala uskutočňovať svoj program reforiem.

Podľa medzinárodných skúseností, rovnako, ako podľa záverov tejto publikácie, kľúčom 
k prosperite regiónov a štátu je dobrá správa využívajúca kvalitné inštitúcie, tvorbu 
na mieru šitých (miestnych) politík založených na dôkazoch, implementáciu politík vo 
funkčných územiach a decentralizované rozhodovanie vrátane o využívaní európskych 
fondov.

Reforma správy štátu a inštitúcií si vyžaduje hlbokú zmenu – je treba nahradiť súčasný 
centralizmus širokým zapojením a využívaním potenciálu celého Slovenska.
Rigidný spôsob centralistického riadenia politík spôsobuje zaostávanie Slovenska, veľké 
regionálne rozdiely, zanedbávanie spätnej väzby a stratu dôvery vo verejnú správu. Je 
nevyhnutné ho nahradiť delegovaním, vytváraním partnerstiev, odbornou a spoločenskou 
diskusiou a podporou komunitných aktivít.

Centrálna vláda, ale aj samosprávy, nevyhnutne musia navzájom koordinovať prijímanie 
politík, plánovanie a realizáciu národných a miestnych investičných projektov s ostatnými 
partnermi. Miestne projekty by mali byť v kompetencii lokálnych vlád prostredníctvom 
systémových nástrojov a poznania lokálnych sociálno-hospodárskych vzťahov.

Programové vyhlásenie vlády z roku 2020 je v tomto kontexte pokračovaním 
centralistického prístupu plošných, keynesiánskych investícií, preto bude potrebné 
jednotlivé politiky korigovať smerom k modernému regionálnemu prístupu. 

 



18

1.7 Zoznam použitej literatúry

Acemoglu, D. (2020) Remaking the Post-COVID World. Sixth Richard Goode Lecture, 4.12.2020, Medzinárodný menový 
fond.
Denník N (2021) Počas zatvorených škôl sa vôbec neučilo až 52-tisíc detí. Je to dvakrát viac, ako hovorili pesimistické 
odhady. 23. november.
Eurostat (2021) Databáza Európskej komisie [15.11.2021].
Európska komisia (2013) The Smart Specialisation Strategy for the Slovak Republic for period 2014-2020.
Európska komisia (2020) „Country Report Slovakia 2020“, Commission Staff Working Document, SWD(2020) 524 final.
Ministerstvo dopravy (2011) Koncepcia územného rozvoja Slovenska - KURS2001
Ministerstvo vnútra (2007) Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia Slovenska. Bratislava.
OECD (2020) Delineating Functional Areas in All Territories, OECD Publishing, Paris.
OECD (2021) OECD Regional Outlook 2021: Addressing COVID-19 and Moving to Net Zero Greenhouse Gas Emissions, 
OECD Publishing, Paris.
Pisová, M. (2020) Pandémia poukázala na systémové nedostatky a dôležitosť koordinácie pri riešení situácie Rómov. 
MENŠINOVÁ POLITIKA 2020/01.
Pravda (2019) OĽaNO mení stanovy a počet členov, podľa Matoviča ostávajú neštandardní. 31.10.2019
Sagan, A. et al. (2021) A reversal of fortune: Comparison of health system responses to COVID-19 in the Visegrad 
group during the early phases of the pandemic. Health Policy, Elsevier, November.
SME (2021) Izolovali viac ako šesťtisíc ľudí. Karantény rómskych osád štát doteraz nevyšetril. 1. november.
Svetová banka (2017) World Development Report 2017: Governance and the Law. Washington, DC: World Bank.
Štatistický úrad (2021) Výsledky volieb [15.11.2021].
Úrad verejného zdravotníctva (2021) Pred rokom sme na Slovensku zaznamenali prvý potvrdený prípad COVID-19 
(Príbeh začiatkov testovania na Slovensku). 
Vláda SR (2020) Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, 
Výročné správy politických strán za rok 2019, dostupné na MV SR, Výročné správy politických strán a politických hnutí 
za rok 2019.

 



19

2 Teoretické východiská regionálnej politiky 
 a regionálneho rozvoja a ich aplikácia v kontexte  
 Slovenskej republiky
 Eduard Donauer*

2.1 Úvod

Regionálna politika je definovaná ako súbor ekonomických, sociálnych 
a environmentálnych politík, pomocou ktorých sa štáty snažia dosiahnuť svoje národné 
ciele. Tými sú ekonomický rast, udržateľný rozvoj, ochrana životného prostredia, sociálna 
a politická stabilita, rovnosť šancí obyvateľov a prerozdeľovanie príjmov spôsobom, ktorý 
väčšina obyvateľov považuje za spravodlivý a stimulujúci. (Blažek a Uhlíř, 2002)

Nástroje regionálnej politiky predstavujú aplikáciu teoretických náuk ako ekonómia, 
geografia alebo sociológia za účelom vyššieho využitia potenciálu konkrétneho územia 
vymedzeného ako región. 

Účelom regionálnej politiky je znižovanie regionálnych rozdielov (tzv. územná kohézia) 
(Európska komisia, 2008) prostredníctvom externej pomoci v území a mobilizáciou jeho 
endogénneho potenciálu. Účinná regionálna politika by mala vychádzať z teoretických 
modelov regionálneho rozvoja definovanými ekonomickými teóriami a prístupmi, ktoré sa 
v čase vyvíjajú. 

Cieľom tohto príspevku je poskytnúť krátky prehľad evolúcie prístupov k regionálnemu 
rozvoju, až do súčasnosti, v ktorej prevláda eklektický prístup čerpajúci z rôznych 
paradigiem. Teoretické ukotvenie regionálnej politiky je dôležité z dôvodu jej efektívneho 
nastavenia a využitia medzinárodných skúseností. 

Príspevok je určený všetkým aktérom prítomným v politike regionálneho rozvoja, ktorí 
budú v novom programovom období implementácie EŠIF zastúpení v tzv. Regionálnych 
radách partnerstva, od ústredných orgánov štátnej správy, cez zástupcov regionálnych 
a lokálnych samospráv až po socio-ekonomických partnerov, ktorí budú v rámci 
mechanizmu spoluzodpovední za riadenie rozvoja územia. 

Hlavným odkazom tohto príspevku je zdôraznenie potreby intenzívneho a konštruktívneho 
územného dialógu, v ktorom budú rezortné sektorové priority ako ťažiskové územné 
intervencie transparentne prediskutované a územne scitlivené, čo by malo viesť 
k odblokovaniu synergických efektov exogénneho a endogénneho potenciálu pre 
regionálny rozvoj. 

 

----
* Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, 
eduard.donauer@mirri.gov.sk
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2.2 Neoklasická teória regionálneho rozvoja

Regionálna politika, ako samostatná disciplína, vznikla vo Veľkej Británii v 20. rokoch 20. 
storočia ako odpoveď na územne sa koncentrujúce negatívne externality generované 
v prostredí voľného trhového hospodárstva. Regionálna politika sa evolučne vyvíjala 
a prechádzala rôznymi štádiami od preferencie veľkých štátnych intervencií až po 
absolútnu minimalizáciu zásahov do ekonomiky. 

Vzhľadom na dlhé obdobie plánovaného hospodárstva vtedajšieho Česko-Slovenska, boli 
regionálne disparity cielene minimalizované centrálne plánovanými intervenciami v rámci 
sektorových politík. Napriek absencii voľného trhového hospodárstva, ktoré by generovalo 
regionálne rozdiely, sa negatívne priestorové externality hospodárskej činnosti prejavovali 
aj na území Česko-Slovenska. Jednak v dôsledku historicko-spoločenských udalostí druhej 
svetovej vojny spojených so štrukturálnymi zmenami v populácii, neskôr ako dôsledok 
rozhodnutí o lokalizácii výrobných kapacít v území, bez domyslenia všetkých, najmä 
environmentálnych dôsledkov. Transformačný proces po roku 1989 a hospodárske 
osamostatnenie Slovenska po roku 1993 predstavovali novú výzvu pre udržanie územnej 
súdržnosti, ktorej dopady sú prítomné do súčasnosti. 

Od roku 1957 bola ukotvená pozícia regionálnej politiky v Zmluve o založení Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva (Rímska zmluva) a ďalej rozvinutá v Zmluve o Európskej 
únii (Maastrichtská zmluva, 1993), vďaka čomu bola v konečnom dôsledku uvedená aj do 
legislatívnej praxe Slovenskej republiky. 

Regionálna politika v podmienkach Slovenskej republiky nemá dlhodobú tradíciu. 
Explicitne bola prvýkrát sformulovaná, vrátane vymedzenia kompetencií, v Zákone č. 50
3/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý vznikol na základe podmienok v rámci 
prístupových konaní do EÚ. V nasledujúcej časti je poskytnutý chronologický prehľad 
hlavných teoretických východísk regionálnej politiky a nástrojov regionálneho rozvoja, 
s príkladom ich aplikácie na území Slovenskej republiky (pokiaľ ich bolo možné 
identifikovať). 

Neoklasická teória regionálneho rozvoja je založená na zjednodušujúcom predpoklade 
racionálneho rozhodovania a dokonalej informovanosti aktérov a mobility výrobných 
faktorov. Na základe týchto predpokladov bola sformulovaná teória, že každé územie má 
tendenciu k samovoľnému usporiadaniu do stavu socio-ekonomickej rovnováhy. 

Za najefektívnejší spôsob riadenia alokácií zdrojov je, podľa neoklasickej teórie, 
považované pôsobenie voľného trhu. Z toho vyplývalo presvedčenie, že štátne intervencie 
by mali byť minimálne, vzhľadom na to, že nevedú k optimálnemu riešeniu. 

V rámci tohto obdobia boli definované vnútorné a vonkajšie úspory, ako determinanty 
v zmysle lokalizačných teórií, pre rozhodnutia o najvýhodnejšom rozmiestnení výrobných 
aktivít. Tento proces koncentrácie hospodárskych aktivít a na to naviazaný proces vzniku 
a rozvoja sídiel ako ekonomických centier, či prepojených polycentrických regiónov bol 
popísaný ako teória centrálnych miest. (Christaller, 1966)

Základný koncept podpory regionálneho rozvoja v rámci neoklasického prístupu spočíval 
vo využívaní nástrojov podporujúcich mobilitu pracovnej sily do regiónov, kde nebola 
dostatočná ponuka, čím mal byť akcelerovaný proces dosahovania potenciálu 
socio-ekonomickej rovnováhy v území. Podporou migrácie sa však problém regionálnych 
disparít neriešil, vzhľadom na prehlbovanie štruktúrnych problémov v tzv. emigračných 
regiónoch, oblastiach spravidla s horšími socio-ekonomickými podmienkami. Na opačnej 
strane stáli imigračné regióny postihnuté postupným „prehrievaním“, kde vznikol zvýšený 
tlak na infraštruktúru a ďalšie potrebné investície pre udržanie kvality života. 

Najvýraznejší príklad aplikácie neoklasického prístupu k regionálnemu rozvoju 
predstavovali aktivity Tomáša Baťu. Vzhľadom na skutočnosť že Tomáš Baťa bol starostom 
mesta Zlín, v ktorom vybudoval prvú továreň, dokázal efektívne prepojiť plánovanie 
súkromných a verejných intervencií. V meste Zlín presadil princípy záhradného mesta 
a novej kultúry architektúry, čo bol dôležitý motivačný faktor priťahujúci pracovnú silu do 
mesta a do jeho nových výrobných kapacít. Tento koncept bol následne replikovaný aj pri 
budovaní sprvu robotníckych kolónií v blízkosti nových tovární na Slovensku. 
Robotnícke osady sa, vplyvom výraznej imigrácie ako aj zmenou spôsobu života 
z rurálneho na mestský, oddelili od pôvodných vidieckych sídiel a získali štatút mesta – 
napríklad mestá Svit a Partizánske (Baťovany). (Muñoz Sanz, 2016)
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2.3 Keynesiánsky prístup k regionálnemu rozvoju

Keynesiánsky prístup k regionálnemu rozvoju vychádza z predpokladu prirodzenej 
existencie regionálnych rozdielov, vzhľadom na koncentráciu hnacích ekonomických 
odvetví v tzv. jadre alebo póle rastu, kde sú prítomné intenzívne kontakty ekonomických 
subjektov a nižšie náklady (vonkajšie a vnútorné úspory), ktoré vedú k vyššiemu 
potenciálu rastu ďalších odvetví. Keynesiánsky prístup teda prenáša pozornosť 
z faktorov ponuky územia (potenciál územia uživiť obyvateľstvo) na faktory dopytu, 
vzhľadom na skutočnosť, že za hybnú silu regionálneho rozvoja je považovaná exportná 
schopnosť regiónu. (Friedmann, 1972)

Základný koncept podpory regionálneho rozvoja v rámci keynesiánskeho modelu spočíva 
vo veľkých štátnych intervenciách v podobe rozvoja výroby v území v tzv. hnacích 
odvetviach, čo má viesť k rozvoju infraštruktúry. Zároveň v ekonomicky prehrievaných 
regiónoch boli uplatňované reštriktívne nástroje v snahe zníženia tlaku na životné 
prostredie, s predpokladaným tlakom na presun rozvoja ekonomických aktivít do menej 
rozvinutých regiónov. 

Pozitívnym výsledkom takéhoto prístupu sú príklady veľkých výrobných závodov (často 
krát len pobočky nadnárodných firiem), ktoré benefitovali zo štátnej podpory a daňových 
úľav. Tie svojou výrobou a dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi podporili vznik 
miestneho ekosystému, ktorý bol v ideálnom prípade previazaný aj na miestne výskumné 
kapacity. 

Regionálna politika riadená podľa keynesiánskeho prístupu však generuje aj negatívne 
externality v podobe narušovania princípu voľnej súťaže, vysokého investičného zaťaženia 
štátneho rozpočtu, ale aj narušenia schopnosti územia využívať endogénne zdroje pre 
rozvoj regiónu, a to vzhľadom na nepomerný objem exogénnych zdrojov. (Hirschman, 
1958)

Ako dôsledok nezakorenenia investície môže v území vznikať fenomén tzv. katedrály 
v púšti. Katedrálu v púšti predstavuje výrobný závod umiestnený v území na základe 
centrálneho rozhodnutia a za pomoci vonkajších zdrojov. Vzhľadom na nepreviazanosť na 
lokálnu hospodársku základňu je takýto závod závislý od vonkajších zdrojov a rozhodnutí, 
čím sa stáva celý model dlhodobo neudržateľným. V prípade prerušenia toku externých 
zdrojov a vzťahov výrobný subjekt upadá a generuje vysokú nezamestnanosť, ktorú nie je 
územie schopné vykryť pre nerozvinutý ekosystém lokálnych subjektov. (Massey, 1979)

Vzhľadom na skutočnosť, že keynesiánske prístupy k regionálnemu rozvoju vznikali v 50. 
rokoch 20 storočia v prostredí kontinuálne kapitalisticky sa rozvíjajúcich USA, neboli na 
území Slovenska explicitne uplatňované v rámci tejto klasifikácie. Napriek tomu v rámci 
povojnovej obnovy národného hospodárstva a budovania výrobných kapacít v rámci 
plánovaného hospodárstva RVHP boli aj na území Slovenska (Česko-Slovenska) 
realizované veľké štátne investície. Tieto investície nie nevyhnutne reflektovali racionálnu 
lokalizáciu na základe vyhodnotenia potenciálu územia generovať vonkajšie a vnútorné 
úspory. 

Tento aspekt vyplýval z prisudzovania vysokej dôležitosti geopolitickým aspektom. Ako 
príklad je možné uviesť potrebu lokalizácie vojenského priemyslu v blízkosti 
vonkajších hraníc východného bloku a na to naviazanú potrebu lokalizácie výroby hliníku 
v topograficky chránenom území. Dôsledkom takéhoto rozhodnutia bola výstavba 
hlinikárne v Žiari nad Hronom, napriek tomu, že výroba bola nákladná vzhľadom na 
potrebu dovozu rudy, budovanie zdrojov energie, potrebu zabezpečenia mobility pracovnej 
sily ako aj vzhľadom na výrazne negatívne environmentálne dopady. Napriek tomu, že 
závod predstavoval typický príklad „katedrály v púšti“, prežil transformačné obdobie 
zmenou technológie a zefektívnením výroby. V neposlednom rade zachovaniu výroby 
pomohla skutočnosť, že sa nachádzala na hlavnom dopravnom a rozvojovom koridore 
v Žiarskej kotline, aj keď nadradená cestná infraštruktúra bola dobudovaná s výrazným 
časovým oneskorením (2006 – 2011). 

V mestách, ktoré nemali takú výhodnú polohu bol aj transformačný proces a jeho dopady 
náročnejšie, s vyšším tlakom na emigráciu populácie. Ako príklad môžeme uviesť mestá 
v ktorých boli vybudované chemické závody, ako sú Strážske alebo Hnúšťa, prípadne 
magnezitové závody v Jelšave a okolí. Negatívne a dlhodobo neriešené environmentálne 
záťaže v týchto územiach spôsobujú špirálový efekt znižovania atraktivity územia 
a limitujú jeho ďalší rozvoj. (Bartošíková, 2016)
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2.4 Kriticko-realistické prístupy k regionálnemu rozvoju

Kriticko-realistické prístupy k regionálnemu rozvoju si vzali za cieľ vysvetliť príčiny 
nerovnomerného regionálneho rozvoja prostredníctvom prepojenia geografie priemyslu 
a štúdie trhov práce s podmieňujúcimi spoločenskými štruktúrami. Pri regionálnom 
výskume boli ako dôležitejšie identifikované rozdiely vo vlastníckej a veľkostnej štruktúre 
podnikov, než ich odvetvová špecializácia. 

To znamená, že centrály či vývojové centrá bývajú lokalizované v najvyspelejších 
metropolitných regiónoch, zatiaľ čo výrobné a montážne závody zamestnávajúce nižšie 
kvalifikovanú pracovnú silu sú lokalizované v zaostávajúcejších regiónoch. Ide teda 
o kumulatívny proces, ktorý vedie k prehlbovaniu určitého sociálneho a ekonomického 
profilu regiónov.
 
Dôležitým poučením kriticko-realistického prístupu je skutočnosť, že na jednej strane 
spoločenské štruktúry (napríklad vzdelanostná štruktúra obyvateľstva) významne 
limitujú možnosti regiónov dosahovať svoj plný potenciál rozvoja, na druhej strane 
tento istý princíp priznáva miestnym aktérom schopnosť meniť priestorovú deľbu práce. 
(Massey, 1988)

Pokiaľ ide o implikáciu kriticko-realistických prístupov v praxi, riešenie nenavrhuje 
v podpore tvorby pracovných miest pre vysoko kvalifikovanú pracovnú silu, ale vo 
vytvorení či udržaní celej hierarchie funkcií v regiónoch, tak aby bol zachovaný kontakt 
medzi riadiacimi, výskumnými a výrobnými funkciami.
 
Ďalším dôležitým odporúčaním je decentralizácia verejnej správy, resp. jej relokácia do 
upadajúcich regiónov. Príkladom je Fínsko, ktoré ešte v polovici 20. storočia bolo 
najchudobnejším zo škandinávsky štátov, závislé na lesníctve a drevárskom priemysle. 
Na národnej úrovni bolo prijaté strategické rozhodnutie, že vzhľadom na nedostatok 
nerastných surovín, bude práve zvýšenie kvality vzdelávania a vzdelanostnej úrovne 
obyvateľstva stavebným kameňom rozvoja územia. Transformácia na vzdelanostnú 
ekonomiku bola postupným a dlhotrvajúcim procesom, ktorý sa prejavil v konštantnom 
raste HDP a životnej úrovne obyvateľstva a postupnou zmenou priestorovej deľby práce. 

Kriticko-realistická metóda sa preukázala ako plodná pri štúdiu regionálnych rozdielov 
charakterizovaných vnútornými vlastnosťami regiónov, vonkajšími väzbami a ich 
vzájomnými interakciami. Zároveň však logicky zdôvodnila a empiricky dokázala, že nie je 
možné vytvoriť univerzálny návod na rozvoj akéhokoľvek regiónu, vzhľadom na zásadný 
vplyv kultúrneho prostredia a množstvo ďalších premenných faktorov. (Duncan a Savage, 
1989)

2.5 Inštitucionálny prístup k regionálnej politike

Kriticko-realistický prístup zároveň otvoril dvere ďalšej evolúcii politiky regionálneho 
rozvoja, ktorý bol inšpirovaný inštitucionálnym smerom ekonómie. Inštitucionálny smer 
ekonómie vychádza z predpokladu, že pre pochopenie vzniku regionálnych rozdielov je 
kľúčové sa zamerať na 3 doposiaľ zanedbávané oblasti výskumu: 

 a) oblasť technológií a technologických inovácií, ktoré predstavujú neustále  
  narušovanie trhovej rovnováhy;
 b) porozumenie princípu fungovaniu firiem, nie ako izolovaných aktérov, 
  ale ako subjektov, ktoré majú vzťahy a reagujú na konkurenciu, 
  subdodávateľov, komunikujú a vnútorne sa organizujú;
 c) porozumenie inštitúciám, vo formálnom zmysle ako organizáciám 
  a pravidlám, ale aj v kontexte neformálnych inštitúcií, akými 
  sú inštitucionalizované praktiky, zvyklosti, kolektívne hodnoty či návyky.  
  (Blažek a Uhlíř, 2002)

Inštitucionálny prístup k regionálnej politike kladie dôraz na regionálne zakorenenie, teda 
mobilizáciu a využívanie endogénneho potenciálu územia prostredníctvom podpory 
aglomeračných efektov. 

Aglomeračný efekt spôsobuje, že aj keď si väčšie množstvo podobne zameraných firiem 
v území navzájom konkuruje, tak medzi nimi dochádza ku komunikácii a je zaznamenaná 
vyššia miera inovácií, čím sa zvyšuje aj konkurencieschopnosť celého regiónu. 
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Tento princíp popisuje teória výrobných okrskov, ktorá vznikla na základe štúdia 
spôsobu organizácie výroby a fungovania trhu práce v regiónoch Toskánsko, 
Emilia-Romagna a Benátsko. (Brusco,1982) Tieto regióny nepatria medzi tradičné 
priemyselné regióny severného Talianska a napriek tomu dosiahli v povojnovom období 
významný hospodársky rast spojený s vysokou mierou urbanizácie, a to v špecifických 
socioekonomických podmienkach. V regiónoch je prítomný vysoký počet malých 
rodinných firiem, medzi ktorými vznikli intenzívne vzťahy a dôvera, čo umožnilo 
vertikálnu dezintegráciu a špecializáciu výroby. Organicky tak vznikol previazaný 
ekosystém, ktorý vzhľadom na svoju štruktúru malých podnikov dokázal flexibilne 
reagovať na zmeny dopytu, typickými pre módny priemysel, na ktorý sa špecializujú. 
Zároveň však tento ekosystém dokáže dosahovať značné úspory z rozsahu, napríklad 
združovaním firiem pri nákupoch materiálu, získavaní spoločných úverov či využívaní 
zdieľaných služieb vedenia účtovníctva a pod. 

Pre podporu vzniku životaschopných výrobných okrskov je dôležité, aby v území 
existovala medzi aktérmi dôvera a porozumenie spoločného cieľa. Druhý dôležitý faktor 
je podpora rozvoja podnikavosti a samostatnosti v protiklade k zamestnaneckej kultúre. 
(Brusco,1982)

Na podporu vzniku výrobných okrskov na Slovenku cielil nástroj európskej kohéznej 
politiky CLLD (community led local development), ktorý však vzhľadom na nie 
najvhodnejšie nastavený implementačný model, podporujúci územnú konkurenciu 
namiesto kooperácie, nesplnil v programovom období 2014-2020 svoj účel. Vytváraniu 
prirodzených kooperačných väzieb medzi malými podnikmi v území nepomáhajú ani ďalšie 
rezortné dotačné mechanizmy, ktoré nepodporujú rozoj územného ekosystému firiem ako 
celku, a deformujú trh prostredníctvom selektívnej podpory. 

2.6 Teórie učiacich sa regiónov a regionálne inovačné systémy

Ďalším teoretickým modelom inštitucionálneho prístupu sú teórie učiacich sa regiónov 
a regionálne inovačné systémy, ktoré definujú že zdrojom globálnej konkurencieschopnosti 
sú vedomosti, schopnosť učiť sa a vytvárať kultúrne prostredie, ktoré napomáha tvorbe 
inovácií. (Malmberg, 1997)

Rozdiely v schopnosti regiónov učiť sa a inovovať svoju hospodársku základňu sú vnímané 
ako kľúčové aspekty regionálnej diferenciácie. Okrem prítomnosti podobne zameraných 
firiem, ako pri teórii výrobných okrskov, je dôležité podporovať vznik a previazanosť 
technologickej infraštruktúry, resp. výskumných inštitúcií spolupracujúcich s lokálnymi 
podnikmi, prinášajúce medzinárodné poznatky a know-how do lokálneho kontextu. 

V neposlednom rade je dôležité zabezpečenie tzv. inštitucionálnej hustoty v regióne, ktorú 
predstavuje prítomnosť rôznych podnikateľských združení, neziskových regionálnych 
agentúr, formálnych inštitúcií ale aj lokálnych elít, ktoré napomáhajú neformálnemu 
sieťovaniu, zdieľaniu informácií a názorov. Inovácie nie sú vnímané len ako 
technologické či produktové inovácie, ale ako spôsob zefektívňovania či vylepšovania 
akýchkoľvek činností subjektov s cieľom zvýšenia pridanej hodnoty produktu a služby 
alebo zníženia nákladov na ich produkciu. 
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2.7 Keynesiánsky prístup v implementácii kohéznej politiky   
 2014-2020

V súčasnosti je regionálna politika na Slovensku podporovaná najmä nástrojmi kohéznej 
politiky Európskej únie, ktorá zabezpečuje zdroje pre realizáciu významných 
infraštruktúrnych investícií a zároveň kladie dôraz na prvky inštitucionálneho prístupu, 
zameraného na mobilizáciu endogénneho potenciálu územia. 

Implementácia európskej kohéznej politiky v podmienkach Slovenskej republiky je však 
stále dominantne sektorovo orientovaná, čo dokladuje 6 tematických operačných 
programov v období 2014 – 2020 (OP VaI, OP II, OP ĽZ, OP KŽP, OP EVS a OP TP) a jeden 
„integrovaný regionálny operačný program“(IROP). Ten vykazuje najnižšiu mieru čerpania 
zo všetkých operačných programov v období 2014-2020 (cca 33 % k 28.2.2021). 
(Ministerstvo financií SR, 2021) Vzhľadom na to, že IROP je hlavným nástrojom 
regionálnej politiky na Slovensku, jeho podpriemerná implementácia sa prejavuje 
aj v zníženej schopnosti vyrovnávať regionálne rozdiely. (Európska komisia, 2020) 

Pre koncept územnej implementácie EŠIF je dôležité stieranie rozdielov medzi 
regionálnou a národnou úrovňou politík a ich prepojenie v konkrétnom územnom 
kontexte. Pre tento účel vytvorila Európska komisia nástroj územnej implementácie 
kohéznej politiky (Policy Department for Budgetary Affairs, 2019), tzv. integrované 
územné investície, ktoré predstavujú realizáciu navzájom prepojených aktivít jedného či 
viacerých nositeľov, realizovateľné na vymedzenom území, na základe analyticky 
podložených potrieb daného územia, a s možnou kombináciou viacerých finančných 
zdrojov. 

Pre realizáciu integrovaných územných investícií je však potrebné definovanie územia, 
ktoré by malo vykazovať vnútornú homogenitu, resp. minimálne spoločné štrukturálne 
výzvy popísané v integrovanej územnej stratégii, na ktoré by integrované územné 
investície reagovali. Z tohto dôvodu nie je najvhodnejšie využívať formálne 
administratívne jednotky (NUTS3 a LAU1), ktoré vykazujú vnútornú heterogenitu (stupeň 
urbanizácie; štruktúra hospodárstva v území, funkčné toky a vzťahy medzi subjektmi 
a pod.) (ESPON, 2018). Vzhľadom na chýbajúcu odbornú diskusiu o vhodnom
 územnom nastavení, boli integrované územné stratégie naďalej limitované umelými 
administratívnymi hranicami.
 
Regionálne integrované územné stratégie (RIÚS) boli vypracované ako formálne 
dokumenty, ktoré boli schválené Radami partnerstiev, ďalej však eliminovanými z procesu 
vyhlasovania výziev a výberu projektov. Regionálne integrované územné stratégie navyše 
neboli synchronizované s inými strategickými územnými dokumentmi (PHRSR), ktoré 
vznikali v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja (539/2008), čo ďalej 
skomplikovalo prehľad územných priorít a plánov. 

Napriek formálnej deklarácii „integrovanosti“ investícií v rámci programu IROP, slovenský 
implementačný rámec neumožnil realizáciu integrovanej územnej investície. Namiesto 
funkčného modelu územnej implementácie EŠIF bolo z centrálnej úrovne pristúpené 
k vytvoreniu operačného programu, ktorý naďalej ukotvil dopytovo-orientovaný 
mechanizmus implementácie, podporujúci špecifickými cieľmi prísne sektorovo oddelené 
projektové zámery spravidla jedného prijímateľa (napr. cyklotrasy, vybavenosť ZŠ 
a pod). IROP bol navyše obohatený o implementáciu nástroja CLLD, ktorý však bol 
rovnako limitovaný na dopytovo-orientovaný mechanizmus, ktorého implementáciu však 
ešte viac skomplikovala decentralizácia administratívnych úkonov vyhlasovania výziev 
a vyhodnocovania projektov.
 
Dôsledkom nesprávneho nastavenia implementácie integrovaných územných investícií 
a nevyužívania územných nástrojov kohéznej politiky je nízka miera čerpania prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Okrem miery čerpania je však oveľa viac limitujúci dopadom skutočnosť, že 
v programovom období 2014-2020 nebola systematicky podporovaná schopnosť 
regiónov aktívne sa podieľať na svojom spoločnom rozvoji, viesť územný dialóg 
a koordinovať aktérov súkromného, občianskeho, verejného a akademického sektora. 
Namiesto toho bol umocnený centralistický prístup, ktorý nie je dostatočne územne 
citlivý a zároveň ani efektívny pri komplexnej integrovanej podpore rozvoja územia. 
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Naďalej prevláda presadzovanie sektorových politík prostredníctvom fragmentácie riadenia 
implementácie zdrojov EŠIF medzi sektorové operačné programy a preferencia 
národných infraštruktúrnych projektov „keynesiánskeho typu“ bez konzultácie, či 
zohľadnenia územných preferencií. 

Ako príklad je možné uviesť projekt budovania obchvatu Bratislavy, v rámci ktorého bolo 
po diskusii s miestnymi partermi a samosprávami zvolený variant s 6 pruhovou diaľnicou 
a privádzacími kolektormi na oboch stranách, v súlade s územným plánom 
s amosprávneho kraja. Následne bola ale investícia prehodnotená a zo strany NDS prišlo 
k rozhodnutiu o zmene projektu na 8 pruhový variant, ktorý si vyžiadal zmenu projektu 
križovatky D1-D4. (Pravda, 2016) Toto rozhodnutie vyústilo do nezosúladenia termínov 
výstavby D4 a jej križovania s D1, vzhľadom na potrebu prepracovania projektu 
a prípravy novej dokumentácie. Termín dostavby križovatky a tým pádom sfunkčnenia 
obchvatu Bratislavy momentálne nie je známy. 

Prechod od paradigmy sektorového riadenia politík na regionálny model môže byť 
komplikovaný vzhľadom na zdanlivý zásah do kompetencií ústredných orgánov štátnej 
správy. Decentralizácia implementačnej právomoci regionálnej politiky sa môže javiť 
menej efektívnou, než centralisticky riadené rozhodovanie. Tento konflikt je však iluzórny, 
vzhľadom na to, že pozícia sektorových ministerstiev ako vecných gestorov sektorových 
investícií je zachovaná. 

Pridaná hodnota demokratického dialógu však spočíva v generovaní projektových zámerov 
s vyššou pridanou hodnotou, ktoré menej narúšajú prirodzené trhové prostredie. 
V neposlednom rade postupne učí zástupcov regiónov a miestnych aktérov preberať 
zodpovednosť za budúcu podobu svojho územia. A ako ukazujú príklady z implementačnej 
praxe ostatných členských krajín EÚ, energia, ktorá musí by vynaložená na diskusiu 
a spoločné konsenzuálne generovanie strategických priorít a projektových zámerov, 
znižuje tlak na množstvo energie vynaloženej pri vyhlasovaní vyhodnocovaní výziev 
v rámci dopytovo-orientovanom mechanizme implementácie. (Policy Department for 
Budgetary Affairs, 2019)

2.8 Príprava nového programového obdobia 2021-2027

Nové programové obdobie implementácie EŠIF v rokoch 2021-2027 otvára väčšie 
možnosti pre využívanie nástroja integrovaných územných investícií, vzhľadom na 
posilnenie kompetencií regionálnych rád partnerstva nielen vo vzťahu k tvorbe územnej 
stratégie, ale aj k príprave a výberu projektových balíčkov a aktivít (MIRRI SR, 2021) 
v súlade s inštitucionálnym prístupom a teóriou učiacich sa regiónov. Hladkú 
implementáciu integrovaných územných stratégií s cieľom znižovania regionálnych 
rozdielov však naďalej limituje niekoľko aktuálnych výziev: 

1) Nesúlad medzi implementačným mechanizmom integrovaných územných                          
 investícií s platným zákonom č. 539/2008 Zákonom o podpore regionálneho 
 rozvoja. Metodika stotožňuje IÚS s PHSR VÚC, prípadne so SPHRSR    
 (v prípade regiónu UMR alebo spoločného plánovacieho regiónu (SPR)), 
 pričom z tohto nesúladu pramení množstvo otázok ohľadom spôsobu 
 vypracovania a schvaľovania dokumentu, miery participácie členov regionálnej   
 rady partnerstva alebo spôsobu harmonizácie strategického rámca IÚS
 a IÚS UMR, resp. IÚS SPR. 

2) Nedostatočná odborná diskusia pri delimitácii regiónov pre IÚS, ktorá viedla 
 k pokračovaniu ukotvenia IÚS v hraniciach NUTS3, bez ohľadu na prirodzené   
 funkčné toky v území. 

3) Koncentráciu zdrojov v ťažiskách osídlenia by mala zabezpečiť implementácia   
 nástroja UMR v 17 mestských regiónoch, ktorých rozvoj bude riadený IÚS UMR 
 a výber projektov bude zabezpečený nezávisle, kooperačnou radou UMR, 
 mimo regionálnej rady partnerstva. Výzvou ostáva harmonizácia projektov UMR 
 s celkovou stratégiou IÚS.

4) Výber projektov regionálnou radou partnerstva bude limitovaný typom aktivít 
 v kompetencii regionálnej a miestnej samosprávy. V prípade prepojenia aktivít na  
 investície na národnej úrovni v rámci investičného balíčka (napr. výstavba cesty  
 1. triedy, výstavba železničnej infraštruktúry a pod.), má príslušný rezort 
 právomoc posúdiť a rozhodnúť o investícií aj bez diskusie v území. Zároveň nie je  
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 nastavený žiadny motivačný mechanizmus, ktorý by viedol ústredné orgány 
 štátnej správy k aktívnej účasti v komore štátnej správy regionálnej rady 
 partnerstva. Tento stav sa prejavuje, okrem iného, aj deficitom štátnych investícií  
 a priorít identifikovaných v projektových zásobníkoch regionálnych rád 
 partnerstiev a tým pádom na oslabení ich možnosti. 

5) Alokácia na implementáciu IÚS, ktorá predstavuje približne 1,4 mld. EUR (IROP  
 2014-2020 – 1,2 mld. EUR) je len sťažka dostačujúca, vzhľadom na fakt, že IÚS  
 pokrývajú celé územie SR a mali by financovať diapazón aktivít ako to bolo 
 v prípade IROP. 

6) Nástroj územnej implementácie – komunitou vedený rozvoj (CLLD), bol vyňatý 
 z procesu programovania EŠIF a riadiacich kompetencií MIRRI SR, čo vedie 
 k metodickej, finančnej a implementačnej fragmentácii podpory regionálneho   
 rozvoja, čoho dôsledkom bude oslabená schopnosť inštitucionálneho    
 previazania ťažísk osídlenia a ich vidieckeho zázemia. 

2.9 Záver

Na základe prehľadu teórií regionálneho rozvoja, ich evolučného vývoja a praxou 
overených príkladov je možné konštatovať, že budovanie inštitúcií, teda zaužívaných 
zvyklostí a postupov, najmä v téme zodpovednosti za plánovanie budúceho rozvoja 
územia, či hľadania spoločného záujmu a rozvoja dialógu aktérov v území, je cestou 
k mobilizácii existujúceho potenciálu regiónov, ako aj k ich zatraktívneniu pre externé 
subjekty a potenciálnych investorov. 

Ako poukázali kriticko-realistické prístupy k regionálnemu rozvoju, nestačí do územia 
priniesť externé zdroje, ale je dôležité rozvíjať jeho spoločenské štruktúry ako občianska 
spoločnosť či vzdelanostnú úroveň obyvateľstva. To sú faktory, na ktoré reaguje súkromný 
sektor, ktorý ďalej formuje hospodársku základňu regiónov. 

Zdanlivá efektivita top-down prístupu vo forme veľkých národných projektov dlhodobo 
neprináša výsledky na pôde znižovania regionálnych rozdielov. Decentralizácia, 
posilňovanie regionálnych štruktúr a rozvoj kultúry spolupráce sú cestou k dlhodobému 
udržateľnému rozvoju, ktorý podporujú aj nástroje kohéznej politiky EÚ. Načrtnutá zmena 
paradigmy regionálneho rozvoja je vecou postupného učenia, tvorby pozitívnych príkladov 
a budovania dôvery medzi jednotlivými aktérmi. Táto zmena by mala byť naďalej cielene 
podporovaná legislatívnymi, finančnými a inštitucionálnymi nástrojmi regionálnej politiky 
na prekonanie vyššie popísaných výziev. 
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3 Výskum regionálneho rozvoja na Slovensku
 Jakub Csabay*

Zatiaľ čo vo viacerých vyspelých krajinách tvorba verejných politík na základe výskumných 
zistení a dát ako aj spolupráca s výskumnými a vzdelávacími inštitúciami v tejto oblasti je 
dlhodobejším trendom, Slovensko sa začalo tejto téme opätovne intenzívnejšie venovať 
len v posledných rokoch, respektíve dekáde. Dôkazom je aj vytvorenie a podpora 
viacerých analytických útvarov na jednotlivých ministerstvách, avšak priama spolupráca 
s výskumnými a vzdelávacími inštitúciami naďalej zaostáva. 

Potreba nastavenia takýchto mechanizmov sa ukázala byť kľúčovou počas krízového 
obdobia pandémie, no je nevyhnutná aj pri plánovaní a tvorbe verejných politík 
v dlhodobejšom horizonte, obzvlášť pri medzisektorových témach, akou je napríklad 
regionálny rozvoj.

Príspevok sa pokúsi o zhodnotenie výskumu regionálneho rozvoja na Slovensku na oboch 
hlavných úrovniach, konkrétne v rámci 1) analytických útvarov verejnej respektíve štátnej 
správy a 2) výskumných a vzdelávacích inštitúcií, a mimovládnych organizácii; 
a reflektovať ho s výskumom zameraným na regionálny rozvoj v zahraničí. Nakoľko ide 
o nesmierne širokú tému, autor sa v príspevku zameria len na niektoré oblasti vo 
všeobecnom meradle s použitím údajov z verejno-dostupných zdrojov, a skôr má záujem 
o otvorenie diskusie. 

Na úvod autor definuje pojem regionálny rozvoj, z komplexnosti ktorého vyplýva zároveň 
zložitosť regionálneho rozvoja ako výskumného fenoménu a procesu. Následne zhrnie 
inštitucionálny rámec pre výskum regionálneho rozvoja na Slovensku, od konkrétnych 
organizácií až po spôsob financovania, pričom dôraz je kladený na absenciu 
špecializovaného výskumného pracoviska, a slabého prepojenia výskumu s tvorbou politík. 
V ďalšej časti autor identifikuje ako kľúčové rozdiely medzi slovenským a zahraničným 
výskumom prevažne jednoodborové zameranie a absenciu niektorých tém a postupov. 
Na základe týchto bodov autor v závere navrhne niekoľko možných odporúčaní.   

3.1 Zameranie na regionálny rozvoj z výskumného hľadiska

Ako každá iná oblasť výskumu, aj zameranie na regionálny rozvoj je dané jeho definíciou. 
Definícia regionálneho rozvoja je však predovšetkým charakteristická svojou komplex-
nosťou, čo uznávajú aj medzinárodné organizácie ako OECD (2021), či rôzne akademické 
publikácie, ako napríklad Handbook of Local and Regional Development (Pike et al., 2010), 
ktoré sa multidimenzionalite regionálneho rozvoja podrobne venujú.
 
V tomto krátkom príspevku nie je priestor na rozsiahlu diskusiu v tomto ohľade, a keďže 
je príspevok zameraný na kontext Slovenska, postačí napríklad oficiálna definícia zo 
Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý ho definuje ako „súbor 
sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré 
prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, 
trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju 
a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi.” 

Na základe tejto definície vieme zjednodušene povedať, že ide o proces s cieľom zlepšenia 
podmienok pre život v danej lokalite respektíve regióne v kontexte rôznorodých špecifík 
konkrétnej geograficko-administratívnej oblasti. Otázkou však zostáva ako tento 
komplexný (multidimenzionálny) proces uchopiť z výskumného hľadiska s využitím 
jednotlivých indikátorov a analytických nástrojov, zároveň so zreteľom na praktické 
využitie výskumných výstupov pre tvorbu politík, ktorý je v prípade regionálneho rozvoja 
implicitne daný. (Pike et al., 2010; Lowe a Phillipson, 2006)

V nasledujúcej časti autor predstaví inštitucionálny rámec pre výskum regionálneho 
rozvoja a následne bude kriticky analyzovať výskumnú prácu podľa obsahového zamerania 
a výskumných postupov.

----
* PhD Candidate, Centre of Development Studies, University of Cambridge, 
csabay.jakub@gmail.com. Autor ďakuje za cenné rady a pripomienky 
Antonovi Marcinčinovi a dvom recenzentom.
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3.2 Inštitucionálny rámec výskumu regionálneho 
 rozvoja na Slovensku

Pre pochopenie výskumu je dôležité uviesť aj kto takýto výskum vykonáva, konkrétne 
ktoré organizácie a inštitúcie, ako je financovaný a zároveň využívaný respektíve 
prepojený s tvorbou politík. 

Z formálneho hľadiska možno výskumné inštitúcie rozdeliť na analytické útvary verejnej 
a štátnej správy, verejné akademické a výskumné inštitúcie (SAV a univerzity), 
a mimovládne organizácie (think tanky). 

Pokiaľ ide o analytické útvary verejnej a štátnej správy, tie sami o sebe v posledných 
rokoch prechádzali procesom formovania agendy a odborných kapacít, no možno 
konštatovať, že sa za posledné roky snažili o profesionalizáciu, ak odmyslíme konkrétne 
politické zásahy do jednotlivých inštitútov (Kišš, 2021), ktorým sa tento príspevok venovať 
nebude. Ide však predovšetkým o dopytovo orientovaný výskum, čo ale nie nutne limituje 
kvalitu ich štúdií a zároveň zabezpečuje ich prepojenie s praxou. Avšak téma, do akej 
miery výskum analytických útvarov je katalyzátorom pre konkrétne politiky, a do akej 
miery ich obmedzujú  politické reálie, by si určite zaslúžila výskumný záujem ako aj 
samostatný príspevok.

V kontexte štátnej správy na národnej úrovni absentuje jedna konkrétna analytická 
jednotka, ktorá by takúto formu výskumu aktívne vykonávala a koordinovala.  V prípade 
Útvaru rozvojových a digitálnych politík pod Ministerstvom investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie (MIRRI), aj keď ide o mladý inštitút, zatiaľ nemožno konštatovať 
na základe analýz dostupných na webstránke ministerstva, že by sa téme regionálneho 
rozvoja aktívne venoval. (MIRRI, 2021) V pokrytí tejto témy preto suplujú viaceré útvary 
na základe rezortnej alebo medzirezortnej agendy, medzi nimi Útvar hodnoty za 
peniaze Ministerstva financií, Inštitút pôdohospodárskej politiky pod Ministerstvom 
pôdohospodárstva, Inštitút pre Stratégie a Analýzy pod Úradom vlády či Centrum pre 
hospodárske otázky pod Ministerstvom hospodárstva, ako aj inštitúty vzdelávacej, 
zdravotnej, či environmentálnej politiky. To v princípe korešponduje aj z nelogickým 
rozdelením agendy rozvoja medzi MIRRI (regionálny rozvoj), Ministerstvo dopravy (rozvoj 
miest), a Ministerstvo pôdohospodárstva (rozvoj vidieka).

Takáto absencia a rozštiepenosť sú v kontexte OECD  indexov regionálnej a lokálnej 
autonómie, podľa ktorých je Slovensko „vysoko centralizovanou krajinou 
s tzv. prázdnou mierou autonómie, ktorá síce znamená široký rozsah kompetencií 
v samospráve, ale zároveň aj jej vysokú fiškálnu závislosť na centrálnej vláde“ vhodná 
na zamyslenie. (Úrad vlády SR, 2018)

V prípade verejnej správy tiež možno postrehnúť ako relatívne nový fenomén vytváranie 
útvarov na úrovni vybraných miest a samosprávnych krajov, ktoré si kladú za cieľ venovať 
sa výskumu regionálnej politiky, medzi inými Metropolitný inštitút mesta Bratislava, 
Inštitút regionálnej politiky BSK, či odbory stratégií a analýz ďalších samosprávnych 
krajov, ako BBSK, PSK a ďalších. Aj keď ide rozhodne o pozitívny vývoj, v mnohých 
prípadoch sú ich hlavným problémov nájdenie odborných personálnych kapacít. 
Zhodnotenie ich práce by si jednoznačne zaslúžilo výskumnú pozornosť, no pre široké 
spektrum tém v tomto príspevku sa im autor ďalej venovať nebude.

Ak sa pozrieme na univerzity a verejné výskumné inštitúcie, obdobne chýba výskumné 
pracovisko, ktoré by sa téme regionálneho rozvoja samostatne venovalo. Najbližšie má 
k nemu pravdepodobne pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorého 
akronym nápadne pripomína názov organizácie z filmov Jamesa Bonda – SPECTRA – 
Stredoeurópske výskumné a školiace centrum v oblasti priestorového plánovania. 

V prípade ostatných pracovísk je regionálny rozvoj prevažne prepojený s ďalšími 
relevantnými oblasťami, ako geografia apod. – príklady jednotlivých pracovísk sú sekcia 
geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Fakulta európskych štúdií 
a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Katedra 
regionálnej geografie a rozvoja regiónov Prešovskej univerzity, Katedra verejnej správy 
a regionálneho rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave, či Prognostický ústav 
a ako aj ďalšie pracoviská (ústavy sociológie a etnológie a sociálnej antropológie) 
Slovenskej akadémie vied. Uvedené výskumné organizácie majú regionálny rozvoj 
uvedený už v názve respektíve v popise svojej práce a zamerania. 
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Tento zoznam samozrejme nie je úplný, nakoľko sa v mnohých prípadoch téme môžu 
výskumníci venovať v rámci pracovísk na individuálnej báze. Nie je ale zrejmé, do akej 
miery tieto pracoviská a ich výskumné výstupy sú priamo prepojené s inštitúciami verejnej 
správy a tým pádom aj priamo ovplyvňujú tvorbu politík regionálneho rozvoja. 

Už napríklad v roku 2006 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Slovenskou 
akadémiou vied a Združením predsedov samosprávnych krajov (Euractiv 2006), no podľa 
Centrálneho registra zmlúv (2017) bola uzatvorená len jedna zmluva o spolupráci medzi 
týmito inštitúciami so zameraním na „výskum možností environmentálnej 
dekontaminácie“, a to v roku 2017 medzi Bratislavským samosprávnym krajom, SAV, 
a Univerzitou Komenského. 

Preto možno konštatovať, že spolupráca medzi výskumnými inštitúciami a samosprávnymi 
krajmi alebo aj inými organizáciami verejnej a štátnej správy prebieha skôr na 
individuálnej ako na báze systematickej inštitucionálnej spolupráce.

Ako skôr výnimky potvrdzujúce pravidlo možno uviesť spoluprácu s univerzitami 
vo výbraných prípadoch, napríklad v projekte Catching-up regions boli Technická 
univerzita v Košiciach a Prešovská univerzita priamo zapojené ako partneri 
na konkrétnych segmentoch projektu (World Bank, 2019). Projekt je iniciatívou Svetovej 
banky a Európskej komisie, a preto nemôžeme konštatovať, že vychádza z vyššie 
spomenutého memoranda.
 
Poslednou inštitucionálnou zložkou výskumu regionálneho rozvoja sú mimovládne 
organizácie. Príkladov je hneď niekoľko, medzi inými možno spomenúť napríklad Karpatský 
rozvojový inštitút, Inštitút priestorového plánovania, či iniciatíva Regionálny rozvoj teraz!, 
ktorá publikuje túto ročenku. Ide zväčša o platformy odborníkov z výskumu aj praxe, 
ktorým sa v mnohých prípadoch podarila aj spolupráca s inštitúciami z verejného sektora, 
no pri väčšine mimovládnych organizácii ich kapacity sú pomerne limitované čo sa týka 
financií ako aj personálu. 

Pokiaľ ide o fungovanie výskumných aktivít, to prebieha na projektovej báze. Dokonca aj 
analytické útvary štátu boli v poslednom programovacom období z veľkej miery 
financované cez operačný program Efektívna verejná správa. Z ministerských výziev 
možno spomenúť výzvu MIRRI, ktorá sa zamerala na mimovládne organizácie, avšak len 
na projekty v praxi, a oblasť výskumu v nej absentovala. (MIRRI, 2021a)

Ak sa pozrieme na výskumné projekty verejných výskumných inštitúcii, tie boli prevažne 
financované cez schémy ako VEGA respektíve APVV, ktoré podporujú malé až stredne 
veľké výskumné projekty. V rámci schémy VEGA bolo od roku 2016 podporených 11 
projektov so zameraním na regionálny rozvoj1. (SK CRIS, 2021) Je však potrebný 
detailnejší výskum pre vyhodnotenie, koľko projektov bolo reálne v tejto širokej oblasti 
podporených, a aké boli ich výstupy, a či mali niektoré aj reálne uplatnenie pre tvorbu 
politík. 

Väčšie projekty, ak nešlo o dopytové výskumné projekty financované cez výskumnú 
agentúru, boli financované cez schémy ako Horizon 2020. Z nich možno ako príklad uviesť 
projekt Entrances, so zameraním na socio-ekononické aspekty zelenej tranzície, pričom 
jedným z partnerov je aj Prognostický ústav SAV a jednou z vybraných lokalít 
(case studies) uhoľný región Hornej Nitry. (SAV, 2020) 

----
1 Podľa vyhľadávania kľúčových slov, pričom autor nezapočítal projekty na zostavenie 
učebných materiálov, a projekt zameraný na vonkajšie vzťahy EÚ.

1

1
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3.3 Výskum regionálneho rozvoja na Slovensku a v zahraničí

Inštitucionálny rámec pre výskum prirodzene ovplyvňuje aj obsahové aspekty 
výskumného procesu. Nejde len o financie a personálne kapacity, ale aj disciplinárne 
zameranie pracovísk, kde sa výskum vykonáva. 

Pri analýze obsahovej stránky výskumu regionálneho rozvoja na Slovensku však na 
začiatok treba povedať, že tvrdenia ako „v zahraničí je výskum lepší a kvalitnejší“ a pod. 
sú predovšetkým predsudkom. Aj Slovensko má kvalitných výskumníkov a podobne ako 
pri tvorbe a implementácie politík, tak aj pri výskume regionálneho rozvoja sú kľúčovými 
miestne poznatky. 

Z tohto hľadiska by teda nie nutne mala byť hlavným ukazovateľom publikačná činnosť 
v zahraničných žurnáloch, ktorá je skôr uznaním pre výskumníka alebo výskumný tím. 
Má takýto výstup reálne uplatnenie do praxe? Budú ich nejakí tvorcovia a implementátori 
politík niekedy čítať? A budú im vôbec rozumieť?

Ak sa pozrieme na už spomenutých 11 výskumných projektov podporených z grantovej 
schémy VEGA zameraných na regionálny rozvoj (viď Appendix), na prvý pohľad by sa 
mohlo zdať, že medziodborové zameranie majú. Po prečítaní krátkych zhrnutí pre 
jednotlivé projekty možno konštatovať, že spoločným menovateľom sú ale predovšetkým 
tradičná ekonomická analýza, pomenúvajúca problém, no nie nutne vedúca k vysvetleniu 
a riešeniu, a jedno-odborové zameranie riešiteľov, medzi ktorými dominujú práve 
ekonomicky zamerané pracoviská. To samozrejme neberie nič na výskumnej hodnote 
daných projektov ako takých.

Pre podrobné vyhodnotenie by bolo potrebné zanalyzovať jednotlivé výstupné štúdie, 
tie však na stránke Informačného systému vedy a výskumu, aj v prípade už dávnejšie 
ukončených projektov, chýbajú. Pre príklad sa v krátkosti zameriame na postupy v jednom 
vybranom projekte, z ktorého  názvu  by bolo možné vyvodiť medziodborový riešiteľský 
prístup. 

Projekt „Sociálne, ekonomické a environmentálne determinanty rozvoja a transformácie 
regiónov: regionálnogeografický prístup”, vedený Prírodovedeckou fakultou Univerzity 
Komenského, čo by malo predstavovať ideálnu príležitosť na medziodborový výskum, 
sa však podľa popisu zameriava na „procesy“, „faktory“, „väzby“ a „aktérov“ bez bližšej 
špecifikácie postupov. Zároveň sleduje „nomotetický prístup“, teda s cieľom 
„zovšeobecnenia“ výstupov, bez akejkoľvek konkretizácie regiónov, ktorým by sa mal 
projekt venovať, a tým pádom zaniká význam kontextuality, ktorý je v regionálnom rozvoji 
kľúčovým.

Bolo by však nespravodlivé tvrdiť, že na Slovensku neexistujú žiadne medziodborové 
výskumné projekty, zároveň s prepojením na prax. Ako príklady možno uviesť projekty 
Karpatského rozvojové inštitútu, ktorý so svojím medziodborovým tímom 
spolupracuje so samosprávami (tie projekty financujú zo svojho rozpočtu) na vypracovaní 
plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (Lučenec, Spišská Nová Ves) 
a environmentálno-adaptačných stratégií (Malacky, Hlohovec). (Karpatský rozvojový 
inštitút, 2021) Treba však podotknúť, že vhodne identifikované priority samospráv 
nemusia priniesť lokalitám želaný účinok kvôli problematickému nastaveniu európskych 
zdrojov financovania bez jasného harmonogramu konkrétnych výziev.  V praxi to 
znamená, že samosprávy nemôžu plánovať, a preto aj ich plány rozvoja ostanú v mnohých 
prípadoch len vo všeobecnej rovine, aby sa vedeli uchádzať aspoň o nejakú podporu 
z európskych zdrojov.

Ďalším príkladom sú projekty Interreg, podporované z EÚ, spomedzi ktorých možno uviesť 
aktuálne projekty ako Save Green, zameraný na výskum a rozvoj ekologických koridorov 
v Strednej Európe, alebo TP LAB – Laboratórium priestorového plánovania v regiónoch 
na hraniciach medzi Slovenskom a Maďarskom. V oboch prípadoch je partnerom aj vyššie 
spomenuté centrum SPECTRA pod Slovenskou technickou univerzitou. (SPECTRA, 2021; 
SPECTRA, 2021a)

Tento typ projektov by bolo vhodné aplikovať aj na národnú, regionálnu a lokálnu úroveň 
výskumu, na ktorej aktuálne prevažne absentujú výskumné projekty zamerané 
na konkrétne lokality, ktoré by metodologické a analytické postupy postavili na báze 
interdisciplinarity. 



32

Tým pádom by riešiteľská základňa bola medziodborová, čo nemusí zostať len pri spektre 
spoločensko-vedných disciplín, ale malo by to smerovať aj k technickým a prírodovedným 
zameraniam najrôznejších smerov. Ekonóm nikdy nepochopí význam konkrétnej 
inovácie tak ako expert s technickým zameraním, ktorý sa jej venuje podobne podrobne 
ako ekonóm štúdiu ekonomických procesov, a ani jeden z nich nepochopí komunitné 
a sociálne interakcie tak ako antropológ a sociológ. 

Zároveň možno dodať, že niektorým témam, ako sú povedzme environmentálne 
výzvy, nie je venovaný dostatok pozornosti. Nemožno povedať, že jednotliví výskumníci 
sa im odborne nevenujú, o čom svedčí napríklad aj vyššie spomenutý projekt Entrances, 
či klimatické stratégie Malaciek a Hlohovca. No aj v prípade jedného z najdôležitejších 
výskumných projektov pre regionálny rozvoj akým je Atlas rómskych komunít boli 
v poslednom vydaní, ako autori sami uvádzajú (Ravasz et al., 2020), environmentálne 
indikátory použité po prvý raz. 

V týchto otázkach je na zamyslenie čerpanie skúseností od kolegov výskumníkov 
zo zahraničných pracovísk, kde sú dôležitými výskumnými oblasťami, ktoré môžeme 
z angličtiny preložiť ako rozvojové a priestorové štúdiá. Aj tie majú svojich kritikov, 
ktorí napríklad tvrdia, že nemajú jasné zameranie, a označujú ich za pseudodisciplíny. 
Zároveň v mnohých prípadoch sa výskumníci v týchto odboroch venujú predovšetkým 
fenoménom v rozvojových krajinách. 

Dôležitým prvkom, ktorý ich však spája a robí relevantnými práve pre komplexné 
výskumné témy aké zahŕňa regionálny rozvoj, je práve medziodborové riešenie 
výskumných problémov, a kľúčovosť kontextuality, a tým pádom pokrytie špecifík 
konkrétnej lokality a viacerých aspektov, ktoré sú obsiahnuté vo vyššie spomenutej 
definícii regionálneho rozvoja. 

Ako príklad, aj keď samozrejme nie jediný, pre špecializované výskumné pracovisko 
zamerané na regionálny rozvoj v Európe možno uviesť Institute of Regional 
Development na EURAC v Bolzane. Ak sa pozrieme na väčšinu projektov, sú postavené 
na báze medzi-odborovosti, ako aj na priamom zapojení relevantných aktérov z verejného 
a súkromného sektora do výskumného procesu. (EURAC, 2021) 

Kľúčovým pre rozvoj takýchto projektov sú samozrejme aj nastavanie koordinácie 
a podpory zo strany štátu. Prehľad skúseností z nastavenia takejto podpory 
medziodborového výskumu s praktickým uplatnením v oblasti regionálneho rozvoja 
v Spojenom kráľovstve prehľadne popisujú a hodnotia Lowe a Phillipson (2006).

3.4 Záver a odporúčania

V tomto príspevku si dal autor za cieľ otvoriť diskusiu o výskume regionálneho rozvoja 
na Slovensku. Vzhľadom na krátkosť textu rozhodne nejde o úplnú diskusiu, nakoľko 
každá samostatná časť by si zaslúžila vlastný priestor na podrobnú štúdiu. 

Po predostretí definícii regionálneho rozvoja, ktorá zároveň podmieňuje jeho 
komplexnosť aj pre oblasť výskumu, a následnom zhrnutí inštitucionálneho rámca, 
sa príspevok v krátkosti venuje kritickému zhodnoteniu obsahového zamerania výskumu 
zameraného na regionálny rozvoj na Slovensku, pričom dáva do pozornosti hlavné rozdiely 
s výskumom v zahraničí. 

Hlavnými bodmi sú absencia špecializovaného pracoviska zameraného na tému 
regionálneho rozvoja vo verejnej sfére, slabé prepojenie medzi výskumom a inštitúciami 
zapojenými do tvorby politík ako aj slabá podpora zo strany štátu pre oblasť výskumu; 
a predovšetkým jedno-disciplinárne zameranie z obsahového hľadiska, 
ako aj nedostatočná pozornosť niektorým témam. 

Na základe vyššie uvedeného, autor navrhuje nasledujúce odporúčania:

1. Vytvorenie špecializovaného výskumného pracoviska, a perspektívne pracovísk,  
 so zameraním na regionálny rozvoj na kooperačnej báze, medziuniverzitnej   
 a výskumnej spolupráce s partnerským zapojením relevantných aktérov 
 z verejného a súkromného sektora, čo by zabezpečilo takémuto výskumu 
 perspektívne vhodné inštitucionálne zázemie a financovanie. 
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2. Podpora výskumu regionálneho rozvoja, no nielen, na medziodborovej báze, 
 a zabezpečenie lepšieho prepojenia poznatkov medzi technickými, humanitnými 
 a spoločensko-vednými disciplínami. 

 Na začiatok nemusí ísť o spoluprácu na projektoch, ale napríklad aj cez spoločné 
 výskumné semináre sa môže medzi študentmi a výskumníkmi vzbudiť lepšie   
 pochopenie pre postupy a poznatky z iných odvetví vedy a výskumu.

3. Zahrnutie oblasti výskumu do výziev zameraných na financovanie regionálneho   
 rozvoja.

4. Proaktívnejšie využívanie výskumných kapacít na miestnych univerzitách 
 a výskumných pracovísk zo strany samospráv. 
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3.6 Appendix

11 výskumných projektov so zameraním na regionálny rozvoj podporených zo schémy 
VEGA v období od 01.01.2016 (zdroj: SK CRIS Informačný systém o vede a výskume):

• Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika 
 na regionálnej úrovni
• Kultúrne dedičstvo ako súčasť sociokultúrneho potenciálu rozvoja turizmu 
 v lokálnych spoločenstvách
• Nové úlohy univerzít v regionálnych inovačných systémoch
• Posilnenie konkurencieschopnosti Žilinského regiónu prostredníctvom zvyšovania  
 vplyvu Žilinskej univerzity v regióne a v meste Žilina
• Výskum vplyvu sociálno-ekonomického vývoja regiónu na bezpečnosť občanov
• Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných  
 inovácií a zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch SR
• Sociálne, ekonomické a environmentálne determinanty rozvoja a transformácie   
 regiónov: regionálno-geografický prístup
• Priestorové a časové aspekty politiky súdržnosti EÚ: skúsenosti a perspektívy
• Dimenzie a faktory sociálneho a ekonomického rozvoja regiónov v štátoch 
 Vyšehradskej štvorky
• Evaluácia výkonnosti regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu 
 na ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov v Slovenskej republike.
• Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu  
 priestorových rozvojových paradigiem
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4 Etnické dáta na Slovensku v rokoch 2018 až   
 2021
 Ábel Ravasz, Ľuboš Kovács*

Výkon politík založený na dátach sa v poslednom desaťročí stáva nepopierateľnou 
premisou verejnej politiky aj v kontexte Slovenskej republiky. Presné a spoľahlivé 
informácie a dáta sú základom pre správne rozhodnutia. Platí to najmä pre oblasť 
hospodárskej politiky, ktorej dopad na všetky segmenty života obyvateľstva je 
nezanedbateľný a dlhodobý. Relevancia tohto prístupu je ale takisto badateľná 
v problematike rozvoja regiónov, ako aj priamo pri práci v oblastiach špecifických 
pre etnické menšiny. 

Na Slovensku práve v posledných rokoch vznikol relatívne obsiahly korpus databáz 
založených na etnických dátach a publikácií s týmto zameraním. Týkajú sa najmä 
rómskych komunít na Slovensku – vzhľadom na zvýšenú potrebu presného cielenia 
integračných opatrení pre túto skupinu obyvateľstva. Tieto výskumy poukazujú na 
nevyhnutnosť zberu dát na mikroúrovniach (etnickej, regionálnej) za účelom vykonávania 
opatrení „šitých na mieru“ skupinám obyvateľstva so špecifickými potrebami, ktoré plošné 
opatrenia z centrálnej úrovne nepokrývajú.

Tento článok má ambíciu taxatívne pomenovať tieto výskumy, predstaviť ich metodiku, 
obsah a limitácie, ako aj spôsoby ich využívania v prospech ďalšieho výskumu2.  
Jednotlivé typy zisťovaní sú v texte zoradené chronologicky, podľa času zverejnenia 
prvotných dátových výstupov.

Čo sa týka etnických dát, narážame aj na problémy s primeranou ochranou dotyčných 
menšinových komunít, so senzitívnym využívaním a zverejňovaním dát, ale aj 
s participatívnym prístupom k zberu dát. Diskusia o potrebe a postupoch pri nastavení 
noriem a smerníc pre zber a prácu s etnickými dátami ako neopomenuteľný aspekt práce 
v tejto oblasti sa deje naprieč krajinami EU. (Farkas, 2017) Tento článok si síce nekladie 
za svoj primárny cieľ prispieť do tejto diskusie, čo si však netreba vysvetľovať ako 
nepripisovanie dôležitosti tejto téme, či ignorovanie ňou nastolených otázok. 

Na záver stručne reflektujeme aj výzvy, ktoré sa týkajú budúcnosti zberu a využívania 
etnických dát, od zvýšenej potreby ochrany osobných údajov, až k iniciatívam na celkové 
zrušenie zberu etnických dát.

----
* Inštitút Mateja Bela, abelravasz@gmail.com a lubos.kovacs@gmail.com. 
Za pripomienkovanie článku autori ďakujú Andrejovi Belákovi, Táni Grauzelovej, 
Slavomírovi Hidasovi, Gabrielovi Machlicovi, Filipovi Markovičovi a Alexandrovi Mušinkovi, 
ako aj recenzentom.
2 Autori článku sa aktívne spolupodieľali na vytvorení niekoľkých zo zmienených 
výskumov, publikácií a databáz, a to najmä v prípade výskumov EU SILC MRK 2018 a 
Atlas rómskych komunít 2019.

2

2
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4.1 EU SILC MRK (2018, 2020)

Pravidelné celoeurópske zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností EU 
SILC (Survey of Income and Living Conditions) sa na Slovensku realizuje každoročne od 
roku 2005. Ide o výberové zisťovanie na úrovni domácností a jednotlivcov, ktoré umožňuje 
porovnanie s ostatnými krajinami EÚ, ale aj longitudinálne časové porovnanie vývoja na 
Slovensku. (Kováčová a Vlačuha, 2020)

Napriek veľmi podrobnému popisu životných podmienok, ktoré výstupy z tohto zberu 
údajov poskytujú, analýzy týchto výstupov už dlhodobo reflektujú nedostatočnú senzitivitu 
smerom k marginalizovaným rómskym komunitám žijúcim na Slovensku. Zjednodušene 
povedané, domácnosti žijúce vo vylúčených komunitách nemajú šancu sa do výberovej 
vzorky dostať. Preto vznikla iniciatíva za účelom vytvorenia špeciálnej databázy EU SILC 
MRK (marginalizované rómske komunity). 

Výskum bol realizovaný v spolupráci Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity 
(ÚSVRK) a Štatistického úradu SR a financovaný prevažne z eurofondov3. Zisťovanie sa 
realizovalo dvakrát, a to v rokoch 2018 a 2020, na vzorke 1000+ domácností. Do vzorky 
sa mohli dostať rómske domácnosti žijúce v tzv. koncentráciách MRK ako aj v obciach kde 
je podiel rómskych obyvateľov viac ako 50 %. Vzorka bola vybraná s pomocou databázy 
Atlasu rómskych komunít 2013, teda na báze pripísanej etnicity. Výber rešpektoval 
územné rozlíšenie koncentrácií (vo vnútri, na okraji a mimo obce), ako aj príslušnosť k 
obci/mestu. Domácnosti, ktoré boli náhodne vybrané do vzorky, boli potom navštívené 
anketármi. V čase písania tohto článku boli sprístupnené údaje z prvého zberu dát v roku 
2018, ako aj analytická správa (Grauzelová a Markovič, 2020), pričom dáta a analýza 
druhej fázy zberu sa očakáva v nasledujúcich mesiacoch.

Dáta EU SILC sa týkajú okruhov ako demografické ukazovatele, zamestnanosť, bývanie, 
vzdelávanie, zdravie, sociálna a materiálna deprivácia, zloženie príjmov a finančná 
situácia. Väčšina otázok kopíruje štandardný dotazník EU SILC, no boli pridané ďalšie 
premenné, špecifické pre skúmanú cieľovú skupinu. Dáta sú získavané až po úroveň 
domácností, pričom v každej domácnosti bol vyplnený dotazník na úrovni jednotlivca 
všetkými členmi vo veku nad 15 rokov. Databáza aj výskumná správa (z roku 2018) sú 
dostupné na webovom sídle ÚSVRK.

Výstupy zo zisťovania EU SILC MRK sú reprezentatívne na úrovni celej Slovenskej 
republiky ako aj na úrovni troch samosprávnych krajov SR s najväčším zastúpením ľudí 
z prostredia MRK – Banskobystrického, Košického a Prešovského. Porovnanie výsledkov 
zo zisťovania EU SILC MRK so štandardným zisťovaním EU SILC v Slovenskej republike 
ako aj EÚ prináša nový náhľad na stav a kvalitu životných podmienok marginalizovanej 
rómskej populácie na Slovensku. Dve zisťovania v rozostupe dvoch rokov financované 
z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov však pravdepodobne neprinesú 
potrebnú informovanosť o zmenách týchto podmienok v čase (aj keď môžu poskytnúť 
čiastkový obraz o dopadoch pandémie COVID-19, keďže druhá fáza zisťovania prebiehala 
práve v období pandemických opatrení). Každopádne je ale nutné konštatovať potrebu 
pravidelného zberu týchto dát aj v nasledujúcich rokoch. Pokračovanie však zatiaľ nemá 
žiadneho gestora ani financovanie.

----
3 Ide o Národný projekt „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad 
na marginalizované rómske komunity (2016-2022)“ (NP MaH), ktorý sa realizuje 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

3

3
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4.2 Atlas rómskych komunít 2019

Atlas rómskych komunít predstavuje sériu prehľadových publikácií popisujúcich polohu, 
veľkosti a infraštruktúru rómskych komunít na území Slovenskej republiky. Prvý Atlas 
vznikol v roku 2004 (Radičová et al., 2004), nasledujúci v roku 2013 (Mušinka et al., 
2014). Databáza v poradí tretieho Atlasu vznikla v spolupráci ÚSVRK a Inštitútu pre 
výskum práce a rodiny a bola financovaná z eurofondov ako súčasť NP MaH. Prvotný zber 
dát sa udial formou dotazníku smerom k obciam, údaje z ktorého boli následne 
preverované spolupracovníkmi v teréne. Databáza, ako aj sprievodná publikácia (Ravasz 
et al., 2020) a sú pre verejnosť dostupné online.

Základným analytickým prvkom Atlasu 2019 je koncentrácia4. Koncentrácie sú 
definované ako „územné oblasti, kde v bezprostrednej vzájomnej blízkosti býva značný 
počet osôb, resp. rodín z rómskych komunít. Ide o lokality mimo obce, na okraj obce, 
v rámci obce (t.j. osady, rómske ulice, rómske bytovky) a obce s rómskou majoritou“. 
(Ravasz et al., 2018: s. 7) Do Atlasu 2019 sa dostali obce s koncentráciami v počte 
minimálne 30 obyvateľov z rómskej komunity, ale aj obce s minimálne 30 % rómskeho 
obyvateľstva v rámci populácie danej obce. Celkovo tak databáza obsahuje 1 102 
koncentrácií v 825 obciach.

Dáta Atlasu sú zaznamenané na úrovní obcí a koncentrácií, bližšia špecifikácia dát (na 
domácnosti alebo jednotlivcov) nie je možná. Dáta sú založené na pripísanej etnicite, čo 
znamená, že sú iba kvázi-etnické: vzťahujú sa na celé lokality označené zástupcami obcí 
ako relevantné pre zisťovanie, bez ohľadu na etnickú sebaidentifikáciu miestnych 
obyvateľov. To znamená, že do „rómskych komunít“ sú zarátaní aj nerómovia žijúci 
v týchto lokalitách a zároveň Atlas nezbiera detailné dáta o Rómoch žijúcich mimo
koncentrácií.

Hlavné témy spracované v databáze Atlas rómskych komunít 2019 sú demografia, 
priestorové rozloženie, typy koncentrácií a bývania, pozemky, prístup k infraštruktúre, 
dostupnosť služieb, sociálne služby, pokrytie pomáhajúcimi profesiami a ďalšie. Pri údajoch 
o počte obyvateľov, vzdialenostiach, či miere pokrytia infraštruktúrou ide zakaždým 
o kvalifikované odhady hodnôt premenných zástupcami obcí, ku ktorým patria dané 
referenčné koncentrácie.

Atlas rómskych komunít je celoplošným zberom údajov čo znamená, že sa zameral na 
všetky obce SR, v ktorých je prítomná rómska komunita v minimálnej stanovenej miere. 
Získané dáta preto umožňujú porovnávať situáciu v rámci vyššie uvedených aspektov 
infraštruktúry a dostupnosti v rámci obcí, okresov aj samosprávnych krajov SR, 
no rovnako aj medzi lokalitami definovanými ako koncentrácie a bezprostredne blízkymi 
majoritnými časťami obcí, ku ktorým tieto lokality prislúchajú. 

Atlas rómskych komunít nie je pravidelným zisťovaním na základe jednotnej metodiky, 
čiže spoľahlivé porovnanie získaných údajov v čase je do veľkej miery problematické. 
Nastavenie štandardizovanej metodiky umožňujúcej pravidelné opakovanie, 
porovnateľnosť ako aj spätnú komparatívnosť dát bolo najväčšou výzvou pri tvorbe Atlasu 
rómskych komunít 2019, a je žiaduce nadviazať na túto metodiku aj v budúcich iteráciách 
za účelom získavania čo najspoľahlivejších informácií v tejto oblasti v čase.

----
4 V predošlých iteráciách Atlasu sa používal pojem „osídlenie“.4

4
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4.3 Databáza organizácie Zdravé regióny

Organizácia Zdravé regióny, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva, 
realizovala v roku 2019 meranie podmienok pre zdravie vo vylúčených rómskych 
osídleniach na Slovensku. Ide o meranie, ktoré malo vyprodukovať vstupné dáta
 k meraniu úspešnosti práce organizácie v období 2019-2022. Zber bol financovaný 
z eurofondov5.

Základnou jednotkou databázy sú jednotlivci žijúci vo vylúčených rómskych osídleniach. 
Na úvode výskumu bolo realizované terénne sčítanie domácností v 232 lokalitách, kde 
pracuje organizácia Zdravé regióny. Následne bolo vykonaných vyše 13 500 rozhovorov 
s obyvateľmi týchto lokalít. Súčasťou zisťovania bol aj empiricky vykonaný cenzus - 
obydlia, vybrané prvky infraštruktúry, ako aj ľudia boli spočítavaní priamo v teréne, čo 
môže slúžiť ako alternatíva k metóde pripísanej etnicity, na ktorej je založené zisťovanie 
Atlasu rómskych komunít6. Následné zisťovanie ďalších aspektov kvality života a zdravia 
prebiehalo na vzorkách domácností reprezentatívnych pre dané lokality. Okrem týchto 
lokalít bolo zmapovaných ďalších 34 (bez prítomnosti Zdravých regiónov), ktoré majú 
slúžiť ako kontrolná skupina pri opakovaní zberu dát po roku 2022. Porovnanie medzi 
2019 a 2022 má slúžiť ako meradlo úspešností intervencií v lokalitách, kde pracujú 
asistenti osvety zdravia.

Rozsah zbieraných dát sa týka najmä zdravia obyvateľov vylúčených komunít, 
no presahuje aj do iných oblastí, konkrétne demografie, psychickej záťaže, materiálnych 
podmienok a spoločenského postavenia respondentov. Následne sa zmerali zdravotné 
potreby skúmaného obyvateľstva. Primárnym účelom zberu dát je síce vyhodnotenie 
dopadov intervencií v oblasti zdravia, no zisťovanie ako také je zároveň jedinečným 
zdrojom informácií o disparitách aj v ďalších aspektoch životných podmienok v regiónoch, 
kde žijú rómske komunity.

Vzhľadom na citlivosť dát, databáza zatiaľ nebola publikovaná. Existuje však rozsiahla 
výskumná správa, ktorá je dostupná aj verejnosti. (Belák, 2020)

4.4 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

V roku 2021 bolo vykonané pravidelné sčítanie obyvateľstva Slovenskej republiky. 
Realizátorom sčítania je Štatistický úrad SR, pričom presné podmienky a obsah sčítania 
boli určené zákonom7. Ide o jediné celoplošné sčítanie obyvateľov na Slovensku, ktoré 
zahŕňa otázku aj o etnickej príslušnosti. Historicky prvýkrát sa zber dát realizoval 
aj v online priestore. Občania mohli dotazník vyplniť sami elektronicky na stránke 
Štatistického úradu (v mesiacoch február-marec 2021) alebo neskôr formou asistovaného 
sčítania (v mesiacoch máj-jún 2021).

Sčítanie pracuje od roku 1991 s otázkou identity na báze sebaidentifikácie. Občania môžu 
uviesť ľubovoľnú národnosť podľa vlastného uváženia. Popri ponúknutých možnostiach 
(slovenská národnosť a oficiálne uznané národnosti Slovenska) môže respondent uviesť 
aj „inú“ národnosť formou dopisovania. Rovnako si respondent môže vybrať aj materinský 
jazyk.

Novinkou sčítavania v roku 2021 bola možnosť uviesť aj druhú národnosť. Po otázke 
na „prvú“ národnosť dostal občan možnosť prihlásiť sa aj k ďalšej národnosti. Opäť, 
respondent mohol označiť akúkoľvek druhú národnosť, vrátane „inej“. Ide o metodické 
riešenie, ktorá kopíruje prax okolitých krajín. (Autorský kolektív, 2018) Dôvodom jeho 
zavedenia bolo okrem iného aj to, že takto dokážeme získať presnejší prehľad 
o vzorcoch identity a národností obyvateľstva Slovenska. Prospešné to môže byť najmä 
v prípade rómskych komunít8, ale aj národností s veľkou mierou asimilovanosti.

----
5 Ide o Národný projekt „Zdravé komunity 2B“, ktorý sa realizuje v rámci OP ĽZ.
6 Zisťovanie preukázalo, že v daných lokalitách sa absolútne väčšiny obyvateľov sami 
považujú (aj) za Rómov.
7 Zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.
8 Atlas rómskych komunít 2019 eviduje cca. 450 tisíc ľudí ktorí sú svojím okolím 
považovaní za Rómov; sčítanie obyvateľstva v roku 2011 však na Slovensku eviduje „iba“ 
105 tisíc Rómov, čo znemožňuje využiteľnosť cenzu z hľadiska sledovania akýchkoľvek 
dlhodobých trendov v tejto populácii.

5
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V prípade materinského jazyka nastala iná zmena: kým v roku 2011 boli skúmané tri 
rôzne otázky (materinský jazyk, najčastejšie používaný jazyk na verejnosti, najčastejšie 
používaný jazyk v domácnosti), v roku 2021 sa použila iba otázka materinského jazyka. 
Úsilie zaviesť aj v tomto prípade dve možnosti, tak ako je to v prípade národnosti, nebolo 
úspešné kvôli zápornému stanovisku Štatistického úradu.

Sčítanie mapuje široký diapazón premenných, vrátane demografie, ekonomickej 
aktivity, vzdelanostnej úrovne, náboženstva, podmienok bývania, či mobility 
obyvateľstva. Databáza bude napojená na administratívne dáta štátu9, poskytujúc širší 
rozsah informácií zameraných na životné podmienky, zdravie príjmy, sociálnu ochranu 
či vybrané majetkové pomery obyvateľstva. Údaje z jednotlivých sčítaní obyvateľstva sú 
komplementárne ku štvrťročne, polročne a ročne zbieraným údajom, dostupným 
vo verejných databázach Štatistického úradu Slovenskej republiky, no na desaťročnej báze 
poskytujú unikátne informácie o štrukturálnych zmenách v demografických, 
socioekonomických a kultúrnych aspektoch života obyvateľov Slovenskej republiky. 

Dáta zo sčítania sú získavané na úrovni jednotlivca, no sprístupnené sú podľa jednotlivých 
oblastí v agregovanej podobe za celú populáciu SR, samosprávnych krajov, v prípadoch 
niektorých konkrétnych premenných aj okresov a obcí. Údaje špecificky zamerané na 
príslušníkov jednotlivých menšín na týchto úrovniach nie sú priamo dostupné, no sú 
sekundárne derivovateľné prostredníctvom ďalších analýz.

Publikovanie dát z najnovšieho sčítania sa očakáva na konci roku 2021. Ako osobitne 
dôležitú tému môžeme uviesť spracovanie otázok týkajúcich sa národností, kde 
sa ponúkajú viaceré modely interpretácie: brať obe otázky ako rovnocenné (tzv. maďarský 
model) alebo robiť rozdiel v dôležitosti podľa poradia (tzv. poľský model). (Ravasz 
a Kovács, 2021)

4.5 Databáza Inštitútu finančnej politiky

Menej známou, ale veľmi dôležitou súčasťou ekosystému etnických dát na Slovensku je 
databáza, ktorá vznikla na Inštitúte finančnej politiky prepojením dát z Atlasu rómskych 
komunít 2013 s administratívnymi dátami štátu. Údaje v tejto databáze predstavujú odhad 
rómskej populácie v obciach s koncentrovanými osídleniami s dodatočnými 
charakteristikami či údajmi, ktoré pochádzajú z administratívnych databáz. Údaje boli 
anonymizované.

Samotná databáza verejnosti nie je dostupná, využívajú ju však analytické inštitúty 
ministerstiev pre účely analýz v oblastiach zamestnanosti (Hidas, Lafférsová 
a Machlica, 2018) a zdravia (Bojko et al., 2018), ako aj pri vytvorení správy hodnota za 
peniaze výdavkov pre skupiny ohrozené chudobou (Autorský kolektív, 2020). Na výsledky 
nadväzovali zakaždým konkrétne odporúčania v oblasti verejných politík.

Vzhľadom na veľký potenciál, no zároveň aj vysokú senzitivitu tejto databázy, sa javí ako 
potrebná jej štandardizácia formou pravidelného zberu údajov na základe prieskumov,
ako aj zber administratívnych údajov pri konkrétnych projektoch (napr. inkluzívne 
vzdelávanie), ktoré by rezorty dokázali následne vyhodnocovať z pohľadu etnicity. 

----
9 Ide o registre: Register fyzických osôb a Register adries Ministerstva vnútra SR, 
Centrálny register poistencov verejného zdravotného poistenia Úradu pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou, Informačný systém Sociálnej poisťovne, Informačný systém 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Informačný systém Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Informačný systém Finančného riaditeľstva SR, Informačný 
systém Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Informačný systém Ministerstva 
životného prostredia SR, Evidencia obvinených a odsúdených Zboru väzenskej a justičnej 
stráže. Prameň: https://www.scitanie.sk.

9

9
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Tabuľka 1. Etnické databázy na Slovensku, 2018-2021

Prameň: autori

4.6 Záver: budúcnosť etnických dát na Slovensku

Etnické dáta sa na Slovensku využívajú najmä pri nastavovaní a vyhodnocovaní politík 
zameraných na rómske komunity. Nie je to však železné pravidlo: niektoré prieskumy 
(napríklad sčítanie obyvateľstva) ponúkajú dáta o ďalších národnostných komunitách 
Slovenska. Existujú aj menšie, lokálne a/alebo špecializované zbery dát o iných etnických, 
sociálnych a demografických skupinách (napr. Mušinka a Mušinka, 2011; Autorský 
kolektív, 2016). 

V prípade takmer každej etnickej menšiny je ťažké definovať, kto sa dostane do 
výskumného zámeru, či vzorky. Ak sa spoliehame „iba“ na sčítanie, ktoré je založené 
na etnickej sebaindentifikácii, tak nám zo vzorky „vypadne“ výrazná a pre účely výskumu 
neopomenuteľná časť obyvateľov považovaných svojím okolím za príslušníkov 
národnostných menšín. Atlas rómskych komunít 2019 napríklad pracuje s celkovým 
počtom cca. 450 tisíc ľudí, ktorí sú svojím okolím považovaní za Rómov; sčítanie 
obyvateľstva v roku 2011 však na Slovensku eviduje „iba“ 105 tisíc Rómov. Niektoré
etnické skupiny môžu mať spornú definíciu. Ide napríklad o Rusínov, Goralov 
či Moravanov, teda skupiny, na ktoré nie je v každom kontexte nahliadané ako na 
menšiny. Príprava kvalitných dát je preto v prípade týchto menšín veľmi ťažká.

Niektoré z vyššie citovaných zdrojov, respektíve analýzy a štúdie, reagujú na tento 
problém používaním proxy metód, napr. Marcinčin a Marcinčinová (2009). To znamená, 
že okrem sčítania obyvateľstva, ktoré má ambíciu zrátať všetkých obyvateľov krajiny, 
žiadny iný výskum nechce mapovať všetkých Rómov. Takmer všetky vyššie uvedené 
výskumy používajú ako hlavný zdroj dát pre svoje cielenie nie sčítanie, ale sériu Atlas 
rómskych komunít. Rôzne iterácie Atlasov slúžili pre vytvorenie opory výberu pre EU SILC 
MRK, pre konštruovanie databázy Ministerstva financií, ale aj pri selekcii lokalít, kde 
pracuje organizácia Zdravé regióny (ktoré potom tvorili vzorku ich výskumu).

Znamená to, že tieto zdroje dát „zdedili“ od Atlasov fókus na „rómske komunity“, a teda 
na lokality, kde ľudia považovaní svojim okolím za Rómov žijú spolu vo väčších skupinách. 
Ako sme hore uviedli, ide o kvázi-etnický prístup, kde nie všetci, ktorí sa dostanú do 
vzorky sú Rómovia, naopak nie každý Róm má šancu sa do nej dostať. 

Otázkou však nie je iba to, ako získať dobré etnické dáta, ale aj to, či sa to vôbec má 
robiť. Je to otázka, ktorá v slovenskom kontexte rezonuje minimálne pätnásť rokov. 
Zber etnických dát sa veľmi ľahko dostáva do kolízie s ľudskými právami. Z istého 
hľadiska už iba samotné definovanie cieľovej skupiny na etnickej báze môžeme považovať 
za porušenie právnych noriem. (Pre širšiu diskusiu tejto témy viď. napr. Škobla, Leončikas 
a Štěpánková, 2008.)

Odpoveďou na otázku či zbierať je pre veľa výskumníkov fakt, že síce zber etnických dát 
môže byť v hraničnom pásme etickosti, nezbierať etnické dáta znamená strácať prehľad 
o realite, čo škodí dotyčným komunitám bezprostredne; „v kontexte vedeckých analýz 
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ako aj v rovine plánovania a implementácie štátnych a lokálnych politík je absencia 
takýchto údajov výrazne obmedzujúca“ (Mušinka a Pollák, 2013). 

Nevyhnutnosť zohľadnenia týchto údajov sa prejavuje ešte výraznejšie pri analýzach 
životných podmienok, zdravia a kvality života obyvateľstva na úrovni regiónov. Pri analýze 
sociálnych a demografických disparít na úrovni samosprávnych krajov či jednotlivých 
okresov Slovenskej republiky, a vyhodnocovaní štátnych intervencií v regiónoch je miera 
zastúpenia komunít vylúčených na etnickej báze neopomenuteľným ukazovateľom, napr. 
Marcinčin, Kocanová a Kovács (2021). Zber relevantných etnických dát je aj z tohto 
hľadiska častou požiadavkou európskych inštitúcií smerom k členským štátom, vrátane 
Slovenska, napr. European Court of Auditors (2016).

Ďalším dôležitým argumentom v prospech zachovania zberu etnických dát je možnosť 
časovej analýzy už existujúcich databáz. Atlas rómskych komunít, EU SILC MRK a ďalšie 
výskumy sú v súčasnosti už do tej miery metodicky etablované, že pokračovanie 
v nastavených metodikách môže znamenať reálnu šancu na časové porovnanie dát. 
Je nevyhnutné pripomenúť alarmujúci fakt, že primárnym zdrojom financovania výskumov 
Atlas rómskych komunít 2019, EU SILC MRK, ako aj zberu dát Zdravých regiónov boli 
eurofondy, pričom v doterajších návrhoch na definovanie nového programovacieho 
obdobia chýba akákoľvek zmienka o ich pokračovaní. Popritom je pravidelné opakovanie 
týchto zberov – podľa našej mienky v prípade Atlasu minimálne raz za desať rokov, 
v prípade EU SILC MRK raz za päť rokov – nevyhnutné, ak si chceme zachovať kvalitnú 
informovanosť o stave životných podmienok v daných komunitách.
 
Preto si myslíme, že je veľmi dôležité, aby sa zachoval ekosystém etnických dát 
zbieraných na Slovensku. Za osobitne dôležité považujeme ďalšie zachovanie Atlasu 
rómskych komunít, nakoľko práve táto séria publikácií slúži ako opora výberu aj pre 
ostatné výskumy. Priebežná aktualizácia práve tohto zdroja dát je pritom v záujme nielen 
a nie najmä výskumníkov, ale predovšetkým tých, ku ktorým sa vďaka poznaniu reality 
správne nastavené pro-menšinové opatrenia aj dostanú.
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5 Využitie údajov mobilnej siete pre účely    
 funkčnej regionálnej taxonómie

 Martin Šveda*

Na diferencie medzi prirodzenými a normatívnymi územnými sústavami sa upozorňuje 
už dlhodobo a periodicky sa objavujú aj návrhy vhodnejšieho územno-správneho 
členenia Slovenska. V rámci týchto snáh dominuje zámer prispôsobiť administratívne 
regióny funkčným regiónom, ktoré by viac rešpektovali prirodzené väzby a interakcie 
v priestore. Základným údajovým vstupom pre vymedzenia funkčných regiónov sú údaje 
o dochádzke do zamestnania a škôl z národného cenzu. Hoci ide o spoľahlivý a v praxi 
etablovaný zdroj údajov, informačno-komunikačné technológie prinášajú aj nové 
možnosti pre analýzu tejto fundamentálnej kategórie. Cieľom príspevku je diskutovať 
možnosti využitia lokalizačných údajov mobilnej siete na účely vymedzovania funkčných 
regiónov a na príklade metropolitného regiónu Bratislavy poukázať na možný nesúlad 
medzi územnosprávnym členením a regiónom dennej dochádzky užívateľov mobilnej siete.

5.1 Funkčné regióny ako podklad pre územnosprávne členenie

Mapovanie dochádzkových tokov je v záujme vedeckej a decíznej sféry už desaťročia. 
Periodické denné pohyby medzi miestom bývania a práce sú základným indikátorom pre 
štúdie populačnej mobility a pre analýzu funkčných regiónov. Základnou vlastnosťou 
funkčných regiónov je ich vnútorná koherencia a vonkajšia uzavretosť. (Bezák 2000) 
To znamená, že väčšina interakcií, ktoré organizujú región sa odohráva vo vnútri regiónu 
a len minimum interakcií prekračuje hranice regiónu. (Klapka 2019) Ako poznamenávajú 
M. Halás a P. Klapka (2020), funkčné regióny odzrkadľujú prirodzenú polarizáciu 
priestoru, keď nerovnomerné rozloženie javov na strane dopytu a ponuky je kľúčovým 
impulzom vyvolávajúcim priestorové interakcie. Tie sú nielen produktom, ale aj 
generátorom priestorových tokov. 

Pri snahe o porozumenie priestorovej organizácii ľudských aktivít majú osobitné 
postavenie priestorové interakcie orientované na mestské jadro (či jadrá), ktoré poskytuje 
svojmu zázemiu pracovné príležitosti a služby. V takomto nodálnom regióne nás spomedzi 
rozmanitých obojstranných interakcií zaujímajú najmä tie, ktoré sú založené na 
špecifickom type interakcií – dennej (periodickej) dochádzke do zamestnania. Tieto 
regióny sa zvyknú označovať ako funkčné mestské regióny (konštruované na základe 
interakcií smerujúcich do mestského centra), denná urbánne systémy (pri ktorých platí 
podmienka dennej periodicity interakcií), alebo lokálne trhy práce (pri ktorých sa a priori 
neuvažuje o mestskom jadre). 

Myšlienka využitia konceptu lokálnych (regionálnych) trhov práce, resp. funkčných 
regiónov obecne, pre územnosprávne členenie Slovenska nie je nová a pravidelne 
sa objavuje v odborných prácach najmä ako výsledok kritického hodnotenia súčasného 
územnosprávneho zriadenia, ktoré nerešpektuje prirodzené väzby a historické hranice 
regiónov (Bezák, 2000; 2014; Slavík, 1998; Buček, 2002; Halás a Klapka, 2017). 
Príkladom je nelogické rozdelenie Spiša medzi Košický a Prešovský kraj alebo rozdelenie 
prirodzeného funkčného regiónu Šaľa-Galanta medzi Trnavský a Nitriansky kraj (Halás 
a Klapka, 2020). Celkovo je vymedzenie okresov Slovenska nevhodné a nerešpektujúce 
prirodzenú spádovosť a priestorovú spravodlivosť (Bezák 1997). 

Funkčnú regionálnu taxonómiu na báze funkčných mestských regiónov v Slovenskom 
prostredí rozvinul A. Bezák (Bezák, 1990; 2000; 2014), neskôr naňho nadviazal 
výskumný kolektív pod vedením M. Halása (Halás et al., 2014; Halás a Klapka, 2020). 
Hoci sa prístupy autorov metodicky odlišujú, je zrejmé, že kľúčovú úlohu pri definovaní 
funkčných regiónov zohráva predovšetkým dostupnosť údajov o obyvateľstve, jeho 
aktivitách a priestorových väzbách. Základným ukazovateľom funkčných väzieb 
vytvárajúcich funkčný región je dochádzka do práce (školy) a alokácia pracovných miest. 
Hoci by sme mohli uvažovať aj o mnohých ďalších atribútoch formujúcich väzby medzi 
jednotlivými sídlami regiónu, ohraničenosť dátovej základne neumožňuje sledovať širšie 
spektrum vzťahovo podmienených štruktúr. 
----
* Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra regionálnej 
geografie a rozvoja regiónov, martin.sveda@uniba.sk.
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Ako najreprezentatívnejšie údaje pre vymedzenie funkčných regiónov sa javia údaje 
o dennej dochádzke do zamestnania. Tieto údaje, získavané raz za 10 rokov z národného 
cenzu, sú nielen najčastejším, ale zároveň aj najstabilnejším pravidelným pohybom 
obyvateľstva s dennou periodicitou. 

Hoci ide o relevantný ukazovateľ denných priestorových interakcií, v súčasnosti môžeme 
použiť aj iné údajové zdroje. Motívov pre použitie iných prístupov je viacero. 
Predovšetkým pracovné aktivity obyvateľov sa neviažu na jedno miesto tak pevne, 
ako tomu bývalo v minulosti a miesto trvalého pobytu, miesto bývania a miesto práce 
sa čoraz častejšie od seba odlišujú. Pohyby obyvateľstva sa stávajú pestrejšími, 
nadobúdajú nerutinný a nepravidelný charakter. V súčasnosti nie je neobvyklé rozdielne 
bydlisko členov jednej rodiny, bývanie v podnájme, sezónne bývanie na chate, či dlhodobé 
pracovné stáže. Stále menšia viazanosť obyvateľstva k jednému miestu sa prejavuje 
v rôznych spoločenských kontextoch a relativizuje výsledky sociálnych, geografických, 
či ekonomických analýz založených na tradičných štatistických zdrojoch (cenzy, registre 
obyvateľstva a pod.). 

Pre časť populácie je zložité jednoznačne odpovedať na otázku miesta bydliska 
a miesta práce. Túto skutočnosť pritom nemôžeme vnímať ako dočasné „uvoľnenie“ 
viazanosti k základným priestorovým súradniciam nášho každodenného života, ale ako 
dlhodobé trendy prinášajúce zvýšenú fluktuáciu a mobilitu obyvateľstva, ktoré 
stimulujú viaceré fenomény postmodernej spoločnosti, predovšetkým informačno-
komunikačné technológie. Tie uľahčili nielen nástup práce z domu, ale aj ekonomiky 
postavenej na nezávislých dodávateľoch a externých pracovníkoch (gig economy), 
to všetko s významným vplyvom na spôsob práce a mobility obyvateľov, najmä 
v metropolitných regiónoch. Aktuálnym fenoménom, ktorý pravdepodobne prispel 
k zmene priestorových vzorov správania je pandémia ochorenia COVID-19. Potreba
sociálnej separácie a obmedzenia každodenného života nás prinútili adaptovať nové 
spôsoby práce, učenia sa a interakcií. Hoci obmedzenia sú len dočasné, môžu mať za 
následok dlhodobé zmeny priestorových preferencií pre prácu, bývanie a každodennú 
mobilitu. Dnes je však ešte predčasné predpovedať charakter zmien v priestorových 
prejavoch populácie. Je ale možné, že stojíme na prahu novej paradigmy, ktorá ich bude 
definovať najbližšie desaťročia. 

5.2 Lokalizačné údaje mobilnej siete 

Je otázne, ako na uvedené zmeny v spoločnosti dokážeme reagovať prostredníctvom 
konvenčných zdrojov údajov. Informačno-komunikačné technológie však prinášajú nielen 
zmenu paradigmy priestorového správania, ale aj prístupu k jeho sledovaniu. 
Osobitné postavenie v rámci priestorových analýz má využitie mobilnej komunikácie. 
Mobilný telefón sa stal neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a unikátnym zdrojom 
údajov o obyvateľstve, jeho priestorovom rozmiestnení, pohybe a aktivitách. 

Vďaka vysokej penetrácii mobilných telefónov v populácii a schopnosti sledovať ich pohyb 
na úrovni základňových staníc mobilnej siete môžeme prekonať viaceré limity, ktoré sa 
spájajú s tradičnými prístupmi založenými na populačných cenzoch, najmä čo sa týka 
frekvencie zisťovania populačných dát, rýchlosti ich spracovania a v neposlednom rade
i ochoty obyvateľov poskytovať presné údaje v rámci cenzov. V roku 2019 bolo 
v krajinách EÚ registrovaných viac ako 1 200 SIM kariet s aktivovanou hlasovou alebo 
dátovou službou mobilnej siete na 1 000 obyvateľov (Eurostat, 2021). Tento 
bezprecedentný rozsah pokrytia populácie vytvára unikátny predpoklad pre holistické 
prístupy sledovania miest a regiónov, čo je principiálne nemožné (a rovnako aj finančné 
náročné) s využitím tradičných foriem získavania dát. Všadeprítomnosť a štandardizovaný 
charakter mobilnej infraštruktúry vytvára dlhodobý rámec na sledovanie priestorovej 
variability populácie vo vysokom časovom a priestorovom rozlíšení. (Ahas a Mark, 2005; 
Ricciato et al., 2017) 

Lokalizačné údaje mobilnej siete majú v porovnaní s tradičnými údajmi o dochádzke 
niekoľko pozitívnych vlastností. V prvom rade poskytujú aktuálne informácie, ktoré sú 
pomerne rýchlo spracovateľné a nevyžadujú si aktívnu participáciu obyvateľov. Nie sú teda 
poznačené časovým odstupom, ako to spravidla býva v prípade celoplošných cenzov. 
Dostupnosť týchto údajov prakticky v akomkoľvek čase umožňuje pružne reagovať 
na vývoj spoločnosti a aktuálne zmeny v priestorovom rozmiestnení obyvateľstva 
(výstavba bytov, ciest, koncentrácia novej výroby a pod.). 
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Navyše, prostredníctvom mobilnej siete môžeme sledovať zmeny v dennej priestorovej 
mobilite spôsobené sezónnymi cyklami a flexibilne prispôsobovať rozsah pozorovania 
spoločenským či výskumným potrebám, respektíve vytvárať dlhodobé pozorovania 
a sledovať tak odozvy spoločenských procesov na zmeny v intenzite a smerovaní 
mobility populácie. Skutočnosť, že lokalizačné údaje mobilných zariadení vznikajú 
na úrovni jednotlivých buniek mobilnej siete, umožňuje agregáciu podľa rozmanitých 
priestorových schém, ktoré nemusia rešpektovať územnosprávne členenie. 

Pri interpretácii lokalizačných údajov mobilných zariadení je dôležité si uvedomiť viaceré 
limity, ktoré vyplývajú z princípov prevádzky mobilnej siete a z právnych podmienok 
spracovania údajov jej užívateľov. Pokúsime sa upozorniť na tie najdôležitejšie:

• Počet SIM-kariet nemožno spoľahlivo stotožniť s počtom osôb (individuálnych 
 užívateľov). Dôvodom je skutočnosť, že nemôžeme predpokladať, že každý   
 obyvateľ disponuje mobilným telefónom. Tiež nedokážeme spoľahlivo 
 vylúčiť osoby využívajúce viaceré SIM-karty. Čiastočnú elimináciu 
 duplicitných SIM-kariet však môžeme dosiahnuť vylúčením neaktívnych, 
 nehlasových a neprimárnych SIM kariet.

• Užívateľ SIM-karty nemusí zodpovedať držiteľovi SIM-karty. 
 Napríklad v rámci jednej rodiny môžu deti využívať mobilné telefóny registrované  
 na rodičov. Ak je teda jedna osoba vlastníkom viacerých SIM-kariet, všetky nesú  
 demografické atribúty, ktoré vychádzajú zo zmlúv, resp. kontraktov s operátormi.  
 Nedostatočné zastúpenie detskej zložky je skutočnosť, ktorú je potrebné 
 zohľadniť pri interpretácii výsledkov analýz. 

• Presnosť lokalizácie závisí od architektúry mobilnej infraštruktúry, typu antén   
 (2G, 3G, 4G) a reliéfu. V prípade mestského prostredia sa pohybuje rádovo 
 v stovkách metrov, vo voľnej krajine dosahuje rádovo kilometre. Využitie 
 údajov z mobilnej siete v priestorových analýzach by malo rešpektovať uvedené  
 limity. Súčasný vývoj v analýze mobilných dát však prináša nástroje umožňujúce  
 zásadné spresnenie polohy v rámci sieťovej lokalizácie. Príkladom je využitie tzv.  
 reťazenia, kedy sa sleduje následnosť lokalizácie v jednotlivých bunkách 
 mobilnej siete. Pre spresnenie polohy je možné využiť aj sídelnú a cestnú sieť, 
 či iné pokročilé metódy areálovej transformácie údajov (pozri Sládeková, 
 Madajová a Hurbánek 2016). V praxi najmä ide o transformáciu údajov z buniek  
 mobilnej siete do areálov sídelnej zástavby, čím dostávame reálnejší obraz 
 o priestorovej distribúcii obyvateľstva. (Rosina et al., 2018) 

• Jednotliví operátori mobilnej siete môžu byť zacielení na špecifickú skupinu
 užívateľov (napr. na mladších užívateľov, podnikateľov, seniorov pod.). 
 Aproximácia údajov na celú populáciu je tak značne obmedzená. 
 Pri spracovaní údajov od viacerých operátorov, ktorí spoločne pokrývajú väčšinu  
 populácie, sa však tento problém do značnej miery eliminuje. Napriek tomu však  
 niektoré vekové kategórie ostávajú nedostatočne zastúpené (najmä malé deti). 
 S využitím štruktúrnych charakteristík populácie (napr. podiel detí vo veku 0–9   
 rokov) však môžeme dospieť k presnejšej aproximácii populácie (prítomného /   
 bývajúceho obyvateľstva). 

Z týchto uvedených dôvodov je zrejmé, že môžu existovať značné rozdiely medzi 
kvantitatívnymi charakteristikami populácie vypočítanými na základe oficiálnych dát (napr. 
počet dochádzajúcich do obce) a údajmi z mobilnej siete. Nazdávame sa, že analýza 
pohybu užívateľov mobilnej siete (SIM kariet) by sa napriek uvedeným limitom nemala 
zaznávať, pretože môže prispieť k hlbšiemu poznaniu priestorovej dynamiky obyvateľstva.

5.3 Pilotná štúdia v Bratislavskom a Trnavskom kraji

Štúdie, ktoré by analyzovali lokalizačné údaje mobilnej siete v rámci celého Slovenska, 
doposiaľ absentujú, hoci v zahraničí sú čoraz frekventovanejšie, dokonca aj v regióne 
strednej a východnej Európy, napr. Novák et al. (2013), Ouředníček et al. (2018) 
a Halás et al. (2021). V rámci pilotných štúdií realizovaných doposiaľ na Slovensku (Šveda 
et. al, (2018; 2019; 2020a) boli spracované lokalizačné údaje mobilnej siete pre potreby 
Bratislavskej integrovanej dopravy na území Bratislavského a Trnavského kraja. 
Podkladom pre analýzu dochádzkových tokov bola vzorka signalizačných údajov 
extrahovaných z mobilnej siete troch najväčších mobilných operátorov na Slovensku 
(Slovak Telekom, Orange Slovensko a O2 Slovakia). Vzorka zachytáva predcovidové 
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obdobie od 26. 11. do 9. 12. 2018 a pre podrobnejší postup spracovania údajov odkážeme 
čitateľa na pôvodnú štúdiu (Šveda et al., 2020b). Na tomto mieste uvádzame len niekoľko 
základných krokov riešenia a stručné zhodnotenie výsledkov. 

Základným krokom pre zmysluplné využitie mobilnej lokalizácie pre potreby vymedzovania 
funkčných regiónov je určenie dennej („pracovnej“) a nočnej („spacej”) lokality užívateľov 
mobilnej siete. Použitím vhodného algoritmu môžeme z lokalizačných dát mobilnej siete 
vyťažiť informácie o základných kotevných bodoch „domov” a „práca”. V praxi ide 
predovšetkým o identifikovanie bunky mobilnej siete, na ktorej bol užívateľ zaznamenaný 
počas dňa alebo noci najčastejšie (najväčší počet lokalizácií), resp. najdlhšie (najdlhší čas 
strávený na danej bunke). 

Nočná lokalita predstavuje polohu bunky mobilnej siete, v ktorej bola SIM karta 
najčastejšie lokalizovaná počas pracovného týždňa v čase od 23:00 do 5:59. Vzhľadom 
na dvojtýždenné pozorovanie sa nočná lokalita identifikovala zo súboru desiatich dní  
nasledujúcim spôsobom. Za každý hodinový agregát sme identifikovali bunku, kde mala 
SIM karta najčastejší výskyt. Vzhľadom na 10 dní pozorovania a 7 hodinových intervalov 
počas noci sme získali 56 lokalizácií (pondelok a piatok majú skrátený interval 
pozorovanie). Poloha ťažiska vyžarovacieho polygónu základňovej stanice („antény“) 
s najväčším počtom lokalizácií bola určená ako nočná lokalita danej SIM karty. 
Analogickým spôsobom bola určená aj denná lokalita SIM karty (UT – ŠT v čase od 09:00 
do 14:59). Uvedený algoritmus je vhodný pre extrakciu užívateľov mobilnej siete 
so štandardným pracovným či školským režimom a nezohľadňuje napr. nočné pracovné 
smeny, či iný režim pohybu medzi miestom bývania a práce. 

Alokované SIM karty na jednotlivých bunkách mobilnej siete boli následne agregované 
na základe polohy ťažiska vyžarovacieho polygónu do katastrálnych území obcí, ktoré 
predstavujú základnú priestorovú jednotku analýzy. Pre 1 329 654 SIM kariet bolo možné 
identifikovať dennú aj nočnú lokalitu, pričom 729 168 SIM kariet malo rovnakú obec 
dennej a nočnej lokalizácie. Ostatné SIM karty (600 485), ktorých denná lokalizácia bola 
odlišná od nočnej, vytvorili maticu dochádzkových tokov. Z tohto počtu však 204 971 SIM 
kariet predstavovalo vnútromestskú mobilitu v rámci mestských častí Bratislavy. 

Z celkového objemu približne 400 tisíc dochádzajúcich SIM kariet smerovalo 
z mimobratislavských obcí do Bratislavy 139-tisíc jedinečných mobilných zariadení. 
Do druhého najväčšieho centra sledovaného regiónu – Trnavy – denne dochádza približne 
27-tisíc SIM kariet z Bratislavského a Trnavského kraja, z toho dochádzajúci z Bratislavy 
tvoria viac ako jednu tretinu. 

Kľúčovým zistením je skutočnosť, že Bratislava formuje spádový región, ktorý zahŕňa 
nielen Bratislavský kraj, ale aj značné časti Trnavského kraja. Dokumentujú to obce, 
ktorých najväčší dochádzkový tok smeruje do Bratislavy (obr. 1). Trnava, ako centrum 
nižšieho sídelného rádu, z hľadiska smerovania a intenzity denných dochádzkových tokov 
nevytvára také väzby, ktoré by toto mesto kvalifikovali na prirodzené (spádové) centrum 
kraja. Z obr. 1 môžeme pozorovať, že primárne dochádzkové toky SIM kariet vytvára 
Trnava len s blízkymi obcami, najmä však s obcami vlastného okresu. 

Potvrdzuje sa tak už viackrát formulovaná výhrada „umelého“ vytvorenia Trnavského 
kraja, ktorý nerešpektuje prirodzené priestorové väzby. Pri podrobnejšom pohľade 
v mierke okresov môžeme nájsť niekoľko výrazných diferencií medzi spádovosťou SIM 
kariet a administratívnou príslušnosťou. Neorganické vymedzenie je zrejmé najmä 
v prípade Dunajskej Stredy. Predovšetkým obce západnej časti okresu formujú silné 
dochádzkové väzby s Bratislavou (viac ako 50% vychádzajúcich tokov týchto obcí smeruje 
do hlavného mesta), kým do okresného centra smerujú skôr SIM karty z východnej časti 
okresu. Pri ostatných okresoch Trnavského kraja je však súčasná územná administratíva 
vo väčšom súlade s priebehom dochádzkových regiónov. Ako zachytáva obr. 1 (fialové 
šípky), primárne dochádzkové toky smerujú v prevažnej miere do príslušného centra 
okresu. 



46

Obr. 1. Podiel dochádzajúcich do Bratislavy a primárne dochádzkové toky SIM kariet.
Toky do Bratislavy nie sú pre prehľadnosť vizualizované. 

Prameň: Šveda et al. (2020b)

5.4 Záver

Lokalizačné údaje mobilnej siete predstavujú bezpochyby veľmi perspektívny zdroj údajov 
o dennej mobilite obyvateľov a sľubný výskumný smer s bohatým využitím, osobitne 
v riadiacej a plánovacej praxi. Stále sme však len na začiatku procesu hľadania vhodných 
metodických postupov ich spracovania a interpretácie. 

Jedným z najdôležitejších budúcich krokov je priama konfrontácia informácií odvodených 
z údajov o polohe mobilného telefónu a tradičných údajov o dochádzke zo sčítania 
obyvateľstva. Vynikajúcou príležitosťou budú nové údaje zo sčítania v roku 2021. 
Je však potrebné zdôrazniť, že údaje z mobilnej siete neobsahujú potrebné sociálno-
demografické štruktúry a preto nemôžu plnohodnotne nahradiť tradičné údaje z cenzov. 
Údaje z mobilnej siete však vytvárajú aktuálne a presné záznamy o dennej priestorovej 
dynamike populácie, ktoré vieme len ťažko získať z tradičných údajových zdrojov. 

Vhodnou interpretáciou a pri rešpektovaní limitov lokalizácie v mobilnej sieti dostávame 
cenný analytický nástroj pre lepšie porozumenie čoraz zložitejších priestorových 
interakcií. Hoci lokalizačné údaje mobilnej siete vznikajú ako „vedľajší produkt“ 
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mobilnej komunikácie, mobilní operátori ich nemôžu poskytovať bezplatne. Obstaranie 
týchto údajov je väčšinou mimo možností slovenskej vedy, a preto by bolo vhodné, 
keby sa na financovaní tohto cenného zdroja údajov podieľali nielen samosprávy, 
ale aj štátne orgány. 
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6 Strategické a legislatívne rámce riešenia území   
 marginalizovaných rómskych komunít Slovensku

 Katarína Smatanová, Andrea Šeligová*

V roku 2020 sa prudko zvýšil počet ľudí ohrozených chudobou nielen na Slovensku, 
ale na celom svete. Môže za to najmä pandémia COVID-19, ktorá spôsobuje výrazné 
ekonomické problémy naprieč celou spoločnosťou. Obzvlášť silne sa tieto nepriaznivé 
tendencie dotkli marginalizovaných rómskych komunít, v ktorých zvyšovanie 
nezamestnanosti a straty príjmu ešte viac sťažujú možnosti členov MRK zaobstarať 
si adekvátne bývanie. Riešenie neadekvátnych podmienok bývania marginalizovaných 
komunít sa tak stáva celoplošnou, celoslovenskou výzvou. Súčasne, práve zlé štandardy 
bývania a konzekventná údajná „nemožnosť karantenizácie“, boli v roku 2020 a 2021 
použité vládou ako argument na plošnú karantenizáciu minimálne 62 týchto komunít 
(výskum autorov). 

Cieľom tohto príspevku je systematizovať problémy v oblasti bývania marginalizovaných 
komunít a poukázať na priestor pre možné úpravy verejných politík a legislatívnych 
rámcov, ktoré majú potenciál priniesť zásadné zmeny v tejto oblasti. Nejedná sa však 
len o zlepšovanie kvality strechy nad hlavou – v lokalitách marginalizovaných komunít 
chýba základná technická infraštruktúra, dostupnosť pitnej vody, či kanalizácie a pod. 
Výskumy dokazujú (napr. Radičová, 2001 a Škobla a Filčák, 2016), že úmerne 
s nedostupnosťou technickej infraštruktúry sa zvyšuje i miera sociálnej deprivácie celej 
komunity. 

6.1 Súčasný stav bývania v marginalizovaných rómskych
 komunitách

Podľa najnovších údajov z Atlasu rómskych komunít 2019 sa nevyhnutnosť riešenia témy 
bývania týka minimálne tretiny marginalizovaných rómskych komunít. V 298 lokalitách 
z 1 102 marginalizovaných rómskych koncentrácií nemá dostupný vodovod aspoň 50% 
obyvateľov, spolu 76 000 ľudí. Bez kanalizácie je 796 koncentrácií, t.j. 185 000 ľudí. 
Tretina všetkých obyvateľov MRK stále býva v nelegálnych obydliach. Nezanedbateľnou 
charakteristikou bývania v marginalizovaných rómskych komunitách je vysoká obložnosť. 
Kým celoslovenský priemer tvoria traja obyvatelia na jednu bytovú jednotku, v prostredí 
MRK je to v priemere až takmer 7 ľudí. (Ravasz, Kovács a Markovič, 2020)

Nejde však len o problémy spojené s adekvátnou strechou nad hlavou a dostupnú 
infraštruktúrou. Azda najväčším štrukturálny problémom je fyzická priestorová 
segregácia, oddelenie lokality marginalizovanej rómskej komunity od zvyšku obce 
a majoritného obyvateľstva (viď tabuľka 1).

Tab. 1: Prehľad marginalizovaných rómskych komunít podľa typu priestorovej štruktúry.

Prameň: Spracované podľa Ravasz, Kovács a Markovič (2020).
----
* Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity, 
katarina.smatanova@stuba.sk
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Špecifickú situáciu vytvára aj nerovnomerné osídlenie Slovenska a poloha 
marginalizovaných rómskych komunít v tomto systéme. Historický vývoj a vznik týchto 
lokalít má za následok, že sa tieto lokality často nachádzajú v geograficky nedostupných 
lokalitách, sú priestorovo oddelené fyzickou bariérou alebo vzdialenosťou (až do 
niekoľkých kilometrov) od hlavných obcí, nie sú prirodzene naviazané na okolitú sídelnú 
štruktúru - chýbajú väzby ako priestorové, tak i ekonomické, sociálne, spoločenské, 
ale i rodinné, ktoré by presahovali vylúčené prostredie. 

Veľa z lokalít sú situované v územiach, ktoré boli v minulosti ekonomicky saturované len 
umelo, a po roku 1989 stratili ekonomické zázemie a s ním spojené pracovné príležitosti. 
Ide o efekt takzvanej dvojitej marginalizácie (viď napr. Radičová, 2001), ktorého 
prekonanie je tiež spojené s výzvami územného plánovania.

Tieto komplikované situácie nie je možné riešiť len právne alebo len zo sociálneho 
hľadiska, zvyšovaním vzdelanostnej úrovne a podobne. Na hľadanie vhodných 
a udržateľných opatrení integrácie segregovaných priestorových štruktúr je potrebný 
odborný a dôkladný návrh profesionálov z oblasti strategického, územného, priestorového 
plánovania a poťažmo aj architektúry, ktorý zahŕňa aj priestorovo funkčné usporiadanie 
územia a spôsobu prekonania fyzickej segregácie marginalizovanej rómskej lokality 
(viď tabuľka 2). Prekonanie priestorovej segregácie je jedným z najväčších 
profesionálnych problémov Slovenska v tejto oblasti. Skúsenosti zo zahraničia 
z podobných situácii pritom dokazujú, že jeho riešenie vôbec nebýva jednoduché, 
a veľakrát trvá aj niekoľko dekád. (UN-Habitat, 2015) 

Infraštruktúrne vybavenie obydlí v rómskych komunitách je výrazne horšie v porovnaní 
s obydliami majoritnej populácie. Verejný vodovod využíva 64 % obyvateľov z rómskych 
komunít, kým v prípade majority to je 93 %. Z neštandardného, nezabezpečeného zdroja 
čerpá vodu približne 33 tisíc ľudí – ide o najzávažnejšiu formu materiálnej deprivácie. 
Kanalizáciu využíva 40 % obyvateľov z rómskych komunít, kým majorita v rovnakých 
obciach až v 83 %. (Ravasz, Kovács a Markovič, 2020)

Mapa 1: Lokality MRK s nedostupnosťou základnej infraštruktúry, v ktorých je však táto v hlavnej obci dostupná.
  

Dáta spracované z Ravasz, Kovács a Markovič (2020).

Mapa 2: Priemet lokalít MRK s environmentálnou záťažou a stavom (ne)vysporiadanosti pozemkov.
 

Dáta spracované z Ravasz, Kovács a Markovič (2020).

Atlas rómskych komunít 2019 poukazuje na rozdielne potreby v riešení zlej technickej 
infraštruktúry v marginalizovaných rómskych komunitách vzhľadom na celkovú situáciu 
v danej obci, resp. mikroregióne. Rozdiely sú v pokrytí a využívaní inžinierskych sietí 
medzi obcami a k nim prislúchajúcimi koncentráciami. V 191 obciach je rozdiel vyše 
50 percentuálnych bodov v pomere využívania vodovodu medzi majoritou a rómskou 
komunitou. Podobne to je s kanalizáciou v 180 obciach, s elektrickou sieťou v 105 obciach 
a s pripojením na rozvody plynu v 423 obciach. 
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Samostatnou kategóriou pri riešení technickej infraštruktúry sú pozemky. Vyše dve tretiny 
pozemkov obývaných rómskymi komunitami sú vysporiadané — vo vlastníctve miestnych 
obyvateľov (41 %) alebo obce (28 %). Najčastejšími vlastníkmi nevysporiadaných 
pozemkov sú iné súkromné osoby (16 %) – ide často o rozdrobenú pôdu dedičov cez 
viaceré generácie, ktorí sú dnes len veľmi ťažko dohľadateľní. 

Potrebu individualizovaných riešení prinášajú aj lokality, ktoré sa nachádzajú 
v neštandardnom území. Ide o územia, ktoré sú geografický nedostupné, prípadne sa 
nachádzajú v záplavových územiach vodných tokov, či sú charakterizované iným typom 
environmentálnej hrozby. Výskyt záplav bol evidovaný v 27 % rómskych komunít, skládka 
tuhého komunálneho odpadu ohrozuje 37 % koncentrácii, atď. Treba tiež poznamenať, 
že povodeň môže znamenať úplne inú mieru ohrozenia životov v preľudnenej rómskej 
komunite ako napríklad na inom, zriedkavo obývanom okraji obce. 

6.2 Hlavný aktéri implementácie riešení 

V spoločnosti je dlhodobo prítomná diskusia o tom, kto nesie zodpovednosť za tento 
stav - hľadá sa vinník, ktorý je za súčasný katastrofálny stav životných podmienok 
v týchto lokalitách zodpovedný. Opatrnejšie sa hľadá i ten, kto je zodpovedný za jeho 
riešenie v súčasnosti a nastavuje jeho smerovanie ďalej do budúcna. Legislatíva je tu však 
jednoznačná. Zákon č. 369/1990 upravuje povinnosti a kompetenciu samospráv hodnotí 
spolupôsobenie a zodpovednosť za utváranie bývania a zodpovednosť za napĺňanie potrieb 
(vrátane tých bytových) svojich obyvateľov, už od roku 1990. Zákon č. 369/1990 
Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 odsek 3, definuje postavenie - povinnosti 
a kompetencie obce vrátane:
 
„j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja 
jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania 
a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,...“

Platná legislatíva teda určuje, že je jasnou povinnosťou obce zabezpečiť pre všetkých 
ňobyvateľov obce adekvátne podmienky so zreteľom na nielen konzerváciu súčasného 
stavu, ale aj jeho rozvoj. Znamená to, že hlavným nositeľom riešení zlepšovania 
a prípravy infraštruktúry pre bývanie MRK je práve obec. Explicitnejšia podpora 
legislatívneho rámca daného zákonom 369/1990 v Koncepcii štátnej bytovej politiky 
SR do roku 2020 chýba.

Vo viacerých procesoch spojených so zabezpečovaním, usmerňovaním a koordinovaním 
účastníkov procesu rozvoja bývania je to práve samospráva, ktorá má právo 
a kompetenciu na ich riešenie10. Adekvátne nástroje musia byť pre obce dostupné 
kontinuálne, systémovo a so zabezpečením dostatočných zdrojov.

6.3 Rámce verejných politík v oblasti bývania 
 marginalizovaných rómskych komunít
 
Keďže prvky technickej infraštruktúry sú líniovými stavbami11, časť kompetencií 
má Ministerstvo dopravy a výstavby SR, a to najmä v oblasti plánovania a navrhovania, 
ale aj pri zabezpečení technickej infraštruktúry z pohľadu bývania. Samostatné rámce 
nastavovania prierezových politík tvoria stratégie pre integrácie Rómov. Úrad 
splnomocnenca vlády pre rómske komunity pripravuje tieto stratégie ako nástroj 
horizontálnej koordinácie jednotlivých ministerstiev s cieľom zabezpečiť synergiu pri 
integračných opatreniach.

V súčasnosti je hlavným strategickým dokumentom definujúcim ciele a nástroje, rovnako 
ako aj úlohy pre jednotlivé rezorty Stratégia pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do 
roku 2030, ktorá je strešným dokumentom pri tvorbe a implementácii plánovaných 
strategických dokumentov zodpovedných rezortov v príslušných oblastiach. 

----
10Viď ďalej napríklad jednoduché pozemkové úpravy podľa zákona č. 330/1991 § 8 g), 
ktoré môže iniciovať a viesť len samospráva za účelom vyriešenia majetkoprávny vzťahov 
pod marginalizovanými rómskymi osídleniami.
11Definuje zákon č. 50/1976 Zb. § 139 ods. 3 a 4.; pre líniové stavby platia samostatné 
predpisy, ktoré koordinujú ich realizáciu a následne s ňou spojené iné zásahy do územia, 
ako stavebnú uzáveru v ochranných pásmach líniových stavieb, a pod. 

11

10

10

11
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Stratégia bola prijatá v roku 2021 a bohužiaľ, nepomenúva rôznorodosť a heterogenitu 
marginalizovaných rómskych koncentrácii ani širšieho kontextu. Zároveň v nej nie sú 
spomenuté potreby pre individualizované alebo hľadanie špecifických riešení, ktoré by 
mali buď dočasný charakter pri poskytovaní adekvátneho štandardu prístupu k pitnej 
vode, kanalizácii a podobne, resp. by zahŕňali riešenia pre celú obec, nielen 
jej marginalizovanú časť.

Celková stratégia v oblasti bývania ale neposkytuje návrhy na konkrétne opatrenia 
a riešenia, resp. spôsoby docielenia zlepšenia týchto východiskových stavov. Dá sa 
predpokladať, že stratégia počíta s dodefinovaním spôsobov zlepšenia situácie 
prostredníctvom akčných plánov. Avšak vzhľadom na chýbajúce vízie a okruhy riešení 
a relatívne malý časový rámec (t.j. 9 rokov) nie je pravdepodobné, že akčné plány 
v tomto smere zastúpia chýbajúci smer, ktorý by stratégia mala udať.

Stratégia však deklaruje ambicióznu snahu pokračovať v týchto trendoch - ako svoju 
hlavnú víziu stanovuje, že do roku 2030 budú mať všetci obyvatelia (a to nielen 
marginalizovaných rómskych komunít) riadny prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode. 
Vzhľadom na absenciu identifikácie spôsobov, akým by tento cieľ mal byť naplnený, 
je táto ambícia otázna. 

Pri bližšom pohľade na rezortné stratégie MŽP, ktoré vznikali v roku 2020, až po rámcovej 
Stratégii, vidíme však veľké rozdiely. Plánom rozvoja verejných vodovodov, pod gesciou 
MŽP, sa navrhuje realizovať výstavba verejných vodovodov v obciach bez vodovodu, 
zvýšenie počtu obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov a zabezpečiť 
bezproblémové zásobovanie obyvateľov bezpečnou pitnou vodou bez negatívnych 
dopadov na zdravie obyvateľov a životné prostredie. Priority na roky 2021 až 2027 
definuje aktuálne platný plán nasledovne:

„Dlhodobou prioritou je výstavba verejných vodovodov, ktoré sa budú realizovať súbežne 
so stavbou verejnej kanalizácie a zvyšovanie podielu obyvateľov zásobovaných 
nezávadnou a kvalitnou pitnou vodou z verejných vodovodov, najmä v tých okresoch, 
ktoré v súčasnosti nedosahujú ani celoslovenskú úroveň, napr. v Prešovskom a Košickom 
kraji a južných okresoch Banskobystrického kraja.“ 

Stratégia ďalej explicitne nepredpokladá, že do roku 2027 budú mať všetky obce 
vybudovaný verejný vodovod. Okrajové osídlenia s malým počtom obyvateľov, 
najmä z ekonomických dôvodov, budú podľa naliehavosti riešené až v ďalšej etape.

Plán rozvoja verejných kanalizácií zabezpečuje taktiež MŽP SR. Plán spresňuje priority 
výstavby kanalizácií „riešiť v horizonte do roku 2027 prioritne kanalizačné systémy, alebo 
ich časti prekrývajúce sa s aglomeráciami na plnenie záväzkov nad 10 000 EO12 a nad 2 
000 EO, výstavbu čistiarní odpadových vôd v kanalizačných systémoch do 2 000 EO 
v prípadoch ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % a kanalizačné systémy 
do 2 000 EO nachádzajúcich sa v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých 
sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd.“ 

Prioritizované majú byť obce v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji, v ktorých 
sa najčastejšie vyskytujú aj lokality s MRK. Plán však nereflektuje na prítomnosť lokality 
MRK ako na faktor zvyšujúci dôležitosť investície. Pri bližšom pohľade na sídelnú štruktúru 
a počet obyvateľov obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami, ktoré v súčasnosti 
nemajú dostupnú verejnú kanalizáciu vidíme, že sú medzi nimi najmä obce, ktoré majú 
EO do 2000 obyvateľov (konkrétne príloha 2-4 skúmaného dokumentu). Z výskumov 
pri tom vieme (Radičová, 2001), že práve dostupnosť infraštruktúry priamo súvisí aj so 
sociálnym vylúčením. 

Z uvedeného vyplýva, že plán rozvoja verejných kanalizácií SR rozvoj technickej 
infraštruktúry v lokalitách MRK nevníma ako prioritu. Pri realizácií kanalizačných stavieb 
a kanalizačných systémov v obciach s menej ako 2000 obyvateľmi plán počíta s 
využívaním najmä finančných prostriedkov z vlastných zdrojov žiadateľov, čo je nereálne. 

----
12 EO = ekvivalentný obyvateľ 

12

12
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Na problematiku je potrebné sa pozrieť aj z pohľadu nositeľov – implementátorov 
riešení – samotných obcí. Obce koordinujú svoj celkový rozvoj, a teda aj oblasť bývania 
MRK, v rámcoch Zákona 50/1976 o územnom plánovaní, a to prostredníctvom 
územno-plánovacej dokumentácie. Územnoplánovacia dokumentácia býva často 
doplňovaná aj koncepciami v iných oblastiach, najmä plánmi socioekonomického 
a hospodárskeho rozvoja, ktoré definuje Zákon 39/2008. Ďalšie doplnkové koncepcie 
môžu zahŕňať už stratégie špecializované napríklad na sociálne riešenia v oblasti integrácie 
MRK. V praxi ide najčastejšie o komunitné plány sociálnych služieb13.
  
Mestá a obce s viac ako 2 000 obyvateľmi mali povinnosť mať do 30. júna 2005 
spracovaný a schválený územný plán obce. Ostatné obce sú povinné mať územný plán 
obce, ak je potrebné riešiť koncepciu ich územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú 
výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť verejnoprospešné stavby14 (medzi ktoré patrí 
aj riešenie problematiky bývania MRK). 

Samotný rezort pristupuje k téme laxne – v súčasnosti je platných okolo 30 metodických 
usmernení k spracovaniu územnoplánovacej dokumentácie, koordinovaných Ministerstvom 
dopravy a výstavby SR. Ani jeden dokument sa nevenuje, ani okrajovo nespomína, 
kontext tvorby, resp. požiadavkám a zásadám pri riešení marginalizovaných rómskych 
lokalít. 

Toto vzduchoprázdno možno pozorovať aj v praxi. Podľa prieskumu realizovanom v máji 
2020 na základe všeobecne dostupných informácií na webovom sídle obcí, ktorý poukázal 
na veľké nedostatky v obciach pod 2000 obyvateľov, 55 % obcí s MRK do 2 000 
obyvateľov nemá spracovaný územný plán. Táto situácia môže aj naznačovať, že v týchto 
obciach doteraz neboli realizované ani plánované opatrenia smerujúce k rozvoju bývania, 
infraštruktúry, či zlepšovanie životných podmienok MRK. (Smatanová, 2020)

Konzekventne nemôže byť prekvapením, že ak potom prebieha nová bytová výstavba 
alebo iné riešenia smerujúce k riešeniu problematiky bývania MRK, deje sa tak parciálne 
a ad hoc, bez strategického plánovania a synergie so sociálnymi a ekonomickými cieľmi. 
Výsledkom je opäť často vytvorenie novej segregovanej lokality. 

Tab. 3: prehľad o stave spracovania územných plánov obcami s MRK

Prameň: informácie z dostupných webstránok jednotlivých obcí, Smatanová (2020).

Je nevyhnutné však podotknúť, že prítomnosť spracovaného územného plánu ešte 
neznamená, že daná obec plánuje alebo realizuje kroky k príprave bývania MRK. Je však 
aspoň ich základnou podmienkou, resp. príležitosťou tieto opatrenia realizovať.

----
13 V zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.
14 Táto povinnosť môže tiež vyplynúť zo záväznej časti územného plánu regiónu, najmä na 
splnenie medzinárodných záväzkov alebo na umiestnenie verejného dopravného 
a technického vybavenia územia celoštátneho významu.

13
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6.4 Záver - odporúčania pre tvorbu verejných politík 

Podpora rozvoja technickej infraštruktúry v segregovaných lokalitách je na jednej strane 
absolútnou nevyhnutnosťou, na druhej strane však aj určitým nebezpečím. Veľa z lokalít 
sa nachádza v geograficky odrezaných územiach, resp. v územiach environmentálnych 
hrozieb, ktoré nie sú vhodné na dlhodobé bývanie (príkladom môžu byť lokality ako 
Kolačkov, Nižná Slaná, Rudňany a pod.). V týchto lokalitách podpora štandardných riešení 
napojenia na technickú infraštruktúru vo forme verejného vodovodu alebo štandardnej 
kanalizačnej siete s čistiarňou, môže mať za následok „pripútanie sa“ obyvateľov k tejto 
lokalite, čo nie je vždy želaným stavom.
 
Preto je potrebné, aby v prvom rade strategické a koncepčné dokumenty rozpoznali 
a identifikovali tento stav a následne boli vytvorené systémové nástroje na jeho riešenie. 

Síce oblasť financovania tento príspevok nerieši, avšak práve na kohéziu a reformy má 
Slovensko k dispozícii desiatky mld. eur a práve tieto verejné investície by mohli 
byť z dlhodobého hľadiska ekonomicky, ale aj environmentálne, adekvátne použité. 
Obce a samosprávy by tak mali nástroj na financovanie aj individuálnych riešení 
zabezpečenia technickej infraštruktúry, ktoré môžu mať dočasný charakter, resp. pilotné 
riešenia širšej ekologickej infraštruktúry.

Územnoplánovacia dokumentácia (územný plán, územný plán zóny, a pod.) sú práve 
nástrojmi, ktoré majú zabezpečovať dlhodobú kontinuitu cieľu a vízii, ako aj navrhovaných 
riešení, aj počas výmeny volených zástupcov samosprávy. Kvalitne spracovaný 
a schválený územný plán, resp. iná forma územnoplánovacej dokumentácie, je 
nevyhnutným predpokladom kontinuity a integrity opatrení prípravy bývania 
a zlepšovania životných podmienok MRK na úrovni samosprávy.

Dá sa predpokladať, že práve metodické usmernenia, resp. legislatívne určenia, ktoré by 
zdôrazňovali nevyhnutnosť riešenia bývania MRK a súčasne by poskytovali spracovateľom 
a obstarávateľom dostatočne obsiahle pokyny a návody ako k situácii pristupovať. Tie by 
v konečnom dôsledku priniesli zvyšovanie životných podmienok a komplexného rozvoja 
nielen rómskych častí, ale slovenských miest a obcí celkovo. 

V neposlednom rade je potrebné zabezpečiť podporu rozvoja integrovaných systémov 
aj v obciach MRK, ktorých veľká časť má práve počet obyvateľov menej ako 2 000 
a upraviť v tomto smere Plány MŽP SR. Následne je nevyhnutné zabezpečiť systémový 
dotačný mechanizmus zo štátneho rozpočtu na integrované riešenia zabezpečenia pitnej 
vody a odkanalizovania obcí a lokalít s MRK, ktorý by bol dostatočne flexibilný na 
individualizované riešenia a zároveň by nevytváral administratívnu záťaž ako je tomu pri 
čerpaní z EU zdrojov. 
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7 Legislatívne podmienky pre zahraničnú 
 spoluprácu VÚC: prečo je potrebné novelizovať   
 zriaďovací zákon
 Alexander Duleba*

Zahraničná spolupráca VÚC je dôležitým nástrojom regionálneho rozvoja, pretože 
im umožňuje získavať dodatočné finančné zdroje (navyše k existujúcim regionálnym 
rozpočtom) i nefinančné prínosy (v podobe získavania know-how pre riešenie problémov, 
zlepšovanie politík a v neposlednom rade pre budovanie vlastných inštitucionálnych 
kapacít i ľudských zdrojov). Predovšetkým, spolupráca VÚC s európskymi partnermi 
je spôsob ako môžu získať prístup k čerpaniu zdrojov z horizontálnych programov 
INTERREG i Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) nad rámec národných 
eurofondov alokovaných pre SR prostredníctvom Partnerskej dohody v príslušnej finančnej 
perspektíve EÚ.

Inými slovami, úspešná zahraničná spolupráca VÚC znamená priťahovanie dodatočných 
investícií v podobe finančných zdrojov a know-how nad rámec existujúceho štátneho 
rozpočtu pre podporu regionálneho rozvoja v SR, nad rámec regionálnych rozpočtov 
samotných VÚC i nad rámec národných eurofondov. Vzhľadom na túto skutočnosť, 
si dovolíme tvrdiť, že úspešná zahraničná spolupráca VÚC je vo verejnom záujme SR, 
a že pre túto činnosť by mali mať vytvorené, podľa možností, čo najpriaznivejšie 
podmienky, vrátane legislatívy, ktorá ich zahraničnú spoluprácu reguluje. 

Skúsenosti slovenských VÚC v oblasti zahraničnej spolupráce od ich vzniku v roku 2001 
preukazujú zastaranosť niektorých legislatívnych ustanovení zriaďovateľského zákona 
o č. 302/2001 Z.z. o VÚC regulujúcich ich spoluprácu so zahraničnými partnermi. 
Dosah na reguláciu zahraničnej spolupráce VÚC má niekoľko ďalších zákonov, pričom, 
niektoré ustanovenia v nich obsiahnuté nie sú v súlade so zriaďovateľským zákonom, 
resp. ponúkajú iné interpretácie ustanovení týkajúcich sa zahraničnej spolupráce VÚC. 
Navyše, existujúca legislatíva nepokrýva niektoré dôležité aspekty zahraničnej spolupráce 
VÚC, ktoré by bolo vhodné regulovať, pokiaľ má dôjsť k zlepšeniu súčasného stavu, 
vrátane podpory zahraničnej spolupráce VÚC zo strany ústredných orgánov štátnej správy 
(ÚOŠS). 

Príspevok analyzuje aktuálny stav legislatívnych ustanovení a navrhuje ich úpravu 
s cieľom skvalitniť podmienky pre zahraničnú spoluprácu VÚC, a predovšetkým, 
ich spoluprácu s európskymi partnermi. 

7.1 Metodológia

Tento príspevok čerpá zo zistení výskumu uskutočneného v rámci projektu „Zlepšenie 
európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej spolupráce“. Autor príspevku 
bol vedúcim riešiteľského tímu projektu. (SFPA, 2021) 

V rámci projektu boli uskutočnené nasledujúce výskumné činnosti: 

• audit zahraničnej spolupráce Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 
 a Prešovského samosprávneho kraja (PSK) od ich zriadenia v roku 2001 
 (do roku 2019);
 
• analýza legislatívneho a inštitucionálneho rámca SR pre zahraničnú 
 spoluprácu samosprávnych krajov (VÚC), vrátane jeho porovnania s legislatívnym  
 rámcom a podmienkami pre zahraničnú spoluprácu regiónov v ČR a Poľsku; 

----
* Inštitút politológie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 
alexander.duleba@unipo.sk; Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, duleba@sfpa.
sk. Príspevok bol vypracovaný ako čiastočný výstup projektu č. VEGA 1/0177/19 
„Výzvy a perspektívy cezhraničnej spolupráce v kontexte implementácie Asociačnej 
dohody EÚ s Ukrajinou“, ktorý realizuje Inštitút politológie Filozofickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove.
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• analýza riadenia a inštitucionálneho zabezpečenia zahraničnej spolupráce 
 na úrovni úradov TTSK a PSK; zmapovanie príležitostí pre rozvoj spolupráce TTSK  
 a PSK s európskymi partnermi; 

• porovnanie doterajšej zahraničnej spolupráce TTSK a PSK so skúsenosťami   
 vybraných úspešných regiónov susedných krajín v oblasti paradiplomacie 
 (Juhomoravský kraj - ČR a Podkarpatské vojvodstvo - Poľsko) i vzájomné 
 porovnanie inštitucionálneho zabezpečenia riadenia a dosiahnutých výsledkov   
 zahraničnej spolupráce TTSK a PSK; 

• analýza nástrojov financovania spolupráce VÚC so zahraničnými partnermi 
 zameraná predovšetkým na príležitosti, ktoré poskytujú Európske štrukturálne 
 a investičné fondy (EŠIF) v programovom období 2021-2027. 

Na základe vyššie uvedených výskumných činností bol v rámci projektu vypracovaný 
návrh stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce TTSK i PSK s výhľadom do roku 2030. 
Výskum bol uskutočnený prostredníctvom štúdia primárnych zdrojov (legislatíva 
a dokumenty na úrovni EÚ; národnej úrovni: SR, ČR a Poľsko, a na regionálnej úrovni: 
TTSK, PSK – SR, Juhomoravský kraj – ČR a Podkarpatské vojvodstvo - Poľsko), 
sekundárnych zdrojov (akademická literatúra, médiá) a osobných rozhovorov členov 
výskumného tímu s aktérmi na úrovni príslušných ministerstiev a uvedených regiónov. 
V rámci projektu sa uskutočnilo 7 odborných podujatí, vrátane za účasti zástupcov 
regiónov a expertov z ČR a Poľska, na ktorých boli diskutované a verifikované priebežné 
i záverečné zistenia z výskumu. Hlavnými prijímateľmi výsledkov výskumu sú úrady TTSK, 
PSK a MIRRI SR.  

7.2 S kým môžu VÚC spolupracovať

Podľa zriaďovateľského zákona č. 302/2001 Z.z. môžu VÚC v rozsahu svojej pôsobnosti 
spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov 
vykonávajúcimi regionálne funkcie (§5). Zistenia z výskumu však ukazujú, že pomerne 
striktné vymedzenie spôsobilých partnerov v zriaďovateľskom zákone, t.j. že zahraničnými 
partnermi, s ktorými VÚC môžu spolupracovať, sú iba regióny iných krajín, je prekonané 
praxou a, hlavne, nezodpovedá potrebám ďalšieho rozvoja zahraničnej, a najmä 
európskej, spolupráce VÚC. 

V nesúlade s vyššie uvedeným ustanovením zriaďovateľského zákona je zákon 
č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý, okrem iného, špecifikuje 
pôsobnosť VÚC v oblasti cezhraničnej spolupráce, a ktorý stanovuje, že VÚC môžu 
spolupracovať so „sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja“ 
a môžu vytvárať partnerstvá na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni (§13).

Zákon č. 91/2010 Z.z. o podpore cestového ruchu stanovuje kompetenciu VÚC podporovať 
rozvoj cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce v cestovnom ruchu (§5) 
bez toho, aby vyslovene vymedzoval kategóriu orgánov verejnej alebo štátnej správy, 
resp. typ organizácií predstavujúcich zahraničných partnerov, s ktorými môžu VÚC 
spolupracovať. 

Termín „sociálno-ekonomickí partneri v oblasti regionálneho rozvoja“ ako zahraniční 
partneri spôsobilí pre spoluprácu s VÚC podľa zákona č. 539/2008 Z.z. nie je možné 
zredukovať na orgány regionálnej správy iných krajín, ktorý stanovuje zákon č. 302/2001 
Z.z. Tento termín zahŕňa i iné kategórie zahraničných partnerov, s ktorými VÚC 
v skutočnosti spolupracujú a potrebujú spolupracovať, vrátane orgánov štátnej správy 
a samosprávy iných krajín, podnikateľských subjektov, univerzít, akademických pracovísk, 
mimovládnych organizácií a pod. 

Zákon č. 309/2014 Z.z., ktorý zmenil a doplnil zákon č. 539/2008 Z.z. definuje 
sociálno-ekonomických partnerov ako „subjekty verejnej správy, podnikatelia 
a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, 
regionálnej alebo celoštátnej úrovni“ (§2, e). Inými slovami, v súlade so zákonmi 
č. 539/2008 Z.z. a č. 309/2014 Z.z. spôsobilými partnermi pre zahraničnú spoluprácu 
slovenských VÚC nie sú iba orgány regionálnej správy iných krajín čo vyplýva z ustanovení 
zriaďovateľského zákona č. 302/2001 Z.z.
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Pomerne striktné definovanie zahraničných partnerov v zriaďovateľskom zákone z roku 
2001 spôsobilo veľmi podstatné zúženie zamerania zahraničnej spolupráce VÚC v prvých 
rokoch ich pôsobenia. Sústredili sa na vyhľadávanie kontaktov a spoluprácu iba so 
zahraničnými regiónmi. 

Vstup SR do EÚ v roku 2004 rozšíril možnosti európskej spolupráce VÚC s ďalšími 
zahraničnými subjektmi. Navyše, čerpanie zdrojov z horizontálnych programov EŠIF 
prostredníctvom medzinárodných projektov často predpokladá účasť v projektových 
konzorciách vytváraných rôznymi subjektmi s rôznou právnou formou z viacerých 
členských krajín EÚ, vrátane za účasti orgánov regionálnej správy, ale, samozrejme, 
nielen.
 
Uvedené striktné vymedzenie zahraničných partnerov pre spoluprácu VÚC 
v zriaďovateľskom zákone č. 302/2001 Z.z. je prekonané a nezodpovedá potrebám 
ďalšieho rozvoja európskej spolupráce VÚC. Navrhujeme ho priviesť do súladu 
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 539/2008 Z.z. a zákona č. 309/2014 Z.z., 
ktoré v oveľa väčšej miere vyhovuje potrebám európskej spolupráce VÚC. 
S výnimkou spolupráce s centrálnymi vládami iných krajín, slovenská legislatíva by 
nemala obmedzovať VÚC pri výbere zahraničných partnerov, s ktorými môžu 
spolupracovať. 

7.3 Členstvo v medzinárodných združeniach 

Zriaďovateľský zákon č. 302/2001 Z.z. stanovuje právo VÚC stať sa členom 
medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov (§5). Podobne 
ako i vymedzenie zahraničných partnerov v zriaďovateľskom zákone ako orgánov 
regionálnej správy, s ktorými VÚC môžu spolupracovať, i vyššie uvedené právo, 
zredukované na členstvo v medzinárodných regionálnych združeniach, nezodpovedá 
potrebám rozvoja európskej spolupráce VÚC. 

Pri horizontálnych programoch EŠIF, ale i programoch INTERREG B (transnárodná 
spolupráca) a C (medziregionálna spolupráca) primárne určených na podporu územnej 
spolupráce v rámci EÚ, avšak, nielen medzi úradmi európskych regiónov, sa 
sformovali platformy subjektov rôznych kategórií. Tie sú zriadené na základe rôznych 
právnych foriem, pochádzajú z rôznych členských krajín EÚ, spája ich záujem o sektorovú 
spoluprácu a hľadajú partnerov pre realizáciu spoločných projektov. 

Do platforiem sú zapojené orgány verejnej správy na regionálnej i lokálnej úrovni z krajín 
EÚ, medzinárodné i národné záujmové združenia, podnikateľské subjekty, mimovládne 
organizácie a pod. (podľa územného rozsahu, t.j. teritoriálnej spôsobilosti programu EŠIF 
alebo jeho sektorového zamerania, pokiaľ nevymedzuje teritoriálnu spôsobilosť subjektov 
uchádzajúcich sa o podporu projektov).

Napríklad European Regions Research and Innovation Network (2021) združuje viac 
než 125 regionálnych organizácií so zameraním výlučne na oblasť výskumu a inovácií, 
rovnako ako i na programy financovania a na prípravu projektov. Združenie uľahčuje 
regionálnu spoluprácu a výmenu poznatkov s cieľom podporiť inteligentný, udržateľný 
a inkluzívny rast vo všetkých regiónoch. Členmi združenia sú najmä regionálne orgány, 
univerzity, výskumné organizácie, obchodné komory a klastre. SR je jedna z mála krajín 
EÚ, ktorá v tomto združení nemá zastúpenie, z ČR je členom Juhomoravský kraj.

Navyše, existujú európske sektorovo zamerané združenia a platformy, členstvo v ktorých 
nie je podmienené typom alebo právnou formou organizácie a ich členmi sú súčasne 
orgány verejnej správy rôznych úrovní a z rôznych členských krajín spolu s inými aktérmi.

Príkladom je Združenie Startup Europe Regions Network (2021), ktoré vzniklo 
ako iniciatíva Európskej komisie s cieľom posilňovať väzby medzi regionálnymi orgánmi, 
rozvojovými agentúrami, univerzitami a združeniami, ktoré budujú a rozširujú start-upy 
na regionálnej úrovni. SERN sa snaží podporovať začínajúce podniky a start-upy, zdieľanie 
„best practices“ so zreteľom na skúsenosti regiónov a sieťovanie zástupcov regiónov. 
Členstvo je otvorené európskym regiónom, rozvojovým agentúram, univerzitám alebo 
iným právnym subjektom, ktoré prispievajú k rozvoju a implementácii regionálnych politík 
zameraných na start-upy a podnikanie. 

Zistenia z výskumu svedčia o tom, že najmä poľské, ale i české regióny, sú zapojené 
do činnosti sektorových združení a platforiem pri horizontálnych programoch EŠIF spolu 
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s inými kategóriami subjektov z ďalších členských krajín. Slovenské VÚC sa do činnosti 
týchto európskych sietí zapájajú iba v minimálnej miere.

Zároveň, v strategickom rozvojovom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja (PHSR) si slovenské VÚC stanovujú sektorové rozvojové priority, napr. rozvoj 
zelenej ekonomiky, podpora inovácií, malých a stredných podnikov a pod., pričom, na 
podporu rozvoja týchto sektorových priorít existujú špecifické horizontálne programy 
EŠIF. Napríklad Vstupná správa pre vypracovanie strategického dokumentu Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Trnavského samosprávneho kraja 2022-2030 
definuje nasledujúce tri rozvojové priority kraja: rozvoj inovačného a udržateľného 
hospodárstva kraja; zvyšovanie kvality životného prostredia a adaptability na zmenu 
klímy; zvyšovanie kvality života občanov v udržateľne sa rozvíjajúcom regióne. (Trnavský 
samosprávny kraj, 2021)

V predchádzajúcom texte sme uviedli dva príklady európskych platforiem, ktoré 
sa zameriavajú na spoluprácu, ktorá sa týka prvej priority - inovačný a udržateľný 
hospodársky rozvoj. Ako príklady európskych platforiem, ktoré spolupracujú v rámci 
druhej rozvojovej priority je možné uviesť: European Federation of Agencies and Regions 
for Energy and the Environment (FEDARENE); ICLEI - Local Governments for 
Sustainability; Climate Group. Under Coalition; Municipal Waste Europe a pod.

Pre úspešné čerpanie zdrojov z horizontálnych programov EŠIF je nevyhnutné európske 
sieťovanie VÚC s európskymi partnermi rôznych kategórií a nielen s regiónmi členských 
krajín EÚ. 

Obmedzujúce ustanovenie zriaďovateľského zákona č. 302/2001 Z.z. o práve VÚC 
stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo orgánov, nezodpovedá 
potrebám rozvoja európskej spolupráce VÚC. Slovenská legislatíva by nemala obmedzovať 
možnosti VÚC v sektorovom sieťovaní a spolupráci s partnermi z krajín EÚ bez ohľadu 
na ich právnu formu. 

7.4 Písomne uzavretá dohoda ako podmienka zahraničnej   
 spolupráce

Zriaďovateľský zákon č. 302/2001 Z.z. stanovuje, že medzinárodná spolupráca VÚC 
sa môže uskutočňovať len na základe písomnej dohody o spolupráci, ktorá musí obsahovať 
názvy a sídla účastníkov dohody, predmet dohody (spolupráce) a určenie času, na ktorý 
sa dohoda uzatvára (§5). 

Vyššie uvedené obmedzenie spôsobilo jav, ktorý je typický pre paradiplomatické 
aktivity väčšiny slovenských VÚC. Od svojho vzniku v roku 2001 VÚC uzavreli množstvo 
formálnych písomných zmlúv o spolupráci so zahraničnými regiónmi, ktoré nemajú reálny 
význam, nezaložili reálnu spoluprácu a nepredstavujú (finančný alebo nefinančný) prínos 
pre napĺňanie cieľov ich regionálneho rozvoja. 

Jedným zo zistení auditu zahraničnej spolupráce TTSK od jeho vzniku v roku 2001 
(do roku 2019 vrátane) je skutočnosť, že viac než polovica uzavretých dohôd o spolupráci 
so zahraničnými partnermi (10 z celkovo 18 dohôd v sledovanom období) 
sa nepremietla do konkrétnej spolupráce, t.j. realizácie projektov, pri ktorých by bolo 
možné určiť ich finančný (alebo nefinančný) prínos pre rozvoj kraja. V prípade PSK audit 
zahraničnej spolupráce preukázal, že z celkového počtu 13 zmluvných partnerstiev 
uzavretých v rovnakom období je 5 nefunkčných (t.j. v spolupráci s partnerom nebol 
zrealizovaný ani jeden spoločný projekt) a 6 čiastočne funkčných (bol realizovaný 1
a najviac 2 projekty v sledovanom období).

Berúc do úvahy skúsenosti VÚC v oblasti ich zahraničnej spolupráce za posledných 20 
rokov, je možné konštatovať, že uvedené legislatívne obmedzenie, t.j. možnosť 
spolupracovať so zahraničnými partnermi iba na základe písomných dohôd, nemá svoje 
opodstatnenie a nie je ani naplniteľné v praxi. Jednoducho, spoluprácu so zahraničnými 
partnermi nie je možné podmieniť iba písomnými dohodami. 
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V prípade realizácie konkrétnych spoločných projektov VÚC so zahraničnými partnermi, 
dohody o ich realizácii, t.j. projektové dohody, sú nevyhnutnosťou, avšak, nemusia im 
predchádzať rámcové a písomne uzavreté dohody o spolupráci s úradmi regiónov iných 
krajín, pretože nie sú potrebné pre uzatváranie projektových dohôd. Inými slovami, VÚC 
môžu uzatvárať projektové zmluvy s inými partnermi bez toho, aby predtým podpisovali 
rámcové zmluvy o spolupráci. 

Zároveň, existujú príklady (hoci je ich menej než by bolo žiaduce) paradiplomatických 
stykových aktivít, pri ktorých úrady VÚC plnia úlohu sprostredkovateľov kontaktov 
spolupráce subjektov so sídlom na ich území so zahraničnými partnermi. Odbor 
vonkajších vzťahov Úradu Juhomoravského kraja (JMK) v ČR sprostredkováva dohodu 
o spolupráci medzi Silicon Valley a Masarykovou univerzitou v Brne. V tomto prípade 
plánovaným prijímateľom prínosov medzinárodnej spolupráce nie je bezprostredne úrad 
kraja alebo organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ale subjekt so sídlom na území 
kraja, ktorý má strategické postavenie v regionálnom rozvoji kraja – univerzita. Úrad kraja 
poskytuje paradiplomatickú službu subjektu na území kraja, avšak, v konečnom dôsledku 
rozvoj univerzity na území kraja má strategický význam pre celý kraj. Takýto prístup 
k vykonávaniu paradiplomatických aktivít sa v praxi slovenských VÚC vyskytuje len veľmi 
zriedkavo a je zredukovaný na prezentačné podujatia v zahraničí, napr. v oblasti podpory 
cestovného ruchu, na ktoré VÚC prizývajú organizácie a podniky pôsobiace na území 
kraja. Avšak, podobný príklad ako v prípade JMK, keď kraj sprostredkúva spoluprácu 
strategicky významnej organizácie (v tomto prípade univerzity), ktorá nie je v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti, so špičkovým svetovým pracoviskom s cieľom priniesť na 
územie kraja vrcholové know-how, v paradiplomatickej praxi slovenských VÚC nenájdeme. 
(Úrad Juhomoravského kraja v ČR, 2021)

Ak takéto aktivity VÚC vykonávajú, neznamená to, že musia mať predtým uzavretú 
písomnú dohodu s regionálnou vládou inej krajiny, na území ktorej sídli ich zahraničný 
partner, prípadne partner subjektu so sídlom na území VÚC. 

Písomná dohoda ako podmienka pre medzinárodnú spoluprácu VÚC stanovená 
v zriaďovateľskom zákone č. 302/2001 Z.z predstavuje zbytočné legislatívne obmedzenie, 
ktoré, navyše, ani nie je možné dodržať v praxi zahraničnej spolupráce VÚC. 

7.5 Kontrolný mechanizmus 

Ako uvádzame v predchádzajúcom bode, podľa zriaďovateľského zákona č. 302/2001 Z.z. 
medzinárodná spolupráca VÚC môže prebiehať iba na základe písomnej zmluvy 
so zahraničnými partnermi, rovnopis ktorej musí byť odovzdaný do evidencie obvodného 
štátneho úradu (od roku 2013 okresného úradu) v sídle kraja (§5). To isté sa týka 
i dokumentu potvrdzujúceho členstvo VÚC v medzinárodnom združení.

Okresný úrad v sídle VÚC má povinnosť kontrolovať obsah zmlúv a členstvo VÚC 
v medzinárodných združeniach. V prípade, že okresný úrad zistí, že zmluva alebo 
členstvo VÚC v medzinárodnom združení je v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi 
a medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, alebo je v rozpore s verejným 
záujmom, môže iniciovať konanie na súde, ktorý následne môže vydať rozhodnutie 
stanovujúce povinnosť VÚC ukončiť medzinárodnú spoluprácu alebo členstvo 
v medzinárodnom združení. 

Samozrejme, štátna správa má mať právo kontrolovať medzinárodnú spoluprácu 
regionálnych a lokálnych samospráv. Avšak, kontrolný mechanizmus ustanovený 
zriaďovacím zákonom č. 302/2001 Z.z. neplní účel, pre ktorý bol stanovený a prax 
potvrdzuje, že je prekonaný. 

Za 20 rokov medzinárodnej spolupráce slovenských VÚC sa nestal ani jeden prípad 
rozhodnutia súdu, ktorý by stanovil povinnosť VÚC ukončiť medzinárodnú spoluprácu 
alebo členstvo v medzinárodnom združení na základe podnetu okresného úradu. 

Zo zistení výskumu vyplýva, že VÚC odovzdávajú na evidenciu okresným úradom iba 
rámcové zmluvy o spolupráci so zahraničnými partnermi, pričom sme zistili, že nie 
všetky VÚC tak naozaj aj robia. Zákon nestanovuje povinnosť VÚC odovzdávať na 
evidenciu okresným úradom projektové zmluvy o spolupráci so zahraničnými partnermi. 
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Zároveň, otázna je kompetentnosť okresného úradu posúdiť obsah rámcových zmlúv 
o spolupráci VÚC, navyše, očakávať, že rámcové zmluvy o spolupráci VÚC so zahraničnými 
partnermi budú obsahovať protizákonné ustanovenia, je nemiestne. Nastavenie 
kontrolného mechanizmu nad zahraničnou spoluprácou VÚC zo strany štátnej správy 
je neadekvátne, neplní svoju funkciu a predstavuje zbytočnú byrokratickú záťaž pre 
VÚC i príslušné okresné úrady.
Ustanovenia zriaďovateľského zákona č. 302/2001 Z.z. sú zastarané z objektívnych 
dôvodov, pretože: 1) medzinárodná spolupráca VÚC nemôže byť zredukovaná iba na 
spoluprácu s regiónmi iných krajín, 2) členstvo VÚC v medzinárodných združeniach 
nemôže byť obmedzené iba na združenia regiónov, a 3) ich medzinárodná spolupráca 
nemôže prebiehať vždy iba na základe písomnej dohody. Nakoniec, ak by VÚC postupovali 
striktne s ustanoveniami zriaďovateľského zákona, museli by na okresných súdoch 
evidovať i všetky projektové zmluvy so zahraničnými partnermi, čo je praktický 
a byrokratický nezmysel. 

Keďže prax medzinárodnej spolupráce VÚC je oveľa rôznorodejšia než predpokladá 
zriaďovateľský zákon, ani kontrolný mechanizmus, ktorý stanovuje, nemôže slúžiť, 
a ani neslúži svojmu účelu. V prípade porušenia zákona zo strany inštitúcií verejnej 
správy, v súlade so správnym právom, podnet na súd môže podať akákoľvek právnická 
alebo fyzická osoba, nie je nevyhnutné, aby v prípade medzinárodnej spolupráce VÚC 
to boli práve a iba okresné úrady. 

ÚOŠS, ktorý je kompetentný posudzovať obsah medzinárodnej spolupráce VÚC, vrátane 
jej súladu s verejným záujmom SR v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných 
vzťahov, je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR). 
Okresné úrady nie sú kompetentné posudzovať ani zákonnosť zahraničnej spolupráce VÚC 
a ani jej súlad s verejným záujmom SR. 

7.6 Plánovanie zahraničnej spolupráce ako súčasť plánovania  
 regionálneho rozvoja

Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja ukladá povinnosť VÚC pripravovať 
programy regionálneho hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) na strednodobé 
obdobia, ktoré korešpondujú s finančnými perspektívami EÚ, a ktoré sú podmienkou 
pre VÚC, aby získali na podporu regionálneho rozvoja prostriedky zo štátneho rozpočtu SR 
a fondov EÚ (§7). Zákon presne špecifikuje z akých častí má pozostávať PHSR, vrátane 
finančného zabezpečenia rozvojového plánu. 

Vo väčšine PHSR slovenských VÚC sa nachádzajú referencie na financovanie regionálneho 
rozvoja z EŠIF alokovaných pre SR v rámci národnej Partnerskej dohody, vrátane 
programu cezhraničnej spolupráce so susednými regiónmi (INTERREG A), ktorý je 
zahrnutý do národnej Partnerskej dohody. V oveľa menšej miere sa v PHSR slovenských 
VÚC vyskytujú referencie na financovanie regionálneho rozvoja z programov INTERREG 
B/C a horizontálnych programov EŠIF, ktoré predpokladajú spoluprácu s európskymi 
partnermi.
 
Ambície slovenských VÚC pri zabezpečení financovania sektorových priorít regionálneho 
rozvoja sa sústreďujú na čerpanie eurofondov na národnej úrovni. Zákon č. 539/2008 
Z.z. a ani jeho novelizácia v podobe zákona č. 309/2014 Z.z., nestanovuje povinnosť VÚC 
zahrnúť do plánu regionálneho rozvoja i plánovanie zahraničnej spolupráce. Iná situácia je 
v Poľsku, ktoré patrí medzi lídrov v čerpaní eurofondov. Poľské regióny (vojvodstvá) majú 
takisto zákonom stanovenú povinnosť pripravovať plány regionálneho rozvoja, avšak, 
rovnako i povinnosť pripravovať plány rozvoja zahraničnej spolupráce. (Ustawa z dnia 5 
czerwca 1998 a Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r.)

Absencia plánovania zahraničnej spolupráce, ktorá by bola bezprostredne naviazaná na 
plnenie sektorových rozvojových priorít stanovených v PHSR, je v prípade väčšiny 
slovenských VÚC jedným z hlavných nedostatkov v oblasti ich doterajšej zahraničnej 
spolupráce, ktorý sme identifikovali v rámci výskumu. 
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Paradiplomacia slovenských VÚC od ich vzniku v roku 2001, s výnimkou cezhraničnej 
spolupráce, sa vyvíjala takmer ako „paralelný svet“ existujúci mimo hlavnej agendy 
výkonu správnych kompetencií VÚC a politiky regionálneho rozvoja, ktorá je v konečnom 
dôsledku hlavnou úlohou i poslaním samosprávnych krajov. Vysoká miera 
„ceremoniálnej diplomacie“ odtrhnutej od potrieb regionálneho rozvoja je jednou 
z hlavných príčin vysokého počtu nefunkčných zmluvných vzťahov slovenských VÚC 
so zahraničnými partnermi uzavretých v období 2001-2019. 

Navrhujeme preto inšpirovať sa príkladom z Poľska a novelizovať zákony č. 539/2008 Z.z. 
a č. 309/2014 Z.z., ktoré by zahrnuli legislatívnu povinnosť VÚC plánovať rozvoj 
zahraničnej spolupráce v nadväznosti na plánovanie cieľov PHSR v príslušnom 
programovom období. 

7.7 Kohézne regióny

Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva zadefinoval samosprávne kraje, spolu s ministerstvami a inými orgánmi 
ústrednej štátnej správy, ako „sprostredkovateľské orgány“ pri správe operačných 
programov pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ (§8). Samosprávne kraje získali 
právomoc spravovať operačné programy pre čerpanie zdrojov z fondov EÚ v prípade, 
že ich tým poverí vláda a „riadiaci orgán“ operačného programu, ktorým je ústredný 
orgán štátnej správy poverený vládou (§7). 

Napriek tomu, že „sprostredkovateľský orgán“ je v súlade s týmto zákonom podriadený 
„riadiacemu orgánu“ operačného programu, t.j. orgánu ústrednej štátnej správy, zákon č. 
528/2008 Z.z. bol dôležitý najmä v tom, že otvoril samosprávnym krajom prístup 
k správe fondov EÚ určených pre Slovensko, ktoré predstavujú významný zdroj investícií 
pre regionálny rozvoj krajov. Aj vďaka tomuto zákonu sa slovenské kraje môžu podieľať 
na administrácii operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ 
a programov INTERREG A, ktoré slúžia na podporu cezhraničnej spolupráce.

Jedným z problémov pomalého čerpania eurofondov v SR je absencia regionálnych 
operačných programov, ktoré by mohli priamo spravovať slovenské VÚC a využívať 
ich pre financovanie potrieb regionálneho rozvoja. Slovenské VÚC vzhľadom na svoje 
geografické charakteristiky nesplňujú kritéria pre ich klasifikáciu v štatistickej kategórii 
NUTS2 pri programovaní kohéznej politiky EÚ (základné regióny pre aplikáciu regionálnych 
politík) a sú klasifikované v kategórii NUTS3 (malé regióny pre špecifické diagnózy). 
(EUROSTAT, 2021)

V SR existuje jeden integrovaný regionálny operačný program, ktorý spravuje ÚOŠS. 
Iná situácia je v Poľsku, ktoré patrí k lídrom v úspešnom čerpaní eurofondov. Poľské 
regióny (vojvodstvá) spĺňajú štatistické kritéria pre ich zaradenie do kategórie NUTS2. 
V predchádzajúcom programovom období 2014-2020 v Poľsku bolo zriadených 16 
regionálnych operačných programov (jeden program pre jedno vojvodstvo), ktoré boli 
riadené poľskými vojvodstvami, a jeden spoločný operačný program Východné Poľsko, 
ktorý spravovalo spolu 5 vojvodstiev, nachádzajúcich sa na východných hraniciach Poľska. 
41,5 % všetkých eurofondov, ktoré boli určené pre Poľsko v rámci národnej Partnerskej 
dohody v predchádzajúcej finančnej perspektíve 2014-2020 bolo realizovaných cez 
regionálne operačné programy spravované poľskými vojvodstvami. (Európska komisia, 
2021)

Je potrebné zdôrazniť, že Poľsko ukončilo čerpanie národných eurofondov 
v predchádzajúcom programovom období už v roku 2019. Pre porovnanie, čerpanie EŠIF 
v SR v rovnakej finančnej perspektíve k 31. marcu 2021 bolo na úrovni 44,97 %. (MIRRI, 
2021) Zistenia z výskumu preukazujú, že prístup k riadeniu eurofondov je významným 
faktorom, ktorý motivuje poľské regióny rozvíjať európsku spoluprácu. Všetky poľské 
vojvodstvá majú svoje reprezentačné kancelárie v Bruseli. Aktuálne, iba tri slovenské VÚC 
prevádzkujú svoje zastúpenia pri inštitúciách EÚ v Bruseli. (Committee of Regions, 2021)

Slovenské VÚC by sa mohli inšpirovať príkladom riadenia spoločného regionálneho 
programu Východné Poľsko a vytvárať združené „kohézne regióny“, ktoré by spĺňali 
štatistické kritéria pre zaradenie do kategórie NUTS2, a uchádzať sa o zriadenie 
spoločných regionálnych operačných programov a ich správu. Pre štatistické účely máme 
v SR definované kohézne regióny na úrovni NUTS2 – Bratislava, Západ, Stred a Východ, 
avšak, definované sú iba pre účely štatistiky, neslúžia pre riadenie OP.
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Samozrejme, predpokladom pre vytvorenie kohéznych regiónov je dobrá politická vôľa 
na strane VÚC dohodnúť sa medzi sebou navzájom na spoločnom plánovaní regionálneho 
rozvoja, a zároveň, i politická vôľa vlády takúto iniciatívu podporiť. Zákon č. 528/2008 Z.z. 
takúto možnosť nevylučuje, avšak, ani nedefinuje podmienky a pravidlá pre vytváranie 
kohéznych regiónov v SR. V slovenskej legislatíve by nemala chýbať úprava podmienok, 
na základe ktorých by sa slovenské VÚC mohli združovať do kohéznych regiónov 
umožňujúcich im uchádzať sa o vytvorenie a bezprostredné riadenie regionálnych 
operačných programov. 

7.8 Európska spolupráca a ekonomická paradiplomacia

Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a zákon č. 91/2010 Z.z. 
o podpore cestovného ruchu sú pozitívnymi príkladmi regulácie podmienok a pravidiel 
spolupráce medzi ÚOŠS a slovenskými VÚC, ktoré majú pozitívny dosah na ich 
paradiplomatické aktivity. 

Zákon č. 539/2008 Z.z. obsahuje ustanovenia o pôsobnosti VÚC v oblasti cezhraničnej 
spolupráce, rozširuje definíciu zahraničných partnerov, s ktorými VÚC môžu spolupracovať. 
V porovnaní s pôvodným zriaďovateľským zákonom č. 302/2001 Z.z., stanovuje 
podmienky pre kompenzáciu nákladov VÚC zo strany ÚOŠS (MIRRI SR), ktoré vyplývajú 
zo spolufinancovania projektov cezhraničnej spolupráce so zahraničnými partnermi, 
a v neposlednej miere, stanovuje podmienky pre podporu činnosti regionálnych 
rozvojových agentúr zo strany vlády. Podobne, i zákon č. 91/2010 Z.z. stanovuje 
podmienky pre podporu ÚOŠS (MDV SR) pre činnosť kancelárií cestovného ruchu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
 
Zároveň, jedno z hlavných zistení výskumu hovorí o tom, že v podmienkach SR 
spolupráca medzi ÚOŠS a VÚC funguje iba za predpokladu, ak je regulovaná zákonom. 
Ak chýba právna regulácia, spolupráca medzi vládou a VÚC je minimálna, resp. závisí 
od subjektívnych faktorov, ktoré nie je možné predvídať, ako napr. osobné vzťahy 
a kapacity lídrov regiónov, ich stranícka afiliácia, ktorá predurčuje ich vzťahy a kontakty 
s vládou a pod.
 
Avšak, paradiplomaciu VÚC nie je možné zredukovať na oblasť cezhraničnej spolupráce 
a rozvoj cestového ruchu a zároveň platí, že zriaďovateľský zákon č. 302/2001 Z.z. 
stanovuje povinnosť štátnym orgánom podporovať medzinárodnú spoluprácu 
samosprávneho kraja (§7). 

Existujú minimálne dve ďalšie kľúčové oblasti paradiplomacie slovenských VÚC, v ktorých 
je ich úspešnosť vo verejnom záujme SR. Prvou je oblasť európskej spolupráce, ktorá im 
umožní zvýšiť čerpanie eurofondov z horizontálnych programov EŠIF nad rámec 
eurofondov alokovaných pre SR v príslušnej finančnej perspektíve EÚ, a druhou je ich 
ekonomická paradiplomacia, ktorá môže byť významným príspevkov pre podporu 
zahraničného obchodu SR i získavanie zahraničných investícií, a ktorá sa nemusí týkať 
nevyhnutne iba rozvoja vzťahov s európskymi partnermi. 

Obidve tieto kľúčové oblasti sú poddimenzované z hľadiska spolupráce medzi OÚŠS 
a slovenskými VÚC a v obidvoch oblastiach VÚC nedosahujú výsledky, ktoré sú 
vo verejnom záujme SR. Hlavnou príčinou je nedostatok finančných zdrojov na strane 
VÚC, ktoré je potrebné investovať do paradilomatických kapacít, predovšetkým, 
personálneho zabezpečenia i materiálneho vybavenia. Na strane druhej, ÚOŠS, 
a predovšetkým, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR disponuje 
dostatočným personálnym i materiálnym vybavením, vrátane finančných prostriedkov 
zo štátneho rozpočtu a mohlo by paradiplomatické aktivity VÚC v oblasti európskej 
spolupráce a ekonomickej paradiplomacie podporiť. 

Keďže zistenia z výskumu preukazujú, že spolupráca medzi vládou SR a VÚC funguje 
vtedy ak je regulovaná zákonnou úpravou, a zároveň platí, že úspešná európska 
spolupráca a ekonomická paradiplomacia VÚC predstavuje verejný záujem SR, 
odporúčame prijatie legislatívy, ktorá by špecifikovala a stanovila podmienky pre: 
1) spoluprácu MIRRI SR a MZVaEZ SR s VÚC v oblasti ich európskej spolupráce, 
a 2) MZVsEZ SR v oblasti ekonomickej paradiplomacie podobným spôsobom ako 
ich stanovujú vyššie uvedené zákony pre MIRRI SR v oblasti regionálneho 
rozvoja cezhraničnej spolupráce a pre MDV SR pre oblasť cestovného ruchu. 
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8 Európske fondy ako nástroj centralizmu

 Anton Marcinčin*

8.1 Úvod

Európske fondy sú dôležitým nástrojom pre financovanie verejných investícií 
na Slovensku. Rozpočet verejnej správy na rok 2022 predpokladá, že granty a transfery 
z Európskej únie dosiahnu v rokoch 2022-2024 v priemere 5,6 % rozpočtových 
príjmov, čo predstavuje 2,3 % HDP. Kapitálové výdavky v rovnakom období sú plánované 
v priemernej výške 4,7 % HDP15. Európske fondy spolu s naviazaným spolufinancovaním 
by tak mali zabezpečiť zhruba polovicu verejných investícií16.
 
Hlavným cieľom tohto príspevku je stručne zhodnotiť systém eurofondov na Slovensku 
z pohľadu regionálneho rozvoja. V druhej kapitole poukazujeme na nedostatok informácií 
a výskumu o eurofondoch na Slovensku a v tretej kapitole analyzujeme rozdiel medzi 
formálne decentralizovaným a v skutočnosti silno centralizovaným riadením eurofondov. 
Vo štvrtej kapitole analyzujeme nejasnosti vo finančných tokoch eurofondov z pohľadu 
rozpočtu verejnej správy a dôsledky centralizácie, ktorých hlavnými menovateľmi 
sú faktická nemožnosť plánovania na úrovni samospráv a neefektívne a nízke čerpanie 
eurofondov. V piatej kapitole uvádzame hlavné zdroje eurofondov a ich priority pre 
nasledujúce roky a šiesta kapitola obsahuje závery a odporúčania. Hlavnými 
odporúčaniami sú decentralizácia, zvýšenie transparentnosti a zameranie na výsledky.

8.2 Nedostatok informácií

Využívaniu európskych fondov sa venuje minimálna pozornosť. Napriek ich objemu 
a významu pre národnú ekonomiku sa zdá, že neexistuje autoritatívny zdroj štatistických 
informácií ani systematický domáci výskum o ich využívaní. Najčastejšie 
a najpopulárnejšie sú správy o korupcii a zložitej administratíve, menej pozornosti 
sa venuje výsledkom, vplyvu na miestnu a národnú ekonomiku a spoločnosť, 
a porovnaniu s inými (novými) členskými štátmi únie.

Centrálna vláda nemá pre eurofondy vytvorený riadiaci systém. Stránka dobrefondy.
eu prezentuje len zlomok projektov, napr. v Prešove 3 a Košiciach 1. Stránka venovaná 
partnerskej dohode partnerskadohoda.gov.sk obsahuje konkrétne príklady dobrej praxe, 
propagačné materiály a mnoho nevytriedených a nekomentovaných dokumentov ako sú 
nariadenia Európskeho parlamentu a pod. Chýba monitorovanie, vyhodnocovanie, návrhy 
zlepšení a správy o ich implementácii. Stránka Poľnohospodárskej platobnej agentúry apa.
sk je orientovaná skôr na čerpanie priamych platieb. Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie zodpovedné za Partnerskú dohodu má na podstránke 
mirri.gov.sk. Monitorovanie a hodnotenie dve metodické príručky z rokov 2016 a 2017. 
Inštitút pôdohospodárskej politiky ministerstva, ktoré zodpovedá za spoločnú 
poľnohospodársku politiku a program rozvoja vidieka na Slovensku má na svojej stránke 
www.mpsr.sk/institut-podohospodarskej-politiky/47-184-1 najnovšie publikácie z roku 
2019. Ministerstvo financií takisto neposkytuje verejnosti systematické údaje o tokoch 
eurofondov.

----
* Regionálny rozvoj teraz! amarcincin@gmail.com. Autor ďakuje za spracovanie vybraných 
podkladov ku kapitolám 8.4 a 8.5 Lucii Kobzovej z BISLA a za cenné komentáre 
k predchádzajúcej verzii Jakubovi Csabayovi a dvom anonymným recenzentom.
15 Ministerstvo financií (2021a), Tabuľka 15 - Bilancia rozpočtu verejnej správy na roky 
2022 až 2024 v metodike ESA 2010, s. 27 a výpočty autora.
16 V predchádzajúcom období 2014-2020 bol podiel EŠIF na investíciách verejnej správy 
42 % Bobovník a Harňák (2020).
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Chýba transparentnosť. Analýza Transparency International z roku 2014 poukázala 
na „obmedzenú možnosť kontroly zaobchádzania s európskymi prostriedkami 
verejnosťou“, keď sa jej nepodarilo získať informácie o projektoch podporených sumou 
112 miliónov €, čo predstavovalo 40 % rozpočtu operačného programu Zdravotníctvo 
v období 2007-2013. Takmer polovica respondentov jej výskumu použilo na získanie 
fondov služby dvoch firiem hodnotených ako pochybné. Analýza konštatuje, že „prínos 
uskutočnených projektov pre zdravotný stav obyvateľstva je sporný“ a kritizuje indikátory 
pre meranie úspešnosti OP Zdravotníctvo za to, že len „slabo vypovedajú o dosahovaní 
cieľov.“ (Grajcarová et al., 2014) Aj Ernst & Young a Stengl (2020b) zdôraznili náročnosť 
získavania relevantných informácií o implementácii EŠIF.

Spoločnosť sa sústredila na čerpanie, nie výsledky. Podnikateľská aliancia Slovenska 
v roku 2017 (Kremský a Kušnirik, 2017) zistila, že „poskytovanie eurofondov pre 
súkromné spoločnosti v regiónoch Slovenska len málo splnilo svoj účel, ktorým bolo 
zlepšenie konkurencieschopnosti a zvýšenie hospodárskeho rastu.“ Podľa ich výskumu 
eurofondy krivili podnikateľské prostredie, vytvárali priestor pre korupciu a byrokraciu 
a nevytvárali nové pracovné miesta. Prideľovanie eurofondov bolo „málo transparentné, 
málo flexibilné a zdĺhavé“. Podľa hodnotenia aliancie „Neexistuje na úrovni štátu 
efektívny spôsob hodnotenia jednotlivých projektov a ich efektívneho ekonomického 
prínosu pre spoločnosť, odvetvie, región, či celú slovenskú ekonomiku. Celkovo sa viac 
hodnotí a komunikuje cieľ „vyčerpať eurofondy“ ako ich efektívne využiť na zlepšenie 
kvality života občanov a v tomto prípade konkurencieschopnosti a prosperity malých 
a stredných podnikov na Slovensku.“17 

EURACTIV (2020) v správe o skúsenostiach z končiaceho programového obdobia 
identifikoval problémy práve v kľúčových oblastiach vedy, výskumu, inovácií 
a životného prostredia, ktoré by sa ako výsledok monitorovania a spätnej väzby mali 
zohľadniť pri príprave nového obdobia. Podporu inovatívnych technológií správa hodnotí 
ako „umiestňovanie zdrojov do rôznych vedecko-fantastických aktivít.“ Návrhy ochranárov 
neboli akceptované pri príprave programového obdobia a chýbala „reálna kontrola 
plnenia environmentálnych kritérií“, ktorá spadá pod Poľnohospodársku platobnú 
agentúru. Využitie eurofondov pre podporu marginalizovaných rómskych komunít hodnotí 
výrokom „nie je možné, aby sa pod európskou zástavou dávali milióny eur na inklúziu 
a rómske deti pritom do školy vchádzali iným vchodom ako nerómske deti“. 

Zlepšenia sa žiadajú od regiónov. Svetová banka aktívna spolu s Európskou komisiou 
a centrálnou vládou v Prešovskom a neskôr aj Banskobystrickom a Košickom kraji si 
všimla, že napriek tomu, že „Prešovský kraj patrí k hlavným prijímateľom prostriedkov 
EÚ na Slovensku, ich využívanie nie je v regióne veľmi efektívne... Prešovský kraj bol 
pri získavaní finančných zdrojov v porovnaní s podanými žiadosťami druhým najhorším 
regiónom.“ (Svetová banka, 2019) Banka navrhovala vypracovať analýzu dôvodov 
a potom budovať regionálne kapacity. Zdá sa, že nevyužila možnosť navrhnúť podobnú 
analýzu na úrovni centrálnej vlády predtým, než by sa existujúce neefektívnosti a zlyhania 
nahrádzali ďalším zvyšovaním kapacít na úrovni regiónov. Zaujímavý paradox si všimol 
Bobovník a Harňák (2020) z Úradu vlády, a síce, že aj keď miesta realizácie projektov boli 
väčšinou mimo Bratislavy, čo vyplýva z definície menej rozvinutých regiónov, sídlo väčšiny 
prijímateľov a partnerov bolo v Bratislavskom kraji. 

8.3 Chýbajúca decentralizácia rozhodovania

Podľa regiónov je rozhodovanie o plánovaní a využití eurofondov na Slovensku príliš
centralizované. Podľa anekdotickej evidencie je zapojenie regiónov a komunít 
do riadiacich procesov eurofondov minimálne. Všeobecne sa má za to, že príkladom 
pre Slovensko sú susedné štáty, kde samosprávy majú omnoho väčšie právomoci 
a pozitívny výsledok je zrejmý. Zároveň majú mať omnoho menšie administratívne 
prekážky úspešného a včasného využitia fondov.

----
17 To potvrdzuje napr. aj správa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie (2021a), ktorá sa venuje výhradne čerpaniu eurofondov 
a nie monitorovaniu a hodnoteniu dosahovaných výsledkov.

17

17
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Pohľad z centra je presne opačný. Slovensko sa výrazne nelíši v zapojení regionálnych 
štruktúr v rámci systému implementácie nástrojov územného rozvoja od vybraných štátov 
(Tabuľka 1), naopak na integrované územné stratégie a komunitné programy vyčlenilo 
najvyšší podiel EŠIF. (Ernst & Young a Stengl, 2020a) Napriek tomu aj Ernst & Young 
a Stengl navrhujú navýšenie kompetencií pre regionálne štruktúry s tým, že riadiaci orgán 
by si zachoval výlučne metodickú, koordinačnú, monitorovaciu a hodnotiacu právomoc. 
Iný pohľad na decentralizáciu nájdeme v analýze, podľa ktorej decentralizovaná 
organizačná štruktúra v porovnaní so Slovenskom síce znamená vyšší počet 
implementačných orgánov, ale nižší počet platobných jednotiek, nižšiu úroveň 
kontrahovania, ale výrazne vyššiu úroveň čerpaniam nižšiu nákladovosť a lepšiu 
ekonomickú mieru návratnosti. (Bobovník a Zlaczká, 2021) 

Tabuľka 1. Slovensko má najvyšší podiel EŠIF implementovaný prostredníctvom regionálnych implementačných štruktúr

Prameň: Ernst & Young a Stengl (2020a), 6.8.7.3 Porovnanie podielu finančných prostriedkov implementovaných 
prostredníctvom nástrojov územného rozvoja.

Decentralizácia prostredníctvom dvoch programov ministerstva pôdohospodárstva. 
V programovacom období 2013-2020 sa decentralizovaný prístup využíval 
v Integrovanom regionálnom operačnom programe a Programe rozvoja vidieka 
prostredníctvom integrovaných územných investícií (IÚI), ktoré boli naviazané 
na regionálne integrované územné stratégie a programy udržateľného mestského rozvoja 
(UMR) a miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD). Kým IÚI a UMR boli financované 
z IROP a teda ministerstva pôdohospodárstva, CLLD boli financované aj z IROP, 
aj z Programu rozvoja vidieka, čo sa ukázalo ako významná administratívna komplikácia.
Skôr formálna, ako skutočná decentralizácia. Miestne akčné skupiny18 sa často sťažujú, 
že sa stali skôr administrátorom rozvojových rozhodnutí riadiacich orgánov v ich území, 
než ich tvorcom. Štúdia Ernst & Young a Stengl (2020a)19 popísala nedostatky, ktoré viedli 
k faktickému zlyhaniu či obmedzeniu fungovania decentralizácie EŠIF. 
Z nich za najdôležitejšie pokladáme:

• narušenie princípov intervenčnej logiky: finalizácia strategických a plánovacích   
 dokumentov, ktoré mali byť východiskom pre tvorbu IROP, až po schválení IROP  
 Európskou komisiou,

• nedostatočná metodická podpora pre vypracovanie RIÚS a UMR, zameranie 
 strategických rozvojových plánov len na tie disparity, ktoré mohli byť financované  
 z EŠIF, chýbajúca identifikácia prioritných rozvojových projektov – takže plány   
 nemohli byť využité pre výber projektov v implementačnej fáze programu,

• zdĺhavé procesy prípravy implementačných štruktúr,

----
18 Národná sieť Miestnych akčných skupín SR. Voči centralizácii vystúpil aj ZMOS (2020) 
a iné organizácie.
19 Kapitola 2.3.8 Zapojenie regionálnej úrovne do implementácie EŠIF (IÚI/CLLD).
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• zborenie dvojkolového systému výberu projektov a jeho premena 
 na dopytovo – orientované projekty na dvoch úrovniach namiesto 
 ich deklarovanej eliminácie, nepreviazanie na analýzu strategických plánov, 
 časté aktualizácie vyhlásených výziev, zdĺhavý proces hodnotenia, 
 predlžovanie časových limitov v konaní o žiadostiach o dotáciu 
 (stredná hodnota o 125 %), nedodržiavanie lehôt na výkon jednotlivých 
 druhov kontrol verejného obstarávania, 

• v prípade CLLD navyše aj dlhý proces schvaľovania stratégií a udelenia   
 štatútu MAS (takmer rok), fragmentovaný implementačný mechanizmus, 
 v rámci ktorého bolo nastavené rôzne postavenie MAS vo vzťahu k riadiacim   
 orgánom a nepreviazanie financovania projektov na napĺňanie cieľov stratégie   
 CLLD.

Kombinácia formálne najviac decentralizovanej implementácie s reálnymi 
obštrukciami musela nevyhnutne viesť k pomalému a neefektívnemu využívaniu fondov 
na úrovni samospráv. Slovenské nastavenie administratívy spôsobilo okrem nevyužívania 
disponibilných financií pre podporu miestneho rozvoja aj neefektívne využívania vzácnych 
ľudských zdrojov v regiónoch. Tie minuli tisícky hodín práce na prípravu plánov 
a dokumentov, ktoré vzápätí neboli účelne využité. Naopak, centrum od nich namiesto 
kreativity a využívania znalosti miestnych spoločensko-ekonomických vzťahov 
požadovalo znalosti pre eurofondy vyvinutého účtovania v prostredí často sa meniacich 
pravidiel. Ďalšia rovina je chýbajúce previazanie národných a regionálnych priorít 
a projektov, čiže reálne popretie pravidiel a výhod integrovaného prístupu.

8.4 Kde sú financie?

Informácií je málo. Objem európskych fondov sa pohybuje v jednotkách a desiatkach 
miliárd eur. Eurofondy sú dôležitým zdrojom financovania verejných investícií. Je preto 
neuveriteľné, ako zložité je nájsť základné informácie o celkovej rozpočtovej obálke,
nehovoriac o čerpaní a dosahovaných výsledkoch v súlade s cieľmi fondov, ktorými sú 
posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii, napravením 
nerovnováh medzi jej regiónmi (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európska komisia 
(2021a), zabezpečenie stabilnej ponuky dostupných potravín, primeraného príjmu 
poľnohospodárom, prispenie k riešeniu zmeny klímy, zachovanie vidieckych oblastí 
a krajiny a udržanie vidieckeho hospodárstva (Spoločná poľnohospodárska politika, 
Európska komisia. (2021b)

Rámček 1. Európa 2020. 11 hlavných cieľov na podporu rastu

1. Podpora výskumu, technologického rozvoja a inovácii
2. Zvyšovanie prístupu ku kvalitným informáciám a komunikačným technológiám
3. Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
4. Nízkouhlíková ekonomika
5. Adaptácia na klímu a risk manažment
6. Zachovanie a ochrana životného prostredia
7. Udržateľná doprava
8. Podpora zamestnanosti a pracovnej mobility
9. Sociálna inklúzia, boj proti diskriminácii a chudobe
10. Vzdelávanie
11. Zvyšovanie efektivity verejnej správy

Slovensko si v nadväznosti na ciele EÚ zvolilo kľúčové oblasti, do ktorých smerovali 
investície za toto obdobie: dopravnú infraštruktúru, výskum, vývoj a inovácie, podporu 
malých a stredných podnikov, ochranu životného prostredia, digitálnu agendu, energetickú 
efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, podporu zamestnanosti, vzdelania, sociálnej 
inklúzie, zvýšenie efektivity verejnej správy.

Prameň: European Commission (2010), Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (2021b).
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Asi 25 mld. € na sedem rokov. V období 2014-2020 malo Slovensko k dispozícii 
15,9 mld. € z EŠIF, vrátane Programu rozvoja vidieka a REACT-EU20, spolu s ďalšími 
programami dokonca 16,4 mld. € a s národným spolufinancovaním 20,8 mld. € (Európska 
komisia, 2021c). K tomu je potrebné prirátať 4,6 mld. € pre spoločnú poľnohospodársku 
politiku. (Pokrivčák a Tóth, 2021)

Európske štrukturálne fondy sa riadili Partnerskou dohodou 2014 – 2020. Financie sa 
poskytovali na základe zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov, ktorý riešil technickú stránku poskytovania európskych 
štrukturálnych fondov a týkal sa výhradne programovacieho obdobia 2014-202021. 
V Partnerskej dohode boli stanovené ciele čerpania európskych štrukturálnych 
a investičných fondov. 

Partnerská dohoda sa odvoláva na zastaranú Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 
v znení zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011 a Národný program reforiem 2013. Tie mali 
byť v súlade s cieľmi Európa 2020 (Rámček 1). Národný program reforiem je formálny 
dokument, ktorý sa prijíma od roku 2006 vždy na niekoľko málo rokov, pričom plánované 
reformy sa zvyčajne nerealizujú (napr. Európska komisia, 2020). 

K 30. júnu 2021 Slovensko využilo len 46 % disponibilných EŠIF (7,3 mld. € 
z 15,9 mld. €). Z IROP využilo 31 % (0,6 mld. € z 1,9 mld. €) a z PRV 69 % (1,1 mld. € 
z 1,6 mld. €).22 V rámci IROP bolo najvyššie čerpanie v prioritnej osi technická pomoc, 
64 %, zlepšenie kvality života, 63 %, doprava, 32 %, a verejné služby, 29 %. Na miestny 
rozvoj vedený komunitou sa vyčerpalo len 15 % a kreatívny potenciál 13 %23. V rámci 
PRV sa vyčerpalo 98 % (0,6 mld. €) na neprojektové a 55 % (0,4 mld. € z 0,8 mld. €) na 
projektové – okrem MAS – opatrenia, 44 % (26 mil. € z 59 mil. €) na technickú pomoc 
a 0 % (nič zo 67 mil. €) na projekty MAS. 

Využitie priamych platieb spoločnej poľnohospodárskej politiky je limitované 
korporatívnou štruktúrou poľnohospodárstva. Viacero štúdií konštatuje (Svorenčík et 
al. 2020 a Pokrivčák a Ciaian 2017), že priame platby spôsobili meškanie pozemkovej 
reformy, zníženie produkcie a koncentráciu fondov na účtoch veľkých finančných inštitúcií. 
Namiesto plnenia cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky s pozitívnym dopadom na 
rozvoj vidieka a cestovného ruchu a tvorbu krajiny tak možno hovoriť skôr o stagnácii. 
Keďže priame platby sú v zásade jednouchým transferom, ich čerpanie nezaostáva.

Z verejne prístupných údajov nevieme posúdiť, aké bolo čerpanie eurofondov podľa 
rozpočtu verejnej správy. Údaje ministerstva financií o eurofondoch sa líšia. Tabuľky 
o príjmoch a výdavkoch verejnej správy obsahujú nižšie údaje, kým tabuľka o čistej 
finančnej pozícii obsahuje údaje násobne vyššie (Obrázok 1). Akokoľvek môže byť 
dôvodom rozdielna metodika, v budúcnosti by bolo vhodné, aby sme vedeli jednoznačne 
odpovedať na jednoduchú otázku ohľadom objemu eurofondov plánovaných a využitých 
vo verejnej správe.

Podľa Inštitútu finančnej politiky24 eurofondy tvorili v priemere 3,5 % príjmov rozpočtu 
verejnej správy v rokoch 2014-2020. V priemere zvýšili príjmy rozpočtu o 1,2 mld. € 
(1,5 % HDP) ročne a celková suma eurofondov za dané obdobie predstavovala 8,5 mld. €. 
Ak by sme vzali do úvahy dlhšie obdobie, vrátane troch rokov na dočerpanie – aj napriek 
tomu, že zahrnieme do výpočtu aj nové fondy, priemerne ročné príjmy z eurofondov sa 
zvýšia na 1,4 mld. € (1,5 % HDP) a za celé obdobie by suma eurofondov predstavovala
13,8 mld. €. Je možné, že rozpočtová položka transfery a granty z EÚ nezahŕňa všetky 
eurofondy. Napriek tomu je výsledná suma veľmi nízka v porovnaní s odhadovaným 
balíkom 25 mld. € na obdobie 2014-2020, nehovoriac o nových fondoch, vrátane Plánu 
obnovy a odolnosti a pod. po roku 2020.
----
20 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (2021c), Tabuľka 7.
21 Tamže, Príloha č. 1 (d) Implementácia Integrovaného regionálneho OP a 1 (g) 
Implementácia Programu rozvoja vidieka.
22 Reálne do roku 2023. Zákon č. 292/2014 Z. z.
23 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (2021c), Tabuľka 7.
24 Inštitút finančnej politiky (2021). Podobne nízke údaje obsahuje aj správa IMF (2021), 
Table 2. Slovak Republic: Statement of Operations of the General Government, 2018–26: 
z úrovne 1 % HDP v rokoch 2019 a 2020 by sa mal objem eurofondov zvýšiť až na 3,6 % 
HDP v roku 2023, čo predstavuje nárast z 2,4 % na 8,5 % príjmov verejných financií. 
NBS (2021), Príloha 3 Rozpočtové vzťahy s EÚ upozorňuje, že skutočné čerpanie voči 
rozpočtu je omnoho nižšie.
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Podľa údajov o čistej finančnej pozícii Slovenska voči Európskej únii (Obrázok 1., tabuľka 
48 - čistá finančná pozícia) v rámci rozpočtu na rok 2022 eurofondy tvorili v priemere 6,1 
% príjmov rozpočtu verejnej správy v rokoch 2019-2020. V priemere zvýšili príjmy 
rozpočtu o 2,3 mld. € (2,5 % HDP) ročne a celková suma eurofondov za obdobie 2014-
2020 by hrubým odhadom predstavovala 21,2 mld. €. Ak by sme vzali do úvahy 2014-
2023, celková suma eurofondov by hrubým odhadom predstavovala 31,1 mld. €.

Spôsob získavania eurofondov znemožňuje samosprávam rozpočtové plánovanie. 
Synchronizácia komplementárnych investícií si vyžaduje starostlivé finančné plánovanie. 
Keďže podstatným zdrojom financovania investícií sú eurofondy, samosprávy 
by s dostatočným predstihom mali poznať svoje rozpočtové obálky a s nimi súvisiace 
pravidlá. Pokiaľ ich nemajú, nemôžu plánovať a ich ad-hoc pokusy o získanie eurofondov 
vo vyhlasovaných výzvach sa musia nevyhnutne meniť na ad-hoc investície, 
alebo z – pohľadu budúcich výnosov – skôr spotrebu. 

Bežné transfery vo výške 16 mil. € pre všetky obce. Z údajov o rozpočtovaných 
príjmoch samospráv (Obrázok 3 a 4) je zrejmé, že napriek vysokému objemu eurofondov 
a investičnému dlhu sa zvýšenie transferov a grantov nepredpokladá. Podľa Ministerstva 
financií (2020) z celkového objemu grantov a transferov obcí vo výške 1,27 mld. € tvorili 
zdroje EÚ 16,7 mil. eur a „tak ako v predchádzajúcom období, aj v roku 2021 jednotlivé 
rozpočtové kapitoly len v minimálnom rozsahu predbežne zapájajú zdroje na financovanie 
spoločných projektov EÚ a SR z 3. programového obdobia do rozpočtov obcí“. 
(Ministerstvo financií, 2020: s. 51) Pri rozpočtoch samosprávnych krajov sa podiel zdrojov 
EÚ neuvádza. Rozpočet na rok 2022 predpokladá bežné transfery z EÚ zdrojov vo výške 
16,3 mil. €. Vďaka Plánu obnovy a odolnosti sa rozpočtujú kapitálové transfery z EÚ 
zdrojov vo výške 159 mil. € a spolufinancovanie 31,8 mil. €. (Ministerstvo financií, 
2021a: s. 54-55)

Obrázok 1. Porovnanie objemu
rozpočtovaných eurofondov,
mld. €

Obrázok 2. Objem čerpaných
eurofondov sa má v najbližších rokoch
zvýšiť, mld. €
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Nízke a neefektívne čerpanie tak priamo súvisí s administratívnym nastavením fondov. 
Ak samosprávy nemôžu predvídať svoje budúce príjmy z eurofondov, potom nemôžu 
s nimi rátať ani vo svojich rozpočtových plánoch. O to viac, že celý proces trvá príliš dlho, 
spája sa s rôznymi „výpalníkmi“, zvyšuje administratívne náklady samosprávy, má často 
a netransparentne meniace sa pravidlá a nakoniec hroziace korekcie. Preto začínajú 
byť medzi obcami populárnejšie bankové pôžičky, alebo istá výdavková nečinnosť, 
rezignácia na rozvojové úlohy obce ako ich definuje zákon.

8.5 Ďalšie eurofondy

V nasledujúcich rokoch má Slovensko k dispozícii ešte viac eurofondov, cca 36 mld. €. 
Z Partnerskej dohody 2014-2020 ostáva nevyčerpaných 8,6 mld. € a v roku 2020 
sa začala príprava niekoľko ďalších programov: Partnerskej dohody 2021-2027, 
Plánu obnovy a odolnosti a REACT EU. Celkový rozpočet z európskych zdrojov na roky 
2021-2027 tak predbežne obsahuje 12,8 mld. € z novej Partnerskej dohody, 4,9 mld. € 
zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky, 6,6 mld. € z Plánu obnovy a odolnosti, 2,0 mld. € 
z programov ako Digital Europe, Erasmus a pod. a REACT EU vo výške 780 mil. 

Partnerská dohoda 2021- 2027 má za cieľ plnenie záväzkov vyplývajúcich z prijatia 17 
cieľov Agendy 2030 (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, 2021d). 
Slovensko prijalo 6 hlavných cieľov: kvalitné vzdelanie, dobré zdravie, právny štát 
a demokracia, udržateľnosť v oblasti klímy, sociálna inklúzia a znižovanie chudoby 
a udržateľná ekonomika berúca do úvahy demografické zmeny. Cieľmi politiky súdržnosti 
EÚ v rokoch 2021-2027 sú: 

1. konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa,
2. zelenší, nízko-uhlíkový prechod na čisté hospodárstvo s nulovými emisiami 
 uhlíka, 
3. prepojenejšia Európa zvýšením mobility, 
4. sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa a 
5. Európa bližšie k občanom podporou trvalo udržateľného a integrovaného rozvoja  
 všetkých typov území. (European Commission, 2021)

Predbežne sa pre Slovensko ráta s rozpočtom 12,8 mld. €, z toho 8,1 mld. € z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (EFRR), 2,4 mld. € Európskeho sociálneho fondu (ESF+) 
a 1,6 mld. € z Kohézneho fondu (KF). (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie, 2021e, 2021f a 2021g) Celkový rozpočet bude vyšší o národné 
spolufinancovanie, stanovené na 15 % pre menej rozvinuté regióny (MRR; všetky okrem 
Bratislavského kraja) a 60 % pre vysoko rozvinuté regióny (VRR, Bratislavský kraj).

Rozpočet jednotlivých fondov má určité technické obmedzenia, ktoré zdôrazňujú dôležitosť 
vybraných priorít. Pre MRR by aspoň štvrtina financií z EFRR mala byť použitá na 
posilnenie konkurencieschopnosti ekonomiky (1. cieľ) a aspoň 30 % by malo byť použitých 
na opatrenia reflektujúce zmenu klímy (2. cieľ). Pre VRR sú preferencie pre 
konkurencieschopnosť a ekológiu ešte vyššie: aspoň 85 % pre 1. a 2. cieľ spolu, pričom 
aspoň 30 % pre 2. cieľ. Aspoň 8 % z EFFR musí byť vyčlenených na podporu udržateľného 
rozvoja miest. Minimálne štvrtina financií ESF+ je určená pre sociálne začlenenie 
vrátane integrácie migrantov, minimálne 3 % na podporu osôb v hmotnej núdzi a 12,5 % 
na podporu aktivít mladých ľudí vo veku 15-29, ktorí nie sú zamestnaní a súčasne nie sú 

Obrázok 3. Klesajúce transfery obciam.
Príjmy obcí, mld. €

Obrázok 4. Klesajúce transfery krajom.
Príjmy VÚC, mld. €
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v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy. Minimálne 37 % KF má byť viazaných 
na ekologické opatrenia súvisiace so zmenou klímy, pričom cieľom fondu je zaručiť 
primerané investície do oblasti dopravy aj životného prostredia (3. a 2. cieľ).

Väčšia centralizácia. Partnerská dohoda bola pripravená na základe požiadaviek 
jednotlivých ministerstiev – ktoré uviedli svoje predstavy o tom, čo potrebujú pre svoj 
rozvoj regióny. Do implementácie boli prizvané aj kraje. Ministerstvo investícií zatiaľ 
nezverejnilo rozpočtovú obálku ani pre integrované stratégie, ani pre udržateľný mestský 
rozvoj, aj keď podľa predbežných anekdotických správ by sa mala týkať len piateho cieľa 
Kvalitný život v regiónoch: Analytické kapacity, šport, kultúra, cestovný ruch, prevencia 
kriminality. Regióny by tak boli opäť skôr na strane neproduktívnej spotreby a centrálna 
vláda by si ponechala rozhodovanie o produktívnych investíciách ostatných cieľov: 

1. Inovatívne Slovensko. Podpora výskumu, vývoja a inovácií; digitalizácia 
 a spracovanie veľkých databáz; malé a stredné podniky; rozvoj zručností; 
 rozumné regióny a mestá. 
2. Ekologické Slovensko pre budúce generácie. Energetická efektívnosť, znižovanie  
 skleníkových plynov; využívanie obnoviteľných zdrojov; adaptácia na zmenu   
 klímy; ochrana prírody; odpadové hospodárenie; kvalita ovzdušia a vôd;   
 environmentálne záťaže; mestská mobilita. 
3. Mobilita, doprava a prepojenosť. Cesty, železnice a vodná doprava s dôrazom na  
 sieť TEN-T; dôraz na regionálnu dopravnú obslužnosť. 
4. Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko. Vzdelanie, prístup na trh práce,   
 začleňovanie. Odpoveďou ministerstva na nízke čerpanie a neefektívnosť nie je   
 decentralizácia, ale centralizácia: vytvorenie jedného operačného programu   
 Slovensko a zníženie počtu implementačných orgánov. 

Spoločná poľnohospodárska politika od roku 1962 podporuje poľnohospodárov 
za účelom zachovania vidieckych oblastí, zabezpečenia ich adekvátneho príjmu 
a udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi. Medzi ďalšie ciele patria podpora 
poľnohospodárskeho a agropotravinárskeho odvetvia v snahe o udržanie vidieckeho 
hospodárstva a podpora poľnohospodárskej produktivity so zámerom udržať stabilnú 
ponuku potravín na trhu. (Európska komisia, 2021d) Spoločná poľnohospodárska politika 
2021-2027 má odhadovaný rozpočet 4,9 miliardy eur (Tóth, 2021), rozpočet Programu 
rozvoja vidieka na nové obdobie nepoznáme, pritom tieto programy by mali mať zásadný 
vplyv na rozvoj vidieckych oblastí, zvýšenie zamestnanosti, pridanej hodnoty 
a potravinovej bezpečnosti. 

Plán obnovy a odolnosti (dočasný nástroj Next Generation) je určený na obnovu 
fungovania a naštartovanie ekonomiky členských krajín po pandémii. Ciele sa zásadne 
nelíšia od cieľov Partnerskej dohody, ale všetky financie by mali smerovať do investícii. 
Rozpočet vo výške 6,6 mld. € je určený pre zelenú ekonomiku, 2,3 mld. €, zdravie, 1,5 
mld. €, efektívnu verejnú správu, 1,1 mld. €, vzdelávanie 0,9 mld. €, vedu, výskum 
a inovácie, 0,8 mld. €, a digitalizáciu, 0,6 mld. €. (Úrad vlády, 2021) Hlavný rozdiel medzi 
Partnerskou dohodou a Plánom obnovy je vo flexibilite čerpania – v druhom prípade 
je 70 až 75 % rozpočtu adresne viazaných. Za riziko sa považuje príliš vysoký počet 
slovenských priorít a to, že za pekne znejúcimi názvami sa môžu schovávať staré, 
menej produktívne aktivity ako nemonitorované zatepľovanie budov v priorite 1, papierové 
reformy v priorite 2, neefektívne lákanie výskumníkov v bode 3 a pod. 

REACT – EU je ďalším nástrojom reagujúcim na pandemickú krízu. Má prispievať 
k digitálnej, zelenej a odolnej obnove hospodárstva s rozpočtom 780 mil. €, pričom 
väčšina financií je k dispozícii v roku 2021 (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie, 2021a) formou navýšenia programov Partnerskej dohody 2014-2020 
ľudské zdroje, efektívna verejná správa, potravinová a základná materiálna pomoc 
a integrovaný regionálny operačný program.
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8.6 Závery a odporúčania

Slovensko má k dispozícii pomerne vysokú finančnú podporu vrátane základných 
usmernení, ktorú však nevyužíva. Vieme veľmi málo o efektívnosti čerpania eurofondov, 
konkrétnych výsledkoch a ich vplyve na rozvoj regiónov a národnej ekonomiky. 
Rovnako málo vieme o nákladoch – alokácii vysokého počtu kvalifikovanej pracovnej sily 
na prípravu, implementáciu a detailnú kontrolu čerpania eurofondov a zvýšenej korupcie 
a kriminality. Správy o neefektívnosti sú kusé a často anekdotické, pravidelne však 
zaznievajú na rôznych konferenciách a okrúhlych stoloch, rovnako, ako v médiách.

Na neefektívnosti reaguje Slovensko ďalšou centralizáciou. Tým, že sa centrálna vláda 
nepokúsila využiť potenciál decentralizácie a výskumu, nezverejňuje štatistiky 
a informácie, nepožaduje vykazovanie správ o výsledkoch a sama ich nevykazuje, 
oberá sa o základné výhody rozhodovania založeného na argumentoch. Riadeniu fondov 
chýba hneď niekoľko fáz – monitorovanie, hodnotenie a zlepšovanie - a nerozumne sa 
zameriava len na veľmi podrobné a nákladné účtovníctvo na základe často sa meniacich 
pravidiel. Vláda sa tak bez informácií rozhodla brániť projekt eurofondov zvýšením 
centralizácie, namiesto toho, aby sa poučila z úspešnejších členských štátov.

Dôsledky tohto spôsobu riadenia a využívania výrobných faktorov a financií budú 
pre Slovensko postihnuté pandémiou závažné. Kým počas globálneho hospodárskeho 
rastu aj na Slovensku stúpala zamestnanosť a príjmy, a zaostávanie a chudoba 
sa sústredili do niekoľkých území, v súčasnosti je Slovensko v omnoho ťažšej situácii:

• dlhodobé zaostávanie vo zvyšovaní vzdelanostnej úrovne a kvalifikácie pracovnej  
 sily, keď všetky doterajšie pokusy o reformy z rôznych dôvodov stroskotali,
• dlhodobé zaostávanie vo vytváraní vhodného podnikateľského prostredia pre   
 zvyšovanie konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty, vrátane budovania
 potrebnej infraštruktúry, čo sa prejavuje nízkym počtom úspešných domácich   
 firiem,
• dlhodobé zaostávanie reštrukturalizácie inštitúcií nevyhnutných pre fungovanie   
 konkurenčného trhu a spoločnosti, vrátane systému spravodlivosti,
• dlhodobé zaostávanie v odstraňovaní zdedeného a vytvoreného investičného   
 dlhu, ktoré sa prejavuje v indikátoroch kvality života a je dôležitou príčinou 
 emigrácie vysoko aj menej kvalifikovanej pracovnej sily,
• zaostávanie v adaptácii na klimatické zmeny a vo využívaní nových technológií,   
 ktoré vedie k rastu rozdielov medzi vyspelými a ostatnými ekonomikami
 a bude stále ťažšie dobehnúť,
• zaostávanie v príprave na zmeny vyvolané pandémiou covid. Hlavným
 odporúčaním je zvýšenie transparentnosti, decentralizácia a sústredenie sa na   
 výsledky,
• sprístupňovanie informácií o eurofondoch verejnosti, špeciálne tej odbornej 
 na výskum týkajúci sa nielen existujúcich pravidiel, ale hlavne reálnych 
 skúseností pri ich uplatňovaní,
• decentralizácia riadenia eurofondov tak, aby boli flexibilné a čo najbližšie v území  
 pre produktívne investície, 
• doplnenie riadenia eurofondov o monitorovanie a hodnotenie výsledkov, 
 identifikovanie rizík pre efektívnejšie využívanie nových eurofondov 
 a využívanie medzinárodných skúseností pri informovanom rozhodovaní sa 
 v zmysle princípov dobrého hospodárenia a preukázateľných výsledkov,
• previazanie s reformou územnej správy smerom k funkčným územiam 
 a exitujúcimi, aj keď nevyužívanými kompetenciami samospráv pri podpore 
 svojho rozvoja,
• využívanie existujúcich plánovacích a implementačných kapacít miest a krajov na  
 prípravu a riadenie verejných investičných projektov ktoré podporia miestny 
 hospodársky rozvoj a ekonomickú stabilitu samospráv.
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9 Vybrané aspekty zdaňovania majetku v SR
 
 Daša Belkovicsová, Denisa Ihnatišinová*

9.1 Úvod do problematiky

Druhá polovica 20. storočia sa niesla v znamení decentralizačných tendencií. 
V súlade s princípmi decentralizácie sú miestne vlády schopné poskytovať služby 
a zabezpečovať statky efektívnejším spôsobom, nakoľko disponujú lepšou 
informovanosťou o preferenciách na svojom území. (Tiebout, 1956, Musgrave, 1959, 
Oates, 1972)

K naštartovaniu procesu decentralizácie na Slovensku došlo v roku 1990, kedy bola 
obnovená pôsobnosť miestnej samosprávy. Prijatý bol duálny model fungovania verejnej 
správy, na základe ktorého došlo k oddelenému výkonu štátnej správy a územnej 
samosprávy. 

Cieľom fiškálnej decentralizácie, ako jedného z pilierov decentralizačných procesov 
na Slovensku, bolo prostredníctvom posilnenia využitia zdrojov v mieste ich vzniku 
a obmedzenia prerozdeľovacích procesov zvýšiť finančnú autonómiu samospráv. 
Na základe ústavy majú obce a vyššie územné celky právo na samostatné hospodárenie 
s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami.

Cieľom tohto príspevku je vymedziť význam majetkových daní pre hospodárenie 
samospráv, analyzovať súčasný systém zdaňovania majetku, poukázať na aktuálne trendy 
a výzvy, a na príklade krajských miest vyjadriť dopady prijatých zmien a regionálne 
rozdiely v zdaňovaní majetku.

Príspevok je organizovaný nasledujúcim spôsobom: po prehľade daňových príjmov obcí 
v druhej časti popisuje súčasný stav zdaňovania majetku v tretej časti a navrhované 
reformné procesy, ktoré majú viesť k zdaňovaniu nehnuteľností na základe ich trhovej 
hodnoty v štvrtej časti. V piatej časti popisuje prijaté zmeny v zdaňovaní majetku 
v krajských mestách, v ktorých sú alokované najvyššie výnosy dane z nehnuteľností 
a ich regionálny aspekt, a v šiestej časti analyzuje koreláciu medzi hospodárskou 
výkonnosťou kraja a výškou výnosov z dane z nehnuteľností krajských miest. Siedma časť 
obsahuje závery a diskusiu.

9.2 Daňové príjmy obcí

Vyjadrením finančnej nezávislosti samospráv je existencia vlastného rozpočtového 
hospodárenia, ktorého najdôležitejším zdrojom príjmov sú výnosy z daní. Daňové výnosy 
sa podieľajú na tvorbe rozpočtov samospráv na obecnej úrovni v rozmedzí od 54 percent 
po viac ako 60 percent (Graf 1).

Graf 1. Príjmy obcí v rokoch 2011-2020

Prameň: spracované podľa MF SR (2021)
----
* Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra financií,
dasa.belkovicsova@euba.sk, denisa.ihnatisinova@euba.sk. Autorky vyjadrujú svoje 
poďakovanie recenzentom za ich pripomienky a postrehy, ktoré viedli k skvalitneniu 
príspevku.
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Najvýznamnejší zdroj daňových príjmov samospráv tvorí podielová daň, ktorá v roku 2020 
tvorila viac ako 76 percent daňových príjmov obcí. Daň z príjmov fyzických osôb 
ako podielová daň je vyberaná na centrálnej úrovni, pričom samospráva nedisponuje 
žiadnymi daňovými kompetenciami k tejto dani. Kritériá pre rozdeľovanie podielovej 
dane25 sú pre obce nasledujúce: 

1. 23 percent podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na jej území 
 k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 percent    
 sa prepočítava koeficientom nadmorskej výšky,
2. 32 percent podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na jej území 
 k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý sa prepočítava 
 koeficientom v závislosti od zaradenia obce do príslušnej veľkostnej kategórie   
 (veľkostných kategórií je spolu päť s osobitnými hodnotami pre mestá 
 Bratislavu a Košice),
3. 40 percent podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) základných škôl a školských   
 zariadení, ktorý sa prepočítava príslušným koeficientom daným v nariadení,
4. 5 percent podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov 
 s trvalým pobytom na jej území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho   
 roka.

Tieto kritériá boli definované pred 15-timi rokmi a v takmer nezmenenej podobe sú platné 
dodnes. Od 1.1.2007 došlo k zmene váhy kritéria odvíjajúceho sa od nadmorskej výšky 
zo 44 percent na súčasných 57 percent kvôli zvýšeným energetickým nákladom 
a náročnosti údržby miestnych komunikácií vyššie položených obcí. Vzhľadom na globálne 
otepľovanie by bolo vhodné upraviť dané kritérium napr. priemernou teplotou v príslušnom 
ročnom období v lokalite. 

Ďalším problémom súčasnej doby je starnutie populácie a predlžovanie strednej dĺžky 
života, čo reálne zvyšuje podiel seniorov, a nie je dostatočne zohľadnené vo váhe kritérií 
pre alokáciu podielových daní. 

Nastavené kritériá tiež nezohľadňujú ekonomicko-sociálny rozmer samospráv, 
ako ekonomickú vyspelosť, resp. zaostalosť, mieru nezamestnanosti, chudoby a pod.
 
Ďalšou nevýhodou tohto zdroja financovania je nestabilita a závislosť od stavu a vývoja 
ekonomiky, čo v období hospodárskych a finančných kríz, ako aj pandémie, prináša 
samosprávam finančné problémy. Závislosť na tomto zdroji financovania je zreteľná najmä 
v obciach v hospodársky menej rozvinutých okresoch, pre ktoré výnos z podielových daní 
predstavuje rozhodujúci zdroj príjmov. 

Z hľadiska finančnej nezávislosti samospráv sú najvýznamnejším zdrojom ich rozpočtov 
výnosy z miestnych daní, pri ktorých si uplatňujú vlastné daňové právomoci. Správu 
miestnych daní vykonáva obec ako najnižšia úroveň územnej samosprávy. Jej daňové 
kompetencie spočívajú v možnosti určovať daňové sadzby, ako aj podmienky oslobodenia, 
resp. zníženia daňovej povinnosti, pričom obce by mali prihliadať na výnosnosť 
a efektívnosť daní. 

Miestnou daňou využívanou samosprávami v najväčšej miere je daň z nehnuteľností. 
V rokoch 2011-2020 osciloval podiel výnosu dane z nehnuteľností na celkových daňových 
príjmoch obcí v rozmedzí od 13 do 19 percent.

9.3 Súčasný stav zdaňovania majetku v SR

Majetkové dane ako miestne dane sa v rôznych podobách využívali už v staroveku. 
Prostredníctvom majetkových daní dochádza k zdaňovaniu bohatstva fyzických a 
právnických osôb, ktorých majetok predstavuje pevnú veličinu v čase. Zdaňovanie 
majetku prináša samosprávam výnosy, ktoré sú v dlhodobom horizonte stabilné 
a plánovateľné, a nie sú závislé od stavu a vývoja ekonomiky. Zo strany občanov ide 
o pomerne jednoducho kontrolovateľný zdroj príjmov rozpočtov samospráv, ktorý slúži na 
financovania miestnych statkov a služieb. 

----
25 Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve.
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OECD (2021) definuje majetkovú daň ako opakujúcu sa alebo jednorazovú daň z použitia, 
vlastníctva alebo prevodu majetku. Do skupiny majetkových daní sú zahrnuté dane 
z nehnuteľností alebo z čistého majetku, dane zo zmeny vlastníctva majetku v dôsledku 
dedičstva alebo darovania a dane z finančných a kapitálových transakcií. Majetkové dane 
majú menší negatívny vplyv na ekonomický rast v porovnaní s ostatnými daňami, vysokú 
efektivitu výberu a obmedzenú možnosť vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. (Blöchliger, 
2015) Samosprávy majú možnosť využiť majetkové dane na podporu miestnej 
ekonomiky, nakoľko prostredníctvom nich ovplyvňujú ekonomickú aktivitu miestne 
príslušných subjektov a môžu prilákať aj ďalších občanov a podnikateľov. (Braid, 2013) 

K majetkovým daniam na Slovensku patrí daň z nehnuteľností, ktorú upravuje zákon 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Podľa tejto legislatívy sú súčasťou dane z nehnuteľností daň 
z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. 

Daňovníkom je prioritne vlastník nehnuteľnosti, ale môže ním byť aj správca, resp. 
v stanovených prípadoch nájomca a pokiaľ takto nemožno určiť daňovníka je ním skutočný 
užívateľ nehnuteľnosti. Pri každej zo súčastí dane z nehnuteľností je taxatívne určený 
predmet dane, ako aj jeho negatívne vymedzenie. Zdaňované sú všetky nehnuteľnosti 
na území SR, pokiaľ sa pri nich neuplatňuje oslobodenie, resp. zníženie dane vymedzené 
zákonom, resp. všeobecne záväzným nariadením obce.

Základom dane z pozemku je jeho hodnota, pre ktorú je určujúca výmera pozemku 
a hodnota za m2 uvedená v príslušnej prílohe zákona (s výnimkou lesných pozemkov, 
na ktorých sú hospodárske lesy, rybníkov s chovom rýb a ostatných hospodársky 
využívaných vodných plôch). Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy 
v m2, ktorou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni jej najrozsiahlejšej nadzemnej časti. 
Pri dani z bytov a nebytových priestorov je základom dane výmera podlahovej plochy. 

Zákon ustanovuje základnú sadzbu dane, ktorú je možné zvýšiť, resp. znížiť 
v predpísaných medziach a je možné ju diferencovať nielen v závislosti od druhu 
nehnuteľností a účelu ich využitia, ale aj v rámci jednotlivých častí obce a jej katastrálnych 
území. Pri viacpodlažných stavbách zákon umožňuje zohľadniť príplatok v stanovenej 
maximálnej výške, ktorý sa platí za každé ďalšie nadzemné a podzemné podlažie okrem 
prvého nadzemného. 

Kým viaceré štáty pre stanovenie základu dane zo stavieb a bytov využívajú odhad 
ich trhovej hodnoty, Slovensko využíva ich výmeru. Náš súčasný systém zdaňovania 
majetku je založený výlučne na veľkosti zdaňovanej nehnuteľnosti a výška daňového 
bremena závisí od nastavenia daňových sadzieb. V prípade dane z pozemkov sa okrem 
výmery berie do úvahy aj hodnota pozemku, ktorá je však legislatívne určená bez 
ohľadu na aktuálnu trhovú hodnotu. Jedinú výnimku predstavuje určovanie hodnoty 
lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníkov s chovom rýb a ostatných 
hospodársky využívaných vodných plôch, pri ktorých sa hodnota zisťuje podľa predpisov 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 

Pri určovaní sadzieb dane z nehnuteľností sú samosprávy čiastočne limitované zákonom, 
ktorý stanovuje maximálne možné zvýšenia sadzby (pri dani z pozemkov), resp. 
maximálne rozdiely medzi najnižšími a najvyššími sadzbami (pri všetkých troch súčastiach 
dane z nehnuteľností), ktorých úlohou je chrániť pred neúmerným daňovým zaťažením 
prevažne podnikateľov. 

V rámci medzinárodného porovnania výnosov zo zdaňovania majetku sa Slovensko 
umiestnilo výrazne pod priemerom krajín EÚ28 (Graf 2). Pomer výnosov majetkových 
daní k hrubému domácemu produktu dosiahol na Slovensku hodnotu 0,4 percenta, čo je 
štyrikrát menej ako priemer Európskej únie. 

2
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Graf 2. Podiel výnosov dane z nehnuteľností na HDP v štátoch EÚ28 za rok 2018

Prameň: spracované podľa European Commission (2020)

9.4 Reformné plány

Súčasný systém zdaňovania nehnuteľností na Slovensku neprináša dostatočný objem 
zdrojov do rozpočtov samospráv a prehlbuje tak ich závislosť na podielovej dani. Dôvodom 
je jednak samotné nastavenie zákona, ktoré nerešpektuje často výrazné rozdiely v trhovej 
hodnote nehnuteľností a jednak nedostatočné využívanie právomocí obcí v určovaní 
daňových sadzieb.

Zmena systému zdaňovania majetku bola súčasťou reformných plánov predstavených 
v Národnom programe reforiem v roku 2012. Ten počítal so zavedením novej centrálnej 
dane z nehnuteľností, ktorá by bola určovaná na základe ich trhovej hodnoty. Program 
reforiem považoval existujúci systém zdaňovania majetku za menej efektívny a menej 
spravodlivý, nakoľko základ dane neodzrkadľoval skutočnú hodnotu nehnuteľnosti 
(definovanú veľkosťou nehnuteľnosti, polohou, vekom, príslušenstvom prislúchajúcim 
k nehnuteľnosti a ďalšími charakteristikami), ale iba výmeru. To zapríčiňovalo rôzne 
neefektívne daňové zaťaženia (podiel zaplatenej dane voči hodnote nehnuteľnosti) 
nehnuteľností a regresivitu systému. 

Z pohľadu daňovej spravodlivosti chcela vláda SR naviazať základ dane na odhadovanú 
trhovú hodnotu nehnuteľnosti. To by zabezpečilo, aby sa daňová základňa menila 
spolu s trhovou cenou nehnuteľnosti a efektívne zdanenie by bolo pri nezmenenej sadzbe 
konštantné. V súlade s odporúčaniami Európskej komisie a OECD (Ministerstvo financií, 
2014: s. 31) sa mali zvážiť možnosti zavedenia minimálnej sadzby dane v závislosti 
od lokality a ďalších relevantných charakteristík nehnuteľnosti. 

K implementácii trhového modelu zdaňovania majetku sa pôvodne plánovalo pristúpiť 
najneskôr od roku 2015. Tieto plány boli neskôr modifikované a odložené. Na základe 
údajov o cenách inzerovaných rezidenčných nehnuteľností bol navrhnutý model, ktorý 
mal po zohľadnení vstupných charakteristík umožniť odhad trhovej hodnoty nehnuteľnosti 
(tamže: s. 34). K jeho implementácii do praxe však nakoniec neprišlo. 
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K znovuobnoveniu zámeru zdaňovania podľa trhovej hodnoty nehnuteľností došlo opäť 
v roku 2020, kedy vláda SR v dokumente Moderné a úspešné Slovensko26 deklarovala 
snahu o jeho zavedenie od roku 2022. Plánovaná daňová reforma má smerovať 
k prorastovému daňovému mixu prostredníctvom zvýšenia majetkových 
a environmentálnych daní a zníženia škodlivých daní, ktoré brzdia hospodársky rast. 
Férovejšie a adresnejšie zdaňovanie majetku v súlade s jeho trhovou hodnotou má spolu 
s vyššími daňami zo spotreby a zdanením negatívnych externalít vytvoriť priestor pre 
zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce, čo by malo zlepšiť možnosti zamestnávania 
nízkokvalifikovaných a podporiť sociálnu inklúziu.

Na odhad trhovej hodnoty nehnuteľnosti chce vláda vytvoriť cenové mapy, čo si 
vyžaduje elektronizáciu a digitalizáciu služieb katastra nehnuteľností. Cieľom reformy je 
do roku 2024 dosiahnuť priemer V3 v pomere majetkových daní na HDP (čo by znamenalo 
zvýšenie výnosov o takmer trojnásobok z 0,4 percenta na 1,1 percenta) a do roku 2030 
dosiahnuť úroveň priemeru krajín EÚ (1,6 percenta).

Pre implementáciu trhového zdaňovania nehnuteľností bude kľúčové spravodlivé 
a efektívne nastavenie cenových máp a ich pravidelná aktualizácia. To si bude 
vyžadovať vysoké administratívne náklady, čo by v kombinácii s daňovou 
nedisciplinovanosťou daňovníkov mohlo viesť k strate efektívnosti. Berúc do úvahy časovú 
náročnosť celého procesu a súčasnú pandemickú situáciu, ktorá negatívne ovplyvňuje 
finančnú situáciu mnohých domácností a podnikateľských subjektov, zavedenie trhového 
modelu zdaňovania majetku považujeme v stanovenom termíne za nepravdepodobné. 

Veľké regionálne rozdiely z pohľadu samotnej hodnoty nehnuteľnosti v jednotlivých 
regiónoch Slovenska (v súvislosti s tvorbou HDP, príjmov obyvateľstva, možnosti 
zamestnanosti, ďalších sociálno-ekonomických aspektov a kúpnej sily obyvateľstva) 
(Združenie miest a obcí Slovenska, 2021) budú generovať výrazne odlišné výnosy z tejto 
dane. 

9.5 Zvyšovanie sadzieb v krajských mestách 

Na nedostatočný objem zdrojov vo svojich rozpočtoch reagovali obce v roku 2019 
prijímaním nových všeobecne záväzných nariadení, resp. dodatkov k existujúcim,
ktoré zvyšovali sadzby dane z nehnuteľností. Tento krok zdôvodnili tým, že v roku 2020 
očakávali nižšie výnosy z podielovej dane – v dôsledku zvýšenia nezdaniteľnej časti 
základu dane na daňovníka a zníženia sadzby pre vybrané fyzické osoby - podnikateľov 
– a zvýšenia nákladov v dôsledku prijatých legislatívnych zmien – údržba chodníkov, 
rekreačné poukazy, zvyšovanie miezd pedagogických zamestnancov a zamestnancov
v sociálnej oblasti, zvyšovanie príplatkov za prácu a pod27.

Rok 2020 bol nakoniec komplikovaný pandémiou SARS-CoV-2. V dôsledku pandémie boli 
samosprávy nútené vynaložiť dodatočné náklady a utrpeli výpadky výnosov z daní. Mnohé 
samosprávy umožnili svojim daňovníkom odklad platenia majetkových daní a možnosť 
ich rozdelenia do splátok.

V tejto kapitole sa zvlášť venujeme krajským mestám, ktoré sú sídlom množstva 
podnikateľských subjektov, domovom pätiny obyvateľov (podľa hlásenia trvalého pobytu) 
a miestom dochádzky za prácou mnohých ďalších obyvateľov. To kladie zvýšené nároky 
na objem a kvalitu poskytovaných statkov a služieb a na budovanie infraštruktúry. 

Majetkové dane majú v krajských mestách významné postavenie a ich podiel na celkových 
daňových výnosoch tvoril v roku 2020 v priemere 23 percent, pričom rozdiely medzi 
mestami boli veľké – od 15 percent v Prešove po takmer 30 percent v Trnave (Graf 3). 
Výnosy sú priamo previazané s objemom priemyselnej výroby a počtom aktívnych 
podnikateľských subjektov na území mesta. 

----
26 Ministerstvo financií (2020), s. 21-22: „Majetkové dane z nehnuteľností sú mimoriadne 
efektívne a ak sú naviazané na trhovú hodnotu tak aj značne spravodlivé. Míľnik: 1/2022 
efektívne zavedenie hodnotového zdaňovania nehnuteľností.“
27 Zmeny, ktoré ovplyvnili výnosy samospráv, vychádzali napr. z Rozpočtu verejnej správy 
na roky 2020-2022, viď Ministerstvo financií (2019).
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Graf 3. Podiel jednotlivých daní na celkových daňových výnosov krajských miest v roku 2020

Poznámka: do daňových výnosov miest Bratislava a Košice sú započítané aj výnosy ich mestských častí. 
Kategória ostatné miestne dane zahŕňa daňové výnosy za všetky zavedené miestne dane, okrem výnosov 
dane z nehnuteľností.
Prameň: spracované podľa záverečných účtov krajských miest a mestských častí Bratislavy za rok 2020

Najvyšší podiel na výnose dane z nehnuteľností tvorí daň zo stavieb, v priemere 80 
percent, ktorá sa pohybuje od 73 percent v Bratislave až po 87 percent v Nitre.
K najvyšším medziročným nárastom daňových sadzieb dane zo stavieb došlo v meste 
Košice, o 160 percent pre prvé daňové pásmo, o 150 percent pre druhé a o 168 percent 
pre tretie daňové pásmo. Najnižší priemerný nárast daňových sadzieb bol v mestách 
Prešov a Nitra, o 25 percent. 

V kategórii stavieb určených na bývanie výrazne vzrástli daňové sadzby v meste Košice, 
o 150 percent, 258 percent, resp. 240 percent v prvej až tretej daňovej kategórii, 
v Trnave, o 186 percent a v Žiline, o 150 percent. Vo všetkých krajských mestách 
s výnimkou Nitry a Prešova došlo k nárastu daňového bremena vo väčšej miere 
u obyvateľov ako u podnikateľských subjektov - v Nitre došlo k najvyššiemu rastu 
daňových sadzieb v skupine priemyselných stavieb a v Prešove sa prijal rovnomerný 
rast daňových sadzieb v rámci všetkých skupín stavieb.

Niektoré krajské mestá pristúpili k úprave daňových sadzieb dane zo stavieb aj smerom 
nadol, čo sa týkalo predovšetkým príplatku za podlažie. V meste Žilina došlo k jeho 
úplnému odstráneniu pre všetky skupiny stavieb, v Banskej Bystrici sa znížil o 55 percent 
a v Trnave o 38 percent. 

Druhú najvýnosnejšiu časť dane z nehnuteľností – v priemere 11 percent – tvorila daň 
z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Výnos sa líšil od 7 percent v Nitre 
po 17 percent v Košiciach. Nárast podielu týchto výnosov bol spôsobený výrazným rastom 
daňových sadzieb, ktoré vzrástli vo všetkých krajských mestách. K najvyšším nárastom 
došlo v mestách Košice, Trnava a Žilina, kde sa sadzby zvýšili od 150 percent až po 
takmer 190 percent. V prípade Košíc (druhá daňová kategória) tak vzrástla daňová 
povinnosť pri 3-izbovom byte s výmerou 80 m2 z 27 € v roku 2019 na 76 € v roku 2020, 
v Trnave z 28 € na 80 € a v Žiline zo 16 € na 40 €.

Najnižšie výnosy sú generované z dane z pozemkov, od 6 percent v meste Nitra až po 
12 percent v Trnave, ktorá zvyšovala daňové sadzby v najvyššej miere. Priemerný nárast 
sadzieb dane z pozemkov bol v rozmedzí od 24 percent v Prešove až po 108 percent 
v Trnave. Nitra ako jediné krajské mesto ponechala sadzby dane z pozemkov na 
nezmenenej úrovni. Žilina prijala rovnomerné zvýšenie sadzieb v rámci všetkých skupín 
pozemkov, o 56 percent (v prípade stavebných pozemkov ide spomedzi krajských miest 
o najvyšší nárast). 

Najvýraznejšie zmeny v zdaňovaní majetku sa v roku 2020 dotkli daňovníkov hlavného 
mesta, ktoré prešlo na nový systém určovania daňových pásiem a zatrieďovania 
katastrálnych území. V pôvodnej daňovej schéme bolo 17 bratislavských mestských častí 
začlenených do troch daňových pásiem. Od roku 2020 sa na účely výpočtu dane 
z nehnuteľností vychádza z 20 katastrálnych území (pribudli katastrálne územia Vinohrady, 
Trnávka a Nivy), ktoré sú zatriedené do štyroch pásiem A až D s diverzifikáciou daňových 
sadzieb. Nové zatriedenia mestských častí a ich katastrálnych území a zmena daňových 
sadzieb viedli k výraznému nárastu daňového bremena u fyzických aj právnických osôb 
všetkých mestských častí. 

2



79

Správa dane z nehnuteľností je v Bratislave vykonávaná na úrovni mesta, ktoré získané 
výnosy rozdeľuje v pomere 50:50 medzi vlastný rozpočet a rozpočet mestských častí na 
základe ich participácie na výnose.

Prostredníctvom výpočtu priemerných daňových sadzieb (Tabuľka 1) sme zatriedili 
jednotlivé katastrálne územia do štyroch skupín:

1. Šesť najmenších mestských častí – Čunovo, Devín, Jarovce, Rusovce, Záhorská   
 Bystrica a Lamač – a katastrálne územie Nivy, v rámci ktorých došlo 
 k najvyššiemu rastu daňového zaťaženia daňovníkov. 
 Priemerný rast daňových sadzieb sa pohyboval na úrovni 68 percent, čo bolo
 spôsobené predovšetkým tým, že najmenšie mestské časti boli do roku 2019   
 súčasťou daňového pásma s najnižšími daňovými sadzbami. 
 V prípade katastrálneho územia Nivy bolo dôvodom rastu sadzieb jeho 
 zatriedenie do pásma s najvyššími daňovými sadzbami. 
2. Vajnory, Nové Mesto, Petržalka, Ružinov, Trnávka a Vinohrady, v rámci ktorých   
 došlo k priemernému rastu daňových sadzieb na úrovni 58 percent.
3. Mestské časti Staré Mesto, Dúbravka, Karlova Ves a Rača. V tejto skupine sa   
 zvyšovali daňové sadzby v priemere o 44 percent. 
4. Devínska Nová Ves, Podunajské Biskupice a Vrakuňa, kde sa daňové sadzby   
 zvýšili najmenej, v priemere o 36 percent.

Tabuľka 1. Medziročný rast priemerných daňových sadzieb v hlavnom meste

Prameň: spracované podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 7/2016 
a VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností

V nadväznosti na zvýšenie daňového bremena, niektoré samosprávy zohľadnili sociálny 
aspekt zdaňovania majetku a rozšírili možnosti a podmienky zníženia daňovej povinnosti 
u vybraných daňovníkov. 

Vo väčšine krajských miest majú nárok na zníženie dane z pozemkov staršie fyzické 
osoby od stanovenej vekovej hranice, ktorá sa líši v závislosti od príslušného všeobecne 
záväzného nariadenia samosprávy. Hlavné mesto túto vekovú hranicu od roku 2020 
znížilo z pôvodných 70 rokov na 65. Krajské mestá Banská Bystrica a Žilina neumožňujú 
zníženie daňovej povinnosti dane z pozemkov z titulu veku vôbec. V Nitre majú zase 
nárok na úľavu na dani z pozemkov z titulu veku iba osamelo žijúci daňovníci.
 
V prípade fyzických osôb v hmotnej núdzi je možné zníženie dane z pozemkov iba 
v troch krajských mestách – v Košiciach, Trnave a v Prešove, pričom zdravotne ťažko 
postihnuté osoby nemajú nárok na zníženie dane z pozemkov v žiadnom z krajských 
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miest. Možnosť zníženia dane sa automaticky netýka všetkých pozemkov, ktoré majú 
fyzické osoby vo vlastníctve pre osobnú potrebu. V Bratislave a v Trnave sú z tejto úľavy 
vyňaté stavebné pozemky a v Trenčíne sa možnosť zníženia dane vzťahuje iba na pozemky 
zapísané v katastri nehnuteľností ako záhrady. 

Nárok na zníženie daňovej povinnosti umožňujú samosprávy aj v prípade stavieb určených 
na bývanie a bytov vo vlastníctve vybraných fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé 
bývanie. V skupine fyzických osôb v dôchodkovom veku došlo k zvýšeniu takejto úľavy 
na dani v Košiciach (z 30 percent na 50 percent) a v Trnave (z 50 percent na 75 percent), 
čo sú mestá, ktoré zvyšovali daňové sadzby dane z nehnuteľností v najväčšej miere. 
Mesto Žilina je jediné z krajských miest, ktoré poskytuje úľavu na dani zo stavieb na 
bývanie a bytov iba pre kategóriu fyzických osôb so zdravotným postihnutím. 
K medziročnej zmene úľav pre zdravotne postihnuté osoby došlo iba v Banskej Bystrici, 
ktorá do roku 2019 pre túto kategóriu daňovníkov neposkytovala žiadnu možnosť zníženia 
dane. Banská Bystrica tiež zaviedla možnosť daňovej úľavy pre fyzické osoby v hmotnej 
núdzi. Táto skupina daňovníkov má možnosť zníženia svojho daňového bremena 
pri nehnuteľnostiach určených na bývanie aj v mestách Košice, Trnava a Prešov. 

9.6 Chudobnejší majú nižšie výnosy

Menej rozvinuté krajské mestá s vyššou mierou nezamestnanosti a nedostatočne
rozvinutým priemyslom a podnikateľskými aktivitami na východe Slovenska dosahujú 
aj nízke výnosy z majetkových daní. Nedostatok zdrojov v rozpočtoch samospráv potom 
spätne negatívne vplýva na ich rozvoj, budovanie infraštruktúry a vytváranie vhodných 
predpokladov pre rast zamestnanosti a napĺňanie potrieb obyvateľov (Graf 4). 

Graf 4 Medziročné porovnanie výnosu dane z nehnuteľností v prepočte na obyvateľa v eur

Prameň: spracované podľa záverečných účtov krajských miest a mestských častí Bratislavy za roky 2019 a 2020

Regionálne disparity v zdaňovaní majetku v krajských mestách korelujú s ekonomickou 
výkonnosťou regiónov vyjadrenou objemom hrubého domáceho produktu na jedného 
obyvateľa (Tabuľka 2).

Tabuľka 2: Výnos dane z nehnuteľností v krajských mestách a regionálny HDP na obyvateľa

Prameň: spracované podľa záverečných účtov krajských miest a mestských častí Bratislavy za roky 2019 a 2020 
a údajov Štatistického úradu SR
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Zvýšenie výnosov v súlade so súčasným systémom zdaňovania nehnuteľností je možné 
prostredníctvom zvyšovania daňových sadzieb, vytváraním pásiem a „zón“ s rozdielnymi 
daňovými sadzbami a ich diferenciáciou v rámci rôznych skupín majetku a účelu jeho 
využitia. Legislatívna regulácia čiastočne limituje obce v zvyšovaní daňových sadzieb 
a určuje pozemky, stavby a byty a nebytové priestory, ktoré sú od dane z nehnuteľností 
oslobodené. Vzhľadom na to, že rozhodujúci zdroj financovania obcí tvorí podielová daň, 
obce nie sú dostatočne motivované k rastu výnosov z majetkových daní. Zvyšovanie dane 
z nehnuteľností je zo strany daňovníkov vnímané veľmi citlivo a dochádza k nemu 
aj v závislosti od politického cyklu na miestnej úrovni. 

Neochota daňovníkov platiť vyššie miestne dane pramení aj z nedôvery v ich efektívne 
vynakladanie zo strany samospráv a nízkej informovanosti o ich alokácii. Rezervy vidíme 
v oblasti zohľadňovania ekonomickej situácie daňovníka prostredníctvom úľav na dani, 
najmä v prípade fyzických osôb v hmotnej núdzi a zdravotne ťažko postihnutých.
 
Potenciál v raste daňových výnosov vidíme v efektívnejšom výbere daní, napríklad 
využitím možnosti zverejňovania daňových dlžníkov a vymáhania nedoplatkov 
prostredníctvom systému elektronických daňových exekúcií (po vzore hlavného mesta, 
ktoré ho zaviedlo v roku 2019). Zároveň by mala neustále prebiehať vyhľadávacia 
činnosť zameraná na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia v spolupráci 
so stavebným úradom a zabezpečovať kontroly aj podľa výpisov z katastra nehnuteľností, 
na základe ktorých sú zasielané výzvy na podanie daňového priznania daňovníkom, 
ktorí ho ešte nepodali. Uvedenými činnosťami sa dosiahne výnos z potenciálne 
nepriznaných nehnuteľností. Elektronizácia realizovaných opatrení a dostupnosť 
potrebných dát v digitálnej podobe v reálnom čase by tiež prispeli k rastu efektívnosti 
vo výbere daní z nehnuteľností.

9.7 Záver

Duálny model fungovania verejnej správy predpokladá existenciu samostatnej, finančne 
nezávislej samosprávnej úrovne. V súčasnosti nastavený systém financovania samospráv 
je založený na ich závislosti od primárneho finančného zdroja vyberaného 
a prerozdeľovaného na centrálnej úrovni, ktorý podlieha výkyvom v rámci ekonomických 
cyklov. Podstatu fiškálnej decentralizácie vnímame v napĺňaní daňových právomocí 
samospráv, ktoré môžu uplatniť v prípade miestnych daní. Z nich rozpočtovo 
najvýnosnejšiu predstavuje daň z nehnuteľností, ktorá slúži nielen ako dôležitý zdroj 
príjmov, ale aj ako nástroj podpory miestnej ekonomiky. Ako ukazujú medzinárodné 
porovnania, jej využívanie je nedostatočné.

Obec, ako správca dane, môže ovplyvniť výšku dosiahnutých výnosov dane 
z nehnuteľností prostredníctvom zmien v daňových sadzbách v rámci rozpätia, ktoré mu 
umožňuje zákon zotrvávajúci na výmere nehnuteľností a nie odhade ich trhovej hodnoty. 

Vládne reformné plány obsahujú cieľ zmeniť súčasný systém zdaňovania majetku 
na hodnotový, založený na trhovej cene, ktorý je považovaný za spravodlivejší 
a efektívnejší. S tým je však spojená potreba modernizácie katastrov a vytvorenie 
cenových máp, čo môže trvať aj kvôli pandémii dlhšie, než je predpoklad. 

Zdá sa, že vládne plány sú píliš ambiciózne a samosprávy tak budú musieť naďalej 
využívať súčasný systém zdaňovania a jeho možnosti tak, ako ukázali v roku 2019. 
Samosprávy by sa mali zamerať na zvýšenie efektívnosti výberu daní a postupné 
zvyšovanie daňových sadzieb dane z nehnuteľností za účelom získania zdrojov na svoj 
rozvoj a financovanie potrieb.

Ďalší výskum by sa mal zamerať predovšetkým na analýzu zdaňovania majetku 
v krajinách EÚ, ktorých výnosy dosahujú nadpriemerné hodnoty a krajín s úspešne 
implementovaným hodnotovým modelom zdaňovania nehnuteľností.
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10 Zabudnuté regióny vracajú úder
 Štefan Rehák*

Vývoj na politickej scéne je na Slovensku pomerne turbulentný. Zdá sa, že typickým 
obrazom dneška sú rast populizmu, radikalizmu ako aj rast podpory antisystémových 
a euroskeptických hnutí. Hoci sú to javy, ktoré sú súčasťou politickej scény už dlhodobo, 
stávajú sa čoraz vypuklejšími. Asi najviditeľnejšou zmenou v posledných rokoch 
na Slovensku bol nárast podpory radikálnej pravice. 

Cieľom tohto článku je poukázať na súvislosti medzi regionálnymi rozvojovými 
problémami a radikalizáciou časti Slovenska, poukázať na dôsledky tohto procesu 
ako aj na možné riešenia. V článku poukážeme na vývoj regionálnych rozdielov, 
ktoré budeme dokumentovať prostredníctvom vývoja miery nezamestnanosti okresov 
a politické dôsledky, ktoré bude reprezentovať voličská podpora radikálne pravicovej 
Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS).

10.1 Štylizovaný príbeh anatómie regionálnych rozdielov 
 na Slovensku

Slovenská ekonomika čelila od roku 1990 viacerým významným spoločenským 
a ekonomickým zmenám. Medzi tie najdôležitejšie patrili transformácia na trhovú 
ekonomiku v 90. rokoch, vstup do Európskej únie v roku 2004 a do eurozóny v 2009 
(a s tým súvisiaca masívna internacionalizácia ekonomiky), globálna ekonomická 
kríza v rokoch 2008-2009 alebo súčasná pandémia COVID-19. 

Všetky tieto zmeny menia podmienky pre jednotlivé regióny, pričom časť regiónov 
sa prispôsobuje rýchlejšie, pokým iné stagnujú dlhodobo. Reakciou na externé šoky 
sú na jednej strane presuny výrobných faktorov (pracovnej sily, kapitálu ako aj technológií 
a ľudského kapitálu) medzi regiónmi Slovenska alebo do zahraničia ako aj vznikajúce 
rozdiely v podnikateľskej aktivite medzi regiónmi. (Buček, 1999; Baláž, 2007; Banerjee 
and Jarmuzek, 2010; Šprocha 2011)

Štylizovaným obrazom vývoja slovenských regiónov je, že pozorujeme presun pracovnej 
sily z východu na západ a migráciu z malých obcí do veľkých miest. Podobný obraz 
pozorujeme aj z pohľadu kapitálu. Vyššia podnikateľská aktivita a viac investícií je na 
západe krajiny a vo veľkých mestách, resp. ich okolí. 

Zvyšujúca miera aglomerácie ekonomických aktivít vo veľkých mestách a v regiónoch 
západného Slovenska je spojená s ekonomickým rastom. Na druhej strane zaostávajúce 
regióny nie sú dostatočne podporované nástrojmi regionálnej politiky (vrátane podpory 
z EŠIF) a ich rozvoj je výrazne pomalší. Tieto procesy vyúsťujú do širokého spektra
 socioekonomických problémov v zaostávajúcich regiónoch ako napr. chudoba, príjmové 
rozdiely alebo existencia segregovaných komunít. (Michálek a Madajová 2019; Želinský 
2021; Fialová a Želinský, 2019)

----
* Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, NHF EU v Bratislave, stefan.rehak@
euba.sk. Autor priznáva participáciu Olivera Rafaja a Tomáša Černěnka z Ekonomickej 
univerzity v Bratislave na spracovaní literatúry, zbere údajov, analýzach a interpretáciách, 
ktoré čiastočne tvorili podklady k tomuto článku. Podrobnejšie súhrnné analýzy boli 
publikované v článkoch Rehák, Rafaj a Černěnko (2021a; 2021b). Autor zároveň ďakuje 
za pripomienky a návrhy dvom recenzentom, ktorí týmto pomohli zlepšiť finálnu verziu 
článku. V názve používame pojem zabudnuté regióny, ktorý dostal do popredia publicista 
a fotograf Andrej Bán prostredníctvom svojho projektu Zabudnuté Slovensko. 
Príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA 1/0774/19 Akumulácia ľudského kapitálu 
v regiónoch – ekonomické a sociálne dôsledky
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Regionálny rozvoj je téma, ktorá sa dotýka viacerých oblastí spoločnosti, ekonomiky 
a životného prostredia. Rozdiely medzi regiónmi je možné dokumentovať aj exaktnejšie 
na údajoch, nie je však triviálne vybrať jeden ukazovateľ, ktorým dokumentovať mieru 
rozvoja resp. mieru problémov regiónu. Na národnej úrovni sa najčastejšie používa 
ukazovateľ ekonomickej rozvinutosti HDP na obyvateľa, prípadne širšie definované 
kompozitné indikátory ako napr. index ľudského rozvoja (OSN) alebo index Better life 
(OECD). Tie však nie sú dostupné na úrovni krajov a okresov. 

V tomto článku budeme používať údaj o miere nezamestnanosti, o ktorej vývoji máme 
informácie za najdlhšie obdobie a je dostupná aj na okresnej úrovni. Nezamestnanosť 
je spojená s ekonomickým cyklom krajiny resp. s vývojom dominantných odvetví. 
Zároveň je ovplyvňovaná aj štrukturálnymi zmenami v regiónoch a odzrkadľuje ako 
sa regiónom darí nahrádzať neperspektívne odvetvia novými. 

Nezamestnanosť je negatívne korelovaná s príjmami domácností resp. so mzdou. Má aj 
sociálny rozmer, keďže vysoká miera nezamestnanosti je spojená s ďalšími negatívnymi 
sociálnymi javmi napr. chudobou, sociálnou izoláciou, kriminalitou a pod. Mieru 
nezamestnanosti môžeme preto považovať za ukazovateľ, ktorým môžeme merať výsledok 
socioekonomických procesov v regióne.

Regionálne rozdiely v nezamestnanosti a ich vývoj môžeme dokumentovať aj 
kvantitatívne. V roku 2001 bola nezamestnanosť v SR na úrovni tesne pod 20 %. 
Už vtedy existovali okresy, ktoré mali pomerne vysokú mieru nezamestnanosti (okres 
Rimavská Sobota až 35 %), tie s veľmi nízkou mierou nezamestnanosti (Bratislava II, 
4 %), ale pomerne veľká časť regiónov mala mieru nezamestnanosti blízku priemeru 
Slovenska (histogram v mape 1a). 

Mapa 1a-b Regionálne diferencie v miere nezamestnanosti 2001 a 2019
  

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR DataCube

V čase začiatku pandémie (2019) bola miera nezamestnanosti nízka (približne na úrovni 
5 %), ale rozdiely medzi okresmi boli výraznejšie (Mapa 1b). Vytvorili sa dve zreteľné 
skupiny okresov. Prvá skupina (60 okresov) má nízku mieru nezamestnanosti do 6,5 % 
a druhá skupina (19 okresov) mala nezamestnanosť vyššiu, v rozmedzí od 7,5 po 15,1 % 
(pozri histogram v mape 1b). Navyše, ako je to znázornené v nasledujúcich mapách 1 a 2, 
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tieto rozdiely sú pomerne jasne geograficky vymedzené. 
Sledovanie časového vývoja indikuje otvorenie nožníc medzi západným a severozápadným 
Slovenskom a ostatnými okresmi na juhu stredného a na východnom Slovensku. Tento 
problém je dlhodobý, keďže toto rozdelenie Slovenska pozorujeme už v roku 2001. Nárast 
regionálnych rozdielov zaznamenávame najmä v čase poklesu celkovej miery 
nezamestnanosti v SR. 

V grafoch 1a a 1b je vizualizovaný vývoj miery nezamestnanosti a rozdielov v miere 
nezamestnanosti (variačný koeficient). Grafy sú takmer zrkadlovo otočené. Graf 1c tento 
vzťah medzi týmito dvoma ukazovateľmi priamo analyzuje. Každý pokles miery 
nezamestnanosti v SR o 1% je v priemere spojený s nárastom rozdielov medzi okresmi 
o 1,7 % a tento vzťah je veľmi silný (R2 = 0,7). Ak sa slovenskej ekonomike darí, 
znamená to, že sa darí len niektorým regiónom a v iných je pokles miery nezamestnanosti 
len obmedzený. Detailnejšia prezentácia, ktorá poukazuje na distribúciu miery 
nezamestnanosti v okresoch SR v rokoch 2001 – 2020, je v Prílohe 1.

Graf 1a – c Vývoj miery nezamestnanosti a regionálne rozdiely

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR DataCube

Na Slovensku sa teda pomerne jasne stabilizovali dlhodobé regionálne rozdiely. Až 15 
z 19 okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti v roku 2001 (4. kvartil) patrí k okresom 
s najvyššou mierou nezamestnanosti aj v roku 2020. Vytvorila sa skupina „zabudnutých“ 
okresov, v ktorých vidina obyvateľov o šťastnej budúcnosti z roku 1989 a po vstupe do EU 
sa doteraz nenaplnila.

10.2 Politická odpoveď zabudnutých regiónov

Odpoveďou na veľké a dlhodobé rozdiely medzi regiónmi bola rastúca nespokojnosť 
ich obyvateľov. Tá sa prejavila v zmenených politických preferenciách voličov 
a pribúdaniu hlasov najmä u populistických, antisytémových, radikálnych strán. Na 
Slovensku je hlavným predstaviteľom radikálnej pravice Ľudová strana Naše Slovensko 
(ĽSNS). Podľa projektu Univerzity v Chapel Hill v USA (Bakker et al., 2020), ktorá 
realizuje najväčší pravidelný prieskum všetkých politických strán v Európe, mala strana 
ĽSNS v roku 2020 skóre 9,3 z 10, kde hodnota 1 predstavuje extrémnu ľavicu a 10 
extrémnu pravicu. 

Strana ĽSNS vznikla v roku 2010, pričom mobilizovala voličov najmä aktívnou kampaňou 
proti Rómskej menšine a kritikou súčasného politického establišmentu. (Kluknavská, 
2013) Nárast preferencií ĽSNS súvisel s ich zameraním sa na nacionalistické a xenofóbne 
diskurzy, ktoré spojila s ďalšími citlivými témami, akými boli korupcia a neskôr hlavne 
imigranti.

V rokoch 2010 a 2012 ešte strana nemal dostatočnú voličskú podporu. Pomerne 
prekvapujúco však Marián Kotleba v roku 2013 vyhral voľby do VÚC v Banskobystrickom 
samosprávnom kraji a stal sa županom. Prelom nastal hlavne v roku 2016, keď sa strana 
dostala do parlamentu s výsledkom 8 % a tento výsledok potvrdila v roku 2020 so ziskom 
tiež približne 8 % hlasov a získaním 17 mandátov v parlamente. 
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Regionálne diferencie v podpore ĽSNS sú znázornené v mapách 2a – c. Hlavná časť 
podporovateľov ĽSNS je v Banskobystrickom a Prešovskom kraji, ktoré sú najmenej 
rozvinutými krajmi SR. V roku 2012 zaznamenala strana najvýraznejší úspech v okresoch 
Kežmarok, Brezno a Gelnica, ale vo veľkej časti Slovenska bola podpora strany 
minimálna. V roku 2016 sa podpora posúva smerom na juh, sever a západ a výraznejšie 
úspechy strana dosiahla aj v Krupine, Poltári, Revúcej ale aj napr. v Dolnom Kubíne. 
V roku 2020 sa posilnila jej pozícia napr. aj v Žarnovici alebo Čadci.

Mapa 2a – c Volebné výsledky ĽSNS 2012 – 2020

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR

Hlavným argumentom tohto článku je, že podpora radikálne pravicových strán na 
Slovensku je úzko spojená s regionálnymi problémami (Rodríguez-Pose, 2018), ktorých 
ukazovateľom je v našom prípade nezamestnanosť. Grafy 2a a 2b dokumentujú vzťah 
medzi mierou nezamestnanosti (5 ročný priemer) a výsledkami volieb v roku 2016 (2a) 
a v roku 2020 (2b). Oba grafy jednoznačne ukazujú, že čím má okres vyššiu mieru 
nezamestnanosti, tým má aj vyššiu podporu ĽSNS. Konkrétne, nárast miery 
nezamestnanosti o 1 percentný bod je spojený s nárastom podielu ĽSNS vo voľbách 
o 0,18 bodu (2016) resp. 0,26 bodu (2020).
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Graf 2a-b Vzťah medzi mierou nezamestnanosti a volebnými výsledkami ĽSNS 2016 a 2020

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR DataCube

Tento vzťah je signifikantný, ale vidíme, že viaceré okresy vykazujú podporu výrazne 
vyššiu alebo nižšiu ako predpovedá model. Nižšia podpora je napr. v Dunajskej strede, 
Bratislave, Komárne, Medzilaborciach a Trebišove. To naznačuje, že menšia podpora 
strany súvisí aj s inými faktormi, akými sú napr. podiel národnostných menšín alebo 
vzdelanie. Výrazne vyššia podpora je v okresoch Dolný Kubín, Brezno, Krupina, Gelnica, 
Žarnovica, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Výsledky strany môžu samozrejme súvisieť napr. 
aj s jej lokálnymi politickými aktivitami v jednotlivých okresoch. 

V článkoch Rehák et al. (2021a, b) sme podrobnejšie analyzovali vplyv viacerých faktorov. 
Miera nezamestnanosti je signifikantným, no nie jediným faktorom. Vyšší podiel 
národnostných menšín bol spojený s menšou podporou ĽSNS vo voľbách v roku 2016. 
To je v súlade s  očakávaniami, keďže ĽSNS sa profiluje ako nacionalistická strana. 
Špecificky sme skúmali význam vekovej štruktúry a zistili sme, že vysoký podiel 
obyvateľov vo veku medzi 20 – 29 je tiež štatisticky významným faktorom. Toto potvrdili 
predchádzajúce analýzy autorov Gyárfašová a Šlosiarik (2016) z exit pollov volieb 2016. 
Strana bola schopná mobilizovať prvovoličov, ktorí sú pravdepodobne citlivejší na 
nedostatok príležitostí v ich okolí. 

Z ďalších faktorov bolo významným aj vzdelanie. Vyšší podiel obyvateľov 
s vysokoškolským vzdelaním je spojený s nižšou podporou ĽSNS. Kuběnková (2021) 
skúmala vplyv vzdelania na voličské výsledky ĽSNS v roku 2020 na úrovni obcí 
podrobnejšie a zistila, že dôležitým nie je len úroveň vzdelania v obci ale vplyv má 
aj vzdelanie susediacich obcí. Politické preferencie sa formujú sociálnymi interakciami 
a vzdelanie ľudí, s ktorými sa stretávame, formuje naše preferencie. Ďalšie ukazovatele 
ako napr. hustota obyvateľstva ani vzdialenosť obce od krajského mesta nie sú 
významnými faktormi. 

Náš hlavný ukazovateľ miery rozvinutosti v tomto článku reprezentuje miera 
nezamestnanosti. Doterajšie štúdie na Slovensku potvrdili, že okrem demografických 
aj socioekonomické faktory majú významný vplyv. Rehák et al. (2021a, b) zistili, že tak 
miera nezamestnanosti, miera dlhodobej nezamestnanosti ako aj výška priemernej mzdy 
ovplyvňujú podporu ĽSNS. Tento vzťah potvrdila aj Kuběnková (2021) pre voľby v roku 
2020. Dokonca platí, že vyšší vplyv má miera nezamestnanosti z obdobia pred viac ako 
10 rokmi ako tá v období konania volieb. (Rehák et al., 2021a) Politické dôsledky 
regionálnych problémov majú teda relatívne dlhé trvanie.

10.3 Sme v tom sami?

Problémy s rastom podpory populistických, radikálnych, antisystémových strán existujú 
aj v iných štátoch a viaceré im čelia pomerne dlhodobo. Známymi príbehmi v posledných 
rokoch sú napr. víťazstvo Donalda Trumpa v USA, odchod Veľkej Británie z Európskej únie 
(Brexit) či prezidentské voľby vo Francúzsku (LePen vs. Macron).

Kde nachádzajú tieto strany a títo lídri svojich voličov? Skúsenosti zo sveta ukazujú, 
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že ekonomické zmeny súvisiace s technologickým pokrokom a globalizáciou nemajú len 
víťazov ale aj porazených. Koncepty tzv. porazených v modernizácii (Rydgren, 2007) alebo 
porazených v globalizácii (Mudde, 2016; Swank & Betz, 2003) zdôrazňujú, že tieto procesy 
priniesli pre určité časti populácie neistotu. Výskum charakteristík voličov radikálne 
pravicových strán ukázal (Stockemer, Lentz & Mayer 2018), že ich typickými 
charakteristikami sú vek do 35 rokov, nižšie vzdelanie, robotnícke povolanie, mužské 
pohlavie a negatívne postoje k migrantom. Významnými faktormi boli aj pocit relatívnej 
ekonomickej straty a nespokojnosť s existujúcim politickým systémom. 

V posledných rokoch sa okrem individuálnych charakteristík zdôrazňuje význam 
tzv. kontextových faktorov .(Rodríguez-Pose, 2018) Rozličné regióny ponúkajú rozličné 
príležitosti pre ľudí, prechádzajú rozličnými ekonomickými zmenami a ponúkajú rôzne 
vyhliadky pre svojich obyvateľov (van Leeuwen & Vega, 2021). Pocit deprivácie je vyšší 
napr. v regiónoch, v ktorých je kvôli ekonomickému úpadku množstvo opustených domov 
a chátrajúcich priemyselných budov. (van Leeuwen & Vega, 2021) Svoju úlohu zohráva 
aj sociálna skladba obyvateľov, pričom väčšinou etnicky rôznorodejšie obyvateľstvo 
je tolerantnejšie (Florida, Mellander & Stolarick 2008). Dijkstra et al. (2020) na analýze 
volieb vo všetkých viac ako 60 tisíc volebných okrskoch v Európe potvrdili, že 
dlhodobý ekonomický úpadok regiónu a pokles priemyselnej produkcie prinášajú vyššie 
protieurópske nálady. 

10.4 To nie je všetko: pandémia a regionálne problémy

Posledné mesiace nám ponúkajú ešte jednu dôležitý rozmer problematiky ignorovania 
regionálnych rozdielov, ktorým je reakcia jednotlivých regiónov na pandemickú situáciu. 
Môžeme využiť údaje o očkovaní proti COVID19. Mapa 3 znázorňuje rozdelenie okresov 
SR na základe údajov o miere plnej zaočkovanosti spracovanej na základe údajov IZA 
zverejnených na portále GitHub. Miera zaočkovanosti na Slovensku v septembri 2021 bola 
približne na úrovni 44 %, ale okres s najnižšou mierou zaočkovania mal menej ako 30 % 
(Gelnica) a najvyššiu mieru zaočkovania mala Bratislava, a to dvojnásobnú, približne 
60 %. Na Mape 3 vidíme opäť západo-východný gradient, keď nižšia miera zaočkovania 
je na juhu stredného Slovenska a na východe republiky, s výnimkou okresov Košice 
a Prešov.

Mapa 3 Regionálne diferencie v zaočkovaní proti COVID19

Mapa sa výrazne podobá tak na mapu miery nezamestnanosti ako aj na mapu volebných 
výsledkov ĽSNS. Preto sme uskutočnili analýzu vzťahu týchto ukazovateľov, ktoré 
prezentujeme v Grafe 3a a 3b. Nie je prekvapujúce, že tak vzťah miery nezamestnanosti 
ako aj podpory ĽSNS je silno korelovaný s mierou zaočkovania. Až 46 percent rozdielov 
v miere zaočkovania okresov vysvetľuje podpora ĽSNS a v prípade miery nezamestnanosti 
je to ešte viac – 52 %. Vyššia miera nezamestnanosti o 1 percentný bod znamená pokles 
miery zaočkovania o takú istú hodnotu.

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov NZCI
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Graf 3a – b Vzťah miery zaočkovania, regionálnych rozdielov a podpory ĽSNS

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov NZCI a ŠÚ SR DataCube

Vzťah medzi regionálnymi problémami, podporou radikálnej pravice a mierou zaočkovania 
si zasluhuje podrobnejšie preskúmanie. Grafy však naznačujú hypotézu, že 
v problémových regiónoch je menšia dôvera v opatrenia štátu v boji proti pandémii. 
Samozrejme svoju úlohu zohrávajú aj politickí lídri, ktorí túto nedôveru ešte prehlbujú 
a aj ďalšie faktory. Nedávny článok Posé a Burlina (2021), v ktorom analyzovali vplyv 
kvality inštitúcií na úmrtnosť na COVID19 v Európe počas prvej vlny potvrdil, že nízka 
a klesajúca kvalita inštitúcií je signifikantným faktorom vo vysvetlení rozdielov 
v nadmernej úmrtnosti. Charon et al. (2021) zistil, že aj politická polarizácia v regiónoch 
má významný vplyv. V tých európskych regiónoch v ktorých je vysoká opozícia voči 
súčasnej vláde, bola nadmerná úmrtnosť vyššia. (Charon et al. 2021) Ak národné vlády 
dlhodobo neprihliadajú na rozdiely medzi regiónmi, výsledkom je rozdelenie spoločnosti 
tak ako ho poznáme na Slovensku dnes.

10.5 Čo s tým?

Môžeme načrtnúť tri možné oblasti, ktorým sa treba prioritne venovať - vymedzenie 
problémových regiónov, určenie objemu finančnej pomoci a definovanie prioritných oblastí 
podpory.

Správnym krokom bolo vytvorenie systému na identifikovanie najmenej rozvinutých 
regiónov. Problémom je, že v implementačnej rovine je táto iniciatíva osamotená 
a nie je dobre previazaná so systémom pomoci z EŠIF. Systém kohéznej podpory EÚ 
identifikuje regionálny problém ako problém Bratislavský kraj verzus zvyšok Slovenska. 
V skutočnosti je najpálčivejší regionálny problém skôr v rozdieloch medzi 
Banskobystrickým, Prešovským a Košickým krajom a zvyškom Slovenska, ako aj vo 
vnútroregionálnych rozdieloch v týchto krajoch (problém centrum – periféria).

Čo sa týka objemu pomoci, najrozsiahlejšia európska analýza ukázala, že vo 
všeobecnosti platí, že vyššia podpora problémových regiónov z EŠIF je spojená s nižšou 
podporou euroskeptických strán. (Posé & Dijkstra, 2020) To naznačuje, že sústredenie 
väčšieho objemu prostriedkov do týchto regiónov je správnym riešením. Naša analýza 
(Rehák et al. 2021a) však ukázala, že tento vzťah nie je na Slovensku významný. Skôr 
bude pravdou, že nie vyšší objem prostriedkov, ale nízka efektívnosť ich využívania, 
je problémom EŠIF na Slovensku. 

Otázka definovania priorít je asi najzložitejšou témou. Akademická diskusia v tejto oblasti 
smeruje k tomu, že riešenia, ktoré nie sú šité na mieru konkrétnych regiónov, dobre 
nefungujú. To znamená, že národné odvetvové politiky ako napr. v oblasti investícií alebo 
infraštruktúry neprinesú vždy želateľné výsledky, pretože často nie sú dostatočne 
koordinované v čase a priestore a nerešpektujú potreby jednotlivých regiónov. Čoraz 
naliehavejšou je potreba politík prispôsobených konkrétnym regionálnym problémom tzv. 
place sensitive policies (Iammarino, Rodríguez-Pose, & Storper, 2019). 
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Zároveň, výzvou pre väčšiu efektívnosť regionálnej politiky je okrem riešenia objektívnych 
problémov regiónu, sústrediť sa aj na tie problémy, ktoré za najdôležitejšie považujú 
miestni obyvatelia. (Capello & Perucca, 2019) Dôležitou súčasťou takto zameraných politík 
je adekvátna miera decentralizácie rozhodovania spojená s dostatočným financovaním. 

Jednou z dôležitých cieľových skupín opatrení na Slovensku sú mladí ľudia. Tí sú citliví 
na dostatok vhodných a primerane zaplatených pracovných možností. Opatrenia 
smerujúce do zvýšenia kvality života obyvateľov (napr. rekonštrukcia námestí) a do 
infraštruktúry (napr. opravy ciest) nebudú mať želateľný vplyv, pokým nebudú spojené so 
zlepšením pracovných príležitostí v regióne resp. príležitostí na podnikanie.

Štylizovaný záver tohto článku by mohol vyzerať nasledovne. Dvaja ľudia s rovnakými 
individuálnymi charakteristikami (vek, pohlavie, vzdelanie...), ale žijúci v rozlične 
rozvinutých regiónoch volia odlišne. Ten v problémovom regióne má vyššiu šancu, že bude 
podporovať antisystémové, populistické či radikálne strany. 

Sústredenie sa na ekonomický rast krajiny nesmie byť na úkor nárastu rozdielov medzi 
regiónmi. Zaostávanie regiónov prispieva k rozdeleniu slovenskej spoločnosti. Pre 
polarizovanú spoločnosť je následne ťažšie spojiť sa za jeden akčný plán a miesto dôvery 
v expertné riešenia ľahko podľahnú populistickým lídrom. 

Preto jednou z kľúčových tém na Slovensku by sa malo stať riešenie problémov 
„zabudnutých“ regiónov. To vyžaduje lepšiu koordináciu odvetvových politík ale zároveň 
aj posilnenie regiónov z pohľadu ich kompetencií, financovania a zodpovednosti za vlastný 
rozvoj.
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10.7 Príloha 1
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