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PREDSLOV

Cieľom	zborníku	je	priniesť	príspevky	študentov	doktorandského	štúdia,	
ktorých	 výskum	 sa	 dotýka	 jednej	 zo	 štyroch	 hlavných	 tém	 konferencie	
PUBLICY	 2019.	 V	 čase	 konania	 konferencie	 Slovenskom	 rezonovali	 dve	
spoločensko	 -	 politické	 udalosti,	 komunálne	 voľby	 z	 novembra	 roku	
2018	 a	 čerstvé	 prezidentské	 voľby.	 Obidve	 udalosti	 potvrdili	 aktuálne	
spoločenské	 trendy	 a	 poukázali	 na	 výzvy,	 ktoré	 boli	 aj	 predmetom	 tejto	
konferencie. V rámci novembrových komunálnych volieb sa doktorandi 
venovali	 prípadovým	 štúdiám	 vybraných	 obcí,	 programu	 kandidátov	 na	
primátora	 či	 rastúcemu	 trendu	popularity	nezávislých	kandidátov.	Oblasť	
prezidentských	 volieb	 sa	 v	 tomto	 zborníku	 nachádza	 v	 podobe	 analýz	
prezidentských	kompetencii,	ich	dopadov,	ale	aj	súladu	s	Ústavou	Slovenskej	
republiky.	 Na	 tretiu	 kľúčovú	 tému	 konferencie,	 problematiku	 Ústavy	
a	 najvyšších	 ústavných	 činiteľov,	 nadväzuje	 náhľad	 na	 úlohu	 Ústavného	
súdu	 v	 modernej	 spoločnosti.	 Verejná	 správa	 však	 nie	 je	 len	 statický	
súbor	 normatívnych	 pravidiel,	 je	 to	 dynamický	 prvok	 každej	 modernej	
spoločnosti,	prinášajúci	mnohé	výzvy.	Štvrtou	témou	konferencie	PUBLICY	
2019	bola	preto	dynamika	verejnej	 správy,	 zahŕňajúca	 jej	 aktuálne	výzvy	
a	 vývojové	 trendy.	Tejto	problematiky	 sa	okrem	vyššie	 spomenutých	 tém	
doktorandi	dotkli	 aj	 analýzami	 tvorby	miestneho	marketingového	 imidžu	
obcí	a	pálčivého	problému	nezamestnanosti	mladých	ľudí.	Slovenská	verejná	
správa	bola	v	rámci	ďalších	príspevkov	porovnávaná	s	fungovaním	v	iných	
krajinách	Európskej	únie,	 najmä	na	úrovni	 elektronizácie	 verejnej	 správy	
a	cezhraničnej	spolupráce.		

Predmetom	 výskumu	 doktorandov	 sú	 teda	 témy	 aktuálne	 a	 pre	
konsolidáciu	 slovenskej	 demokracie	 nanajvýš	 dôležité.	 Dúfajme	 teda,	 že	
konferencia	 PUBLICY	 2019	 v	 začínajúcich	 vedeckých	 pracovníkoch	 ešte	
väčšmi	podporila	záujem	o	výskum	v	týchto	oblastiach	a	bola	im	vzájomnou	
inšpiráciou	pre	ich	ďalšiu	aktivitu.
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EURÓPSKY ORIENTOVANÁ KOMUNÁLNA 
POLITIKA AKO PREDPOKLAD 
CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

PhDr. Zdenko Čambal1

Abstract

The article deals with Europe-oriented community policy. That is only possible 
based on modern regionalism and a thorough application of the subsidiarity 
principle. Constitutionality, democracy, elections and citizens. Legally defined 
obligations of a local authority and municipal authority towards the citizen. 
The mayor and the assembly as elected authorities of the town. A managerial 
approach for running the town applied at the expense of the former paramount 
political system. The town as a product. What the town offers its own citizens, 
and obligations within the scope of subregion. A properly positioned marketing 
policy brings the town closer to people within the wider surroundings, along 
with a cultural program and services also within the scope of the region. 
Tourism as a source of finance for development of the town. The history of 
the town, architecture and sites as attributes and factors conditional for 
developing tourism. Swot analysis for how attractive the town of Holíč is. 
Utilisation of foreign resources as a requisite for rescuing the historical riches 
of the town, aimed at focusing the attention of potential visitors to the region. 
Funds of Norway, Switzerland and Liechtenstein in connection with funds 
coming from EU projects. Participation of the town of Holíč in cross-border 
projects. Cross-border cooperation as a primary principle for development 
of the region. Europe-oriented community policy as a prerequisite for cross-
border cooperation.

KEY WORDS: European Union, subsidiarity principle, town management, 
community policy, cross-border cooperation

ÚVOD

Členstvo	 Slovenskej	 republiky	 v	 európskych	 a	 euroatlantických	
štruktúrach	zásadným	spôsobom	určilo	naše	medzinárodné	postavenie	vo	
svete.	Upevnilo	sebavedomie	malého	štátu	uprostred	Európy,	ktorého	túžby	
po	 skutočnom	 sebaurčení	 zostávali	 po	 stáročia	 nenaplnené.	 Adekvátne,	
vo	 vnútri	 štátnych	 hraníc	 došlo	 k	 pozdvihnutiu	 povedomia	 vnútorných	

1	 Fakulta	 sociálnych	 vied	UCM	 v	 Trnave,	 Katedra	 verejnej	 správy,	 Bučianska	 4/A,	 917	 01	
Trnava. Email: zdenko.cambal@holic.sk.
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regiónov.	Začal	sa	proces	definovania	regionálnej	 identity,	niekde	na	báze	
vyšších	územných	celkov,	inde	na	základe	tradičných	územných	štruktúr.	

Čas	 ukázal,	 že	 bez	 prílivu	 zahraničných	 investícií,	 príchodu	 veľkých	
investorov	a	osobitnej	starostlivosti	štátu	o	menej	rozvinuté	regióny,	nebude	
možné	 držať	 tempo	 vývoja	 marginalizovaných	 oblastí	 oproti	 tradičným	
a	 rýchlo	 sa	 rozvíjajúcim	 centrám.	 Situácia	 sa	 zmenila	 po	 roku	 2000	
a	najmä	so	zreteľom	na	Partnerskú	dohodu	SR	na	roky	2014-2020,	keď	sa	
vypracovali	opatrenia	na	riešenie	súladu	so	stratégiou	Únie	na	zabezpečenie	
inteligentného,	udržateľného	a	inkluzívneho	rastu.	

Predpokladom	správneho	pochopenia	 samosprávy	 je	dôsledné	 trvanie	
na	 niektorých	 filozofických,	 sociologických	 a	 politologických	 pojmoch.	
Ide	 predovšetkým	 o	 demokraciu,	 ústavu,	 ústavnosť,	 občiansky	 princíp,	
regionálnu	 identitu,	 identitu	 mesta	 a	 samotného	 občana	 ako	 nositeľa	
základných	 práv	 a	 povinností.	 Práv	 nárokovať	 si	 na	 výhody	 v	 rámci	
spoločného	celku	a	povinnosti,	ktoré	spočívajú	v	individuálnej	zodpovednosti	
za	seba	a	rodinu	ako	aj	v	spoluzodpovednosti	za	štát.

Zaradenie	 Slovenskej	 republiky	 do	 Európskej	 únie	 takto	 sekundárne	
umožnilo	 občanom	 pocit	 politickej,	 ekonomickej	 a	 sociálnej	 bezpečnosti.	
Vyvážený	 hospodársky	 rast,	 cenová	 a	 menová	 stabilita,	 upevňovanie	
trhového	 mechanizmu	 na	 sociálnom	 základe,	 starostlivosť	 o	 životné	
prostredie	 s	 odstraňovaním	 zdedených	 ekologických	 problémov,	 vysoká	
produkčná	a	konkurenčná	schopnosť,	 to	všetko	sú	atribúty,	ktoré	sa	dnes	
dotýkajú	v	rámci	Slovenskej	republiky	aj	samotného	Záhoria	a	teda	aj	mesta	
Holíč.	

Príklad	 mesta	 Holíč	 dokumentuje	 ako	 uvedené	 programy	 vytvárajú	
priestor	pre	investície	na	zlepšenie	technického	stavu	prírodných	a	kultúrnych	
pamiatok,	zlepšenie	prístupu	k	prírodným	a	kultúrnym	pamiatkam.	Jednou	
z	 plánovaných	 aktivít	 je	 aj	 lepšie	 prepojenie	 infraštruktúry,	 a	 to	 vďaka	
výstavbe	nových	a	skvalitneniu	existujúcich	cestných	hraničných	prechodov.	
Osobitne	sa	zohľadňuje	dostupnosť	a	zvýšená	dopravná	bezpečnosť	chodcov	
a cyklistov.

1 METODIKA PRÁCE

Pri	zostavovaní	state	som	vychádzal	z	teoretických	poznatkov	získaných	
štúdiom,	 ďalej	 z	 odborných	 časopisov	 a	 dennej	 tlače,	 ktoré	 sa	 venujú	
problematike	 EÚ,	 komunálnej	 politiky,	 európskym	 projektom,	 cudzím	
zdrojom	 financovania	 a	 cezhraničnej	 spolupráce.	 Uplatnil	 som	 poznatky	
zo	štyroch	volebných	období	poslanca	a	podpredsedu	vyššieho	územného	
celku	Trnavského	samosprávneho	kraja,	kde	naďalej	pracujem	ako	nezávislý	
poslanec.	Rovnako	som	uplatnil	poznatky	z	troch	volebných	období	práce	
primátora	mesta	Holíč,	kde	som	bol	rovnako	zvolený	do	štvrtého	volebného	
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obdobia.	 Analyticky	 som	 rozoberal	 pojmy,	 ktoré	 z	 hľadiska	 vykonávanej	
praxe	považujem	za	podstatné	a	nevyhnutné.	Zameral	som	sa	iba	na	kľúčové	
slová,	 ktoré	 sú	 garanciou	 uplatňovania	 princípov	 demokracie,	 ústavnosti,	
zákonnosti,	subsidiarity	a	výkonu	komunálnej	politiky	v	prospech	občana	
na	úrovni	mesta	a	regiónu.	Abstrakcia	pojmov	a	syntéza	skúseností.

2 VÝSLEDKY VÝSKUMU

Demokracia	 pôvodne	 znamenala	 zriadenie	 gréckych	mestských	 štátov.	
Všeobecne	 ide	 o	 politický	 systém	 alebo	 zriadenie,	 v	 ktorom	 je	 zdrojom	
štátnej	moci	občan.	Demokracia	znamená	doslova	vládu,	ktorú	uskutočňuje	
ľud	 ako	 celok	 (Slovník	 politického	 myšlění,1989).	 Demokracia	 je	 forma	
spoločenského	 a	 politického	 usporiadania,	 kde	 každý	 jedinec	 je	 pánom	
svojho	 vlastného	 osudu	 i	 osudu	 celého	 spoločenstva	 a	 v	 ktorom	 sloboda	
jedného	človeka	končí	tam,	kde	začína	sloboda	druhého	(Slovník	ekonomie	
a	sociálních	věd,	1995).

Pre	 napĺňanie	 princípov	 občianskej	 spoločnosti	 je	 najdôležitejšia	
zákonnosť.	 Zodpovednosť	 spoločnosti	 voči	 jedincovi	 a	 naopak.	 Silnejšie	
uplatnenie	sociálnej	stránky	trhového	modelu.	Individuálna	zodpovednosť	
jedinca	 za	 seba,	 kombinovaná	 zo	 záchranou	 sociálnou	 sieťou	 spoločnosti	
v	prípade	osobného	zlyhania.	Základom	všetkých	zákonov	je	ústava.	Netreba	
ju	meniť,	 je	potrebné	ju	ctiť	a	dodržiavať.	Samozrejme,	čas	beží	a	doba	sa	
mení.	Je	možné	robiť	potrebné	dodatky,	ale	v	každom	prípade	treba	zachovať	
jej	ducha.	Ten	hovorí	o	našich	základoch	a	princípoch	správania.	

Základným	 zákonom	 každého	 štátu	 je	 ústava.	 Charakteristickým	
slovom	v	minulosti,	 ktorý	 nahrádza	 tento	 pojem	bola	 konštitúcia.	Možno	
aj	 lepšie	 vystihoval	 podstatnú	 funkciu	 ústavy,	 pretože	 ide	 o	 nadradenú	
a	najdôležitejšiu	formu	zákona.	Ústava	je	právnym	dokladom	a	predpokladom	
fungovania	 štátneho	 útvaru.	 Niektoré	 definície	 hovoria	 o	 normatívnej	
podobe	jestvovania	štátu.	Tento	základný	normatívny	akt	má	najvyššiu	silu	
a	od		nej	sa	odvíjajú	ostatné	zákony.	

Trvalo	nesmierne	dlho,	kým	sa	Slovenská	republika	a	jej	štátotvorný	národ	
stala	na	vlastnom	území	zvrchovaným,	demokratickým	a	právnym	štátom.	
Od	svojho	vzniku	sa	neviaže	na	nijakú	ideológiu	ani	náboženstvo.	Slovanská	
republika	uznáva	a	dodržiava	všeobecné	pravidlá	medzinárodného	práva,	
medzinárodné	 zmluvy,	 ktorými	 je	 viazaná	 a	 svoje	 ďalšie	 medzinárodné	
záväzky.	

Ducha	ústavnosti	si	každý	občan	nosí	v	sebe.	Deje	sa	tak	v	podvedome,	na	
základe	výchovy	v	rodine	a	v	škole.	Každý	človek	automaticky	predpokladá,	
že	 niekam	 patrí.	 Ak	 aj	 porušuje	 pravidlá,	 cíti,	 že	 sa	 deje	 niečo	 v	 rozpore	
so	zákonmi,	zvykmi	a	predpismi.	Tento	princíp	je	citeľný	aj	v	samospráve.	
Otvorenie	hraníc	 a	 sloboda	pohybu	všetkých	 atribútov	 života	 spoločnosti	
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vedú	k	upevňovaniu	ústavnosti,	pretože	v	tradičných	a	dlhodobo	existujúcich	
štátoch	sú	zákonnosť	a	vzťah	k	ústave	vnímané	ešte	citlivejšie.	

Globalizácia	postupne	mení	všetky	doterajšie	a	ustálené	hodnoty.	Stierajú	
sa	hranice	nielen	územné,	ale	 i	 v	myslení	 ľudí	a	 celých	národov.	Hrozbou	
sa	stáva	unifikácia	názorov.	Strata	vzťahu	k	tradíciám	a	vlastnej	osobitosti.	
Vytrhnutie	z	vlastných	koreňov	znamená	podľahnutie	názorovým	vlnám	zo	
zahraničia.	Mení	sa	vplyv	náboženstva,	viery	a	vedy	na	výchovu	mladých.	
Tak,	 ako	miznú	z	povrchu	planéty	 živočíšne	druhy,	 stráca	 sa	aj	bohatstvo	
jazykov.

Identita	označuje	rovnakosť.	Kolektívna	identita	spája	jednotlivcov,	ktorí	
vyznávajú	 spoločné	 hodnoty	 a	 zdieľajú	 určité	 znaky.	 Identita	 prechádza	
vývojom,	 nie	 vždy	 k	 lepšiemu,	 ale	 v	 zásade	 sa	 vymedzuje	 oproti	 okoliu.	
Tvorí	 sa	 na	 dvoch	 základných	 pilieroch.	 Na	 podobnosti	 a	 odlišnosti.	 Ide	
o	vymedzenie	inakosti	oproti	susedom.	Každá	uzavretá	komunita	vylučuje	
zo	 svojho	 stredu	 zložky,	 ktoré	 pre	 ňu	 nie	 sú	 prirodzené.	 Pokiaľ	 nie	 sme	
obklopení	nejakým	 „oni“	nemôže	vzniknúť	ani	 žiadne	 „my“	 (SANTORI,	G.	
2005,	 Pluralismus,	 multikuralismus	 a	 přistehovalci.	 Esej	 o	 multietnické	
společnosti).	

Kultúra	 nie	 je	 statická,	 ale	 neustále	 sa	 vytvára	 a	 pretvára.	 Niečo	 nové	
vzniká	a	čosi	zastarané	zaniká.	Platí	to	generálne.	Na	úrovni	Európy,	štátu,	
regiónu,	 mikroregiónu,	 obce	 i	 mesta.	 Opačným	 problémom	 je	 potom	
integrácia	do	väčších	celkov.	Spájajú	sa	entity,	ktoré	majú	vlastnú	identitu	
a	môžu	 narážať	 na	 vzájomné	 nepochopenie.	 Nielen	 jednotlivci,	 ale	 i	 celé	
sociálne	 skupiny,	 dokonca	 i	 národy	 neustále	 	 porovnávajú.	 Komparácia	
v	tomto	zmysle	znamená	prirodzené	hľadanie	výhod.	

Identita	 súvisí	 s	 pocitom	 spolupatričnosti.	 Spolupatričnosť	 vzrastá	
vždy	v	dobe	akéhokoľvek	ohrozenia,	skupiny,	etnika	alebo	národa	z	vonka.	
Prehlbuje	 sa	 seba	 porozumenie	 a	 prostredníctvom	 konfliktu	 z	 vonkajším	
nepriateľom	 etnikum	 lepšie	 rozumie	 samé	 seba.	 V	 prípade	 Európy	 platí	
pravidlo,	že	vždy	sa	spájala	proti	niekomu	a	niečomu	málokedy	pre	niekoho	
a	 za	 niečo.	 Opätovne	 sa	 potvrdzuje,	 že	 nevyhnutnou	 súčasťou	 identity	 je	
vymedzenie	sa	voči	inakosti.	

Napriek	 tomu	 čelí	 prijímanie	 rozhodnutí	 a	 európskej	 úrovni	
pochybnostiam.	 Prijímanie	 politických	 rozhodnutí,	 môžeme	 rozdeliť	 do	
dvoch	 kategórií.	 Tou	 prvou	 je	 hľadanie	 kompromisov	 medzi	 národnými	
záujmami.	 Európske	 politické	 riešenia	 sú	 	 vždy	 výsledkom	 kompromisu.	
Formovanie	európskej	identity	má	inkluzívny	charakter	a	môže	byť	vhodným	
spôsobom	 ako	 prekonať	 kultúrne	 rozpory,	 ktoré	 by	 mohli	 v	 konečnom	
dôsledku	viesť	k	neúspechu	európskeho	projektu	(HABERMAS,	J.	2000,	The	
incusion	of	the	Other.	Studies	in	Political	Theory).	

Definovať	 Európsku	 identitu	 je	 omnoho	 ťažšie	 ako	 národnú.	 Nielen	
preto,	 že	 novootvorená	 európska	 identita	 neustále	 podlieha	 kritike	 zo	
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strany	členských	štátov	a	tiež	pribúdajú	krajiny,	v	ktorých	sa	hlásia	o	slovo	
nacionalistické	politické	strany,	ktoré	volajú,	buď	po	určitej	zásadnej	reforme	
EÚ	alebo	priamo	po	národnom	exite	z	tohto	celku.	Táto	argumentácia	pritom	
vždy	pramení	s	uprednostňovania	národnej	identity.	

Národná	 identita	 je	 tvorená	 a	 závisí	 od	 základných	 atribútov	 národa,	
ktorými	sú	obývanie	rodnej	zeme,	prítomnosť	spoločných	mýtov	a	spoločnej	
histórie,	 spoločnej	 verejnej	 kultúry	 a	 ekonomiky	 a	 rovnaké	 práva	
a	povinnosti	pre	všetkých	členov	(SMITH,	A.	2003,	Etnický	základ	národní	
identity.	In	Hroch.	M.	Pohledy	na	národ	a	nacionalizmus).	V	širšom	rámci	ide	
aj	o	tradície,	vierovyznanie,	zvyky,	povery	a		prirodzene	vytvorené	zákony,	
ktoré	z	vonkajšieho	pohľadu	nemusia	mať	celkom	pochopiteľnú	logiku.	Aby	
sa	predišlo	budúcim	nepochopeniam,	od	začiatku	vzniku	EÚ	sa	razilo	heslo,	
že	je	zjednotená	v	rozmanitosti.

Človek,	občan	a	volič	sú	tri	metamorfózy	ľudskej	bytosti,	ktoré	prechádzajú	
celým	vývojom	moderného	politického	života.	Ľudia	sa	od	nepamäti	združujú	
do	väčších	spoločenských	celkov.	Je	to	prirodzené.	Rozhodujúci	pre	úspešné	
napredovanie	jednotlivca	je	párový	a	rodinný	život,	ktorý	logicky	prerastá	
v	širšiu	komunitu.	Tá	je	potom	predpokladom	fungovania	obecnej	komunity	
a	pri	jej	ďalšom	raste	mestskej	municipality.		

Individuálny	 jednotlivec	 si	 takto	 napĺňa	 potreby,	 ktoré	 nesúvisia	 len	
so	 spoločenským	 životom	 a	 kultúrnou	 komunikáciou,	 ale	 predovšetkým	
uspokojuje	jednotlivé	preferencie,	ktoré	sa	dotýkajú	jeho	konzumných	potrieb,	
zdravotných	problémov,	bezpečnostných	otázok	a	najmä	pracovnej	realizácie.	

Predpokladom	 spravodlivého	 a	 rovnoprávneho	 rozvoja	 komunít	 je	
zákonnosť	 a	 demokratické	 parametre.	 Tie	 závisia	 od	 fungovania	 štátu	
a	 garantujú	 ich	 piliere	 štátnej	 moci.	 Najdôležitejším	 kontextom	 v	 tejto	
súvislosti	 je	 medzinárodné	 uznanie.	 Hranice	 Slovenskej	 republiky	 sú	
upevnené	 a	 z	 vonka	 chránené	 hranicami	 Európskej	 únie.	 Aby	 Slovenská	
republika	 nezískavala	 len	 výhody,	 ale	 sama	 recipročne	 prispievala	
európskemu	celku,	má	stanovené	priority,	ktoré	musí	dôsledne	napĺňať.	Ide	
o nasledovné: 

•	 Dôveryhodné	a	rešpektované	Slovensko	v	Európe,
•	 Stabilný	a	spoľahlivý	partner	NATO	ako	garanta	bezpečnosti	SR,
•	 Rozvoj	 dvojstranných	 vzťahov	 so	 štátmi	 EÚ	 a	 NATO,	 osobitne	

usporiadané	a	rovnocenné	vzťahy	so	susedmi,
•	 Podpora	 rozširovania	 priestoru	 stability,	 demokracie	 a	 partnerstva	

s	dôrazom	na	štáty	Západného	Balkánu	a	východného	partnerstva
•	 Podpora	 ekonomických	 záujmov,	 investícii	 a	 inovácií	 a	 energetická	

bezpečnosť,
•	 Zodpovedný	 prístup	 ku	 globálnym	 výzvam	 s	 využitím	 potenciálu	

medzinárodných	organizácii,
•	 Pomoc	a	ochrana	občanov	Slovenska	v	zahraničí,
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•	 Rešpektovanie	 a	 posilňovanie	 záväznosti	 práva	 v	 medzinárodnom	
prostredí	 a	 inštitúciách,	 presadzovanie	 ich	 vymožiteľnosti	 ako	
kľúčového	 nástroja	 ochrany	 suverenity	 štátu	 (www.vláda.gov.sk-	
poislnenie	postavenia	SR	v	EU	a	vo	svete).

 
Demokracia	predpokladá,	 že	 ľud	 je	 zdrojom	moci	 a	 z	 toho	vyplýva,	 že	

občania	musia	vytvárať	spoločenstvo.	Národ,	ktorý	je	vymedzený	územne,	
kultúrne	 a	 politicky.	 Obyvatelia	 EÚ	 nemôžu	 byť	 považovaní	 za	 jej	 ľud,	
pretože	sa	nedá	definovať	národne	nakoľko	EÚ	má	28	členov.	Vytvára	sa	teda	
nový	pojem	–	kolektívna	politická	identita	–	európska	identita,	ktorá	tvorí	
a	garantuje	procesy	 rozhodovania.	Výraznou	prekážkou	 je	aj	 rozmanitosť	
európskych	 jazykov,	 kde	 existuje	 23	 úradne	 uznaných	 jazykov,	 ktoré	 sú	
pracovnými	jazykmi	únie.	

Európa	 je	 bohatá	 svojou	 rozmanitosťou,	 ale	 časovo,	 vedomostne,	
informačne,	výkonovo	a	mentálne	ju	treba	zosúladiť.	Za	všetkým	je	spoločný	
cieľ	 a	 tým	 je	 spokojný	 občan.	 Človek	 je	 vo	 svojej	 podstate	 nespokojný	
tvor.	 Porovnáva	 a	 túži.	 Ak	 je	 nespokojný,	migruje.	Migrácia	 je	 spôsobená	
ekonomickými,	 spoločenskými	 a	 kultúrnymi	 podnetmi.	 Vyrovnanie	
podmienok	znamená,	že	človek	sa	opäť	stane	spokojným	občanom	a	to	je	
základným	 predpokladom	 skutočného	 vlastenectva,	 hrdosti	 na	 domov,	
ochoty	pracovať	pre	seba,	rodinu	a	širší	celok.	

Na	úrovni	riadenia	mesta	to	potom	znamená	nasledovné	povinnosti:	
•	 budovať	 dôveryhodnosť	 mesta	 nielen	 ako	 municipality,	 ktorá	

poskytuje	 predpoklady	 pre	 život	 a	 bývanie,	 ale	 je	 aj	 spoľahlivým	
partnerom	 pre	 podnikateľov,	 občianske	 združenia,	 tretí	 sektor	
a	cezhraničnú	spoluprácu

•	 prehlbovať	 vnútornú	 bezpečnosť,	 aby	 bolo	 možné	 plniť	 záväzky	
centra	voči	EÚ

•	 rozvíjať	dvojstranné	vzťahy	s	partnerskými	mestami	v	zahraničí	ako	
aj	s	partnermi	v	cezhraničnom	styku,	aby	bolo	možné	čerpať	finančné	
prostriedky	smerované	na	centrálne	stanovené	projekty

•	 budovať	 predpoklady	 pre	 stabilitu,	 demokraciu	 a	 partnerstvo,	 čo	
znemená	 eliminovať	 na	 mestskej	 úrovni	 všetky	 prejavy	 xenofóbie,	
vymedzovania	 sa,	 nenávisti	 k	 iným	 etnikám,	 vierovyznaniam,	
politickým	smerom,	pohlaviam	a	netradičným	prejavom	správania	sa,	
pokiaľ	neohrozujú	etiku	a	morálku,	ktorá	je	zakotvená	v	celom	duchu	
a	intenciách	Ústavy	SR

•	 pre	 tento	 účel	 je	 však	 dôsledne	 trvať	 na	 požiadavke,	 aby	 každý	
prisťahovalec	 a	 cudzinec,	 ktorého	 mesta	 na	 svojej	 pôde	 uvíta,	
akceptoval	 zákony,	 pravidlá,	 normy,	 tradície	 a	 všeobecné	 záväzné	
nariadenia

•	 podporovať	ekonomické	záujmy	podnikateľov	a	vytvárať	podmienky	
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pre	investície,	inovácie,	startupy	v	spádovom	regióne	
•	 podieľať	 sa	 na	 prístupe	 ku	 globálnym	 výzvam	 	 najmä	 čo	 sa	 týka	

ekológie,	životného	prostredia	a	demokratizácie	života	v	spoločnosti

Štátna	moc	pochádza	od	občanov,	ktorí	ju	vykonávajú	prostredníctvom	
svojich	 volených	 zástupcov	 alebo	 priamo.	 Ľudia	 sú	 slobodní	 a	 rovní	
v	 dôstojnosti	 i	 v	 právach.	 Základné	 práva	 a	 slobody	 sú	 neodňateľné	
a	 nezrušiteľné.	 Štátne	 orgány	 môžu	 konať	 iba	 na	 základe	 ústavy,	 v	 jej	
medziach	 a	 v	 rozsahu	 a	 spôsobom,	 ktorý	 ustanoví	 zákon.	 Slovenská	
republika	môže	medzinárodnou	zmluvou	preniesť	výkon	časti	svojich	práv	
na	Európske	spoločenstvá	a	Európsku	úniu.	

V	 EÚ	 je	 rozhodujúci	 princíp	 subsidiarity.	 Subsidiarita	 sa	 definuje	 ako	
zásada,	 že	 EÚ	 je	 oprávnená	 konať	 len	 v	 prípade,	 ak	 vytýčený	 cieľ	 nie	 je	
možné	dosiahnuť	efektívnejšie	na	inej	úrovni.	V	tejto	súvislosti	je	definovaná	
aj	 úloha	 regiónov.	 EÚ	 koná	 do	 tej	miery,	 pokiaľ	 nie	 je	možné	 zamýšľané	
ciele	činnosti	dosiahnuť	uspokojivo	členskými	štátmi	na	úrovni	ústrednej,	
regionálnej	a	či	miestnej.	Bližšie	podmienky	stanovuje	protokol	o	používaní	
zásad	subsidiarity	a	proporcionality,	ktorý	je	pripojený	k	Zmluve	o	Európskej	
únii.

2.1 Vybrané okruhy širších súvislostí ovplyvňujúcich komunálnu 
politiku

Podľa	 pôvodnej	 predstavy	 sa	 malo	 zjednotenie	 Európy	 uskutočniť	
postupne	a	nepozorovane.	Ekonomicky,	politicky	a	spoločensky	bezbolestne.	
Hospodárska	 integrácia	mala	 prirodzene	 smerovať	 k	 politickej	 integrácii,	
ktorá	 sa	 mala	 stať	 jej	 vrcholom.	 	 Európania	 sú	 vo	 vzťahu	 k	 európskej	
integrácii	 plní	 protichodných	 názorov.	 Nedokážu	 definovať	 základné	
hodnoty	 a	 ciele	 európskej	 integrácie.	 Tie	 zostávajú	 často	 neprehľadné.	
Vízia	zjednotenej	Európy	so	širokou	podporou	občanov	neustále	naráža	na	
rozpory	s	individuálnymi	záujmami	národných	štátov.	

Európska	 únia	 disponuje	 množstvom	 právomocí.	 Svojím	 spôsobom	
spĺňa	 podmienku	 inštitucionálnej	 kontroly	 územia.	 Podporuje	 hodnoty,	
sleduje	 ciele	 a	 slúži	 	 záujmom	 svojich	 ľudí,	 ktorí	 sú	 občanmi	 členských	
štátov.	 Zabezpečuje	 konzistentnosť,	 efektívnosť	 a	 kontinuitu	 národných	
politík	 a	 vykonáva	 všetky	 právomoci,	 ktoré	 jej	 boli	 zverené	 členskými	
štátmi	 prostredníctvom	 zakladajúcich	 zmlúv.	 Inštitucionálna	 štruktúra	 sa	
od	 založenia	Európskych	 spoločenstiev	významnejšie	nemenila.	 Základný	
inštitucionálny	systém	je	dodnes	založený	na	štyroch	inštitúciách.	Tvorí	ho	
Európska	komisia,	Rada	EÚ,	Európsky	parlament	a	Súdny	dvor.	
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K	 pôvodným	 inštitúciám	 neskôr	 pribudli	 aj	 Dvor	 audítorov,	 Európska	
rada	 a	 Európska	 centrálna	 banka.	 Zakladajúce	 zmluvy	 určujú	 rozsah	
právomocí	 jednotlivých	 inštitúcii,	 ako	 aj	 ich	 vzájomné	 vzťahy	 a	 prípadnú	
kooperáciu.	Napriek	tomu	čelí	prijímanie	rozhodnutí	na	európskej	úrovni	
pochybnostiam	 z	 úrovne	 jednotlivých	 štátov.	 Takáto	 zásadná	 zmena	
pravdepodobne	potrebuje	generačnú	výmenu,	aby	sa	tento	systém	riadenia	
začal	považovať	za	samozrejmý.	

Demokratický	 deficit	 môžeme	 v	 kontexte	 EÚ	 definovať	 ako	 prenos	
národných	právomocí	na	európske	inštitúcie.	Paralelne	dochádza	k	posunu	
ťažiska	 rozhodovania	 na	 exekutívy	 členských	 štátov	 na	 úkor	 	 národných	
parlamentov,	v	ktorých	pôsobia	reálne	demokraticky	zvolení	reprezentanti	
ľudu.	 Vzhľadom	 na	 rozsah	 právomocí,	 ktoré	 členské	 štáty	 preniesli,	 sú	
požiadavky	 na	 väčšiu	 mieru	 demokracie	 a	 transparentnosti	 európskeho	
rozhodovania	oprávnené.	Napriek	zjavnej	snahe	o	priblíženie	sa	občanom	
ostáva	 Európsky	 parlament	 od	 bežných	 ľudí	 vzdialený	 a	 chýba	 mu	 to	
najpodstatnejšie	–	ľud,	ktorý	by	reprezentoval.	

Nastoľujem	 tieto	 otázky	 preto,	 že	 niektoré	 faktory	 dnes	 ešte	 nevieme	
predvídať.	 Keď	 sa	 pred	 rokmi	 analyzovali	 teoretické	 postupy,	 tvorby	
európskej	 identity	a	zhutňovania	európskeho	ľudu,	nikto	nepredpokladal,	
aké	fatálne	dôsledky	prinesie	migrácia.	Ekonomický	cyklus	sa	dá	načrtnúť,	
ale	 spoločenské	 pohyby	 sú	 komplikovanejšie.	 Referendum	 o	 Brexite	
a	úvahy	o	ďalšom	referende	o	jeho	zrušení,	zadlženosť	Grécka,	Španielska,	
Portugalska	a	dnes	už	i	špecifická	situácia	v	Taliansku.		Akou	náhradou	za	
silné	celky,	ktoré	podliehajú	odstredivým	silám,	sú	podstatne	menej	výkonné	
krajiny,	ktoré	sa	naopak	snažia	dostať	do	EÚ?	

Súčasné	 svetové	 hospodárstvo	 prechádza	 turbulentnými	 zmenami.	 Sú	
vyvolané	mnohými	okolnosťami	komplikujúcimi	jeho	spoločensko-politické	
a	 sociálno-ekonomické	 napredovanie.	 	Majú	 však	 nesporné	 konzekvencie	
a	narúšajú	stabilitu	jeho	jednotlivých	teritoriálnych	súčastí.	Vo	veľkej	miere	
sa	to	dotýka	samotnej	EÚ.	Zatiaľ	čo	niektoré	vplyvy	sú	globálne,	 iné	majú	
regionálnu,	 či	 lokálnu	 podobu.	 Tieto	 však	majú	 potenciál	 prerásť	 vlastné	
územné	hranice	a	etablovať	sa	v	nadnárodnom	rozmere.	 	V	roku	2019	sa	
dostávame	do	 fázy,	 keď	pomaly	 očakávame	vstup	 ekonomiky	do	 krízovej	
časti	hospodárskeho	cyklu.	

Solídne	hospodárske	výsledky	a	relatívne	dlhodobý	vysoký	rast	všetkých	
významných	ukazovateľov	ako	je	národný	dôchodok,	obchod,	investície,	rast	
miezd	i	zamestnanosť,	alebo	nízka	inflácia	dávajú	do	určitej	miery	zabudnúť	
na	predchádzajúcu	hypotekárnu	krízu	v	USA	a	jej	katastrofálne	konzekvencie	
do	 finančnej	 pozície	 väčšiny	 rozvinutých	 krajín,	 hlavne	 na	 európskom	
kontinente.	Nejako	sa	však	blahovoľne	prehliadajú	aj	rôzne	iné		aktuálne,	no	
už	menej	priaznivé	tendencie	a	fakty	týkajúce	sa	rastu	celosvetovej	chudoby	
na	 strane	 jednej	 a	 bohatstva	 jednotlivcov	 na	 strane	 druhej,	 	 expandujúci	
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pohyb	emigrantov,	prehlbujúce	sa	bezpečnostné	riziká	v	rôznych	častiach	
našej	zemegule,	či	planetárna	devastácie	životného	prostredia.

Globalizácia	 svetového	 hospodárstva,	 koncentrácia	 bohatstva	 v	 čoraz	
užšej	 percentuálnej	 časti	 podnikateľskej	 špičky	 sveta,	 možná	 strata	
pracovných	príležitostí	z	titulu	automatizácie	a	robotizácie,	rozpad	tradičnej	
spoločnosti,	pokles	úlohy	kresťanstva,	vzájomné	prerastanie	etník	a	populácii,	
ktoré	nezdieľajú	spoločné	hodnoty,	veda	a	výskum	zacielené	na	zbrojenie	
namiesto	 riešenia	 skutočných	 problémov	 absolútnej	 väčšiny,	 obyvateľov	
Zeme,	devastácia	životného	prostredia,	klimatické	zmeny,	ohrozenie	zdrojov	
pitnej	vody,	geneticky	zdevastované	potraviny,	organizovaný	zločin,	nárast	
zadlženosti	 obyvateľstva,	 vojnové	 konflikty	 –	 to	 všetko	 vedie	 ľudí	 a	 teda	
aj	 občanov	 tradičných,	 silných	 štátov	 k	 neistote,	 nerozhodnosti,	 zúfalstvo	
a	odporu	voči	establishmentu,	nedôvere	k	politikom	a	tým	aj	k	politickým	
a	ekonomickým	štruktúram.	

Náš	svet	zaplavujú	dáta,	ktoré	bežne	k	životu	nepotrebujeme.	Miliardy	
informácií	 doslova	 explodovali	 vo	 všetkých	 sférach	 hospodárskeho	
života,	 pričom	 prudko	 zvýšili	 napr.	 produktivitu	 práce	 a	 modernizovali	
celý	 sekundárny	 a	 terciárny	 sektor	 vo	 všetkých	 dôležitých	 národných	
ekonomikách.	Tento	vstup	nabral	„na	obrátkach“	a	rýchlo	prenikol	nielen	do	
produkčných	sfér,	ale	i	do	bežného	života	ľudí.	Výsledky	boli	pozoruhodné	
hlavne	 v	 Ázii,	 kde	 viaceré	 krajiny	 preskočili	 niektoré	 klasické	 vývojové	
medzi	 etapy	 a	 zaradili	medzi	najvyspelejšie	 ekonomiky	 sveta.	 Iné	 sa	 ešte	
o	 dosiahnutie	 tejto	 méty	 cieľavedome	 usilujú.	 Na	 druhej	 strane	 nastali	
pozitívne	posuny	aj	v	Európe,	či	v	jednotlivých	krajinách	nachádzajúcich	sa	
na tomto kontinente. 

Rast	 konkurencieschopnosti,	 zvyšovanie	 ekonomickej	 úrovne	
a	 presadzovanie	 strategických	 projektov	 súvisiacich	 hlavne	 s	 podporou	
udržateľného	rozvoja,	dlhodobo	tvoria	posledné	obdobie,	nosnú	rozvojovú	
agendu	všetkých	 	členských	krajín	európskej	komunity.	Zároveň	nemožno	
stratiť	 zo	 zreteľa,	 že	 celé	 svetové	 hospodárstvo	 prechádza	 zásadnými	
geopolitickými,	 makroekonomickými	 i	 lokálnymi	 zmenami	 vyvolanými	
významnými	 podnetmi	 prichádzajúcimi	 hlavne	 z	 externého	 prostredia.	
Popri	 tých,	 ktoré	 si	 vyžadujú	 koordinované	 celosvetové	 úsilie	 týkajúce	
sa	 najmä	 hrozieb	 súvisiacimi	 so	 zmenami	 klímy,	 rýchleho	 zhoršovania	
životného	 prostredia,	 ochrany	 energetických	 a	 vodných	 zdrojov,	 ale	 aj	
medzinárodným	 terorizmom	 či	 galopujúcou	 migráciou,	 sa	 prehlbujú	
problémy	na	medzinárodných	trhoch.	

Závažné	 otázky	 týkajúce	 sa	 budúceho	 smerovania	 svetového	
hospodárstva	a	toho,	čo	to	budú	znamenať	rôzne	vývojové	zmeny		pre	jeho	
jednotlivé	teritoriálne	súčasti.	si	kladie	stále	viac	uznávaných	odborníkov.	
Väčšinou	sa	poukazujú	na	to,	že:	„Nielen	firmy,	ale	aj	celé	štáty	prestávajú	
stačiť	 globalizácii	 a	 všetky	 ekonomické	 sektory	 –	 poľnohospodárstvo,	
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priemysel,	služby,	štát	–	sa	už	vyčerpali.	Začneme	prechádzať	od	globálnej	
k	 lokálnej	 spoločnosti,	 s	 ktorou	 príde	 tiež	 tlak	 na	 väčšiu	 samostatnosť	
regiónov.	 Takáto	 spoločnosť	 už	 nevníma	 ekonomiku	 podľa	 špeciálnych	
sektorov,	ale	vníma	ju	ako	integrovaný	lokálny	systém	–	všetko	je	prepojené.	
Nadnárodné	 spoločnosti	 ešte	 nepochopili,	 že	 globalizácia	 dosiahla	 svoje	
maximum	a	ústup	od	nej	bude	znamenať,	 že	budú	čoraz	menej	 stabilnou	
súčasťou	tohto	hospodárstva	(BALÁŽ,	P.	,	HAMARA,	A.,	SOPKOVÁ,	G.	(2015),	
s.	56).

Územná	 samospráva	 predstavuje	 na	 každom	 stupni	 riadenia	 presne	
vymedzený	celok.	Pridelené	úlohy	a	funkcie	vytvárajú	predpoklady	a	právo	
na	samostatné	rozhodovanie	v	rámci	pridelených	kompetencií.	Príkladom	
územnej	samosprávy	v	podmienkach	Slovenskej	republiky	sú	obce	a	mestá.	
Život	ľudí	sa	napĺňa	v	regiónoch,	ktorých	tradične	ohraničené	územia	sa	až	
na	niektoré	anomálie	prekrývajú	s	vyššími	územnými	celkami.	Príkladom	
takejto	anomálie	je	Trnavský	samosprávy	kraj,	ktorý	vznikol	od	Záhoria	po	
Žitný	ostrov	z	dôvodu,	aby	určité	skupiny	obyvateľstva	necítili	spolupatričnosť	
k	spoluobčanom	vo	vedľajšom	územnom	celku.	Samospráva	má	vymedzené	
svoje	 kompetencie	 tým,	 že	 sú	 zakotvené	 v	 ústave.	 Samosprávy	 vytvárajú	
vlastné	orgány,	ktoré	zabezpečujú	jej	výkon.	

Na	fungovanie	samosprávy	má	výrazný	vplyv	inštitucionálne	nastavenie	
systému	 a	 počet	 základných	 jednotiek	 miestnej	 samosprávy,	 ktorý	
vypovedá	 o	 stave	 a	 charaktere	 sídelnej	 štruktúry.	 Teritoriálnu	nestabilitu	
a	modifikácie	sídelnej	konfigurácie	či	už	v	kontexte	zvyšovania	počtu	obcí	
alebo	 znižovania	 je	 dôležité	 chápať	 ako	 sprievodný	 jav	 politickej	 klímy	
a	 charakteru	 režimu	 (Komunálna	 štruktúra	 a	 interakcie	medzi	 miestnou	
samosprávou	a	centrálnou	vládou	v	ČR).

Komunálna	 štruktúra	 a	 jej	 logické	 usporiadanie	 má	 veľký	 vplyv	 na	
interakciu	 z	 regionálnou	 samosprávou	 a	 vládou	 Slovenskej	 republiky.	
Zatiaľ,	čo	v	čase	socialistického	režimu	prevládali	na	Slovensku	integračné	
tendencie	 po	 revolúcii	 v	 roku	 1989	 sa	 situácia	 zmenila.	 Na	 lokálnu	
konfiguráciu	obcí	mali	 vplyv	 tendencie	dezintegrácie	 a	osamostatňovania	
sa.	Niektoré	obce	 sa	 rozpadali	na	menšie	administratívne	 jednotky.	Často	
mohlo	ísť	aj	o	napĺňanie	osobných	ambícii	ľudí,	ktorí	zmeny	presadzovali.	

Opačná	 tendencia	 bola	 na	 úrovni	 regionálnych	 samospráv,	 kde	
oproti	 pôvodnému	 modelu	 troch	 krajov	 vzniklo	 osem	 územných	 celkov	
a	odvtedy	sa	o	tomto	členení	neustále	vedú	diskusie.	V	prípade	Trnavského	
samosprávneho	kraja	sa	opäť	naráža	na	logiku	kam	patria	okresy	Galanta	
a	 Dunajská	 Streda	 a	 prečo	 bolo	 rozbité	 pomerne	 kompaktné	 Záhorie.	
Zvíťazila	 politická	 chladnokrvnosť	 a	 racionalita.	 Vzhľadom	 na	 finančnú	
náročnosť	 riešenia	 treba	 túto	 skutočnosť	 brať,	 že	 je	 to	 nespochybniteľné	
status	 quo.	 Obce	 a	mestá	 sú	 v	 podstate	 sumárom	 ľudí,	 ktorí	 v	 nich	 žijú.	
Predstavujú	však	vyššiu	kvalitu.	
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V	 prospech	 formovania	 väčších	 samosprávnych	 celkov	 hovoria	 fakty.	
Najčastejšie	 sa	 objavujú	 nasledovné	 pozitíva	 zmieňované	 v	 prospech	
územne	sceleného	usporiadania:

•	 Ekonomická	 udržateľnosť	 a	 vyššia	 pravdepodobnosť	 realizácie	
ekonomického	 rozvoja	 prostredníctvom	 využitia	 vlastného	
endogénneho	potenciálu,	ktorý	často	krát	absentuje	v	prípade	malých	
obcí,	ktoré	strácajú	atraktivitu	pre	mladých	ľudí	a	produktívnu	časť	
obyvateľstva.,	

•	 Vyššia	pravdepodobnosť	disponovania	resp.	prilákania	kvalifikovanej	
pracovnej	sily	–	profesionálnejší	výkon	úloh	a	plnenie	funkcii,	

•	 Možnosť	 financovania	 náročnejších	 projektov,	 markantných	 pre	
zabezpečenie	efektívneho	chodu	a	rozvoja,	

•	 Lepšie	 technické	 vybavenie	 predznačujúce	 kvalitnejší	 a	 efektívnejší	
výkon	miestnej	samosprávy

•	 Integráciou	 menších	 primárnych	 jednotiek	 miestnej	 samosprávy	
narastá	lokálna	autonómia	a	paralelne	sa	zvyšuje	perspektíva	veľkej	
obce	ako	finančne	nezávislej	samosprávnej	jednotky	

Komunálna	aj	regionálna	politika	sú	omnoho	konkrétnejšie	ako	tzv.	veľká	
politika.	Tam	robí	minister	strategické	rozhodnutia,	pripravuje	zákony,	ktoré	
ovplyvnia	realitu	často	až	potom,	keď	on	už	nie	je	vo	funkcii.	V	malej	politike	
vidíte	 výsledok	 omnoho	 skôr,	 zrekonštruujete	 detské	 ihrisko,	 opravíte	
chodník,	 vymeníte	 okná	 na	 škole,	 to	 všetko	môže	 hneď	 slúžiť	 ľuďom.	 Aj	
vzťah	 s	 nimi	 je	 omnoho	 bližší.	 Ak	má	 občan	 problém,	 s	 ktorým	 si	 nevie	
poradiť,	prvý	na	koho	sa	obráti,	je	starosta,	či	primátor	mesta.

Určité	 skupiny	obyvateľstva	neustále	ohrozuje	 riziko	chudoby.	Hranica	
chudoby	 spolu	 s	 hrozbou	 sociálneho	 vylúčenia	 obmedzuje	 viac	 ako	
18%	 obyvateľov	 Slovenskej	 republiky.	 Osobitne	 sú	 ohrozené	 deti,	 ktoré	
sú	 odkázané	 na	 neprispôsobivých	 rodičov.	 Opäť	 problematika,	 ktorá	
sa	 dennodenne	 týka	 práce	 starostov	 a	 primátorov	 s	 ohľadom	 na	 nárast	
neprispôsobivých	skupín	a	etník.	

Pomer	 sociálne	 odkázaného	 obyvateľstva	 predstavuje	 priemerne	
desatinu	 populácie.	 V	 závislosti	 od	 územia	 a	 koncentrácie	 sociálne	
neprispôsobivých	 etník	 a	 skupín	 sa	 vytvára	 disproporcia	 medzi	
objektívnou	 ekonomickou	 situáciou,	 celospoločenskou	 produktivitou	
práce,	výrazným	rastom	HDP	a	neprispôsobivými	sociálnymi	skupinami,	
ktoré	ekonomické	fakty	prežívajú	subjektívne	úplne	inak.	 	V	meste	Holíč	
tvoria	 tiež	 približne	 je	 situácia	 približne	 na	 priemernej	 úrovni	 a	 nikto	
nemôže	 o	 týchto	 spoluobčanov	 čakať,	 aby	 sa	 nadchli	 napríklad	 pre	
rekonštrukcie	historických	objektov,	či	cezhraničnú	spoluprácu.	

Prax	 jednoznačne	 potvrdzuje,	 že	 nie	 je	 vyrovnané	 chápanie	 pojmu	
kvalita	 života	 zo	 strany	 všetkých	 obyvateľov	 mesta.	 Vyplýva	 to	 zo	
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skutočnosti,	že	na	subjektívne	prežívanie	dobrého	života	majú	podstatný	
vplyv	faktory,	ako	sú:	

• Materiálny	dostatok	jednotlivca
• Zdravie
• Výkonnosť
• Súkromie
• Bezpečnosť
• Spoločenská	akceptácia
• Emocionálne nasýtenie 

Starostovia	 obcí	 a	 primátori	 miest	 majú	 s	 obecnými	 a	 mestskými	
zastupiteľstvami	 zásadný	 vplyv	 na	 kvalitu	 života	 svojich	 občanov.	 Zatiaľ,	
čo	 životná	 úroveň	 vypovedá	 o	 úrovni	 výživu,	 odievania,	 bývania,	 kultúry	
a	vzdelania,	kvalita	života	hodnotí	stupeň	uspokojovania	životných	potrieb	
ľudí	na	základe	podmienok,	 za	ktorých	sa	 tieto	potreby	uspokojujú.	Obce	
a	mestá	majú	podstatný	vplyv	na	vzhľad	lokality,	príťažlivosť	pre	obyvateľov	
a	podnikateľské	subjekty,	dopravnú	infraštruktúru,	zachovávanie	kultúrnych	
a	historických	tradícii,	budovanie	spoločného	povedomia	občanov,	životné	
prostredie	a	tým	aj	na	vytváranie	adresnej	identity,	s	ktorou	sa	obyvatelia	
stotožňujú,	a	ktorú	tvoria.

2.2 Príklad mesta Holíč v podmienkach mikroregiónu Záhorie, TTSK 
a SR

Na	 úrovni	 miest	 a	 obcí	 sa	 následne	 tiež	 rozhodovalo	 o	 transformácii	
a	konsolidácii	riadenia.	Dôležitá	bola	rýchlosť	tohto	procesu.	Mestá	a	obce,	
ktoré	sa	spamätali	najskôr	boli	schopné	čerpať	prostriedky	z	predvstupových	
fondov	zo	 strany	EÚ.	Na	Záhorí	 sa	 typickým	príkladom	rýchlej	orientácie	
stalo	 mesto	 Skalica.	 Mesto	 Holíč	 nevyužilo	 túto	 možnosť	 a	 naopak	 išlo	
cestou	zadlžovania	a	čerpania	bankového	úveru.	

Skúsenosti	 z	 konsolidácie	 mesta	 a	 tvorby	 modernej	 komunálnej	
spoločnosti	boli	v	mnohých	prípadoch	aj	negatívne.	Často	prevládal:

•	 záporný	postoj	k	zásadným	a	rýchlym	zmenám	
•	 obavy	obyvateľov	regiónu,	že	v	dôsledku	rastu	mesta	dôjde	k	zániku	

pôvodných	obcí	
•	 ekonomický	strach	z	výsledku	dolaďovania	zmien	
•	 obavy	 z	 neusporiadania	 náležitosti	 po	 prechode	 majetku	 štátu	 na	

obce 
•	 vysoký	stupeň	rozpracovanosti	rozvojových	projektov	financovaných	

z	podpory	európskych	fondov	
•	 nedostatočné	 poučenie	 z	 ekonomických	 a	 sociálnych	 analýz	 pri	

dopade	na	kvalitu	života	obyvateľov
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•	 nízka	 úroveň	 verejnej	 diskusie,	 spôsobená	 prudkým	 rozvojom	
sociálnych	 sietí	 a	 roztvorením	 nožníc	 medzi	 politikou	 a	 reálnym	
občianskym	životom	

•	 neschopnosť	orientovať	sa	v	bludisku	legislatívnych	zmien	
	 Zmeny	 v	 aktuálnom	 spravovaní	 územia	 na	 úrovni	 obcí	 (ale	 aj	

vyšších	územných	celkov)	 iniciovali	najmä	štyri	 vývojové	 tendencie	
v	komunálnej	ekonomike	a	politike:

•	 zvyšovanie	podielu	samospráv	na	plnení	hospodárskych,	sociálnych	
a	environmentálnych	úloh	v	spoločnosti

•	 uplatňovanie	modernej	koncepcie	miestne	iniciovaného	rozvoja	
•	 požiadavka	efektívnejšieho	miestneho	vládnutia
•	 tlak	 na	 efektívnejšie	 využívanie	 obmedzených	 disponibilných,	

verejných	financií	(Nižňanský	Viktor	a	kol.).

Slovenská	 republika	 prešla	 procesom	 decentralizácie	 a	 ukázalo	 sa,	
že	 nie	 je	 dôležitá	 jednota	 politického	 a	 ekonomického	 riadenia,	 ako	 sme	
boli	zvyknutí	v	minulosti	a	tým	sa	vlastne	obmedzila	aj	dominancia	štátu.	
Začal	 sa	uplatňovať	princíp	 subsidiarity,	 rešpektovanie	hierarchie	 centier	
a	 dostupnosť	 centier	 územnosprávnych	 jednotiek.	 Územné	 a	 správne	
usporiadanie	štátu	je	možné	pokladať	za	efektívne	vtedy,	ak	v	maximálnej	
miere	odráža	existujúcu,	priestorovú	štruktúru	v	spoločnosti.	

Mesto	Holíč	je	od	okresného	mesta	Skalica	vzdialené	7	kilometrov.	Je	to	
rovnaká	vzdialenosť,	aká	vedie	k	podstatne	väčšiemu	Hodonínu	za	hranicou	
do	Českej	 republiky.	Holíč	hľadal	 v	procese	municipalizácie	 svoju	 vlastnú	
cestu.	Postupoval	na	báze	histórie	a	jestvujúcej	stavebnej	a	architektonickej	
štruktúry.	Stal	sa	prirodzeným	spádovým	mestom	pre	mnoho	okolitých	obcí	
a	to	najmä	nebývalou	pracovnou	a	kultúrnou	ponukou.	

Základom	územnej	samosprávy	je	obec.	Územnú	samosprávu	tvorí	obec	
a	 vyšší	 územný	 celok.	 Štát	 môže	 zasahovať	 do	 činnosti	 obce	 a	 vyššieho	
územného	 celku,	 len	 spôsobom	 ustanoveným	 zákonom.	 Rovnoprávnosť	
všetkých	občanov,	spravodlivosť	pre	jednotlivca	a	rovnomernosť	v	budovaní	
predpokladov	pre	budúcnosť	v	rámci	štátu.

Na	úrovni	riadenia	mesta	je	to	obdobné,	nedá	sa	experimentovať,	musí	
sa	 vychádzať	 z	 reality,	 z	možného	politického	 konsenzu	 a	 disponibilných	
finančných	zdrojov.	Cieľom	musí	byť	spravodlivé	usporiadanie	mesta	a	jeho	
rovnomerný	 vývoj	 v	 prospech	 všetkých	 občanov.	 Prax	 ukázala,	 že	 bez	
politického	 vplyvu	 Európskej	 únie,	 budovania	 demokratických	 štruktúr,	
politického	 riadenia	 štátu	 a	 zahraničných	 finančných	 zdrojov,	 by	 to	 ani	
nebolo	možné.	

Bežný	človek	môže	zmeniť	vývoj	svojho	regiónu	práve	prostredníctvom	
politických	 strán.	 Každý	 občan	 si	 môže	 založiť	 vlastnú	 politickú	 stranu.	
Stačí	naplniť	základné	 legislatívne	predpoklady.	Pokiaľ	sa	danej	politickej	
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strane	 podarí	 získať	 dostatočné	množstvo	 hlasov,	 čo	 je	 na	 Slovensku	 cca	
150	tisíc		voličov,	znamená	to	pri	60	%	účasti	vo	voľbách	vstup	do	Národnej	
rady	Slovenskej	republiky.	Následne	je	možné	vytvorením	vládnej	koalície	
uskutočňovať	vytýčený	program	a	získať	tak	reálnu	moc.		

Zmenil	 sa	 tak	 základný	 mechanizmus	 demokracie,	 kde	 občania	 boli	
aktérmi	politického	procesu	a	nastoľovali	základné	témy	volebných	kampaní.	
V	 súčasnosti	 nastoľujú	 základné	 témy	 volebných	 kampaní	 média,	 čím	 sa	
v	rámci	demokracie	neúmerne	zvýšil	ich	vplyv.	V	mnohých	prípadoch	škodlivo	
voči	 spoločnosti.	 Začíname	 hovoriť	 politickom	 systéme	mediokracie,	 čo	 je	
v	podstate	jadro	problému,	ktorý	skúma	naša	dnešná	konferencia.

Dlhodobo	sa	začína	profilovať	skupina	voličov	vo	veku	20	–	35	rokov,	ktorí	
sú	celkovo	nespokojní	s	politikou	a	vo	voľbách	podporujú	často	aktivistické	
politické	 zoskupenia	 blížiace	 sa	 extrémizmu,	 respektíve	 programovému	
nihilizmu.	Príkladom	daného	faktu	môžu	byť	slovenské	parlamentné	voľby	
v	roku	2016	a	zisk	parlamentného	zastúpenia	strán	bez	hlbšej	programovej	
profilácie	 s	 absenciu	 koncepcie	 ekonomického	 a	 spoločenského	 rozvoja	
s	jedinou	stratégiou	kritiky	štandardných	politických	strán.

Dôvodom	úspechu	týchto	politických	strán	je	viacero.	Jedným	z	hlavných	
dôvodov	 je	všeobecná	frustrácia	mladej	generácie	z	politiky,	kde	si	nielen	
mladá	 generácia	 spája	 politiku	 s	 netransparentným	 obohacovaním.	 Na	
vytvorení	daného	obrazu	nesú	podiel	politické	elity,	ale	hlavne	médiá,	ktoré	
sa	 pri	 informačnej	 stratégii	 zameriavajú	 výhradne	 na	 škandály	 politikov	
a	politických	strán	spojené	s	vidinou	vysokej	predajnosti	a	nie	ponúkania	
serióznych	analýz	jednotlivých	politických	programov.

Následkom	 tejto	 stratégie	 je	 stav	 spoločnosti,	 keď	 sú	 občania	
dezinformovaní	 a	 sklamaní	 zo	 stavu	 súčasnej	 politiky	 a	 rozhodujú	 sa	
podporovať	 neštandardné	 politické	 strany,	 ktoré	 presadzujú	 efektívne	
riešenie	 dlhoročných	 spoločenských	 problémov,	 ako	 sú	 rómska	 otázka	
a	 neochota	 pracovať	 a	 platiť	 dane.	 Osobitne	 to	 platí	 aj	 na	 komunálnej	
úrovni.	V	súčasnej	etape	vývoja	spoločnosti	sú	politické	strany	predmetom	
kritiky.		Napriek	tomu,	že	plnia	dôležitú	úlohu	v	zastupiteľskej	demokracii,	
kde	si	občania	vo	voľbách	prostredníctvom	politických	strán	volia	svojich	
zástupcov.	V	EÚ	ani	v	SR	neexistuje	momentálne	systematická	alternatíva	
voči	 doterajšiemu	 politickému	 systému,	 čo	 vedie	 k	 trvalej	 nespokojnosti.	
Politika	sa	presúva	do	ulíc.	

Národná	kultúra,	ktorá	je	východiskom	národnej	identity,	nie	je	statickou	
entitou.	V	súčasnosti	sa	môže	európska	integrácia	javiť	ako	projekt,	ktorý	
vyčerpal	svoje	možnosti.	Životná	úroveň	vzrástla	a	Európa	sa	naozaj	stala	
miestom	poskytujúcim	obrovskú	mieru	prosperity	pre	svojich	obyvateľov	
nebezpečenstvom	 je,	 že	 práve	 tento	 stav	 sa	 stáva	 lákadlom	 pre	 pohyb	
migrantov.		Finančná	kríza,	ktorá	sa	v	Európe	dramaticky	dotkla	vyhliadok	
mladých	ľudí,	spochybnila	ideál	prosperity.	
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Nedôvera	občanov	národných	štátov	voči	Európe,	ktorá	prostredníctvom	
centrálnych	 nariadení	 stále	 viac	 zasahuje	 do	 ich	 každodenného	 života,	
narastá.	 Satisfakciu	 z	 naplnenia	 ideálu,	 strieda	 pocit,	 že	 európsky	
hospodársky	systém	nedokáže	pružne	 reagovať	na	 rýchle	 zmeny.	A	 tento	
pocit	 má	 za	 následok	 vzostup	 nespokojnosti.	 Zároveň	 sa	 mení	 pohľad	
na	 spoločnosť.	 Ak	 predtým	 stála	 Európa	 na	 troch	 základných	 pilieroch	 –	
gréckej	filozofii,	rímskom	práve	a	kresťanstve,	dnes	to	prestáva	byť	pravdou.	
Liberalizmus,	 občiansky	 aktivizmus,	 voľnomyšlienkarstvo,	 okliešťovanie	
princípu	rodiny,	búranie	tradičných	hodnôt,	pluralizmus	názorov,	politická	
roztrieštenosť,	strata	pocitu	ohraničeného	domova,	narušený	trojgeneračný	
systém	 spoločného	 bývania,	 znižovanie	 úlohy	 štátov	 v	 prospech	 Bruselu,	
vnútorné	trieštenie	v	rámci	samotnej	EÚ	–	to	všetko	sú	atribúty	novodobého	
vývoja.	

Záhorie	 predstavuje	 územnú	 hranicu	 medzi	 Českou	 republikou	
a	 Slovenskou	 republikou.	 Z	 tejto	 skutočnosti	 vyplývajú	 určité	 špecifiká.	
Dopravné	 a	 komunikačné	 výhody	 a	 na	 druhej	 strane	 nespokojnosť	
z	 porovnávania.	 Do	 úvahy	 prichádza	 aj	 syndróm	 silnejšieho	 brata.	
Historicky	v	porovnaní	s	Českou	republikou	bol	na	Slovensku	napríklad	na	
jednej	strane	deklarovaný	väčší	majetok	domácnosti,	no	na	strane	druhej	tu	
občania	častejšie	deklarovali	pocit	horšej	trhovej,	predovšetkým	finančnej	
dostupnosti	 spotrebného	 tovaru	a	 služieb	 (Machonin,	P.:	Česko-Slovenské	
vzťahy	ve	světle	dát	sociologického	výzkumu).

Holíč	 patrí	 medzi	 malé	 mestá	 s	 bohatým,	 kultúrnym	 a	 spoločenským	
životom,	nezvykle	vysokou	mierou	o	komunálne	dianie	a	prácu	mestského	
zastupiteľstva.	Za	12	rokov	troch	ostatných	uplynulých	volebných	období	sa	
podarilo	získať	do	mesta	cudzie	finančné	zdroje	takmer	vo	výške	15	miliónov	
eur.	Predpokladom	bolo	odpolitizovanie	práce	primátora	a	mestského	úradu	
spolupráca	 z	 mestským	 zastupiteľstvom	 a	 profesionalizácia	 pracovného	
aparátu.	Politický	princíp	riadenia	sa	nahradil	manažérskym.	

Rekonštrukcie,	investície,	strategické	plány	sú	behom	na	dlhú	trať.	Preto	
sa	politika	vlastne	stáva	príťažou.	Osobné	ambície	nedokážu	ustúpiť	pred	
záujmom	celku.	Bulvárna	tlač,	mediálne	pogromy	anonymné	znevažovanie	
dosiahnutých	výsledkov	na	sociálnych	sieťach,	vyvolávania	animozít	medzi	
sociálnymi,	etnickými	a	náboženskými	skupinami,	to	všetko	je	v	priamom	
protiklade	 k	 záujmom	 Európy,	 ktorá	 chce	 spájať,	 zrovnoprávňovať,	
zveľaďovať	 a	 tým	 aj	 umožňovať	 rast	 osobnostný,	 vzdelanostný,	 kultúrny	
a	spoločenský	aj	skupinám,	ktoré	pred	tým	túto	možnosť	nemali.

Chápanie	cieľov	mesta	a	postupu	jeho	orgánov	vyžaduje	určitú	názorovú	
stabilitu	 občanov.	 Tá	 sa	 veľmi	 ľahko	 zmení	 vplyvom	médií	 a	 virtuálnych	
sietí.	 V	 stave	 názorovej	 nestability,	 ktorá	 môže	 byť	 politicky	 zneužívaná	
dochádza	v	rámci	implementácii	projektov	niekedy	aj	k	zmene	názorov	na	
ich	význam.	Hoci	 finančná	spoluúčasť	mesta	bola	v	rozhodujúcej	 fázy	 iba	
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na	úrovni	5%	z	celkovo	vynaložených	prostriedkov	napriek	tomu	sa	často	
vyskytujú	otázky,	prečo	tento	projekt	a	nie	tento	nápad.	Odpoveď	bola	vždy	
jednoduchá.	Nápad	sa	realizuje	z	vlastných	zdrojov	a	projekt	z	európskych.	
Pochopenie	 vyžaduje	určitý	 stupeň	politickej	 a	 ekonomickej	 gramotnosti.	
V	tejto	súvislosti	sa	neustále	opakujú	nasledovné	riziká:

• kritizovanie	 EÚ	 a	 NATO	 a	 zdôrazňovaniu,	 že	 by	 sa	 žilo	 kvalitnejšie	
mimo	týchto	štruktúr,	

• starnutie	 populácie	 a	 nedocenenie	 významu	 celoživotného	
vzdelávania 

• ohraničovanie	 vymedzených	 sociálnych	 skupín	 a	 ich	 nemožnosť	
prístupu	k	informačným	technológiám	

• nedostatočný	pocit	zodpovednosti	za	spoločný	cieľ	v	rámci	komunity

Spoločné	 povedomie	 vzniká	 na	 báze	 rovnakých	 záujmov.	 Aby	 sa	 ľudia	
žijúci	 v	 meste	 a	 	 obývajúci	 konkrétny	 región	 dokázali	 stotožniť	 s	 cieľmi	
vlastného	 štátu	 a	 dokonca	 s	 vyššou	 štruktúrou,	 ktorú	 predstavuje	 EÚ,	
je	 potrebná	 argumentácia	 zreteľne	 objasňujúca	 túto	 previazanosť.	
Limitujúcimi	 faktormi	 pochopenia	 a	 ochoty	 spolupracovať,	 či	 vnímať	
argumenty,	v	každom	meste	sú:	

1. Životná	úroveň,	sociálne	istoty
2. 	Nezamestnanosť
3.  Zdravotníctvo
4.	 	Morálka,	korupcia
5. 	Kriminalita,	organizovaný	zločin
6. 	Ekonomika,	privatizácia
7. 	Politika,	demokracia
8. 	Vzdelávanie,	školstvo
9. 	Bývanie
10. Etnické	problémy
11. Obavy	z	vojny,	terorizmu
12. Drogy,	alkohol
13. Zahraničná	politika
14.	Ekológia	(IVO,	január	1999,	marec	2000,	september	2001,	cit.	podľa:	

Gyarfášová,	Velšic,	2001).		

Výraznou	pomocou	pre	úspešnosť	procesu	argumentácie	a	vysvetľovania	
previazanosti	mestskej,	regionálnej,	štátnej	a	európskej	politiky	sú:	

• akcelerácia ekonomiky Záhoria
• postupné	znižovanie	kultúrneho	dlhu		
• vyrovnávanie	 spoločenskej	 úrovne	 pod	 regiónom	 v	 rámci	 vyššieho	

územného	celku
• prechod	na		manažérke	riadenie	mesta	
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• odpolitizovanie	mestského	úradu	
• organizovanie	 spoločenských	 a	 kultúrnych	 akcii	 s	 cieľom	 prehĺbiť	

záujem	verejnosti	o	mesto

V	 ďalšom	 období	 bude	 pre	 širšie	 zahrnutie	 občanov	 do	 procesu	
rozvoja	komunálnej	a	regionálnej	politiky	v	intenciách	štátnej	a	európskej	
argumentácie	potrebné:

• 	Stabilizovať	politické	prostredie	(z	množstva	nečitateľných	politických	
strán	na	zreteľne	vyhranené	programy	

• 	Eliminovať	možnosti	urážať,	znevažovať,	destabilizovať	a	vydierať	na	
sociálnych	sieťach	

• 	Oddeľovať	prácu	vedenia	obcí	a	miest	od	mediálnych	 tém	(často	sa	
uprednostňujú	krátkodobé	ciele	s	vyššou	výťažnosťou)

• 	Prehĺbiť	záujem	verejnosti	o	spoločenskú	gramotnosť	a	celoživotné	
vzdelávanie 

• 	Eliminovať	všetky	typy	spoločenskej	odlúčenosti,	nepriateľstva,	ktoré	
fungujú	na	úkor	solidarity	a	spolupráce

• 	Vytvoriť	 duchovnú	 atmosféru	 porozumenia	 medzi	 etnikami,	
vierovyznaniami	(IVO,	január	1999,	marec	2000,	september	2001,	cit.	
podľa:	Gyarfášová,	Velšic,	2001).

 
Mesto	 je	 sídlo,	 ktoré	 sa	 v	 rámci	 okolitého	 územia	 odlišuje	 od	 obcí,	

ktoré	 majú	 vidiecky	 charakter.	 Je	 to	 spôsobené	 koncentráciou	 domácich	
a	 zahraničných	 výrobných	 aktivít,	 poskytovaním	 služieb,	 výškovou	
zástavbou,	ktorá	súvisí	s	hustotou	zaľudnenia	a	predovšetkým	spoločenskou	
a	kultúrnou	ponukou,	ktorá	vyvoláva	vyššiu	úroveň	sociálnych	vzťahov.	Na	
Slovensku	môžeme	 v	malom	považovať	Bratislavu	 za	metropolu,	 pretože	
naozaj	má	taký	politický,	hospodársky	a	kultúrny	charakter.	

Z	 hľadiska	 polohy	 funguje	 takto	 nielen	 pre	 Slovenskú	 republiku,	 ale	
i	pre	časť	Rakúska	a	Maďarska.	Krajské	mesto	Trnava	v	rámci	Trnavského	
samosprávneho	 kraja	 nemá	 charakter	 veľkomesta,	 a	 to	 z	 pohľadu	 	 počtu	
obyvateľov	 dopravnej	 infraštruktúry,	 prietoku	 cudzincov	 a	 ľudí,	 ktorí	
dochádzajú	 za	 prácou	 a	 ani	 z	 pohľadu	 špecializovanej	 ponuky	 služieb,	
zdravotníctva	a	kultúry.	Na	samotnom	Záhorí	funguje	päť	miest.	Najväčšia	
je	 Senica,	 ktorá	 z	 éry	 socializmu	 zdedila	 industriálny	 charakter	 a	 stratila	
potenciál	 poskytnúť	 obyvateľom	 a	 návštevníkom	 starobylé	 jadro	 mesta.	
Historický	 klenot	 je	 Skalica,	 ktorá	 vďaka	 svojmu	 vedeniu	 využila	 etapu	
tzv.	 predvstupových	 fondov	 a	 dokázala	 zachrániť	 historické	 jadro	 mesta	
a	vybudovať	z	neho	centrum	spoločenského	života	obyvateľov,	ktoré	oživilo	
aj	mimoriadny	záujem	v	rámci	cestovného	ruchu.

Najväčší	historický	potenciál	na	Záhorí	má	však	nesporne	mesto	Holíč.	
Historicky	bolo	letným	sídlom	Habsburgovcov	a	dodnes	sa	popri	Bratislave	
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môže	relevantne	odvolať	na	osobnú	prítomnosť	Márie	Terézie.	Cez	mesto	
prechádzali	dejiny	v	ére	Napoleona	aj	II.	sv.	vojny.	Budovy	a	pamiatky	zostali	
zachované,	 ale	 odkázané	 na	 finančnú	 injekciu	 z	 európskych	 zdrojov.	 Na	
Holíči	sa	takto	podpísala	Európska	únia.	Rozširuje	sa	spolupráca	s	Českou	
republikou,	 osobitne	 s	 Juhomoravským	 krajom	 a	 partnerským	 mestom	
Hodonín,	ako	aj	s	Rakúskom,	osobitne	s	mestom	Hollabrunn.

Možno	 konštatovať,	 že	mesto	 Holíč	 spĺňa	 viac	 historické,	 spoločenské	
a	 sociologické	predpoklady,	byť	mestom,	 ako	 sú	predpoklady	geografické	
a	sociálne.	Tie	sú	totiž	znemožnené	vysokým	počtom	miest	na	veľmi	malom	
území,	keď	k	piatim	záhoráckym	mestám	pripočítame		Moravský	Hodonín,	
vzdialený	od	Holíča	iba	7	km.	Zároveň	Záhorie	nemá	tak	vysoký	potenciál	
vidieckeho	obyvateľstva,	ktoré	by	sa	sťahovalo	za	prácou	a	opúšťalo	obce	
kvôli	lepšej	pracovnej	a	spoločenskej	sebarealizácii.	

Mesto	je	totiž	uzavreté	sídlo,	dlhodobo	stabilné,	teritoriálne	veľké	a	husto	
zaľudnené.	Jeho	existencia	nezávisí	na	teréne,	na	ktorom	sa	zakladá	ale	na	
širších	väzoch	s	okolím.	Holíč	ma	osobitú	fyziognómiu.	V	jeho	prípade	nejde	
o	 zvláštny	 typ	 krajiny,	 ale	 osobitý	 výraz	 osídlenia.	 Mesto	 s	 charakterom.	
Moderné	 mesto	 s	 dobrým	 rodokmeňom	 to	 všetko	 dáva	 mestu	 Holíč	
vynikajúce	predpoklady	pre	využívanie	cudzích	finančných	zdrojov,	najmä	
na	základe	cezhraničnej	spolupráce.			

Starosta	 obce	 a	 obecné	 zastupiteľstvo	 sú	 orgánmi	 obce	 s	 rôznymi	
kompetenciami,	ktorý	ustanovuje	zákon	č.	369/1990	Zb.	o	obecnom	zriadení	
v	 znení	 neskorších	 predpisov.	 Zastupiteľstvo	 rozhoduje	 o	 základných	
otázkach	života	obce	a	v	súvislosti	s	témou	tejto	práce	ide	najmä	o:

•	 Určovanie	 zásad	 hospodárenia	 a	 nakladania	 s	 majetkom	 obce	
a	s	majetkom	štátu,	ktorý	užíva,	schvaľovanie	najdôležitejších	úkonov	
týkajúcich	sa	tohto	majetku	a	kontrolovanie	hospodárenie	s	ním

•	 Schvaľovanie	rozpočtu	obce	a	jeho	zmeny,	kontrolovanie	jeho	čerpania	
a	schvaľovanie	záverečného	účtu	obce,	vyhlásiť	dobrovoľnú	zbierku	
a	ustanoviť	jej	rozhodovanie	o	prijatí	úveru	alebo	pôžičky,	o	prevzatí	
záruky	 za	 poskytnutie	 návratnej	 finančnej	 výpomoci	 zo	 štátneho	
rozpočtu,	v	rozsahu	určenom	zastupiteľstvom	môže	zmeny	rozpočtu	
vykonávať	starosta,	

•	 Schvaľovanie	územného	plánu	obce	alebo	jej	časti	a	koncepcie	rozvoja	
jednotlivých	oblastí	života	obce,

•	 Rozhodovanie	 o	 zavedení	 a	 zrušení	 miestnej	 dane	 a	 ukladanie	
miestneho	poplatku,	

•	 Určovanie	náležitosti	miestnej	dane	alebo	miestneho	poplatku
•	 Vyhlasovanie	miestneho	referenda	o	najdôležitejších	otázkach	života		

a	rozvoja	obce	a	zvolávanie	zhromaždenia	obyvateľov	obce,	
•	 Uznášanie	sa	na	nariadeniach,	
•	 Schvaľovanie	 dohody	 o	 medzinárodnej	 spolupráci	 a	 členstvo	 obce	
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v	medzinárodnom	združení
•	 Určovanie	platu	starostu	podľa	osobitného	zákona	a	tiež	vymedzenie	

rozsahu	výkonu	funkcie	starostu	najneskôr	90	dní	pred	voľbami	na	
celé	funkčné	obdobie,	možnosť	zmeniť	počas	funkčného	obdobia	na	
návrh	starostu	rozsah	výkonu	jeho	funkcie

•	 Volenie	 a	 odvolávanie	 hlavného	 kontrolóra	 obce	 určenie	 rozsahu	
výkonu	funkcie	hlavného	kontrolóra,	jeho	plat	a	odmenu

•	 Schvaľovanie	 štatútu	 obce,	 rokovacieho	 poriadku	 obecného	
zastupiteľstva	a	zásad	odmeňovania	poslancov,	

•	 Zriadenie,	zrušovanie	a	kontrolovanie	rozpočtových	a	príspevkových	
organizácii	 obce	 a	 na	 návrh	 starostu	 vymenúvať	 a	 odvolávať	 ich	
vedúcich	(riaditeľov),	zakladanie	a	zrušenie	obchodných	spoločnosti	
a	 iných	 právnych	 osôb	 a	 schvaľovanie	 zástupcov	 obce	 do	 ich	
štatutárnych	a	kontrolných	orgánov,	ako	aj	 schvaľovanie	majetkovej	
účasti	obce	v	právnickej	osobe	

Rozhodujúca	pre	nadobudnutie	skutočnej	sily	samospráv	bola	reforma	
verejnej	 správy.	 Princípy	 regionalizácie,	 decentralizácie	 a	 subsidiarity	
boli	 základnými	 predvstupovými	 podmienkami	 pre	 Slovenskú	 republiku	
vo	 vzťahu	 k	 Európskej	 únii.	 Samospráva	 v	 tomto	 procese	 získala	mnoho	
kompetencii,	 vytvorili	 sa	 predpoklady	 finančnej	 stability	 a	 koncepčného	
rozvoja.	 Významný	 je	 vzťah	 medzi	 kompetenciami	 a	 ich	 dôsledným	
uplatňovaním.	

Mestá	a	obce	na	Slovensku	sa	nachádzajú	v	zložitej	sociálnej	a	ekonomickej	
situácii.	 Ich	 existencia	 je	 daná	 prirodzeným	 vývojom,	 ale	 napriek	 tomu	
vystupuje	 otázka	 ich	 trvalej	 udržateľnosti.	 Zdravý	 rozvoj	mesta	 závisí	 od	
jeho	histórie	a	dejinnej	podstaty,	prírody	a	okolia,	ktoré	ho	obklopuje,	ľudí,	
ktorí	sa	doňho	nepretržite	sťahujú	za	prácou,	bývaním	a	lepšími	životnými	
podmienkami.	 Zároveň	 vývoj	 mesta	 ovplyvňuje	 skutočnosť,	 kto	 ho	 riadi	
a	akí	funkcionári	sa	podieľajú	na	jeho	správe.	

Rastúce	 požiadavky	 obyvateľov	 možno	 uspokojiť	 iba	 kontinuálnou	
a	 nepretržitou	 harmonizáciou	 sociálnej,	 hospodárskej,	 podnikateľskej,	
samosprávnej,	 obchodnej	 a	 ekologickej	 politiky.	 Tým	 sa	 napĺňa	 základná	
úloha	 mesta,	 ktorou	 je	 zodpovednosť	 za	 vlastný	 zdravý	 rozvoj.	 Súvisí	
s	 komplexnou	 prípravou	 územia	 v	 celej	 šírke	 od	 územného	 plánu	 cez	
realizáciu	zámerov	až	po	strategické	a	rozvojové	programy	mesta.	

Kľúčovým	 bodom	 je	 spolupráca	 volenej	 samosprávy	 s	 občanmi,	
samotného	primátora	s	mestským	zastupiteľstvom,	samosprávy	s	verejnou	
správou,	 mestá	 s	 podnikateľmi	 a	 tretím	 sektorom,	 ktorý	 v	 sebe	 zahŕňa	
všetky	 aktivity	 	 občanov	 od	 občianskych	 združení,	 spolkového	 života,	
športového	vyžitia	až	po	vytváraní	kultúrnych	predpokladov	pre	napĺňanie	
funkcií mesta. 
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Paralelne	 v	 tomto	 procese	 vzniká	 identita	 mesta.	 Tá	 je	 vždy	 osobitá,	
nenapodobiteľná	 a	 nenahraditeľná.	 Každé	 mesto	 má	 vlastnú	 spádovosť	
svojich	 charakteristických	 obyvateľov	 a	 návštevníkov,	 nezameniteľnú	
ponuku	 v	 rámci	 služieb	 a	 cestovného	 ruchu.	 V	 praxi	 to	 	 znamená	
konkurenčný	boj	miest	o	človeka.	Mestá	a	obce	sa	pohybujú	na	trhu,	ktorý	
je	tvorený	mikroregiónom	a	na	zvládnutie	vytýčených	úloh	si	volia	vlastné	
marketingové	nástroje.

V	prípade	mesta	Holíč	 sa	najvýznamnejším	marketingovým	nástrojom	
stala	práve	cezhraničná	spolupráca.	Dokázala	postulovať		mesto	nielen	ako	
produkt	v	ponuke	cestovného	ruchu,	ale	prispela	k	jeho	územnému	rozvoju	
a	obnove	architektonickej	bázy.	Zaznamenali	sme	expanziu	a	ekonomický	
rast		mesta.	Vhodne	zvolený	mestský	marketing	s	jednoznačnou	orientáciou	
na	 európske	 projekty	 a	 cezhraničnú	 spoluprácu	 doslova	 zobudil	 spiacu	
šípkovú	Ruženku.	

Cezhraničná	spolupráca	umožnila	radikálne	čerpanie	financií	z	projektov	
a	 tým	 pomohla	 rozbehnúť	 celkovú	 trhovú	 orientáciu	 mesta.	 Podporila	
jeho	kladný	imidž	v	rámci	Záhoria	i	širšieho	regiónu,	prispela	k	budovaniu	
povesti	 a	 maximalizácii	 dobrého	 mena.	 Mesto	 sa	 takto	 stalo	 produktom	
a	zároveň	i	dobrou	marketingovou	značkou,	ktorá	sa	následne	premieta	do	
kvality	života	jeho	občanov.	

Mesto	má	imidž,	ktorý	si	vytvára.	V	dlhodobom	vývoji	môže	dochádzať	
k	 zásadným	 zmenám.	 Preto	 má	 samospráva	 plán	 hospodárskeho	
a	sociálneho	rozvoja,	ktorý	vymedzuje	ďalší	postup	v	napredovaní	mesta.	
Ohraničenie	 cieľovej	 destinácie,	 teda	 mesta	 a	 bližšieho	 mikroregiónu	
umožňuje	jeho	zviditeľnenie	na	domácom	i	zahraničnom	trhu.	Nemusí	vždy	
ísť	len	o	cestovný	ruch,	ale	aj	migráciu	v	súvislosti	s	hľadaním	pracovných	
príležitostí.	

Každé	 mesto	 je	 iné	 a	 odlišné.	 Osobitne	 tie	 záhorácke.	 Dlhodobo	 boli	
predmetom	 posmechu	 a	 vytrvalá	 práca	 posledných	 desaťročí	 z	 nich	 robí	
centrá	 znovu	 nájdených	 dejín,	 histórie	 štátu,	municipality,	 ľudí	 i	 širšieho	
okolia.	 Stávajú	 sa	 predmetom	 návštev,	 kultúrnych	 podujatí,	 hľadania	
koreňov	národnej	identity,	športového	vyžitia,	aktívneho	i	pasívneho,	objavu	
stratených	 remesiel,	 folklóru	 a	 tradícií,	 novo	 vyformovanými	 centrami	
vidieckeho	turizmu,	golfu,	vinárstva,	malých	pivovarov	a	tradičných	remesiel.	

Mesto	spĺňa	povinné	kritéria:
•	 Je	hospodárskym,	administratívnym	a	kultúrnym	centrom	
•	 Zabezpečuje	služby	pre	vlastných	obyvateľov	a	občanov	okolitých	obcí	
•	 Zabezpečuje	dopravné	spojenie	s	okolitými	obcami	
•	 Realizuje	na	vlastnom	území	mestský	charakter	zástavby	
•	 Má	najmenej	5	000	obyvateľov	
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Vznik	mesta	je	výsledkom	dlhodobého	procesu,	ktorý	určuje	jeho	pozíciu	
v	 rámci	 regiónu	 svojou	 geografickou	 podstatou,	 je	 časťou	 územia	 krajiny	
a	 úrovňovo	 najnižším	 územným	 podsystémom	 národného	 hospodárstva.	
V	podstate	ide	o	privilégium.	Na	Slovensku	sa	obec	stáva	mestom	na	základe	
požiadania	o	pridelenie	takéhoto	štatútu	pri	splnení	kritérií	vymedzených	
zákonom	 NR	 SR	 o	 obecnom	 zriadení.	 Pre	 porovnanie	 v	 Trnavskom	
samosprávnom	kraji	funguje	251	obcí	v	čom	je	zahrnutých	17	miest.	

Z	 funkcii	 mesta	 je	 rozhodujúca	 exogénna	 funkcia	 –	 mestotvorná	
a	 endogénna	 –	 obslužná.	 Základnou	 mestotvornou	 funkciou	 sú	 činnosti	
poskytované	práve	pre	obyvateľstvo,	 ktoré	býva	mimo	 samotného	mesta.	
V	 meste	 sídlia	 administratívne	 finančné,	 bankové	 inštitúcie,	 spoločenské	
a	kultúrne	organizácie	a	tiež	podľa	úrovne,	sídla	politických	strán	a	hnutí.	

Región	 Horné	 Záhorie	 leží	 v	 povodí	 rieky	 Moravy,	 na	 ľavom	 brehu	
hraničnej	rieky.	Nachádzajú	sa	v	ňom	mestá	a	obce,	ktorých	pamätihodnosti	
majú	 nevyčísliteľnú	 hodnotu,	 ich	 zvyky	 a	 tradície	 sa	 stali	 kultúrnymi	
tradíciami	regiónu,	gastronomické	špeciality	sú	ojedinelé,	a	pečú	sa	a	varia	
len	 v	 tomto	 regióne.	 Horné	 Záhorie	 zahŕňa	 mestá:	 Skalica,	 Holíč,	 Gbely	
a	najvýznamnejšou	obcou	z	hľadiska	historického	je	obec	Kopčany.	Stredné	
Záhorie	zahŕňa	mestá:	Senica	a	Šaštín-Stráže.	

Región	Horné	Záhorie	s	okresným	mestom	Skalica	sa	rozprestiera	medzi	
riekou	Moravou	a	výbežkami	Malých	a	Bielych	Karpát.	Leží	v	severnej	časti	
Trnavského	kraja	a	hraničí	s	Českou	republikou.	V	Regióne	Horné	Záhorie	
sa nachádza viacero archeologických lokalít a významných historických 
pamiatok.	Historickými	pamiatkami	a	ich	obnovou	sa	budeme	v	dizertačnej	
práci	podrobnejšie	zaoberať	v	podkapitolách	o	mestách	a	obciach	destinácií	
Horné	a	Stredné	Záhorie.

Región	Stredné	Záhorie	s	okresným	mestom	Senica	leží	v	západnej	časti	
Slovenskej	republiky	pri	štátnej	hranici	s	Českou	republikou	a	Rakúskom.	
Územie	 okresu	 Senica	 tvorí	 mierne	 zvlnená	 rovina	 –	 Záhorská	 nížina,	
obkolesená	 Chvojnicou	 a	 Myjavskou	 pahorkatinou.	 Do	 územia	 zasahuje	
Chránená	krajinná	oblasť	Záhorie,	Chránená	krajinná	oblasť	Malé	Karpaty	
a	 Chránená	 krajinná	 oblasť	Biele	Karpaty.	Mesto	Holíč	 leží	 na	 Západnom	
Slovensku	 v	 regióne	 Záhorie,	 88	 km	 od	 Bratislavy	 a	 regionálne	 patrí	
do	 Trnavského	 samosprávneho	 kraja.	 Od	 mesta	 Trnavy	 je	 vzdialené	 72	
kilometrov.	 Administratívne	 je	 začlenené	 v	 okrese	 Skalica	 a	 je	 od	 Skalice	
vzdialené 7 kilometrov. 

Poloha	mesta	Holíč	je	strategická	a	geograficky	veľmi	výhodná	z	hľadiska	
medzinárodného	obchodu,	cestovného	ruchu,	nakoľko	je	mestom,	ktoré	leží	
na	hranici	dvoch	štátov	Slovenskej	a	Českej	republiky.	Najbližším	susedným	
mestom	 v	 Českej	 republike	 je	 mesto	 Hodonín,	 vzdialený	 5	 kilometrov.	
Mesto	Hodonín	je	regionálne	zaradené	od	Juhomoravského	kraja,	ktorého	
kľúčovým	 mestom	 je	 mesto	 Brno.	 Brno	 je	 vzdialené	 od	 mesta	 Holíč	 65	
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kilometrov.	 Územná	 poloha	 mesta	 Holíč	 je	 teda	 priamo	 predurčená	 pre	
cezhraničnú	spoluprácu.	

K	 cestovnému	 ruchu	 neodmysliteľne	 patrí	 jeho	 rozvoj	 smerom	 do	
zahraničia.	 Vzhľadom	 na	 polohu	 mesta	 Holíč	 jeho	 podmienky	 k	 rozvoju	
smerom	do	zahraničia	sú	ideálne.	Cestovný	ruch	smerom	do	zahraničia	sa	
pokúšame	rozvíjať	aj	prostredníctvom	našich	partnerských	miest	Hodonín	
v	Českej	republike,	Hollabrunn	v	Rakúsku	a	Hložany	v	Srbsku.	

SWOT	ANALÝZA	CESTOVNÉHO	RUCHU	V	MESTE	HOLÍČ

Silné	stránky
•	 Strategicky	výhodná	poloha	mesta	v	zázemí	širšieho	celku	Bratislava	

–	Viedeň	–	Brno	–	Györ
•	 Kultúrno-historický	potenciál
•	 Kúpeľný	potenciál
•	 Veľmi	dobré	prírodné	dispozície	pre	rozvoj	agroturizmu,	cykloturistiky,	

hipoturistiky
•	 Aktívna	snaha	o	masívnu	propagáciu	mesta
•	 Postupná	rekonštrukcia	a	revitalizácia	komplexu	NKP	Kaštieľ	Holíč
•	 Uchovanie	 tradícií	 –	 Martinský	 jarmok,	 Hubertova	 jazda,	 výroba	

Holíčskej	fajansy
•	 Živá	kultúra	v	meste	–	folklórne	súbory	Valša	a	Májovanka,	Mestské	

múzeum
•	 Turisticko-informačná	kancelária
•	 Existujúce	medzinárodné	partnerské	vzťahy	
•	 Okres	susediaci	s	Českou	republikou
•	 Úspešné	čerpanie	finančných	prostriedkov	z	fondov	EÚ,	dotácií	mesta
•	 Dostatočne	využívaná	cezhraničná	spolupráca	mesta	s	ČR,	Rakúskom	

a	Srbskom
•	 Blízkosť	hlavných,	diaľničných,	cestných	a	železničných	sietí	

Slabé	stránky
•	 Nevyhovujúci	stav	niektorých	komunikácií
•	 Nedokončená	rekonštrukcia	NKP	Kaštieľ	Holíč
•	 Zlý	stav	niektorých	historických	pamiatok
•	 V	meste	a	okolí	chýbajúce	cyklochodníky
•	 Nevyužitý	potenciál	prírodných	dispozícií	pre	zvýšenie	návštevnosti	

mesta
•	 Nedostatok	investičného	kapitálu	z	vlastných	zdrojov	mesta
•	 Nevyužitý	 potenciál	 spolupráce	 samosprávy	 a	 súkromného	 sektora	

v oblasti cestovného ruchu
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Príležitosti
•	 Maximálne	využitie	finančných	prostriedkov	z	fondov	RÚ	a	dotácií	pre	

mesto
• Revitalizácia rybníkov a vybudovanie zázemia
•	 Priestor	na	propagáciu	a	iné	aktivity	pre	zatraktívnenie	mesta
•	 Využitie	existujúceho	kultúrno-historického	a	prírodného	potenciálu	

v	 rozvoji	 aktívneho	 zahraničného	 a	 domáceho	 cestovného	 ruchu	
orientovaného	na	mestský	a	komerčný	cestovný	ruch

•	 Vybudovať	centrum	kultúrneho	turizmu
•	 Vybudovať	atraktívny	imidž	mesta
•	 Dokončenie	rekonštrukcie	NKP	Kaštieľ	Holíč
•	 Prenájom	 zrekonštruovaných	 priestorov	 NKP	 Holíčsky	 kaštieľ	

podnikateľským	subjektom
•	 Vybudovanie	 mestských	 cyklotrás	 s	 napojením	 na	 medzinárodné	

cyklotrasy	v	Českej	republike	a	Rakúsku
•	 Vybudovanie	interaktívneho	múzea	v	areáli	NKP	Kaštieľ	Holíč
•	 Vybudovanie	rekreačno-oddychového	areálu	v	areáli	Veterný	mlyn
•	 Turistické	značenie	chodníkov	v	okolí	rieky	Moravy	a	Chvojnice

Ohrozenia
•	 Neochota	 miestnych	 obyvateľov	 a	 podnikateľov	 spolupracovať	 so	

samosprávou
•	 Nedostatok	 finančných	 prostriedkov	 na	 realizáciu	 aktivít	 mesta	

a	rekonštrukciu	kľúčovej	pamiatky	mesta	Holíč	NKP	Kaštieľ	Holíč
•	 Nízka	úroveň	poskytovaných	služieb	–	nerozvinutá	sekundárna	forma	

cestovného ruchu
•	 Poškodené	pamiatky	kultúrneho	dedičstva
•	 Pokračujúca	devastácia	pamiatok

Pripájam	 tabuľku	 projektov	 cezhraničnej	 spolupráce	 od	 roku	 2007,	
ktoré	 sú	potvrdením	 správnosti	 voľby	 cezhraničnej	 spolupráce	 za	 hlavný	
marketingový	nástroj	rozvoja	mesta	Holíč	v	danom	období.		

Tabuľka 1:	Projekty	cezhraničnej	spolupráce	od	roku	2007

P.č. Názov projektu Poskytovateľ 
dotácie

Rok 
podania

Schválená  
dotácia

1. Tradície bez hraníc International	
Visegrad Fund 2007 4 100 €
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2.

Turistické okénko 
do	Českých	
a	Slovenských	

regionú

OP	Cezhraničná	
spolupráca	SR	–	
ČR	2007	-	2013

2008 30 206 €

3.

Od léta do zimy 
společně	vy	i	my	
–	Hodonín	–	Holíč	

2008

OP	Cezhraničná	
spolupráca	SR	–	
ČR	2007	-	2013

2008 31 230 €

4.

Hodonínsko-	
Holíčsko	

atratktivní regiony 
nejen	pro	cyklisty

OP	Cezhraničná	
spolupráca	SR	–	
ČR	2007	-	2013

2008 Neschválený

5. Vráťme	život	na	
Holíčsky	zámok

International	
Visegrad Fund 2009 5 000 €

6. Tereziánsky 
remeselný dvor

Program 
cezhraničná	
spolupráca	
Slovenská	
republika	–	

Rakúsko	2007	–	
2013

2009 571 341 €

7.

Společný	návrat	
do 18. století 

prostřednitctvím	
F. Š. Lotrinského 
pána	Hodonína	a	

Holíče

OP	Cezhraničná	
spolupráca	SR	–	
ČR	2007	-	2013

2010 69 378 €

8.

Vzájemná	
informovanost 

–	základ	
přeshraniční	
spolupráce	
a	rozvoje

OP	Cezhraničná	
spolupráca	SR	–	
ČR	2007	-	2013

2010 Neschválený

9.

Slávnosti	vodného	
kráľovstva	2010	
–	Voda	hranice	

nepozná

OP	Cezhraničná	
spolupráca	
SR	–	ČR	2007	
–	2013	–	fond	
mikroprojektov

2010 Neschválený

10. Cezhraničné	dni	
kultúry	a	umenia

OP	Cezhraničná	
spolupráca	
SR	–	ČR	2007	
–	2013	–	fond	
mikroprojektov

2010 16 432 €
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11. Detské hry bez 
hraníc

OP	Cezhraničná	
spolupráca	
SR	–	ČR	2007	
–	2013	–	fond	
mikroprojektov

2010 12 565 €

12.
Deti	spájajú	

národy	a	železnica	
spája	naše	mestá

OP	Cezhraničná	
spolupráca	
SR	–	ČR	2007	
–	2013	–	fond	
mikroprojektov

2011 14 796 €

13. Bicyklom	až	za	
rieku Moravu

OP	Cezhraničná	
spolupráca	
SR	–	ČR	2007	
–	2013	–	fond	
mikroprojektov

2011 17 485 €

14.
Otvorené dvere 

informáciám 
a	spolupráci

OP	Cezhraničná	
spolupráca	SR	–	
ČR	2007	-	2013

2011 Neschválený

15.

Objavme	
tajomstvo	

zámockých 
kaplniek

OP	Cezhraničná	
spolupráca	SR	–	
ČR	2007	-	2013

2011 Neschválený

16. Spoločne	do	
rozprávky

OP	Cezhraničná	
spolupráca	
SR	–	ČR	2007	
–	2013	–	fond	
mikroprojektov

2011 Neschválený

17. Z	lesa	do	lesa	po	
stopách	histórie

OP	Cezhraničná	
spolupráca	
SR	–	ČR	2007	
–	2013	–	fond	
mikroprojektov

2012 28 063 €

18. V zámku 
a	podzámku

OP	Cezhraničná	
spolupráca	SR	–	
ČR	2007	-	2013

2013 129 159 €

19. Zeleň	v	meste	
trochu inak

OP	Cezhraničná	
spolupráca	SR	–	
ČR	2007	-	2013

2013 93 592 €

20.

Spoločne	
v	minulosti,	
spoločne	v	
budúcnosti

International	
Visegrad Fund 2013 Neschválený
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21.

Spoločným	
vzdelávaním ku 
zlepšeniu	kvality	
cestovného ruchu 
v	meste	Holíč	a	

Hodonín

OP	Cezhraničná	
spolupráca	
SR	–	ČR	2007	
–	2013	–	fond	
mikroprojektov

2013 Neschválený

22. Európa	v	Holíči,	
Holíč	v	Európe Európa	pre	občana 2013 Neschválený

23. Šanca	pre	zelené	
mestá

OP	Cezhraničná	
spolupráca	SR	–	
ČR	2007	-	2013

2013 142 154 €

24. Spoznajme	
susedov

OP	Cezhraničná	
spolupráca	
SR	–	ČR	2007	
–	2013	–	fond	
mikroprojektov

2014 9 452 €

25.
Sprievodca	
bylinkovou 
záhradou

OP	Cezhraničná	
spolupráca	SR	–	
ČR	2007	-	2013

2014 167 124 €

26. S	históriou	za	
hranice regiónov

OP	Cezhraničná	
spolupráca	
SR	–	ČR	2007	
–	2013	–	fond	
mikroprojektov

2015 9 367 €

27.
Zámocké záhrady 
v	Holíči	-	I.	Etapa
(v	realizácii)

OP	Cezhraničná	
spolupráca	SR	–	
ČR	2007	-	2013

2016 383 965 €

28. Hony,	lovy	a	
hostiny

OP	Cezhraničná	
spolupráca	SR	–	
ČR	2007	-	2013

2016 Neschválený

29.

Modrotlač	–	
obnova tradície 
v	cezhraničnom	

regióne
(v	realizácii)

Fond 
mikroprojektov	
-	INTERREG	V-A	

SK-CZ

2018 31 993 €
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30.

Vybudovanie 
cykloturistickej	
cesty	pre	zvýšenie	

dostupnosti	
kultúrneho	a	
prírodného	
dedičstva	v	
prihraničnom	

regióne
(pred	podpisom	
zmluvy	o	NFP)

INTERREG	V-A	SK-
CZ	2014	-	2020 2018 494 931 €

31.

Ausblick mit 
Weitblick

(pred	podpisom	
zmluvy	o	NFP)

INTERREG	
V-A	Slovenská	
republika	-	

Rakúsko	2014	-	
2020

2018

32.

Ochrana a obnova 
přihraničního	

území	
prostřednictvím	

realizace 
protierozních	

opatření,	budovaní	
ekostabilizačních	
prvkú	v	krajině	
včetně	budovávní	

přírodních	
stanovišť

INTERREG	V-A	SK-
CZ	2014	-	2020 2018

Prebieha 
hodnotiaci 

proces

33.

Strategie	
cestovního ruchu 
Baťova	kanálu	a	

Horného Záhoria 
pro	zvýšení	
návštěvnosti	
příhraničního	

území

INTERREG	V-A	SK-
CZ	2014	-	2020 2018

Prebieha 
hodnotiaci 

proces

34.

Multimediálny 
sprievodcovia	
propagujúci	

cezhraničný	región

Fond 
mikroprojektov	
-	INTERREG	V-A	

SK-CZ

2019
Prebieha 

hodnotiaci 
proces

Zdroj:	vlastné	spracovanie,	2019

ZÁVER

Práca	 jednoznačne	 poukázala	 na	 skutočnosť,	 že	 základom	 budovania	
modernej	 spoločnosti	 postavenej	 na	 hodnotách	 Európskej	 únie	 sú	
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demokracia,	 ústavnosť,	 zákonnosť,	 jednoznačnosť	 pravidiel,	 rovnosť	
a	princíp	subsidiarity.	

Európsky	 regionalizmus	 postuluje	 Európsku	 úniu	 ako	 spoločenstvo	
rôznorodých	 štátov	 s	 rovnorodým	 programom,	 rozmanitými	 tradíciami	
a	kultúrou,	ale	zjednotené	práve	v	tejto	rozmanitosti.	Bohatstvo	histórie,	jej	
objektívne	posudzovanie,	 tvorba	 európskej	 identity	pri	 zachovaní	 súhrnu	
národných	identít,	to	sú	atribúty	vytvárajúce	predpoklady	pre	komunálnu	
politiku.	 Komunálna	 politika	 je	 základnou	bázou	 všetkých	 vyšších	 úrovní	
politík.	Musí	 byť	najpevnejšia	 a	 najzdravšia,	 pretože	práve	 ona	 sa	 svojím	
upevňovaním	stáva	garantom	dôvery	v	niečo	vyššie.	Vo	fungovaní	vlastného	
štátu	a	v	opodstatnenosť	spoločnej	budúcnosti	v	EÚ.	

Ak	vychádzame	z	mnohokrát	publikovanej	a	často	nepopulárnej	premisy,	
že	 politika	 je	 koncentrovaná	 ekonomika,	 prax	 potvrdzuje,	 že	 fungujúca	
ekonomika	 je	 predpokladom	 rastu	 fungujúceho	 celku.	 Mesta,	 komunity,	
regióny,	vyššieho	celku,	štátu	a	Európskej	únie.	Silní	musia	pomáhať	slabým.	
Reťaz	je	naozaj	tak	silná,	ako	je	pevný	jej	najslabší	článok.	Preto	rozvoj	obcí	
miest	a	mikroregiónov	stojí	v	primárnej	pozornosti	európskych	inštitúcií.	

Základným	nástrojom,	ktorý	obce	a	mestá	pre	svoj	rozvoj	používajú,	sú	
finančné	 mechanizmy	 Európskej	 únie,	 Nórskeho	 kráľovstva,	 Švajčiarska	
a	 Lichtenštajnska.	 V	 praxi	 uplatňujem	 tri	 veľké	 S.	 Spoluprácu,	 solidaritu	
a	súdržnosť.	Spoluprácu	v	prospech	spoločného	cieľa,	solidaritu	so	slabšími	
a	súdržnosť	v	celku,	ktorý	spoločne	budujeme.	

Na	 príklade	mesta	Holíč	 som	ukázal	 dvanásť	 rokov	 európskej	 pomoci	
v	prospech	komunity.	Súhrnnú		finančnú	pomoc	vo	výške	skoro	15	mil.	eur	
vraciame	dodržiavaním	hodnôt	zákonov	a	princípov,	ktoré	Európu	stmeľujú.	
Našich	susedov	Českú	republiku	a	Rakúsko	nosíme	s	úctou	v	hlave	a	naozaj	
s láskou v srdci. 

Tam	sa	ekonomika,	tvorba	HDP,	rast	zamestnanosti,	vytváranie	pracovných	
príležitostí,	starostlivosť	o	životné	prostredie,	znižovanie	investičného	dlhu,	
kvalita	života	a	životná	úroveň	občanov,	stretávajú	s	teoretickými	pojmami	
z	oblasti	politiky,	politológie,	štatistiky	a	sociológie.	

Moderná	 komunálna	 politika	 by	 dokázateľne	 nebola	 možná	 bez	
uplatňovania	 európskych	 hodnôt	 a	 princípov.	 Bez	 finančnej	 pomoci	
Európskej	 únie,	 bez	 pochopenia	 cieľov,	 ku	 ktorým	 spoločne	 smerujeme.	
Mestský	 marketing	 ako	 základná	 cesta	 modelovania	 moderného	 mesta,	
tvorba	občianskej	spoločnosti	na	princípoch	rovnosti	a	využívania	možností	
tých	silnejších,	to	sú	cesty	naplnenia	snov	ľudí	o	lepšom	živote.	

Cezhraničná	 spolupráca	 nie	 je	 len	 nástroj	 na	 získanie	 finančných	
prostriedkov	 z	 Európskej	 únie	 prostredníctvom	 účasti	 na	 projektoch.	
Je	 to	 zároveň	 cesta	 ku	 zbližovaniu,	 k	 tvorbe	 spoločnej	 európskej	 identity,	
k	prehlbovaniu	vzájomnej	úcty	medzi	národmi	k	ochote	komunít	navzájom	si	
pomáhať.	Úcta	k	susedom	znamená	hrdosť	na	seba.	Cezhraničná	spolupráca	
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je	vzájomne	opätovanou	úctou	k	zdieľaným	hodnotám.	Táto	práca	môže	byť	
poučením	pre	začínajúcich	starostov	a	primátorov.
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GLOBÁLNÍ TRENDY V OBLASTI 
ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY 

V KRAJINÁCH EU
Mgr. Milan Douša1

Abstract

E-government can be defined as utilization of information and communication 
technologies to more efficient providing of services of the government to its 
citizens and companies. It is about application of IT in public administration to 
reach public goals with help of digital tools. Basic principle of e-government, 
supported by efficient institutional framework of electronic administration, is 
to improve internal performance of public sector by reduction of costs and time 
of operations in order to improve work processes and to allow more efficient 
sources of public sector that lead to sustainable solutions. Through innovations 
and e-government, governments around the word can become more efficient, 
provide better services, react on requirements of its citizens in terms of 
transparency and responsibility, be inclusive and restore trust of citizens in 
public administration. This contribution is based on quantitative research that 
uses analysis of the contents and aims to determine trends and development 
in scope of implementation and providing of electronic public administration 
in the member states of the European Union. The research of this subject is 
based on mathematical weighted average of three normalized dimensions 
of the e-government with contribution of e-government development index 
(EGDI). The conclusion will be given by evaluation of trends and development 
by emphasizing of e-government in the member states of the European Union, 
as well as final chart of the member states from point of view of particular 
dimensions of the e-government. 

KEY WORDS: e-government, e-government development index, information 
and communication technologies, sustainable development

ÚVOD

Vývoj	 informačních	 technologií	 (IKT)	 v	 posledních	 dvaceti	 letech	
předznamenal	 nástup	 nového	 informačního	 a	 digitálního	 věku,	 který	
umožnil	 vnik	 výpočetní	 techniky	 do	 oblasti	 obchodu	 i	 života	 jedinců	 po	
celém	 světě.	 Spolu	 s	 tímto	 informačním	 pokrokem	 ruku	 v	 ruce	 se	 stále	

1	Univerzita	Pavla	 Jozefa	Šafárika	v	Košiciach,	Fakulta	verejnej	správy,	Katedra	ekonomiky	
a	riadenia	verejnej	správy,	Popradská	66,	041	32	Košice	1.	Email:	mil.dousa@gmail.com
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se	 snižujícími	 náklady	 na	 internetové	 připojení	 byly	 položeny	 základy	
pro	 poskytování	 elektronických	 veřejných	 služeb	 (Mayer-Schonberger,	
Lazer	 2007).	 Pro	 elektronizaci	 veřejných	 služeb	 se	 vžil	 mezinárodně	
užívaný	 termín	 e-government.	 Přestože	 je	 e-government	hojně	 využívaný	
a	 popisovaný	 v	 zahraniční	 literatuře,	 odborných	 textech	 i	 textových	
materiálech	mezinárodních	organizací,	jeho	definice	je	značně	nejednotná	
a	 lze	 říci,	 že	 popis	 pojmu	 se	 odvíjí	 od	 úhlu	 pohledu	 toho,	 kdo	 zrovna	
s	 termínem	 e-government	 pracuje,	 jak	 široce	 je	 elektronizace	 pojímána,	
či	 jaké	 technologie	 a	 informační	 kanály	 jsou	 využívány	 (Špaček	 2012).	
Nejobecnější	definici	nabízí	OECD,	jež	e-government	chápe	jako	„využívání	
informačních	a	komunikačních	technologií,	v	prvé	řadě	internetu,	k	dosažení	
lepší	 veřejné	 správy.“	OECD	na	elektronické	veřejné	 služby	 spoléhají	 jako	
na	 nástroj,	 který	 umožní	 „změnu	 procesů,	 struktur	 a	 podobu	 správy“	
a	stejně	tak	pomůže	vytvořit	veřejnou	správu	(VS),	která	je	„více	efektivní,	
transparentní	a	zaměřená	na	uživatele“	(OECD	2003).

Agenda	pro	udržitelný	rozvoj	z	roku	2030	zavádí	koncepci	řízení	údajů	
a	dat	a	taktéž	zdůrazňuje	výzvu	k	řešení	“Výrazně	zvýšit	dostupnost	vysoce	
kvalitních,	 včasných	 a	 spolehlivých	 údajů	 a	 dat	 do	 roku	 2030”	 (General	
Assembly	 2015).	 Tato	 práce	 přináší	 obsahovou	 analýzu	 dat	 řízených	
z	 hlavních	 trendů	 rozvoje	 e-governmentu	 v	 roce	 2018	 a	 to	 na	 základě	
hodnocení	 Indexu	 rozvoje	 elektronické	 správy	 (EGDI	 –	 E-Governemnt	
Development	 Index).	 Rovněž	 popisuje	 a	 analyzuje	 globální	 trendy	
v	elektronické	veřejné	správě	ve	zkoumaných	krajinách	EU.	

 
1 EVROPSKÁ UNIE A E-GOVERNMENT 

První	 dokument,	 který	 se	 na	 půdě	 Evropské	 unie	 zaobírá	 konkrétně	
elektronizací	veřejné	správy	datujeme	od	roku	1999,	kdy	Evropská	komise	
představila	projekt	e-Evropa – informační společnost pro všechny (European	
Commission	1999).	Hlavními	cíli	projektu	bylo	přivést	obyvatele	do	digitální	
éry,	 vytvořit	digitálně	gramotnou	Evropu	a	 rozvíjet	nové	myšlenky	v	 této	
oblasti.	 Dokument	 hovoří	 například	 o	 zlepšování	 internetového	 přístupu,	
elektronizaci	zdratovnictví,	zavádění	“chytrých	karet”	(smart	cards),	ale	i	o	
projektu	Government	online,	kterého	cílem	je	zabezpečit	dvojsměrný	kanál	
mezi	vládou	a	občanem.	

Na	 teto	 projekt	 navazuje	 Akční	 plán	 e-Evropa 2002 – vliv a priority 
(European	Commission	2002),	přijatý	v	roce	2001.	Evropská	unie	v	akčním	
plánu	 vyzývá	 krajiny,	 aby	 zprostředkovali	 elektronický	 přísup	 k	 veřejné	
správě.	Taktéž	zde	najdeme	výzvu	pro	zjednodušení	online	administrativy	
a	 prezentaci	 e-governmentu	 pro	 širokou	 veřejnost.	 	 Následně	 v	 roku	
2002	představila	Evropská	komise	akční	plán	E-Evropa 2005 – informační 
společnost pro každého	 (European	 Commission	 2005).	 Tento	 akční	
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plán	 opětovně	 hovoří	 o	 potřebě	 moderznizace	 online	 veřejné	 správy	 a	
vyzývá	 krajiny,	 aby	 zaváděli	 e-government.	 Stejně	 tak	 Evropská	 komise	
zdůrazňovala	 potřebu	 elektronizace	 veřejné	 správy	 za	 pomocí	 různých	
platforem	–	internet,	mobil,	televize	a	pod.	

V	 roce	 2006	 byl	 přijatý	 Akční	 plán	 i2010 e-government – rozšiřovaní 
e-governmentu v Evropě v prospěch všech	 (European	 Commission	 2006).	
Znovu	 apeluje	 na	 modernizace	 e-governmentu,	 potřebu	 rozšiřování	 jeho	
působnosti,	a	tak	vytvořit	jednotné	schéma	pro	elektronizaci	veřejné	správy	
napříč	celou	Evropou.	Evropská	komise	tímto	plánem	podporuje	technický	
vývoj	 v	 oblasti	 veřejné	 správy	 a	 propaguje	 zavádění	 eID,	 autorizaci	
dokumentů	pomocí	internetu,	nebo	elektronické	archivace.	

V	roku	2010	vznikla	strategie	Evropa	2020	společně	s	agendou	s	názvem	
2020 Digitální agenda pro Evropu,	která	je	platná	v	současnosti	(European	
Commission	 2010).	 Její	 součástí	 byl	 taktéž	 Evropský	 akční	 plán	 2011-
2015,	 představený	Evropskou	komisí,	 kterého	hlavním	 cílem	bylo	 využití	
informačních	 a	 komunikačních	 technologií	 na	 podporu	 inteligentní,	
udržitelné	a	inovativní	vlády.	Snahou	akčního	plánu	bylo	zvýšit	počet	lidí,	kteří	
používají	elektronické	veřejné	služby	na	50	%	obyvatelů	EU	do	roku	2015.	
Plán	taktéž	zdůrazňoval	nutnost	rozvoje	e-governmentu	napříč	členskými	
krajinami	se	zaměřením	na	zjednodušení	identifikace	a	života	v	jiné	krajině	
(hostitelské),	než	je	jeho	domácí.	Bohužel	z	důvodu	nesplnění	požadovaných	
cílů	v	této	oblasti	byl	přijatý	v	současnosti	platný	Evropský akční plán 2016-
2020 pro e-government	 s	 podtitulem	 “Urychlení digitální transformace 
vlády” (European	 Commission	 2016).	 	 Evropská	 komise	 v	 tomto	 plánu	
označuje	elekronizaci	veřejné	správy	za	klíčový	bod	k	dosáhnutí	jednotného	
trhu.	Vize	Akčního	plánu	zní,	že	do	roku	2020	by	měla	být	veřejná	správa	
efektivní	 a	 otevřená,	 zpřístupněná	pro	 všechny,	 jednoduchá	na	 používání	
a	 plně	 digitalizovaná.	 Plán	 vyzývá	 také	 na	 bezpečnost	 e-governmentu	 a	
silnou	 veřejnou	 propagaci.	Mezi	 nejvíce	 prezentované	 projekty	 patří	 eID,	
elektronický	podpis	a	identifikace	a	elektronické	zdravotnictví.

 
2 METODY VÝZKUMU A DATA 

Index	 rozvoje	 elektronické	 správy	 (EGDI)	 prezentuje	 stav	 rozvoje	
elektronické	 správy	 členských	 států	 OSN.	 Spolu	 s	 hodnocením	 modelů	
rozvoje	 webových	 stránek	 v	 zemi	 zahrnuje	 Index	 rozvoje	 elektronické	
správy	přístupové	charakteristiky,	jako	je	úroveň	infrastruktury	a	vzdělání,	
tak	aby	odrážel,	jak	země	využívá	informační	technologie	k	podpoře	přístupu	
a	 začlenění	 tohoto	 systému.	 EGDI	 je	 souhrnným	měřítkem	 tří	 důležitých	
dimenzí	e-governmentu,	a	to:	poskytování	služeb	on-line,	telekomunikační	
konektivity	a	kapacity	lidí.	EGDI	není	určen	k	zachycení	vývoje	elektronické	
správy	 v	 absolutním	 smyslu;	 spíše	 má	 za	 cíl	 poskytnout	 hodnocení	
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výkonnosti	národních	vlád	vůči	sobě	navzájem	(United	Nations	Department	
of	 Economic	 and	 Social	 Affairs	 2019).	 Matematicky	 je	 EGDI	 váženým	
průměrem	 tří	 nejdůležitějších	 normalizovaných	 dimenzí	 e-governmentu,	
a	 to:	 1.	 rozsah	 a	 kvalita	 on-line	 služeb	 (Online	 služby	 –	 OSI	 –	 Online	
Service	 Index),	 2.	 vývojový	 stav	 telekomunikační	 infrastruktury	 (Index	
telekomunikační	 infrastruktury	 –	 TII	 -	 Telecommunication	 Infrastructure	
Index)	 a	3.	 vlastní	 lidský	kapitál	 (Index	 lidského	kapitálu	 -	HCI	 –	Human	
Capital	Index).	Index	rozvoje	elektronické	správy	se	tedy	vypočítává	podle	
následujícího	vzorce:	EGDI = 1/3 (OSI + TII + HCI)

Jednotlivé	 normalizované	 dimenze,	 které	 zahrnují	 3	 základní	 indexy	
k	 výpočtu	 celkového	 indexu	 rozvoje	 elektronické	 správy	 obsahují	 různé	
indikátory,	 které	 jejich	 výslednou	 hodnotu	 formují.	 Následující	 grafické	
schéma	znázorňuje	tento	postup	(Popescu	2015).

Obrázek 1: Schematické	zobrazení	postupu	výpočtu	jednotlivých	dimenzí	
k	celkové	hodnotě	EGDI
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Zdroj:	vlastní	zpracování	podle	údajů	United	Nations	2016

Kvantitativní	 výzkum	 začíná	 stručnou	 analýzou	 pozic	 krajin	 EU	 podle	
podskupin	EGDI	a	to	podle	úrovní	(velmi	vysoké,	vysoké,	střední	a	nízké).	
Nejlepší	hodnotu	dosahují	krajiny	na	úrovni	velmi	vysoké	s	hodnotou	EGDI	
více	než	0,75.	Dále	krajiny	v	rozmezí	hodnoty	0,50	–	0,75	hodnocené	na	úrovni	
vysoké,	 hodnoty	 0,25	 –	 0,50	 střední	 a	 nejhorší	 výsledky	 vykazují	 krajiny	
pod	 0,25	 hodnoty	 indexu	 rozvoje	 elektronické	 správy.	 Obsahová	 analýza	
následně	 představuje	 také	 hlavní	 impulzy	 indexu	 rozvoje	 elektronické	
správy,	jako	je	pokrok	v	on-line	poskytování	transakčních	služeb,	trendy	v	
otevřených	vládních	datech	a	mobilních	službách	a	veřejného	zapojení	do	
poskytování	 inovativní	veřejnosti.	Více	vazeb	na	cíle	udržitelného	rozvoje	
(SDG	 –	 Sustainable	 Development	 Goals)	 jsou	 zdůrazněny	 v	 souvislosti	 s	
klíčovými	službami	napříč	vybranými	cíli	 jako	 je	zdraví,	vzdělání,	sociální	
ochrana,	 rovnost	 pohlaví,	 práce	 a	 zaměstnání.	 Tematicky	 elektronická	
veřejná	 správa	 a	 její	 uskutečňování	 pomáhá	 k	 naplnění	 rozvojového	 cíle	
č.	 16	Agendy	2030	pro	 udržitelný	 rozvoj	 “Podporovat mírové a inkluzivní 
společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a 
vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních”	(United	
Nations	2019).

3 VÝSLEDKY PŘÍSPĚVKU 

E-government	 se	 od	 prvního	 pokusu	 Organizace	 Spojených	 národů	
vyvíjel	za	posledních	18	let,	od	roku	2001.	Průzkum,	který	byl	realizovaný	v	
roce	2018	zdůrazňoval	trvale	pozitivní	globální	charakter	trendu	směrem	k	
vyšším	úrovním	rozvoje	elektronické	správy.	
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Obrázek 2: Výsledný	index	rozvoje	elektronické	správy	v	krajinách	EU za 
roky	2016	–	2018
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Výše	 uvedený	 trend	 signalizuje,	 že	 více	 zemí	 EU	 postupuje	 směrem	
k	velmi	vysoké	úrovni	e-governmentu.	Odpovídající	stále	více	různorodým	
a	 komplexním	 potřebám	 lidí,	 stejně	 jako	 trvalé	 výzvy	 k	 novým,	 lepším	 a	
rychlejším	 veřejným	 službám.	 Rovněž	 je	 stále	 více	 uznáváno,	 že	 e-vláda	
podporuje	 udržitelný	 rozvoj	 ve	 třech	 rozměrech	 -	 hospodářském	 růstu,	
sociálním	 začleňování	 a	 ochraně	 životního	 prostředí.	 Z	 oblasti	 výsledků	
indexu	EGDI	je	zřejmé,	že	všechny	krajiny	EU	se	řadí	do	první	nebo	druhé	
skupiny	 hodnocení	 rozvoje	 elektronické	 správy,	 tedy	 do	 kategorie	 úrovní	
velmi	 vysoké,	 nebo	 vysoké.	 Z	 hlediska	 porovnání	 s	 rokem	2016	můžeme	
vidět	změnu	v	přesunu	krajin	Řecka,	Kypru,	Malty,	Polska	a	Portugalska	do	
kategorie	krajin	EU	přesahující	hodnotu	zkoumaného	indexu	nad	0,75.	To	
znamená,	že	v	kategorii	úrovně	hodnocení	od	0,5	do	0,75	zůstává	posledních	
7	krajin	Evropské	unie	k	přesunu	do	nejvyšší	úrovně	hodnocení	rozvoje	a	
používání	elektronizace	veřejné	správy	a	 to:	Chorvatsko,	Česká	republika,	
Slovenská	republika,	Maďarsko,	Lotyšsko,	Rumunsko	a	Bulharsko.	Průměr	
EU	ve	výsledném	hodnocení	tohoto	indexu	v	roce	2016	činil	0,63	a	v	roce	
2018	 se	 zvýšil	 na	 0,68	 a	 to	 právě	 díky	 5	 krajinám,	 které	 se	 přesunuli	
v	hodnocení	do	vyšší	úrovně.	V	porovnání	například	s	africkými	krajinami,	
které	dosahují	průměr	0,3423	 je	 tato	hodnota	dvojnásobně	větší,	vyšší	 je	
tento	průměr	i	ve	vztahu	k	asijským	krajinám,	tam	činí	průměr	0,5779.

Pokud	 bychom	 vyjádřili	 jednotlivé	 dimenze,	 tedy	 ostatní	 indexy,	 které	
naplňují	celkový	výpočet	EGDI	v	krajinách	EU,	dospěli	bychom	k	následujícím	
výsledkům,	které	zobrazuje	tabulka	číslo	1.	
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Tabulka 1:  Vedoucí	krajiny	v	rozvoji	elektronické	veřejné	správy	v	krajinách	
EU

KRAJINA OSI HCI TII EGDI POŘADÍ 
2016

POŘADÍ 
2018

Dánsko 1,0000 0,9472 0,7978 0,9150 4 1

Švédsko 0,9444 0,9366 0,7835 0,8882 2 2

Finsko 0,9653 0,9509 0,7284 0,8815 1 3

Francie 0,9792 0,8598 0,7979 0,8790 5 4

Německo 0,9306 0,9036 0,7952 0,8765 7 5

Nizozemsko 0,9306 0,9206 0,7758 0,8757 3 6

Estonsko 0.9028 0,8818 0,7613 0,8486 6 7

Španělsko 0,9375 0,8885 0,6986 0,8415 9 8

Lucembursko 0,9236 0,7803 0,7964 0,8334 14 9

Rakousko 0,8681 0,8505 0,7716 0,8301 8 10

Itálie 0,9514 0,8341 0,6771 0,8209 12 11

Belgie 0,7569 0,9740 0,6930 0,8080 10 12

Portugalsko 0,9306 0,8170 0,6617 0,8031 17 13

Malta 0,8403 0,7973 0,7657 0,8011 15 14

Polsko 0,9306 0,8668 0,5805 0,7926 16 15

Řecko 0,8194 0,8867 0,6439 0,7833 18 16

Kypr 0,7847 0,8083 0,7279 0,7736 19 17

Slovinsko 0,7986 0,8923 0,6232 0,7714 11 18

Litva 0,7986 0,8323 0,6293 0,7534 13 19

Členské krajiny EU dosahující hodnoty v rozmezí 0,50 – 0,75

Chorvatsko,	Česká	republika,	Slovenská	republika,	Maďarsko,	Lotyšsko,	
Rumunsko,	Bulharsko

Zdroj:	vlastní	zpracování	podle	údajů	United	Nations	2018

Z	 výsledné	 tabulky	 je	 jasné,	 že	 vedoucí	 pozici	 v	 oblasti	 elektronizace	
veřejné	 správy	 zastává	 v	 Evropské	 unii	 Dánsko,	 následované	 severskými	
krajinami	Švédska	a	Finska.	Tato	pozice	však	Dánsku	v	roce	2016	nepatřila,	
tehdy	skončil	na	4.	místě	a	naopak	vedoucími	krajinami	byli	právě	severské	
krajiny.	Dánsko	tedy	oproti	roku	2016	zaznamenalo	skok	o	3	pozice	vzhůru	
na	 samotný	 vrchol	 hodnocení	 rozvoje	 elektronické	 správy.	Od	 roku	2016	
Dánsko	zavádí	svou	Digitální	strategii	2016-2020,	v	níž	se	stanovuje	směr,	
jak	se	bude	Dánsko	vyvíjet	v	oblasti	digitalizace	ve	veřejném	sektoru,	jakož	
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i	vzájemnou	 interakci	s	podniky	a	průmyslem.	Tato	strategie	 je	zaměřena	
na	 vybudování	 základny	 pro	 silné	 a	 bezpečné	 digitální	 Dánsko.	 Dánsko	
rovněž	učinilo	povinné	interakce	mezi	vládou	a	občanem,	aniž	by	vyloučilo	
osoby,	 které	 by	 nemohly	 využívat	 digitální	 služby.	 Spolu	 se	 soukromým	
sektorem	využívají	veřejné	instituce	na	místní,	regionální	a	ústřední	úrovni	
možnosti	 digitalizace	 (Agency	 for	 Digitisation	 2019).	 Švédsko	 zůstalo	
na	 stejné	 pozici	 jako	 v	 roce	 2016,	 a	 to	 vzhledem	 k	 poměrně	 vysokým	
hodnotám	jak	v	 indexu	lidského	kapitálu,	 tak	i	v	technické	infrastruktuře.	
Vláda	 v	 roce	 2017	 představila	 strategii,	 v	 níž	 se	 zaměřuje	 na	 digitální	
politiku	vlády	-	jak	přispěje	ke	konkurenceschopnosti,	plné	zaměstnanosti	a	
hospodářskému,	sociálnímu	a	environmentálně	udržitelnému	rozvoji.	Cílem	
strategie	je,	aby	se	Švédsko	stalo	světovým	lídrem	ve	využívání	příležitostí	
digitální	 transformace	 (Government	 Offices	 of	 Sweden	 2017).	 Švédsko	
má	vysoké	míry	využívání	mobilních	 širokopásmových	 technologií	 a	 jeho	
trh	 je	charakterizován	rychle	rostoucí	poptávkou	spotřebitelů	po	rychlém	
širokopásmovém	připojení.	Devadesát	procent	Švédů	je	online	a	tři	čtvrtiny	
z	nich	mají	základní	digitální	dovednosti	(Grundén	2009).	Na	třetím	místě	
se	v	roce	2018	umístilo	Finsko,	které	kleslo	z	prvního	místa	na	třetí.	Finsko	
ale	 trvale	 zaznamenává	pozitivní	výsledky	v	 indexech	 lidského	kapitálu	a	
on-line	služeb,	zatímco	jeho	technická	infrastruktura	 je	relativně	nízká	ve	
srovnání	s	 jinými	zeměmi.	 Jeho	národní	strategie	znalostní	společnosti	se	
zaměřuje	 na	 poskytování	 vícekanálových	 interaktivních	 elektronických	
služeb	 spolu	 s	 interoperabilitou	 informačních	 systémů	ve	veřejné	 správě.	
Podle	 svého	 strategického	 vládního	 programu	 budou	 veřejné	 služby	
navrženy	 tak,	 aby	 byly	 uživatelsky	 orientované	 a	 především	 digitálně.	
Digitalizace	je	průřezovým	tématem	strategie	vlády.	Zavádějí	se	zásady	pro	
veřejné	služby	orientované	na	klienta	a	veřejný	sektor	je	povzbuzován,	aby	
se	 zavázal	 k	 automatizaci	 a	 digitalizaci	 svých	 postupů	 (Prime	 Minister’s	
Office	Finland	2016).	Francie	zlepšila	svoje	postavení	z	roku	2016	o	jednu	
na	pozici	na	současné	čtvrté	místo.	Mezi	faktory,	které	přispívají	ke	zlepšení	
skóre,	je	vládní	vize	dosáhnout	digitální	přeměny	veřejných	služeb	s	cílem	
100%	dematerializovat	veřejné	služby	do	roku	2022.	Tato	akce	se	zaměřuje	
na	zjednodušení	a	digitalizaci	administrativních	procesů.	Francouzská	vláda	
také	 zahájila	 program	 koordinovaného	 rozvoje	 digitální	 územní	 správy	
(DCANT18)	s	cílem	vybudovat	společný	základ	aplikací,	digitálních	pilířů,	
úložišť	a	 sdílených	rámců	pro	urychlení	a	zvětšení	digitální	 transformace	
(Gouvernement.fr	2018).	

Největší	pokles	naopak	zaznamenalo	oproti	roku	2016	Slovinsko,	která	
ztratilo	svoji	pozici	o	7	míst.	Výrazně	si	taktéž	oproti	roku	2016	pohoršila	
Litva	a	Nizozemsko.	Z	krajin	V4	se	do	hodnocení	nejlepších	krajin	dostalo	
pouze	 Polsko,	 ostatní	 krajiny	 nejsou	 předmětem	 hodnocení,	 neboť	 se	
nacházejí	v	jiné	úrovni	(nižší)	hodnocení	indexu	EGDI.	
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ZÁVĚR 

Stejně	 jako	 globalizace,	 tak	 i	 digitalizace	 vyvolává	 mnoho	 obtížných	
otázek.	V	 řadě	oblastí	 jsou	krajiny	EU	dobře	připravené	na	 to,	 co	přinese	
budoucnost.	 V	 ostatních	 oblastech	 se	 však	 ještě	 máme	 hodně	 co	 naučit.	
Veřejný	sektor	proto	musí	úzce	spolupracovat	s	podnikatelskou	komunitou,	
organizacemi	zainteresovaných	stran	atd.,	aby	vytvořil	základ	pro	flexibilní	
a	 přizpůsobivou	 společnost	 připravenou	 na	 stále	 digitalizovanější	 svět. 
Při	prosazování	mírové	a	inkluzívní	společnosti	pro	udržitelný	rozvoj	se	v	
Agendě	2030	kladla	důležitá	pozornost	na	budování	účinných,	odpovědných	
a	 inkluzívních	 institucí	 na	 všech	úrovních,	 jak	 je	 uvedeno	 v	 cíli	 č.	 16.	 Při	
realizaci	vize	Agendy	2030,	která	má	lidi	vymanit	z	chudoby	a	poskytnout	
příležitosti	 prosperity	 všem	 při	 ochraně	 naší	 planety,	 veřejné	 instituce	
rozšíří	 přístup	 ke	 kvalitním	 veřejným	 službám,	 zejména	 pro	 zranitelné	
skupiny.

Při	dosahování	pokroku	a	při	budování	takových	institucí	je	důležité	posílit	
důvěru	 orgánů	 a	 státních	 institucí	 a	 zvýšit	 transparentnost	 a	 otevřenost	
procesů	 správy.	 Využití	 informačních	 a	 komunikačních	 technologií	 ve	
vládě	 může	 účinně	 podporovat	 integrovanou	 a	 inkluzívní	 implementaci	
SDG	 (Sustainable	 Development	 Goals)	 a	 může	 poskytnout	 potřebné	
nástroje,	které	umožní	 integraci	politik	napříč	hospodářskými,	 sociálními	
a	environmentálními	dimenzemi.	Taktéž	může	pomoci	poskytnout	on-line	
přístup	k	informacím	vytvořeným	vládou	a	reengineering	informačních	toků	
nebo	rozhodovacích	procesů	pro	větší	účast	veřejnosti	na	těchto	procesech.

Průzkum	 rozvoje	 elektronické	 veřejné	 správy	 z	 roku	 2018	 analyzoval	
úsilí	krajin	EU	o	zvýšení	zodpovědnosti,	efektivity,	 inkluzivity,	otevřenosti	
tím,	 že	 posoudil	 četné	 rysy	 vládních	 platforem	 a	 jejich	 online	 služeb.	 To	
přispívá	 k	 posílení	 těchto	 klíčových	 zásad	 řízení.	 Například	 podrobné	
informace	na	vládních	webových	stránkách	o	institucionálních	opatřeních,	
dostupnost	 mechanismů	 pro	 poskytování	 zpětné	 vazby	 nebo	 zjišťování	
stížností	 na	 kvalitu	 poskytovaných	 služeb,	 možnost	 kontaktovat	 přímo	
vládní	agentury,	mimo	jiné	přispívají	k	transparentnosti	a	otevřenosti	vlád.	
Podobně	dostupnost	právních	informací	a	státních	předpisů	zabraňujících	
diskriminaci,	ochranu	proti	 zneužití	osobních	údajů	a	zajištění	digitální	/	
kyberneticko-bezpečnostní	 ochrany	 pro	 všechny	 občany,	 přispívá	 taktéž	
ke	zlepšení	transparentnosti	a	důvěryhodnosti.	Stále	více	vlád	v	krajinách	
EU	dává	význam	zveřejňování	informací	o	zadávacích	procesech	ve	veřejné	
správě.	 Ve	 svém	 úsilí	 o	 posílení	 odpovědnosti	 a	 otevřenosti	 nabízejí	 on-
line	nástroje	pro	 sledování	 a	 vyhodnocování	 veřejných	 zakázek,	 výsledků	
výběrových	 řízení	 a	 primárních	 vládních	 výdajů.	 K	 podpoře	 inkluzivity	 a	
efektivnosti	vytvářejí	vlády	v	členských	krajinách	EU	partnerství	veřejného	
a	 soukromého	 sektoru,	nabízející	 on-line	 inovační	 veřejné	 služby.	Rovněž	
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se	 zabývají	 veřejnými	 e-konzultacemi,	 organizují	 on-line	 diskuse	 o	
klíčových	 strategických	a	politických	otázkách,	 zveřejňují	 výsledky	 těchto	
on-line	 konzultací	 a	 vytvářejí	 cílené	 služby	 pro	 zranitelné	 skupiny.	 Mezi	
mechanismy,	 kterými	 se	 veřejní	 úředníci	 a	 instituce	 hlásí,	 je	 dostupnost	
on-line	 hlášení	 případů	 neetického	 chování	 nebo	 korupce	 mezi	 státními	
zaměstnanci.	 Schopnost	 lidí	 hlásit	 své	 stížnosti,	 případy	 diskriminace	 a	
porušení	právních	předpisů	patří	mezi	nové	funkce,	které	vlády	v	krajinách	
EU	používají	 ke	 zlepšení	odpovědnosti	 a	účinnosti	poskytování	veřejných	
služeb.	Všechna	tato	opatření	přispívají	k	dosažení	vize	Agendy	2030	pro	
zodpovědné,	účinné	a	inkluzívní	řízení.

Celkově	krajiny	s	velmi	vysokou	úrovní	EGDI	nabízejí	nejkomplexnější	
webové	 stránky	 a	 služby	 online	 v	 souladu	 s	 těmito	 zásadami	 řízení	
(efektivnost,	 účinnost,	 transparentnost,	 inkluzivita).	 Země	 s	 nízkou	
skupinou	 EGDI	 mají	 tendenci	 pokrývat	 menší	 aspekty	 odpovědnosti,	
efektivity,	inkluzivity,	otevřenosti	a	důvěryhodnosti.	Je	důležité	podotknout	
skutečnost,	že	všechny	členské	krajiny	EU	se	zařaďují	do	dvou	nejvyšších	
úrovni	 hodnocení	 indexu	 EDGI,	 a	 většina	 z	 nich	 se	 nachází	 na	 nejvyšší	
úrovni	hodnocení	označované	jako	velmi	vysoký	rozvoj	elektronické	veřejné	
správy.	Pouze	7	krajin	EU	nepatří	do	této	nejvyšší	úrovně	hodnocení,	bohužel	
k	těmto	7	krajinám	patří	také	Slovenská	a	Česká	republika,	které	mají	určité	
rezervy	 v	 rozvoji	 elektronické	 veřejné	 správy	 a	 nedokázali	 vylepšit	 svoji	
pozici	 oproti	 roku	 2016,	 tak	 jako	 např.	 Řecko,	Malta,	 Polsko,	 Portugalsko	
nebo	Kypr.
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 – PRÍPADOVÁ 
ŠTÚDIA MESTA TRNAVA

PhDr. Martin Halmo1 

Abstract

The subject of the submitted contribution consists in a comprehensive analysis 
of municipal elections held in 2018 by local authorities in Trnava. The first 
chapter is aimed at getting closer to the composition of city leadership and 
the situation in the previous function period. The following chapter describes 
election preparation, a pre-election campaign of all candidates and individual 
parties. The third chapter deals with the interpretation of the results of the 
2018 local elections and their subsequent analysis. The final part of the work is 
a work on sketching forecasts for the possible development of the city between 
2018 and 2022.

KEY WORDS: elections campaign, mayor, municipal council, municipal 
elections,	municipal policy, Trnava 

ÚVOD

Demokratické	riadenie	štátu	z	časti	spočíva	aj	z	aktívneho	a	pasívneho	
práva	občanov	tohto	štátu,	prostredníctvom	ktorého	má	každý	jeden	občan	
možnosť	spolupodieľať	sa	na	riadení	spoločnosti	prostredníctvom	práva	voliť	
a	byť	volený.	Lokálna	politika	je	z	hľadiska	participácie	občanov	na	riadení	
štátu	 považovaná	 za	 najbližšiu	 k	 občanovi,	 v	 dôsledku	 čoho	 je	 potrebný	
osobitný	 vzťah	 k	 mestu	 respektíve	 obci	 v	 ktorom	 žije.	 Zároveň	 môžeme	
tvrdiť,	 že	primárne	princípy	demokracie	 sú	najlepšie	 aplikovateľné	práve	
na	úrovni	lokálnej	a	tým	pádom	sú	považované	za	základný	prvok	modernej	
demokracie.	A	to	najmä	z	dôvodu,	že	dochádza	k	blízkemu	kontaktu	občana	
s	ním	priamo	voleným	zástupcom	ako	aj	úradníkmi	miestnej	samosprávy.	
Komunálne	voľby	sú	charakteristické	tým,	že	narozdiel	od	parlamentných	
volieb	si	volič	nevyberá	jednu	politickú	stranu,	ale	naopak,	má	možnosť	si	
vybrať	kandidátov	zo	všetkých	kandidujúcich	politických	 strán	alebo	aj	 z	
nezávislých	 kandidátov.	 Občania	 tak	 prostredníctvom	 týchto	 volieb	môžu	
zvoliť	poslancov,	primátorov	respektíve	starostov	v	danom	meste	či	obci.	

Cieľom	nasledujúceho	článku	 je	analýza	komunálnych	volieb	v	Trnave,	
ktoré	sa	konali	v	roku	2018.	V	rámci	tejto	analýzy	bude	príspevok	vychádzať	
1	 Fakulta	 sociálnych	 vied	UCM	 v	 Trnave,	 Katedra	 verejnej	 správy,	 Bučianska	 4/A,	 917	 01	
Trnava,	martin.halmo1@gmail.com
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z	 funkčného	 obdobia	 pred	 voľbami.	 Zároveň	 priblíži	 prípravu	 volieb,	
predvolebnú	kampaň	jednotlivých	kandidátov,	samotný	priebeh	volieb	ale	aj	
ich	celkové	výsledky	volieb	a	možné	prognózy	vedenia	mesta	do	budúcnosti,	
čiže	nasledujúceho	volebného	obdobia

1 VÝCHODISKOVÝ STAV A OBHLIADNUTIE SA ZA OBDOBÍM 
2015-2018

Politická	 situácia	 sa	 v	 meste	 Trnava	 po	 komunálnych	 voľbách	 v	 roku	
2014	výrazným	spôsobom	zmenila.	A	to	najmä	z	dôvodu,	že	v	predošlých	
volebných	obdobiach	viedli	mesto	primátori,	ktorí	boli	z	rovnakej	politickej	
strany.	 Avšak	 práve	 v	 týchto	 voľbách	 prišla	 zmena	 v	 podobe	 nezávislého	
kandidáta,	bez	podpory	akejkoľvek	politickej	strany,	ktorý	sa	následne	stal	
primátorom	mesta	a	prebral	tak	jeho	riadenie.	Nezávislí	kandidáti	výrazne	
ovplyvnili	aj	zastúpenie	v	mestskom	zastupiteľstve	nakoľko	15	poslancov	
bolo	 nezávislých	 a	 16	 poslancov	 tvorili	 straníci	 jednotlivých	 politických	
strán. 

Tabuľka 1: Kandidáti	 na	 post	 primátora	 a	 počet	 ich	 získaných	 hlasov	 v	
komunálnych	voľbách	v	roku	2014	

Kandidát na post primátora mesta Trnava Počet získaných hlasov

Peter	Bročka 8 739

Ján	Žitňanský	 4	458

Bystrík	Stanko 4	412

Jozef	Klokner 394

Róbert	Schmidt 197
Zdroj:	vlastné	spracovanie	na	základe	Štatistického	úradu	SR,	2018.

Primátorom	 mesta	 sa	 tak	 stal	 Peter	 Bročka,	 ktorého	 v	 mestskom	
zastupiteľstve	 podporovali	 poslanci	 z	 jeho	 združenia	 Lepšia	 Trnava.	 Ten	
sľuboval	svojim	voličom	z	mesta	spraví	„lepšiu	Trnavu“	a	hneď	zo	začiatku	sa	
funkcie	primátora	uchopil	tak	ako	sľuboval.	Prvým	krokom	bolo	zverejnenie	
mestských	zmlúv	a	komplexný	audit	v	obchodných	spoločnostiach	v	ktorých	
má	mesto	podiel.	Ďalším	krokom	boli	 aj	personálne	 zmeny	na	mestskom	
úrade.

Významným	 krokom	 bolo	 zavedenie	 tzv.	 participatívneho	 rozpočtu,	
prostredníctvom	 ktorého	 môžu	 občania	 mesta	 priamo	 rozhodovať	
o	prerozdeľovaní	určitej	časti	mestského	rozpočtu.

Za	uplynulé	štyri	 roky	klesla	úverová	zaťaženosť	mesta	o	viac	ako	päť	
miliónov	eur.	Rezervný	fond	 je	dnes	väčší	ako	pri	nástupe	vedenia	mesta.	
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Popri	tom	sa	realizovalo	veľké	množstvo	investičných	akcií	a	viacero	ďalších	
je	pripravených	do	nasledovných	rokov,	čo	určite	uľahčí	budúcu	prácu.

Počas	 zastávania	 funkcie	 primátora	 mesta	 Petrom	 Bročkom	 nastali	
aj	 situácie,	 ktoré	 znepokojili	 jeho	 voličov.	 Jednou	 z	 týchto	 situácií	 je	 aj	
nepostačujúca	 dokonca	 až	 žiadna	 komunikácia	 primátora	 z	 poslancami	
mestského	zastupiteľstva	či		nízka	účasť	na	podujatiach,	kde	by	mal	primátor	
reprezentovať	mesto.	

Medzi	 výraznú	 kauzu	 počas	 funkcie	 primátora	 Petra	 Bročku	 možno	
zaradiť	aj	podozrenie	z	klientelizmu	na	mestskom	úrade.	Ako	následok	tejto	
kauzy	musel	primátor	pristúpiť	k	odvolaniu	prednostky	mestského	úradu,	
nakoľko	bola	v	tejto	kauze	podozrivou	osobou.	

V	čase	tesne	pred	voľbami	v	Trnave	rezonovala	najmä	téma,	ktorá	bola	
aj	veľmi	diskutovanou.	Išlo	o	súdny	spor	mesta	Trnava	so	spoločnosťou	City	
Arena	v	ktorom	išlo,	o	vrátenie		pozemkov	mestu	na	ktorom	stojí	práve	City	
Arena.	Mesto	podalo	túto	žalobu	bez	súhlasu	mestského	zastupiteľstva.	Súd	
však	túto	žalobu	následne	zamietol	a	nariadil	mestu	nahradiť	trovy	konania	
druhej	 strane.	 Táto	 skutočnosť	 vyvolala	 vlnu	 kritiky	 práve	 na	 primátora	
Petra	Bročku,	ktorému	to	v	boji	pred	voľbami	určite	neprospelo.

Takmer	pred	koncom	volebného	obdobia	sa	do	povedomia	občanov	dostal	
aj	 rozkol	medzi	nezávislými	poslancami,	ktorí	pred	štyrmi	 rokmi	podporili	
práve	 Petra	 Bročku	 a	 boli	 zoskupení	 v	 jeho	 združení	 Lepšia	 Trnava.	 Časť	
týchto	poslancov	sa	pre	vnútorné	nezhody	odčlenila	a	do	nasledujúcich	volieb	
išli	pod	novým	zoskupením	s	názvom	Priateľská	Trnava,	ktorá	mala	podporiť	
v	boji	o	kreslo	primátora	nezávislého	kandidáta	Mariána	Galbavého.	

 
2 VOLEBNÁ KAMPAŇ 2018 

Volebnú	 kampaň	 môžeme	 definovať	 ako	 činnosť	 kandidáta,	 ktorá	 je	
zameraná	na	podporu	a	prospech	tohto	kandidáta.	Volebná	kampaň	môže	
byť	uskutočňovaná	prostredníctvom	plagátov,	 inzercie,	médií,	ktoré	slúžia	
na	prezentáciu	práve	kandidáta	na	post	primátora	či	starostu	alebo	poslanca	
do	mestského	respektíve	obecného	zastupiteľstva.	Volebná	kampaň	začína	
17	 dní	 a	 končí	 48	 hodín	 pred	 začiatkom	 komunálnych	 volieb	 (Zákon	 č.	
181/2014	Z.	z.).	

Mesto	 Trnava	 na	 základe	 Všeobecného	 záväzného	 nariadenia	 č.	 120,	
ktorým	 určuje	 miesto,	 kde	 je	 možné	 vylepovanie	 volebných	 plagátov	
politickým	 stranám,	 koalíciám	 a	 nezávislým	 kandidátom	 na	 mestských	
informačných	 stojanoch	na	území	mesta	Trnava	počas	 volebnej	 kampane	
v	 komunálnych	 voľbách.	 Zároveň	 toto	 nariadenie	 definuje,	 akú	 majú	
jednotlivé	subjekty	vyhradenú	plochu,	 že	 tento	stojan	musí	byť	označený	
číslom	podľa	žrebu	komisie	(Všeobecné	záväzné	nariadenie	č.	120	Mestského	
zastupiteľstva	mesta	Trnava).	
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Počas	 predvolebnej	 kampane	 každý	 kandidát	 na	 post	 primátora	
predstavil	svoj	volebný	program,	prostredníctvom	ktorého	sa	snažil	osloviť	
potencionálnych	 voličov.	 V	 rámci	 Trnavy	 si	 dovolíme	 tvrdiť,	 že	 všetkých	
sedem	kandidátov	sa	zameralo	takmer	na	rovnaké	body.	V	rámci	dopravy	
išlo	 najmä	 o	 rekonštrukcie	 miest	 a	 chodníkov,	 vytvorenie	 parkovacích	
domov,	 zavedenie	 rezidentského	 parkovania	 či	 skvalitnenie	 mestskej	
hromadnej	dopravy.	V	bode	životné	prostredie	sa	zameriavali	na	revitalizáciu	
parkov,	 zazelenenie	 lávky	 pri	 poliklinike,	 zadržovanie	 dažďovej	 vody	 ako	
aj	 založenie	 spoločnosti	 vo	 vlastníctve	 mesta,	 ktorá	 bude	 mať	 za	 úlohu	
údržbu	zelene.	Sociálna	starostlivosť	bola	zameraná	na	zvyšovanie	kapacít	
a	 kvality	 starostlivosti	 o	 seniorov,	 vytváranie	 bezbariérových	 prístupov	
a	prechodov,	vytváranie	komunitných	centier.	V	rámci	školstva	a	vzdelávania	
sa	chcú	venovať	najmä	zvyšovaniu	kapacít	materských	a	základných	škôl,	
modernizácii	 budov	 a	 priestorov	 vzdelávacích	 inštitúcií	 či	 zabezpečenie	
opatery	 detí	 počas	 letných	 prázdnin.	 V	 bode	 šport	 a	 mládež	 dominujú	
rekonštrukcia	mestskej	športovej	haly,	športových	areálov	základných	škôl,	
zimného	 štadiónu	 a	 väčšia	 investícia	 do	 športových	 klubov	 a	 športovísk.	
V	 rámci	 kultúry	 a	 cestovného	 ruchu	 by	 sa	 chceli	 zamerať	 na	 zvyšovanie	
cykloturistiky,	 podpora	 lokálnych	 komunít,	 rozširovanie	 kultúrnych	
podujatí,	 podpora	 lokálnych	umelcov,	 rekonštrukcia	mestských	pamiatok.	
V	 oblasti	 riešenia	 pre	 rozvoj	mesta	 sa	 zameriavali	 v	 svojich	 programoch	
najmä	na	prehlbovanie	participatívneho	rozpočtu,	zníženie	byrokratických	
procesov	 	 a	 zvýšenie	 elektronizácie	 na	 mestskom	 úrade,	 zlepšovanie	
podmienok	pre	podnikateľov	a	zvyšovanie	spolupráce	so	zamestnávateľmi	
a	v	neposlednom	rade	zatraktívniť	mesto	pre	všetky	generácie.	

Predvolebnú	 kampaň	 možno	 označiť	 za	 pokojnú	 bez	 výrazných	
kontroverzií.	 K	 jej	 pozdvihnutiu	 prispeli	 aj	 uskutočnené	 diskusie	
s	kandidátmi,	kde	mohli	jednotliví	kandidáti	občanom	priblížiť	svoje	volebné	
programy.	 Vlnu	 kritiky	 vyvolala	 prvá	 diskusia	 uskutočnená	 Denníkom	
N,	 ktorý	 pozval	 na	 základe	 ich	 prieskumov	 prvých	 štyroch	 kandidátov.	
S	 takouto	 situáciu	 sa	 kandidáti	 Igor	 Válek	 a	 Rastislav	 Mráz	 nestotožnili,	
vyjadrili	názor,	že	by	mali	dostať	všetci	kandidáti	rovnaký	priestor	a	opustili	
diskusiu.	Diskusia	následne	pokračovala	v	zložení	Petra	Bročku	a	Mariána	
Galbavého.	 Denník	 N	 odôvodnil	 zloženie	 tejto	 diskusie	 práve	 tým,	 že	
v	každom	meste	dávali	priestor	práve	tým	najpreferovanejším	kandidátom	
a	že	všetci	kandidáti	dostanú	priestor	v	RTVS.	Tak	sa	aj	stalo	v	druhej	verejnej	
diskusii	sa	zúčastnili	už	iba	siedmi	kandidáti	nakoľko	sa	Stanislav	Žigmund	
vzdal	kandidatúry	v	prospech	Rastislava	Mráza.	Posledná	verejná	diskusia	
sa	konala	opäť	v	Trnave	kde	boli	zúčastnení	opäť	všetci	siedmi	kandidáti	
a	boli	im	pokladané	otázky	so	zameraním	na	spoločné	body	predvolebných	
programov	jednotlivých	kandidátov.		



PUBLICY 2019 – Zborník príspevkov doktorandov

52

Predvolebná	 situácia	 sa	 na	 základe	 predvolebných	 prieskumov	 ale	
aj	 verejnej	mienky	niesla	 v	odhadoch,	 že	preferovaným	víťazom	by	 sa	 vo	
voľbách	mohol	stať	 jednoznačne	vtedy	obhajujúci	primátor	Peter	Bročka.	
Práve	jeho	v	predvolebných	prieskumoch	by	podporovalo	až	71,3%	voličov,	
nasledovali	ho	kandidát	KDH,	 	Strany	zelených	a	SDKÚ-DS	Rastislav	Mráz	
s	10,7%,	nezávislý	kandidát	Marián	Galbavý	 so	6%	 	 a	kandidát	Národnej	
koalície	Peter	Tomeček	s	preferenciami	na	úrovni	5,2%.	Ostatní	kandidáti,	
menovite	 Igor	 Válek,	 Peter	 Ondrejka,	 Vanessa	 Šteinerová	 nepresiahli	
v	 predvolebných	 prieskumoch	 hranicu	 5%.	 Stanislav	 Žigmud	 obsadzoval	
poslednú	priečku	a	využil	možnosť	vzdať	sa	kandidatúry	na	post	primátora	
a	tesne	pred	voľbami	následne	odstúpil.	

Graf 1: Preferencie	kandidátov	na	primátora	Trnavy

Zdroj:	Agentúra	AKO,	2018.	

3 VÝSLEDKY A INTERPRETÁCIA VOLIEB 

Komunálne	 voľby	 sa	 v	 roku	 2018	 konali	 v	 sobotu	 10.	 novembra.	 Po	
odstúpení	 jedného	 z	 kandidátov	 sa	 v	 boji	 o	 post	 primátora	 uchádzalo	 7	
kandidátov,	čo	bol	jeden	z	najvyšších	počtov	v	terajšej	histórii	komunálnych	
volieb	 v	 Trnave.	 Volieb	 sa	 zúčastnilo	 20	 524	 z	 celkového	 počtu	 54	 375	
oprávnených	voličov	a	volebná	účasť	tak	v	meste	Trnava	dosiahla	37,7	%,	
ktorá	oproti	predchádzajúcim	voľbám	mierne	vzrástla.	

Tak	ako	bolo	známe	z	predvolebných	prieskumov	tak	najväčšie	šance	na	
víťazstvo	boli	pripisované	Petrovi	Bročkovi.	Tieto	prognózy	sa	aj	následne	
naplnili	 nakoľko	 sa	 stal	 víťazom	s	počtom	získaných	hlasov	62,8%	a	 tým	
obhájil	 svoju	 pozíciu	 primátora	mesta.	 V	 boji	 o	 kreslo	 primátora	 skončil	
druhý	 Rastislav	 Mráz	 (KDH,	 	 Strana	 zelených	 a	 SDKÚ-DS)	 so	 získanými	
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16,5%,	 tretí	 v	 poradí	 sa	 umiestnil	 Marián	 Galbavý	 (nezávislý	 kandidát),	
ktorý	 získal	 7,7%	 hlasov.	 Celkové	 umiestnenie	 jednotlivých	 kandidátov	
uvádzame	v	nasledujúcej	tabuľke.

Tabuľka 2: Kandidáti	 na	 post	 primátora	 a	 počet	 ich	 získaných	 hlasov	 v	
komunálnych	voľbách	v	roku	2018

Kandidát na post primátora mesta Trnava Počet získaných hlasov

Peter	Bročka 12 731

Rastislav Mráz 3	349

Marián	Galbavý 1 560

Igor	Válek 1 170

Peter	Tomeček 839

Vanessa Šteinerová 357

Peter	Ondrejka 246
Zdroj:	vlastné	spracovanie	na	základe	Štatistického	úradu	SR,	2018.

Rovnako	 sa	 v	 predvolebných	 prieskumoch	 predpokladalo,	 že	 nezávislí	
poslanci	za	združenie	Lepšia	Trnava	budú	obhajovať	svoje	pozície,	dokonca	
aj	 posilnia	 svoje	 postavenie	 respektíve	 počet	 v	 mestskom	 zastupiteľstve.	
Do	 mestského	 zastupiteľstva	 bolo	 volených	 31	 poslancov.	 O	 tento	 počet	
poslaneckých	 kresiel	 bojovalo	 155	 kandidátov.	 Zloženie	 mestského	
zastupiteľstva	prešlo	po	voľbách	výraznou	zmenou,	keď	až	28	miest	obsadili	
nezávislí	kandidáti,	2	miesta	patria	koalícii	KDH,	Strane	zelených	a	SDKÚ-
DS,	jedno	miesto	obsadil	poslanec	za	SMER-SD	a	SNS.

4 PROGNÓZA VÝVOJA 2018 – 2022

Asi	najrezonovanejšou	témou	nového	volebného	obdobia	a	posledných	
dní	 je	zvýšenie	platu	primátora,	ktorému	mestské	zastupiteľstvo	schválilo	
plat	vo	výške	 	5400	€,	s	ktorým	sa	nestotožnilo	mnoho	obyvateľov,	keďže	
išlo	o	navýšenie	o	60%	jeho	predchádzajúceho	platu.	

Ďalším	 krokom	 staronového	 primátora	 je	 vymenovanie	 prednostky	
mestského	 úradu,	 ktorej	 miesto	 bolo	 voľné	 deväť	 mesiacov.	 	 Novou	
prednostkou	sa	od	1.	januára	2019	stala	Katarína	Koncošová.	

Väčšinové	 obsadenie	 poslaneckých	 kresiel	 nezávislými	 kandidátmi	
určite	 dopomôže	 jednoduchšiemu	 presadzovaniu	 návrhov	 primátora	
v	 mestskom	 zastupiteľstve,	 avšak	 takáto	 situácia	 u	 niektorých	 občanov	
vyvoláva	 obavy.	 To	 najmä	 z	 dôvodu,	 že	 takéto	 zoskupenie	 poslancov	 by	
mohlo	v	budúcnosti	jednoducho	presadzovať	výhradne	svoje	záujmy,	ktoré	
by	v	konečnom	dôsledku	mohli	byť	aj	v	neprospech	mesta.	Takéto	zloženie	
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mestského	zastupiteľstva	bude	podľa	nášho	názoru	pod	tlakom	verejnosti,	
nakoľko	pri	zlom	rozhodnutí	nebude	možnosť	viniť	straníckych	poslancov.	
My	však	veríme,	že	vedenie	mesta	bude	v	nasledujúcom	období	postupovať	
transparentne,	komplexne	rozvíjať	mesto	a	zameriavať	sa	na	uspokojovanie	
potrieb	občanov	a	nie	potrieb	jednotlivcov,	ktorí	sú	úzko	spätý	s	vedením	
mesta.

Mesto	 by	 sa	 malo	 podľa	 nás	 taktiež	 vysporiadať	 z	 problémom,	 ktorý	
Trnava	 tlačí	 pred	 sebou.	 Tým	 máme	 namysli	 plánovaný	 južný	 obchvat	
mesta.	Hovorí	sa	o	ňom	už	niekoľko	rokov,	no	 jeho	výstavba	sa	doposiaľ	
nezačala.	Termín	jeho	výstavby	sa		neustále	odďaľuje.	Na	strane	mesta	už	
boli	 podľa	 našich	 informácii	 potrebné	 kroky	 urobené	 avšak	 myslíme	 si,	
že	 samospráva	by	mala	na	ministerstvo	dopravy	apelovať	 intenzívnejšie,	
nakoľko	dopravná	situácia	v	meste	je	čoraz	viac	neúnosná.		

ZÁVER

Na	základe	analýzy	komunálnych	volieb	2018	v	meste	Trnava,	ktorej	sa	
článok	 venoval	 v	 prvom	 rade	 situácii	 v	minulom	volebnom	období	 ale	 aj	
obdobiu	tesne	pred	voľbami,	volebnej	kampani	ale	aj	samotnému	výsledku	
volieb	 si	 dovolíme	 tvrdiť,	 že	 mesto	 Trnava	 bolo	 v	 minulých	 volebných	
obdobiach	 takpovediac	 politicky	 konzistentné	 nakoľko	 post	 primátora	
zastávali	kandidáti	 jedného	politického	subjektu.	Výrazná	politická	zmena	
nastala	 v	 období	 2015	 -	 2018,	 kedy	 v	 riadení	mesta	 prvý	 krát	 v	 histórii	
namiesto	 straníckeho	kandidáta	nastúpil	 nezávislý	 kandidát	bez	podpory	
akejkoľvek	politickej	strany.	To	malo	za	následok	aj	zmenu	štýlu	vládnutia	
v	meste.		Mesto	sa	postupnými	krokmi	posúvalo	dopredu	avšak	je	potrebné	
podotknúť,	že	sa	nevyhlo	ani	kauzám,	ktoré	mu	v	určitej	miere	neprospeli.		
Po	skončení	komunálnych	volieb	v	roku	2018	obhájil	s	výrazným	náskokom	
svoju	 pozíciu	 úradujúci	 primátor	 Peter	 Bročka,	 ktorý	 sa	 tak	 ujal	 svojho	
druhého	funkčného	obdobia.	V	jeho	riadení	mesta	ho	podporuje	aj	väčšina	
nezávislých	poslancov	mestskom	zastupiteľstve.	

Článok	tak	na	základe	vyššie	uvedeného	môže	v	budúcnosti	predstavovať	
materiál,	 po	 preštudovaní	 ktorého	 si	 čitateľ	 ozrejmí	 poznatky	 a	 	 priebeh	
volieb	na	 lokálnej	úrovni	v	meste	Trnava.	Zároveň	poslúži	na	pochopenie	
blízkej	histórie	a	možného	vývoja	politického	smerovania	mesta	Trnava.	
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TVORBA IMIDŽU V MIESTNEJ 
SAMOSPRÁVE: TEÓRIA A PRAX1

Mgr. Kristína Hoghová2

Abstract

The concept of image has become frequent nowadays, not only in private but also 
in public sector. Citizens‘ possibilities to receive and process information are not 
inexhaustible. The deficit or excess of information that public cannot process is 
replaced by the attitudes, beliefs, opinions, feelings and ideas associated with 
certain persons, events or activities of the given subject, institution or territory. 
The image is important for the public subject in terms of replacing knowledge, 
influencing public perception and directing citizens‘ behavior towards public 
officials - negatively or positively. That is why officials of public sector should 
aspire to create an acceptable image of their own identity. Thus, our paper 
deals with the importance of creating the image in public sector with regard to 
local self - government as a subsystem of public administration. The aim of this 
paper is to characterize the theoretical knowledge about the concept of image 
in the urban environment, and to introduce its implementation in practice in 
order to increase the identity of cities.

KEY WORDS:  Local self-government, city image, citizens, city marketing, city 
communication 

ÚVOD

Samotný	 pojem	 City	 Marketing	 pracuje	 na	 vytváraní	 určitej	 hodnoty	
pre	mesto	s	cieľom	uspokojiť	potreby	a	želania	svojich	zákazníkov.	Značka	
mesta	teda	čelí	tzv.	novej	ére	uznania.	Okrem	toho,	branding	miest	môže	byť	
považovaný	za	dlhodobú	 investíciu,	ktorá	 je	prospešná	pre	obyvateľov.	Za	
zmienku	stojí,	že	mestský	marketing	zohráva	dôležitú	úlohu	v	podnikateľskej	
sfére,	 ako	 aj	 v	 oblasti	 cestovného	 ruchu.	 Mesto	 s	 pozitívnou	 reputáciou	
skôr	 priťahuje	 nové	 spoločnosti	 a	 investorov,	 čo	 z	 dlhodobého	 hľadiska	
prináša	výhody	pre	hospodárstvo.	Výskumy	tak	ukazujú,	ako	dobre	urobený	
mestský	marketing	dokáže	manipulovať	s	vnímaním	mesta	pre	turistov	a	

1	 Príspevok	 s	 názvom	 „Tvorba	 imidžu	 v	miestnej	 samospráve:	 teória	 a	 prax“	 je	 súčasťou	
projektu	 č.	 FPPV-29-2019	 -	 Marketingové	 riadenie	 územia	 ako	 predpoklad	 regionálneho	
rozvoja	a	budovania	konkurencieschopnosti,	vypracovaného	na	Fakulte	sociálnych	vied	UCM	
v Trnave.
2	 Katedra	 verejnej	 správy,	 Fakulta	 sociálnych	 vied	UCM	 v	 Trnave,	 Bučianska	 4/A,	 917	 01		
Trnava. Email: kristina.hoghova@gmail.com 
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ako	silná	značka	územia	priťahuje	 ľudí.	V	uvedenom	príspevku	sa	budem	
zaoberať	 tvorbou	 imidžu	 v	 podmienkach	 miestnej	 samosprávy	 –	 miest.	
Predstavíme	 niekoľko	 teoretických	 náhľadov	 vo	 danej	 problematiky	 a	 na	
príklade	vybraných	miest	slovenských	i	zahraničných	znázorníme	špecifické	
symboly,	území,	reprezentujúce	dané	samosprávy.	Cieľom		 je	poukázať	na	
problematiku	city	image	v	teoretickej	i	praktickej	rovine.	

1 BUDOVANIE IMIDŽU V PODMIENKACH VEREJNEJ SPRÁVY

V	posledných	rokoch	môžeme	na	miestnej	a	regionálnej	úrovni	sledovať	
čoraz	väčšiu	konkurenciu,	čoho	dôvodom	je	narastajúci	počet	návštevníkov	
miest	 či	 regiónov.	 Spôsobujú	 to	 najmä	 klesajúce	 náklady	 na	 cestovanie,	
dostupnejší	internet	pre	väčšie	množstvo	obyvateľov,	voľný	pracovný	trh	či	
budovanie	 infraštruktúry.	 Imidž	a	značka	územia	 tak	získava	čoraz	väčšie	
postavenie	v	strategickom	plánovaní	nie	len	miest	ale	aj	regiónov,	ktoré	majú	
za	úlohu	pritiahnuť	čo	najväčší	počet	potenciálnych	obyvateľov,	investorov	
či	návštevníkov	na	svoje	územie	(Anholt,	2007).	Pre	zabezpečenie	úspechu	
v	oblasti	imidžu	mesta	je	potrebná	jeho	podpora	i	zo	strany	verejnej	správy.	

Imidž	 vo	 verejnej	 správe	 možno	 chápať	 ako	 množinu	 predstáv	
o	 samospráve	 či	 už	 to	 na	 komunálnej	 alebo	 regionálnej	 úrovni,	 ktoré	
dominujú	vo	verejnosti.	Medzi	najčastejšie	používané	nástroje	na	budovanie	
priaznivého	 imidžu	 vo	 verejnej	 správe	 sú	 obežníky,	 smernice,	 zápisnice,	
články	 v	 miestnej	 tlači,	 akcie,	 podujatia	 na	 úrovni	 samosprávy,	 tlačové	
správy	či	napríklad	mestské	spravodajstvo,	ktoré	formujú	imidž	na	národnej,	
regionálnej	 alebo	 miestnej	 úrovni	 (Vitálišová,	 2015).	 Ústredná	 štátna	
správa	zohráva	kľúčovú	úlohu	pri	budovaní	imidžu,	keďže	práve	agentúry	
pre	cestovný	ruch	sú	často	tými,	ktoré	rozhodujú	o	marketingovej	stratégii.	
Preto	rozhodujú	o	dostupnom	rozpočte	a	následne	aj	o	propagačnej	stratégií	
mesta	alebo	regiónu.	Pre	úspešné	budovanie	imidžu	vo	verejnej	správe	sa	
vyžaduje,	aby	bola	pozornosť	sústredená	na	nasledovné	body:	pochopenie	
úlohy	a	dynamiky	vlády;	vymedzenie	kľúčových	bodov	propagácie	imidžu;	
zameranie	marketingových	kampaní	ako	interne;	správne	určenie	fyzických	
a	virtuálnych	nástrojov	pre	vyvolanie	potreby	pocitu	zo	značky;	vyvíjanie	
nových	marketingových	metód	(Allen,	2007)

Rainisto	(2003)	uvádza,	že	hlavnými	cieľovými	skupinami	pre	marketing	
mesta	 a	 miestnu	 značku	 sú	 návštevníci,	 rezidenti,	 ľudia,	 ktorí	 pracujú	 v	
meste,	v	neposlednom	rade	podnikatelia	a	priemysel.	Tieto	cieľové	skupiny	
sú	 oveľa	 špecifickejšie	 a	 komplexnejšie,	 teda	 sa	 líšia	 vlastným	 vnímaním	
mesta,	ich	miestnymi	potrebami	a	nárokmi.	Pre	lepšie	pochopenie	môžeme	
uviesť	príklad:	návštevníci	zvyčajne	hľadajú	činnosti	na	voľný	čas	ako	môžu	
byť	nákupné	centrá,	kultúra,	pamiatky,	kúpele	a	podobne,	no	podnikatelia	
a	 investori	 sa	 zaujímajú	 o	 diametrálne	 odlišné	 témy,	 akými	 sú	 napríklad	
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biznis.	Zákazníci	mesta	sa	tak	nezaujímajú	len	o	konkrétny	bod	miesta	ale	
zaujíma	ich	celkové	priaznivé	prostredie	územia	(Skinner,	2010).

Je	 potrebné	 ich	 vidieť	 ako	 komplex	 lokalít.	 A	 teda	 nie	 separátne,	 ako	
samostatné	služby,	ktoré	mesto	plní	pre	jednotlivé	cieľové	skupiny.	Budovanie	
atraktívneho	 imidžu	 mesta	 nie	 je	 jednoduché	 aj	 vďaka	 komplikovaným	
povahám	miest.	 Každé	mesto	 je	 unikátne	 či	 už	 to	 geografickou	 polohou,	
prírodnými	 zdrojmi,	 kultúrou,	 napojením	 na	 dôležité	 dopravné	 ťahy	
a	podobne.	Správne	uchopenie	povahy	mesta	a	následne	patričné	opatrenia	
sú	 nevyhnutné	 pre	 dosiahnutie	 pozitívneho	 imidžu	 mesta	 (Plumed	 –	
Berrozpe	–	Saso,	2016).	Na	obrázku	1	uvádzame	vnímanie	značky	miesta.

Obrázok 1:	Vnímanie	značky	miesta

Zdroj:	Zenker	a	Braun,	2010,	s.	3

Ak	je	samospráva	schopná	vytvoriť	pozitívny	imidž,	zvyčajne	sústredený	
na	 špecifické	 oblasti,	 stane	 sa	 zaujímavým	 územím	 pre	 budúcich	
návštevníkov	alebo	rezidentov.	Je	to	dôsledkom	vynaloženej	námahy,	ktorej	
zámer	je	dopomôcť	rozšíriť	pozitívny	imidž	mesta,	kde	cieľom	je	pritiahnuť	
do	mesta	 investície	 a	 stať	 sa	 preferovaným	mestom	 (Maitland	 –	 Ritchie,	
2010).	Pre	udržanie	pozitívneho	imidžu	mesta	je	dôležité,	aby	samosprávy	
zachovávali	imidž	svojej	značky	no	aj	dobré	skúsenosti	návštevníkov	alebo	
rezidentov,	 ktorí	 majú	 trvalé	 bydlisko	 na	 ich	 území.	 Ak	 mesto	 dokáže	
naplniť	a	skĺbiť	tieto	očakávania,	 je	pravdepodobné,	že	 imidž	mesta	bude	
ďalej	šírený	ako	pozitívny.	Môžeme	tvrdiť,	že	vo	veľkej	časti	je	imidž	mesta	
subjektívne	 vnímaný,	 ktorý	 je	 vyformovaný	 interpretáciou	 návštevníkov	
alebo	 rezidentov,	 a	 to	 buď	 racionálnou	 no	 taktiež	 pocitovou	 (Jansson	 –	
Power,	 2006).	 Schopnosť	 mesta	 vytvárať	 imidž	 je	 možné	 aplikovať	 i	 na	
zosilnenie	citových	väzieb	ľudí	k	určitému	mestu.	Nielen	poznanie	určitých	
bodov	v	rámci	mesta	vytvára	imidž,	ale	taktiež	je	možné	skĺbiť	toto	poznanie	
s	emocionálnou	stránkou.	Ak	budú	vysielané	pozitívne	poznatky	o	meste,	
ľudia	môžu	ďalej	rozširovať	svoje	prístupy	a	stanoviská,	ktoré	budú	založené	
skôr	na	pôžitkárskom	modeli	(Solomon,	2006).
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V	 dnešnej	 dobe	 je	 imidž	 mesta	 dôležitou	 témou	 takmer	 vo	 všetkých	
dokumentoch,	 ktoré	 samospráva	 vydáva.	 Imidž	 vzhľadom	 na	 mesto	 je	
prepojený	s	koncepciou	urbanistiky,	a	teda	s	rozvojom	mestského	prostredia	
s	 cieľom	 bývania,	 rekreovania	 či	 výroby.	 V	 tejto	 myšlienke	 pokračuje	 aj	
Prilenska	 (2012)	 vo	 svojej	 štúdii,	 kde	pojednáva	o	 imidži	 ako	nástroji	 na	
revitalizáciu	 mesta.	 Autorka	 vymedzuje	 mestský	 imidž	 ako	 určitý	 balík	
krokov	 smerovaných	 ku	 zvýšeniu	 konkurencieschopnosti	 a	 posilnenia	
totožnosti	obyvateľov	 s	mestom.	Taktiež	 tvrdí,	 že	 celkový	 imidž	musí	byť	
odvodený	 od	 reality,	 nakoľko	 mestský	 imidž	 zahŕňa	 hmatateľné	 objekty	
ako	 budovy,	 prestavby,	 mestskú	 infraštruktúru	 alebo	 komunity,	 udalosti	
a	služby.	

2 SAMOSPRÁVA A OBČAN  AKO HLAVNÍ AKTÉRI
 
V	 dnešnej	 dobe	 je	 imidž	 mesta	 dôležitou	 témou	 takmer	 vo	 všetkých	

strategických dokumentoch miest. Po	opise	významu	imidžu	mesta	je	teda	
potrebné	určiť,	pre	koho	ho	treba	vytvárať.	Z	toho	dôvodu	je	dôležitá	analýza	
a	 presné	 zadefinovanie	 kľúčových	 aktérov.	 Tak	 ako	 pri	 marketingovom	
prostredí	 podniku,	 tak	 i	 pri	 marketingu	 mesta	 je	 dôležité	 poznať	 svoje	
prostredie,	 ktoré	 sa	 rozdeľuje	 na	 mikroprostredie	 a	 makroprostredie.	
Mikroprostredie	 zahŕňa	 aktérov,	 ako	 podniky,	 občianske	 združenia	 či	
mestskí	 úradníci	 pôsobiaci	 na	 území	 daného	 mesta	 či	 regiónu.	 V	 rámci	
makroprostredia	 je	 pre	 samosprávy	 dôležité,	 aby	 analyzovali	 a	 sledovali	
legislatívne	 prostredie,	 ktoré	 by	 mohlo	 ovplyvniť	 predaj	 mestských	
produktov,	 ďalej	 môže	 analyzovať	 miestnu	 a	 národnú	 politiku,	 zmeny	
v	 technológiách,	 hospodársku	 situáciu,	 sociálne	 trendy,	 demografické	
údaje	 a	 podobne.	Mestá	 tak	 sledujú	pre	 nich	 relevantné	 činitele,	 ktorými	
sú	 hlavne	 aktuálna	 ekonomická	 situácia	 -	 čo	má	 vplyv	 na	 kúpischopnosť	
obyvateľstva,	 ktorá	 priamo	 ovplyvňuje	 návštevnosť	 daného	 územia,	
investovanie	a	zakúpenie	produktov	a	služieb	mesta.	Okrem	toho	je	veľmi	
dôležité	analyzovať	i	demografiu,	pretože	vek,	etnický	pôvod,	rodinný	stav	
obyvateľstva	ovplyvní	vývoj	zamerania	a	propagácie	marketingového	plánu	
mesta	(Kolb,	2006).

Primátor	 mesta	 svojimi	 aktivitami	 buduje	 vnútorný	 imidž	 mesta.	
Prejavuje	 sa	 to	 nielen	 činnosťou,	 ako	 je	 odsúhlasovanie	 legislatívy	mesta	
a	 mestského	 rozpočtu,	 ale	 taktiež	 je	 vnútorný	 imidž	mesta	 vnímaný	 cez	
osobnosť	 primátora.	 Primátor	 môže	 budovať	 vnútorný	 imidž	 svojím	
štýlom	oblečenia,	životným	štýlom,	názormi,	vierou	a	podobne.	Čo	sa	týka	
zastupiteľstva,	 imidž	 tvorí	 svojou	 činnosťou,	 kde	 kreuje	 novú	 legislatívu	
ovplyvňujúcu	 tvár	mesta.	 Výsledkom	 sú	 i	 rozhodnutia,	 ktoré	 sú	 viditeľné	
v	uliciach	mesta	-	pribúdajúca	zeleň,	rekonštrukcia	a	výstavba	nových	budov,	
budovanie	 infraštruktúry,	 obnova	 kultúrnych	pamiatok	 alebo	 zriaďovanie	
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detských	 ihrísk	 a	 športovísk.	 Všetky	 aktivity	 samosprávy	 či	 už	 to	 cielené	
alebo	 nie,	 smerujú	 k	 tvorbe	 imidžu,	 sú	 nimi	 napríklad	 aj	 sociálne	 siete	
poslancov,	na	ktorých	môžu	prezentovať	svoje	nápady	s	možnou	spätnou	
väzbou	od	občanov	mesta	(Zenker	–	Braun,	2010).

Ak	sa	pozrieme	na	mesto	ako	na	produkt,	ktorý	sa	vďaka	cestovnému	ruchu	
snaží	predávať	svoje	produktu,	je	dôležité	pochopiť,	kto	sú	jeho	zákazníci.	
Vychádzame	 teda	z	predpokladu,	 že	 je	v	marketingovom	svete	všeobecne	
známe,	že	produkt	alebo	služba	musia	spĺňať	očakávania	a	potreby	svojich	
zákazníkov	(Slack	–	Chambers	–	 Johnston,	2013).	Úspech	každej	stratégie	
budovania	 značky	 tak	 spočíva	 v	 určení	 potenciálnych	 zákazníkov	 mesta.	
Ignorovanie	túžob	zákazníkov	môže	viesť	spoločnosť	alebo	v	tomto	prípade	
mesto	k	zlyhaniu.	Ak	si	mesto	nie	je	vedomé	preferencií	zákazníkov,	voľba	
marketingovej	stratégie	môže	byť	nesprávna.	Americký	ekonóm	Theodore	
Levitt	vydal	v	roku	1960	článok,	v	ktorom	opísal	tento	fenomén	nazývaný	
„Marketingová	krátkozrakosť“.	To	znamená,	že	mesto	nemôže	jednoducho	
presadzovať	akúkoľvek	stratégiu,	ktorú	si	zvolí,	musí	podporovať	stratégiu,	
ktorá	vyhovuje	želaniam	zákazníkov.	Na	základe	klasifikácie	Van	den	Berg	
a	Braun	 (1999)	 je	možné	 kľúčových	 aktérov	 v	meste	 rozdeliť	 do	 štyroch	
skupín:	 obyvatelia	 mesta,	 spoločnosti,	 návštevníci/turisti	 a	 investori	
(Michalková,	2014).

Pri	vnútornom	imidži	je	obyvateľ	mesta	zákazníkom	ale	aj	dodávateľom	
služieb).	 Každý	 jeden	 obyvateľ	 by	 mal	 v	 rámci	 interného	 imidžu	 mesta	
dokonale	 poznať	 tvár	mesta	 a	 produkty,	 ktoré	 poskytuje.	 Nakoľko	 práve	
obyvateľ	konkrétneho	mesta	s	ohľadom	na	osobnú,	vnútornú	skúsenosť	je	
v	najužšom	kontakte	s	mestom.	Je	dôležité	poznamenať,	že	kvalita	imidžu	
mesta	 závisí	 od	 kvality	 každého	 jedného	 obyvateľa.	 Obyvatelia	 v	 tejto	
klasifikácii	sú	reprezentovaní	ľuďmi,	ktorí	prídu	do	mesta	a	rozhodnú	sa	tam	
zostať	po	dlhú	dobu.	Ako	už	bolo	uvedené	vyššie,	bez	vedomia	kľúčových	
aktérov,	 nie	 je	 možné	 vytvoriť	 úspešnú	marketingovú	 stratégiu.	 Preto	 je	
dôležité	poznať	preferencie	každej	z	týchto	štyroch	skupín.	Každá	skupina	
má	svoje	vlastné	záujmy	a	potreby,	ktoré	by	mali	byť	splnené.	(Vysekalová	
-	Mikeš,	2009

3 CITY IMAGE: PRÍKLADY Z DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH 
MIEST

Z	 pohľadu	 klasifikácie	 imidžu	 mesta	 môžeme	 rozlišovať	 prakticky	
dve	 formy	 –	 vnútorný	 a	 vonkajší.	 Každý	 z	 nich	 disponuje	 určitými	
charakteristikami	špecifickými	pre	mestské	či	regionálne	prostredie.	 	Ako	
sme	v	príspevku	uviedli,	každé	územie,	či	už	hovoríme	o	obci,	meste	či	kraji,	
by	malo	detailne	poznať	svoje	možnosti,	 silné	a	slabé	stránky,	postavenie	
na	konkurenčnom	trhu	a	v	nespodnom	rade	svojich	zákazníkov.	Tých	sme	
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charakterizovali	v	predošlej	kapitole.	Pri	vonkajšom	imidži	ide	predovšetkým	
o	dojem	práve	externého	publika	a	vzniká	s	ohľadom	na	poznatky	a	dáta,	
ktoré	 boli	 už	 návštevníkom	 či	 potenciálnym	 návštevníkom	 sprístupnené	
z	rôznych	zdrojov,	napríklad	návšteva	a	osobná	skúsenosť	s	mestom,	rúzne	
zdroje,	informácie,	obrazy,	emócie	(Weinstock,	2013).

Taktiež	 všetko	 to,	 čo	 môže	 potenciálny	 návštevník	 nadobudnúť	
v	 knihách,	 časopisoch,	 na	 internetových	 stránkach	 mesta,	 z	 rozprávania	
jednotlivcov,	ktorí	už	skúsenosť	s	mestom	mali.	Taktiež	nemožno	opomenúť	
externé	médiá	ako	je	televízia	a	rozhlas.	Vonkajší	imidž	mesta	predstavuje	
i	 pohľad	 na	 mesto	 zo	 smeru	 potenciálnych	 investorov.	 Tento	 typ	 imidžu	
nezávisí	iba	od	činností,	ktoré	vyvíjajú	externé	médiá	mimo	mesta,	vonkajší	
imidž	si	buduje	aj	každé	mesto	samostatne.	To	aký	obraz	si	vytvorí	externé	
publikum	o	meste	závisí	na	mnohých	činiteľoch.	Jedným	z	hlavných	faktorov	
je	 samospráva,	 väčšinou	 majú	 mestá	 zriadené	 oddelenia	 alebo	 odbory,	
ktorých	činnosť	okrem	iného	úzko	súvisí	i	s	budovaním	vonkajšieho	imidžu.	
Tieto	organizácie	vytvárajú	rôzne	reklamy,	brožúry	a	podobne	aby	vyzdvihli	
mesto	(Weinstock,	2013).

Dôležitý	 vplyv	 na	 to,	 ako	 sa	 pozerá	 okolie	 na	 mesto	 majú	 i	 udalosti	
a	 akcie,	 ktoré	 uskutočňuje	 mesto	 alebo	 mestskí	 podnikatelia.	 Príkladom	
môže	byť	festival,	ktorý	sa	spája	s	históriou	mesta	a	dokáže	prilákať	masy	
návštevníkov.	Medzi	najnavštevovanejšie	podujatia	organizované	mestami	
sú	 napríklad:	 Dni	 mesta,	 Majálesy,	 Street	 food	 festivaly,	 Vianočné	 trhy,	
Vítanie	 leta	 a	 podobne.	 Iné	 mestá	 môže	 presláviť	 kultúrna	 a	 historická	
pamiatka	alebo	prírodný	unikát,	 ktoré	dokáže	 samospráva	využiť	vo	 svoj	
prospech.	Uvedieme	napríklad	Čachtický	hrad	(obec	Čachtice),	Smolenický	
zámok	 (obec	 Smolenice,	 Bojnický	 zámok	 (mesto	 Bojnice),	 Bratislavský	
hrad	 (mesto	 Bratislava),	 Nitrianska	 kalvária	 (mesto	Nitra).	 Na	 obrázku	 1	
uvádzame	ilustrácie	(logá,	erby,	siluety)	špecifické	pre	dané	mestá.

Obrázok 2: Vnútorný	imidž	vybraných	samospráv	na	Slovensku

Obec 
Terchová

Mesto Nitra Mesto Bratislava Mesto 
Piešťany

Zdroj:	vlastné	spracovanie	podľa	webových	stránok	samospráv

Ďalším	 významným	 činiteľom	 sú	 slávne	 osobnosti,	 kedy	 si	 externé	
publikum	pri	názve	mesta	predstaví	známeho	človeka.	Výborným	príkladom	
je	mesto	Banská	Štiavnica,	ktoré	si	vybudovalo	svoj	vonkajší	imidž	aj	vďaka	
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slovenskému	 spisovateľovi	 Andrejovi	 Sládkovičovi	 a	 jeho	 básni	 Marína	
(Múzeum	Maríny)	či	obec	Terchová,	vďaka	rodákovi	Jurajovi	Jánošikovi.	

Vnútorný	 imidž	 mesta	 môže	 ovplyvňovať	 mnoho	 ďalších	 faktorov,	
ktoré	 majú	 vplyv	 vo	 vnútri	 mesta,	 najdôležitejšie	 z	 nich	 sú	 ekonomické	
postavenie,	kvalita	školstva,	vedenie	mesta,	teda	kvalita	osobnosti	primátora	
a	 zastupiteľstva	 a	 ďalších	 verejných	 aktérov	 na	 komunálnej	 úrovni,	
infraštruktúra,	kultúra	a	história	mesta	a	mnohé	ďalšie.	Neodmysliteľnou	
súčasťou	je	aj	 internetová	stránka	mesta,	vďaka	ktorej	obyvatelia	vnímajú	
imidž	mesta.	Neobsahuje	len	informácie	o	samospráve,	ponúka	informácie	
o	 povinnostiach	 a	 právach	 V	 dnešnej	 dobe	 majú	 dôležité	 zastúpenie	 aj	
sociálne	siete	či	mobilné	aplikácie,		prostredníctvom	ktorých	je	občan	bližšie	
k	mestu.	Každá	z	týchto	služieb	prispieva	k	tvorbe	vnútorného	imidžu.	Ďalej	
nemožno	opomenúť	obyvateľov	mesta,	ktorí	sa	môžu	združovať	v	rôznych	
občianskych	 združeniach	 a	 pomáhať	 tak	 budovať	 priaznivý	 obraz	mesta.	
Príkladom	môžu	byť	športové	kluy	alebo	historické	spolky.	 	Na	obrázku	2	
uvádzame	logá	športových	klubov,	typických	pre	dané	mestá.

Obrázok 3: Vnútorný	imidž	miest:	športové	kluby

Hokejový klub 
Dukla Trenčín

FC Spartak 
Trnava

MŠK Žilina Piešťanské 
Čajky

Zdroj:	vlastné	spracovanie	podľa	internetových	stránok	športových	klubov

Obyvatelia	taktiež	vystupujú	ako	dobrovoľníci	pri	rôznych	akciách	ako	je	
čistenie	mesta,	údržba	detských	ihrísk,	kosenie	trávnikov	alebo	starostlivosť	
o	seniorov	v	domovoch	dôchodcov.	V	týchto	a	mnohých	ďalších	činnostiach	
vystupuje	obyvateľ	ako	na	strane	ponuky	tak	aj	na	strane	dopytu.	S	ohľadom	
na	tieto	skutočnosti	môžeme	tvrdiť,	že	mesto	si	samo	o	sebe	vytvára	obraz	
ako	produkt.	Občan	mesta	sa	teda	správa	nielen	ako	zákazník,	ale	i	dodávateľ	
imidžu.	

Pre	 komparáciu	 s	 imidžom	 produktu	 súkromného	 subjektu,	 imidž	
mesta	 ponúka	 zákazníkovi	 nehmotné	 skúsenosti	 prevažne	 s	 duchovnými	
hodnotami.	Produkty	tak	ponúkajú	nielen	spomínané	nehmotné	skúsenosti	
ale	 spotrebiteľ	 má	 z	 produktu	 aj	 fyzický	 úžitok.	 Zákazníci	 reagujú	 na	
skúsenosť	s	produktom	na	emocionálnej	alebo	racionálnej	úrovni	a	môžu	
si	 tak	 vybrať	 produkt	 podľa	 momentálnej	 potreby	 (Morgan	 -	 Pritchard	
–	 Pride,	 2010).	 Prvú	 myšlienku	 o	 predstave	 obrazu	 mesta	 ako	 koncepte	
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navrhol	 Kevin	 Lynch	 vo	 svojej	 knihe	 „Obraz	mesta“,	 publikovanej	 v	 roku	
1960.	Samotný	obraz,	resp.	povedomie,	je	mimoriadne	dôležitý	pre	zvýšenie	
pozornosti	 zákazníkov	 a	 je	 silne	 spojený	 s	 koncepciou	 vnímania,	 ktorá	
zahŕňa	päť	hlavných	stimulov	-	vôňa,	zrak,	zvuk,	chuť	a	textúra	(Solomon	
2009).	Pokiaľ	ide	o	mestský	marketing,	je	možné	sa	zamerať	nielen	na	zrak,	
ale	aj	na	zvuk,	vôňu	a	chuťové	podnety.	V	prípade	týchto	zmyslov	sa	však	
ľudia	zvyčajne	sústreďujú	na	svoj	prvý	dojem	a	vnem.	Napríklad	zvuk	v	New	
Yorku	môže	byť	prezentovaný	hlukom	automobilov	a	veľkým	množstvom	
ľudí,	 ako	 Seychelské	 ostrovy	môže	 byť	 spojené	 so	 zvukom	 oceánu.	 Naše	
spomienky	a	vnímanie	subjektov	sú	teda	spojené	aj	s	vôňou.	(Brynie	2009).	

Pri	tvorbe	mestského	marketingu	tak	môžu	predstavitelia	miest	využiť	
túto	 teóriu	s	cieľom	vybudovať	silnú	značku	svojho	územia.	 	Uvedieme	aj	
ďalšie	príklady	ako	metropola	Francúzska	-	Paríž,	pretože	vôňa	tohto	mesta	
je	 zvyčajne	 spojená	 s	 vôňou	parfumu	 alebo	 vôňou	 čerstvého	pečiva.	 Keď	
už	hovoríme	o	chuti	mesta,	prvá	vec,	ktorá	sa	objavuje	v	mysli,	je	národná	
kuchyňa.	Teda	cestoviny	sa	stali	symbolom	Ríma	a	paellu	môžeme	vnímať	
ako	 symbol	 Barcelony	 (Kuzina,	 2017).	 Zrak	 ako	 zmyslový	 orgán	 zohráva	
vedúcu	 úlohu	 vo	 vnímaní	 mesta.	 Dôležitosť	 historických	 a	 kultúrnych	
pamiatok	je	vysoká,	nakoľko	zostávajú	v	mysli	ľudí,	keď	sa	snažia	zapamätať	
si	prostredie	mesta.	Napríklad,	Eiffelova	veža	nám	pripomína	Paríž,	Empire	
State	Building	nám	pripomína	New	Your,	Big	Ben	nám	pripomína	Londýn,	
Červené	námestie	nám	pripomína	Moskvu	a	podobne.	Obraz	mesta	môže	
byť	použitý	v	mnohých	smeroch	a	cieľom	zvýšiť	jeho	popularitu	a	povedomie	
u	 návštevníkov.	 Ak	 je	 marketingová	 stratégia	 mesta	 zvolená	 správne	 a	
dosahuje	úspech	pri	vytváraní	pozitívneho	vnímania,	potom	si	ľudia	vytváajú	
pozitívne	postoje	ku	konkrétnemu	miestu	(Czinkota	–	Ronkainen,	2013)

Hlavnou	 úlohou	 je	 preto	 spájať	 podnety	 ako	 vôňa,	 zrak,	 chuť	 a	
zvuk	 s	 mestom	 a	 jeho	 jedinečným	 prívlastkom. Následne	 opíšeme	 päť	
fundamentálnych	 prvkov	 mestského	 prostredia,	 ktoré	 v	 najväčšej	 miere	
reprezentujú	a	predstavujú	obraz	mesta:

• Cesty, ulice, železničné trate, chodníky a iné kanály, po ktorých sa 
ľudia pohybujú	 -	 často	 sa	 stáva,	 že	 chodníky	 fungujú	 ako	 základné	
štruktúry	 pozdĺž	 ktorých	 sa	 nachádzajú	 ďalšie	 prvky	 nachádzajúce	
sa	 v	 mestskom	 a	 regionálnom	 prostredí.	 Napríklad	 berlínske	
Kurfurstendamm,	Ramblas	v	Barcelone	a	električky	v	Bordeaux.

• Hranice -		prechodové	zóny	a	lineárne	hranice	medzi	dvoma	oblasťami,	
napr.	medzi	 vodnými	 tokmi,	 prírodou	a	mestom	Vodné	 toky	 sú	pre	
mestá	 nachádzajúce	 na	 pobreží	 alebo	 riekach	 dôležitým	 prvkom.	
Napríklad	 Hamburgský	 HafenCity,	 bulvár	 Quayside	 v	 štvrti	 Nice,	
mestá	Newcastle	vo	Veľkej	Británii	alebo	Barcelona	v	Španielsku.	

• Okresy	 -	 štvrte,	 okresné	 oblasti	 a	 iné	 časti	 mesta	 so	 špecifickým	
charakterom	 ako	 napríklad	 londýnska	 Soho,	 Temple	 Bar	 v	 Dubline	
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alebo	Quartier	Latin	v	Paríži.	Nie	všetky	okresy	sa	však	vyznačujú		ako	
„úplné	tematické	 jednotky“,	niektoré	sú	známe	 len	menšiemu	počtu	
turistov	resp.	obyvateľmi	daného	mesta	alebo	regiónu.	

• Uzly	-	strategické	miesta	stretnutia	v	meste,	napr.	námestia,	križovatky	
alebo	 stanice.	 Príklady	 „tematické	 koncentrácie“	 sú	 priehrada	 v	
Amsterdame,	 rímsky	 Stazione	Termini	 a	 Plaza	Mayor	 v	Madride.	 Je	
zrejmé,	že	čím	výraznejší	je	uzol,	tým	viac	si	ho	zapamätáte,	

• Orientačné body	 -	 	 jednotlivé	 objekty,	 ktoré	 slúžia	 ako	 všeobecné	
referenčné	body	verejnosti.	Niektoré	z	nich	sú	vzdialené	(napr.	veže	a	
veže),	zatiaľ	čo	iné	sú	miestne,	ako	sú	sochy	a	znaky.	Kodaňský	most	
Øresund,	Zeche	Zollverein	v	Essene	a	Akropolis	v	Aténach	sú	príklady.	
(Hospers,	2010)

Môžeme	teda	konštatovať,	že	úspech	turizmu	v	meste	závisí	od	značky	
a	 imidžu	 mesta,	 ktoré	 majú	 za	 úlohu	 pritiahnuť	 tak	 ako	 návštevníkov	
z	dôvodu	turizmu	alebo	ponuky	práce,	tak	aj	investorov	a	nových	občanov.	
Na	to,	aby	bolo	možné	ohodnotiť	imidž	a	značku	mesta	a	určiť	jeho	miesto	
v	rámci	konkurencie	sa	používajú	rôzne	typy	rebríčkov.

ZÁVER

V	 príspevku	 sme	 sa	 zaoberali	 problematikou	 tvorby	 imidžu	
v	podmienkach	miest.	Vychádzajúc	zo	štúdie	odbornej	 literatúry	môžeme	
konštatovať,	 že	 jednotná	definícia	v	prípade	pojmu	city	 image	neexistuje.	
Odborníci	sa	však	zhodujú,	že	ide	o	dôležitý	prvok	a	nástroj	pre	propagáciu	
nie	 len	územia	ale	 i	všetkých	občanov	žijúcich	v	danom	meste	či	 regióne.	
Správne	nastavená	marketingová	stratégia	a	zvolené	komunikačné	nástroje	
môžu	 viesť	 k	 efektívnemu	 budovaniu	 konkurencieschopnosti	 medzi	
samosprávam.	Nemožno	však	zabúdať,	akú	dôležitú	úlohu	v	tvorbe	imidžu	
zohrávajú	 samotní	 obyvatelia	 miest	 svojim	 správaním	 a	 povedomím.	
Existuje	teda	celý	rad	foriem,	akými	mesto	buduje	a	vytvára	pozitívny	imidž	
nie	 len	medzi	 svojimi	 občanmi	 ale	 aj	 širokou	 verejnosťou,	 potenciálnymi	
návštevníkmi,	 investormi,	podnikateľmi	a	 inými	 súkromnými	a	verejnými	
subjektmi.	 Sme	 toho	 názoru,	 že	 imidž	 mesta	 môže	 ovplyvňovať	 mnoho	
ďalších	 faktorov,	 ktoré	majú	 vplyv	 vo	 vnútri	mesta,	 najdôležitejšie	 z	 nich	
sú	 ekonomické	 postavenie,	 kvalita	 školstva,	 vedenie	 mesta,	 teda	 kvalita	
osobnosti	 primátora	 a	 zastupiteľstva	 a	 ďalších	 verejných	 aktérov	 na	
komunálnej	úrovni,	infraštruktúra,	kultúra	a	história	mesta.	
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VÝZVY PRE EFEKTÍVNE FUNGOVANIE 
SAMOSPRÁV NA SLOVENSKU 

Mgr. Martina Chrenová1

Abstract

Self-government is an integral part of every democratic and rule of law 
state, because the municipality is the basic unit of the state. In this paper 
we will analyze the problems that are related to the current challenges 
for self-governments in Slovakia. The paper focuses on the functioning of 
self-governments, specifically municipalities, and deals with problems that 
prevent effective functioning of self-governments in Slovakia. One of the 
serious problems is the fragmented settlement structure of municipalities. In 
Slovakia, we have a large number of small municipalities that have difficulties 
in financing their original competencies, which prevents effective performance 
and job security. Fragmentation of municipalities is a big problem for the 
state as a whole, because it causes a lack of services provided to citizens by 
the municipalities, resulting in the existence of less developed municipalities. 
Therefore, it is necessary to propose a model of functioning of self-governments 
which will ensure higher efficiency of the performance of self-governments and 
services provided by municipalities for their inhabitants. The optimum model 
of functioning of self-governments depends on several conditions, such as 
economic, geographical, legal, but also different.

KEY WORDS: self-government. municipality. fragmentation. competence. 
efficient operation.

ÚVOD

Samosprávu	možno	charakterizovať	ako	určitý	súbor	úloh	verejnej	správy,	
ktorých	vykonanie	sa	zverilo	samostatnej	a	samosprávnej	jednotke	odlišnej	
od	štátu,	ktorou	je	obec.	Samospráva	môže	existovať	len	v	demokratickom	
a	 právnom	 štáte,	 ktorý	 akceptuje	 pluralitu	 spoločenských	 a	 politických	
záujmov.	Samotná	existencia	samosprávy	v	štáte	však	ešte	nezabezpečuje	jej	
efektívne	fungovanie.	Nedostatok	finančných	prostriedkov	dostáva	mnohé	
slovenské	obce	na	hranicu	svojich	schopností	napĺňať	potreby	a	požiadavky	
obyvateľov	obcí.	Od	 roku	1990	 sa	 stretávame	 s	 názorom,	 že	 efektívnemu	
fungovaniu	 samospráv	 bráni	 roztrieštená	 sídelná	 štruktúra	 obcí	 na	

1	 Fakulta	 sociálnych	 vied	UCM	 v	 Trnave,	 Katedra	 verejnej	 správy,	 Bučianska	 4/A,	 917	 01	
Trnava. Email: martinka.chrenova88@gmail.com
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Slovensku.	Tento	problém	 je	potrebné	riešiť	preto,	aby	sa	znížili	výdavky	
na	správu	jednotlivých	obcí,	aby	dokázali	obce	prevziať	viac	úloh	z	vyšších	
územných	celkov,	 aby	poskytované	služby	pre	občanov	boli	kvalitnejšie	a	
aby	 boli	 jednotlivé	 obce	 samostatnejšie.	 Tento	 príspevok	 je	 zameraný	 na	
problémy	 samospráv	 a	 výzvy,	 ktoré	 stoja	 pred	 nimi.	 Za	 najväčší	 problém	
považujem	 veľký	 počet	 malých	 obcí	 na	 Slovensku	 a	 nedostatok	 financií,	
ktorými	 disponujú	 jednotlivé	 samosprávy.	 V	 druhej	 kapitole	 príspevku	
priblížim	 ako	 by	 mal	 podľa	 môjho	 názoru	 vyzerať	 optimálny	 model	 pre	
efektívne	fungovanie	samospráv	na	Slovensku.

1 ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA

Územná	 samospráva	 je	 neoddeliteľnou	 súčasťou	 každej	 demokratickej	
spoločnosti,	 pretože	 v	 rámci	 nej	 sú	 organizované	 a	 riadené	 veci	 verejné.	
Samospráva	predstavuje	spravovanie	vlastných	záležitostí	na	vymedzenom	
územnom	 základe	 s	 cieľom	 napĺňania	 potrieb	 a	 záujmov	 obyvateľstva	
daného	územia	(Jesenko,	2017). Na	úrovni	obce	je	spravovanie	vykonávané	
právnickými	 osobami	 vo	 vlastnom	 mene,	 na	 vlastnú	 zodpovednosť	 a	 za	
vlastné	finančné	prostriedky.	Takáto	správa	sa		podľa	zákona	číslo	369/1990	
Zb.	 o	 obecnom	 zriadení	 vzťahuje	 na	 originálne	 kompetencie,	 ktoré	majú	
obce	 od	 roku	 1990,	 kedy	 vznikla	 samospráva.	 Okrem	 nich	 však	 majú	
obce	 vo	 svojich	 kompetenciách	 aj	 prenesený	 výkon	 štátnej	 správy,	 ktorý	
im	bol	delegovaný	v	roku	2001	zákonom	číslo	411/2001	Z.	z.	o	prechode	
niektorých	pôsobností	z	orgánov	štátnej	správy	na	obce	a	na	vyššie	územné	
celky.	 Prenesený	 výkon	 štátnej	 správy	 obce	 vykonávajú	 v	mene	 štátu,	 na	
zodpovednosť	 štátu	 a	 za	 finančné	 prostriedky	 štátu.	 Týmto	 krokom	 sa	
rozsah	kompetencií	obcí	rozrástol	a	na	obce	prešli	úlohy	v	oblastiach	ako	
napríklad	 školstvo,	 zdravotníctvo,	pozemné	komunikácie,	 sociálna	pomoc	
a	mnohé	iné.	Už	tu	môžeme	vidieť,	že	spravovanie	každej	jednej	obce	nie	je	
jednoduché,	ale	naopak,	predstavuje	ho	komplexný	systém.		

1.1 Obec

Obec	je	základom	územnej	samosprávy,	ktorá	združuje	obyvateľov	obce,	
teda	 osoby	 s	 trvalým	 pobytom	 na	 jej	 území.	 Je	 samostatným	 územným	
samosprávnym	 a	 správnym	 celkom.	 Samostatne	 hospodári	 so	 svojim	
majetkom	a	finančnými	prostriedkami	(Volko	–	Kiš,	2007).	Podľa	zákona	číslo	
369/1990	Zb.	o	obecnom	zriadení	v	znení	neskorších	predpisov	základnou	
úlohou	 obce	 je	 starať	 sa	 o	 všestranný	 rozvoj	 svojho	 územia	 a	 o	 potreby	
svojich	obyvateľov.	 ,,Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce orgánmi 
obce, hlasovaním obyvateľov obce a verejným zhromaždením obyvateľov obce“ 
(Zákon	č.	369/1990	Zb.	o	obecnom	zriadení,	§4).	Obyvateľov	obce	môžeme	



PUBLICY 2019 – Zborník príspevkov doktorandov

69

považovať	za	nepriamych	aktérov	tvorby	komunálnej	politiky,	pretože	bez	
ich	spoluúčasti	by	len	ťažko	mohla	obec	a	najmä	jej	orgány	vykonávať	svoju	
činnosť.

Obrázok 1:	Priestorové	rozmiestnenie	obcí	Slovenska	podľa	počtu	
obyvateľov	v	rámci	veľkostných	kategórií

Zdroj:	Ministerstvo	financií	SR	(2004)

Sídelná	 štruktúra	 obcí	 na	 Slovensku	 je	 do	 značnej	 miery	 roztrieštená	
(obrázok	1),	čo	predstavuje	problém	pre	komunálnu	samosprávu,	pretože	
máme	 veľký	 počet	 malých	 obcí	 (Klimovský,	 2009).	 Pod	 pojmom	 „malé	
obce“	 si	 každý	 predstaví	 niečo	 iné.	 Niektorí	 autori	 uvádzajú,	 že	 malými	
obcami	možno	 označiť	 také	 obce,	 ktoré	majú	 počet	 obyvateľov	 do	 1	 000	
(Hampl	 -	 Muller,	 1988).	 Iní	 autori	 tvrdia,	 že	malé	 obce	majú	maximálne	
500	 obyvateľov	 (Maříková,	 2004).	 Z	 celkového	 počtu	 obcí,	 ktorých	 je	 na	
Slovensku	2	891,	má	okolo	66%	menej	ako	1	000	obyvateľov	(Komunálne	
výskumné	a	poradenské	centrum,	2014).	Takéto	malé	obce	majú	problémy	
s	 financovaním	 svojich	 originálnych	 kompetencií,	 čo	 bráni	 efektívnemu	
výkonu	 a	 zabezpečovaniu	 úloh	 samosprávy.	 Na	 Slovensku	 je	 potrebné	
zabezpečiť	vyššiu	efektívnosť	výkonu	samosprávy	a	služieb	poskytovaných	
obcami	pre	svojich	obyvateľov.	Len	40	obcí	má	počet	obyvateľov	nad	20	000	
(Komunálne	 výskumné	 a	 poradenské	 centrum,	 2014).	 Fragmentácia	 obcí	
predstavuje	veľký	problém	pre	 štát	 ako	 celok,	nedostatok	poskytovaných	
služieb,	či	málo	rozvinuté	obce.	Preto	je	potrebné	zamyslieť	sa	a	položiť	si	
otázku:	,,Aký	model	usporiadania	obcí	na	Slovensku	by	zabezpečil	efektívne	
fungovanie	 samospráv?“	 Optimálny	 model	 sto	 percentného	 fungovania	
samosprávy	 neexistuje,	 pretože	 každý	 návrh	 riešenia	 má	 svoje	 výhody	
ale	 aj	 nevýhody.	 Ak	 sa	 nám	 podarí	 vymyslieť	 na	 prvý	 pohľad	 vhodný	
model,	 o	 ktorom	 si	 dovolíme	 tvrdiť,	 že	 je	 optimálnym	 riešením,	 skôr	 či	
neskôr	 sa	 preukážu	 aj	 nepriaznivé	 dopady	 v	 iných	 oblastiach,	 o	 ktorých	
sme	nemohli	 dopredu	 vedieť.	 Určenie	 optimálneho	modelu	 na	 Slovensku	
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závisí	od	viacerých	podmienok,	ako	napríklad	ekonomických,	medzi	ktoré	
zaraďujeme	najmä	nedostatok	financií;	politických,	ktoré	ovplyvňujú	obce	
z	vyššej	úrovne	riadenia;	geografických,	kde	do	značnej	miery	ovplyvňuje	
veľkosť	 obcí	 práve	 prírodný	 reliéf;	 ale	 aj	 rôznych	 iných.	 Pred	 tým,	 ako	
sa	 pokúsim	 navrhnúť	 a	 odôvodniť	 správny	 model	 fungovania	 územnej	
samosprávy,	 uvediem	niekoľko	problémov,	 ktoré	 spôsobujú	nedostatočné	
fungovanie	 súčasného	 usporiadania	 územnej	 samosprávy	 na	 Slovensku	
a	 ktoré	 je	 potrebné	 odstrániť	 s	 cieľom	 zvýšenia	 efektívnosti	 fungovania	
samospráv.		

2 PROBLÉMY SAMOSPRÁV NA SLOVENSKU

Každá	obec,	 a	 to	bez	ohľadu	na	 jej	 veľkosť,	má	 zabezpečiť	pre	 svojich	
obyvateľov	primerané	verejné	služby,	ktoré	však	malé	obce	vzhľadom	na	ich	
nízke	 rozpočty	 zabezpečiť	nedokážu.	 Služba,	ktorá	 je	poskytovaná	pre	 čo	
najviac	 ľudí	 je	 lacnejšia	ako	 tá,	ktorá	 je	poskytovaná	pre	malý	počet	 ľudí.	
Keďže	malé	obce	nedokážu	poskytovať	služby	na	takej	úrovni	ako	tie	veľké,	
dochádza	k	tomu,	že	obyvatelia	malých	obcí	využívajú	služby	veľkých	obcí,	
respektíve	miest,	ktoré	sú	v	ich	blízkosti.	V	praxi	to	znamená,	že	ľudia	žijúci	
v	obci	napríklad	s	počtom	obyvateľov	okolo	500,	vzdialenej	od	najbližšieho	
okresného	mesta	len	pár	kilometrov	a	teda	pár	minút	cesty	autom,	v	bežné	
dni	ráno	odídu	z	domu,	vrátia	sa	až	večer	a	počas	celého	dňa	sa	nachádzajú	
v	 danom	meste.	 Tým	 pádom	 využívajú	 služby	mesta	 a	 nie	 obce,	 z	 ktorej	
pochádzajú	 a	 v	 ktorej	 si	 platia	 dane.	 Týka	 sa	 to	 napríklad	 nasledujúcich	
oblastí:	 doprava	 –	 prepravujú	 sa	 autobusom,	 ktorý	 je	mestským	 spojom;	
vzdelanie	 –	 deti	 chodia	 do	 školy,	 ktorá	 sa	 nachádza	 v	 meste,	 aj	 napriek	
tomu,	že	v	ich	obci	je	základná	škola,	ktorá	má	však	len	prvý	stupeň	(t.j.	od	
prvého	po	štvrtý	ročník),	čo	by	pre	ne	znamenalo,	že	po	ukončení	štvrtého	
ročníka	by	museli	deti	prestúpiť	do	školy,	ktorá	sa	nachádza	vo	vedľajšej	o	
niečo	väčšej	obci,	čo	sa	však	mnohým	rodičom	nepáči,	pretože	nepovažujú	
za	vhodné	meniť	kolektív	a	prostredie	svojich	detí;	práca	–	 ľudia	pracujú	
takisto	 v	meste,	 pretože	mesto	ponúka	oveľa	 viac	pracovných	príležitostí	
ako	malá	obec;	zdravotníctvo	–	rodina	navštevuje	lekárov	v	meste,	pretože	
obec	neposkytuje	zdravotnícke	služby.	

Iným	príkladom	je	malá	obec,	ktorá	sa	nachádza	niekde	v	horách	alebo	
blízko	chatových	či	 rekreačných	oblastí.	Miestni	obyvatelia	 si	platia	dane,	
z	 ktorých	 už	 aj	 tak	 obec	 nedokáže	 zabezpečiť	 všetky	 potrebné	 úlohy,	
kompetencie	 a	 pre	 verejnosť	 poskytované	 služby.	 V	 takejto	 obci	 vlastnia	
ľudia	domy,	poprípade	chaty,	kde	trávia	víkendy	či	sviatky.	Avšak	títo	ľudia	
platia	dane	v	meste	alebo	v	 inej	obci,	 v	ktorej	majú	 trvalý	pobyt.	Miestni	
obyvatelia	sa	musia	deliť	o	poskytovanie	služieb	obcou	aj	s	ľuďmi,	ktorí	v	tej	
obci	dane	neplatia.	Tento	problém	znižuje	na	kvalite	ako	miest	tak	aj	obcí	v	
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špecifických	prípadoch.	Vo	všeobecnosti	je	však	oveľa	viac	takých	prípadov,	
kedy	ľudia	z	malých	obcí	vo	veľkej	miere	využívajú	služby	blízkych	miest,	
vďaka	 čomu	 mestá	 strácajú	 na	 svojej	 atraktivite,	 a	 to	 napríklad	 hlukom	
spôsobeným	 dopravou,	 slabou	 dostupnosťou	 parkovacích	 miest,	 ale	 aj	
znečistením	životného	prostredia,	ovzdušia,	pôdy	a	iné.	Dôsledkom	týchto	
nepriaznivých	 faktorov	 je	 potom	 odchod	 väčšieho	 počtu	 obyvateľstva	
miest	do	priľahlých	obcí,	kde	majú	zabezpečené	súkromie.	Takéto	riešenie	
však	 znižuje	 finančnú	 silu	miest	 a	 zvyšuje	 počet	 starých	 ľudí	 v	mestách,	
samostatne	žijúcich	ľudí,	či	menej	vzdelaných	ľudí	žijúcich	v	mestách.	

Financovanie	 obcí	 predstavuje	 veľký	 problém,	 a	 to	 nie	 len	malých	 ale	
dokonca	aj	niektorých	veľkých	obcí.	Obce	musia	zabezpečiť	výkon	svojich	
kompetencií	 ale	 aj	 tých,	 ktoré	 im	 boli	 zverené	 zákonom.	Malé	 obce	 však	
nedokážu	zabezpečiť	a	poskytnúť	základné	služby	svojim	obyvateľom,	nie	
to	ešte	prenesený	výkon	štátnej	správy.	Tento	problém	je	potrebné	riešiť	a	to	
najmä	kvôli	tomu,	aby	sa	zvýšila	miera	a	efektivita	poskytovaných	služieb	a	
aby	sa	vytvorili	vhodné	podmienky	na	presun	ďalších	kompetencií,	t.j.	služieb	
na	miestnu	úroveň,	ktoré	z	dôvodu	roztrieštenia	obcí	musia	zabezpečovať	
vyššie	územné	celky	buď	samostatne,	alebo	spoločne	sa	na	nich	podieľať	
s	obcami.	Takýmito	oblasťami	sú	napríklad	školstvo,	ktoré	majú	v	rozsahu	
kompetencií	 aj	 obce	 aj	 vyššie	 územné	 celky,	 či	 poskytovanie	 sociálnych	
služieb	a	 iné.	Väčšia	obec	 je	v	 tejto	miere	schopná	na	seba	prevziať	väčší	
rozsah	 právomocí	 a	 kompetencií,	 zodpovedností	 a	 úloh,	 ktoré	 poskytuje	
svojmu	obyvateľstvu,	avšak	len	ak	má	na	to	adekvátne	finančné	prostriedky.	
V	prípade,	že	nemá	dostatok	financií,	nedokáže	ani	veľká	obec	zabezpečiť	
primerané	 poskytovanie	 služieb	 obyvateľstvu.	 Takéto	 obce	 si	 potom	 na	
správu	 svojich	 záležitostí	 berú	 úvery,	 pretože	 nemajú	 inú	 možnosť,	 ako	
získať	financie	na	poskytovanie	služieb,	alebo	jednoducho	poskytujú	služby	
len	do	takej	miery,	do	akej	si	to	môžu	dovoliť,	čo	je	však	dôvodom,	prečo	sa	
nevyvíjajú	ale	naopak,	sú	oproti	iným	zaostalé.		

Roztrieštenosť	 v	 sídelnej	 štruktúre	 obcí	 na	 Slovensku	 existovala	 od	
počiatkov.	 V	 minulosti	 bolo	 na	 území	 Slovenska	 ešte	 viac	 obcí,	 ako	 je	 v	
súčasnosti,	a	to	okolo	3	500.	Do	roku	1989	sa	ich	počet	znížil	vďaka	procesu	
zlučovania	obcí	(Klimovský,	2009).	Po	roku	1990	počet	obcí	opäť	vzrástol.	
Bola	 to	 reakcia	 na	 spoločenské	 zmeny,	 ktoré	 sa	 v	 tom	 období	 na	 území	
Slovenska	 odohrávali.	 V	 roku	 2001	 bol	 novelizovaný	 Zákon	 o	 obecnom	
zriadení,	ktorým	sa	ustanovili	podmienky	vzniku	obce.	Jednou	z	nich	bolo,	
že	obec	bude	musieť	mať	najmenej	3	000	obyvateľov	(Zákon	číslo	369/1990	
Zb.	o	obecnom	zriadení).	Týmto	krokom	sa	chcelo	zabrániť	vzniku	a	nárastu	
malých	 obcí.	 Avšak	 mnohé	 z	 nich	 stihli	 využiť	 poslednú	 príležitosť	 a	
odčleniť	sa	od	mesta,	prípadne	iných	obcí	do	vtedy,	pokým	táto	novelizácia	
zákona	nadobudla	účinnosť.	Môžem	uviesť	príklad	obce	Žitavany,	o	ktorej	
som	písala	 bakalársku	prácu.	 Táto	 obec	mala	 približne	2	500	obyvateľov.	
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Do	 roku	 2001	 sa	 v	 nej	 uskutočnili	 dve	 referendá	 týkajúce	 sa	 odčlenenia	
od	 mesta	 Zlaté	 Moravce,	 avšak	 boli	 neplatné,	 pretože	 sa	 ich	 nezúčastnil	
dostatočný	počet	občanov.	Ale	ako	sa	hovorí	,,do	tretice	všetko	dobré“.	Pred	
nadobudnutím	 účinnosti	 novelizovaného	 zákona	 sa	 podarilo	 uskutočniť	
úspešné	referendum	a	obec	Žitavany	sa	opäť	osamostatnila.	Dnes	 je	však	
už	nemožné,	aby	sa	takáto	obec	odčlenila	od	mesta,	prípadne	inej	obce.	Ja	si	
myslím,	že	takéto	obmedzenie	na	vznik	obcí,	by	malo	platiť	v	plnom	rozsahu	
a	nemala	by	existovať	žiadna	obec	s	počtom	obyvateľov	menej	ako	3	000.		

2.1 Výzvy pre samosprávy 

Riešenie	 problémov	 predstavuje	 pre	 samosprávy	 na	 Slovensku	 určité	
výzvy.	 Môj	 návrh,	 ako	 by	 mal	 vyzerať	 optimálny	 model	 efektívneho	
fungovania	samospráv	na	Slovensku	pozostáva	z	viacerých	krokov,	pretože	
takýto	proces	si	vyžaduje	kvalitnú	prípravu	a	aj	samotnú	realizáciu.	V	prvom	
rade,	si	musíme	uvedomiť,	že	máme	príliš	vysoký	počet	obcí,	ktoré	nedokážu	
efektívne	hospodáriť	a	spravovať	svoje	záležitosti.	Preto	je	prvým	krokom	
k	dosiahnutiu	optimálneho	modelu	 fungovania	 samospráv	práve	zníženie	
počtu	 obcí	 a	 to	 ich	 zlučovaním,	 ktoré	 môže	mať	 viac	 typov.	 Najčastejšie	
uplatňovaným	spôsobom	je	ten,	kedy	sa	malá	obec	pričlení	k	mestu,	ktoré	
leží	 v	 jej	 tesnej	blízkosti.	Buď	s	 týmto	mestom	úplne	 splynie,	 alebo	bude	
existovať	 ako	 miestna	 časť	 daného	 mesta.	 Druhý	 spôsob	 predstavuje	
situáciu,	kedy	sa	môžu	dve	alebo	viaceré	malé	obce	zlúčiť	a	vytvoriť	jednu	
väčšiu.	V	 takejto	situácii	 je	málo	pravdepodobné,	že	vzniknutá	obec	bude	
silnou,	naopak	bude	 síce	 veľká	 ale	naďalej	 slabá.	V	 súčasnosti	majú	obce	
dobrovoľnú	 možnosť	 zlučovať	 sa,	 avšak	 ju	 nevyužívajú,	 pretože	 okrem	
výhod,	 zlučovanie	 ponúka	 aj	 nevýhody	 pre	 dané	 obce.	 Ľudia	 sa	 boja,	 že	
ich	obec	stratí	identitu	a	autonómnosť,	následkom	čoho	sa	potom	zníži	ich	
politická	účasť,	či	pocit	spolupatričnosti,	ktorý	k	svojej	obci	pociťujú.		

Ako	 príklad,	 podľa	 ktorého	 by	 sme	 mohli	 postupovať	 v	 zavedení	
optimálneho	 modelu	 fungovania	 obcí,	 uvediem	 Španielsko,	 ktoré	 začalo	
reformovať	 verejnú	 správu	 v	 roku	 2012.	 Obciam	 ponechali	 prechodné	
obdobie,	počas	ktorého	sa	mohli	dobrovoľne	zlučovať.	Po	uplynutí	piatich	
rokov	boli	pre	tie	obce,	ktoré	sa	neprispôsobili,	vytvorené	podmienky	pre	
pričlenenie	sa	k	obciam	(Grešová,	2015).	 Ja	by	som	navrhovala,	 aby	sa	aj	
u	nás	na	nejaký	čas	prenechala	možnosť	zlučovania	obcí	na	dobrovoľnom	
princípe,	 pretože	 vládou	 nanútené	 rozhodnutie	 o	 reorganizácii	 obcí	 by	
predstavovali	 nedemokratický	 zásah	 do	 ich	 autonómnosti	 a	mohlo	 by	 to	
byť	neefektívne	aj	z	iného	hľadiska.	Jednotliví	predstavitelia	obcí	majú	viac	
vedomostí	 a	 schopností	 vytvoriť	 fungujúce	 väčšie	 obce	 ako	 vláda,	 ktorá	
dané	obce	a	 ich	problémy,	či	 iné	okolnosti	a	súvislostí	nepozná.	Následne	
by	 sa	 stanovili	 podmienky,	 ktoré	 musí	 novovzniknutá	 obec	 dodržať	 pri	
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zlučovaní.	Patrili	by	medzi	nie	práve	tie	isté,	ktoré	už	sú	uvedené	v	zákone	o	
obecnom	zriadení.	A	to,	že	obec	musí	tvoriť	jedno	alebo	viac	katastrálnych	
území,	ktoré	vytvárajú	súvislý	celok	a	musí	mať	najmenej	3	000	obyvateľov.	
Okrem	nich	by	sa	musel	určiť	aj	spôsob	prerozdelenia	poslaneckých	kresiel	
v	 obecnom	 zastupiteľstve.	 Po	 uplynutí	 troch	 rokoch,	 by	 vláda	 pristúpila	
k	vyjednávaniu	s	 tými	obcami,	ktoré	 	majú	počet	obyvateľov	menej	ako	3	
000	a	dobrovoľne	sa	nezlúčili.	Aby	sa	predišlo	nútenému	zlučovaniu,	vláda	
by	 s	 predstaviteľmi	 obcí	 vyjednávala.	 Navrhla	 by	 určitý	 spôsob	 riešenia,	
predložila	 by	 ho	 predstaviteľom	 obcí	 a	 tí	 by	 mali	 stanovenú	 lehotu	 na	
vyjadrenie	sa,	či	s	daným	návrhom	súhlasia	alebo	ak	nie,	v	ďalšej	stanovenej	
lehote	by	museli	vláde	predložiť	iný	návrh,	o	ktorom	by	spoločne	rokovali.	
Aby	neboli	občania	z	 tohto	procesu	úplne	vynechaní,	 samozrejmosťou	by	
bolo	 organizovanie	 verejných	 zhromaždení	 v	 každej	 jednej	 obci,	 kde	 by	
im	 boli	 prednesené	 návrhy	 zlučovania,	 ku	 ktorým	 by	 sa	 mohli	 slobodne	
vyjadriť.	Tieto	procesy	by	boli	na	jednej	strane	zdĺhavé,	ale	na	strane	druhej	
by	 neboli	 nedemokratickými,	 pretože	 by	 vláda	 striktne	 neprikazovala	
obciam	zlúčiť	sa	s	konkrétnymi	obcami.	Ak	by	predstavitelia	obcí	s	návrhom	
vlády	 nesúhlasili,	 museli	 by	 predložiť	 iné	 riešenie.	 Aby	 menšie	 obce	 po	
zlúčení	s	väčšími	nestratili	silu	v	rozhodovaní,	bolo	by	vhodné	zaviesť	taký	
systém,	ktorý	by	zabezpečil	geografické	rozloženie	volených	zástupcov,	čo	
by	v	praxi	znamenalo,	že	každá	územná	časť	novovzniknutej	obce	by	mala	
také	zastúpenie	v	zastupiteľstve,	aby	dokázala	zabrániť	rozvoju	niektorých	
väčších	častí	na	úkor	menších	častí	obce.	Je	samozrejmé,	že	starostom	obce	
by	sa	stal	kandidát	pochádzajúci	z	pôvodne	najväčšej	obce,	ale	ako	vieme,	
rozhodovanie	o	dianí	v	obci	nemá	v	rukách	výlučne	len	on	ale	zastupiteľstvo,	
ktoré	 sa	 na	 každom	 rozhodnutí	 uznáša.	 Zastupiteľstvo	 by	 bolo	 zložené	 z	
poslancov	 zastupujúcich	 každú	 časť	 novej	 obce.	 Avšak,	 počet	 poslancov	
určujúci	 podľa	počtu	 obyvateľov	obce,	 ktorý	 je	 definovaný	 v	 §	 11	 zákona	
číslo	369	z	roku	1990	o	obecnom	zriadení,	by	som	takisto	upravila.	Myslím	
si,	že	je	zbytočné,	aby	obce	s	počtom	obyvateľov	od	3	001	do	5	000	mali	9	
až	11	poslancov	(tabuľka	1).	Znížením	počtu	poslancov	vo	všetkých	obciach	
by	sa	 ich	výdavky	na	platy	a	odmeny	poslancov	 takisto	znížili	 a	ušetrené	
financie	by	sa	mohli	použiť	na	zabezpečenie	potrieb	obyvateľstva	obcí.		

Tabuľka 1:	Počet	poslancov	obecných	zastupiteľstiev
Počet obyvateľov obce Počet poslancov obecného zastupiteľstva

do	40 3

41	–	1	000 5	–	7

1	001	–	3	000 7	–	9

3	001	–	5	000 9	–	11
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5	001	–	10	000 11	–	13

10	001	–	20	000 13	-	19

20	001	–	50	000 15	-	25

50	001	–	100	000 19	-	31

Nad	100	000 23	-	41
Zdroj:	vlastné	spracovanie	s	využitím	údajov	zo	Zákona		č.	369/1990	Z.	z.	o	obecnom	
zriadení

Ak	 by	 sme	 už	 mali	 vzniknuté	 obce,	 ktoré	 by	 nemali	 menej	 ako	 3	
000	 obyvateľov,	 mohli	 by	 sme	 pristúpiť	 k	 ďalšiemu	 kroku,	 ktorým	 by	
bolo	 posilnenie	 fiškálnej	 samostatnosti	 a	 úprava	 systému	 finančného	
vyrovnávania	 rozdielnej	 daňovej	 sily	 obcí.	 Toto	 opatrenie	 by	 sa	 týkalo	
najmä	 daní	 z	 príjmov	 fyzických	 osôb,	 ktoré	 by	 som	 ponechala	 obciam	 v	
plnom	 rozsahu,	 teda	 neprerozdeľovali	 by	 sa	 medzi	 obce,	 vyššie	 územné	
celky	a	štát.	Takisto,	by	som	na	obec	preniesla	zodpovednosť	o	rozhodovaní	
za	výšku	platov	a	odmien	predstaviteľov	a	zamestnancov	obce	na	obecné	
zastupiteľstvo,	ktoré	by	o	nich	rozhodovalo	a	na	presnej	výške	sa	uznášalo.	
Personálna	a	mzdová	suverenita	sú	predsa	jednou	zo	základných	právomocí	
obcí.	Ďalej	by	som	zvýšila	dôležitosť	výkonu	funkcie	hlavného	kontrolóra,	
pretože	v	súčasnosti	 je	 táto	 funkcia	v	obciach	vykonávaná	nezodpovedne.	
Zo	zákona	prináleží	hlavnému	kontrolórovi	vykonávať	kontrolu	nad	celým	
dianím	 v	 obci.	 Ale	 je	 to	 v	 skutočnosti	 tak?	 Svoju	 funkciu	 vykonáva	 len	
v	medziach,	ktoré	„musí“.	Tie	úlohy,	ktoré	môže	alebo	by	mal	vykonávať,	ale	
nie	sú	mu	výslovne	zákonom	prikázané,	jednoducho	nevykonáva.	

Posledným	 krokom,	 ktorý	 by	 som	 navrhovala	 zmeniť	 je	 postavenie	
hlavného	mesta	Bratislavy	a	Košíc.	Sú	to	mestá,	ktoré	sa	skladajú	z	mestských	
častí	a	majú	nad	200	000	obyvateľov.	Ich	pôsobnosť	upravujú	samostatné	
zákony.	V	oboch	mestách	by	som	zrušila	dvojúrovňovú	samosprávu.	Myslím	
si,	že	je	to	vysoko	finančne	nákladné,	nakoľko	každá	mestská	časť	má	svoje	
vlastné	 orgány,	 zástupcov	 a	 zamestnancov.	 V	 prípade	 Bratislavy	 je	 to	 17	
mestských	častí	a	v	Košiciach	je	ich	až	22.	Ponechala	by	som	jeden	mestský	
úrad,	 v	 ktorom	 by	 bolo	 zastúpenie	 poslancov	 z	 každej	 mestskej	 časti	 a	
jedného	 primátora	 mesta	 namiesto	 všetkých	 starostov	 mestských	 častí.	
Týmto	krokom	by	 sa	mohli	 zrušiť	oba	 zákony,	ktoré	upravujú	postavenie	
týchto	miest.	Postavenie	Bratislavy	ako	hlavného	mesta	Slovenskej	republiky	
by	som	bližšie	špecifikovala	v	Ústave,	čo	by	bolo	úplne	postačujúce.

 
ZÁVER

Model,	ktorý	som	navrhla	a	bližšie	charakterizovala	je	vhodným	riešením	
na	odstránenie	nedostatkov,	ktoré	v	súčasnosti	prevládajú	nad	pozitívami	



PUBLICY 2019 – Zborník príspevkov doktorandov

75

fungovania	samospráv.	Za	najväčšie	negatíva	považujem	nedostatok	financií	
na	 zabezpečovanie	 služieb	 občanom,	 príliš	 veľa	 kompetencií,	 nesprávne	
nastavené	 systémy	 fungovania	 samospráv	 na	 celom	 území	 Slovenska,	
vysoký	počet	poslancov	obecného	zastupiteľstva	a	iné.	Samozrejme,	každý	
návrh	riešenia	má	aj	nepriaznivé	dopady,	ktoré	sa	prejavia	až	po	určitom	
čase	 fungovania	 daného	 modelu.	 Efektívne	 fungovanie	 samospráv	 na	
Slovensku	by	zabezpečilo	určenie	minimálneho	počtu	obyvateľov	akejkoľvek	
obci	 na	 3	 000	 a	 prijatie	 spomínaných	 opatrení	 na	 zlepšenie	 fungovania	
systému	 samospráv.	Nie	 je	možné	určiť	 aký	by	bol	 optimálny	počet	 obcí,	
pretože	 je	 nereálne	 vytvoriť	 nové	 obce	 na	 základe	 určenia	 ich	 presného	
počtu.	Najlepším	 spôsobom	 je	ponechať	 im	na	určitý	 čas	 samostatnosť	v	
rozhodovaní,	 s	 ktorými	 obcami	 sa	 zlúčia,	 a	 po	 jeho	uplynutí	 zvyšné	 obce	
zlúčiť,	avšak	nie	núteným	spôsobom,	ale	po	dohode	s	predstaviteľmi	obcí,	
ktorí	zastupujú	záujmy	obyvateľov	žijúcich	na	území	daných	obcí.
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NEZAMESTNANOSŤ AKO SPOLOČENSKÝ 
PROBLÉM MLADÝCH ĽUDÍ

Mgr. Zuzana Jurgová1 

Abstract

Unemployment in Slovakia, largely perceived by society, has come to light. 
We are talking about a term that is one of the most important economic 
and social problems in the world. It applies not only to individuals but to 
entire society, or even politics. And only with the difference that someone 
touches directly and the others indirectly. The necessary concepts are 
defined to bring the meaning and issues closer. Unemployment of young 
people is highlighted, turning to comparisons of specific month and years 
2018/2019. The goal is to outline unemployment as a separate concept and 
youth unemployment as much as possible. Specifically, the practical part 
compares January 2018 and 2019 where direction of youth unemployment 
is heading. This is a very important issue that needs to be addressed and 
discussed. However, it is important to realize that the employment rate for 
young people is not directly comparable with the employment rate of the 
middle and older population. For this reason, because increased involvement 
in the education system is foreseen, which also reduces employment. 
  
KEY WORDS: young people, unemployment, unemployment policy, social 
problem

ÚVOD

Nezamestnanosť	 je	 chápaný	 ako	 problém	 a	 to	 vo	 veľkej	 miere	 na	
celom	svete.	 Je	nevyhnutné	 sa	 s	ním	zaoberat	 a	 sústrediť	 sa	na	potrebné	
objasnenie.	 Niektorí	 sa	 tým	 nezaoberajú,	 pretože	 si	 myslia,	 že	 sa	 ich	 to	
netýka.	 Je	 potrebné	 si	 uvedomiť,	 že	 dotýka	 sa	 to	 každého	 jedného	 z	 nás.	
Rozdiel	je	už	iba	v	tom,	že	niektorí	priamo	a	iných	zasa	nepriamo.	Cieľom	
je	 v	 čo	 najväšej	 miere	 približiť	 nezamestnanosť	 ako	 samostatný	 pojem.	
Definovať	chápanie	a	význam	slova,	ako	aj	zadefinovanie	si	osoby,	ktorá	je	
chápaná	za	nezamestnanú.	

Na	 druhej	 strane	 stojá	 mladí	 ľudia,	 ktorí	 tvoria	 veľmi	 podstatnú	 časť	
nezamestnanosť	ľudí.	Ide	o	sobonú	a	dôležitú	kategóriu,	ktorá	je	priblížená	
prostredníctvom	 úpradu	 práce	 a	 sociálnych	 vecí	 z	 hľadiska	 jej	 evidenie	

1	Univerzita	sv.	Cyrila	a	Metoda	v	Trnave,	Fakulta	sociálnych	vied,	Katedra	verejnej	správy,	
Bučianska	4/A,	917	01	Trnava,	zuzikejurgova@gmail.com
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nezamestnanosti.	 Z	 hľadiska	 chápanie	 mladej	 vekovej	 skupiny	 pre	 danú	
prácu	je	do	29	rokov.		Ide	o	našú	generáciu,	ktorá	začína	a	bude	tvoriť	našu	
budúcnosť.	Je	potrebné	si	uvedomiť,	že	už	dnešné	chápanie	je	veľmi	odlišné.	
Z	hľadiska	štatistický	údajov	je	spracovaná	daná	veková	skupina	z	hľadiska	
dvoch	 rokov	 za	mesiac	 január	 ako	 sa	 vývíjala.	 Dnes	máme	 cca	 82,4	 tisíc	
nezamestnaných	mladých	ľudí		k	januáru	2019.	Musíme	si	uvedomiť,	že	pre	
mladých	ľudí	je	veľmi	náročné	sa	začleniťsa	do	pracovné	života.	Nastáva	iný	
životný	cyklus	ich	života.		

1 NEZAMESTNANOSŤ AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Celá	 spoločnosť	 je	 ovplyvnená	 jedným	 pojmom,	 ktorý	 nesie	 názov	
,,nezamestnanosť“.	Týka	sa	nie	len	celej	spoločnosť	ale	aj	politiky.	Jedných	
sa	dotýka	priamo	a	druhých	zasa	nepriamo.	Nasledujúca	kapitola	priblíži	
upresnenie	 a	pochopenie	nezamestnanosti	 ako	aj	 ostaných	pojmov,	 ktoré	
tvoria	veľmi	dôležitú	časť	práce.		

  
Pojem nezamestnanosť

V	 dnešnej	 dobe	 hovoríme	 o	 pojme,	 ktorý	 patrí	 k	 najdôležitejším	
ekonomicko-sociálnym	problémom	vo	 svete.	 Týka	 sa	nie	 len	 jednotlivých	
osôb	ale	celej	spoločnosti,	či	dokonca	politiky.	A	to	len	s	tým	rozdielom,	že	
niekoho	sa	dotýka	priamo	a	iného	zasa	nepriamo.	Pojem	nezamestnanosť	
je	úzko	prepojený	s	rôznym	množstvom	pojmov.	Patrí	sem	napr.	trh	práce,	
pracovníci,	politika	zamestnanosti,	dopyt,	ponuka,		atď.	Podľa	medzinárodnej	
organizácie	ILO	(medzinárodna	organizácia	práce)	chápeme	nezamestnanosť	
ako	stav,	keď	človek	nepracoval	ani	jednu	hodinu	za	mzdu,	či	už	inu	odmenu	
počas	uplynulého	týždňa.	Ale	pritom	musel	počas	4	týždnov	prácu	aktívne	
hľadať	a	je	aj	schopný	do	2	týždnov	nastupiť	na	voľné	pracovné	miesto.		Preto	
hovoríme	o	sociálnom-ekonomickom	jave,	ktorý	je	prepojený	s	trhom	práce.	
Ale	čo	si	máme	predstaviť	pod	pojmom	nezamestnanosť?	Veľmi	jednoduché	
a	 rozumné	 chápanie	 smeruje	 k	 poznaniu,	 že	 osoba	 je	 schopná	 práce	 ale	
je	 z	možnosti	 pracovať	 v	 ktorom	 dostáva	 plat	 alebo	mzdu	 a	 je	 vyradená	
z	 tejto	možnosti.	 Ide	 o	 veľmi	 dôležitý	 a	 rozoberaný	 pojem.	 Z	 odborného	
hľadiska	môžeme	 definovať	 ako	 ,,nedobrovoľné a dlhotrvajúce prerušenie 
práce z dôvodu nemožnosti nájsť si zamestnanie. Medzi zamestnancom a 
zamestnávateľom neexistuje alebo bol prerušený pracovnoprávny vzťah.” 
(Strieženec,	2001,	s.180).	Ďalej	ju	môžeme	chápať	ako	sociálno	–	ekonomický	
jav,	ktorý	je	prepojený	s	existenciou	trhu	práce.	Ide	o	vyjadrenie	nerovnováhy	
na	pracovnom	trhu	a	tiež	vzniku	rôznych	dôsledkov	(Rievajova,	2006).	Dnes	
v	Slovenskej	republike	sa	postupuje	podľa	zákona	č.	5/2004	Z.z.	o	službách	
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zamestnanosti	z	ktorého	vyplývajú	nasledovné	podmienky:	nezamestnaná	
osoba	môže	pracovať,	má	záujem	pracovať	a	aktívne	sa	podieľa	na	hľadaní	
zamestnania,	schopnosť	výkonu	práce	ako	aj	záujem	o	vykonávaní	pracovnej	
činnosti,	 či	aktívne	podielanie	sa	na	hľadaní	práce,	musí	byť	registrovaný	
v	 evidencií	 uchádzačov	 na	 príslušnom	 úrade	 práce,	 nemôže	 by	 zaradený	
do	 kategórie	 zamestnaných	 podľa	 §	 4	 (ak	 zákon	 nurčuje	 inak),	 ďalej	 aby	
neprevádzkoval	ani	nevykonával	žiadnú	samostané	zárobkovú	činnosť	a	to	
platí	aj	v	členskom	štáte	EÚ	a	ostatné	štáty,	posledný	bod	je	orientovaný	na	
vykonávanie	zárobkovej	činnosti	(Andrews,Sanchez,Johansson	2011).	Mzda	
alebo	odmena	ale	nesmie	presiahnuť	65%	zo	sumy	životného	minima	pre	
jednú	 plnoletú	 fyzickú	 osobu.	 	 Je	 dôležitým	 ekonomickým	ukazovateľom.	
Konkrétne	môžeme	uviesť	 	 znaky	nezamestnanej	osoby.	Zaraďujeme	sem	
osobu,	 ktorá	 je	 bez	plateného	 zamestnania,	 schopná	pracovať	 alebo	 chce	
pracovať	 a	 prácu	 si	 hľadá.	 Zatiaľ	 čo	 definícia	 nezamestnanosti	 je	 jasná,	
ekonómovia	rozdeľujú	nezamestnanosť	do	rôznych	kategórií.	Dve	najširšie	
kategórie	nezamestnanosti	sú	dobrovoľná	a	nedobrovoľná	nezamestnanosť.	
Ak	 je	 nezamestnanosť	 dobrovoľná,	 znamená	 to,	 že	 osoba	 opustila	 svoje	
zamestnanie	 dobrovoľne	 pri	 hľadaní	 iného	 zamestnania.	 Keď	 je	 to	
nedobrovoľné,	 znamená	 to,	 že	 osoba	 bola	 vyhodená	 alebo	 prepustená	 a	
teraz	musí	hľadať	inú	prácu.	Z	hľadiska	zamestnanosti	rozlišujeme	pričinu	
vzniku	nezamestnanosti,	ktoré	sú:

1. frikčná	nezamestnanosť,
2. štrukturálna	nezamestnanosť,
3. cyklická	nezamestnanosť.

Frikčná	nezamestnanosť		je	zapríčinená	buď	profesiou	alebo	geografickou	
mobilitou.		Väčšinou	súvisí	so	zmenou	zamestnania	alebo	celkovou	zmenou	
životnej	 etapy	 (napr.	 presťahovanie	 sa	 za	 prácou,	 prechod	 od	 školy	 do	
zamestnania,	 atď).	 	 Ide	 o	 krátkodobú	 formu	 ,	 ktorá	 trvá	 spravidla	 do	 3	
mesiacov.		Štrukturálna	nezamestnanosť	nastáva,	keď	je	nerovnováha	medzi	
štruktúrou	dopytu	po	práci	a	štruktúrou	ponuky	práce.	Ide	o	pokles	dopytu	
po	pracovnej	sile	z	dôsledkov	rôznych	zmien	ale	tiež	aj	nárast	ponuky	práce	
(napr.	nárast	počtu	nezamestnaných	 	na	 jednej	strane	ale	aj	vysoký	počet	
neobsadených	pracovných	miest	z	hľadiska	druhej	strany).	

Cyklická	 nezamestnanosť	 	 súvisí	 s	 vplyvom	 hospodárskeho	 vývoja	
z	 hľadiska	 jeho	 výkyvov.	 	 Je	 tiež	 prepojený	 na	 dôsledky	 nerovnováhy,	
ktoré	 nastávajú	 medzi	 ponukou	 tovarov	 a	 služieb	 a	 zároveň	 dopytu	 po	
nich.	 	 Základným	 znakom	 je,	 že	 nastáva	 výrazný	 pokles	 dopytu	 po	 práci	
a	 to	 vyvoláva	 pokles	 konečnej	 spotreby.	 	 Najviac	 odráža	 sezónne	 výkyvy	
a	 postihuje	 sezónne	 odvetvia	 (napr.	 poľnohospodárstvo,	 stavebníctvo	
–	 murárske	 činnosti,	 výroba	 drevenných	 okien).	 Z	 pohľadu	 cyklickej	
nezamestnanosti	 by	 sme	 mohli	 uviesť	 príklad	 firmu,	 ktorá	 vyrába	
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drevenné	 okná.	 Cez	 letnú	 sezónu	 sa	 stavia	 viac	 domov,	 	 na	 základe	 čoho	
sa	začínajú	vyrábať	okná.	Po	sezóne	cez	zimu	nastáva	veľký	útlm	a	pokles	
vo	 výrábaní	 okien.	 Na	 danom	 príklade	môžeme	 priblížiť	 aj	 štrukturálnu	
nezamestnanosť.	 Ak	 nastane	 veľký	 počet	 stavebníckych	 prác,	 tak	 môže	
nastať	 nedostatok	 pracovníkov.	 Pretože	 nastal	 veľký	 pracovný	 dopyt	
ale	 nestačia	 ho	 zabezpečiť.	 Vtedy	 nastáva	 trhova	 nerovnováha	 medzi	
ponukou	a	dopytom.	A	v	prípade	frikčnej	nezamestnanosti	je	príklad	veľmi	
jednoduchý.	Ak	jeden	z	pracovníkov	nie	je	dostatočne	finančne	motivovaný	
alebo	iné	okolnosti	ho	prinútili	sa	presťahovať	za	prácou	do	inej	drevárskej	
firmy.	 V	 praxi	 sa	 ale	 stretávame	 ešte	 s	 jednym	 typom	 nezamestnanosti	
a to ,,skrytá nezamestnanosť“.	 Ide	 o	 stav,	 keď	 človek	 nemá	 zamestnanie	
a	 zároveň	 nie	 je	 registrovaný	 na	 úrade	 práce.	 Ide	 o	 osoby,	 ktoré	 prácu	
nehľadajú.	Ich	dôvody	sú	rôzne	ako	napríklad	materstvo,	alebo	prácu	hľadajú	
iným	 spôsobom	 a	 to	 mimo	 oficiálnej	 siete.	 	 Nezamestnanosť	 má	 určité	
dôsledky	na	 trh	práce.	Hovoríme	hlavných	dôsledkov,	medzi	ktoré	patria:	
sociálno-ekonomické	 a	 sociálno-psychologické	 aspekty	 resp.	 dôsledky.	
Medzi	 sociálno-ekonomické	dôsledky	môžeme	 zaradiť	 napr.	 rast	 nárokov	
na	 sociálne	 transféry	 –	 napr.	 dávka	 v	 nezamestnanosti,	 rôzne	 sociálne	
programy,	kde	sú	obmedzené	zdroje,	úbytok	príjmu	v	domácnosti,	pokles	
životnej	 úrovni.	Kdežto	 k	 sociálno-psychologickým	aspektom	zaraďujeme	
ako	napríklad	nizke	sebaohodnotenie,	deštrukcia	rodiny	alebo	tiež	môže	isť	
aj	 o	 sociálnu	 izoláciu,	 či	neužitočnosť.	K	popredným	pojmom,	ktoré	majú	
vpylv	 na	 nezamestnanosť	 je	 politika	 zamestnanosti,	 ktorá	 je	 dôležitým	
prvkom	na	trhu	práce.	Ich	prepojenie	zabezpečuje	fungovanie	trhu	práce.	

Samozrejme,	že	fungovanie	trhu	práce	je	založené	na	spoločnom	vzťahu	
subjektu,	 ktorý	 prácu	 ponúka	 a	 subjektu,	 ktorý	 je	 ochotný	 a	 schopný	
ponúkmutu	 prácu	 kúpiť.	 Podstatou	 politiky	 zamestnanosti	 je	 prispieť	
k	 ekonomickému	rastu.	Považujeme	ho	 za	hlavný	politický	a	 ekonomický	
cieľ.	Konkrétne	nehovoríme	o	ekonomickom	raste	ale	o	výstupoch	z	neho.	
A	 jeho	 užitkové	 hodnoty	 sú	 konečným	 cieľom.	 V	 jednoduchosti	 môžeme	
povedať,	 že	 ekonomický	 rast	 nastáva	 v	 tedy,	 ak	 sa	 zvyšuje	 hrubý	 domáci	
produkt		(Blanchard,	Diamond,	1994).	A	politika	zamestnanosti	je	súčasťou	
hospodárskej	 politiky,	 ktorá	 prostredníctvom	 nástrojov	 zabezpečuje	
a	 upevňuje	 rovnováhu	 na	 pracovnom	 trhu.	 Respektívne	 rovnováhu	
medzi	 ponukou	 a	 dopytom	 po	 práci.	 Je	 potrebné	 nastaviť	 a	 vytvoriť	 si	
správnu	 politiku	 zamestnanosti,	 ktorá	 bude	 prospešná	 a	 hlavne	 učinná.	
Je	 potrebné	 si	 uvedomiť,	 že	 práve	 zamestnanosť	 patrí	 k	 najdôležitejším	
faktorom	 sociálneho	 a	 ekonomického	 rozvoja	 spoločnosti.	 Zvyšuje	 tak	
rozvoj	spoločnosti	a	zároveň	úroveň	každého	občana.	A	preto	zaraďujeme	
zamestnanosť	 k	 jedným	 z	 najdôležiteješích	 cieľov	 takmer	 vo	 všetkých	
krajinách.	 A	 preto	 je	 dôležité	 venovať	 pozornosť	 politike	 zamestnanosti.	
Politiku	zamestnanosti	vykonávajú	v	rozsahu	svojej	pôsobnosti	ministerstvá	
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a	ďalšie	ústredné	orgány	štátnej	správy,	Úrad	práce,	sociálnych	vecí	a	rodiny,	
zamestnávatelia	a	orgány	miestnej	samosprávy	v	súčinnosti	s	organizáciami,	
ktoré	 reprezentujú	 zamestnancov	 a	 zamestnávateľov.	 	 Rozdeľujeme	 ju	 na	
aktívnu	a	pasívnu	politiku	zamestnanosti.	

Aktívna	 politika	 je	 považovaná	 za	 historický	 mladšiu	 formu	 politiky,	
ktorá	 sa	 vyskytuje	na	 trhu	práce.	Výrazny	 rozvoj	 ju	 zachytil	 v	70.	 rokoch	
minulého	storočia.	Podnet	vychádzal	z	pasívnej	politiky,	kde	prestali	stačiť	
opatrenia	 pasívnej	 politiky.	 Cieľom	 aktívnej	 politiky	 zamestnanosti	 je	
pomôcť	občanom,	ktorým	hrozí	nezamestnanosť.	Tiež	sa	snaží	pomôcť	už	
nezamestnaným	obyvateľom	aby	sa	zamestnali,	a	to	skôr	ako	im	začne	hroziť	
dlhodobá	 nezamestnanosť.	 Pomáha	 napríklad	 formou	 sprostredkovania	
adekvátneho	 zamestnania	 či,	 vyhľadaním	 vhodných	 zamestnancov	
(Zachar,	 2004).	 Neoddelitelnou	 súčasťou	 aktívnej	 politiky	 sú	 informačné	
a	poradenské	služby,	príspevok	na	samostatnú	zárobkovú	činnosť,	príprava	
na	 trh	 práce,	 vzdelávanie	 a	 mnoho	 ďalších.	 Medzi	 staršie	 formy	 práce	
zaraďujeme	práve	pasívnu	politiku	zamestnanosti.	Zrod	siaha	už	do	20.	rokov	
minulého	 storočia.	 Zaoberá	 sa	 tiež	 podporou	 v	 nezamestnanosti,	 pričom	
právo	na	 jej	vyplácanie	má	nárok	 len	ak	splní	určité	podmienky,	ktoré	sú	
stanovené	v	zákone	o	sociálnom	poistení.	Hovorime	o	osobe,	ktorá	ale	musí	
byť	evidovaná.	Dávka	v	nezamestnanosti	je	vlastne	náhradným	prijmom	za	
prijem	zo	zamestnania	a	jej	poskytovanie	je	založené	na	poistnom	princípe.		
Nato	aby	bola	dávka	priznaná	 je	potrebné,	 aby	občan	bol	v	posledných	4	
rokoch	 pred	 zaradením	 do	 evidencie	 nezamestnaných	 občanov	 poistený	
v	nezamestnanosti	najmenej	tri	roky.	Politika	zamestnanosti	je	veľmi	úzko	
prepojená	 na	 nezamestnanosť.	 Prináša	 určité	 pozitívne	 ale	 aj	 negatívne	
dôsledky.	 Pokial	 nezamestnanosť	 nebude	 masový	 problém,	 tak	 nie	 je	
považovaný	 za	 vážny	 ekonomický	 ani	 sociálny	 problém.	 Ak	 hovoríme	
o	vysokej	nezamestnanosti	prináša	to	pre	každú	spoločnosť	v	danom	štáte	
problémy	 rôzneho	 charakteru.	 Hlavne,	 ak	 ide	 o	 sociálne	 dôsledky	 (napr.
morálne	 ujmy),	 ďalej	 problémy	 finančného	 charakteru	 ako	 je	 podpora	
v	 nezamestnanosti,	 či	 politického	 charakteru,	 kde	 hovoríme	 o	 ohrození	
sociálneho	 zmieru	 a	 v	 konečnom	 dôsledku	 aj	 prebiehajúcich	 sociálnych	
a ekonomických reforiem. 

Rozoznávame	3	základné	kategórie	dopadov	v	rámci	nezamestnanosti.	
Ako	 prvé	 spomenieme	 ekonomické	 dopady.	 Dané	 dopady	 sa	 týkajú	
straty	 nákladov,	 ktoré	 sú	 vynaložené	 na	 rekvalifikačné	 kurzy,	 dávku	
v	 nezamestnanosti,	 hmotnej	 núdzy	 a	 iné	 sociálne	 dávky.	 Zaraďujeme	 do	
tejto	kategórie	aj	nižšie	príspevky	do	verejnoprávnych	fondov.	Ako	podruhé	
zaraďujeme	 sem	 sociálne	 dopady,	 ktoré	 sú	 súčasťou	 sociálnych	 disparít.	
Posilňujú	 sa	 disparity	 z	 hľadiska	 životnej	 úrovne	 a	 tiež	 prehlbovanie	
rozdielov	 kvality	 života	 u	 spoločenských	 skupín,	 vrstiev	 atď.	 Poslednú	
skupinu	 uzatvárajú	 psychologické	 dopady.	 Nastáva	 vtedy,	 keď	 človek	
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stráca	 sebadôveru,	 záujem	 a	 potrebu	 pracovať	 (Ivanová	 a	 kol.,	 2006)	
V	 tomto	 prípade	 môžu	 činny	 viesť	 ku	 kriminalite.	 Nezamestnanosť	 ako	
taká	má	priamy	dopad	na	psychickú	rovnováku	človeka.	Čo	môže	u	danej	
osoby	vyvolať	a	viesť	k	psychickým	poruchám.	Môže	uviesť	ako	napríklad	
depresívne	stavy,	či	úzskosť,	stres.	

Veľkým	 problémom	 sú	 dlhodobo	 nezamestnané	 osoby.	 Začínajú	 sa	
u	nich	prejavovať	problémy	charakteru	alkoholizmus,	násilie,	kriminalita,	
narkománia	(Martincova,	2005).	Na	základe	toho	vidíme,	že	nezamestnanosť	
zasahuje	do	sociálneho,	ekonomického	a	politického	fungovania.	Z	hľadiska	
politického	vidíme,	že	vládnuca	politická	elita/strana	využíva	na	ovplyvňenie	
spoločenského	problému	nástroje	hospodarskej	politiky	a	 rôzne	politické	
reformy.	Preto	je	dobre	sa	zamysliet	na	danou	problematikou,	pretože	mladí	
ľudia	začímali	od	roku	2007	 tvoriť	veľku	súčasť	nezamestnaných	 ľudí	na	
úrade	 práce.	 Profesor	 Vimal	 Ranchhod,	 ekonóm	 UCT,	 hovorí:	 „Dlhodobá 
nezamestnanosť vedie k nenaplnenému ľudskému potenciálu počas celého 
života a môže ovplyvniť zmysel pre sebahodnotu a spôsobiť depresiu. Miera 
chudoby je vyššia a to sa týka jednotlivcov, ich rodín a ich komunít. “

Miera	 dlhodobej	 nezamestnanosti	 zahŕňa	 len	 osoby	 aktívne	 hľadajúce	
prácu.	 To,	 že	 je	 taká	 vysoká,	 naznačuje,	 že	 Juhoafričania	 majú	 skutočné	
povedomie	a	úsilie	nájsť	si	prácu	a	existujú	údaje,	ktoré	to	potvrdzujú.

2 ANALÝZA NEZAMESTNANOSTI MLADÝCH  ĽUDÍ

Začlenenie	 sa	 do	 novej	 životnej	 etapy	 je	 veľmi	 tažké	 pre	 každého	
jedného	 z	 nás	 a	 práve	 tým	 prechádzajú	mladí	 ľudia.	 Jednou	 z	 dôležitých	
etáp	 po	 skončení	 školy	 je	 zaradenie	 sa	 do	 pracovného	 života.	 Praktická	
časť	sa	preto	venuje	mladím	ľudom	a	to	z	hľadiska	nezamestnanosti,	ktorá	
bola	 tvorená	 za	 rok	2018	 a	 2019.	 Je	 vybraný	 konkrétny	mesiac,	 ktorý	 sa	
porovnáva	a	ukazuje	vývoj	nezamestnanosti	mladých	ľudí	na	slovensku	za	
predchádzajúci	a	súčasný	rok.		

Mladí	 ľudia	 čelia	 veľkým	 problémom	 pri	 hľadaní	 práce.	 Hlavne	 po	
skončení	 školy,	 či	 už	 vysokej	 alebo	 strednej.	 Komplikácia	 nastáva	 už	 pri	
začlenení	 do	 iného	 životného	 štýlu.	 Prichádza	 úplne	 iná	 etapa	 ich	 života.	
Pre	mladých	 ľudí	 je	 osobitne	 nežiaducim	 stavom	 nielen	 nezamestnanosť	
ale	 aj	 kategória	 NEET.	 Ide	 o	 kategóriu,	 ktorá	 zachytáva	 ľudí	 mimo	
zamestnania	 a	 tiež	 mimo	 systému	 vzdelávania.	 Z	 pohľadu	 veku	 by	 mala	
byť	mladá	generácia	 aktívnu	na	 trhu	práce	alebo,	 či	už	 sa	naň	v	 systéme	
vzdelávania	pripravovať	(Duggan,	2003).	Je	potrebné	však	si	uvedomiť,	že	
miera	zamestnanosti	u	mladých	ľudí	nie	je	priamo	porovnateľná	s	mierou	
zamestnanosti	obyvateľstva	v	strednom	a	staršom	veku.	A	to	z	toho	dôvodu,	
pretože	 sa	predpokladá	zvyšené	zapojenie	do	 systému	vzdelávania,	ktoré	
zároveň	znižuje	možnosť	zamestnať	sa.	A	zasa	vyššia	účasť	vo	vzdelávacom	
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procese	vysvetľuje	nižsiu	mieru	ekonomickej	 aktivity	u	mladých	 ľudí	 ako	
všeobecne	v	populácií.	U	mladých	ľudí	sa	vo	zvyšnej	miere	vyskytuje	stav	
NEET,	ktorý	je	ale	nežiadúci.	

V	 roku	 2018	 koncom	 januára	 bola	 takmer	 štvrtina	 evidovaných	
nezamestnaných	na	Slovensku	mladých	ľudí	vo	veku	28	rokov.	Konkrétne	
ide	 o	 46,9	 tisíc	 osôb	 z	 celkového	 počtu,	 ktorý	 je	 197,3	 tisíc	 všetkých	
nezamestnaných.	Ide	o	veľkú	časť	mladých	ľudí,	aj	keď	to	na	prvý	pohľad	
nevyzerá.	 Veď	mladí	 ľudia	 sú	 od	 15	 rokov	 do	 29.	Môžeme	 vidieť,	 že	 ide	
o	malé	vekové	rozmedzie,	ktoré	tvorí	dosť	veľkú	časť	nezamestnanosti.	Do	
20	rokov	bolo	6,3	tisíc	mladých	ľudí	bez	práce	a	vo	veku	od	20	do	24	rokov	
už	18,3	tisíc.	Nasledujúca	vekové	ohraničenie	je	od	24	až	29	rokov,	kde	je	až	
22,2	tisíc	nezamestnaných.	Do	danej	vekovej	hranice	patria	aj	vysokoškoláci.	
Z	 hľadiska	 krajov	 čo	 sa	 týka	 uchádzačov	má	 popredné	miesto	 Prešovský	
kraj	 a	 Košický	 kraj.	 V	 Prešovskom	 kraji	 tvoria	 nezamestnaní	mladí	 ľudia	
do	29	rokov	12,7	tisíc	a	cca	o	dve	tisicky	menej	v	Košickom	kraji.	Na	tretie	
miesto	 bol	 zaradený	 Banskobystrický	 kraj	 a	 to	 s	 7,3	 tisícmi	 evidovaných	
nezamestnaných	 mladých	 ľudí.	 A	 z	 hľadiska	 najmenej	 krajov,	 ktorí	 majú	
nízke	 ukazovatele	 nezamestnanosti	 patri	 Bratislavský	 a	 Trnavský	 kraj	
a	to	s	číslami	2,4	tisíc		a	2,2	tisíc	ľudí	do	29	rokov.	Samozrejeme	hovoríme	
o	 mladých	 ľudoch,	 ktorí	 boli	 evidovaní	 na	 úrade	 práce.	 Minulý	 rok,	 čiže	
rok	2018	v	januári	klesla	o	0,06%	na	5,88%.	Medziročne	došlo	ku	poklesu	
o	 2,76%.	 Pokles	 je	 ovplyvňený	 zvýšením	 sa	 počtu	 ekonomicky	 aktívnych	
obyvateľov,	z	ktorého	sa	precento	miery	nezamestnanosti	počíta.	Na	konci	
jauára	 2018	 úrad	 práce	 evidoval	 163	 075	 disponibilných	 uchádzačov	
o	zamestnanie.	Práca	sa	venuje	hlavne	mladím	ľudom,	tak	preto	je	potrebné	
ešte	 približiť	 a	 lepšie	 poukázať	 na	 percento,	 ktoré	 tvoria	 práve	 oni.	 Pre	
lepšie	priblíženie	je	uvedený	aj	nasledujúci	graf,	kde	vidno	akú	konkrétnu	
časť	tvoria	mladí	ľudia	ako	nezamestnaní.	Ide	o	osoby,	ktoré	sú	evidované	
na	úrade	práce	a	spĺňajú	všetky	podmienky	na	evidenciu.

Graf 1:	Prehľad	nezamestnaných	ľudí	za	mesiac	január	2018	

Zdroj:	autorka	spracovala	podľa	ÚPSVaR	-	mesačné	štatistiky
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Po	prehľade	nezamestnanosti	za	január	2018	môžeme	vidieť	situáciu	aká	
bola	v	predchádzajúcom	roku.	Vidíme,	že	celkový	počet	nezamestnaných	je	
197,1	tisíc	za	rok	2018	v	januári.	Pričom	mladí	z	celkového	počtu	všetkých	
nezamestnaných	tvoria	46,8	tisíc.	

	Graf	2	sa	skladá	z	celkového	počtu	nezamestnaných	a	iba	určitej	vekovej	
kategórie.	V	tomto	prípade	ide	o	vek	do	20	rokov,	od	20	až	24	rokov	a	tiež	
25	–	25	rokov.	Pretože	pod	tymito	vekovými	hraniciami	sa	prezentujú	mladí	
ľudia.	 Vyjadrenie	 je	 prepočítané	 v	 percentách,	 na	 základe	 čoho	 je	 lepšie	
vidno	akú	časť	tvoria	mladí	ľudia	na	úrade	práce	a	sociálnych	vecí,	ktorí	sú	
nezamestnaní	a	hľadajú	si	pracovnú	pozíciu.	Ide	o	vek,	ktorí	je	veľmi	náročný	
z	 hľadiska	 zaradenia	 sa	 do	 pracovného	 života	 a	 prijatie	 iného	 životného	
štýlu.	 Štúdie	 ukazujú,	 že	 keď	 prídete	 o	 prácu,	 môže	 to	 viesť	 k	 zlému	
duševnému	zdraviu,	zlému	fyzickému	zdraviu,	nižšej	spokojnosti	so	životom	
a	nižšiemu	manželskému	alebo	rodinnému	uspokojeniu.	Vedeli	ste	však,	že	
nezamestnanosť	 iných	 ľudí	 je	 pre	 vás	 zlá	 -	 najmä	 ak	 sa	 nezamestnanosť	
stane	rýchlo,	lokálne	alebo	na	dlhšie	časové	obdobie.

Znázornený	graf	2	nám	ukazuje,	 že	z	celkového	počtu	197,1	 tisíc	 tvorí	
46,8	 tisíc	 nezamestnaných	 mladých	 ľudí.	 Je	 to	 znázornené	 a	 vyjadrené	
v	percentách	a	 rozdelené	podľa	vekovej	hranice	mladých	 ľudí.	Najmenšiu	
časť	 tvorí	veková	hranica	do	20	rokov	a	 to	3,2%.	Z	daného	pohľadu	 je	 to	
logické,	 pretože	 ide	 o	 veľmi	 mladé	 osoby	 resp.	 mládež	 ktorá	 skončila	
strednú	školu.	Samozrejme	do	kategórie	patria	aj	mladšie	osoby.	Najväčšia	
časť	 je	tvorená	ľudmi	do	25	–	29	rokov,	kde	hovoríme	o	11,5%	zo	100	%	
(	 100%	 =	 197,1	 tisíc	 nezamestnaných	 ľudí).	 Do	 tejto	 kategórie	 spadajú	
hlavne	skončení	vysokoškoláci,	ktorím	trvá	sa	adaptovať	na	pracovný	režim.	
Celkový	počet	v	percentách	tvoria	mladí	ľudia	24%.	Percentuálne	sa	nám	
môže	javiť,	že	nejde	až,	tak	o	veľkú	odchýľku.	Ak	ľudia	nemajú	prácu,	majú	vo	
všeobecnosti	menej	peňazí	na	utratenie.	Ak	nebudú	míňať,	tak	to	bude	mať	
negatívny	vplyv	na	ekonomiku.	Poukazujeme	na	to,	že	hoci	to	začína	tým,	že	
ovplyvňujeme	miestne	podniky,	ktoré	už	nedostávajú	toľko	príjmov,	môže	
sa	 niekedy	 začať	 šíriť	 cez	 celú	 ekonomiku	 a	 nakoniec	 začať	 ovplyvňovať	
financie	štátu.	Keď	sa	hospodárstvo	začne	uzatvárať,	vláda	začne	prijímať	
nižšie	 príjmy	 z	 daní,	 ale	 musí	 minúť	 viac	 na	 sociálne	 zabezpečenie.	
Výsledkom	je,	že	musí	začať	požičiavať	na	financovanie	svojich	platieb	tak,	
aby	rastie	aj	rozpočtový	deficit.	
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Graf 2:	 Prehľad	 počtu	 nezamestnaných	 mladých	 ľudí	 z	 celkového	 počtu	
evidovaných	na	ÚPSVR	za	mesiac	január	2018

Zdroj:	autorka	spracovala	podľa	údajov	z	ÚPSVaR	–	mesačné	štatistiky

Rok	2019	nám	prináša	nové	čísla	z	hľadiska	nezamestnaných	mladých	ľudí,	
či	už	všetkých	nezamestnaných.	Celkový	počet	nezamestnaných	k	danému	
dátumu	a	roku	je	cca	176,2	tisíc	nezamestnaných	ľudí,	ktorí	sú	evidovaní	na	
úrade	práce.		V	nasledujúcom	grafe	3	je	vidno,	koľko	nezamestnaných	bolo	
na	konci	januára	v	roku	2019.	Mládež	do	20	rokov	je	vo	výške	5	608	mladých	
ľudí,	ktorí	nemajú	zamestnanie	a	si	hľadajú	prácu.	Veková	kategória	od	24	
–	29	tvoria	približne	19,8	tisíc	mladých	nezamestnaných	ľudí.	Chápanie	ale	
musí	byť	v	 rámci	 celého	počtu	evidovaných	mladých	 ľudí	na	úrade	práce	
a	sociálnych	vecí	a	rodiny.	Z	tohto	pohľadu	ide	o	celkom	veľkú	masu	mladých	
ľudí.	A	veková	kategória	od	20	–	24	rokov	je	tzv.	stredná	hranica	v	našom	
grafe.	Títo	mladý	ľudia	tvoria	cca	19	tisíc.	Tu	je	potrebné	si	ale	uvedomiť,	že	
väčšinou	sú	to	osoby,	ktoré	sa	potrebujú	adaptovať	do	určitého	prostredia.	
Mnohí	z	nich	skončia	školy	a	začínajú	tzv.	svoj	nový	pracovný	život.	Stáva,	
že	ich	obrazy	o	pracovnom	režime	sú	alebo	skôr	môžu	byť	skreslené.	Musia	
sa	začať	učiť	samostatnosti	a	zodpovednosti.	Hospodária	s	financiami	a	so	
svojím	životom.	Na	jednej	strane	to	znie	veľmi	ľahko	a	lákavo.	Druhá	strana	
môže	byť,	že	sa	nedokážu	zamestnať	a	ostamostatniť.	Niektorím	to	trvá	aj	
pár	mesiacov.	 Nie	 je	 ľahké	 nájsť	 pracovné	miesto	 a	 prispôsobiť	 sa	 hneď	
na	trh	práce.	Môžno	aj	na	základe	toho	sú	realizované	rôzne	absolventské	
praxe,	ktoré	majú	začleniť	a	pomôcť	osobe	k	pracovnému	režímu.	Bohužiaľ	
realita	býva	často	úplne	iná.		Nasledujúce	vekové	kategórie	nezamestnaných	
mladých	ľudí	sú	priblížené	aj	v	grafe	3	za	rok	2019.	
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Graf 3:	Prehľad	nezamestnaných	ľudí	za	mesiac	január	2019

Zdroj:	autorka	spracovala	podľa	údajov	z	ÚPSVaR	–	mesačné	štatistiky

Ako	aj	pri	predchádzaujúcom	roku	2018,	tak	aj	v	súčasnom	roku	2019	
nasledujúci	 graf	 4	 prehľadnejšie	 približuje	 nezamestnanosť	mladých	 ľudí	
v	evidenií	úradu	práce.	Zo	celkového	počtu	176,2	tisíc	nezamestnaných	ľudí	
tvoria	mladistvé	osoby	do	29	rokov	41	204	tisíc.	

Graf 4:	 Prehľad	 počtu	 nezamestnaných	 mladých	 ľudí	 z	 celkového	 počtu	
evidovaných	na	ÚPSVR	za	mesiac	január	2019

Zdroj:	autorka	spracovala	podľa	údajov	z	ÚPSVaR	–	mesačné	štatistiky

Pre	 lepšiu	predstavu	opäť	 to	bude	vyjadrené	v	percentách.	Mládež	do	
20	 r.	 tvoria	 3,2	%	 zo	 všetkých	 nezamestnaných,	 od	 20	 –	 24	 r.	 tvoria	 8%	
a	posledná	skupina,	ktorá	je	považovaná	za	mladých	ľudí	je	vekovo	od	25	–	
29	rokov	s	11,3	%.		Samozrejeme,	že	posledná	skupina	tvorí	najväčšiu	časť	
v	 nasledujúcom	 ponímaní	 a	 vysvetľovaní	 mladých	 ľudí.	 Vidíme	 už	 teraz,	
že	medzi	 rokmi	 2018	 a	 2019	 je	 vidno	 určitý	 rozdiel	 	 a	miernu	 odchýlku	
v	 nezamestnanosti.	 Z	 daného	 hľadiska	 badame	 mierny	 pokles,	 čomu	 sa	
venuje	už	nasledujúca	kapitola.	
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3 KOMPARÁCIA NEZAMESTNANÝCH MLADÝCH ĽUDÍ ZA 
MESIAC JANUÁR 2018 A 2019

Z	 hľadiska	 komparácie	 takzvaného	 porovnávania	 rokov	 2018	 a	 2019	
je	 už	 v	 predcháduajúcej	 kapitole	 vedomé,	 že	 došlo	 s	miernym	 posunom.	
Konkrétne	 hovoríme	 o	 jednom	mesiaci	 počas	 dvoch	 rokov,	 kde	 je	 vidno	
určitý	 vývoj	 nezamestnanosti	 mladých	 ľudí.	 Porovnávanie	 pozostáva	
z	 celkového	 počtu	 nezamestnaných	 ľudí	 na	 základe	 vekovej	 skupiny	 iba	
mladých	ľudí	ako	samotatného	celku.	Za	rok	bolo	na	úrade	sociálnych	vecí	
a	rodiny	evidovaných	za	január	cca	197,3	tisíc	nezamestnaných	ľudí	a	v	roku	
2019	za	január	cca	176,2	tisíc.	Tabuľka	1	ukazuje	rozdiel	medzi	jednotlivými	
vekovými	kategóriami		do	29	rokov	za	daný	mesiac	počas	dvoch	rokov	po	
sebe. 

Tabuľka 1: 	Prehľad		mesiacov	január	v	rámci	rozdielu	nezamestnaných	za	
rok 2018 a 2019

Veková 
kategória

Rok 2018 
(Január)

Rok 2019 
(Január) Rozdiel

Do 20 r. 6,3 5,6 - 0,7

Od	20	–	24	r. 18,3 15,8 - 2,5

Od	25	–	29	r. 22,2 19,8 - 2,4
Zdroj:	autorka	spracovala	podľa	údajov	z	ÚPSVaR	–	mesačné	štatistiky	

V	tabuľke	1	vidíme,	že	nastal	dosť	veľký	pohyb	nezamestnanosti	medzi	
januárom	 v	 roku	 2018	 a	 2019.	 Celkový	 pokles	 bol	 vo	 výške	 –	 22,	 4	 tisíc	
nezamestnaných.	Pokles	bol	zaznamenaný	aj	u	mladistvých	a	to	následovne:	
do	20	 rokov	–	0,7,	 od	20	–	24	 rokov	–	2,5	 a	od	25	–	29	 rokov	–	2,4	 tisíc	
mladých	ľudí.		

Graf 5:	Percentuálny	pokles	nezamestnaných	mladých	ľudí

Zdroj:	autorka	spracovala	podľa	údajov	z	ÚPSVaR	–	mesačné	štatistiky		
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Vidíme,	 že	 percentuálne	 išlo	 o	 23%	 pokles,	 ktorý	 sa	 dotýka	 mladých	
ľudí.	 Ide	 o	 dosť	 veľkú	 časť.	 Celkový	 podiel	 v	 číslach	 je	 cca	 22,4	 tisíc	
nezamestnaných	mladých	 ľudí,	 ktorí	 už	 nie	 su	 vedení	 ako	 nezamestnaní	
na	úprade	práce.	Najväčšiu	 čast	 tvorí	 veková	kategória	 od	20	 –	24	 rokov	
a	to	s	11	percentami.	V	tesnej	blízkosti	je	veková	kategória	25	až	29	rokov,	
ktorá	má	10%	z	 celkového	podielu.	V	 číslach	 sa	 to	pohybuje	 cca	2,4	 tisíc	
nezamestnaných	mladých	ľudí.	Daná	perspektíva	u	tejto	vekovej	kategórie	je	
veľmi	priaznivá.	Nastal	behom	roka	dosť	veľký	pokles,	ktorý	je	bádateľný	nie	
len	mihom	oka.	Je	veľmi	dôležité,	aby	bola	nezamestnanoch	u	mladých	ľudí	
ako	aj	u	všetký	ľudí	čo	najnižšia.	Prospieva	to	nie	len	pre	našu	ekonomiku	ale	
aj	pre	celú	krajinu.	Ak	naše	smerovanie	sa	uberie	touto	cestou,	tak	môžeme	
povedať,	 že	 ide	o	 správny	smer.	Ale	musíme	si	uvedomiť,	 že	na	 trh	práce	
ide	o	rozlišnú	vekovu	generáciu	od	15	–	25	rokov,	ktorá	ho	môže	zmeniť	
a	ovplyvniť.	Hovoríme	o	generácii	Z	ako	o	prichádzajúcom	novom	fenoméne,	
o	ktorom	sme	už	počuli,	ale	ešte	nás	nezasiahol.			

ZÁVER

K	 najdôležitejším	 sociálno-ekonomickým	 problémom	 celého	 sveta	
patrí	 ,,nezamestnanosť“a	 Slovensko	 nie	 je	 výnimkov.	 	 Dotýka	 sa	 každého	
jedného	 z	 nás,	 či	 už	 si	 to	 želáme	 alebo	nie.	 Chápanie	 nezamestnanosti	 si	
môžeme	vysvetliť	ako	nedobrovoľnú	a	dlhotrvajúcu	prerušenú	prácu	a	 to	
z	 dôvodu	 nemôžnosti	 nájsť	 si	 zamestnanie.	 Kde	 medzi	 zamestnancom	
a	zamestnávateľom	neexistuje	alebo	bol	zrušený	pracovno-právny	vzťah.	Na	
základe,	čoho	vieme,	že	daná	osoba	si	aktívne	hľadá	prácu	a	chce	sa	začleniť	
do	pracovného	kolektívu.

Teoretická	časť	2019	aplikovaná	na	mladých	ľudí,	ktorí	tvoria	dôležitú	časť	
a	súčasť	našej	budúcnosti.	K	31.	januáru	máme	cca	82	tisíc	nezamestnaných	
mladých	ľudí	do	29	rokov.	Hovoríme	o	pomerne	vysokom	čísle.	Z	grafov	nám	
ale	 bolo	 objasnené,	 že	 daná	 nezamestnanosť	mladých	 ľudí	 začína	 klesať.	
Presne	 išlo	 cca	 behom	dvoch	 rokov	 o	 5,6	 tisicií	mladých	 ľudí,	 čo	 si	 našli	
zamestnanie.	Samozrejme	na	jednej	strane	je	polemizujúce,	koľko	mladých	
ľudí	sa	dalo	vyradiť	z	úradu	práce	dobrovoľne	pre	nesplnenie	podmienok.	
Ale	 na	 základe	 daných	 čísiel	 je	 preukazateľné,	 že	 nastáva	 pokles.	 Pokles	
prospieva	 našej	 ekonomike	 ale	 aj	 celej	 krajine.	 Je	 potrebné	 aby	 sa	 daný	
pozitívny	pokles	nezamestnaných	mladých	ľudí	udržala,	čo	najdlhšie.	Aby	
čísla	boli,	čim	ďalej	nižšie	a	kladné	pre	našu	krajinu.				
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VYTVÁRANIE POLITICKÝCH ZOSKUPENÍ 
NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV AKO NOVÝ 

TREND KOMUNÁLNEJ POLITIKY
PhDr. Gabriel Kopúnek1

Abstract

Independent candidates in the Trnava region were not unknown and established 
themselves in the municipal politics already in the first elections in 1990. The 
number of mandates acquired by them gradually increased until they became 
the dominant actor of the municipal policy in the region. This case study, based 
on the analysis of elections from 1990 to 2018 in the territory of the former 
large district of Trnava (now the districts of Trnava, Piešťany and Hlohovec), 
demonstrates and also explains the changes that have occurred in the citizen‘s 
relationship and involvement in public affairs. At the same time, it also notes 
the development of the last ten years during which the current phenomenon of 
political grouping of independent candidates has emerged as a new trend in 
communal politics.
.
KEY WORDS: independentcandidates, municipal elections, municipal policy, 
comunal politics.

ÚVOD

Slobodné	 voľby	 sú	 základným	 predpokladom	 demokratického	 vývoja	
každej	 spoločnosti.	 V	 demokratických	 systémoch	 predstavujú	 slobodné	
voľby	 jedinú	cestu	k	 legitímnemu	získaniu	moci	v	spoločnosti.	Konkrétne	
modely	realizácie	tohto	všeobecne	akceptovaného	postulátu	majú	v	rôznych	
krajinách	 rozdielnu	 podobu.	 V	 Slovenskej	 republike	 rozlišujeme	 viacero	
typov	volieb:	parlamentné	(do	Národnej	rady	SR	a	Európskeho	parlamentu),	
prezidentské	a	komunálne	(do	orgánov	samosprávnych	krajov	a	do	orgánov	
samosprávy	obcí).	

Občan	 môže	 svoje	 aktívne	 volebné	 právo	 pri	 splnení	 legislatívnych	
podmienok	uplatňovať	buď	ako	kandidát	politickej	strany	či	hnutia,	alebo	
ako	 nezávislý	 kandidát.	 Kým	 ako	 nominant	 politickej	 strany	 sa	 môže	
uchádzať	o	mandát	vo	všetkých	spomínaných	 typov	volieb,	 ako	nezávislý	
kandidát	 si	 svoje	aktívne	volebné	právo	môže	uplatniť	 len	vo	voľbách	do	

1	Fakulta	sociálnych	vied	UCM	Trnava,	Katedra	verejnej	správy,	Bučianska	4/A,	917	01	Trnava.	
Email:	gabriel.kopunek@gmail.com
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miestnej	 či	 regionálnej	 samosprávy	 a	 pri	 voľbe	 prezidenta	 Slovenskej	
republiky.	 Slovenský	 politický	 systém	 tak	 robí	 z	 nezávislého	 kandidáta	
občana	 druhej	 kategórie,	 pričom	 odstrániť	 túto	 nerovnosť	 si	 vzal	 za	
svoju	 primárnu	 politickú	 úlohu	 zakladateľ	 politického	 hnutia	 Obyčajní	
ľudia	 a	 Nezávislé	 osobnosti	 Igor	Matovič,	 keď	 v	 roku	 2010	 vstupoval	 do	
vrcholovej	politiky.	Nemožno	mu	upierať	prvotnú	snahu,	no	postupne	od	
svojho	poslania	upustil	a	už	sa	len	venuje	čisto	opozičnej	politike.

Nezávislého,	 prípadne	 občianskeho	 kandidáta	 ponímame	 ako	 občana,	
ktorý	po	splnení	kritérií	stanovených	príslušnou	legislatívou,	kandiduje	na	
politickú	či	verejnú	funkciu	ako	nečlen	politickej	strany	alebo	hnutia.	Aktívne	
volebné	 právo	 môže	 občan	 Slovenskej	 republiky	 ako	 nezávislý	 kandidát	
uplatňovať	od	roku	1990,	keď	sa	po	prvý	raz	uskutočnili	demokratické	voľby	
do	orgánov	samospráv.	Zákon	346/90	Zb.	o	voľbách	do	orgánov	samosprávy	
obcí	 zadefinoval	 ako	 jednu	 z	 hlavných	 podmienok	 kandidatúry	 predložiť	
volebnej	 komisii	 k	 svojej	 registrácii	 kandidátnu	 listinu,	 súčasťou	 ktorej	
bola	petícia	podpísaná	voličmi	podporujúcimi	jeho	kandidatúru.	Potrebný	
počet	podpisov	občanov	pod	kandidatúru	sa	prijatím	Zákona	180/2014	Z.	
z.	o	podmienkach	výkonu	volebného	práva	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	
zákonov	zvýšil,	no	nie	vo	všetkých	obciach	podľa	počtu	obyvateľov.	Postup	
zákonodarcov	pri	tejto	úprave	možno	považovať	za	účelový,	aby	občanovi	
vytvorili	väčšie	prekážky	pre	uplatnenie	si	aktívneho	volebného	práva.

Tabuľka 1:	 Počty	 potrebných	 podpisov	 pod	 kandidatúru	 nezávislých	
poslancov	v	rokoch	1990	a	2018

Počet	obyvateľov	obce Počet	podpisov	voličov	na	podpisovej	listine
                    1990                                      2018

Do 50 10 10

51	-	100 20 20
101	-	500 40 40
501	-	2000 100 100

2001	-	20	000 200 200
20	001	-	100	000 400 600
Nad	100	000 600 1000

Zdroj:	zákon	č.	346/90	Zb.	a	zákon	180/2014	Z.	z.

Ako	prostriedok	na	zníženie	záujmu	občana	na	uplatnenie	si	aktívneho	
volebného	práva	sa	to	minulo	účinkom.	Počet	nezávislých	kandidátov	a	po	
zvolení	 aj	 nezávislých	 politikov	 v	 komunálnych	 voľbách	 2018	 ešte	 viac	
vzrástol.	Nie	je	to	pritom	trend	len	posledného	desaťročia.	Táto	prípadová	
štúdia	na	základe	analýz	volieb	v	rokoch	1990	až	2018	na	území	bývalého	
veľkého	 okresu	 Trnava	 (dnes	 okresy	 Trnava,	 Piešťany	 a	 Hlohovec)	
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demonštruje	 i	 zároveň	 vysvetľuje	 zmeny,	 ktoré	 nastali	 vo	 vzťahu	 občan	
a	angažovanie	sa	vo	veciach	verejných.	Zároveň	si	všíma	aj	vývoj	posledných	
desiatich	rokov,	počas	ktorých	sa	vyprofiloval	súčasný	fenomén	vytvárania	
politických	zoskupení	nezávislých	kandidátov	ako	nový	trend	komunálnej	
politiky.

1 POSLANCI AKO NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

V	komunálnych	voľbách	1990	sa	o	poslanecké	či	starostovské	mandáty	
uchádzali	dve	skupiny	občianskych	kandidátov.	Prvá	sa	volieb	zúčastnila	ako	
registrovaní	nezávislí	kandidáti	(NEKA),	druhá	skupina	si	v	skratke	písala	
BEZ,	aby	voličovi	ozrejmila,	že	sú	bez	politickej	príslušnosti	k	danej	strane	
či	 hnutiu,	 na	 ktorej	 kandidátnej	 listine	 sa	 ocitli.	 Zväčša	 išlo	 o	 osobnosti	
spoločenského	 života,	 ktoré	 politické	 subjekty	 využili	 pre	 svoju	 kampaň.	
Išlo	 len	 o	 formálny	 zápis	 do	 kandidátnej	 listiny,	 ktorý	 sa	 objavoval	 len	
v	rámci	týchto	volieb.	Takéto	zákonom	neprimerané	vyznačovanie	sa	však	
o	28	rokov	neskôr	stalo	dôvodom	na	podanie	podnetu	na	Mestskú	volebnú	
komisiu	v	Trnave.	Tá	musela	v	rámci	príprav	na	voľby	2018	riešiť	podnet	
nezávislého	kandidáta	na	poslanca	 i	primátora	mesta	Mariána	Galbavého,	
ktorý	 namietal	 uvedenie	 názvu	 Občianskeho	 združenia	 Za	 lepšiu	 Trnavu	
do	 kolónky	 zamestnanie.	 Takto	 to	mali	 kandidáti	 občianskeho	 združenia	
uvedené	 už	 v	 kandidačných	 listinách,	 volebná	 komisia	 tento	 údaj	 len	
automaticky	 skopírovala.	 Podľa	 Mariána	 Galbavého	 občianske	 združenie	
vedome	 porušilo	 zákon	 o	 podmienkach	 výkonu	 volebného	 práva	 so	
zámerom	získať	oproti	iným	nezávislým	kandidátom	neprimeranú	výhodu.	
MVK	 následne	 hlasovaním	 svojich	 členov	 rozhodla	 o	 vyčiarknutí	 názvu	
OZ	Za	lepšiu	Trnavu	zo	zoznamu	zaregistrovaných	kandidátov	(Označenie	
názvu	združenia	v	kolónke	zamestnanie	v	zozname	kandidátov	na	poslancov	
považuje	Galbavý	 za	protiprávne	a	nekorektné,	 26.9.2018).	Tejto	 téme	 sa	
budeme	venovať	podrobnejšie	v	inej	časti	tohto	príspevku.

Nezávislí	 kandidáti	 aj	 napriek	 povinnosti	 získať	 potrebný	 počet	
podpisov	voličov	pre	svoju	kandidatúru,	nadobudli	v	rámci	okresu	Trnava	
nezanedbateľný	počet	mandátov	nielen	na	poslancov,	ale	aj	na	starostov	či	
primátorov.	Počty	poslancov	pre	obdobie	rokov	1990	–	1992	určoval	Zákon	
č.	369/1990	Zb.	o	obecnom	zriadení	v	rozmedzí	od	9	do	60.	Pre	obdobie	
rokov	1992	–	2001	sa	zákonom	č.	295/1992	Zb.	o	niektorých	opatreniach	
v	miestnej	 samospráve	 a	 v	 štátnej	 správe	novelizoval	 i	 zákon	o	 obecnom	
zriadení,	 pričom	 sa	 stanovil	 minimálny	 počet	 päť	 poslancov	 obecného	
zastupiteľstva	 pre	 obce	 s	 počtom	 obyvateľov	 menej	 ako	 40.	 Významnú	
zmenu	 priniesol	 zákon	 č.	 453/2001	 Z.	 z.,	 ktorým	 sa	 s	 účinnosťou	 od	 1.	
januára	 2002	 novelizoval	 zákon	 o	 obecnom	 zriadení.	 Počet	 poslancov	
obecného	 zastupiteľstva	 na	 celé	 volebné	 obdobie	 určovalo	 pred	 voľbami	
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obecné	zastupiteľstvo	podľa	počtu	obyvateľov	obce	nasledovne:
a)	do	40	obyvateľov	obce	3	poslanci,	
b)	od	41	do	500	obyvateľov	obce	3	až	5	poslancov,	
c)	od	501	do	1	000	obyvateľov	obce	5	až	7	poslancov,	
d)	od	1	001	do	3	000	obyvateľov	obce	7	až	9	poslancov,	
e)	od	3	001	do	5	000	obyvateľov	obce	9	až	11	poslancov,	
f)	od	5	001	do	10	000	obyvateľov	obce	11	až	13	poslancov,	
g)	od	10	001	do	20	000	obyvateľov	obce	13	až	19	poslancov,	
h)	od	20	001	do	50	000	obyvateľov	obce	15	až	25	poslancov,	
i)	od	50	001	do	100	000	obyvateľov	obce	19	až	31	poslancov,	
j)	nad	100	000	obyvateľov	obce	23	až	41	poslancov.

Ako	sa	novela	pretavila	do	reality,	zachytáva	nasledujúca	tabuľky.

Tabuľka 2:	Počty	poslancov	–	nezávislých	kandidátov	a	za	politické	strany	
v	rokoch	1990	až	2018	v	okrese	Trnava	(Trnava,	Piešťany,	Hlohovec)

Voľby rok Počet poslancov NEKA Politické strany

1990 1410 126 1284

1994 1247 127 1120

1998 1212 151 1061

2002 755 110 645

2006 762 190 572

2010 762 269 493

2014 770 387 383

2018 752 445 327
Zdroj:	Štatistický	úrad	SR,	volebné	zápisnice

Najviac	 poslancov	 bolo	 zvolených	 v	 roku	 1990,	 v	 nasledujúcich	 dvoch	
volebných	obdobiach	si	obce	upravovali	počty	poslancov	tak,	že	v	menších	
a	stredne	veľkých	obciach	stanovili	po	9	poslaneckých	mandátov,	vo	veľkých	
obciach	12	až	14	mandátov	a	v	tzv.	strediskových	obciach	16	až	22	mandátov	
v	závislosti	od	počtu	poslancov.	

Poslednú	snahu	o	zníženie	počtu	poslancov	iniciovala	pred	komunálnymi	
voľbami	v	roku	2018	vládna	strana	SMER-SD,	ale	nenašla	podporu	u	svojich	
koaličných	partnerov	ani	u	opozícii,	a	tak	od	tohto	zámeru	upustila.

Z	tabuľky	č.	2	možno	vyčítať,	ako	sa	menili	počty	nezávislých	kandidátov	
a	kandidátov	politických	strán	počas	28	rokov.	Okrem	spomínanej	zmeny	
legislatívy	 (rok	 2002)	 vplýval	 na	 rast	 počtu	 nezávislých	 kandidátov	 tiež	
spoločenský	 vývoj	 a	 výsledky	 parlamentných	 volieb.	 Nezávislí	 kandidáti	
nahrádzali	 predovšetkým	 tých	 kandidátov	 politických	 strán,	 ktoré	
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v	 parlamentných	 voľbách	 neuspeli,	 postupne	 zanikli,	 poprípade	 ich	
popularitu	ovplyvnilo	aktuálne	spoločenské	či	politické	dianie.	Ako	sa	menili	
počty	zvolených	poslancov	vidno	na	nasledujúcich	grafoch.	

Graf 1:	Počet	zvolených	poslancov	vo	voľbách	1990

KDH; 555

KSS; 132

VPN; 271

NEKA; 126

SNS; 111

Zdroj:	Štátny	archív	Trnava

Graf 2:	Počet	zvolených	poslancov	vo	voľbách	1994

Zdroj:	Štátny	archív	Trnava
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Graf 3:	Počet	zvolených	poslancov	vo	voľbách	1998

Zdroj:	Štátny	archív	Trnava

Graf 4:	Počet	zvolených	poslancov	vo	voľbách	2002

Zdroj:	Štátny	archív	Trnava
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Graf 5:	Počet	zvolených	poslancov	vo	voľbách	2006

Zdroj:	Štatistický	úrad	SR

Graf 6:	Počet	zvolených	poslancov	vo	voľbách	2010

Zdroj:	Štatistický	úrad	SR
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Graf 7:	Počet	zvolených	poslancov	vo	voľbách	2014

Zdroj:	Štatistický	úrad	SR

Graf 8:	Počet	zvolených	poslancov	vo	voľbách	2018

Zdroj:	Štatistický	úrad	SR

2 STAROSTOVIA AKO NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

Aktívne	a	pasívne	volebné	právo	do	orgánov	samosprávy	obce	sa	odvíja	
od	 trvalého	pobytu	občana	v	danej	obci,	v	ktorej	 si	 tieto	práva	uplatňuje.	
Pasívne	volebné	právo	pritom	prináleží	obyvateľovi	obce,	ktorý	v	deň	volieb	
dosiahol	minimálne	18	rokov.	Občan	spĺňajúci	tieto	podmienky,	na	ktorého	
sa	 nevzťahujú	 zákonné	 prekážky	 pre	 výkon	 volebného	 práva,	 môže	 byť	
zvolený	 za	 poslanca	 obecného	 zastupiteľstva.	 Za	 starostu	 obce	môže	 byť	
zvolený	 občan	 s	 trvalým	pobytom	 v	 obci,	 ktorý	 najneskôr	 v	 deň	 konania	
volieb	dovŕšil	25	rokov	veku.	Prekážkou	práva	voliť	je	zákonom	ustanovené	
obmedzenie	 osobnej	 slobody	 z	 dôvodov	 ochrany	 verejného	 zdravia,	
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prekážkami	práva	byť	zvolený	sú	výkon	trestu	odňatia	slobody,	právoplatné	
odsúdenie	 za	 úmyselný	 trestný	 čin,	 ak	 odsúdenie	 nebolo	 zahladené	 a	
pozbavenie	spôsobilosti	na	právne	úkony	(Zákon	180/2014	Z.	z.).

Zákon	 369/90	 Zb.	 o	 obecnom	 zriadení	 stanovil	 rovnaké	 kritériá	
ohľadom	kandidačných	listín	aj	pre	nezávislých	kandidátov	na	starostov	či	
primátorov.	V	komunálnych	voľbách	1990	kandidovalo	na	tieto	funkcie	47	
nezávislých	kandidátov,	z	nich	24	aj	bolo	zvolených.	Medzi	nimi	bolo	sedem	
takých,	ktorí	kandidovali	ako	úradujúci	predsedovia	miestnych	národných	
výborov.	Rovnaký	počet	slúžiacich	predsedov	uspel	za	Komunistickú	stranu	
Slovenska	(KSS),	dvaja	kandidovali	za	Verejnosť	proti	násiliu	(VPN).	Vývoj	
podielu	 úspešných	 nezávislých	 kandidátov	 a	 straníckych	 kandidátov	 na	
starostov	 a	 primátorov	 demonštruje	 nasledovná	 tabuľka.	 Počet	 obcí	 sa	
menil	odčlenením	sa	nových	obcí	od	miest	a	strediskových	obcí.

Tabuľka 3:	Počty	starostov	–	nezávislých	kandidátov	a	za	politické	strany	
v	rokoch	1990	až	2018	v	okrese	Trnava	(Trnava,	Piešťany,	Hlohovec)

Voľby rok Počet starostov NEKA Politické strany

1990 89 24 65

1994 92 39 53

1998 95 35 60

2002 98 42 56

2006 98 47 51

2010 98 60 38

2014 98 62 36

2018 98 68 30
Zdroj:	Štatistický	úrad	SR,	volebné	zápisnice

Ako	 sme	 už	 spomenuli,	 v	 roku	 1990	 kandidovalo	 na	 starostov	
a	primátorov	47	nezávislých	kandidátov.	V	komunálnych	voľbách	1994	to	už	
bolo	94	NEKA,	vo	voľbách	1998	iba	67	NEKA	a	vo	voľbách	2002	už	81	NEKA.	
Výrazný	 nárast	 NEKA	 bol	 v	 nasledujúcich	 komunálnych	 voľbách	 2006,	
keď	o	vedúce	funkcie	súťažilo	142	NEKA.	Potom	už	počet	NEKA	len	rástol.	
V	roku	2010	kandidovalo	181	NEKA,	vo	voľbách	2014	najviac	za	sledované	
obdobie	–	193	a	vo	voľbách	2018	ich	kandidovalo	177.	Poklesol	aj	celkový	
počet	kandidátov,	pretože	mnohí	starostovia	nemali	vyzývateľov.

Zaujímavé	 je	 tiež	 sledovať,	 ako	 sa	 NEKA	 darilo	 obhájiť	 získané	
starostovské	mandáty.	Vo	voľbách	1994	sa	funkcie	znovu	ujalo	11	NEKA	(2	
neobhájili),	rovnako	úspešní	boli	aj	starostovia	za	Kresťanskodemokratické	
hnutie	 (KDH,	 obhájili	 10,	 neobhájili2).	 Starostovia	 za	 VPN	 po	 rozdelení	
hnutia	kandidovali	za	Hnutie	za	demokratické	Slovensko	(HZDS,	9	obhájili).	
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V	 nasledujúcich	 voľbách	 v	 roku	 1998	 už	mandáty	 obhájilo	 23	 NEKA,	 10	
za	HZDS	a	11	za	KDH,	ale	z	nich	štyria	kandidovali	v	koalícii.	Samostatnou	
skupinou	kandidátov	sú	tí,	čo	pred	voľbami	zmenili	politickú	stranu	a	uspeli.	
Vo	voľbách	1994	ich	bolo	20,	vo	voľbách	1998	iba	12.	Počet	úspešných	NEKA	
na	 starostov	 a	 primátorov	 sa	 zvyšoval	 aj	 vďaka	 tomu,	 že	 sa	 im	 podarilo	
obhájiť	svoje	mandáty	vo	voľbách	2002	až	2018.	Kým	v	roku	2002	obhájilo	
mandáty	 20	 NEKA	 (5	 neobhájilo),	 v	 roku	 2018	 to	 bolo	 až	 37	mandátov	
(6	neobhájilo).	Ak	vezmeme	do	úvahy,	 že	 sa	 súťažilo	o	98	starostovských	
funkcií,	obhájila	ich	viac	ako	jedna	tretina	a	ďalšia	tretina	k	nim	pribudla.

Ak	 chceme	 zisťovať,	 v	 čom	 spočíva	 úspech	 nezávislých	 kandidátov,	
musíme	si	uvedomiť,	že	hoci	komunálna	politika	kopíruje	a	je	aj	náchylná	na	
zmeny	v	parlamentnej	politike,	na	komunálnej	úrovni	sa	až	tak	na	politické	
tričká	 nepozerá.	 Týka	 sa	 to	 najmä	 obcí,	 kde	 sa	 ľudia	 navzájom	 lepšie	
poznajú.	 Politická	 príslušnosť	 vznikala	 v	 90.rokoch,	 keď	 sa	 v	 regiónoch	
budovali	 stranícke	 štruktúry,	 na	ktorých	bol	 postavený	úspech	vtedajších	
parlamentných	strán.	Takéto	štruktúry	s	miestnymi	politickými	bunkami	si	
budovali	KDH,	HZDS,	SDĽ	i	SNS.	Zmena	nastala	po	roku	2000,	keď	vznikali	
nové	 politické	 strany,	 ktoré	 stavili	 viac	 na	marketingové	 oslovenie	 voliča	
ako	na	budovanie	štruktúr.	Tento	trend	pokračuje	a	dnes	má	už	v	regióne	
Trnavy	 len	 KDH	 fungujúce	 nižšie	 stranícke	 štruktúry.	 Strana	 SMER-SD	
miestne	 štruktúry	 vybudované	 nemá,	 členovia	 strany	 či	 sympatizanti	 sú	
koordinovaní	cez	okresné	predsedníctva	strany.	

3 NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI AKO POLITICKÉ ZOSKUPENIE

Rozpad	politických	strán	i	týchto	štruktúr	dali	priestor	pre	angažovanie	
sa	 nezávislých	 kandidátov.	 V	 niektorých	 prípadoch	 sa	 to	 dá	 prirovnať	
k	 modernému	 výstrelku,	 pretože	 dlhoročného	 starostu	 –	 NEKA	 sa	 vo	
voľbách	 snaží	 nahradiť	 päť	 či	 sedem	 iných	 nezávislých	 kandidátov.	 Sú	
však	 aj	 prípady,	 keď	 sa	 NEKA	 snažia	 nahradiť	 dlhoročného	 straníckeho	
kandidáta,	ale	ten	tomuto	tlaku	už	niekoľko	volieb	odoláva.	Potvrdzuje	sa	
tak,	že	získanie	mandátu	je	o	osobnosti	kandidáta,	jeho	práci	a	nie	iba	o	jeho	
túžbe	zaujať.

Odlišná	situácia	nastáva	vo	väčších	mestách,	kde	sa	nezávislí	kandidáti	
začali	 združovať	 a	 vytvárať	 spoločné	 kandidátne	 listiny,	 aby	 nielenže	
demonštrovali	svoju	kolektívnu	silu,	ale	tiež	ľahšie	oslovili	voliča	a	získali	
tak	 čo	 najviac	mandátov.	 Príkladom,	 pozitívnym	 i	 negatívnym,	môžu	 byť	
mestá	z	regiónu	Trnavy	–	krajské	mesto	Trnava	a	okresné	mesto	Piešťany.	
V	 oboch	 mestách	 vo	 voľbách	 2014	 získali	 nezávislí	 kandidáti	 väčšinu	
v	mestskom	zastupiteľstve.	V	prípade	Trnavy	politické	zoskupenie	Lepšia	
Trnava	získala	aj	primátorské	kreslo	a	obsadila	aj	 funkcie	 jeho	zástupcov.	
Poslanci	 za	 Lepšiu	 Trnavu	 síce	 nemali	 v	 zastupiteľstve	 väčšinu	 hneď,	 ale	
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dokázali	osloviť	k	spolupráci	iných	NEKA,	s	ktorými	takmer	celé	štyri	roky	
určovali	smerovanie	vývoja	mesta.

V	Piešťanoch	vzniklo	politické	zoskupenie	Spoločne	pre	Piešťany	(SPP),	
ktoré	malo	 v	 roku	 2014	 v	mestskom	 zastupiteľstve	 väčšinu.	 Po	 neustálej	
kritike	 jej	 lídrom	 Tomášom	 Hudcovičom	 sa	 primátor	 Miloš	 Tamajka	
rozhodol	 ponúknuť	 Hudcovičovi	 miesto	 jeho	 zástupcu.	 Táto	 spolupráca	
však	dlho	nevydržala,	dokonca	rôznorodosť	zoskupenia	SPP	z	hľadiska	veku	
a	záujmov	zapríčinila,	že	sa	ku	koncu	volebného	obdobia	zoskupenie	SPP	
znefunkčnilo	a	Tomáš	Hudcovič	sa	ani	neuchádzal	vo	voľbách	2018	o	žiaden	
mandát.	 Pritom	 v	 roku	 2014	 prehral	 primátorský	 súboj	 len	 o	 niekoľko	
percent.	Z	13	poslancov	SPP	vo	voľbách	2018	obhájili	mandát	iba	dvaja.

Príbeh	trnavského	primátora	Petra	Bročku	pozná	celé	Slovensko	a	mnohí	
iní	nezávislí	 kandidáti	 ho	majú	 za	vzor.	Vybudoval	 značku	Lepšia	Trnava,	
ktorá	 sa	 dobre	 predáva.	 Dôkazom	 sú	 výsledky	 komunálnych	 volieb	 2018	
v	 Trnave,	 kde	 bol	 jednoznačným	 favoritom.	 Triumf	 korunoval	 úspechom	
Lepšej	Trnavy	v	súboji	o	poslanecké	mandáty,	keď	Lepšia	Trnava	získala	24	
z	31	mandátov.	Úspešní	boli	aj	ďalší	štyria	nezávislí	kandidáti.	Toto	však	bol	
v	poradí	až	tretí	úspech	Lepšej	Trnavy	ako	politického	zoskupenia.	V	roku	
2017	úspešne	zoskupenie	kandidovalo	aj	vo	voľbách	do	orgánov	krajskej	
samosprávy.	Inšpiroval	tiež	nezávislých	kandidátov	v	Hlohovci	či	Senici,	kde	
vznikli	pred	voľbami	2018	obdobné	zoskupenia,	ktoré	síce	vystupujú	ako	
občianske	či	dobrovoľné	združenia,	ale	vykazujú	znaky	straníckeho	riadenia.

ZÁVER

Príčinu	 takéhoto	 úspechu	 nezávislých	 kandidátov	 v	 Trnave	 možno	
pripisovať	nízkej	dôvere	spoločnosti	v	politické	strany,	no	v	tomto	prípade	
išlo	hlavne	o	využitie	príležitosti	mladými	vytvoriť	si	mesto	na	vlastný	obraz,	
a	to	zvnútra	i	zvonka.	KDH	ako	dominantná	politická	strana	v	komunálnej	
histórii	 Trnavy	 zlyhala	 v	 roku	 2006,	 keď	 vyškrtla	 z	 kandidačnej	 listiny	
mladých	 členov	 hnutia	 a	 dosadila	 na	 ne	 starších	 členov,	 ktorí	 neprešli	
primárkami.	 Síce	 získala	 v	 mestskom	 parlamente	 väčšinu,	 ale	 bolo	 to	
naposledy.	Stratila	mladých	zapálených	lídrov	a	v	nasledujúcich	voľbách	ju	
nahradili	poslanci	SMER-u.	V	ďalších	a	aj	v	ostatných	voľbách	už	dominovali	
nezávislí	kandidáti	združení	v	Lepšej	Trnave.	

Po	 škandále	 s	 CT	 prístrojom	 v	 piešťanskej	 nemocnici	 a	 nečinnosti	
krajskej	 predsedníčky	Renáty	 Zmajkovičovej	 sa	 prakticky	 vytratila	 nielen	
voličská	 základňa	 strany	 SMER-SD	 v	 meste,	 ale	 aj	 ďalšie	 škandály	 tejto	
strany	v	nasledujúcich	rokoch	zmazali	jej	koaličný	potenciál	v	meste.	Kým	
vo	volebnom	období	2010	–	2014	dominovala	17	poslancami	v	mestskom	
zastupiteľstve,	v	nasledujúcom	volebnom	období	mala	už	len	troch	poslancov	
a	v	ostatnom	volebnom	období	len	jedného	poslanca.	
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Nezávislí	 kandidáti	 v	 regióne	 Trnavy	 neboli	 neznámou	 veličinou	
a	 v	 komunálnej	 politike	 sa	 etablovali	 už	 v	 prvých	 voľbách	 v	 roku	 1990.	
Postupne	počet	nimi	získaných	mandátov	vzrástol,	až	sa	stali	dominantným	
aktérom	komunálnej	politiky	v	regióne.	Voľby	v	roku	2018	ukázali,	že	ľudia	
chcú	zmenu.	Nielen	v	obciach,	ale	hlavne	v	krajskom	meste.	V	Trnave	dali	
voliči	dôveru	v	politické	zoskupenie,	ktoré	musí	vnútorne	vyzrieť	a,	navyše,	
zvládnuť	 psychickú	 záťaž	 zo	 zodpovednosti,	 pretože	 prípadný	 neúspech	
bude	iba	ďalším	sklamaním.
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PREZIDENTSKÉ KOMPETENCIE 
VO SVETLE JUDIKÁTOV ÚSTAVNÉHO SÚDU 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mgr. Matej Mindár1

Abstract

According to the Constitution of the Slovak Republic, the President of the Slovak 
Republic is part of the executive power. It represents the Slovak Republic both 
externally and inwardly and, through its decision-making, ensures the proper 
functioning of the constitutional institutions. Since 1999 he has been elected 
by direct election by citizens of the Slovak Republic. The Constitution of the 
Slovak Republic provides him with a relatively strong position on the issue 
of appointment and dismissal of, for example, the Prosecutor General of the 
Slovak Republic or the Judge of the Constitutional Court of the Slovak Republic. 
If a serious fact is discovered that would disturb the proper functioning of 
the constitutional institutions, it has the right, under the Constitution of the 
Slovak Republic, not to appoint them. Since its inception on January 1, 1993, 
the Constitutional Court of the Slovak Republic has issued several judgments 
that have defined significant powers to the President of the Slovak Republic, 
for example, on the appointment and dismissal of government members. Until 
1999, the President of the Slovak Republic did not have to respect the will of the 
Prime Minister if he proposed to remove a member of the government. Many 
such decisions of the previous presidents of the Slovak Republic have influenced 
the internal political situation positively and negatively several times.

KEY WORDS: President of the Slovak Republic, Constitution of the Slovak 
Republic, Constitutional Court of the Slovak Republic

ÚVOD

Ústavný	 súd	 Slovenskej	 republiky	 ako	 nezávislý	 súdny	 orgán	 ochrany	
ústavnosti	 bol	 zriadený	 v	 deň	 vzniku	 samostatnej	 	 Slovenskej	 republiky	
1.	 januára	 1993	 (Ústavný	 súd	 SR).	 So	 vznikom	 tejto	 inštitúcie	 počítala	
Ústava	Slovenskej	republiky	prijatá	proklamačným	hlasovaním	poslancami	
novozvolenej	Slovenskej	národnej	rady	(SNR)	1.	septembra1992.	V	Zbierke	
zákonov	 bola	 publikovaná	 pod	 číslom	 460/1992	 Zb.,	 čiastka	 92.	 3.	
septembra1992	 ju	 slávnostne	 podpísali	 predseda	 SNR	 Ivan	 Gašparovič	

1	Celouniverzitné	pracovisko	Katedra	politológie	Trenčianska	univerzita	Alexandra	Dubčeka	
v	Trenčíne,	Študentská	2,	911	50	Trenčín.	Email:	matej.mindar@tnuni.sk
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a	 predseda	 vlády	 SR	 Vladimír	 Mečiar	 na	 Bratislavskom	 hrade	 (Haviar	
a	 kol.	 2018).	 Vtedajší	 predseda	 SNR	 Ivan	Gašparovič	 pri	 tejto	 príležitosti	
povedal:	 „Prežívame historické chvíle. Slovenská národná rada schválila 
Ústavu Slovenskej republiky a dnes sme ju slávnostne podpísali. Historickosť 
a ďalekosiahly význam tohto aktu vidíme v tom, že Ústava Slovenskej 
republiky je dokumentom najvyššej právnej sily, ktorým sa zakladá suverénna 
slovenská štátnosť. Jej význam spočíva v tom, že ak odhliadneme od ústavy 
z roku 1939, ktorá vznikla za mimoriadne nepriaznivých medzinárodných 
okolností a účasti cudzej veľmoci, môžeme plným právom povedať, že naša 
terajšia ústava je prvou demokraticky založenou a slobodne prijatou ústavou 
zvrchovanej Slovenskej republiky.(Haviar	a	kol.	2018:92)	Základné	postavenie	
Ústavného	súdu	Slovenskej	republiky	upravuje	Ústava	Slovenskej	republiky	
v	článkoch	124	až	140.	Článok	124	Ústavy	Slovenskej	republiky	deklaruje,	
že:  „Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany 
ústavnosti.“	(Ústava	SR)	Prví	sudcovia	Ústavného	súdu	Slovenskej	republiky	
boli	vymenovaní	21.	januára	1993	a	prvé	zasadnutie	pléna	sa	uskutočnilo	
17.	marca	1993.	Za	prvého	predsedu	Ústavného	súdu	Slovenskej	republiky	
bol	22.	 januára	1993	vymenovaný	Prof.	 JUDr.	Milan	Čič,	DrSc.,	mult.	dr.	h.	
c.“Výsostným poslaním ústavného súdu je ochrana prirodzených práv a 
slobôd človeka, občana demokratického právneho štátu, a to bez ohľadu na 
národnosť, vierovyznanie, náboženstvo, svetový názor, rasu, sociálny pôvod 
a postavenie.“	 V	 poradí	 druhým	 predsedom	 Ústavného	 Súdu	 Slovenskej	
republiky	sa	22.	januára	2000	stal	Prof.	JUDr.	Ján	Mazák,	PhD.	„Ústavný súd 
sa stal pevným pilierom ochrany ústavnosti vďaka rozvážnej tvorbe základnej 
judikatúry, zdržanlivosti, pokoja pri hľadaní optimálnych prístupov k ochrane 
základných práv a slobôd a ústavnosti v tom najširšom zmysle slova.“ JUDr. 
Ivetta	Macejková,	 PhD.,	 LL.M.	 sa	 stala	 16.	 februára	 2007	 v	 poradí	 treťou	
predsedníčkou	 Ústavného	 súdu	 Slovenskej	 republiky.	 „Ústavný súd ako 
nositeľ ochrany ústavnosti významne ovplyvňuje kvalitu právneho poriadku, 
svojimi konkrétnymi rozhodnutiami zasahuje do formovania a naplňovania 
základných atribútov právneho štátu, v nevyhnutnej miere tým ovplyvňuje 
politický a ekonomický systém a tým plní svoj jediný cieľ zakotvený v ústave 
- byť nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti... Základnou úlohou 
ústavného súdu je efektívna garancia dodržiavania vopred stanovených 
ústavných pravidiel, pričom práve prostredníctvom ústavného súdu vlastne 
dochádza v Slovenskej republike k uvádzaniu zásady ústavnosti do praxe.“ Od 
17	apríla	2019	je	vymenovaný	nový	predseda	Ústavného	súdu	Slovenskej	
republiky	JUDr.	Ivan	Fiačan,	PhD.	Povinnosťou	Ústavného	súdu	Slovenskej	
republiky	je	vydávať	Zbierku	nálezov	a	uznesení	(judikátov)	Ústavného	súdu	
Slovenskej	republiky		(Ústavný	súd	SR).	Túto	povinnosť	ukladá	Spravovací	
a	 rokovací	 poriadok	 prijatý	 Národnou	 radou	 Slovenskej	 republiky	 (NR	
SR)	8.	apríla	1993	pod	číslom	114/1993	Z.z.	v	znení	neskorších	predpisov	
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(č.15/2000	Z.z.,	 č	 348/2002	Z.z.	 a	 č.	 202/2005	Z.z.)	 v	 §	 31.(Spravovací	 a	
rokovací	 poriadok	 Ústavného	 súdu	 Slovenskej	 republiky).	 Primárnym	
cieľom	 tohto	 príspevku	 je	 analýza	 vybraných	 judikátov	 Ústavného	
súdu	 Slovenskej	 republiky	 vo	 veci	 kompetencií	 prezidenta	 SR.	 	 Analýza	
dokumentov		ako	výskumná	metóda	patrí	medzi	vybrané	metódy	zberu	dát	
realizované	kvantitatívnym	prístupom.	 Je	 to	výskumná	stratégia	 založená	
na	analýze	už	existujúceho	materiálu	(Lincényi	2018).	Sekundárnym	cieľom	
je		komparácia	pôvodného	znenia	článku	111	Ústavy	Slovenskej	republiky	
s	 jeho	 aktuálnym	 znením.	 Komparatívna	 metóda	 patrí	 medzi	 vybrané	
metódy	 zberu	 dát	 realizované	 kvalitatívnym	 prístupom.	 V	 politológii	
a	v	medzinárodných	vzťahoch	je	najčastejšie	využívanou	metódou	(Lincényi	
2018).

1 JUDIKÁT ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
VO VECI POVINNOSTI ODVOLANIA ČLENA VLÁDY SR 
PREZIDENTOM SR, AK TO PREDSEDA VLÁDY SR NAVRHNE

Ústavný	 súd	 Slovenskej	 republiky	 svojím	 uznesením	 číslo	 39/93	 z	 2.	
júna	1993		vyhovel	návrhu	vtedajšiemu	prezidentovi	SR	Michalovi	Kováčovi	
na	podanie	výkladu	článku	116	ods.4	Ústavy	Slovenskej	republiky	tým,	že	
vtedajšie	 znenie	 Ústavy	 Slovenskej	 republiky	 mu	 neukladalo	 povinnosť	
odvolať	člena	vlády	Slovenskej	republiky,	ak	to	predseda	vlády	Slovenskej	
republiky		navrhol	(Zbierka	nálezov	a	uznesení	Ústavného	súdu	Slovenskej	
republiky	 1993-1994).	 Článok	 116	 ods.4	 Ústavy	 Slovenskej	 republiky	
hovorí,	 že:	 „Návrh na odvolanie člena vlády môže podať prezidentovi 
Slovenskej republiky aj predseda vlády“. (Petranská	Rolková	2017:137)	Podľa	
tohto	 výkladu	 	 článok	 116	 ods.	 4	 	 oprávňoval	 predsedu	 vlády	 Slovenskej	
republiky	 podať	 právne	 významný	 návrh	 na	 odvolanie	 člena	 vlády,	 čím	
vznikala		prezidentovi	Slovenskej	republiky	právna	povinnosť	sa	návrhom	
zaoberať.	Hlava	štátu	po	posúdení	okolností	prípadu	musela	rozhodnúť,	či	
návrhu	predsedu	vlády	Slovenskej	republiky	vyhovie	a	člena	vlády	odvolá,	
alebo	či	návrhu	nevyhovie	a	člena	vlády	neodvolá.	Ústavný	súd	Slovenskej	
republiky	svoje	rozhodnutie	zdôvodňoval	tým,	že	vláda	Slovenskej	republiky	
podľa	 vtedajšieho	 znenia	 článku	 108	 Ústavy	 Slovenskej	 republiky	 bola	
najvyšším	orgánom	výkonnej	moci	(Zbierka	nálezov	a	uznesení	Ústavného	
súdu	 Slovenskej	 republiky	 1993-1994).	 „Vláda Slovenskej republiky 
je najvyšším orgánom výkonnej moci.“ (Petranská	 Rolková	 2017:133)	
Ústavné	 postavenie	 prezidenta	 Slovenskej	 republiky	 bolo	 dominantné	
voči	ústavnému	postaveniu	vlády.	Bez	prejavu	jeho	vôle	podľa	vtedajšieho	
znenia	 článku	 111	 Ústavy	 Slovenskej	 republiky	 nemohlo	 dôjsť	 k	 vzniku	
ani	zániku	členstva	vo	vláde	(Zbierka	nálezov	a	uznesení	Ústavného	súdu	
Slovenskej	 republiky	 1993-1994).	 „Na návrh predsedu vlády prezident 
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Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva ďalších členov vlády a poveruje 
ich riadením ministerstiev. Za podpredsedu vlády a ministra môže vymenovať 
občana, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky“.(Petranská	
Rolková	2017:134-135) Z	tohto	postavenia	vyplývala	relatívna	dominancia	
prezidenta	Slovenskej	republiky	vo	vzťahu	k	vláde.	Vo	vzťahu	k	predsedovi	
vlády	 Slovenskej	 republiky	 dodnes	 upravuje	 článok	 110	 ods.1	 Ústavy	
Slovenskej	republiky	(Zbierka	nálezov	a	uznesení	Ústavného	súdu	Slovenskej	
republiky	 1993-1994). „Predsedu vlády vymenúva a odvoláva prezident 
Slovenskej republiky.“	(Petranská	Rolková	2017:134) Ústavný	súd	Slovenskej	
republiky	 v	 článku	 116	 ods.	 7	 	 prezidentovi	 ďalej	 priznal	 dominantné	
postavenie	voči	predsedovi	vlády	po	prijatí	demisie	podanej	členom	vlády,	
alebo	po	odvolaní	člena	vlády,	pretože	prezident	určí,	ktorý	z	členov	vlády	
bude	dočasne	spravovať	veci	 člena	vlády,	ktorého	demisiu	prijal	 (Zbierka	
nálezov	 a	 uznesení	 Ústavného	 súdu	 Slovenskej	 republiky	 1993-1994).	
„Ak prijme prezident Slovenskej republiky demisiu alebo ak odvolá člena 
vlády, určí, ktorý z členov vlády bude dočasne spravovať veci člena vlády, 
ktorého demisiu prijal.“	(Petranská	Rolková	2017:137)	Návrh	na	odvolanie	
člena	 vlády	 Slovenskej	 republiky	môžu	 urobiť	 aj	 poslanci	 Národnej	 rady	
Slovenskej	 republiky	 (NR	SR),	 ak	 taký	návrh	predloží	 aspoň	 jedna	pätina	
poslancov.	Ak	s	návrhom	súhlasí	nadpolovičná	väčšina	poslancov	Národnej	
rady	 Slovenskej	 republiky,	 že	 vysloví	 nedôveru	 členovi	 vlády	 Slovenskej	
republiky,	prezident	 Slovenskej	 republiky	musí	 	 člena	vlády	podľa	 článku	
116	ods.	3	Ústavy	Slovenskej	republiky	odvolať.	„Národná rada Slovenskej 
republiky môže vysloviť nedôveru aj jednotlivému členovi vlády; v tomto 
prípade prezident Slovenskej republiky člena vlády odvolá.“ (Petranská	
Rolková	2017:136)

Z	 dôvodu	 dominancie	 zákonodarnej	 moci	 vo	 vzťahu	 k	 výkonnej	 moci	
vyplýva	 povinnosť	 prezidenta	 Slovenskej	 republiky	 odvolať	 člena	 vlády,	
ktorému	 Národná	 rada	 Slovenskej	 republiky	 vyslovila	 nedôveru.	 Z	 toho	
vyplýva,	 že	 z	 rozdielneho	 ústavného	 postavenia	 subjektov	 oprávnených	
predložiť	 prezidentovi	 Slovenskej	 republiky	 právne	 relevantný	 návrh	 na	
odvolanie	 člena	 vlády	 Slovenskej	 republiky	 nastávali	 aj	 rozdielne	 právne	
účinky	návrhu	a	to	v	závislosti	na	tom,	ktorý	z	oprávnených	subjektov	uplatnil	
svoje	právo	a	návrh	predložil	(Zbierka	nálezov	a	uznesení	Ústavného	súdu	
Slovenskej	republiky	1993-1994). Ústavné	právo	priznané	predsedovi	vlády	
Slovenskej	 republiky	v	článku	116	ods.	4:	Návrh na odvolanie člena vlády 
môže podať prezidentovi Slovenskej republiky aj predseda vlády“, (Petranská	
Rolková	 2017:137)	 môže	 predseda	 vlády	 uplatniť	 dokonca	 aj	 bez	 toho,	
aby	 svoje	 rozhodnutie	 podať	 návrh	na	 odvolanie	 člena	 vlády	 konzultoval	
s	 vládou	 Slovenskej	 republiky.	 Preto	 podľa	 vtedy	 platného	 znenia	Ústavy	
Slovenskej	 republiky	 sa	 ukladala	 prezidentovi	 Slovenskej	 republiky	 iba	
povinnosť	 sa	 návrhom	 predsedu	 vlády	 Slovenskej	 republiky	 	 zaoberať,	
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ale	 nie	 povinnosť	 tomuto	 návrhu	 vyhovieť	 (Zbierka	 nálezov	 a	 uznesení	
Ústavného	 súdu	 Slovenskej	 republiky	 1993-1994).	 Vtedajší	 prezident	
Slovenskej	 republiky	Michal	 Kováč	mal	 v	 rukách	 rozhodnutie	 Ústavného	
súdu	Slovenskej	republiky,	ktoré	mu	umožňovalo	pôsobiť	autonómne	voči	
vtedajšiemu	predsedovi	vlády	Slovenskej	republiky	Vladimírovi	Mečiarovi.	
Keďže	začiatkom	roka	1993	neboli	ešte	vzťahy	medzi	Vladimírom	Mečiarom	
a	Michalom	Kováčom	také	zlé,	na	upokojenie	politickej	situácie	prezident	
Slovenskej	republiky	nakoniec	akceptoval	návrh	predsedu	vlády	Slovenskej	
republiky	a	odvolal	vtedajšieho	ministra	zahraničných	vecí	Milana	Kňažka	
(Nové	slovo,	Kauza	Čentéš	ako	ústavnoprávny	precedens).

1.1 Komparácia pôvodného znenia článku 111 Ústavy Slovenskej 
republiky s aktuálnym znením

V	novembri	1993	vtedajší	prezident	Slovenskej	republiky	Michal	Kováč	
odmietol	návrh	predsedu	vlády	Vladimíra	Mečiara	na	vymenovanie	 Ivana	
Lexu	za	ministra	pre	správu	a	privatizáciu	národného	majetku.	Verejnosti	
tento	 krok	 vysvetlil	 s	 tým,	 že	 pán	 Ivan	 Lexa	 nespĺňal	 podmienky	 na	
vykonávanie	tejto	funkcie	a	nemal	ani	jeho	osobnú	dôveru.	Aby	sa	budúcnosti	
vylúčilo	 osobné	 posudzovanie	 osobných	 predpokladov	 a	 dôveryhodnosti	
kandidáta	na	post	člena	vlády	prezidentom	Slovenskej	republiky	Národná	
rada	 Slovenskej	 republiky	 (NR	 SR)	 počas	 prvej	 vlády	Mikuláša	 Dzurindu		
pristúpila	na	novelizáciu		Ústavy	Slovenskej	republiky,	a	to	prijatím	ústavného	
zákona	 č.9/1999	 Z.z.,	 ktorým	 sa	 menila	 a	 dopĺňala	 Ústava	 Slovenskej	
republiky	 č.	 460/1992	 Zb.	 (Zbierka	 nálezov	 a	 uznesení	 Ústavného	 súdu	
Slovenskej	republiky	2012).	Článok	111	Ústavy	Slovenskej	republiky:	 „Na 
návrh predsedu vlády prezident Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva 
ďalších členov vlády a poveruje ich riadením ministerstiev. Za podpredsedu 
vlády a ministra môže vymenovať občana, ktorý je voliteľný do Národnej rady 
Slovenskej republiky“ sa zmenil na: 

„Na návrh predsedu vlády prezident Slovenskej republiky vymenuje 
a odvolá ďalších členov vlády a poverí ich riadením ministerstiev. Za 
podpredsedu vlády a ministra môže vymenovať občana, ktorý je voliteľný za 
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky“.(Petranská	Rolková	2017:134-
135)	Zmyslom	tejto	zmeny	bolo	obmedzenie	voľného	uváženia	prezidenta	
Slovenskej	 republiky	 pri	 rozhodovaní	 o	 tom,	 či	 vyhovie	 návrhu	predsedu	
vlády	Slovenskej	republiky.	Podľa	novelizovaného	znenia	článku	111	Ústavy	
Slovenskej	republiky	má	hlava	štátu	povinnosť	rešpektovať	návrhy	predsedu	
vlády	Slovenskej	republiky	vo	veci	vymenovania	a	odvolania	ďalších	členov	
vlády	 	 (Zbierka	 nálezov	 a	 uznesení	Ústavného	 súdu	 Slovenskej	 republiky	
2012).
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2 JUDIKÁT ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
K PRÁVOMOCI PREZIDENTA TÝKAJÚCEJ SA VYMENOVANIA 
GENERÁLNEHO PROKURÁTORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

	 Plénum	 Ústavného	 súdu	 Slovenskej	 republiky	 svojím	 uznesením	
číslo	4/12	na	neverejnom	zasadnutí	24.	októbra	2012	rozhodlo,	že	bývalý	
prezident	 Ivan	 Gašparovič	 bol	 povinný	 zaoberať	 sa	 návrhom	 Národnej	
rady	 Slovenskej	 republiky	 (NR	 SR)	 vo	 veci	 vymenovania	 generálneho	
prokurátora	 doc.	 JUDr.	 Jozefa	 Čentéša,	 PhD.	 podľa	 článku	 150	 Ústavy	
Slovenskej	republiky	(Zbierka	nálezov	a	uznesení	Ústavného	súdu	Slovenskej	
republiky	 2012).	 „Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého 
vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej 
rady Slovenskej republiky“ (Ústava	SR)	v	prípade,	ak	bol	zvolený	postupom	
v	 súlade	 s	 právnymi	predpismi	 a	 to	 v	 primeranej	 lehote	 buď	vymenovať	
navrhnutého	kandidáta,	alebo	oznámiť	Národnej	rade	Slovenskej	republiky	
(NR	 SR),	 že	 tohto	 kandidáta	 nevymenuje	 (Zbierka	 nálezov	 a	 uznesení	
Ústavného	 súdu	 Slovenskej	 republiky	 2012).	 Článok	 101	 ods.	 druhá	 veta	
Ústavy	 Slovenskej	 republiky	 hovorí,	 že:	 „Prezident reprezentuje Slovenskú 
republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny 
chod ústavných orgánov.“	 (Ústava	 SR)	 Nevymenovať	 kandidáta	 môže	 len	
z	dôvodu,	ak	nespĺňa	zákonné	predpoklady	na	vymenovanie,	alebo	z	dôvodu	
závažnej	 skutočnosti	 vzťahujúcej	 sa	 na	 osobu	 kandidáta,	 ktorá	 dôvodne	
spochybňuje	 jeho	 schopnosť	 vykonávať	 funkciu	 spôsobom	 neznižujúcim	
vážnosť	ústavnej	funkcie,	alebo	celého	orgánu,	ktorého	má	byť	táto	osoba	
vrcholným	 predstaviteľom,	 alebo	 spôsobom,	 ktorý	 nebude	 v	 rozpore	 so	
samotným	 poslaním	 tohto	 orgánu,	 ak	 by	 v	 dôsledku	 tejto	 skutočnosti	
narušený	 riadny	 chod	 ústavných	 orgánov	 (Zbierka	 nálezov	 a	 uznesení	
Ústavného	súdu	Slovenskej	republiky	2012).	

3 JUDIKÁT ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
VO VECI VIAZANÝH KREAČNÝCH PRÁVOMOCÍ PREZIDENTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY A LIMITOV JEHO DISKRÉCIE 

Senát	 Ústavného	 súdu	 Slovenskej	 republiky	 na	 verejnom	 zasadnutí	 4.	
decembra	 2014	 vo	 svojom	 náleze	 číslo	 397/2014	 rozhodol,	 že	 základné	
právo	doc.	JUDr.	Jozefa	Čentéša,	PhD.	na	prístup	k	voleným	a	iným	verejným	
funkciám	 bolo	 porušené	 (Zbierka	 nálezov	 a	 uznesení	 Ústavného	 súdu	
Slovenskej	 republiky	 2014).	 Podľa	 tohto	 rozhodnutia	 bývalý	 prezident	
Ivan	 Gašparovič	 pri	 svojím	 	 rozhodnutím	 nevymenovať	 28.	 decembra	
2012	doc.	 JUDr.	 Jozefa	Čentéša,	PhD.	do	 funkcie	 generálneho	prokurátora		
porušil	 článok	 30	 ods.	 4	 Ústavy	 Slovenskej	 republiky:	 „Občania majú za 
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rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.“	(Ústava	
SR)	 Senát	 Ústavného	 súdu	 Slovenskej	 republiky	 zrušil	 toto	 rozhodnutie	
bývalého	 prezidenta	 Slovenskej	 republiky	 a	 priznal	 doc.	 JUDr.	 Jozefovi	
Čentéšovi,	PhD.	finančné	odškodné	vo	výške	60	000	eur,	ktoré	bola	povinná	
Kancelária	 prezidenta	 Slovenskej	 republiky	 vyplatiť	 do	 dvoch	 mesiacov	
od	 právoplatnosti	 tohto	 nálezu.	 Ďalej	 Kancelária	 prezidenta	 Slovenskej	
republiky	 	 bola	povinná	uhradiť	doc.	 JUDr.	 Jozefovi	Čentéšovi,	 PhD.	 trovy	
konania	v	sume	2	222,10	eur	rovnako	do	dvoch	mesiacov	od	právoplatnosti	
tohto	nálezu.	Svoje	rozhodnutie	senát	Ústavného	súdu	Slovenskej	republiky	
argumentoval	 tým,	 že	 Ústava	 Slovenskej	 republiky	 vychádza	 z	 konceptu	
parlamentnej	 formy	 vlády	 a	 právomoc	 vymenovania	 generálneho	
prokurátora	Slovenskej	republiky	patrí	do	okruhu	tzv.	viazaných		kreačných	
právomocí	prezidenta	Slovenskej	republiky.	Ich	podstatou	je,	že	prezident	
Slovenskej	 republiky	môže	 vymenovať	 do	 príslušnej	 verejnej	 funkcie	 len	
takú	 osobu,	 ktorú	 mu	 ako	 kandidáta	 na	 túto	 funkciu	 predloží	 iný	 orgán	
verejnej	moci.	Senát	Ústavného	súdu	Slovenskej	republiky	ďalej	skonštatoval,	
že	 žiadna	 viazaná	 právomoc	 prezidenta	 Slovenskej	 republiky	 sa	 nemôže	
interpretovať	 ako	 absolútna.	 Dôvody	 nevymenovania	 doc.	 JUDr.	 Jozefa	
Čentéša,	 PhD.	 do	 funkcie	 generálneho	 prokurátora	 Slovenskej	 republiky	
uvádzané	 bývalým	 prezidentom	 Ivanom	 Gašparovičom	 podľa	 senátu	
Ústavného	 súdu	 Slovenskej	 republiky	 nespĺňajú	 podmienky	 vyžadované	
rozhodnutím	 pléna	 Ústavného	 súdu	 	 číslo	 4/2012	 z	 24.otóbra	 2012	 vo	
veci	právomocí	prezidenta	Slovenskej	republiky	týkajúcej	sa	vymenovania	
generálneho	prokurátora	Slovenskej		republiky	(Zbierka	nálezov	a	uznesení	
Ústavného	súdu	Slovenskej	republiky	2014).	

3.1 Kauza Čentéš 

Koaličné	 strany	 (SDKÚ-DS,	 SaS,	KDH	a	Most-Híd)	vtedajšej	 vlády	 Ivety	
Radičovej	 sa	 na	 zasadnutí	 Koaličnej	 rady	 22.	 novembra	 2010	dohodli,	 že	
spoločným	kandidátom	na	post	nového	generálneho	prokurátora	Slovenskej	
republiky	 bude	 prokurátor	 Generálnej	 prokuratúry	 Slovenskej	 republiky	
doc.	 JUDr.	 Jozef	 Čentéš,	 PhD.	 2.	 decembra	 2010	 sa	 koaličným	 poslancom	
Národnej	 rady	 Slovenskej	 republiky	 (NR	 SR)	 v	 prvom	 ani	 druhom	 kole	
tajnej	voľby	nepodarilo	zvoliť	kandidáta	na	post	generálneho	prokurátora	
Slovenskej	 republiky.	 JUDr.	 Dobroslav	 Trnka	 získal	 74	 hlasov	 a	 	 koaličný	
nominant	doc.	 JUDr.	 Jozef	Čentéš,	PhD.	o	 jeden	hlas	menej.	Dva	hlasy	boli	
neplatné.	Na	zvolenie	generálneho		prokurátora	Slovenskej	republiky		bola	
potrebná	nadpolovičná	väčšina	hlasov	prítomných	poslancov	Národnej	rady	
Slovenskej	republiky	(NR	SR)	(Teraz.sk,	Chronológia	kauzy	Čentéš).	Podľa	
zákona	o	prokuratúre	číslo	153/2001	Z.	z.	v	znení	neskorších	predpisov	má	
generálny	prokurátor	Slovenskej	republiky	postavenie	vedúceho	ústredného	
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štátneho	 orgánu,	 ktorého	 vymenúva a odvoláva	 prezident	 Slovenskej	
republiky	 na	 návrh	 Národnej	 rady	 Slovenskej	 republiky	 (NR	 SR)	 (Zákon	
o	prokuratúre).	V	Ústave	Slovenskej	republiky	vo	veci	menovania	a	odvolania	
generálneho	 prokurátora	 Slovenskej	 republiky	 hovorí	 článok	 150.	 „Na 
čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva 
prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky“ 
(Ústava	 SR)	 Zákon	 o	 prokuratúre	 upravuje	 sedemročné	 funkčné	 obdobie	
generálneho	 prokurátora	 Slovenskej	 republiky,	 ktoré	 sa	 predlžuje	 až	 do	
zloženia	sľubu	novým	generálnym	prokurátorom.	Tá	istá	osoba	nemôže	byť	
opakovane	vymenovaná	za	generálneho	prokurátora	Slovenskej	republiky.	
Za	generálneho	prokurátora	Slovenskej	republiky	môže	byť	vymenovaný	len	
prokurátor,	ktorý	dosiahol	vek	najmenej	štyridsať	rokov	za	predpokladu,	že	
so	svojím	 	vymenovaním	súhlasí	a	zároveň	 	aspoň	desať	rokov	vykonával	
funkciu	prokurátora,	sudcu	prípadne	advokáta.	Z	toho	najmenej	päť	rokov	
musel	 bezpodmienečne	 vykonávať	 funkciu	 prokurátora	 alebo	 sudcu.	
Splnenie	 týchto	 podmienok	 overuje	 Národná	 rada	 Slovenskej	 republiky	
(NR	 SR)	 pred	 hlasovaním	 o	 návrhu	 na	 vymenovanie.	 Novovymenovaný		
generálny	 prokurátor	 Slovenskej	 republiky	 skladá	 do	 rúk	 prezidenta	
Slovenskej	republiky	tento	sľub:	„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť 
Slovenskej republike. Budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 
zákony, zákony a medzinárodné zmluvy vyhlásené spôsobom ustanoveným 
zákonom a presadzovať a upevňovať zákonnosť.“	Zložením	sľubu	sa	generálny	
prokurátor	Slovenskej	 republiky	 	ujíma	výkonu	 svojej	 funkcie	 a	prípadné	
odmietnutie	zloženia	sľubu	alebo	zloženie	sľubu	s	výhradou	má	za	následok	
neplatnosť	 vymenovania	 za	 generálneho	 prokurátora.	 V	 prípade	 ak	 je	 za	
generálneho	 prokurátora	 Slovenskej	 republiky	 vymenovaný	 prokurátor,	
ktorý	v	čase	vymenovania	nie	 je	prokurátorom	generálnej	prokuratúry	sa	
zároveň	stáva	dňom	zloženia	sľubu	prokurátorom	generálnej	prokuratúry	
(Zákon	 o	 prokuratúre).	 	 Predsedníčka	 vlády	 Slovenskej	 republiky	 	 Iveta	
Radičová		vyhlásila	5.	decembra	2010		,	že	pokiaľ	bude	na	post	generálneho	
prokurátora	 Slovenskej	 republiky	 opätovne	 zvolený	Dobroslav	Trnka,	 tak	
odstúpi	 zo	 svojej	 funkcie.	 Po	 druhom	 kole	 druhej	 voľby,	 ktoré	 prebehlo	
7.	 decembra	 2010	 Generálna	 prokuratúra	 Slovenskej	 republiky	 opäť	
nespoznala	 meno	 budúceho	 generálneho	 Slovenskej	 republiky,	 pretože	
koaliční	poslanci	Národnej	 rady	Slovenskej	 republiky	 (NR	SR)	nedokázali	
zvoliť	koaličného	kandidáta	doc.	JUDr.	Jozefa	Čentéša,	PhD.	Kvôli	obštrukcií	
časti	koaličných	poslancov		

doc.	 JUDr.	 Jozef	 Čentéš,	 PhD.	 ani	 JUDr.	 Dobroslav	 Trnka	 nezískali	
nadpolovičnú	 väčšinu	 hlasov	 prítomných	 poslancov.	 Kvôli	 tomu	 13.	mája	
2011	 koaličný	 kandidát	 na	 post	 generálneho	 prokurátora	 Slovenskej	
republiky	 doc.	 JUDr.	 Jozefa	 Čentéš,	 PhD.	 stiahol	 svoju	 kandidatúru.	 Ako	
hlavný	dôvod	uviedol,	že	nechce	byť	zvolený	vo	voľbe	spojenej	s	údajným	
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podplácaním	a	vydieraním	koaličných	poslancov	Národnej	rady	Slovenskej	
republiky	(NR	SR).	Kvôli	neschopnosti	vládnej	koalície	zvoliť	tajnou	voľbou	
koaličného	 kandidáta	 za	 generálneho	 prokurátora	 Slovenskej	 republiky	
bola	 prijatá	 novela	 zákona	 o	 rokovacom	 poriadku,	 ktorou	 sa	 mal	 po	
novom	generálny	prokurátor	Slovenskej	republiky	voliť	na	pôde	Národnej	
rady	 Slovenskej	 republiky	 verejnou	 voľbou.	 Bývalý	 prezident	 Slovenskej	
republiky	 Ivan	 Gašparovič	 tento	 zákon	 vetoval.	 	 	 17.	 mája	 2011	 koaliční	
poslanci	prelomili	 jeho	veto,	 pretože	79	hlasmi	opätovne	 schválili	 novelu	
zákona	o	rokovacom	poriadku.	Po	rokovaní	Koaličnej	 rady	18.	mája	2011	
vyhlásil	 bývalý	 predseda	Národnej	 rady	 Slovenskej	 republiky	 a	 predseda	
strany	Sloboda	a	solidarita	(SaS)	Richard	Sulík,	že	bývalý	kandidát	vtedajšej	
vládnej	 koalície	 doc.	 JUDr.	 Jozef	 Čentéš,	 PhD.	 mal	 naďalej	 dôveru	 lídrov	
koaličných	strán.	Preto	doc.	JUDr.	Jozef	Čentéš,	PhD.	19.	mája	2011	opätovne	
prijal		kandidatúru	na	post	generálneho	prokurátora	Slovenskej	republiky.	
Vďaka	tomu	mohli	10.	júna	2011	navrhnúť			koaličné	strany	do	verejnej	voľby	
ako	 svojho	 kandidáta	 na	 generálneho	 prokurátora	 Slovenskej	 republiky	
práve		doc.	JUDr.	Jozefa	Čentéša,	PhD.	Naopak	predseda	opozičného		Smeru-
SD	Róbert	Fico	potvrdil,	že	jeho	strana	navrhla	do	verejnej	voľby	ako	svojho	
kandidáta	 na	 generálneho	 prokurátora	 Slovenskej	 republiky	 opäť	 JUDr.	
Dobroslava	 Trnku.	 Pred	 poslancami	 Ústavnoprávneho	 výboru	 Národnej	
rady	Slovenskej	republiky		(NR	SR)	sa	14.	júna	2011		uskutočnilo	vypočutie	
oboch	kandidátov	na	funkciu	generálneho	prokurátora	Slovenskej	republiky		
doc.	 JUDr.	 Jozefa	Čentéša,	PhD.	a	 JUDr.	Dobroslava	Trnku.	Doc.	 JUDr.	 Jozef	
Čentéša,	PhD.	sa	pred	Ústavnoprávnym	výborom	Národnej	rady	Slovenskej	
republiky	(NR	SR)	vyjadril,	že:	„prokuratúra nie je a nemôže byť nezávislá, 
ale je samostatná a oddelená od výkonnej moci.“	 Kandidát	 opozičného	
Smeru-SD	 JUDr.	 Dobroslav	 Trnka	 neprezentoval	 svoje	 videnie	 generálnej	
prokuratúry	Slovenskej	republiky	pred	Ústavnoprávnym	výborom	Národnej	
rady	Slovenskej	republiky	(NR	SR).	15.	júna	2011	koaličný	kandidát	na	post	
generálneho	prokurátora	Slovenskej	republiky		doc.	JUDr.	Jozef	Čentéš,	PhD	
potvrdil,	že	bude	kandidovať	aj	v	prípade,	ak	by	bola	voľba	tajná.	Nakoniec	
predsa	 len	koaliční	poslanci	Národnej	 rady	Slovenskej	 republiky	 (NR	SR)	
zvolili	17.	júna	2011v	tajnej	voľbe	za	generálneho	prokurátora	Slovenskej	
republiky	kandidáta	koalície	doc.	JUDr.	Jozefa	Čentéša,	PhD.	Podľa	oficiálnych	
výsledkov	získal	 	79	hlasov	od	80	prítomných	poslancov	a	jeden	poslanec	
sa	zdržal	hlasovania.	Opozičné	strany	Smer-SD	a	Slovenská	národná	strana	
(SNS)	sa	tajnej	voľby	nezúčastnili.	 	Nominant	opozičného	Smeru-SD	JUDr.	
Dobroslav	Trnka	sa	krátko	pred	tajnou	voľbou	vzdal	svojej	kandidatúry.	V	
liste	vtedajšiemu	predsedovi	Národnej	rady	Slovenskej	republiky	(NS	SR)	
a	predsedovi	strany	Sloboda	a	solidarita	(SaS)	Richardovi	Sulíkovi	spochybnil	
transparentnosť	 a	 ústavnosť	 voľby	 a	 vyjadril	 presvedčenie,	 že	 teoreticky	
a	 prakticky	 je	 možné	 ignorovať	 hocičo,	 „ale taktiež som presvedčený, že 
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akékoľvek rozhodnutie Ústavného súdu SR sa ignorovať nedá ani v teoretickej 
polohe. Vzhľadom na to, že som sa presvedčil, kam až ste schopný zájsť 
pri rešpektovaní rozhodnutí iných ústavných orgánov, nie som ochotný 
zúčastňovať sa ďalej na konaní, ktoré pro futuro môže opätovne vytvoriť 
priestor na zodpovedanie otázok možnej ústavnosti, respektíve zákonnosti 
voľby kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej 
republiky“.(Teraz.sk,	Chronológia	kauzy	Čentéš).	Bývalý	prezident	Slovenskej	
republiky	Ivan	Gašparovič	po	určitých	pochybnostiach	okolo	spôsobu	voľby	
generálneho	 prokurátora	 Slovenskej	 republiky	 koaličnými	 poslancami	
Národnej	rady	Slovenskej	republiky	(NR	SR)	sa	rozhodol	nevymenovať	doc.	
JUDr.	 Jozefa	Čentéša,	PhD.	do	funkcie	generálneho	prokurátora	Slovenskej	
republiky.	 Doc.	 JUDr.	 Jozef	 Čentéš,	 PhD.	 podal	 v	 súvislosti	 s	 nečinnosťou		
bývalého	 prezidenta	 Slovenskej	 republiky	 Ivana	 Gašparoviča	 sťažnosť	 na	
Ústavný	súd	Slovenskej	republiky	ešte	v	júni2011.	Ďalšiu	sťažnosť	vo	veci	
namietaného	porušenia	základných	práv	rozhodnutím	bývalého	prezidenta	
Slovenskej	 republiky	 Ivana	 Gašparoviča	 	 	 nevymenovať	 ho	 do	 funkcie	
generálneho	prokurátora	Slovenskej	republiky		podal	doc.	JUDr.	Jozef	Čentéš,	
PhD.	3.	januára	2013.	Nešťastnými	politickými	rozhodnutiami,	či	už	bývalej	
vlády	 Ivety	 Radičovej,	 alebo	 bývalého	 prezidenta	 Slovenskej	 republiky,	
Slovenská	 republika	 nemala	 riadne	 zvoleného	 generálneho	 prokurátora	
Slovenskej	 republiky	 až	 do	 18.	 júna	 2013.	 Až	 od	 tohto	 dátumu	 poznala	
slovenská	 verejnosť	 nového	 kandidáta	 na	 post	 generálneho	 prokurátora	
Slovenskej	republiky,	ktorým	sa	stal		JUDr.	Jaromír	Čižnár.	Zvolený	Národnou	
radou	Slovenskej	republiky	(NR	SR)		bol	až	po	nástupe	jednofarebnej	vlády	
Smeru-SD.	 V	 tajnej	 	 voľbe	 za	 neho	 hlasovalo	 82	 prítomných	 poslancov–	
všetci	 zo	 strany	 Smer-SD.	 Opozičné	 strany	 SaS,	 OĽaNO,	 KDH,	 SDKÚ-DS	
a	 MOST-HÍD	 sa	 hlasovania	 nezúčastnili.	 Bývalý	 prezident	 Slovenskej	
republiky	 Ivan	 Gašparovič	 	 ho	 vymenoval	 za	 generálneho	 prokurátora	
Slovenskej	republiky	17.	 júla	2013.	Opozícia	vtedy	bývalému	prezidentovi	
Slovenskej	 republiky	 Ivanovi	 Gašparovičovi	 vyčítala,	 že	 s	 vymenovaním	
nepočkal	 do	 rozhodnutia	 Ústavného	 súdu	 Slovenskej	 republiky	 (Pravda.
sk,	 Gašparovič	 nevymenovaním	 Čentéša	 porušil	 jeho	 právo,	 rozhodol	
súd).	 Senát	 Ústavného	 súdu	 Slovenskej	 republiky	 na	 verejnom	 zasadnutí	
4.	 decembra	 2014	 rozhodol	 vo	 veci	 nevymenovania	 doc.	 JUDr.	 Jozefa	
Čentéša,	 PhD.	 za	 generálneho	 prokurátora	 Slovenskej	 republiky	 bývalým		
prezidentom		Slovenskej	republiky	Ivanom	Gašparovičom	v	prospech	doc.	
JUDr.	 Jozefa	 Čentéša,	 PhD.	 (Zbierka	 nálezov	 a	 uznesení	 Ústavného	 súdu	
Slovenskej	 republiky	 2014).	 	 Definitívnu	 bodku	 za	 kauzou	 Čentéš	 dal	 až	
senát	 	 Ústavného	 súdu	 Slovenskej	 republiky	 18.decembra	 2014,	 keď	 na	
neverejnom	zasadnutí	nevyhovel	 sťažnosti	nevymenovaného	generálneho	
prokurátora	 Slovenskej	 republiky	 doc.	 JUDr.	 Jozefa	 Čentéša,	 PhD.	 z	 júna	
2011,	v	ktorej	namietal	nečinnosť	bývalého	prezidenta	Slovenskej	republiky	
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Ivana	Gašparoviča	a	prieťahy	v	jeho		rozhodovaní	(Trend.sk,	Ústavný	súd	dal	
bodku	za	kauzou	Čentéš).	

ZÁVER

Z	 uvedeného	 príspevku	 vyplýva,	 že	 prezident	 Slovenskej	 republiky	
má	 dôležité	 postavenie	 v	 ústavnom	 systéme	 Slovenskej	 republiky.	 Má	
silné	 právomoci	 v	 otázke	 vymenovania	 a	 odvolávania	 či	 už	 generálneho	
prokurátora	Slovenskej	republiky,	alebo	sudcov	Ústavného	súdu	Slovenskej	
republiky.	 Podľa	 judikátu	 Ústavného	 súdu	 Slovenskej	 republiky	 z	 roku	
2012	 ohľadom	 právomocí	 prezidenta	 Slovenskej	 republiky	 týkajúcej	 sa	
vymenovania	 generálneho	 prokurátora	 Slovenskej	 republiky,	 nemusí	
prezident	 Slovenskej	 republiky	 rešpektovať	 rozhodnutie	 Národnej	 rady	
Slovenskej	republiky	(NR	SR)	vymenovať	kandidáta	zvoleného	poslancami	
Národnej	 rady	 Slovenskej	 republiky	 (NR	SR)	 za	 generálneho	prokurátora	
Slovenskej	 republiky	 v	 prípade	 závažných	 zistených	 skutočností.	 Ďalším	
dôležitým	 faktom	 ohľadom	 prezidentských	 právomocí	 je	 skutočnosť,	 že	
prezident	 Slovenskej	 republiky	 do	 roku	 1999	 nemusel	 rešpektovať	 vôľu	
predsedu	 vlády	 Slovenskej	 republiky	 v	 otázke	 menovania	 a	 odvolávania	
ďalších	 členov	vlády.	 Je	dôležité,	 aby	v	budúcnosti	 všetky	ústavné	orgány	
Slovenskej	 republiky	 pracovali	 v	 zmysle	 Ústavy	 Slovenskej	 republiky	
a	nepovyšovali	svoje	politické	záujmy	nad	rámec	ústavnosti.	
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ÚSTAVNÝ SÚD SR A JEHO ÚLOHA 
V SPOLOČNOSTI

JUDr. Ing. Jitka Mlynarčíková1

Abstract

The author puts emphasis in this article on the issue of the judicial review.The 
aim of this paper is primarily to create a lively debate on the importance of the 
exercise of judicial power by the Constitutional Court of the Slovak Republic, 
whose decision-making practice has a far-reaching impact on politics, 
legislative power, executive, general courts and individuals. Also due to the 
ongoing election of the Constitutional Court judges this year, polemics and 
debates about the way the Constitutional Court is being drafted. The subject of 
the interest is also the alternative ways of creating the Constitutional Court of 
the Slovak Republic in order to bring more constitutional-law arguments and 
less politics into the decision-making activities of the Constitutional Court. On 
the way to summarizing the powers of the Constitutional Court, mentioning the 
historical excursion to the beginnings of the development of judicial control of 
constitutionality, author emphasis the undeniable importance and a role of this 
body in a democratic society. Since each institution is created and presented by 
staffing, through which its defined role is fulfilled, our goal is also to outline the 
proposals to change the setting of the criteria for the candidates for the post of 
a judge of the Constitutional Court, who themselves should guarantee effective 
protection of constitutionality.

KEY WORDS: Constitution, Protection of constitutional rights, Judiciary, The 
Constitutional Court of the Slovak Republic, The rule of law and democracy.

ÚVOD

V	 minulom	 roku	 si	 Slovenská	 republika	 (ďalej	 len	 „SR“)	 pripomínala	
25.	výročie	vzniku	moderného	novodobého	ústavného	súdnictva.	Ústavný	
súd	SR	ako	jediný	nezávislý	orgán	ochrany	ústavnosti	oddelený	od	sústavy	
všeobecných	súdov	je	zriadený	Ústavou	SR	prostredníctvom	znenia	čl.	124:	
„Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany 
ústavnosti.“	Ústavu	SR,	ktorá	okrem	iného	ustanovuje	existenciu	Ústavného	
súdu	 SR,	možno	 vo	 všeobecnom	ponímaní	 označiť	 za	 fenomén	modernej	
doby	 a	 prejav	 modernej	 štátnosti.	 Jedná	 sa	 o	 jedinečný	 –	 originálny	
dokument,	 ktorý	 v	 určitej	 spoločenskej	 realite	 vyjadruje	 právny	 základ	
1	Fakulta	sociálnych	vied	Univerzita	sv.	Cyrila	a	Metoda	v	Trnave,	Katedra	verejnej	správy,	
Bučianska	4/A,	917	01	Trnava.	Email:	jitka.mlynarcikova@gmail.com
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štátu.	 Predmetom	 úpravy	 ústavy	 SR	 sú	 viaceré	 skupiny	 spoločenských	
vzťahov,	 ako	 je	 charakter,	 forma	 či	 štruktúra	 štátu,	 forma	 vlády	 a	 úprava	
základných	práv	a	slobôd	človeka.	V	prípade	SR	je	základ	organizácie	štátu	
ovplyvnený	 teoretickým	 charakterom	 týchto	 vzťahov	 a	 vychádza	 z	 teórie	
deľby	 moci.	 Ústava	 SR	 uznáva	 pluralitu	 inštitúcií,	 ktoré	 tvoria	 štruktúru	
štátneho	 mechanizmu	 a	 rozlišuje	 moc	 zákonodarnú,	 výkonnú	 a	 súdnu.	
Zmienená	 deľba	 moci	 je	 založená	 na	 dôraze	 významu	 vzájomných	 bŕzd	
a	protiváh.	Žiadna	z	uvedených	mocí	preto	nemá	autonómiu	a	ich	právomoci	
sú	 koncipované	 dôkladne	 a	 úmyselne	 tak,	 aby	 sa	 vzájomne	 prekrývali	
a	predstavovali	navzájom	nad	sebou	pozitívnu	kontrolu.	Pre	zákonodarnú,	
výkonnú	 a	 súdnu	 moc	 je	 teda	 charakteristická	 ich	 vzájomná	 závislosť.	
Každá	 z	 nich	 sa	 v	 určitom	 stupni	 zúčastňuje	 v	 činnosti	 ostatných	 zložiek	
čo	zamedzuje	tomu,	aby	si	niektorá	z	týchto	mocí	protiprávne	autokraticky	
uchopila	všetku	moc	výlučne	pre	seba	(Ľalík,	2015).	V	tomto	smere	možno	
teda	uzavrieť,	že	súčasná	ústava	SR	predstavuje	uznávaný	systém	pravidiel	
o	fungovaní	štátu	a	spoločnosti	ako	takej,	ktorý	by	mal	byť	zárukou	stability,	
a	 preto	 si	 vyžaduje	 i	 relevantnú	 ochranu.	 Efektívne	 fungovanie	 ústavy	 je	
však	vždy	podmienené	naplnením	premisy,	že	všetky	činnosti		tak	orgánov	
verejnej	moci,	ako	i	ostatných	adresátov	ústavných	noriem	rešpektujú	ústavu	
a	sú	v	súlade	s	 jej	materiálnym	rámcom.	Práve	ústavné	súdnictvo	má	byť	
strážcom	ústavy	v	spoločnosti,	ktorá	je	limitom	pre	verejnú	moc	delegovanú	
zo	strany	suveréna	(ľudu)	na	orgány	verejnej	moci	(Cibulka,	2013).	

 
1 VŠEOBECNE O ÚSTAVNOM SÚDNICTVE

Pri	ďalšom	vymedzení	optiky	nazerania	na	Ústavný	súd	SR	a	jeho	celkový	
význam	považujeme	za	dôležité	uviesť,	že	problematika	hľadania	správneho	
mechanizmu	 ako	 i	 orgánu,	 ktorý	 by	 zabezpečil	 účelnú	 ochranu	 ústavy	
má	 historický	 rozmer.	 V	 právnom	 a	 demokratickom	 štáte	 sa	 považuje	 za	
samozrejmé,	že	nad	plnením	povinnosti	orgánov	verejnej	moci	uplatňovať	
svoje	právomoci	 v	 súlade	 s	ústavou	bdie	orgán	 štátu,	 vykonávajúci	dozor	
nad	rešpektovaním	ústavy	(Drgonec,	2010).	V	podmienkach	SR	sa	uplatňuje	
mechanizmus	 súdnej	 kontroly	 ústavnosti,	 ktorého	 počiatky	 sa	 najmä	
v	oblasti	angloamerickej	ústavno-politickej	praxe	datujú	už	do	17.	storočia.	

Oproti	 idey	 súdnej	 kontroly	 výkonu	 moci	 stojí	 koncepcia	 kontroly	
ústavnosti	 orgánom	 reprezentujúcim	 ľud,	 teda	 parlamentom.	 Predmetná	
koncepcia	 bola	 dlhodobo	 rozšírená	 na	 európskom	 kontinente	 (napr.	
Francúzsko),	 keď	 členovia	 parlamentu	 boli	 vnímaní	 ako	 inkorporovaní	
predstavitelia	 ľudu	 reprezentujúci	 jeho	 vôľu	 a	 všeobecné	 blaho,	 čo	
zamedzovalo	 výskytu	 akejkoľvek	 nadriadenej	 autority.	 K	 výraznejšiemu	
posunu	 v	 smere	 akceptácie	 prvkov	myšlienky	 súdnej	 kontroly	 ústavnosti	
došlo	v	krajinách	strednej	Európy	v	priebehu	19.	storočia	a	k	jej	presadeniu	až	
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v	20.	storočí	(Orosz,	Svák,	Balog,	2011).	Dôležitosť	vytvorenia	kompetenčne	
nezávislého	 orgánu	 kontroly	 ústavnosti	 s	 možnosťou	 korigovať	 chyby	 či	
nedostatky	 parlamentu	 sa	 ukázala	 ako	 potrebná	 najmä	 vtedy,	 keď	 vláda	
ľudu	 a	 parlamentarizmus	 ukázali	 i	 svoju	 odvrátenú	 stránku	 (nacizmus,	
komunizmus,	či	fašizmus)	(Ľalík,	2015).

Z	 hľadiska	 historického	 vývoja	 ústavného	 súdnictva	 na	 našom	 území	
možno	zmieniť	 skutočnosť,	 že	ústavnou	 listinou	zo	dňa	29.02.1920	sa	už	
v	priebehu	prvej	Československej	republiky	zriadil	ústavný	súd	predstavujúci	
výlučný	 a	 špecializovaný	 orgán	 súdneho	 typu	 s	 dvoma	 kompetenciami.	
Ústavný	 súd	prvej	Československej	 republiky	 jednak	 rozhodoval	o	 súlade	
zákonov	 prijatých	 zákonodarnými	 orgánmi	 (Národným	 zhromaždením	
a	 zákonodarným	 snemom	 Podkarpatskej	 Rusi)	 s	 ústavnou	 listinou	
a	ústavnými	zákonmi	s	možnosťou	vyslovenia	ich	neplatnosti	a	tiež	o	tom,	či	
opatreniami	Národného	zhromaždenia	nedošlo	k	zmene	ústavy,	ústavných	
zákonov	alebo	príslušnosti	úradov.	Vzhľadom	na	značný	časový	odstup	od	
prijatia	ústavnej	 listiny,	ktorá	zakotvila	ústavný	súd	v	Československu,	po	
jeho	 reálne	 zasadnutie,	 sa	 prvenstvo	 v	 aplikácií	 modelu	 špecializovanej	
a	 koncentrovanej	 kontroly	 ústavnosti	 v	 rukách	 orgánu	 súdneho	 typu	 –	
ústavného	 súdu,	 pripisuje	 Rakúsku.	 Viedeňský	 ústavný	 súd,	 zriadený	
rakúskou	 ústavou	 síce	 o	 niečo	 neskôr	 dňa	 01.10.1920	 začal	 svoj	 výkon	
napokon	skôr,	než	československý	ústavný	súd,	ktorý	po	prvýkrát	zasadal	až	
dňa	17.11.1921.	 (Langášek,	2011).	Predmetný	model	kontroly	ústavnosti,	
ktorého	priekopnícke	počiatky	na	našom	území	siahajú	do	obdobia	prvej	
republiky	sa	zachoval	i	do	dnes,	keďže	oprávnenie	preskúmavať	ústavnosť	
zákonov	 nie	 je	 priznaná	 každému	 všeobecnému	 súdu,	 ale	 len	 jedinému	
špecializovanému	súdu,	a	to	Ústavnému	súdu	SR.	

Okrem	 modelu	 koncentrovaného	 ústavného	 súdnictva,	 kedy	 kontrola	
ústavnosti	 je	 zverená	 do	 rúk	 jediného	 špecializovaného	 orgánu	 súdneho	
typu,	 je	 známy	 i	 taký	model	 špecializovanej	 kontroly	 ústavnosti,	 v	 rámci	
ktorého	 je	 táto	 kontrola	 zverená	 sústave	 špecializovaných	 súdov	 (napr.	
Nemecko).	 Na	 proti	 modelu	 špecializovanej	 a	 koncentrovanej	 kontroly	
ústavnosti	využívanom	najmä	v	kontinentálnej	Európe	stojí	historický	starší	
model	difúznej	súdnej	kontroly	ústavnosti	príznačný	najmä	pre	americkú	
ústavnú	teóriu	a	prax,	ktorý	ochranu	ústavnosti	zveruje	v	zásade	všetkým	
všeobecným	súdom,	pričom	najdôležitejším	vykonávateľom	tejto	kontroly	
je	najvyšší	všeobecný	súd.	Kontrola	ústavnosti	v	danom	modeli	sa	realizuje	
tým,	že	rozhodnutím	súdu	sa	vylučuje	aplikácia	zákona	v	konkrétnej	kauze	
v	 prípade	 jeho	 protiústavnosti,	 hoci	 k	 jeho	 samotnej	 úplnej	 derogácií	
nedochádza.	 V	 rámci	 difúzneho	 modelu	 možno	 upozorniť	 osobitne	 na	
Švajčiarsko,	 kde	 výkon	 kontroly	 ústavnosti	 realizuje	 len	 jeden	 najvyšší	
všeobecný	 súd	 (Orosz,	 Svák,	 Balog,	 2011).	 Okrem	 zmienených	 dvoch	
základných	 modelov	 kontroly	 ústavnosti	 sa	 aplikujú	 i	 zmiešané	 modely,	
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keď	 v	 spojitosti	 s	 prejednávaním	 konkrétnej	 veci	môže	 každý	 všeobecný	
súd	realizovať	súdnu	kontrolu	ústavnosti	napriek	tomu,	že	v	krajine	pôsobí	
i	 osobitný	 orgán	 súdneho	 typu	 plniaci	 osobitné	 úlohy	 v	 oblasti	 súdnej	
kontroly	 ústavnosti	 (Šramel,	 2015).	 Pre	 úplnosť	 pojednania	 o	 modeloch	
kontroly	ústavnosti	a	miesta	Slovenska	v	ňom	možno	uviesť,	že	v	prípade	
Veľkej	 Británie	 s	 nepísanou	 ústavou	 je	 každý	 všeobecný	 súd	 oprávnený	
na	to,	aby	sám	uskutočnil	ústavné	konformný	výklad	zákona	(Orosz,	Svák,	
Balog,	2011).

Ústavné	 súdnictvo	 v	 Slovenskej	 republike	 možno	 z	 hľadiska	 miery	
integrácie	ústavného	súdnictva	do	všeobecného	súdnictva	charakterizovať	
ako	 špecifický	 druh	 súdnictva,	 ktorého	 účelom	 je	 prostredníctvom	
Ústavného	 súdu	 SR	 vykonávať	 ochranu	 ústavnosti	 spočívajúcu	 tak	
v	 posudzovaní	 skutočnosti,	 či	 normatívne	 akty	 nižšej	 právnej	 sily	 nie	 sú	
v	 rozpore	 s	 normatívnymi	 aktmi	 vyššej	 právnej	 sily	 na	 čele	 s	 ústavou	
SR	 ako	 základným	 prameňom	 práva	 všetkých	 právnych	 odvetví,	 ako	
i	v	ochrane	základných	práv	 fyzických	a	právnických	osôb,	v	rozhodovaní	
kompetenčných	sporov	medzi	štátnymi	orgánmi,	ako	i	v	podávaní	záväzného	
výkladu	ústavy	(Ondrová,	2016).	Z	hľadiska	spomenutých	modelov	sa	preto	
jedná	o	špecializované	a	koncentrované	ústavné	súdnictvo,	ktoré	sa	zvykne	
označovať	i	ako	rakúsky	model	ústavného	súdnictva.	

2 PRÁVOMOCI ÚSTAVNÉHO SÚDU SR  

Oproti	 prvému	 pokusu	 o	 zriadenie	 ústavného	 súdnictva	 v	 čase	 prvej	
Československej	republiky	je	rozsah	právomocí	súčasného	Ústavného	súdu	
SR,	ktorý	začal	svoju	reálnu	činnosť	dňa	17.03.1993,	značne	rozšírený.	Rozsah	
právomocí	 Ústavného	 súdu	 SR	 je	 však	 založený	 na	 princípe	 subsidiarity,	
keďže	 ochrana	 ústavnosti	 je	 i	 v	 rukách	 všeobecných	 súdov,	 ktoré	 sú	
zodpovedné	za	výklad	a	aplikáciu	zákonov,	vrátane	dodržiavania	základných	
práv	 a	 slobôd.	 Úlohou	 Ústavného	 súdu	 SR	 nie	 je	 potom	 zisťovať	 či	 bol	
skutkový	stav	náležite	ustálený	pre	uskutočnenie	meritórneho	rozhodnutia,	
či	vyvracať	alebo	potvrdzovať	právne	závery	všeobecných	súdov.	Ústavný	
súd	 SR	 sa	 obmedzuje	na	prieskum	akceptovateľnosti	 všeobecným	súdom	
realizovanej	interpretácie	a	aplikácie	práva	s	ústavou	SR	a	medzinárodnými	
zmluvami	o	ľudských	právach	a	základných	slobodách	(Ondrová,	2018).

	 Samotné	 vymedzenie	 právomoci	 Ústavného	 súdu	 SR	 je	 postavené	 na	
dvoch	 teoretických	 východiskách	 v	 zmysle	 ktorých	 sa	 ochrana	ústavnosti	
realizuje	 formou	 abstraktnej	 a	 konkrétnej	 kontroly	 ústavnosti.	 V	 rámci	
abstraktnej	 kontroly	 ústavnosti	 je	 Ústavný	 súd	 SR	 oprávnený	 vysloviť	 sa	
k	 súladu	 či	 nesúladu	 právnych	 predpisov	 nižšej	 právnej	 sily	 s	 právnymi	
predpismi	vyššej	právnej	sily	a	pri	rešpektovaní	a	uznaní	postavenia	ústavy	
v	 hierarchií	 právnych	 predpisov	 harmonizovať	 právny	 poriadok.	Napriek	
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skutočnosti,	že	Ústavný	súd	SR	neoplýva	zákonodarnou	iniciatívou	a	neradí	
sa	 k	 orgánom	 zákonodarnej	 moci,	 priznáva	 sa	 mu	 status	 „negatívneho	
zákonodarcu“,	ktorý	svojimi	právnymi	závermi	a	názormi	ovplyvňuje	vývoj	
právnej	 úpravy,	 ak	 táto	 vykazuje	 rozpor	 s	 ústavou.	 Abstraktnú	 ochranu	
ústavnosti	 Ústavný	 súd	 SR	 napĺňa	 svojou	 činnosťou	 podľa	 čl.	 128	Ústavy	
SR,	 keď	podáva	 výklad	ústavy	 alebo	ústavného	 zákona,	 ak	 je	 vec	 sporná,	
pričom	 tento	 výklad	 je	 priamo	 z	 ústavy	 SR	 všeobecne	 záväzný	 (Drgonec,	
2007).	Konkrétna	 kontrola	 ústavnosti	 je	 naopak	 vždy	 spojená	 s	 riešením	
konkrétneho	 sporu	 na	 základe	 sťažnosti	 fyzickej	 alebo	 právnickej	 osoby,	
ktorá	má	za	to,	že	došlo	k	zásahu	do	jej	práv	a	slobôd	ustanovených	ústavou	
SR	 či	 medzinárodnými	 zmluvami	 garantujúcimi	 ochranu	 ľudských	 práv	
a	základných	slobôd	konaním	orgánu	verejnej	moci	(Ondrová,	2016).

Z	organizačného	hľadiska	sa	Ústavný	súd	SR	skladá	z	13	sudcov	ústavného	
súdu	s	funkčným	obdobím	12	rokov.	Sudcov	Ústavného	súdu	SR	vymenúva	
a	odvoláva	prezident	SR,	rovnako	ako	i	predsedu	a	podpredsedu	Ústavného	
súdu	SR	na	návrh	Národnej	rady	SR,	ktorá	mu	navrhuje	dvojnásobný	počet	
kandidátov	na	sudcov.	Návrhy	na	voľbu	kandidátov	sudcov	Ústavného	súdu	
SR	môžu	podať	Národnej	rade	SR	poslanci,	vláda,	predseda	Ústavného	súdu	
SR,	predseda	Súdnej	rady	alebo	najmenej	jej	5	členov,	predseda	Najvyššieho	
súdu	 SR,	 generálny	 prokurátor	 SR,	 verejný	 ochranca	 práv,	 profesijné	
organizácie	 právnikov	 (napr.	 Slovenská	 advokátska	 komora),	 vedecké	
inštitúcie	pôsobiace	v	oblasti	práva	(právnické	fakulty).	Otázkou	na	tomto	
mieste	 je	 či	 nie	 je	 vhodné	 sa	 inšpirovať	 výberom	 sudcov	 na	 Európskom	
súde	pre	 ľudské	práva	a	Súdnom	dvore	EÚ.	Zmena	by	zahŕňala	 zriadenie	
poradného	orgánu	v	 tom	smere,	 že	okrem	existujúceho	ústavnoprávneho	
výboru	by	pri	Národnej	rade	existoval	i	ďalší	tzv.	„poradný	výbor“	zložený	
z	 kvalifikovaných	 odborníkov	 v	 právnej	 oblasti;	 títo	 by	 mohli	 nestranne	
a	dôkladne	posudzovať	kandidátov	na	sudcov	Ústavného	súdu	SR	(Mazák,	
2018).

Rozhodovaciu	 právomoc	 vykonávajú	 ústavní	 sudcovia	 v	 pléne	 alebo	
v	 senátoch.	 Samotné	 plénum	 Ústavného	 súdu	 SR	 sa	 skladá	 zo	 všetkých	
sudcov	Ústavného	súdu	SR	s	 tým,	že	Ústavný	súd	SR	môže	v	pléne	konať	
a	uznášať	sa	v	prípade	prítomnosti	aspoň	nadpolovičnej	väčšiny	všetkých	
sudcov,	 teda	 aspoň	 siedmich.	 V	 pléne	 Ústavný	 súd	 SR	 napr.	 rozhoduje	
o	 vyhlásení	 uvoľnenia	 funkcie	 prezidenta	 SR	 v	 dôsledku	 nemožnosti	 jej	
zastávania	viac	než	6	mesiacov,	o	obžalobe	podanej	Národnou	radou	SR	na	
prezidenta	za	úmyselné	porušenie	Ústavy	SR	alebo	za	vlastizradu,	o	súlade	
zákonov,	nariadení,	všeobecne	záväzných	právnych	predpisov	ministerstiev	
a	ostatných	ústredných	orgánov	štátnej	správy	s	ústavou,	ústavnými	zákonmi	
a	s	medzinárodnými	zmluvami,	s	ktorými	vyslovila	súhlas	Národná	rada	SR	
a	ktoré	boli	 ratifikované	a	vyhlásené	spôsobom	ustanoveným	zákonom,	o	
súlade	 dojednaných	medzinárodných	 zmlúv,	 na	 ktoré	 je	 potrebný	 súhlas	
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Národnej	rady	SR,	s	ústavou	alebo	s	ústavným	zákonom,	o	tom,	či	predmet	
referenda,	ktoré	sa	má	vyhlásiť	na	základe	petície	občanov	alebo	uznesenia	
Národnej	rady	SR	je	v	súlade	s	ústavou	alebo	s	ústavným	zákonom,	o	výklade	
ústavy	SR	alebo	ústavného	zákona,	ak	je	vec	sporná,	o	ústavnosti	a	zákonnosti	
volieb	prezidenta,	volieb	do	Národnej	rady	SR,	orgánov	územnej	samosprávy	
a	Európskeho	parlamentu,	o	sťažnostiach	proti	výsledku	referenda	a	proti	
výsledku	ľudového	hlasovania	o	odvolaní	prezidenta,	o	tom,	či	rozhodnutie	
o	rozpustení	alebo	pozastavení	činnosti	politickej	strany/hnutia	je	v	zhode	
s	ústavnými	zákonmi	a	s	inými	zákonmi,	o	tom,	či	rozhodnutie	o	vyhlásení	
výnimočného/núdzového	 stavu	 bolo	 vydané	 v	 súlade	 s	 ústavou	 alebo	
s	 ústavným	 zákonom,	 o	 súlade	 uznesenia	 Národnej	 rady	 SR	 o	 zrušení	
prezidentovej	 amnestie	 alebo	 individuálnej	 milosti	 s	 ústavou.	 Plénum	
Ústavného	súdu	SR	dáva	súhlas	na	väzobné	stíhanie	sudcu	Ústavného	súdu	
SR,	 sudcu	 a	 generálneho	 prokurátora	 a	 vykonáva	 disciplinárne	 konanie	
voči	 predsedovi	 a	 podpredsedovi	 Najvyššieho	 súdu	 SR	 a	 generálnemu	
prokurátorovi	 a	 tiež	 zjednocuje	názory	 senátov	Ústavného	 súdu.	Výpočet	
rozhodovacej	činnosti	spadajúcej	do	pôsobnosti	pléna	Ústavného	súdu	SR	
rámcovo	 vymedzuje	 jednak	 ústava	 SR	 v	 1.	 oddiely	 VII.	 hlavy,	 a	 následne	
i	zákon	č.	314/2018	Z.	z.	o	Ústavnom	súde	Slovenskej	republiky	a	o	zmene	
a	doplnení	niektorých	 zákonov	 (ďalej	 len	 „zákon	 č.	 314/2018	Z.	 z.“),	 keď	
podrobné	pojedanie	o	nich	by	prekročilo	vymedzený	rámec	tohto	príspevku.

V	 senátoch	 rozhoduje	 Ústavný	 súd	 SR	 vo	 veciach,	 ktoré	 nepatria	 do	
pôsobnosti	pléna	Ústavného	súdu.	Senát	ústavného	súdu	sa	skladá	z	troch	
sudcov	Ústavného	 súdu,	 z	 ktorých	 jeden	 je	predsedom	senátu	Ústavného	
súdu	 s	 tým,	 že	 senát	 sa	 uznáša	 nadpolovičnou	 väčšinou	 hlasov	 svojich	
členov.	 V	 senátoch	 Ústavný	 súd	 SR	 rozhoduje	 najmä	 kompetenčné	 spory	
medzi	 ústrednými	 orgánmi	 štátnej	 správy,	 ako	 i	 v	 sporných	 prípadoch	 o	
tom,	či	je	daná	kontrolná	pôsobnosť	Najvyššieho	kontrolného	úradu	SR,	o	
sťažnostiach	fyzických	osôb	alebo	právnických	osôb,	ak	namietajú	porušenie	
svojich	 základných	 práv	 alebo	 slobôd,	 alebo	 ľudských	 práv	 a	 základných	
slobôd	 vyplývajúcich	 z	 medzinárodnej	 zmluvy,	 ktorú	 SR	 ratifikovala	 a	
bola	vyhlásená	spôsobom	ustanoveným	zákonom,	o	sťažnostiach	orgánov	
územnej	samosprávy	proti	neústavnému	alebo	nezákonnému	rozhodnutiu	
alebo	 inému	 neústavnému	 alebo	 nezákonnému	 zásahu	 do	 vecí	 územnej	
samosprávy	alebo	o	sťažnosti	proti	rozhodnutiu	o	overení	alebo	neoverení	
mandátu	poslanca	Národnej	rady	SR.	Samotná	právomoc	Ústavného	súdu	
SR	rozhodovať	je	buď	výslovné	tomuto	súdu	priznaná,	resp.	si	 ju	Ústavný	
súd	vyvodí,	ak	zistí,	že	ústavné	normy	mu	poskytujú	implicitnú	právomoc	
chrániť	ústavnosť	a	o	veci	rozhodnúť	(Drgonec,	2018).	Je	zrejmé,	že	Ústavný	
súd	SR	 je	prominentným	súdom,	ktorý	má	oprávnenie	pomerovať	právne	
predpisy	s	fundamentálnym	rozhodnutím	suveréna	o	druhu	a	forme	vlastnej	
politickej	existencie.
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3 VÝZNAM ÚSTAVNÉHO SÚDU 

Ústava	ako	 taká	 je	nadradená	všetkým	procesom	v	 štáte,	 vrátane	 tých	
politických	a	je	tým	dokumentom,	ktorý	dáva	obyvateľom	právnu	istotu,	že	
orgány	verejnej	moci	budú	konať	predvídateľným	spôsobom	a	že	politická	
moc	bude	vykonávaná	podľa	vopred	stanovených	pravidiel.	 (Ľalík,	2015).	
Zároveň	vymedzuje	práva	jednotlivca	a	jeho	nároky	voči	orgánom	verejnej	
moci.	Vzhľadom	na	vyššie	v	texte	spomenuté	právomoci	Ústavného	súdu	SR	
je	zrejmé,	že	tento	orgán	predstavuje	brzdu	a	protiváhu	tak	k	parlamentu,	
ako	 i	 k	 výkonnej	moci,	 v	 čom	 spočíva	 jeho	 dôležitosť	 a	 význam.	Napriek	
skutočnosti,	 že	 je	 to	 orgán	 súdneho	 typu,	 nemožno	 uprieť,	 že	má	 blízko	
k	politike.	Ústavný	súd	sa	nesporne	stáva	stredobodom	záujmu	politických	
strán,	ktoré	sa	snažia	o	 to,	aby	sa	stal	mocenským	nástrojom	ich	politiky,	
keďže	 je	oprávnený	 realizovať	výklad	ústavy	obsahujúci	úpravu	politicky	
najvýznamnejších	 vzťahov	 v	 spoločnosti.	 Prioritou	 snáh	politických	 strán	
je	 odklon	 ústavy	 a	 jej	 výkladu	 takým	 smerom,	 ktorý	 najviac	 vyhovuje	
ich	 vlastným	 predstavám,	 záujmom	 a	 hodnotovému	 svetu.	 Realizácia	
právomocí	Ústavného	súdu	SR	by	však	vždy	mala	byť	nestranná,	objektívna,	
dobromyseľná	a	nemala	by	podliehať	politickým	želaniam,	ale	právu.

Skutočnosť,	že	o	takýto	výkon	pôsobnosti	Ústavného	súdu	SR	pôjde,	by	
malo	 zaručovať	personálne	obsadenie,	 a	 to	 sudcovia	Ústavného	 súdu	SR,	
svojou	 odbornosťou,	 poctivosťou,	 dôveryhodnosťou	 a	morálkou.	 Nakoľko	
sú	sudcovia	Ústavného	súdu	SR	osobnostnou	zárukou	toho,	že	Ústavný	súd	
SR	bude	skutočným	ochrancom	ústavy,	je	výber	kandidátov	na	túto	funkciu	
ako	i	samotný	následný	výber	spomedzi	kandidátov	najdôležitejším	krokom	
k	naplneniu	potenciálu	Ústavného	 súdu	SR,	 keďže	 títo	po	dobu	12	 rokov	
majú	možnosť	ovplyvňovať	podobu	Slovenska.

Napriek	 skutočnosti,	 že	 na	 Slovensku	 je	 v	 rámci	 inštitucionálnej	
organizácie	 štátu	 kontrola	 ústavnosti	 ako	 kľúčového	 prvku	 vedúcemu	
k	 právnemu	 štátu,	 zverená	 do	 rúk	 sudcov	 Ústavného	 súdu	 SR	 ako	 tých	
najpovolanejších	 rozhodnúť	 o	 tom,	 čo	 je	 právom	 v	 prejednávaných	
prípadoch,	 i	 v	 rozhodovacej	 činnosti	 Ústavného	 súdu	 SR	 sa	 vyskytujú	
mimoprávne	prvky.	V	priebehu	pôsobenia	Ústavného	súdu	SR	od	roku	1993	
sme	mohli	byť	svedkami	i	takých	udalostí,	keď	Ústavný	súd	SR	poprel	svoje	
skôr	vyslovené	právne	závery	a	názory	bez	toho,	aby	relevantne	zdôvodnil	
okolnosti,	 ktoré	 ho	 viedli	 k	 odklonu	 v	 jeho	 predchádzajúcom	názorovom	
smerovaní,	prípadne	okolnosti,	 ktoré	ho	viedli	 k	 tomu,	 že	nenadviazal	na	
svoju	 predchádzajúcu	 rozhodovaciu	 prax.	 Uvedené	 vnáša	 do	 pôsobnosti	
a	kredibility	Ústavného	súdu	SR	v	očiach	verejnosti	pochybnosti	a	aj	stratu	
dôvery	v	danú	 inštitúciu,	 nakoľko	 sa	nemožno	ubrániť	 tomu,	 že	niektoré	
rozhodnutia	Ústavného	súdu	SR	sa	nekoncentrovali	výlučne	na	Ústavu,	ale	
boli	 ovplyvnené	 inými	 faktormi,	 ktoré	 do	 rozhodovania	 Ústavného	 súdu	



PUBLICY 2019 – Zborník príspevkov doktorandov

121

SR	nepatria.	Príkladom	za	všetky	môže	byť	rozhodovanie	Ústavného	súdu	
SR	 o	 kreačnej	 právomoci	 prezidenta	 SR	 pri	menovaní	 sudcov	 Ústavného	
súdu	SR,	keď	výklad	menovacích	právomocí	prezidenta	sa	v	rozhodovacej	
činnosti	Ústavného	súdu	SR	značne	varioval	(Drgonec,	2018).

I	v	tejto	spojitosti	sa	dlhodobo	vedú	diskusie	ako	zvýšiť	dôveru	spoločnosti	
v	inštitúcie	ako	také	a	ich	rozhodnutia,	Ústavný	súd	SR	nevynímajúc,	keďže	
je	 jednou	 z	 najdôležitejších	 inštitúcií	 demokratického	 právneho	 štátu.	
Predmetom	 polemík	 sa	 stala	 tak	 zmena	 praxe	 pri	 voľbe	 kandidátov	 na	
ústavných	sudcov,	ako	i	zvýšenie	kvalitatívnych	požiadaviek	na	zastávania	
takéhoto	 postu.	 Silnejú	 hlasy	 za	 zmenu	 úpravy	 v	 smere	 navýšenia	
nevyhnutného	kvóra	hlasujúcich	poslancov	v	Národnej	rade	SR	za	kandidátov	
na	 ústavných	 sudcov	 z	 prostej	 väčšiny	 na	 ústavnú	 väčšinu,	 resp.	 zmena	
praxe	a	otočenie	súčasného	využívaného	modelu	výberu	ústavných	sudcov	
po	vzore	Českej	 republiky,	 a	 to	 tak,	 že	návrh	na	kandidátov	by	 realizoval	
prezident	SR	a	schvaľoval	by	ich	parlament,	prípadne	zavedenie	tretinového	
modelu,	 kedy	 by	 voľba	 sudcov	Ústavného	 súdu	 pomerne	 spadala	 do	 rúk	
parlamentu,	prezidenta	a	Súdnej	rady	SR.	V	záujme	odpolitizovať	Ústavný	
súd	SR	a	zabezpečiť	nestranné	rozhodovanie	sudcov	Ústavného	súdu	SR,	či	
už	o	právach	jednotlivcov	alebo	o	najvýznamnejších	vzťahov	v	spoločnosti	
tak,	 aby	 ochrana	 práva	 v	 materiálnom	 právnom	 štáte	 bola	 nadradená	
politickým	cieľom,	či	inému	účelu,	sa	pred	každou	voľbou	sudcov	Ústavného	
súdu	SR	skloňuje	požiadavka	na	to,	aby	sudcami	Ústavného	súdu	SR	neboli	
aktívni	politici.	 (Wifling,	2018).	Práve	napr.	zvýšenie	nevyhnutného	kvóra	
na	3/5-iny	na	zvolenie	kandidátov	na	funkciu	sudcov	by	pomohlo	k	tomu,	
aby	sa	na	ich	voľbe	mohla	aktívne	podieľať	i	opozícia	v	parlamente,	ktorá	
nemá	politickú	väčšinu,	 čo	by	viedlo	k	 väčšej	 snahe	o	hľadanie	konsenzu	
koalície	 a	 opozícia	 o	 nominovanie	 osôb,	 ktorých	 hodnotový	 pohľad	 je	
akceptovateľný	a	v	rovnováhe	s	predstaviteľmi	tak	koalície,	ako	i	opozície	
v	 parlamente.	 Logicky	 v	 záujme	 vybudovania	 rešpektovanej	 inštitúcie	
vyznieva	aj	požiadavka,	aby	sudcami	Ústavného	súdu	SR	boli	predovšetkým	
uznávaní	odborníci	právnických	povolaní,	než	aktívni	politici.	Na	uvedené	
zmeny	je	však	potrebná	politická	vôľa	pracovať	na	zmene	samotnej	Ústavy	
SR	 v	 oblasti	 kreovania	 personálneho	 substrátu	 Ústavného	 súdu	 SR,	 ako	
i	 v	oblasti	konkrétnejšieho	nastavenia	kritérií	na	 jednotlivých	kandidátov	
na	takúto	funkciu.

S	prihliadnutím	na	už	uvedené	môžu	vznikať	otázky	či	by	právomocami,	
ktoré	v	súčasnosti	vykonáva	Ústavný	súd	SR	nemal	disponovať	iný	orgán.	
Ústavný	 súd	 rovnako	 ako	 i	 iné	 inštitúcie	 verejnej	 moci	 nie	 vždy	 našiel	
správnu	 odpoveď	 na	 predmet,	 ktorý	 prejednával	 a	 ako	 každý	 iný	 orgán	
môže	 pochybiť	 a	 vec	 rozhodnúť	 nespravodlivo.	 Natíska	 sa	 otázka	 či	 by	
orgán	ochrany	ústavnosti	nemohol	byť	zákonodarný	orgán,	a	to	parlament.	
Parlament	 je	však	orgán,	v	ktorom	sa	zvádzajú	výrazné	politické	boje,	od	
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ktorých	 by	 mal	 orgán	 poverený	 ochranou	 ústavnosti	 abstrahovať,	 resp.	
zaujať	 nad	 nimi	 nadradené	 postavenie	 a	 rozhodovať	 v	 zmysle	 princípov	
a	ústavných	hodnôt.	Legitimita	zakotvenia	súdnej	kontroly	ústavnosti	tkvie	
aj	v	tom,	že	napriek	skutočnosti,	že	i	parlament	má	svoje	miesto	pri	ochrane	
ústavnosti	 najmä	 v	 smere	 uznášania	 sa	 na	 takom	 znení	 zákonov,	 ktoré	
s	 ústavou	 nijako	 nekolidujú,	 perspektíva	 jeho	 vnímania	 a	 posudzovania	
sporov	 je	 iná.	 Inakosť	 tohto	vnímania	 spočíva	v	 tom,	 že	nemožno	zrejme	
dôvodne	 očakávať,	 existenciu	 prioritného	 záujmu	 na	 strane	 parlamentu	
vetovať	 ústave	 nevyhovujúcu	 legislatívu	 či	 ju	 nejakým	 spôsobom	
spochybňovať,	 keďže	 na	 jej	 prijímaní	 sám	 participoval.	 Uvedeným	 by	
popieral	 svoju	 vlastnú	 činnosť	 a	 dôveryhodnosť	 vo	 vlastné	 rozhodnutia,	
a	preto	súdna	kontrola	ústavnosti	sa	 javí	ako	racionálna	voľba	pri	vedení	
diskusie,	 úvah	 a	 hodnotenia	 o	 tom,	 či	 už	 raz	 prijaté	 legislatívne	 riešenia	
či	rozhodnutia	orgánov	verejnej	moci	sú	súladné	s	ústavou.	Pri	súčasnom	
znení	 Ústavy	 SR	 je	 vo	 vzťahu	 k	 parlamentu	 jediným	 subjektom,	 ktorý	
môže	vetovať	zákony	ním	prijaté	prezident	SR.	Veto	prezidenta	SR	je	však	
pomerne	ľahko	parlamentom	prelomiteľné.	Ústavný	súd	SR	sa	preto	dostáva	
do	postavenia	 orgánu,	 ktorý	napĺňa	 funkciu	 neexistujúcej	 druhej	 komory	
parlamentu	či	„ďalšieho“	prezidentského	veta.	Súdna	moc	je	tá	zložka,	ktorá	
môže	vynucovať	rešpektovanie	jej	rozhodnutí	aj	vtedy,	keď	to	pre	ostatné	
zložky	moci	či	samotných	účastníkov	na	politickom	boji	nie	je	výhodné.	Je	
evidentné,	že	súdy	sú	pasované	do	role	tej	zložky	moci,	ktorá	vzhľadom	na	
svoju	 inštitucionálnu	 nezávislosť,	 nestrannosť	 rozhodovania	 a	 povinnosť	
presadzovať	spravodlivosť,	je	právom	zložkou	externej	kontroly	ostatných	
zložiek	moci.	(Ľalík,	2015)	

Možno	však	polemizovať	i	nad	tým,	že	pokiaľ	je	to	súdna	moc,	ktorá	má	
vykonávať	kontrolu	ústavnosti,	prečo	táto	právomoc	neprináleží	v	rovnakom	
rozsahu	ako	Ústavnému	súdu	SR	 i	 všetkým	ostatným	súdom,	ktoré	 sú	 tiež	
povinné	 hľadať	 a	 realizovať	 spravodlivosť	 v	 prejednávaných	 kauzách.		
Sudcovia	všeobecného	súdnictva	by	si	v	takom	prípade	atrahovali	právomoci,	
ktorými	disponujú	senáty	a	najmä	plénum	Ústavného	súdu	SR.	V	nadväznosti	
na	uvedené	poukazujeme	na	to,	že	súčasné	znenia	procesných	predpisov	sú	
nastavené	tak,	že	v	prípade	ak	všeobecný	súd	dospel	pred	rozhodnutím	veci	
k	záveru,	že	sú	splnené	podmienky	na	konanie	o	súlade	právnych	predpisov	
podá	Ústavnému	súdu	SR	návrh	na	začatie	konania	podľa	zákona	č.	314/2018	
Z.	z.	a	konanie	o	spore	uznesením	preruší.	Je	teda	zrejmé,	že	do	kompetencie	
sudcu	všeobecného	súdu	nepatrí	spor	o	súlad	právnych	predpisov	s	ústavou	
SR.	 Je	 to	dané	 z	dôvodu,	 že	 sudca	 všeobecného	 súdu	 rozhoduje	 konkrétne	
individuálne	spory	jednotlivých	účastníkov	konania	a	 jeho	optika	je	zúžená	
na	daný	spor	a	zväčša	na	podústavné	právo	naproti	sudcovi	Ústavného	súdu	
SR	nutne	nazerajúceho	na	prípad	optikou	Ústavy	SR	a	rozhodujúceho	spory	
o	ústavnosť	i	v	oblasti	politiky	a	politických	vzťahov.	
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ZÁVER

V	ostatnom	čase	došlo	k	značnému	oživeniu	diskusie	o	úlohe	Ústavného	
súdu	 SR	 v	 slovenskom	 právnom	 a	 politickom	 systéme	 najmä	 v	 spojitosti	
s	nedávnou	voľbou	ústavných	sudcov.	Koncept	súdnej	ochrany	ústavnosti	
je	vždy	aktuálnou	témou,	keďže	v	demokratickom	a	právnom	štáte	by	mal	
byť	 priestor	 na	 sebaspochybňovanie	 existujúcich	modelov,	 a	 to	 v	 záujme	
výzvy	 hľadania	 čoraz	 lepších	 alternatív.	 I	 na	 Slovensku	 sa	 ozývajú	 hlasy	
vedúce	 od	 zmeny	 súčasného	modelu	 ústavného	 súdnictva	 v	 oblasti	 jeho	
kreovania	 najmä	 s	 cieľom	 zamedziť	 politickému	 vnímaniu	 Ústavného	
súdu	SR	cez	jeho	personálne	obsadenie,	až	po	celkovú	zmenu	zložky	moci	
v	 rámci	 jej	 trojdelenia,	 do	 ktorej	 pôsobnosti	 by	 ochrana	 ústavnosti	mala	
patriť.	 	K	polemickým	otázkam	patrí	 i	možnosť	rozšírenia	právomoci	byť	
strážcom	ústavy	SR	i	na	všeobecné	súdy	nielen	na	Ústavný	súd	SR.	Máme	
za	to,	že	je	nepochybné,	že	model	ochrany	ústavnosti	v	podobe	ústavného	
súdnictva	 je	 na	 Slovensku	 zaužívaný	 a	má	 i	 dlhodobý	 historický	 kontext	
a	 vývoj	 vzhľadom	 na	 čo	 jeho	 úplný	 prerod	 či	 radikálnu	 transformáciu	
neočakávame.	Ústavný	súd	SR	 je	orgán	s	výrazným	vplyvom	na	charakter	
štátu	s	možnosťou	dávať	podobu	jeho	ďalšej	orientácií	a	jeho	vnútroštátnemu	
ako	 i	 medzinárodnému	 vnímaniu,	 keďže	 význam	 záležitostí,	 ktorými	
sa	 zaoberá	 je	 ďalekosiahly.	 Intenzita	 sily	 kontroly	 ústavnosti	 Ústavným	
súdom	spočíva	v	tom,	že	rozhodnutie	Ústavného	súdu	o	neústavnosti	musí	
rešpektovať	tak	zákonodarca,	ako	i	exekutíva	a	všeobecné	súdy.	Považujeme	
za	správne,	že	„hodnotením“	práce	zástupcov	ľudu	(suveréna)	v	parlamente	
nie	 je	 ten	 istý	 subjekt,	 teda	 parlament,	 keďže	 tento	 by	 nebol	 dostatočne	
motivovaný	k	 tomu,	aby	sankcionoval	 či	 spochybňoval	 svoj	vlastný	výkon	
v	 prípade	 schválenia	 zákonov	 v	 rozpore	 s	 ústavou.	 Rovnako	 možno	
uzavrieť,	že	Ústavný	súd	SR	sa	odlišuje	od	„klasických“	všeobecných	súdov	
a	 rozhoduje	 špecifickú	 agendu,	 a	 to	 spory	 o	 ústavnosť.	 Svedčí	mu	potom	
charakter	politického	orgánu,	hoci	nie	výlučne.	Máme	za	to,	že	by	pôsobilo	
kontraproduktívne	 i	 z	 hľadiska	 dĺžky	 konania	 či	 zjednocovania	 názorov	
na	 tak	 dôležité	 otázky	 týkajúce	 sa	 abstraktnej	 kontroly	 ústavnosti,	 ak	 by	
sa	 každý	 jeden	 sudca	 každého	 všeobecného	 súdu	 rozhodujúci	 prevažne	
individuálne	 spory	 účastníkov	 konania	 v	 režime	 podústavných	 právnych	
noriem,	 prípadne	 poskytujúci	 ochranu	 v	 oblasti	 správneho	 súdnictva,	
mal	 takouto	 agendou	 zaoberať.	 Uvedené	 spory	 o	 ústavnosť	 sú	 zväčša	
motivované	 snahou	nespokojnej	 časti	 politického	 spektra	 zvrátiť	 situáciu	
tak,	aby	výklad	prijatých	právnych	predpisov	vyhovoval	 ich	hodnotovému	
uchopeniu	a	záujmom.	Hoci	Ústavný	súd	SR	využíva	ako	orgán	súdneho	typu	
pri	svojej	pôsobnosti	prostriedky	príznačné	pre	justíciu,	agenda	spadajúca	
do	jeho	rámca	sa	nesporne	týka	politiky	a	politických	práv.	Ústavný	súd	SR	
rozhoduje	i	o	prístupe	štátu	k	jednotlivcovi,	o	výsledkov	volieb	či	o	postavení	
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politických	 strán	 atď.,	 teda	 svojimi	 rozhodnutiami	 zasahuje	 do	 oblastí	
ďalekosiahlejšieho	 významu	 než	 všeobecný	 súd	 a	 môže	 sa	 im	 i	 hĺbkovo	
venovať.	Napriek	skutočnosti,	že	tak	ako	pri	každom	orgáne	i	pri	Ústavnom	
súde	 možno	 viesť	 kritické	 pojednania	 o	 spravodlivosti	 niektorých	 jeho	
jednotlivých	konkrétnych	 rozhodnutí	 v	histórií	 jeho	 rozhodovania,	 ostáva	
i	naďalej	kľúčovým	a	efektívnym	nástrojom	ochrany	ústavnosti	v	spoločnosti	
a	 poskytuje	 právnu	 záruku	 ochrany	 ústavy,	 ktorá	 obmedzuje	 štátnu	moc	
v	 prospech	 záruky	 slobody	 jednotlivca.	 Nie	 je	 vylúčené,	 že	 v	 budúcnosti	
dôjde	k	zmene	spôsobu	kreovania	personálneho	substrátu	Ústavného	súdu	
SR,	či	k	zmene	nastavenia	kvalitatívnych	predpokladov	na	zastávania	postu	
sudcu	 ústavného	 súdu	 a	 obmedzenia	 ich	 aktívnej	 participácie	 v	 politike	
v	období	pred	uchádzaním	sa	na	daný	post,	a	to	najmä	v	záujme	eliminovať	
politický	 podtext	 voľby	 ústavných	 sudcov	 a	 zvýšenia	 presvedčivosti,	
odbornosti,	 nestrannosti	 a	 transparentnosti	 rozhodovania	 Ústavného	
súdu	SR	a	zastúpenia	názorovej	a	hodnotovej	plurality.	Cieľom	príspevku	je	
vyzvať	k	odborným	úvahám	na	nastolené	otázky.	Na	ich	prípadnú	realizáciu	
v	 praxi	 je	 však	 potrebná	 zmena	 ústavy,	 ktorú	 je	 možné	 dosiahnuť	 iba	
v	prípade,	ak	na	to	bude	na	Slovensku	politická	vôľa	v	podobe	súhlasu	aspoň	
trojpätinovej	 väčšiny	 všetkých	 poslancov	Národnej	 rady	 SR	 a	 teda	 zhoda	
v	rámci	vládnych	politických	strán.	Je	otázne	nakoľko	je	parlament	schopný	
zhodnotiť	záujem	na	vytvorení	takého	ústavného	súdu,	ktorý	by	i	politicky	
citlivé	kauzy	prejednával	pri	úplnom	rešpekte	a	zameraní	sa	na	ústavu	a	či	
je	vôľa	reagovať	na	túto	legitímnu	požiadavku	prijatím	takých	zmien	ústavy,	
ktoré	by	boli	relevantnými	krokmi	na	ceste	k	dosiahnutiu	daného	cieľa.
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 – PRÍPADOVÁ 
ŠTÚDIA MESTA PIEŠŤANY

Mgr. León Richvalský1

Abstract

The paper deals with the municipal elections in Piešťany. It provides a brief 
overview of the ex-mayors of the city of Piestany since the year 1990, as well 
as the electional attendance in the city. It focuses on analyzing the 2014 - 
2018 governing term and describes the candidates who competed in the last 
elections in November 2018. In the 2014 elections, mayor elected three times 
before was replaced by a new one. However, his governance was not received 
positively, which led to his electoral defeat in the most recent elections of 2018. 
The election has brought an interesting conclusion that expensive and extensive 
campaign is not always a guarantee of electoral success. 

KEY WORDS:	mayor,	municipal	elections,	Piešťany,	Tamajka,	Jančovič

ÚVOD

Mesto	 Piešťany	 sa	 nachádza	 v	 severo-východnej	 časti	 Trnavského	
samosprávneho	kraja,	má	rozlohu	4	420	ha	a	k	31.	decembru	2018	má	27	
534	 obyvateľov.	 Mesto	 pozostáva	 z	 dvoch	 katastrálnych	 území,	 Piešťany	
a	Kocurice,	v	rokoch	1973	–	1995	však	boli	katastrálne	územia	tri,	 treťou	
časťou	bola	dnes	samostatná	obec	Banka.	(Murín,	1996)	Prvým	primátorom	
Piešťan	bol	Viliam	Hájovský,	vo	voľbách	v	roku	1994	ho	na	poste	vystriedal	
Ivan	Mrázik.	Voľby	z	roku	1998	priniesli	post	primátora	Jurajovi	Csontosovi	
a	 vo	 voľbách	 v	 rokoch	 2002,	 2006	 a	 2010	 bol	 opakovane	 zvolený	 Remo	
Ciccuto.	 Voľby	 v	 roku	 2014	 priniesli	 zmenu	 v	 podobe	 nového	 primátora,	
Miloša	Tamajku.	Rok	2018	a	novembrové	voľby	priniesli	opätovne	zmenu	
a	post	primátora	v	súčasnosti	zastáva	Peter	Jančovič.	(ŠÚSR,	2018)	

Tabuľka 1:	Primátori	mesta	Piešťany	a	ich	stranícka	príslušnosť
Rok konania volieb Zvolený primátor Stranícka príslušnosť

1990 Viliam	Hájovský nezávislý

1994 Ivan	Mrázik nezávislý

1	Univerzita	 sv.	Cyrila	 a	Metoda	v	Trnave,	Fakulta	 sociálnych	vied,	Bučianska	4/A,	917	01	
Trnava,	leon.richvalsky@gmail.com



PUBLICY 2019 – Zborník príspevkov doktorandov

127

1998 Juraj	Csontos DS,	DÚ,	KDH,	SDSS,	SZS,	SDĽ

2002 Remo Cicutto nezávislý

2006 Remo Cicutto nezávislý

2010 Remo Cicutto nezávislý

2014 Miloš	Tamajka nezávislý

2018 Peter	Jančovič nezávislý
Zdroj:	Štatistický	úrad	Slovenskej	republiky,	1990	–	2018

V	 histórii	 primátorov	mesta	 Piešťany	majú	 nezávislí	 kandidáti	 drvivú	
prevahu,	nakoľko	jediným	kandidátom	s	pozadím	politickej	strany,	v	tomto	
prípade	koalície	strán,	bol	Juraj	Csontos	zvolený	v	roku	1998.	Od	roku	2002	
až	po	súčasnosť	sú	na	čele	mesta	nezávislí	kandidáti,	čím	sa	aj	v	Piešťanoch	
potvrdzuje	celoslovenský	trend	zvýšenej	podpory	nezávislých	kandidátov.	
(Horváth,	Machyniak,	2018)

Keď	 porovnáme	 volebnú	 účasť	 v	 piešťanských	 komunálnych	 voľbách	
s	celoštátnou	účasťou,	môžeme	pozorovať	podobný	trend	vývoja.	Podrobné	
štatistické	 údaje	 ku	 komunálnym	 voľbám	 z	 roku	 1990	 sú	 pre	 jednotlivé	
obce	bohužiaľ	nedostupné,	prvým	porovnateľným	rokom	je	teda	rok	1994.	
V	 rokoch	 1994	 a	 1998	môžme	 na	 celoštátnej	 úrovni	 hovoriť	 o	 najvyššej	
volebnej	 účasti	 v	 tomto	 type	 volieb,	 čo	platí	 aj	 v	 prípade	mesta	Piešťany.	
Roky	2002	a	2006	v	oboch	prípadoch	priniesli	pokles,	 rok	2006	dokonca	
historicky	najnižšiu	 volebnú	účasť	 v	 komunálnych	voľbách.	Voľby	v	 roku	
2010	vykázali	v	oboch	prípadoch	nárast	na	úrovni	cca.	2%.	Rozdiel	medzi	
vývojom	 celoštátnej	 účasti	 a	 účasti	 v	 meste	 Piešťany	 je	 viditeľný	 až	 na	
posledných	dvoch	 ročníkoch	komunálnych	volieb,	 kedy	 si	mesto	Piešťany	
zachovalo	 rastúci	 charakter	 a	 celoštátna	 úroveň	 zaznamenala	 pokles	
a	následne	mierny	nárast,	skôr	na	úrovni	stagnácie.	

Čo	 sa	 týka	 percentuálneho	 vyjadrenia	 volebnej	 účasti,	 rozdiely	 sú	 vo	
všetkých	 volebných	 rokoch	 výrazné.	 Mesto	 Piešťany	 vykazuje	 v	 tomto	
type	volieb	za	sledované	obdobie	priemernú	volebnú	účasť	36,62%,	čo	 je	
v	porovnaní	s	priemernou	celoslovenskou	účasťou	na	úrovni	50,03%	prepad	
o viac ako 13%. 

 
Tabuľka 2: Volebná	účasť	v	komunálnych	voľbách	na	Slovensku	a	v	meste	
Piešťany 

Komunálne voľby
(rok konania)

Celoslovenská
účasť v %

Piešťanská
účasť v % 

1994 52,42 39,49

1998 53,96 39,68
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2002 49,51 34,89

2006 47,65 33,34

2010 49,69 35,39

2014 48,34 36,44

2018 48,67 37,12
Zdroj:	Štatistický	úrad	Slovenskej	republiky,	1994	–	2018

1 VOLEBNÉ OBDOBIE 2014 – 2018

Vo	voľbách	z	15.	novembra	2014	sa	o	post	primátora	mesta	uchádzali	(v	
abecednom	poradí):	Ladislav	Benedikovič,	Remo	Cicutto,	Tomáš	Hudcovič,	
Andrej	Klapica,	 Jarmila	Staneková	a	Miloš	Tamajka.	Trojnásobný	primátor	
Remo	 Cicutto	 svoj	 post	 neobhájil,	 a	 jeho	 kreslo	 obsadil	 Miloš	 Tamajka,	
s	volebným	ziskom	2	817	hlasov,	čo	vyjadruje	31,1%	hlasov.

Graf 1:	Výsledky	voľby	primátora	v	Piešťanoch	vo	voľbách	2014	v	%
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Zdroj:	Štatistický	úrad	Slovenskej	republiky,	2014

Volebné	obdobie	2014	–	2018	bolo	poznamenané	viacerými	prešľapmi,	
ktoré	v	konečnom	dôsledku	priniesli	negatívny	postoj	občanov	k	vedeniu	
mesta.	 Hneď	 po	 nástupe	 do	 funkcie	 menoval	 nový	 primátor	 na	 pozíciu	
viceprimátora	 osobu,	 ktorá	 bola	 konateľom	 kontroverznej	 firmy	
„eSeminarky“,	 ponúkajúcej	 vysokoškolákom	 vypracovanie	 záverečných	
prác	za	finančný	obnos.	Spoločne	sa	pokúsili	o	reorganizáciu	radnice,	ktorej	
dôsledkom	 bolo	 zrušenie	 viacerých	 pozícií,	 prepustenie	 zamestnancov	
a	 prenos	 ich	 kompetencií	 na	 existujúcich	 zamestnancov.	 Tieto	 zmeny	
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sa	 ukázali	 ako	 neefektívne	 a	 priam	 poškodzujúce,	 v	 tichosti	 teda	 došlo	
k	opätovnému	obsadeniu	niektorých	zrušených	pracovných	pozícií.	Zároveň	
7.	 marca	 2015	 prebehol	 bezpečnostný	 audit,	 pri	 ktorom	 preukázateľne	
došlo	k	manipulácií	s	počítačmi	viacerých	zamestnancov	mestského	úradu,	
a	 z	 tohto	 dňa	 bol	 vymazaný	 záznam	 z	 bezpečnostných	 kamier.	 „...údajný 
bezpečnostný audit, ktorý nebol ničím iným, len kutraním sa v počítačoch 
zamestnancov za účelom hľadania kompromitujúcich materiálov.“	(Vojčiniak,	
2017	a)	

Dôsledkom	 týchto	 činov	 vyslovili	 poslanci	 mestského	 zastupiteľstva	
primátorovi	aj	viceprimátorovi	nedôveru,	ktorá	však	nemá	podľa	legislatívy	
žiaden	 právny	 účinok.	 Primátor	 tento	 akt	 označil	 za	 neopodstatnený,	
a	 v	 pozícii	 spolu	 s	 viceprimátorom	 zotrval.	 (SITA.	 2015)	 Primátor	 sa	
navyše	 rozhodol	 vytvoriť	 post	 druhého	 viceprimátora,	 na	 ktorý	 obsadil	
svojho	oponenta	a	kritika	Tomáša	Hudcoviča,	 čo	malo	podľa	neho	zlepšiť	
komunikáciu	 s	 poslancami.	 Obaja	 viceprimátori	 sa	 však	 počas	 volebného	
obdobia	 svojich	postov	vzdali	 a	27.	apríla	2017	post	obsadil	Martin	Valo,	
dlhoročný	 člen	 piešťanského	mestského	 zastupiteľstva	 a	 spoluzakladateľ	
hnutia	 Verejnosť	 proti	 násiliu	 z	 roku	 1989.	 (Vojčiniak,	 2017	 b)	 Počas	
pôsobenia	Miloša	Tamajku	došlo	aj	k	netransparentnému	zaobchádzaniu	so	
strategickým	mestským	podnikom,	Bytový	podnik	Piešťany.	Okrem	 iného	
z	 dozornej	 rady	 odvolal	 dlhoročnú	 konateľku	 a	 nahradil	 ju	 radničným	
úradníkom,	 ktorého	 postoje	 k	 demokratickým	procesom	boli	 v	minulosti	
prinajmenšom	 prekvapujúce.	 „Práve tento radničný úradník sa verejne 
netají svojím postojom k transparentnosti. Na zasadnutí zastupiteľstva pred 
časom vyhlásil, že zo slova transparentnosť sa mu zdvíha žalúdok. Od jari 
minulého roka to na mestskom úrade aj „excelentne“ zvládol preukázať. Po 
svojom nástupe na radnicu spolu so svojou sestrou Máriou Vermešovou už 
stihli utratiť na rôzne mestské zákazky bez akéhokoľvek zverejnia takmer pol 
milióna eur. A keď sa Vermeša poslanci na zastupiteľstve pýtali, či vôbec je 
odborne spôsobilý riadiť bytový podnik, odvrkol im, že mu na to postačujú 
dva výučné listy, ktoré vlastní. Iné predpoklady, ako i jeho profesijný životopis, 
poslancom odmietol prezradiť. Vraj ich do toho nič nie je.“	(Vojčiniak,	2017	c)	

Primátorovi	 sa	 taktiež	 nepodarilo	 počas	 celého	 obdobia	 zrealizovať	
občanmi	 dlhoročne	 žiadaný	 projekt	 mestskej	 plavárne,	 krytého	 bazéna	
alebo	 aquaparku.	 Snaha	 zohnať	 súkromného	 investora	 znamenala	
zastavenie	aktuálneho	projektu	a	ďalšiu	dodatočnú	investíciu.	Kvôli	prísnym	
podmienkam	nakoniec	súkromný	investor	odstúpil,	investície	boli	zbytočné	
a	 situácia	 zostáva	 nezmenená.	 Aj	 kvôli	 spomínaným	 skutočnostiam	
vníma	piešťanská	 verejnosť	 obdobie	 pôsobenia	Miloša	Tamajku	 na	 poste	
primátora	 skôr	 negatívne,	 čo	 sa	 odzrkadlilo	 aj	 vo	 výsledku	 komunálnych	
volieb	v	novembri	2018.	Zaujímavým	 faktom	 je,	 že	pár	dní	pred	voľbami	
došlo	 k	 rozposlaniu	 SMS	 správ	 veľkej	 časti	 obyvateľov	 Piešťan,	 ktoré	
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informovali	 o	 začiatku	 výstavby	 aquaparku.	 Začiatok	 výstavby	 mal	 však	
podobu	 slávnostného	 vyhĺbenia	 jednej	 jamy,	 ktorou	 sa	 výstavba	 hneď	 aj	
ukončila	 –	 investor	 totiž	 nemá	 potrebné	 povolenia,	 ani	 reálny	 projekt	 či	
rozpočtovú	kalkuláciu.	Pokračovanie	má	navyše	aj	fyzickú	bariéru,	ktorou	je	
stromoradie	brániace	pripojeniu	na	inžinierske	siete,	na	ktoré	nebolo	zatiaľ	
schválene	povolenie	k	výrubu.	(Piešťanský	denník,	2018.)

2 VOĽBY 2018

Vo	voľbách	konajúcich	sa	10.	novembra	2018	sa	o	post	primátora	mesta	
uchádzali	(v	abecednom	poradí):	Roman	Chudý,	Peter	Jančovič,	Miroslav	Juriš,	
Stanislav	Polonský,	Zuzana	Svrčeková,	Miloš	Tamajka,	Martin	Valo,	Samuel	
Vavrík	a	Pavol	Vermeš.	Miloš	Tamajka	svoj	post	neobhájil	a	primátorom	sa	
v	súčasnom	volebnom	období	stal	Peter	Jančovič,	so	ziskom	2	930	hlasov,	
čo	vyjadruje	32,6%	odovzdaných	hlasov.	Všeobecnú	nespokojnosť	občanov	
s	vedením	mesta	možno	vidieť	na	výsledku	exprimátora,	Miloša	Tamajku,	
ktorý	získal	1	316	hlasov	(14,6%),	čo	nie	je	ani	polovica	volebného	výsledku	
víťazného	kandidáta	Petra	Jančoviča.	Občania	ho	dokonca	nezvolili	ani	do	
mestského	zastupiteľstva,	kde	sa	umiestnil	na	pozícii	druhého	náhradníka.	
(Štepáneková,	2018)

Graf 2: Výsledky	voľby	primátora	v	Piešťanoch	vo	voľbách	2018	v	%
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Zdroj:	Štatistický	úrad	Slovenskej	republiky,	2018
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2.1 Kandidáti na post primátora v komunálnych voľbách 2018

Pri	každom	z	kandidátov	uvádzame	údaje	o	prostriedkoch	vynaložených	
na	 financovanie	kampane	z	voľne	dostupných	údajov	Ministerstva	vnútra	
SR	 a	 zároveň	 sebaprezentáciu	 kandidáta	 nájdenú	 po	 zadaní	 mena	 do	
internetového	vyhľadávania	alebo	sociálnych	sietí.	Predpokladáme,	že	týmto	
spôsobom	 informácie	 hľadá	 veľká	 časť	 voličov,	 preto	 je	 pre	 kandidátov	
dôležité	 mať	 aspoň	 základné	 informácie	 o	 sebe	 a	 svojom	 programe	
v	digitálnej	podobe.

Roman Chudý

Advokát,	nezávislý	kandidát,	49	rokov.	Na	kampaň	vynaložil	12	238,12	
€,	z	toho	2	886,74	€	na	úhradu	platenej	inzercie,	reklamy	alebo	politickej	
reklamy,	4	606,60	€	na	úhradu	volebných	plagátov	a	4	744,78	€	na	ostatné	
náklady	na	propagáciu.	(MINV,	2018)

Milí Piešťanci, aj Vy už máte dosť neustálych sľubov komunálnych politikov? 
30 rokov nám tu všetci sľubujú kúpalisko, domov dôchodcov, parkovací dom, 
rozvoj cestovného ruchu a realita? Ja nič nesľubujem. Prinášam riešenia. Hotel 
Slovan, hotel Lipa a ďalšie, kedysi pýchy nášho mesta, dnes na zaplakanie. 
Ako advokát viem, že takéto náročné spory sa dajú riešiť buď dohodou, alebo 
kvalitným právnym postupom. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohoda, 
budem iniciovať konanie o vyvlastnení s cieľom vyvlastniť tieto národné 
kultúrne pamiatky. Mesto Piešťany musí hájiť svoje záujmy a záujmy svojich 
obyvateľov!	(Chudý,	2018)

Peter Jančovič

Environmentalista,	 nezávislý	 kandidát,	 35	 rokov.	Na	 kampaň	 vynaložil	
907,75	 €,	 z	 toho	 681,18	 €	 na	 úhradu	 platenej	 inzercie,	 reklamy	 alebo	
politickej	 reklamy,	 93,60	 €	 na	 úhradu	 volebných	 plagátov	 a	 109,94	 €	 na	
ostatné	 náklady	 na	 propagáciu.	 Zároveň	 vykázal	 sumu	 23,03	 €	 keďže	
kandidoval	súčasne	na	funkciu	poslanca	mestského	zastupiteľstva.	(MINV,	
2018)

Som rodený Piešťanec a veľmi mi záleží na našom meste. V končiacom sa 
volebnom období pôsobím ako poslanec Mestského zastupiteľstva a predseda 
Komisie pre životné prostredie. Z tejto pozície som sa snažil pre obyvateľov 
mesta a samotné mesto Piešťany spraviť maximum a keďže prácu poslanca 
človek vykonáva popri zamestnaní, obetoval som veľa voľného času pre 
zlepšenie života v Piešťanoch a rozvoj mesta. Avšak pociťujem, že ako primátor 
môžem spraviť pre mesto a obyvateľov oveľa viac. Viem že ak spojím moje 
predstavy o meste Piešťany s entuziazmom a energiou ktorú v sebe mám, 
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dokážem spraviť veľa. Piešťany v mnohých oblastiach zaostávajú za okolitými 
mestami a pritom majú veľký potenciál, ktorý je treba správne uchopiť. Všetky 
kroky, ktoré ako primátor urobím, budú viesť predovšetkým k tomu, aby sa 
ľuďom v Piešťanoch žilo lepšie a aby Piešťany patrili medzi naj mestá na 
Slovensku.	(PNky,	2018 a)

Miroslav Juriš

Programátor,	 analytik,	 kadidát	 za	 stranu	 Ľudová	 strana	 pevnosť	
Slovensko,	 51	 rokov.	 Ľudová	 strana	 pevnosť	 Slovensko	 na	 kampaň	 pre	
svojich	kandidátov	vynaložila	9	077,26	€	(MINV,	2018)

Keď ma vedenie v Piešťanoch sídliacej Ľudovej strany Pevnosť Slovensko 
oslovilo ohľadom kandidatúry na primátora, dôkladne som o všetkom 
premýšľal. Po niekoľkých dňoch som návrh prijal, pretože len kritizovať pomery 
v našom meste nestačí. Je potrebné aktívne sa zasadiť o zmenu k lepšiemu. Ako 
primátor urobím všetko preto, aby v meste čo najlepšie fungovali základné 
veci: škôlky, školy, starostlivosť o seniorov, cesty, parkovanie, doprava, 
bezpečnosť v uliciach. To je to najdôležitejšie. Dobrým hospodárením znížim 
dlh mesta, ktorý dnes bráni jeho rozvoju. Po znížení dlhov nastane čas na 
rozvojové projekty, ako sú nové zariadenia pre seniorov, či plaváreň. Mám v 
kampani dve základné heslá: „Na prvom mieste Piešťanci“ a „Piešťany – dobré 
mesto pre život“. Ak získam dôveru voličov, tieto heslá v našom meste naplním 
reálnymi činmi.	(PNky,	2018a)

Stanislav Polonský

Medzinárodný	 obchod	 a	 medzinárodné	 vzťahy,	 kandidát	 za	 stranu	
Národná	 koalícia,	 69	 rokov.	 Národná	 koalícia	 na	 kampaň	 pre	 svojich	
kandidátov	vynaložila	34	583,95	€	(MINV,	2018)

Milé Piešťanky, milí Piešťanci, želám vám a vašim rodinám pevné zdravie a 
pohodu. Uchádzam sa o vašu priazeň ako kandidát na primátora nášho mesta. 
Služba vám a mestu je prvoradá. Mojou ambíciou je vniesť do vedenia mesta a 
mestského zastupiteľstva dôveryhodnú a konštruktívnu spoluprácu. Pričiním 
sa o čulú komunikáciu s vami a podchytenie vašich námetov na rozvoj mesta. 
Budem prispievať k poriadku, slušnosti a efektívnosti v činnosti MsÚ a MsZ, 
aktívne rozvíjať vzťahy s podnikateľmi, prispievať k vyhľadávaniu pracovných 
príležitostí, presadzovať starostlivosť o rodiny, rozširovanie siete kvalitných 
seniorských domov, podporovať zámer výstavby novej nemocnice, podporovať 
rozvoj turizmu a mesta ako medzinárodnej kongresovej destinácie, iniciatívne 
riešiť skvalitnenie verejnej infraštruktúry, ochranu architektonických hodnôt, 
upravenosť mesta, komunikovať s majiteľmi kúpeľov, dbať o budovanie 
zariadení na športové vyžitie a výchovu talentov.	(PNky,	2018 a)
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Zuzana Svrčeková

Materská	 dovolenka,	 nezávislá	 kandidátka,	 42	 rokov.	 Na	 kampaň	
vynaložila	12	710	€,	z	toho	10	229,43	€	na	úhradu	platenej	inzercie,	reklamy	
alebo	politickej	reklamy,	2	411,57	€	na	úhradu	volebných	plagátov	a	69	€	na	
ostatné	náklady	na	propagáciu.	(MINV,	2018)

Pochádzam z rodiny, ktorá bola odjakživa spätá s Piešťanmi, u nás doma 
sa neustále o ich možnostiach diskutovalo a najmä sa veľa v ich prospech 
vykonalo. Poučená touto rodinnou históriou viem, že nič nie je nemožné. 
Chcem nadviazať na všetko dobré, čo robilo z Piešťan jedinečné mesto, ale 
chcem, aby Piešťany mali aj rovnako slávnu budúcnosť. To nebude možné bez 
moderného riadenia, základom ktorého je komunikácia, ktorá otvára široké 
možnosti, o čom som sa sama počas mnohých rozhovorov presvedčila. Do 
riadenia mesta chcem vniesť ženskú diplomaciu. Prichádzam s novým tímom 
a so silným sociálnym programom, progresívnou koncepciou cestovného 
ruchu, efektívnym riešením dopravy, rozvojom kultúry a športu a novými 
investíciami do mesta. Ponúkam Piešťanom primátorku, ktorá je odhodlaná 
tvorivým spôsobom rozhýbať stojaté vody a realizovať svoje plány pre lepšie a 
modernejšie Piešťany.	(PNky,	2018a)

Miloš Tamajka

Primátor	 mesta	 Piešťany,	 nezávislý	 kandidát,	 42	 rokov.	 Na	 kampaň	
vynaložil	8	791,52	€,	z	toho	8	648	€	na	úhradu	platenej	inzercie,	reklamy	
alebo	politickej	reklamy,	a	143,52	€	na	úhradu	volebných	plagátov.	(MINV,	
2018)

Bývalý	 primátor	 po	 voľbách	 odstránil	 svoje	 predvolebné	web	 stránky	
a	 statusy	 zo	 sociálnej	 siete.	 Na	 ponuku	 sebaprezentácie	 na	 portáli	 PNky	
nereagoval.	Predvolebnú	rétoriku	však	vyplývajúc	z	predvolebných	diskusií	
postavil	na	viacerých	bodoch	širokého	zamerania	-	thermal	park,	plaváreň,	
projekt	Lesoprojekt,	škôlky,	základné	školy,	parkovací	dom,	MHD,	sociálna	
politika,	kultúra,	šport,	cyklotrasy,	geotermálna	energia.	(PNky,	2018b)

Martin Valo

Viceprimátor,	nezávislý	kandidát,	54	rokov.	Na	kampaň	vynaložil	659,70	
€,	 z	 toho	 620,34	 €	 na	 úhradu	 platenej	 inzercie,	 reklamy	 alebo	 politickej	
reklamy,	a	39,36	€	na	úhradu	volebných	plagátov.	(MINV,	2018)

Spolu sme Piešťany. Preto spolu, lebo poslanci a primátor deklarujú 
zlepšiť svoje mesto. A riadenie samosprávy je o spoločnej ceste pre občanov, o 
spoločných kompromisoch. O prioritách na 4 roky a vízii mesta v horizonte 20 
rokov a zvlášť pre každý rok. Bude lepšie, aby sa v Piešťanoch viac opravoVALO, 
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viac športoVALO, viac bicykloVALO a lepšie parkoVALO. Nezávislý kandidát za 
občanov na poslanca/primátora so skúsenosťami poslanca, predsedu komisie 
a zástupcu primátora. Bez absencií na rokovaniach. (Valo,	2018)

Samuel Vavrík

Podnikateľ,	nezávislý	kandidát,	33	rokov.	Na	kampaň	vynaložil	2	808,85	
€,	z	toho	1	570,51	€	na	úhradu	platenej	inzercie,	reklamy	alebo	politickej	
reklamy,	1208	€	na	úhradu	volebných	plagátov	a	30,34	€	na	ostatné	náklady	
na	propagáciu.	(MINV,	2018)

Moje meno je Samuel Vavrík, narodil som sa presne pred 33 rokmi v meste 
Piešťany. Vyštudoval som vysokú školu v Nitre, presnejšie Technickú fakultu 
so zameraním doprava, dopravné stroje a zariadenia. Pracujem od 15 rokov 
a môžem smelo povedať, že som mal toho najlepšieho učiteľa akého si človek 
môže v živote priať, môjho Otca. Podnikám v automobilovom odvetví v meste 
Piešťany. Kandidujem na post primátora mesta Piešťany, pretože to z viacerých 
dôvodov tak cítim. Jedným z dôvodov môjho cítenia a zároveň presvedčenia 
je, že mesto Piešťany akútne potrebuje RE-ŠTART tak ako počítač. Mesto 
potrebuje nový zmysel, zavedený mladou krvou a energiou. Chcem pracovať, 
pretože som tak bol vedený od detstva. Jedine poctivou prácou a odhodlaním, 
dokáže mesto Piešťany byť zdravým mestom pre každého z nás. Túžim byť 
viac v teréne ako v kancelárii, tam budem sedieť až vtedy, keď pomôžem mestu 
dobehnúť zanedbané investície.	(PNky,	2018 a)

Pavol Vermeš

Právnik,	 nezávislý	 kandidát,	 54	 rokov.	 Správu	 o	 prostriedkoch	
vynaložených	na	volebnú	kampaň	zatiaľ	nezverejnil.	(MINV,	2018)

Volám sa Pavol Vermeš a tretím rokom pôsobím vo funkcii vedúceho 
Právneho a klientského oddelenia Mestského úradu v Piešťanoch. Vo 
verejnej správe pôsobím bezmála dvadsať rokov, či už v štátnej správe alebo 
samospráve v rôznych postoch a stupňoch riadenia. Popri týchto činnostiach 
som vykonával a vykonávam pedagogickú činnosť, prednášam správne právo 
a správne konanie, čiže oblasť , ktorú aj aktívne vykonávam. To znamená, že 
som plne kvalifikovaný na výkon vo verejnej správe, či už na poli štátnej správy 
alebo samosprávy. To, že v týchto oblastiach v samotnom riadení a výkone 
samosprávnych funkcií mame značné nedostatky a rezervy, čo oslabuje 
samotný výkon orgánov samosprávy. Málokto si dnes uvedomuje daný stav, 
mestá a obce vykonávajú viac štátnej moci ako štát samotný. To znamená, že 
tlak na výkon týchto činností, pri limitovanom rozpočte kladie značné nároky 
na personálne obsadenie. Len kvalifikovaný odborník, vie účinne naplniť svoj 
volebný program. Dobre nastavený systém v značnej miere vie eliminovať 
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korupciu, je to na prospech výkonu samosprávnych funkcií, mesta a samotného 
občana.	(PNky,	2018	a)

Graf 3: Prostriedky	vynaložené	nezávislými	kandidátmi	na	volebnú	kampaň	
v	€
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V	 posledných	 komunálnych	 voľbách	 v	 Piešťanoch	 došlo	 k	 prekvapivej	
situácii,	kedy	vo	voľbách	zvíťazil	kandidát,	ktorý	do	kampane	zainvestoval	
v	 porovnaní	 s	 najviac	 nákladnými	 kampaňami	 len	 zlomok	 finančných	
prostriedkov.	Zatiaľ	čo	Zuzana	Svrčeková	a	Roman	Chudý	najviac	investovali	
do	 priamej	 kampane	 mierenej	 na	 občanov	 -	 väčšina	 obyvateľov	 Piešťan	
dostala	priamo	do	poštovej	schránky	graficky	spracované	volebné	brožúrky,	
letáky	 či	 perá,	 ostatní	 kandidáti	 bojovali	 o	 priazeň	 najmä	 na	 sociálnych	
sieťach.	Výnimkou	bol	len	Stanislav	Polonský,	ktorý	na	sociálnych	sieťach	až	
do	týždňa	pred	voľbami	ani	nefiguroval.	

Nový	 primátor	 oslovil	 ľudí	 zrejme	 tým	 najlepším	možným	 spôsobom,	
vlastnou	 aktivitou.	 Peter	 Jančovič	 je	 od	 roku	2014	poslancom	mestského	
zastupiteľstva,	v	ktorom	od	začiatku	svojho	pôsobenia	otváral	citlivé	témy	
a	 podával	 konštruktívne	 návrhy,	 týkajúce	 sa	 najmä	 životného	 prostredia.	
„Jančovič sa ukázal najmä ako autor poslaneckých uznesení, ktorých 
realizácia pomohla mestu získať dotácie na kompostáreň a zberný dvor, ale i 
uzneseniami v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré hneď obratom začali 
vytvárať v mestskej pokladnici úspory rádovo stovky tisíc eur.“ (Piešťanský	
denník,	2018)
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ZÁVER

Na	nového	primátora	momentálne	čaká	neľahká	situácia,	ktorú	na	radnici	
zanechalo	 predchádzajúce	 osadenstvo.	 Miloš	 Tamajka	 a	 jeho	 pôsobenie	
neboli	podľa	predstáv	piešťanských	voličov,	 o	 čom	svedčí	 aj	 jeho	volebný	
výsledok	v	novembrových	voľbách.	Predchádzajúci	primátor	Remo	Cicutto	
svoju	 pozíciu	 obhájil	 tri	 krát,	 čo	 je	 dôkazom,	 že	 v	 prípade	 spokojnosti	
nemajú	piešťanskí	občania	problém	primátora	zvoliť	opätovne.	Občianska	
dôvera	 v	 komunálnu	 politiku,	 ktorá	 bola	 predchádzajúcim	 volebným	
obdobím	naštrbená,	je	jedným	z	faktorov	s	ktorými	sa	nový	primátor	bude	
musieť	 vysporiadať.	 Peter	 Jančovič	 však	udal	 správny	 smer	hneď	voľbou	
svojho	 viceprimátora,	 za	 ktorého	 si	 vybral	Michala	 Bezáka.	 Ten	 pracoval	
pre	spoločnosť	Synot,	ktorá	podniká	okrem	iného	aj	v	oblasti	cestovného	
ruchu.	 Podieľal	 sa	 na	 projektoch	 kúpaliska	 Zelená	 žaba	 v	 Trenčianskych	
Tepliciach,	 hotela	 Elizabeth	 v	 Trenčíne	 a	 Grandhotela	 Tatra	 v	 českých	
Veľkých	 Karloviciach.	 (Palkovič,	 2018)	Možno	 sa	 teda	 v	 tomto	 volebnom	
období	 piešťanci	 dočkajú	 spomínaného	 aquaparku,	 ktorý	 je	 predmetom	
dlhoročných	debát.
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UDELENIE MILOSTI A AMNESTIE 
PREZIDENTOM

JUDr. Marek Šafár1

Abstract:

The subject of the article are legal institutions of pardon and amnesty 
according to the Slovak Constitution. The author of the article defines the 
basic concepts, keywords and forms of pardon and amnesty and describes 
the gradual development of legislation in the matters of pardon and amnesty. 
Due to the fact that the competences of the president in matters of pardons 
and amnesty are defined by the Constitution of the Slovak Republic, author 
analyzes the constitutional aspects of both legal institutions. In the conclusion 
the author summarized the findings and obtained knowledge and on their 
basis formulated potential recommendations in the form of de lege ferenda 
proposals.

KEY WORDS: pardon; amnesty; president; constitution;

ÚVOD

„Iustitia sine misericordia crudelitas est, misericordia sine iustitia est 
dissolutionis.“

(„Spravodlivosť bez milosrdenstva je krutosťou, milosrdenstvo bez 
spravodlivosti je matkou rozvratu“.)

Sv. Tomáš Akvinský

Milosť	 a	 amnestia	 sú	 právne	 inštitúty	 charakteristické	 pre	 moderné,	
demokratické	 a	 právne	 štáty.	 Hlavným	 účelom	 a	 zmyslom	milosti	 ako	 aj	
amnestie	 je	 zmiernenie,	 prípadne	 úplné	 odpustenie	 trestov	 uložených	
príslušnými	 súdmi.	 Oba	 uvedené	 inštitúty	 pritom	 nie	 sú	 novotou.	Milosť	
a	amnestia	boli	v	rôznych	formách	historickou	súčasťou	právnych	poriadkov	
štátnych,	 resp.	 iných	 územnosprávnych	 útvarov	 od	 dávnej	 minulosti.	
Pravdepodobne	nie	 je	možné	datovať	udelenie	vôbec	prvej	milosti,	 avšak	
ako nevyhnutný nástroj korekcie právnej normy opísal	 milosť	 už	 grécky	
filozof	Aristoteles	(384	–	322	pred	našim	letopočtom).

Právne	inštitúty	milosti	a	amnestie	sú	aktuálne	aj	v	dnešnej	dobe,	pričom	
v	 podmienkach	 Slovenskej	 republiky	 ide	 o	 ústavnoprávne	 kompetencie	
1	Fakulta	Sociálnych	vied	Univerzity	sv.	Cyrila	a	Metoda	v	Trnave,	Katedra	verejnej	správy,	
Bučianska	4/A,	917	01	Trnava.	Email:	maro.safar@gmail.com
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prezidenta	 republiky.	 Prezident	 Slovenskej	 republiky	 je	 tak	 oprávnený	
udeliť	 individuálnu	 milosť	 konkrétnej	 osobe,	 ako	 aj	 vydať	 rozhodnutie	
o	udelení	amnestie	–	v	spolupráci	s	predsedom	vlády	Slovenskej	republiky,	
resp.	s	príslušným	ministrom.

1 CHARAKTERISTIKA POJMOV MILOSŤ A AMNESTIA

Podstata	milosti	ako	aj	amnestie	je	do	značnej	miery	podobná.	Zmyslom	
oboch	právnych	inštitútov	je	odpustenie	alebo	zmiernenie	trestnoprávnych	
následkov	pričítaných	páchateľom	trestných	činov.	Napriek	tomu	nemožno	
pojmy	 „milosť“	 a	 „amnestia“	 vykladať	 ako	 synonymá	 označujúce	 ten	 istý	
právny	 akt	 hlavy	 štátu	 pri	 zmierňovaní	 trestov	 (prípadne	 iné	 oprávnené	
zásahy	 hlavy	 štátu	 do	 niektorého	 štádia	 trestného	 konania).	 Najmä	
v	 laických	kruhoch	 amnestia	 býva	 často	 subsumovaná	pod	pojem	milosť,	
resp.	je	vykladaná	ako	určitá	forma	milosti.	Toto	tvrdenie	môže	byť	čiastočne	
považované	 za	 správne,	 resp.	 pre	 laickú	 verejnosť	 sa	 môže	 zdať	 takéto	
vysvetlenie	postačujúce,	avšak	zamieňanie	týchto	terminologických	pojmov	
ako	obsahovo	rovnakých	nie	je	z	právneho	hľadiska	správne	a	znamenalo	by	
neprípustné	zjednodušenie	ich	výkladu	(Drgonec,	2012).

Pojem	 amnestia	 (lat.	 amnéstia)	 možno	 preložiť	 ako	 zhovievavosť,	
prepáčenie.	Amnestia	je	normatívnym	právnym	aktom,	ktorým	hlava	štátu	
alebo	iný	kompetentný	orgán	odpúšťa	právoplatne	uložený	trest,	nariaďuje	
nezačínať	 trestné	 stíhanie	v	určitej	 veci	 alebo	odstraňuje	následky	 trestu	
(Chovanec,	Palúš,	2004).

Amnestiou	 ako	 právnym	 inštitútom	 sa	 v	 súčasnosti	 rozumie	 najmä	
rozhodnutie	hlavy	štátu	o	hromadnom	odpustení	udelených	trestov,	ktoré	
môže	byť	spojené	so	zahladením	odsúdenia.	Amnestia	bola,	resp.	je	právo	
vládcu	–	panovníka	(vo	väčšine	moderných	štátoch	je	to	v	súčasnosti	najmä	
prezident)	 rozhodovať	 o	 odpustení	 trestov	pre	určitý	 okruh	odsúdených.	
Konkrétne	 právomoci	 hlavy	 štátu	 v	 tejto	 oblasti	 sa	 môžu	 v	 jednotlivých	
krajinách	 odlišovať,	 resp.	 	 na	 vydanie	 amnestie	 nemusí	 byť	 nevyhnutne	
oprávnený	 výlučne	 prezident	 ako	 hlava	 štátu,	 ale	 právomoc	 udeľovať	
amnestiu	môže	byť	príslušnými	právnymi	predpismi	daná	napr.	vláde	a	pod.	
Osobitosť	amnestijného	aktu	je	najmä	v	tom,	že	v	záujme	širších	politických	
a	 politicko-právnych	 cieľov	 sa	 jeho	 prostredníctvom	 štát	 zrieka	 práva	
trestného	postihu	osôb,	 ktoré	 sú	páchateľmi	 trestných	 činov (Hencovská,	
1986).

Právny	inštitút	udelenia	milosti	je	podobný	amnestii,	avšak	významnejší	
rozdiel	medzi	týmito	inštitútmi	spočíva	v	okruhu	osôb,	ktorých	sa	dotýkajú.	
Udelenie	milosti	 je	 individuálnym	 rozhodnutím	 oprávnenej	 osoby	 (hlavy	
štátu)	 voči	 konkrétnemu	 jednotlivcovi.	 Právne	 následky	 udelenej	 milosti	
sa	 tak	 vzhľadom	 na	 obsah	 a	 rozsah	 udelenej	milosti	 týkajú	 konkrétneho	
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jednotlivca.	 Podkladom	 pre	 udelenie	 milosti	 je	 spravidla	 žiadosť	 osoby,	
na	 ktorú	 sa	 má	 milosť	 vzťahovať	 (prípadne	 žiadosť	 inej,	 blízkej	 osoby).	
Nakoľko	 ide	 o	 individuálne	 rozhodnutie	 voči	 konkrétnej	 osobe,	 vecný	
obsah	udelených	milostí	nie	je,	resp.	nemusí	byť	rovnaký	a	to	z	dôvodu,	že	
pri	jej	udelení	sa	prihliada	na	subjektívne	dôvody	žiadateľa,	resp.	na	osobu	
žiadateľa.	 V	 najvšeobecnejšom	 zmysle	milosť	 znamená	 odpustenie	 trestu	
mimo	 trestného	 zákona	 a	mimo	 činnosti	 súdov,	 a	 to	 hlavnou	 štátu	 alebo	
orgánom	štátnej	moci	(Hencovská,	1986).

Ďalším	zásadným	rozdielom	medzi	milosťou	a	amnestiou	 je	v	spôsobe	
ich	 udelenia.	 Rozhodnutie	 o	 amnestii	 je	 všeobecne	 záväzným	 právnym	
predpisom,	 ktorý	 sa	 uverejňuje	 v	 Zbierke	 zákonov	 Slovenskej	 republiky.	
Rozhodnutie	 o	 udelení	 amnestie	 je	 individuálnym	aktom	aplikácie	 práva.	
V	Zbierke	zákonov	Slovenskej	republiky	sa	nezverejňuje	(Drgonec,	2012).

Z	uvedeného	základného	rozlíšenia	pojmov	milosť a amnestia	je	zrejmé,	
že	 k	 ich	 aplikovaniu	 prichádza	 za	 rozdielnych	 podmienok	 a	 okolností.	
Amnestia	sa	považuje	za	rozhodnutie	so	širšími	dôsledkami	ako	udelenie	
individuálnej	milosti.	K	vyhláseniu	amnestií	preto	spravidla	prichádza	pri	
výnimočných	 okolnostiach	 –	 významných	 štátnych	 výročiach,	 významnej	
udalosti,	zvolenie	novej	hlavy	štátu	a	podobne.	

Rozhodnutie	o	udelení	milosti	spravidla	nebýva	sprevádzané	podobnými	
výnimočnými	 udalosťami,	 keďže	 sa	 nejedná	 o	 všeobecne	 záväzný	 právny	
predpis	 zverejňovaný	 v	 Zbierke	 zákonov,	 ale	 vychádza	 z	 osobnej	 situácie	
jednotlivca,	ktorému	sa	milosť	udeľuje.

2 JEDNOTLIVÉ FORMY MILOSTI A AMNESTIE

Tak	 milosť	 ako	 aj	 amnestia	 môžu	 byť	 použité	 v	 rovnakej	 forme,	 čím	
majú	obdobné	účinky	voči	osobám,	ktorých	sa	týkajú.		Rozdielna	je	však	ich	
pôsobnosť.	V	rozhodnutí	o	udelení	milosti	je	konkretizovaný	adresát,	osoba	
ktorej	 sa	 milosť	 udeľuje.	 Oproti	 tomu	 je	 vyhlásenie	 amnestie	 všeobecné	
a	 vzťahuje	 sa	 hromadne	 na	 všetkých,	 ktorí	 spĺňajú	 podmienky	 určené	
v	 rozhodnutí	 o	 vyhlásení	 amnestie.	 Adresáti	 amnestie	 teda	 nie	 sú	 priamo	
v	rozhodnutí	hlavy	štátu	individualizovaní	a	okruh	osôb	je	určený	stanovenými	
podmienkami.	 V	 zmysle	 slovenského	 právneho	 poriadku,	 je	 významným	
rozdielom	medzi	milosťou	a	amnestiou	aj	tá	skutočnosť,	že	k	nadobudnutiu	
právnych	účinkov	vyhlásenej	amnestie	je	potrebná	kontrasignácia	predsedu	
vlády,	prípadne	určeného	člena	vlády	–	ministra	spravodlivosti.

Podľa	právnej	teórie	môže	byť	amnestia	ako	aj	milosť	vyhlásená/udelená	
v	 troch	 rôznych	 formách	 spoločných	 pre	 oba	 inštitúty.	 Týmito	 formami	
môžu	 byť	 abolícia,	 agraciácia	 alebo	 rehabilitácia.	 V	 právnych	 poriadkoch	
jednotlivých	 štátov	 môžu	 byť	 tieto	 formy	 charakterizované,	 prípadne	
vykladané	s	určitými	odlišnosťami	(Prusák,	2011).	
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Abolícia 

Abolícia	 (z	 lat.	abolere	=	zrušiť,	odstrániť)	 je	 jednou	z	 foriem,	ktorými	
môže	byť	vyhlásená	amnestia	či	udelená	milosť.	

Pojem	abolícia	pochádza	pravdepodobne	z	inštitútu	známeho	v	rímskom	
práve	ako	„abolitio generalis publica“,	ktorý	spočíval	v	tom,	že	pri	slávnostných	
príležitostiach	boli	obžalovaným	„sňaté putá a ich opätovné spútanie bolo 
povolené len po novej obžalobe.“	(Hencovská,	1986).	

Abolícia	je	v	súčasnosti	charakterizovaná	ako	príkaz	hlavy	štátu	orgánom	
činným	v	trestnom	konaní,	aby	sa	pre	určitý	trestný	čin	nezačínalo	trestné	
konanie,	 prípadne	 aby	 sa	 v	 už	 začatom	 trestnom	 konaní	 nepokračovalo	
a	 aby	 sa	 takéto	 trestné	 konanie	 zastavilo	 (Drgonec,	 2000).	 Aboličným	
účinkom	rozhodnutia	o	amnestii/milosti	je	v	tomto	prípade	neprípustnosť	
trestného	 stíhania	 v	 konkrétnej	 veci	 či	 veciach.	 Ide	 o	 významný	 zásah	
hlavy	 štátu	do	 trestného	konania,	 v	dôsledku	ktorého	páchateľ	 trestného	
činu	 nebude	 potrestaný,	 resp.	 páchateľ	 pravdepodobne	 ostane	 nezistený.	
Amnestia	vo	forme	abolície	preto	môže	byť	verejnosťou	vnímaná	pomerne	
citlivo	a	kontroverzne,	nakoľko	takýmto	rozhodnutím	hlavy	štátu	sa	trestné	
konanie	 v	 určitej	 veci	 zastavuje	 už	 v	 jeho	 prvotnom	 štádiu.	 Prípadne	 sa	
trestné	konanie	nezačína	vôbec.	Náležité	objasnenie	 trestného	činu,	 resp.	
podozrenia	zo	spáchania	trestného	činu	ako	aj	potrestanie	páchateľa	je	tak	
úplne	znemožnené.	Abolícia	totiž	znamená	absolútny	zásah	hlavy	štátu	do	
činnosti	orgánov	činných	v	trestnom	konaní,	resp.	tiež	do	súdnej	moci,	čím	
súdna	moc	stráca	oprávnenie	uplatniť	svoju	právomoc	a	orgánom	činným	v	
trestnom	konaní	je	znemožnené	pokračovať	vo	vyšetrovaní	smerujúcom	k	
odhaleniu	páchateľa	trestného	činu	(Palúš,	Somorovská,	2010).	Abolícia	je	
v	súčasnosti	pomerne	zriedkavou	formou	amnestie	a	to	práve	(nie	len)	kvôli	
dôvodným	pochybnostiam,	ktoré	môže	vyvolať.	Amnestiu,	resp.	milosť	vo	
forme	abolície	v	súčasnosti,	podľa	právneho	poriadku	Slovenskej	republiky,	
nie	je	možné	udeliť.	

Agraciácia

Agraciácia	(z	lat.	gratia	=	milosť),	je	ďalšia	z	foriem	amnestie	a	spočíva	
v	oprávnení	hlavy	 štátu	odpustiť,	prípadne	zmierniť	právoplatne	uložený	
trest.	 Trest	môže	 byť	 odpustený	 v	 plnej	 výške	 (aggratio plena)	 prípadne	
iba	 čiastočne	 (zmiernenie	 trestu).	 Odpustený	 môže	 byť	 tiež	 zvyšok	
zostávajúceho	 trestu	 (aggratio minus plena),	 čo	 má	 napr.	 za	 následok	
prepustenie	odsúdeného,	ktorému	bola	udelená	milosť,	alebo	na	ktorého	sa	
vzťahuje	amnestia	z	výkonu	trestu	odňatia	slobody.

V	porovnaní	s	abolíciou	sa	nejedná	o	zásah	hlavy	štátu	priamo	do	procesu	
objasňovania	trestnej	činnosti.	Hlava	štátu	nezasahuje	do	činnosti	polície,	
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resp.	prokuratúry,	ako	ani	do	priamej	činnosti	súdu.	Spáchaný	trestný	čin	
je	 tak	 riadne	 objasnený	 a	 zo	 strany	 hlavy	 štátu	 neprichádza	 k	 zásahom	
do	 trestného	 konania.	 Amnestia,	 resp.	 tiež	milosť	 vo	 forme	 agraciácie	 sa	
udeľuje	až	právoplatne	odsúdenému/odsúdeným	páchateľom.	Právo	hlavy	
štátu	 udeliť	 milosť	 vo	 forme	 agraciácie	 nie	 je	 časovo	 obmedzené,	 avšak	
z	povahy	tejto	formy	milosti	vyplýva,	že	k	jeho	uplatneniu	môže	prísť	pred	
začatím	 výkonu	 trestu	 alebo	 počas	 priebehu	 výkonu	 trestu,	 nie	 však	 po	
ukončení	výkonu	trestu.	Rozhodnutie	o	odpustení,	resp.	zmiernení	trestu	sa	
nevzťahuje	na	povinnosti	uložené	páchateľovi	v	odsudzujúcom	rozsudku	–	
najmä	povinnosť	nahradiť	spôsobenú	škodu.	Pri	posudzovaní	jednotlivých	
prípadov	 sú,	 resp.	 by	 mali	 byť	 zohľadňované	 širšie	 aspekty	 súvisiace	 so	
spáchaním	 trestného	 činu	 –	 osobné	 pomery	 páchateľa,	 zdravotný	 stav,	
prípadné	 osobitné	 dôvody	 a	 povinnosti	 páchateľa,	 ktorých	 neplnenie	
z	dôvodu	výkonu	trestu	by	mohli	spôsobiť	závažné	negatívne	následky.

Rehabilitácia

Rehabilitácia	 (z	 lat.	 rehabilitare	 =	 znovu	 spraviť	 schopným)	 znamená	
zahladenie	neprávom	vzniknutej	ujmy	a	krivdy	spôsobenej	odsúdenému	tým,	
že	trestný	proces	v	ktorom	bol	odsúdený	je	považovaný	za	nespravodlivý,	
prípadne	 že	 až	 po	 právoplatnosti	 odsudzujúceho	 rozhodnutia	 sa	 stali	
známymi	také	skutočnosti,	ktoré	preukazujú	nevinu	odsúdeného.	

Rehabilitácia	 bol	 inštitút	 známy	 v	 rímskom	 práve	 ako	 „restitutio in 
integrum“	 a	 jeho	 úlohou	 bolo	 odstrániť	 posledný	 následok	 odsúdenia	
(Hencovská,	1986).

Rehabilitovaná	však	môže	byť	aj	osoba,	ktorá	bola	odsúdená	právom	–	
v	riadnom	súdnom	procese	a	vina	takejto	osoby	bola	spoľahlivo	preukázaná.	

Rehabilitovaním	odsúdenej	osoby	sa	odstraňujú	následky	jej	odsúdenia	
a	 ďalej	 sa	 na	 ňu	 hľadí	 ako	 keby	 nebola	 odsúdená	 (zahladenie	 odsúdenia	
vo	výpise	z	registra	trestov).	V	prípade,	že	bola	osoba	viac	krát	odsúdená,	
rehabilitáciou	sa	zahladzujú	následky	len	toho	odsúdenia,	na	ktoré	sa	vzťahuje	
amnestia	vo	forme	rehabilitácie	a	nie	všetky	predošlé	odsúdenia.	Amnestia/
milosť	vo	forme	rehabilitácie	môže	byť	udelená	tak	po	vykonaní	uloženého	
trestu	ako	aj	pred	vykonaním	trestu,	resp.	amnestiu	vo	forme	rehabilitácie	
je	možné	spojiť	s	amnestiou	vo	forme	agraciácie.	Rehabilitáciou	môže	prísť	
tiež	k	určitému	zadosťučineniu	v	prípade	nespravodlivo	odsúdených	osôb,	
ktorým	sa	týmto	spôsobom	môže	aspoň	čiastočne	nahradiť	morálna,	no	tiež	
materiálna	ujma.
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3 ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY MILOSTI A AMNESTIE 
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Rozdelením	 Českej	 a	 Slovenskej	 federatívnej	 republiky,	 vznikla	 dňa	
1.	 januára	 1993	 samostatná	 Slovenská	 republika.	 Zmena	 ústavných	
pomerov	dovtedajšej	spoločnej	Českej	a	Slovenskej	 federatívnej	republiky	
predpokladala	prijatie	základného	zákona	novovzniknutého	štátu	–	Ústavy	
Slovenskej	republiky.	Táto	bola	prijatá	Slovenskou	národnou	radou	dňa	1.	
septembra	1992	ako	Ústava	Slovenskej	republiky	č.	460/1992	Zb.

čl.	102	pojednávajúci	o	právomociach	prezidenta	Slovenskej	republiky,	
pôvodne	 upravoval	 milosť	 a	 amnestiu	 v	 bode	 i)	 nasledovne:	 prezident	
„udeľuje amnestiu, odpúšťa a zmierňuje tresty uložené trestnými súdmi 
a nariaďuje, aby sa trestné konanie nezačínalo, alebo aby sa v ňom 
nepokračovalo, a zahládza tresty.“

Citované	ustanovenie	v	sebe	subsumovalo	všetky	formy,	v	ktorých	mohla	
byť	 prípadná	 amnestia	 udelená.	 Ústavná	 právomoc	 prezidenta	 spočívala	
v	 možnosti	 udelenia	 amnestie	 v	 agraciačnej,	 rehabilitačnej	 aj	 aboličnej	
forme. 

Zmeny ústavnoprávnych kompetencií hlavy štátu vo veciach milosti a amnestie

Prijatím	ústavných	zákonov	č.	9/1999	Z.	z.	a	č.	90/2001	Z.	z.,	ktorými	bola	
novelizovaná	 Ústava	 Slovenskej	 republiky,	 boli	 právomoci	 prezidenta	 vo	
veciach	udeľovania	milosti	a	amnestie	zúžené.	K	obmedzeniu	kompetencií	
hlavy	štátu	v	tejto	oblasti	prišlo	najmä	z	dôvodu	negatívne	vnímaných	tzv.	
Mečiarových	amnestií,	ktoré	boli	pre	mnohých	vnímané	ako	neprimeraný	
zásah	do	činnosti	orgánov	činných	v	trestnom	konaní	v	obzvlášť	závažnom	
a	 celospoločensky	mimoriadne	 citlivo	 vnímanom	 prípade	 únosu	Michala	
Kováča	mladšieho,	syna	niekdajšieho	prezidenta	Slovenskej	republiky.

Prijatím	ústavného	zákona	č.	9/1999	Z.	z.	bol,	okrem	iného,	novelizovaný	
aj	 dovtedy	 platný	 čl.	 102	 Ústavy	 a	 to	 jeho	 doplnením	 o	 nový	 odsek	 2	
v znení: „Rozhodnutie prezidenta vydané podľa čl. 102 písm. b) a i), ak ide 
o udelenie amnestie, a podľa písmena j) je platné, ak ho podpíše predseda 
vlády Slovenskej republiky alebo príslušný minister; v týchto prípadoch za 
rozhodnutie prezidenta zodpovedá vláda Slovenskej republiky.“ 

Prijatou	 zmenou	 bola	 právomoc	 prezidenta	 republiky	 do	 istej	 miery	
„obmedzená“	a	to	tým	spôsobom,	že	platnosť	vybraných	druhov	rozhodnutí	
hlavy	 štátu,	 vrátane	 platného	 udelenia	 amnestie,	 bolo	 podmienené	
kontrasignáciou,	teda	spolu	podpisom	predsedu	vlády,	resp.	kontrasignáciou	
príslušného	ministra	 –	 v	 tomto	 prípade	ministra	 spravodlivosti.	 Bola	 tak	
zavedená	 určitá	 záruka	 nezneužitia	 právomoci	 prezidenta	 pri	 vydaní	
rozhodnutia	 o	 amnestii	 (Drgonec,	 2012).	 Z	 autonómnej	 právomoci	
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prezidenta	sa	tak	predmetnou	novelizáciou	stala	„viazaná	právomoc“	hlavy	
štátu,	 ktorú	 môže	 prezident	 vykonávať	 len	 za	 spoluúčasti	 príslušného	
orgánu	–	v	tomto	prípade	za	spoluúčasti	predsedu	vlády,	resp.	príslušného	
ministra	 (Orosz,	 Šimuničová,	 1998).	 Predmetnou	 novelizáciou	 neprišlo	
k	 iným	 obmedzeniam	 vo	 veciach	 milostí	 a	 amnestie	 a	 naďalej	 zostala	
prezidentovi	právomoc	udeliť	amnestiu	a	milosť	vo	všetkých	troch	formách	
–	abolícii,	agraciácii	a	rehabilitácii.

Prijatie	 ústavného	 zákona	 č.	 90/2001	 Z.	 z.	 znamenalo	 významnú	 a	
rozsiahlu	novelizáciu	dovtedy	platného	znenia	Ústavy,	ktorá	mala	vplyv	aj	
na	konanie	prezidenta	vo	veciach	milosti	a	amnestie.	Obsahovo	sa	jednalo	
o	pomerne	významnú	zmenu	a	zúženie	kompetencií	hlavy	štátu,	nakoľko	
bola	 zrušená	 možnosť	 udelenia	 amnestie,	 resp.	 tiež	 milosti	 v	 aboličnej	
forme.	Možno	sa	domnievať,	že	skresanie	oprávnení	prezidenta	republiky	
opäť	 súviselo	 aj	 s	 negatívne	 vnímanými	 tzv.	 Mečiarovými	 amnestiami.	
Faktom	 však	 je,	 že	 od	 udelenia	 týchto	 amnestií	 nešlo	 o	 prvú	 novelizáciu	
Ústavy	Slovenskej	 republiky	a	 teda	k	 tomuto	obmedzeniu	mohlo	prísť	už	
skôr	–	napr.	ústavným	zákonom	č.	9/1999	Z.	z.	

Predmetnou	 novelizáciou	 bolo	 dovtedajšie	 znenie	 článku	 102	 ods.	
1	 písm.	 j)	 nahradené	 nasledovným	 znením:	 „odpúšťa a zmierňuje tresty 
uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej 
milosti alebo amnestie,“

Okrem zmeny formulácie „tresty uložené trestnými súdmi“	 na	 „tresty 
uložené súdmi v trestnom konaní“ tak	prišlo	k	zrušeniu	časti	vety	umožňujúcej	
prezidentovi	 republiky	 nariadiť,	 aby	 sa	 v	 konkrétnom	 trestnom	 konaní	
nepokračovalo,	resp.	aby	sa	konkrétne	trestné	konanie	vôbec	nezačalo	t.	j.	
udeliť	amnestiu	vo	forme	abolície.	

Po	prijatí	ústavného	zákona	č.	90/2001	Z.	z.	bolo	k	dnešnému	dňu	prijatých	
ďalších	 17	 ústavných	 zákonov,	 prostredníctvom	 ktorých	 sa	 novelizovali	
znenia	jednotlivých	článkov	Ústavy	Slovenskej	republiky.	Žiadnou	z	týchto	
novelizácií	však	neboli	dotknuté	ustanovenia	upravujúce	udeľovanie	milostí	
a amnestie.

V	 zmysle	 aktuálnej	 ústavnoprávnej	 úpravy	 milosti	 a	 amnestie	 tak	
prezident	Slovenskej	 republiky	disponuje	právom	odpúšťať	a	 zmierňovať	
tresty	uložené	súdmi	v	trestnom	konaní	ako	aj	zahladiť	odsúdenie	vo	forme	
individuálnej	milosti	konkrétnemu	odsúdenému	alebo	formou	amnestie.

4 MILOSTI A AMNESTIE UDELENÉ V SLOVENSKEJ 
REPUBLIKE

Historicky	prvou	amnestiou	v	ére	moderných	dejín	Slovenskej	republiky	
bola	 amnestia	 prijatá	 v	 súvislosti	 so	 vznikom	 tzv.	 1.	 Československej	
republiky	(1918	–	1938).	Dňa	13.	Novembra	1918	bola	prijatá	tzv.	dočasná	
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ústava	–	zákon	č.	37/1919	Sb.,	a	to	v	nadväznosti	na	vyhlásenie	nezávislosti	
Československej	 republiky,	 ktorá	 vznikla	 28.	 októbra	 1918.	 Jej	 cieľom,	
ako	 to	 vyplýva	 aj	 so	 samotného	 názvu,	 bolo	 dočasne	 (do	 prijatia	 riadnej	
ústavy)	 zakotviť	 základné	 princípy	 a	 deľbu	moci	 novovzniknutého	 štátu	
–	 Československej	 republiky.	 Už	 v	 tejto	 dočasnej	 ústave	 bola	 zakotvená	
právomoc	prezidenta	republiky	odpúšťať	alebo	zmierňovať	tresty	a	právne	
následky	 trestného	 činu,	 odsúdenia	 alebo	 trestu.	 Právomoc	 prezidenta	
spočívala	tiež	v	možnosti	nariadiť,	aby	sa	trestné	konanie	nezačínalo	vôbec,	
resp.	aby	bolo	začaté	 trestné	stíhanie	zastavené	 (§	10	zákona	č.	37/1918	
Sb.).

Vôbec	prvá	amnestia	v	niekdajšom	Československu	však	bola	vyhlásená	
ešte	pred	prijatím	ústavného	zákona	č.	37/1918	Sb.	Túto	amnestiu	nevyhlásil	
prezident,	 teda	 hlava	 štátu,	 ale	 bola	 vyhlásená	 Národným	 výborom	
československým	–	nariadením	zo	dňa	5.	novembra	1918	o	amnestii,	ktoré	
bolo	 uverejnené	 v	 zbierke	 zákonov	 9.	 novembra	 1918 (Sbírka zákonů 
a nařízení státu československého, Částka IV.).

Cieľom	takto	vyhlásenej	amnestie	bolo	odčiniť	nespravodlivosti	bývalej	
rakúskej	a	uhorskej	justície	ako	aj	následky	vojnových	pomerov.	Amnestiou	
boli	 odpustené	 tresty	 a	 následky	 odsúdenia	 za	 vymedzené	 trestné	 činy	
spáchané	podľa	zákonov	niekdajšej	Rakúsko-Uhorskej	monarchie.	V	prípade,	
ak	príslušné	trestné	stíhania	ešte	nezačali,	amnestiou	sa	nariadilo,	že	nebudú	
začaté	vôbec	a	v	prípade	ak	začaté	boli,	na	základe	vyhlásenej	amnestie	sa	
zastavili	a	v	 trestnom	stíhaní	sa	ďalej	nepokračovalo.	Vyhlásená	amnestia	
obsahovala	 charakteristické	 znaky	 všetkých	 foriem	 amnestie	 tak,	 ako	 ich	
rozlišuje	právna	teória	–	abolícia,	agraciácia	ako	aj	rehabilitácia.	

Medzi	inými	sa	amnestia	týkala	napr.	trestných	činov	vlastizrady, urážky 
Veličenstva, urážky členov cisárskeho domu, zlomyseľné poškodzovanie alebo 
rušenie štátneho telegrafu, či urážka zákonom uznanej cirkvi. Amnestia sa 
týkala	aj	určených	vojenských	trestných	činov,	avšak	v	zmysle	§ 7 Nariadenia 
nie	takých,	ktoré	boli	spáchané	vo	vojsku	československých	légií.

V	poradí	druhou,	avšak	prvou	prezidentskou	amnestiou,	bola	amnestia	
vyhlásená	prezidentom	T.	G.	Masarykom	zo	dňa	21.	januára	1919.	Prezident	
T.	 G.	 Masaryk	 v	 období	 platnosti	 Dočasnej	 ústavy	 vydal	 ešte	 dve	 ďalšie	
rozhodnutia	o	vyhlásení	amnestie.	Amnestia	zo	dňa	22.	júla	1919	sa	týkala	
všetkých	 osôb,	 ktoré	 počas	 prvej	 svetovej	 vojny	 vykonávali	 vojenskú	
službu.	Amnestia	z	21.	októbra	1919	sa	týkala	politických	väzňov	–	osoby	
odsúdené	za	politické	trestné	činy	a	osôb,	ktoré	boli	potrestané	po	prvý	krát	
(Marečková,	2007).

Prezidenti	samostatnej,	novodobej	Slovenskej	republiky	využívali	svoje	
kompetencie	rôznorodo.	Najviac	rozhodnutí	o	udelení	individuálnej	milosti	
pritom	 udelil	 prezident	 Rudolf	 Schuster	 a	 naopak	 najmenej	 dosluhujúci	
prezident	Andrej	Kiska.
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Prezident Funkčné 
obdobie

Celkový 
počet 

rozhodnutí 
o udelení 
amnestie

Celkový 
počet 

žiadostí 
o udelenie 

milosti

Celkový 
počet 

udelených 
milostí

Michal	Kováč 1993	-	1998 1 - -

Rudolf 
Schuster 1999	-	2004 2 3766 73

Ivan	
Gašparovič 2004	-	2009 1 2270 12

Ivan	
Gašparovič 2009	-	2014 1 2072 16

Andrej	Kiska 2014	-	2019 0 2655 6

Okrem	rozhodnutí	o	udelení	amnestie	vydaných	bývalými	prezidentmi,	
boli	v	ére	samostatnej	Slovenskej	republiky	vydané	ešte	ďalšie	3	rozhodnutia	
o	udelení	amnestie.	Paradoxne	to	boli	práve	tieto	rozhodnutia	o	amnestii,	
ktoré	vzbudili	najväčšie	rozpory	(Drgonec,	Kvasničková,	2000).	

Dve	 amnestie	 boli	 vydané	 predsedom	 vlády	 Slovenskej	 republiky	
Vladimírom	 Mečiarom	 vykonávajúcim	 niektoré	 právomoci	 prezidenta	
republiky.	 Práve	 tieto	 dve	 tzv.	 „Mečiarove	 amnestie“	 vzbudili	 značnú	
kritiku	 a	 pobúrenie	 (viac	 o	 tzv.	 Mečiarových	 amnestiách	 v	 V.	 kapitole	
rigoróznej	práce).	Treťou	„amnestiou“	bolo	rozhodnutie	Mikuláša	Dzurindu	
č.	375/1998	Z.	 z.	o	amnestii,	ktorým	chcel	 zabezpečiť	zrušenie	práve	 tzv.	
Mečiarových	amnestií.

Prvá amnestia udelená v ére samostatnej Slovenskej republiky

Prvou	amnestiou	udelenou	v	ére	samostatnosti	Slovenskej	republiky	bolo	
rozhodnutie	prezidenta	Slovenskej	republiky	Michala	Kováča	o	amnestii	zo	
dňa	12.	apríla	1993,	publikovaného	pod	č.	81/1993	Z.	z..	Rozhodnutie	bolo	
udelené	pri	príležitosti	 zvolenia	Michala	Kováča	za	prezidenta	Slovenskej	
republiky,	ku	ktorému	prišlo	dňa	15.	 februára	1993.	Zaujímavosťou	tohto	
rozhodnutia	je,	že	bolo	vydané	počas	Veľkonočných	sviatkov	–	na	Veľkonočný	
pondelok	a	prezident	priamo	v	úvodných	ustanoveniach	tohto	rozhodnutia	
uviedol,	že	amnestiu	sa	rozhodol	udeliť	„v úmysle prejaviť v čase významného 
sviatku celého kresťanstva gesto dobrej vôle voči tým, ktorí neúmyselne, menej 
závažným spôsobom porušili zákon“. 

Rozhodnutím	o	amnestii	boli	v	zmysle	článku	I	rozhodnutia	odpustené	
tresty	 odňatia	 slobody	 alebo	 ich	 zvyšky	 právoplatne	 uložené	 pred	 dňom	
tohto	rozhodnutia	za	nedbanlivostné	trestné	činy	vo	výmere	neprevyšujúcej	
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tri	 roky.	 Nepodmienečné	 tresty	 odňatia	 slobody	 uvedené	 v	 článku	
I	rozhodnutia	boli	odpustené	odsúdeným,	ktorí	vykonávali	trest,	alebo	boli	
pred	nástupom	na	výkon	trestu	v	prvej	nápravnovýchovnej	skupine	alebo	
v	 nápravnovýchovnom	 ústave	 pre	 mladistvých.	 Tresty	 odňatia	 slobody	
v	 zmysle	 článku	 I,	 ktoré	 boli	 podmienečne	 odložené	 boli	 páchateľom	
odpustené	 s	 tým	 účinkom,	 že	 od	 dňa	 rozhodnutia	 o	 amnestii	 sa	 na	 nich	
hľadelo	akoby	neboli	odsúdení.	Článok	IV	rozhodnutia	o	udelení	amnestie	
obsahoval	 aboličné	 účinky	 amnestie.	 V	 zmysle	 tohto	 ustanovenia	 bolo	
prezidentom	republiky	nariadené,	aby sa nezačínalo, a ak sa už začalo, aby sa 
zastavilo trestné stíhanie za nedbanlivostné trestné činy spáchané pred dňom 
tohto rozhodnutia, ak je za ne stanovený trest odňatia slobody neprevyšujúci 
tri roky.

Z	 rozhodnutia	 o	 amnestii	 však	bola	 vyňatá	určitá	 skupina	 recidivistov	
–	rozhodnutie	sa	nevzťahovalo	na	osoby,	ktoré	boli	v	posledných	desiatich	
rokoch	 pred	 dňom	 vydania	 tohto	 rozhodnutia	 právoplatne	 odsúdené	 na	
nepodmienečný	trest	odňatia	slobody	za	úmyselný	trestný	čin,	alebo	ktoré	
boli	 v	 posledných	 desiatich	 rokoch	 prepustené	 z	 výkonu	 trestu	 odňatia	
slobody,	 ktorý	 im	 bol	 uložený	 za	 úmyselný	 trestný	 čin.	 Neplatilo	 to	 však	
v	 prípade,	 ak	 sa	 na	 tieto	 osoby	 už	 hľadelo	 akoby	 neboli	 odsúdené.	 Na	
druhej	strane	bolo	príslušným	predstaviteľom	vlády	uložené,	aby	prípadne	
predložili	na	rozhodnutie	návrhy	na	odpustenie	alebo	zmiernenie	trestu	aj	
pre	odsúdených	na	ktorých	sa	vydané	rozhodnutie	o	amnestii	nevzťahovalo	
–	 a	 to	 v	 prípade	 ak	 by	 išlo	 o	 tehotné	 ženy,	matky	 alebo	 osamelých	otcov	
starajúcich	sa	o	dve	alebo	viac	detí	mladších	ako	15	rokov,	mužov	starších	
ako	 65	 rokov,	 ženy	 staršie	 ako	 60	 rokov	 alebo	 iné	 osoby	 trpiace	 ťažkou	
nevyliečiteľnou	chorobou.	

Rozhodnutie	 o	 amnestii	 sa	 tak	 dotklo	 nie	 len	 tých	 odsúdených,	 ktorí	
spĺňali	 kritériá	 z	 hľadiska	 vymedzených	 trestných	 činov,	 resp.	 udelených	
trestov,	ale	aj	odsúdených,	ktorí	tieto	podmienky	síce	nespĺňali,	no	na	základe	
svojich	osobných	pomerov	a	veku	mohli	byť	 taktiež	prepustený	z	výkonu	
trestu	odňatia	slobody	–	na	základe	osobitného	rozhodnutia	nadväzujúceho	
na	udelenú	amnestiu.

5 KOMPARÁCIA ÚSTAVNOPRÁVNYCH KOMPETENCIÍ 
PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO VECIACH 
UDEĽOVANIA MILOSTI A AMNESTIE S VYBRANÝMI 
KRAJINAMI

Česká republika

Ústavnoprávne	 zriadenie	 Českej	 republiky	 a	 Slovenskej	 republiky	 je	
vzhľadom	na	dlhoročnú	minulosť	spoločného	štátu	veľmi	podobné.	Mnohé	
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zákony	a	kódexy	platné	v	čase	existencie	spoločného	štátu	sa	po	rozdelení	
Českej	 a	 Slovenskej	 republiky	 stali	 súčasťou	 novovzniknutých	 štátnych	
útvarov	a	oba	samostatné	štáty	tak	mali	podobný	právny	systém	a	právny	
poriadok.	

Základom	právnej	úpravy	udeľovania	milostí	a	amnestie	v	podmienkach	
Českej	republiky	je,	obdobne	ako	na	Slovensku,	Ústava	Českej	republiky	–	
zákon	číslo	1/1993	Zb..	Právne	inštitúty	milosti	a	amnestie	sú	predmetom	
úpravy	v	 článku	62	písm.	 g)	 a	 článku	63	písm.	 j.).	 V	 zmysle	 tejto	právnej	
úpravy	 prezident	 republiky	 odpúšťa	 a	 zmierňuje	 tresty	 uložené	 súdom	
a	 zahladzuje	 odsúdenia	 (Článok	 62	 písm.	 g)	 Ústavy	 Českej	 republiky).	
Prezident	 republiky	 je	 tiež	 oprávnený	 nariadiť,	 aby	 sa	 trestné	 stíhanie	
nezahajovalo	a	v	prípade	že	už	bolo	zahájené,	aby	sa	v	ňom	nepokračovalo	
(Článok	63	písm.	j)	Ústavy	Českej	republiky).

Prezident	 Českej	 republiky	 tak	 na	 rozdiel	 od	 prezidenta	 Slovenskej	
republiky	môže	udeľovať	amnestiu	aj	vo	forme	abolície.	Tu	je	však	potrebné	
zdôrazniť,	že	pôvodná	ústavnoprávna	úprava	udeľovania	amnestií	a	milosti	
(tak	ako	je	uvedené	vyššie)	umožňovala	aj	prezidentovi	Slovenskej	republiky	
udeliť	amnestiu	s	aboličnými	účinkami.	

V	zmysle	článku	63	ods.	3	Ústavy	Českej	republiky	sa	však	na	nadobudnutie	
platnosti	 rozhodnutia	 prezidenta	 o	 udelení	 amnestie	 vo	 forme	 abolície	
vyžaduje	 kontrasignácia	 takéhoto	 rozhodnutia	 predsedom	 vlády,	 alebo	
ním	povereného	člena	vlády	–	ktorým	je	spravidla	minister	spravodlivosti.	
Kontrasignácia	 predsedom	 vlády,	 resp.	 povereným	 členom	 vlády	 nie	 je	
potrebná	v	prípade	odpustenia,	alebo	zmiernenia	trestu	uloženého	súdom,	
alebo	v	prípade	zahladenia	odsúdenia.	Teda	v	rozhodnutiach	podľa	článku	
62	Ústavy	Českej	republiky,	ktoré	nemajú	aboličný	charakter.

Tak	 na	 Slovensku	 ako	 aj	 v	 Českej	 republike	 bola	 pôvodne	 prijatá	
Ústava	niekoľko	krát	novelizovaná	a	prijaté	zmeny	sa	dotkli	aj	ustanovení	
pojednávajúcich	o	udeľovaní	milosti	a	amnestie.	Medzi	pôvodné	právomoci	
prezidenta	 Českej	 republiky	 tak	 napr.	 patrilo	 aj	 právo	 nariaďovať	 aby	
sa	 trestné	 stíhanie	 nezačínalo	 a	 v	 prípade,	 že	 sa	 ž	 začalo,	 aby	 sa	 v	 ňom	
nepokračovalo	 (aboličné	rozhodnutia)	a	 to	bez	potreby	kontrasignácie	zo	
strany	predsedu	vlády	či	povereného	člena	vlády.	

Podobnosť	 ústavnoprávnej	 úpravy	 vo	 veciach	 amnestie	 a	 milosti	
v	 Českej	 a	 Slovenskej	 republike	 je	 evidentná	 –	 rovnako	 ako	 aj	 neskorší	
vývoj	 spočívajúci	 v	 určitom	 obmedzení	 a	 korekcii	 týchto	 prezidentských	
právomocí.	 V	Českej	 republike	 je	 však	naďalej	možné	udeliť	 amnestiu	 vo	
všetkých	jej	formách,	teda	aj	vo	forme	„kontroverznej“	abolície.

Vzhľadom	na	všeobecnú	blízkosť	právnych	poriadkov	tak	Českej	ako	aj	
Slovenskej	 republiky	 je	 vzájomné	 ovplyvnenie	 a	 podobný	 ústavnoprávny	
vývoj	prirodzený	a	pochopiteľný.
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Taliansko

Najdôležitejším	 štátnym	 orgánom	 v	 Taliansku	 je	 vďaka	 parlamentnej	
forme	 vlády	 a	 ústavným	 kompetenciám	 parlament.	 Parlament	 má	 preto	
dôležité	 postavenie	 aj	 v	 otázkach	 amnestií	 (Kresák,	 1993).	 Postavenie	
prezidenta	 v	 Taliansku	 –	 ako	 parlamentnej	 republike,	 je	 preto	 pomerne	
slabé.	Podobné	postavenie	hlavy	štátu	 je	však	charakteristické	všeobecne	
pre	 väčšinu	 parlamentných	 republík,	 kde	 je	 na	 čele	 vlády	 ako	 výkonnej	
zložky	moci	predseda	vlády	(premiér).	

Ústava	Talianskej	republiky	vymedzuje	právomoci	prezidenta	vo	svojej	
II.	časti,	v	hlave	II.	Prezidentom	krajiny	sa	môže	stať	každý	občan	talianska	
spôsobilý	 na	 právne	 úkony	 a	 to	 po	 dovŕšení	 päťdesiateho	 roku	 života.	
V	 porovnaní	 so	 Slovenskou	 republikou	 je	 tak	 minimálny	 vek	 prezidenta	
o	desať	rokov	viac.	Prezident	Talianska	nie	je	volený	priamo	občanmi,	ale	
parlamentom	za	účasti	delegátov	z	každého	regiónu	a	 to	na	sedem	ročné	
funkčné	obdobie.

Právomoc	 prezidenta	 udeliť	 milosť	 a	 zmierniť	 tresty	 je	 ustanovená	
v	 článku	 87	 Ústavy.	 V	 zmysle	 tohto	 ustanovenia	 je	 prezident	 republiky	
oprávnený	udeľovať	individuálnu	milosť	ako	aj	zmierňovať	uložené	tresty.	
Prezident	Talianskej	republiky	však	nedisponuje	oprávnením	na	vyhlásenie	
amnestie.  

Táto	kompetencia	je	Ústavou	Talianskej	republiky	zverená	parlamentu.	
V	 zmysle	 Čl.	 79	 Ústavy,	 môže	 byť	 amnestia	 a	 milosť	 udelená	 zákonom,	
ktorý	 bol	 schválený	 dvojtretinovou	 väčšinou	 oboch	 komôr	 parlamentu	 –	
Taliansky	 parlament	 je	 dvojkomorový	 orgán	 skladajúci	 sa	 zo	 Snemovne	
reprezentantov	a	Senátu	(Kresák,	1993).	

Zákon	o	udelenej	amnestie	obsahuje	tiež	lehotu	na	vykonanie	amnestie,	
resp.	 tiež	 milosti.	 Ústava	 v	 predmetnom	 ustanovení	 zároveň	 zakotvuje	
princíp,	v	zmysle	ktorého	sa	týmto	spôsobom	vyhlásená	a	uvedená	amnestia	
a	milosť	nesmie	vzťahovať	na	prípady	a	trestné	činy	spáchané	po	schválení	
takéhoto	 zákona	 (Rade	Európy,2004).	 Zákon,	 ktorým	 sa	 vyhlási	 amnestia	
tak	určí	časové	vymedzenie	svojej	aplikácie	(Drgonec,	Kvasničková,	2000).

Ďalším	ustanovením,	v	ktorom	sa	Ústava	Talianska	zmieňuje	o	amnestii	
ako	 aj	 individuálnej	milosti	 je	 článok	 75,	 v	 zmysle	 ktorého	 nie	 je	možné	
usporiadať	 referendum,	 ktorého	 predmetom	 by	 bolo	 rozhodovanie	
o	vyhlásení	amnestie	alebo	udelení	individuálnej	milosti.	Rovnako	ako	nie	
je	možné	konanie	referenda	v	daňových	veciach,	vo	veciach	rozpočtu	alebo	
zákona,	ktorým	by	sa	mala	ratifikovať	medzinárodná	dohoda.	

Obdobné	 ústavnoprávne	 obmedzenia	 predmetu	 prípadného	 referenda	
sú	charakteristické	pre	väčšinu	krajín	kontinentálnej	Európy.
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Nemecká spolková republika

V	 Nemeckej	 spolkovej	 republike	 je	 na	 vyhlásenie	 amnestie	 potrebné	
prijať	federálny	zákon	v	Spolkovom	sneme.	Tradičné	právo	hlavy	štátu	na	
udelenie	individuálnej	milosti	aj	v	Nemecku	patrí	prezidentovi.	

Vnímanie	 amnestií	 v	 Nemecku	 je	 však	 pomerne	 problematické	
a	vzbudzuje	istú	nedôveru.	Dôvodom	sú	pre	mnohých	rozporuplné	amnestie	
z	rokov	1949	a	1954,	kedy	boli	u	mnohých	amnestovaných	osôb	dôvodné	
podozrenia	z	nacistických	zločinov.	Amnestie	tak	už	prakticky	využívané	nie	
sú.

To	 však	 neplatí	 pre	 tzv.	 Vianočné	 amnestie	 vyhlasované	 jednotlivými	
spolkovými	 republikami.	 Aj	 z	 týchto	 amnestií	 sú	 však	 vylúčené	 napr.	
trestné	 činy	 vraždy,	 sexuálneho	 násilia,	 resp.	 násilné	 trestné	 činy	 vôbec.	
Subjekt	oprávnený	na	ich	udelenie	sa	v	jednotlivých	spolkových	krajinách	
líši	–	spravidla	však	ide	o	predsedu	regionálnej	vlády,	prípadne	regionálny	
parlament.	

Podstata	 vianočných	 amnestií	 spočíva	 v	 tom,	 že	 ak	 má	 výkon	 trestu	
odňatia	slobody	u	konkrétneho	väzňa	uplynúť	vo	vianočnom	období,	reálne	
sa	takýto	väzeň	na	základe	vianočnej	amnestie	prepustí	o	niekoľko	týždňov	
skôr	 (ak	 sa	 na	 neho	 vzťahujú	 ostatné	 podmienky	 určené	 v	 rozhodnutí	
o	amnestii).

ZÁVER

Na	 základe	 uvedených	 charakteristík	 právnych	 inštitútov	 milosti	
a	 amnestie	 si	 nezainteresovaný	 čitateľ	 môže	 vytvoriť	 základný	 obraz	
o	právomociach	hlavy	štátu	v	uvedenej	oblasti.	Zároveň	možno	uvažovať	o	
opodstatnenosti	udelenie	milosti	ako	aj	amnestie,	ktoré	sa	môžu	javiť	ako	
neprimeraný	zásah	hlavy	štátu	do	činnosti	iných	štátnych	orgánov	–	polície,	
prokuratúry	a	súdnictva.	Z	tohto	pohľadu	by	základná	otázka	mohla	znieť:	
Má	 právomoc	 prezidenta	 udeliť	 milosť	 a	 amnestiu	 vôbec	 opodstatnenie	
a	 zmysel?	 Nie	 je	 namieste	 uvažovať	 o	 zrušení	 tohto	 ústavnoprávneho	
oprávnenie	a	považovať	ho	za	akýsi	prežitok?	

V	tomto	duchu	zrejme	uvažovala	aj	bývalá	poslankyňa	Českej	snemovne,	
Karolína	Peak,	ktorá	v	roku	2013	predložila	parlamentu	návrh	ústavného	
zákona,	ktorým	by	bolo	právo	prezidenta	Českej	republiky	udeľovať	amnestiu	
úplne	 zrušené.	 Česká	 poslankyňa	 (bývalá)	 považuje	 túto	 kompetenciu	
prezidenta	za	„monarchistický	relikt“.	Návrh	zákona	nebol	schválený.	

V	 Národnej	 rade	 Slovenskej	 republiky	 k	 dnešnému	 dňu	 neprišlo	
k	predloženiu	takto	„radikálneho“	návrhu	zákona	a	dokonca	nám	nie	sú	ani	
známe	 tendencie	poslancov,	prípadne	verejnosti	na	 takúto	zmenu.	Prvým	
prípadným	návrhom	de	 lege	 ferenda	 by	 preto	mohlo	 byť	 úplné	 zrušenie	
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právomoci	 prezidenta	 vydať	 rozhodnutie	 o	 udelení	 milosti.	 S	 úplným	
zrušením	právomoci	prezidenta	v	oblasti	amnestií	sa	však	nestotožňujeme	
a	 nepovažovali	 by	 sme	 ho	 za	 správne	 –	 najmä	 z	 historického	 hľadiska	 a	
zmyslu	pre	určitú	právnu	tradíciu.	Na	druhej	strane	považujeme	za	správne	
a	 dostačujúce	 obmedzenia,	 ktoré	 Ústava	 Slovenskej	 republiky	 zakotvuje.	
Cieľom	 týchto	 obmedzení	 má	 byť	 práve	 eliminácia	 prípadných	 tendencií	
na	zneužitie	právneho	inštitútu	amnestie.	Rovnako	považujeme	za	správne	
zrušenie	možnosti	vydania	milosti	či	amnestie	vo	forme	abolície.	Postavenie	
prezidenta	 Slovenskej	 republiky	 (ako	 aj	 prezidenta	 Českej	 republiky)	 je	
v	porovnaní	s	prezidentmi	napr.	Talianska,	Poľska,	Nemecka	no	tiež	Rakúska,	
Chorvátska,	 Srbska	 či	 Francúzska	 v	 otázke	 amnestií	 podstatne	 silnejšie.	
Resp.	 v	 žiadnej	 z	 uvedených	 krajín	 prezident	 nedisponuje	 právom	 vydať	
rozhodnutie	o	amnestii.	Rozhodnúť	o	amnestii	v	uvedených	krajinách	môžu	
národné	parlamenty.

Ďalším	z	návrhov	de	lege	ferenda	by	tak	mohol	byť	presun	kompetencií	
prezidenta	 na	 parlament.	 Na	 takúto	 zmenu	 však	 nevidíme	 reálny	 dôvod	
a	stotožňujeme	sa	s	tým,	že	právo	vydať	rozhodnutie	o	udelení	amnestie	je	
legitímnym	právom	hlavy	štátu	–	prezidenta	Slovenskej	republiky.

Za	 zmysluplnú	 však	 považujeme	 úvahy	 o	 predbežnom	 zverejňovaní	
zámeru	 prezidenta	 vyhlásiť	 amnestiu.	 Na	 každé	 vydané	 rozhodnutie	
o	 amnestii	 totiž	 nadväzujú	 ďalšie	 konania	 na	 príslušných	 súdoch,	 ktoré	
v	konečnom	dôsledku	rozhodujú	o	tom,	či	sa	na	konkrétneho	odsúdeného	
vzťahuje	udelená	amnestia.

Napriek	tomu,	že	udelenie	milosti	a	amnestie	sa	môže	javiť	ako	zastarané	
a	 neprimeraným	 spôsobom	 zasahujúce	 do	 nezávislej	 činnosti	 polície,	
prokuratúry	 a	 súdov,	 vnímame	 oba	 právne	 inštitúty	 najmä	 ako	 prejavy	
odpustenie,	motivácie	 a	 súcitu.	 Teda	 ako	prvky	 vznášajúce	 viac	 ľudskosti	
do	 právneho	 systému	 a	 najmä	 viac	 ľudskosti	 a	 empatie	 do	 konkrétneho	
trestného konania. 

V	 príležitostných	 rozhodnutiach	 o	 udelení	 amnestie	 však	 vnímame	 aj	
pozitívny	 pragmatizmus	 –	 uvoľnenie	 kapacít	 zariadení	 na	 výkon	 trestov	
odňatia	 slobody,	 ekonomické	 dôvody	 a	 pod..	 Každé	 udelenie	 milosti	 a	
aj	 amnestie	 však	 považujeme	 za	 jedinečné,	 vzácne	 a	 výnimočné.	 Týmto	
spôsobom	by	mali	byť	aj	využívané	a	plniť	tak	svoj	účel.
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Abstract

Local selfgovernment and its activity manifestation - communal policy – reflects 
the development of society in time and space. The basic characteristic of this 
change is the opening of communal policy towards the inhabitants. An open 
society with an active citizen also needs an open public administration and, 
within it, an open communal policy. By developing civil society, inhabitants of 
municipalities and towns participate in selfgovernment in a greater extent and 
from their elected representatives, expecting the performance of municipal 
policy as a purposeful activity aimed at the economic and social development 
of a territorially specified community. Knowing the problems and possible 
solutions in the social area of the local community is a more important 
prerequisite for each candidate Communal policy is a genuine manifestation of 
selfgovernment promoting the interests of people living together.. The aim of 
the paper is to identify and analyse the social pillar of the electoral programs 
of the candidates for the Mayor of Banská Bystrica.

KEY WORDS: Local selfgovernment, communal policy, municipality, town, 
mayor.

ÚVOD

Diapazón	sociálnej	politiky	s	jej	všetkými	súčasťami	je	neodmysliteľnou	
súčasťou	 života	 každej	 spoločnosti.	 Bez	 ohľadu	 na	 čas	 a	 priestor	 sa	
spoločnosť	 snaží	 vyrovnať	 so	 základnými	 problémami	 v	 tejto	 oblasti,	
pomôcť	 čo	 najväčšiemu	 počtu	 svojich	 členov,	 pomáhať	 spravodlivo	 a	
snažiť	 sa	 neukrátiť	 žiadneho	 človeka,	 odkázaného	 na	 sociálnu	 pomoc.	 Je	
to	úloha	mimoriadne	zložitá	a	problematická,	a	 to	z	dôvodu,	že	nemožno	
uspokojiť	 všetkých	 sociálne	 odkázaných.	 Zabezpečenie	 a	 poskytovanie	
služieb	sociálnej	politiky	patrí	medzi	dôležité	aktivity	štátu,	samosprávy	a	

1	 Univerzita	 Pavla	 Jozefa	 Šafárika	 v	 Košiciach,	 Fakulta	 verejnej	 správy,	 Katedra	 verejnej	
politiky	a	teórie	verejnej	správy,	Popradská	66,	041	32	Košice	1.	Email:	oskar.toth@student.
upjs.sk



PUBLICY 2019 – Zborník príspevkov doktorandov

154

poskytovateľov	sociálnych	služieb.	 Ich	existenciu	a	potrebu	si	uvedomíme	
často	až	vtedy,	keď	sme	na	ňu	odkázaní	my	sami	alebo	pri	potrebe	riešenia	
problému	 našich	 rodinných	 príslušníkov.	 Všetky	 demokraticky	 vyspelé,	
právne	 a	 sociálne	 štáty	 sa	 snažia	 určitým	 spôsobom	 ovplyvňovať	 vývoj	
v	sociálnej	oblasti,	pretože	práve	sociálne	služby	najmarkantnejšie	odhaľujú	
nedostatky	spolupráce	medzi	štátom	a	samosprávou.	

So	znižovaním	aktivít	štátu	sa	zvyšuje	rola	obcí	v	sociálnej	politike.	Obec	
je	základnou	občianskou	komunitou,	ktorá	je	občanovi	po	rodine	najbližšia	
a	 ktorá	 teda	 svojimi	 sociálnymi	 aktivitami	 môže	 chrániť	 jeho	 sociálne	
záujmy.	Rizikové	sociálne	javy	boli,	sú	a	budú	miestne	veľmi	diferencované,	
obce	a	 región	 sú	miestom	 ich	 riešení.	Obec	v	 záujme	občana	vstupuje	do	
kontaktu	so	štátom,	postupne	vznikajú	nové	vzťahy	medzi	občanom	a	obcou,	
občanom	a	štátom,	ale	tiež	relatívne	nový	vzťah	medzi	obcou	a	štátom.	Jasne	
definované	 vzťahy	 sa	 môžu	 stať	 dynamizujúcim	 prvkom	 rozvoja	 celého	
systému	sociálnej	ochrany	obyvateľstva	(Konečný,	Konečný	2009).

1 KOMUNÁLNA POLITIKA V SOCIÁLNEJ OBLASTI  

Mestá	a	obce	majú	pristupovať	zodpovedne	k	riešeniu	sociálnej	situácie	
svojich	 obyvateľov	 pričom	 úlohou	 sociálnej	 politiky	 je	 predovšetkým	
posilňovať	pozíciu	jednotlivca	v	podmienkach	miestnej	samosprávy.	Objekt	
sociálnej	 politiky	 sú	 jednotlivci	 (adresáti)	 ku	 ktorým	 smeruje	 sociálna	
politika	a	títo	jedinci	majú	z	nej	reálny	prospech	a	prínos.	V	súvislosti	s	našim	
predmetom	záujmu	hovoríme	o	obyvateľoch	obce	resp.	mesta,	ktorí	reálne	
využívajú	 podporné	 mechanizmy	 v	 rámci	 sociálnej	 politiky	 miest,	 obcí	
(Geffert	2009).	Jednotky	územnej	samosprávy	zastávajú	dôležité	postavenie	
v	 sociálnej	 politike	 na	 lokálnej	 úrovni,	 orgány	 miest	 a	 obcí	 rozhodujú	
o	mnohých	sociálnopolitických	opatreniach	(Potůček	a	kol.	2010).	

V	 súvislosti	 s	 reformou	 verejnej	 správy	 na	 Slovensku	 má	 súvis	 aj	
decentralizácia	moci	a	prenesenie	kompetencií	v	oblasti	sociálnej	politiky.	
Cieľom	bolo	čo	najintenzívnejšie	vnímať	potreby	obyvateľov	a	rovnako	čo	
najefektívnejšie	 vykonávať	 sociálnu	 politiku	 na	 úrovní	 obcí	 a	 miest,	 čím	
sa	 uplatnil	 princíp	 subsidiarity.	 Z	 nášho	 pohľadu	 je	 práve	 uplatňovanie	
princípu	subsidiarity	veľmi	dôležitým	princípom,	nakoľko	prostredníctvom	
jeho	 uplatňovania	 je	 väčšia	 pravdepodobnosť	 efektívnejšieho	 prístupu	
výkonu	 sociálnej	 politiky	 na	 miestnej	 úrovni.	 Inými	 slovami	 povedané	
potreby	 obyvateľov	 z	 pohľadu	 miestnej	 samosprávy	 môžu	 byť	 riešené	
efektívnejšie	a	promptnejšie,	čo	je	pre	obyvateľov	veľmi	významný	atribút	
uplatnenia	pomoci.	Je	však	nevyhnuté	vnímať	aj	skutočnosť	rozsahu	tvorby,	
vykonávania	a	plnenia	sociálnej	politiky	na	miestnej	úrovni.	Vieme,	že	všetky	
kompetencie	 sú	 viazané	 na	 finančný	 rozpočet	 obce.	 Vzhľadom	na	 vysoký	
počet	miest	a	obcí	na	Slovensku	je	prinajmenšom	otázne,	či	v	prípade	malých	
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obcí	je	možné	o	ich	sociálnej	politike	vôbec	uvažovať,	keď	na	základný	chod	
výkonu	samosprávy	nedisponujú	dostatkom	financií	(Imrovič	2014).	

Pre	 uplatňovanie	 sociálnej	 politiky	 na	 miestnej	 úrovni	 je	 nevyhnutné	
vymedziť	kompetencie,	ktorými	samospráva	disponuje	na	jej	vykonávanie.	
Treba	pritom	vychádzať	z	viacerých	legislatívnych	zdrojov.	Najdôležitejším	
je	Zákon	č.	369/1990	Zb.	o	obecnom	zriadení	v	znení	neskorších	predpisov.	
Predmetom	a	obsahom	tohto	zákona	je	zadefinovanie	ako	aj	kompetencie	
samosprávy	 na	 Slovensku.	 Okrem	originálnych	 kompetencií	môžu	 byť	 zo	
štátu	na	samosprávu	prenesené	kompetencie	za	predpokladu	že	samosprávu	
ich	bude	vykonávať	efektívnejšie.	Tu	dochádza	k	prepojenie	decentralizácie	
a	uplatňovanie	princípu	subsidiarity.	V	prípade	vykonávania	prenesených	
kompetencií	 sa	obec	 riadi	predpismi	a	právnymi	normami	štátu.	Zároveň	
zákon	ukladá	samospráve	starať	sa	rozvoj	obce	pri	vytvárať	podmienky	na	
kvalitný	život	a	zabezpečenie	čo	najlepšej	starostlivosti	o	svojich	obyvateľov	
(369/1990	Zb.	o	obecnom	zriadení)	

Kompetencie,	 ktoré	má	 zabezpečovať	miestna	 samospráva	 v	 kontexte	
sociálnej	 politiky	 vyplývajú	 z	 jej	 obligatórnych	 kompetencií	 zakotvených	
v	Zákone	č.	369/1990	Zb.	o	obecnom	zriadení.	Zákon,	venuje	sociálnemu	
zabezpečeniu	občanov	a	kompetenciám,	ktoré	má	obec	v	 tejto	oblasti	bol	
Zákon	č.	195/1998	Zb.	o	sociálnej	pomoci	v	znení	neskorších	predpisov.	V	
súčasnosti	obec	tak	plní	úlohy	na	úseku	sociálnej	pomoci	v	rozsahu	zákona	
o	 sociálnej	 pomoci	 podľa	 Zákona	 č.	 155/1998	 Z.	 z.	 v	 znení	 neskorších	
predpisov.	Tento	zákon	sa	delí	na	dve	časti:	a)	sociálna	prevencia,	b)	riešenie	
sociálnej	núdze.	Obec	mala	v	kompetencii	najmä	riešenie	sociálnej	núdze.	V	
súvislosti	so	zákonom	č.	416/2001	Z.	z.	o	prechode	niektorých	pôsobností	
z	 orgánov	 štátnej	 správy	 na	 obce	 a	 VUC	 vytvoril	 podmienky	 na	 prechod	
kompetencií	smerom	k	obciam	a	VÚC.	Proces	decentralizácie	bol	následne	
vyjadrený	zákonom	č.	453/2003	Z.	 z.	o	orgánoch	štátnej	 správy	v	oblasti	
sociálnych	vecí,	rodiny	a	služieb	zamestnanosti.	Zákon	o	sociálnej	pomoci	sa	
neskôr	rozdelil	prijatím	zákona	o	sociálnych	službách	a	zákona	o	peňažných	
príspevkoch	na	kompenzáciu	ťažkého	zdravotného	postihnutia.	V	kontexte	
sociálnej	 politiky	 miestnej	 samosprávy	 najmä	 Zákon	 č.	 448/2008	 Z.z	 o	
sociálnych	službách.	Sociálna	služba	zabezpečuje	v	ponímaní	tohto	zákona	
prevenciu	 vzniku	 nepriaznivej	 sociálnej	 situácie,	 riešenie	 nepriaznivej	
sociálnej	 situácie	 alebo	 zmiernenie	 nepriaznivej	 sociálnej	 situácie	
fyzickej	 osoby,	 rodiny	 alebo	komunity,	 riešenie	 krízovej	 sociálnej	 situácie	
fyzickej	 osoby	 a	 rodiny,	 prevenciu	 sociálneho	 vylúčenia	 fyzickej	 osoby	 a	
rodiny,)	 zachovanie,	 obnovu	 alebo	 rozvoj	 schopnosti	 fyzickej	 osoby	 viesť	
samostatný	život	a	na	podporu	jej	začlenenia	do	spoločnosti,	a	zabezpečenie	
nevyhnutných	podmienok	na	uspokojovanie	základných	životných	potrieb	
fyzickej	osoby	(Zákon	č.	448/2008	Z.z	o	sociálnych	službách)



PUBLICY 2019 – Zborník príspevkov doktorandov

156

Zabezpečenie	úloh	sociálnej	pomoci	v	meste	Banská	Bystrica	 realizuje	
Odbor	sociálnych	vecí,	ktoré	sa	ďalej	člení	na	Oddelenie	krízovej	intervencie	
a	Oddelenie	služieb	dlhodobej	starostlivosti.	Oddelenie	krízovej	intervencie	
vykonáva	 pôsobnosť	 s	 dôrazom	 na	 jednorázové	 dávky	 v	 hmotnej	 núdzi,	
zariadenie	 núdzového	 bývania,	 ubytovňu	 Kotva,	 nízkoprahové	 denné	
centrum	 Kompas,	 komunitné	 centrum	 Kotvička	 a	 bytovú	 politiku	 mesta	
(oblasť	 nájomných	 bytov).	 Oddelenie	 služieb	 dlhodobej	 starostlivosti	
realizuje	 činnosti	 a	 opatrenia	na	úseku	komunitného	 rozvoja	 (komunitné	
centrá),	 opatrovateľskej	 služby,	 preventívnej	 služby,	 monitorovania	
a	signalizácie	potrieb	seniorov	(SOS	Senior),	požičiavania	kompenzačných	
pomôcok,	 rehabilitačných	 služieb	 do	 domácností,	 odľahčovacie	 služby	
a	 pobytových	 služieb	 (zariadenie	 opatrovateľskej	 služby,	 zariadenie	 pre	
seniorov,	zariadenie	podporovaného	bývania).

2 VOLEBNÉ PROGRAMY KANDIDÁTOV NA FUNKCIU 
PRIMÁTORA MESTA SO ZAMERANÍM NA SOCIÁLNU 
POLITIKU

V	 komunálnych	 voľbách,	 ktoré	 sa	 konali	 10.	 novembra	 2018	 sa	 o	
funkciu	 primátora	 mesta	 Banská	 Bystrica	 uchádzali	 štyria	 kandidáti.	
Poslanec	 mestského	 zastupiteľstva	 Banskej	 Bystrice	 a	 súčasne	 poslanec	
zastupiteľstva	BBSK	Igor	Kašper	(SAS,	OĽaNO,	KDH,	SME	RODINA	–	Boris	
Kollár,	Progresívne	Slovensko),	primátor	 Ján	Nosko	 (NEKA),	Peter	Peuker	
(NAJ	 –	 Nezávislosť	 a	 Jednota)	 a	 kandidát	 Jozef	 Sásik	 (Slovenská	 ľudová	
strana	Andreja	Hlinku).	

I.	Kašper	pôsobí	v	komunálnej	politike	osem	rokov.	Kandidátnu	listinu	I.	
Kašpera	podala	koalícia	stredopravých	politických	strán	SAS,	OĽaNO,	KDH,	
SME	RODINA	–	Boris	Kollár,	Progresívne	Slovensko.	V	čase	konania	volieb	
nebol	členom	žiadnej	z	nich,	v	súčasnosti	 je	členom	politickej	strany	SME	
RODINA	–	Boris	Kollár.

V	čase	písania	príspevku	volebný	program	I.	Kašpera	už	nebol	dostupný	
na	 webovej	 stránke	 kandidáta.	 I.	 Kašper	 nám	 poskytol	 volebný	 program	
v	elektronickej	podobe	na	základe	osobnej	komunikácie.	Volebný	program	
Plán pre mesto Banská Bystrica bol	 predstavený	 na	 štyroch	 základných	
princípoch,	ktorými	sú	zelené,	prosperujúce,	transparentné	a	sociálne	mesto.	
Z	 hľadiska	 predmetu	 príspevku	 je	 pozornosť	 zameraná	 na	 prosperujúce	
a	 sociálne	mesto.	K	 bodu	prosperujúce	mesto	 kandidát	 I.	 Kašper	priradil	
problematiku	 sociálnej	 politiky,	 konkrétne	 nájomných	 bytov.	 „Mesto	 sa	
dlhodobo	 vyľudňuje.	 Každým	 rokom	 klesá	 počet	 obyvateľov.	 Niektorí	
odchádzajú	 do	 okolitých	 obcí,	 ale	 väčšina	 ľudí	 odišla	 za	 lepšie	 platenou	
prácou	 do	 Bratislavy,	 alebo	 do	 zahraničia.	 Jedným	 z	 opatrení,	 ako	 ich	
udržať	sú	dostupnejšie	byty.	Z	mojej	 súkromnej	praxe	som	sa	naučil,	 ako	
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sa	 dajú	 stavať	 nájomné	 byty	 tak,	 že	 nezaťažili	 mestský	 rozpočet	 a	 budú	
cenovo	 dostupné.	 Nájom	 2-izbového	 bytu	 nebude	 väčší	 ako	 200,-	 EUR.	
Výber	 záujemcov	 bude	 verejný	 a	 transparentný.“	 Vysvetlenie	 zmiernenia	
zaťaženia	 mestského	 rozpočtu	 došlo	 počas	 predvolebných	 diskusiách.	
Kandidát	I.	Kašper	poukázal	na	voľné	mestské	pozemky,	na	ktorých	by	sa	
mala	realizovať	výstavba	mestských	(nájomných)	bytov	pre	cieľovú	skupinu	
mladé	 rodiny	 s	 deťmi.	 Sociálne	mesto	 ako	uvádza	 I.	 Kašper	 vo	 volebnom	
programe	 predstavuje	 v	 zintenzívnení	 pomoci	 ľudom	 v	 núdzi	 ako	 aj	 vo	
vytváraní	 lepších	medziľudských	vzťahov.	Pilier	sociálne	mesto	pozostáva	
z	troch	bodov,	mesto	bez	herní,	bezbariérové	mesto	a	participatívne	mesto,	
ktorými	sa	snažil	osloviť	voličov.

„Viaceré	mestá	 dnes	 bojujú	 s	 herňami	 na	 ich	 území.	 Asi	 najznámejšia	
v	 boji	 proti	 hazardu	 je	 v	 posledných	 rokoch	 Bratislava.	 Pozitívny	 príklad	
máme	neďaleko,	v	Ružomberku	nenájdete	ani	jednu	herňu.	Naše	mesto	je	
jedno	 z	mála,	 kde	 herne	 pribúdajú	V	 posledných	 rokoch	 ich	 totiž	mnoho	
pribudlo.	 Jednou	 z	 priorít	 vedenia	 každého	mesta,	 kde	myslia	 na	 svojich	
ľudí		by	malo	byť,	aby	tento	biznis	na	ich	území	skončil	a	bol	vytlačený	na	
perifériu.	Tu	budeme	však	potrebovať	veľkú	pomoc	aj	od	obyvateľov	mesta,	
keďže	podmienkou	je	spísanie	petície	Banskobystričanmi.	Spolu	to	musíme	
dokázať.“	Patologické	hráčstvo	sa	v	poslednej	dobe	stáva	čoraz	rozšírenejšou	
problematikou.	Patrí	medzi	nelátkové	závislosti,	čo	však	neznamená,	že	je	
menej	nebezpečné,	ako	závislosti	s	prítomnosťou	návykovej	látky.	Takmer	
vždy	 sa	 jedná	 o	 kombináciu	 niekoľkých	 okruhov.	 Zasiahnutý	 nie	 je	 iba	
samotný	 jedinec,	 ale	 i	 jeho	 rodina,	 ďalšie	 sociálne	 okolie	 (Oláh,	 Igliarová	
2015).	 Výsledkom	 je	 veľmi	 často	 strata	 sociálnych	 kontaktov,	 sociálnej	
opory,	 majetku,	 či	 osobnej	 integrity	 jedinca.	 Hazardné	 hry	 predstavujú	
pravidelne	diskutovaný	fenomén,	ktorý	je	predmetom	zvýšeného	verejného	
záujmu.	 Tým,	 že	 zákonodarca	 zveril	 dôležitý	 aspekt	 ich	 regulácie,	 a	 to	
umiestňovanie	herní	(a	kasín)	na	území	obce,	do	samosprávnej	pôsobnosti	
obcí,	stáva	sa	prijímanie	všeobecne	záväzného	nariadenia	o	obmedzení	ich	
umiestňovania	podľa	ustanovenia	§	79	ods.	3,	4,	5:	„Obec môže za podmienok 
podľa odseku 5 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej území 
nemožno umiestniť herňu (kasíno) (...). Všeobecne záväzné nariadenie podľa 
odseku 3 alebo 4 môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa 
v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom 
takú petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce oprávnených voliť 
do orgánov samosprávy obce.“		

„Banská	 Bystrica	 je	 z	 pohľadu	 vozíčkara	 komplikovaným	 mestom.	
Základom	 musia	 byť	 bezbariérové	 prechody	 pre	 chodcov	 a	 nájazdy	 na	
chodníky.	V	tomto	smere	výrazne	zaostávame.	Nejde	pritom	vôbec	o	drahé	
riešenia.“	 Tvorba	 bezbariérového	 verejného	 priestoru	 nie	 je	 čímsi,	 čo	 si	
vynútila	menšina	vozíčkarov,	nevidiacich	či	 iným	spôsobom	postihnutých	
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osôb,	ale	je	nutná	pre	každého	člena	spoločnosti.	Niektorí	z	nás	využijú	tieto	
výhody	len	krátkodobo,	iní	ju	využívajú	prakticky	celý	život.	Bezbariérovosť	
je	stavom,	ktorý	slúži	každému	z	nás.	Je	evidentné,	že	takmer	každý	z	nás	
počas	 svojho	 života	 bude	 pravdepodobne	 rodičom	 sprevádzajúcim	 dieťa	
či	 kočík,	 a	 vo	 vyššom	veku	 sa	 zaradí	do	 skupiny	 seniorov.	Dôležité	 tak	 je	
venovať	sa	tomu,	ako	priestor,	ktorým	sa	denne	pohybuje	veľké	množstvo	
ľudí	 vyzerá	 a	 ako	 by	 sa	mohol	ďalej	 premieňať,	 aby	 pohyb	 v	 ňom	bol	 čo	
najjednoduchšie	pre	najväčšiu	časť	obyvateľov.

Zvolený	 primátor	 J.	 Nosko	 sa	 zúčastnil	 volieb	 na	 základe	 odovzdania	
kandidátnej	 listiny	nezávislého	kandidáta	pre	 voľby	 starostu	obce,	 ktorej	
súčasťou	 je	 listina	 podpísaná	 voličmi,	 ktorí	 podporujú	 jeho	 kandidatúru	
a	majú	trvalý	pobyt	v	obci,	v	ktorej	kandiduje.	Počas	predstavenia	volebného	
programu	na	ďalšie	funkčné	obdobie	2018	–	2022,	J.	Noska	prišli	podporiť	
poslanci	 mestského	 zastupiteľstva	 funkčného	 obdobia	 2014	 –	 2018	 za	
stranu	 SMER	 –	 SD,	 SNS,	 Klub	 nezávislých	 poslancov,	 Srdcom	 Bystričania	
a	ďalší	nezávislý	kandidáti	na	 funkciu	poslancov	pre	nasledujúce	 funkčné	
obdobie.	 Možno	 konštatovať,	 že	 volebný	 program	 sa	 dotýka	 všetkých	
dôležitých	 oblastí	 života	 obyvateľov	 mesta.	 Je	 zložený	 z	 nasledujúcich	
častí:	Doprava	bez	obmedzení,	Zelené	a	čisté	mesto,	Zdravé	deti	v	zdravých	
priestoroch,	 Spokojní	 seniori	 i	 mladé	 rodiny,	 Komunikácia	 s	 obyvateľmi,	
Mesto,	ktoré	sa	oplatí	vidieť,	Rozumné	hospodárenie,	Pracovné	príležitosti	
a	Bezpečné	mesto.	Hlavnými	piliermi	bodu	Spokojní	seniori	i	mladé	rodiny	
sú	budovanie	nízkoprahových	denných	stacionárov,	nájomné	byty	pre	mladé	
rodiny	a	nové	mestské	jasle.	„Sociálne	služby	v	Banskej	Bystrici	sú	dlhodobo	
vlajkovou	loďou	v	rámci	Slovenska.	Máme	dobre	vybudovanú	sieť	rôznych	
foriem	bývania	v	čase	krízy	alebo	v	odkázanosti	na	pomoc.	Za	uplynulé	roky	
sme	sa	preto	venovali	projektom	pre	seniorov,	ktoré	boli	zamerané	na	rozvoj	
aktívneho	starnutia.	Odstránili	sme	nevyhnutné	havarijné	stavy	v	objektoch	
sociálnych	služieb.	Obyvateľstvo	starne,	preto	sa	v	ďalšom	období	zameriame	
na	budovanie	nízkoprahových	denných	stacionárov,	zariadení	pre	seniorov,	
ale	 aj	 pre	 skupiny	 so	 špeciálnymi	 potrebami.	 Využitím	 nástrojov	 štátnej	
dotačnej	politiky	ŠFRB	budeme	riešiť	chýbajúcu	ponuku	nájomných	bytov	
pre	rodiny	s	nízkymi	príjmami	a	štartovacích	nájomných	bytov	pre	mladých.	
V	neposlednom	rade	plánujeme	vybudovať	druhé	mestské	 jasle. “	uvádza	
vo	 volebnom	 programe	 J.	 Nosko.	 Primátor	 predchádzajúceho	 funkčného	
obdobia	 J.	Nosko	vo	volebnom	programe	v	bode	Spokojní	seniori	 i	mladé	
rodiny	 sumarizuje	 doterajšie	 výsledky	 svojej	 činnosti	 a	 predstavuje	
ďalšie	smerovanie	aktivít	v	sociálnej	oblasti,	ktorými	chce	osloviť	voličov.	
Cieľovými	 skupinami	 opatrení	 sú	 najmä	 seniori	 a	 mladé	 rodiny.	 Tieto	
plány	 reflektujú	 súčasný	 systém	 zabezpečovania	 úloh	 v	 sociálnej	 oblasti	
mesta	 Banská	 Bystrica,	 oblasť	 krízovej	 intervencie	 a	 služby	 dlhodobej	
starostlivosti.	Ako	jediný	z	kandidátov	v	oblasti	nájomných	bytov	uviedol	aj	
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spôsob	financovania.	Využili	by	sa	nástroje	štátnej	dotačnej	politiky	ŠFRB	
pre	výstavbu	nájomných	bytov	pre	rodiny	s	nízkymi	príjmami	a	štartovacie	
nájomné	byty	pre	mladých.		

Kandidáti	na	funkciu	primátora	P.	Peuker	a	J.	Sásik	do	volieb	vstúpili	bez	
volebných	programov.	Smerovanie	ich	opatrení	v	sociálnej	oblasti	môžeme	
z	 toho	 dôvodu	 skúmať	 na	 základe	 odpovedí	 v	 predvolebných	 diskusiách	
a	z	programov	politických	strán	za	ktoré	kandidovali.	

Občiansky	aktivista	P.	Peuker	v	predvolebných	diskusiách	uvádzal,	prvé	
kroky	vo	funkcii	primátora	by	viedli	k	zavedeniu:	„Nulový	cestovný	lístok	na	
MHD	pre	dôchodcov.	Nulový	poplatok	za	odvoz	komunálneho	odpadu	pre	
dôchodcov.	Pre	ľudí	bez	domova	zriadiť	mestskú	„nocľaháreň“,	kde	by	mohli	
za	určitý	počet	dobrovoľne	odpracovaných	hodín	na	zbieraní	odpadkov	v	
rámci	mesta,	zadarmo	prenocovať	a	využiť	možnosť	hygienických	zariadení,	
prípadne	aj	nejakej	stravy.“	Z	odpovedí	v	predvolebných	diskusiách	môžeme	
skonštatovať,	že	navrhnuté	zámery	smerujú	k	seniorom	a	k	oblasti	krízovej	
intervencie	bezdomovcom.	Podobne	ako	iný	kandidáti	ani	P.	Peuker	počas	
predvolebnej	kampane	a	v	diskusiách	neuviedol	financovanie	navrhnutých	
opatrení	a	dopad	nulového	cestovného	lístka	na	MHD,	nulový	poplatok	za	
odvoz	 komunálneho	 odpadu	 pre	 dôchodcov	 na	 rozpočet	 mesta	 a	 krytie	
tohto	 výpadku	 zdrojov	 	 Ďalšie	 zameranie	 sociálnych	 priorít	 kandidáta	
Peukera	 môžeme	 analyzovať	 na	 základe	 volebného	 programu	 politickej	
strany	Nezávislosť	a	Jednota.	Volebný	program	politickej	strany	je	primárne	
zostavený	 z	 pohľadu	 účasti	 v	 Národnej	 rade	 Slovenskej	 republika	 a	 vo	
vláde,	kedy	môže	politická	strana	(jej	členovia)	využiť	ústavou	garantované	
postavenie	 vlády	 ako	 vrcholného	 orgánu	 výkonnej	 moci	 na	 konkrétnu	
realizáciu	programu	strany.	Vzhľadom	na	predmet	príspevku	sa	zameriame	
na	opatrenia,	ktoré	sa	priblížia	aj	k	možnostiam	územnej	samosprávy.	

Sociálna	politika	prestavuje	 silný	pilier	 volebného	programu	politickej	
strany	za	ktorú	kandidoval	P.	Peuker.	 	V	bode	sociálna	politika	volebného	
programu	navrhujú:	„Podporíme	zriaďovanie	hospicov,	domovov	sociálnych	
služieb	 ale	 hlavne	 podporíme	 rodiny,	 ktoré	 sa	 chcú	 postarať	 doma	
o	odkázaného		na	celodennú	starostlivosť.	Opatrovníkom	bude	môcť	byť	aj	
iná	osoba	ako	rodinný	príslušník.	Našou	filozofiou	 je,	aby	sa	odkázaný	na	
celodennú	starostlivosť	dostal	radšej	domov	do	rodinného	prostredia		ako	
do	ústavu.	Vybudujeme	sociálne	ubytovne	pre	zúbožených	bezdomovcov.	Je	
to	prejav	hlbokej	solidarity	k	ľuďom,	ktorí	v	kapitalizme	nemali	toľko	šťastia	
ako	iní.“.	Dôležitým	bodom	volebného	programu	politickej	strany	Nezávislosť	
a	jednota	je	aj	bytová	politika.	„Ako	prvá	vláda	rozbehne	stavbu	nájomných	
rodinných	 domov.	 Nájomné	 rodinné	 domy	 budeme	 stavať	 po	 celom	
Slovensku.	 Štát	 rozbehne	 výstavbu	 aj	 nájomných	 bytov.	 Pôjde	 o	 nájomné	
štátno-obecné,	mesačné	splátky	nepresiahnu	110	EUR.	Rozbehneme	masovú	
výstavbu	nájomných	rodinných	domov	pre	mladú	a	strednú	generáciu.	Max	
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mesačný	nájom	v	dome	130	EUR.	Na	výstavbe	nájomným	bytov	a	domov	sa	
budú	podieľať	väzni.	Ročne	postavíme	25	tis.	nájomných	bytov	a	nájomným	
domov	spolu.“.	Vo	volebnom	programe	politickej	strany	Nezávislosť	a	jednota	
možno	pozorovať	prvky	deinštitucionalizácie	sociálnych	služieb.	Zámerom	
deinštitucionalizácie	je	vytvorenie	a	zabezpečenie	podmienok	pre	nezávislý	
a	 slobodný	 život	 občanov	 odkázaných	 na	 sociálnu	 pomoc	 spoločnosti	
v	prirodzenom	sociálnom	prostredí	komunity.	Slovenská	republika	sa	tiež	
pripojila	k	celosvetovému	trendu	systematického	odstraňovania	dôsledkov	
modelu	inštitucionálnej	izolácie.	Takáto	zmena	je	aj	jedným	z	cieľov	súčasnej	
politiky	Európskej	únie	v	oblasti	sociálnej	inklúzie.	Vzhľadom	k	náročnosti	
tohto	 procesu	 bude	 potrebné	 prispôsobiť	 legislatívne	 a	 ekonomické	
prostredie	aby	tento	model	mohli	zaviesť	aj	jednotky	územnej	samosprávy.	
Podobne	ani	kandidát	P.	Peuker	neuvádza	ekonomickú	stránku	navrhnutých	
opatrení.	

Volebný	 program	 politickej	 strany	 Slovenská	 ľudová	 strana	 Andreja	
Hlinku,	 ktorej	 je	 kandidát	 J.	 Sásik	 predsedom	 má	 heslovitý	 charakter.	
Budovanie	 Slovenska	 (z	 nášho	 pohľadu	 mesta,	 jednotky	 územnej	
samosprávy)	 má	 byť	 založené	 na	 kresťanských,	 národných	 a	 sociálnych	
princípoch.	 Jedným	z	cieľov	má	byť	odstránenie	sociálnej	nerovnosti.	Ako	
uvádza	 J.	 Sásik	 jednou	 z	hlavných	 zásad	 sociálnej	 politiky	 strany	 stanovil	
pápež	Lev	XIII.	encyklikou	Rerum	Novarum,	ktorá	bola	vydaná	v	roku	1891.	
Rerum	Novarum	 bola	 prvou	 sociálnou	 encyklikou,	 v	 ktorej	 sa	 zdôraznila	
kresťanská	láska,	ktorá	má	zahŕňať	celé	evanjelium.	Vzhľadom	k	tomu,	že	J.	
Sásik	ako	kandidát	na	funkciu	primátora	mesta	Banská	Bystrica	nevypracoval	
volebný	 program	 pre	 komunálne	 voľby	 považujeme	 za	 vhodné	 bližšie	
priblížiť	encykliku	Rerum	Novarum	pre	poznanie	základných	axiologických	
a	ideologických	princípov	kandidáta	J.	Sásika.	Encyklika	je	zložená	z	V.	častí.	
I.	 časť	 je	kritikou	kolektivizácie.	 Je	považované	za	nespravodlivé	 riešenie,	
z	hľadiska	prirodzených	práv	 človeka.	 Štát	 tiež	nemá	právo	zasahovať	do	
svätyne	rodiny.	 II.	časť	 je	zameraná	na	učenie	o	robotníckej	otázke.	Podľa	
pápeža	Leva	XIII.	úlohou	cirkvi	je	napomáhať	k	urovnávaniu	a	zmierňovaniu	
konfliktov,	 osvecovať	mysle,	 formovať	 život	 a	 správanie	 ľudí,	 vychovávať	
k	zodpovednosti	za	život	a	svet.	V	III.	časti	encykliky	sú	vysvetlené	povinnosti	
štátu	 pri	 riešení	 sociálnej	 otázky.	 Povinnosťou	 štátu	 je	 chrániť	 spoločné	
dobro.	Má	 viesť	 človeka	 k	 dobrým	mravom	 a	 bdieť	 nad	 spravodlivosťou	
a	 predchádzať	 konfliktom,	 a	 to	 rýchlim	 riešením	 závažných	 konfliktov,	
tlmením	sociálneho	napätia.	IV.	časť	encykliky	je	o	hodnote	ľudskej	osoby.	
V.	časť	vymedzuje	úlohy	odborov	v	spoločnosti	a	štáte.	Ukončenie	encykliky	
je	venované	politikom,	vlastníkom	ako	aj	zamestnancom,	aby	sa	vrátili	ku	
kresťanskému	spôsobu	života	podľa	ducha	Ježišovej	reči	na	vrchu	(Geffert	
2014).
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V	predvolebných	diskusiách,	kandidát	J.	Sásik,	predseda	Slovenskej	ľudovej	
strany	Andreja	Hlinku	avizoval	zrušenie	hazardu	v	meste.	Takéto	opatrenie	
pôsobí	ako	prevencia	proti	gamblerstvu	ako	sociálne	patologickému	 javu,	
ktorý	môže	viesť	k	sociálnemu	vylúčeniu	spojeného	s	vylúčením	z	účasti	na	
živote	v	spoločnosti	a	so	stratou	sociálneho	statusu	v	spoločnosti.	Podobne	
ako	ciele	a	aktivity	volebného	programu	politickej	strany	ani	toto	opatrenie	
nemá	konkretizáciu	 akými	nástrojmi	 a	prostriedkami	by	 sa	docielil	 tento	
zámer.  

ZÁVER

Na	základe	analýzy	sociálneho	piliera	volebných	programov	kandidátov	
na	 funkciu	 primátora	 mesta	 Banská	 Bystrica	 možno	 konštatovať,	 že	
problematika	 sociálnej	 politiky	 na	 miestnej	 úrovni	 je	 v	 Slovenskej	
republike	veľmi	aktuálnou	témou,	keďže	spoločenský	vývoj	 je	dynamický,	
a	 preto	problémy	 rôznej	 povahy	 sa	 stále	 objavujú.	 Je	 predmetom	záujmu	
teoretických	a	empirických	výskumov.	Sociálny	pilier	je	tiež	jednou	z	hlavných	
kategórií	volebných	programov	politikov	celého	politického	spektra.	Vždy	
predstavuje	 množstvo	 rôznych	 variácií,	 ako	 aj	 v	 aplikácii	 v	 každodennej	
praxi.	 Decentralizáciou	 sa	 vo	 verejnej	 správe	 očakávalo	 že	 prinesie	 viac	
služieb,	 pretože	 na	 rozdiel	 od	 vzdelávacích	 a	 zdravotných	 sú	 sociálne	
služby	nedostatkové	v	celej	 štruktúre	a	vo	všetkých	regiónoch	Slovenskej	
republiky.	 Dôležitým	 kritériom	 bolo	 aj	 priblížiť	 služby	 občanom,	 keďže	
v	minulosti	bola	sociálna	starostlivosť	postavená	najmä	na	veľkokapacitných	
špecializovaných	inštitúciách,	ktoré	vzdialili	obyvateľov	miest	a	obcí	od	ich	
prirodzeného	prostredia	a	tento	typ	ešte	vo	väčšine	prípadov	prevláda	na	
úkor	 komunitných	 služieb.	Kompetencie	 územnej	 samosprávy	 v	 sociálnej	
oblasti	 sú	 zadefinované	 vo	 viacerých	 právnych	 normách,	 na	 ktoré	 sa	 jej	
orgány	pri	výkone	funkcie	môžu	opierať.	

V	 prípade	 skúmaných	 komunálnych	 volieb	 v	 meste	 Banská	 Bystrica	
sa	 o	 funkciu	 primátora	 uchádzali	 štyria	 kandidáti.	 J.	 Nosko	 kandidoval	
ako	nezávislý	kandidát,	 I.	Kašper,	P.	Peuker	a	 J.	Sásik	sa	uchádzali	o	hlasy	
voličov	 ako	 kandidáti	 politickej	 strany	 alebo	 koalície	 politických	 strán.	
Vlastný	 volebný	 program	v	 komunálnych	 voľbách	 predstavili	 kandidáti	 I.	
Kašper	a	J.	Nosko.	Sociálni	pilier	kandidátov	P.	Peukera	a	J.	Sásika	sme	mohli	
identifikovať	na	základe	volebných	a	politických	programov	politických	strán	
za	ktoré	kandidovali.	Nedostatočným	prvkom	navrhnutých	opatrení	a	aktivít	
môžeme	považovať	 ich	 spôsob	 financovania.	Napriek	 rôznemu	zaradeniu	
kandidátov	na	funkciu	primátora	mesta	v	politickom	spektre,	sociálna	oblasť	
tvorí	dôležitý	pilier	každého	volebného	programu	z	nich.	Medzi	niektorými	
kandidátmi	môžeme	pozorovať	aj	prieniky	v	oblasti	záujmu,	ktoré	považujú	
z	 pohľadu	 dôležitosti	 riešenia	miestneho	 spoločenstva	 v	 sociálnej	 oblasti	



PUBLICY 2019 – Zborník príspevkov doktorandov

162

ako	prvotné.	Patrí	 sem	oblasť	bytovej	politiky,	výstavba	nájomných	bytov	
pre	 rodiny	 s	 nízkymi	 príjmami,	 pre	 mladé	 rodiny,	 výstavba	 sociálnych	
zariadení	a	boj	s	hazardom.	
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 VO VYBRANOM 
KRAJSKOM MESTE – TREND NEZÁVISLÝCH 

KANDIDÁTOV 
PhDr. Dominika Vincová1

Abstract

One of the tools of democracy are municipal elections, because citizens can take 
part directly or through freely chosen representatives on governance. Voters 
its candidate for the post of council members and mayors, urban areas and 
mayors of towns manifested trust in elections while choosing their candidate 
for the political programme. The advantage of municipal elections for voters 
is that the voter and the candidate have closer relationship to other elections. 
The aim is to provide a view on the municipal elections in the town of Zilina and 
to focus on the election results and participating of voters in elections. 

KEY WORDS: municipal	elections,	independent	candidate,	mayor,	municipal	
board,	Žilina

ÚVOD

Jedným	 z	 nástrojov	 demokracie	 sú	 komunálne	 voľby,	 pretože	 občania	
sa	 môžu	 podieľať	 priamo	 alebo	 prostredníctvom	 slobodne	 zvolených	
zástupcov	 na	 správe	 vecí	 verejných.	 Voliči	 svojim	 kandidátom	 na	 post	
poslancov	a	starostov	obcí,	mestských	častí	a	primátorov	miest	prejavujú	
dôveru	 vo	 voľbách,	 pričom	 si	 vyberajú	 svojho	 uchádzača	 na	 základe	
volebného	 programu.	 Výhodou	 komunálnych	 volieb	 pre	 voliča	 je	 to,	 že	
volič	a	kandidát	majú	bližší	vzťah	ako	pri	iných	voľbách.	Cieľom	je	priblížiť	
pohľad	na	komunálne	voľby	v	meste	Žilina	a	zamerať	sa	na	výsledky	volieb	
a	zúčastnenosť	voličov	na	voľbách.			

1 KOMUNÁLNE VOĽBY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Voľby	 do	 orgánov	 samosprávy	 obcí	 sú	 významné	 tým,	 že	 ich	
prostredníctvom	 obyvatelia	 prenášajú	 svoju	 suverenitu	 na	 zúžený	 počet	
obyvateľov,	ktorí	ich	budú	reprezentovať.	Tento	význam	volieb	vyzdvihuje	

1	 Univerzita	 Pavla	 Jozefa	 Šafárika	 v	 Košiciach	 Fakulta	 verejnej	 správy,	 Katedra	 verejnej	
politiky	a	teórie	verejnej	správy,	Popradská	66	P.O.	BOX	C-2,	041	32	Košice	1.	E-mail:	domi.
vincova@hotmail.com
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tú	 skutočnosť,	 že	 zaisťujú	 obyvateľom	 dohliadať	 na	 výkon	 funkcie,	 ktorý	
na	istý	čas	zverili	zvoleným	zástupcom,	a	rovnako	upevňujú	spätnú	väzbu.	
Voľby	 tiež	 odzrkadľujú	 súčasnú	 sústavu	 politických	 názorov	 verejnosti	
(Kresák	a	kol.,	1997).

Voľba	 primátora	 mesta	 či	 starostu	 obce	 je	 zahrnutá	 v	 zákone	 SNR	 č.	
346/1990	Zb.	o	voľbách	do	orgánov	samosprávy	obcí.	Predstavitelia	obce	
(mesta)	sú	volení	na	štvorročné	volebné	obdobie	priamo	obyvateľmi	obce.	
Títo	obyvatelia	musia	mať	na	území	danej	obce	trvalý	pobyt	a	dosiahnutý	
vek	 dospelosti,	 čo	 je	 18	 rokov.	 Obyvatelia	 obce	 volia	 jej	 predstaviteľov	
prostredníctvom	 všeobecného,	 tajného,	 rovného	 a	 priameho	 hlasovania	
(Brix	–	Švikruha,	2012).	

V	 zmysle	 platnej	 legislatívy,	 navrhovanie	 a	 registráciu	 kandidátov	 na	
funkciu	 starostu	 obce	 alebo	 primátora	 rieši	 spomenutý	 zákon	 v	 šiestej	
časti	v	§	21.	Kandidátne	listiny	pre	voľbu	starostu	obce	či	primátora	môžu	
podávať	 politické	 strany,	 pričom	 každá	 politická	 strana	 môže	 uviesť	 len	
jedného	kandidáta.	Podávať	návrhy	na	kandidátov	môžu	politické	strany	aj	
spoločne,	t.j.	môžu	podporiť	spoločného	kandidáta.	O	funkciu	starostu	obce	
či	primátora	sa	môžu	uchádzať	i	nezávislí	kandidáti.	Politická	strana	doručí	
kandidátnu	listinu	prostredníctvom	svojho	splnomocnenca	v	listinnej	forme	
a	 nezávislý	 kandidát	 osobne	 zapisovateľovi	 miestnej	 volebnej	 komisie	
najneskôr	55	dní	pred	dňom	konania	volieb.	

Kandidátna	 listina	 nezávislého	 kandidáta	 musí	 obsahovať	 číslo	
volebného	obvodu,	meno,	priezvisko,	titul,	dátum	narodenia,	zamestnanie,	
ktoré	kandidát	v	čase	kandidátnej	listiny	vykonáva,	adresu	trvalého	pobytu	
a	vlastnoručný	podpis	kandidáta.	Ku	kandidátnej	listine	musí	byť	pripojené	
vyhlásenie	 kandidáta,	 že	 súhlasí	 so	 svojou	 kandidatúrou,	 nekandiduje	 na	
inej	kandidátnej	listine	a	nemá	prekážky	práva	byť	volený	(volebný	zákon).	
Ku	 kandidátnej	 listine	 nezávislého	 kandidáta	 musí	 byť	 priložená	 listina	
podpísaná	potrebným	počtom	voličov,	 ktorí	 podporujú	 jeho	 kandidatúru,	
pričom	počet	podpisov	závisí	od	počtu	obyvateľov	obce.	

Podľa	 mnohých	 autorov	 je	 základnou	 charakteristikou	 nezávislých	
kandidátov	to,	že	nie	sú	spojení	so	žiadnou	politickou	stranou.	To	znamená	
vstup	do	volebného	boja	bez	podpory	politického	subjektu	a	potrebu	prijať	
riziko	 finančnej	 straty	 po	 prípadnom	 neúspechu.	 Medzi	 ďalšie	 atribúty	
prečo	chcú	politici	kandidovať	bez	straníckej	podpory	sú	rozdielne	návrhy	
a	 stanoviská	 politických	 strán.	 Ako	 dôvod	 účasti	 na	 voľbách	 je	 viera	
v	premenu	politiky	(Žúborová,	Zoran,	Mlakar,	2014).	

Za	starostu	obce	alebo	primátora	mesta	môže	byť	zvolený	len	ten	volič,	
ktorý	najneskôr	v	deň	volieb	dosiahol	25	rokov	a	nenastali	u	neho	prekážky	
vo	 výkone	 volebného	 práva	 a	 musí	 mať	 trvalý	 pobyt	 v	 meste	 či	 obci,	 v	
ktorej	kandiduje.	Pod	prekážkami	vo	výkone	volebného	práva	rozumieme	
napríklad	 výkon	 trestu	 odňatia	 slobody,	 obmedzenie	 osobnej	 slobody	 z	
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dôvodu	ochrany	zdravia	 ľudí	a	obmedzenia	spôsobilosti	na	právne	úkony	
(Brix	–	Švikruha,	2012).

1.1 Komunálne voľby na príklade mesta Žilina

Hlavným	 cieľom	 je	 predstaviť	 samotných	 aktérov	 volebnej	 súťaže	 –	
kandidátov	 na	 post	 primátora	 v	 danom	meste	 v	 roku	 2018	 a	 na	 základe	
výsledkov	poukázať	na	trend	nezávislých	kandidátov.	

Prostredníctvom	 analýzy	 volebnej	 kampane	 jednotlivých	 uchádzačov	
–	oficiálnych	kandidátov	na	post	primátora	pri	získavaní	voličskej	priazne	
zisťujeme,	 akým	 spôsobom	 pristupovali	 k	 tejto	 téme	 jednotliví	 kandidáti	
a	snažíme	sa	zachytiť	aj	efektivitu	ich	krokov.

Vo	 voľbách	 dňa	 10.novembra	 2018	 mali	 občania	 ponuku	 siedmich	
kandidátov	na	funkciu	primátora	a	poskytujeme	ich	zoznam	v	abecednom	
poradí:

1. Peter	Fiabáne,	Mgr.,	nezávislý	kandidát,
2. Patrik	Groma,	Ing.,	PhD.,	nezávislý	kandidát,
3. Tibor	Hanuliak,	Mgr.,	PhDr.,	Slovenská	národná	strana,	
4.	 Ľudmila	Chodelková,	PaedDr.,	nezávislý	kandidát,
5. Marián	Janušek,	Ing.,	nezávislý	kandidát,
6. Martin	Kapitulík,	Ing.,	nezávislý	kandidát,
7. Ján	Púček,	Kotleba	-	Ľudová	strana	Naše	Slovensko.

Pozrime	sa	na	dvoch	nezávislých	kandidátov,	ktorí	hrali	podstatnú	úlohu	
v	prieskumoch	verejnej	mienky,	bližšie.

Mgr.	Peter	Fiabáne	veľmi	jasne	vyhlásil	svoj	záujem	kandidovať	ako	jeden	
z	dvoch	prvých	kandidátov	spolu	s	Ing.	Martinom	Kapitulíkom.	Vo	voľbách	
v	 roku	 2014	 sa	 zúčastnil	 ako	 nezávislý	 kandidát	 volieb	 na	 post	 poslanca	
miestneho	 zastupiteľstva	 a	 bol	 zvolený.	 Vo	 volebnej	 kampani	 prezentuje	
túto	skutočnosť	a	úspešne	využíva	svoje	kroky	z	minulosti,	uvádza,	čo	ako	
poslanec	 dosiahol	 a	 spravil.	 Zároveň	 pomenováva	 konkrétne	 úspechy	 –	
zaviedol	moderný	grantový	systém,	navrhol	prílev	financií	školstvu	i	športu,	
vznik	 športovej	 žiackej	 ligy,	 ankety	 Športovec	 roka,	 	 záchranu	 lesoparku	
Chrašť,	či	záchranu	starého	trhu.	Témy	teda	volí	s	dosahom	na	všetky	skupiny	
obyvateľstva	a	ich	hlasy	–	starších	ľudí	a	pamätníkov,	ochranárov	životného	
prostredia,	 športovcov	 aj	 rodiny	 s	 deťmi,	 ktoré	 ocenia	 investovanie	 do	
športu	pre	deti	a	do	školstva.		

V	 rámci	 kampane	 využíva	 intenzívne	 internetovú	 komunikáciu	
s	 verejnosťou,	 vytvoril	 svoj	 blog,	 v	 rámci	 ktorého	 uvádza	 svoju	 víziu	
pre	 Žilinu,	 ktorá	 ju	 charakterizuje	 ako	 čisté,	 zelené	 a	 bezpečné	 miesto.	
Zaujímavosťou	v	tomto	smere	bolo	využitie	farieb	v	kampani,	do	popredia	
dáva	bielu	a	zelenú	ako	farby	čistoty	a	zdravého	životného	prostredia.	Má	
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záujem	 venovať	 sa	 problematike	 dopravy,	 ktorú	 chce	mať	 dobre	 riešenú	
a	vytvoriť	zo	Žiliny	mesto,	v	ktorom	ľudia	túžia	žiť.	

Odhaľuje	sa	v	tomto	blogu	aj	osobne	ako	človek.	Stavil	na	vzťah	k	mestu,	
uvádza	o	sebe	údaj,	že	sa	v	meste	narodil	i	žije	tam,	popisuje	svoje	generačné	
rodinné	korene	 spojené	 s	mestom.	Priznáva	 vek	55	 rokov,	 vysokoškolské	
vzdelanie,	prezentuje	rodinu,	a	 to	manželku	a	dve	dospelé	deti	 i	záľubu	v	
športe.	

Spolu	 s	 30	 ďalšími	 Žilinčanmi,	 odborníkmi	 i	 nadšencami,	 dal	 dokopy	
PlánZA,	ktorý	pracuje	so	súčasnými	aj	budúcimi	výzvami	mesta.	Odhaľuje,	
že	nemajú	na	všetko	zhodné	názory,	no	majú	spoločný	cieľ.	Vytvorili	tento	
PlánZA	ako	otvorený	dokument,	prístupný	zmenám	a	priamo	na	internete	
dáva	priestor	občanom	vyjadriť	svoj	názor.	Prezentuje	sa	ako	človek,	ktorý	
spája	a	nerozdeľuje.	Jeho	volebná	kampaň	sa	teda	niesla	v	duchu	spolupráce,	
tímovosti. 

Určil	si	šesť	základných	priorít	pre	Žilinu	a	zastáva	názor,	že	mestu	zatiaľ	
chýba	 jasné	 smerovanie,	 ale	nie	 je	 však	 v	 rámci	 jeho	kampane	badateľný	
žiadny	 ostrý	 útok.	 Aj	 sám	v	 blogu	 uvádza,	 že	 po	 celý	 čas	 vedie	 pozitívnu	
kampaň.	 Dva	 týždne	 pred	 voľbami	 sa	 ohradil	 proti	 útokom,	 mediálne	
vyjadril	svoj	postoj	ohľadne	nepravdivej	informácie	o	spolupráci	so	štátnou	
bezpečnosťou,	 spochybňovaní	 že	 je	 Žilinčan,	 obvineniu	 zo	 spolupráce	
s	 bývalým	 primátorom	 Igorom	 Chomom,	 či	 podnikateľom	 Georgeom	
Trabelssiem,	stranou	SMER,	či	obohacovania	sa	na	plaveckom	klube.	Riešil	
to	odchodom	z	plaveckej	školy	a	snažil	sa	tým	minimalizovať	trecie	plochy.	

V	 júli	 2018	 prijal	 podporu	 opozičných	 demokratických	 strán,	 ale	 aj	
napriek	 tomu	 vystupoval	 ako	 nezávislý	 kandidát	 a	 jasne	 však	 prezentuje	
neochotu	robiť	kvôli	tomu	akékoľvek	ústupky.	Oceňuje,	že	sedem	strán	sa	
rozhodlo	nepostaviť	proti	nemu	protikandidáta	a	vyjadrili	mu	podporu.	

Ing.	Patrik	Groma,	PhD.,	sa	ako	kandidát	uviedol	až	neskôr.	Vo	voľbách	
v	roku	2010	sa	zúčastnil	ako	nezávislý	kandidát	volieb	na	post	primátora	a		
umiestnil	sa	vtedy	na	treťom	mieste.	Zároveň	sa	v	tom	istom	roku	zúčastnil	
ako	nezávislý	kandidát	volieb	na	post	poslanca	miestneho	zastupiteľstva	a	
bol	zvolený.	Vykonával	i	funkciu	viceprimátora.	

V	 rámci	 kampane	 vystupoval	menej	 zdatne	 vo	 vzťahu	 ku	 internetovej	
komunikácii	 s	 verejnosťou,	 mal	 uverejnený	 komerčný	 článok	 v	 denníku	
SME	 formou	 rozhovoru.	 Nekonkretizuje	 v	 ňom	 informácie,	 poskytuje	
ich	 v	 neurčitej	 podobe,	 že	 má	 skvelú	 rodinu	 a	 darí	 sa	 mu	 v	 podnikaní.	
Prezentuje	plán	premeniť	Žilinu	na	najlepšie	miesto	pre	život	na	Slovensku.	
Uvádza,	že	má	jasnú	predstavu	o	konkrétnych	plánoch,	no	konkretizuje	len	
niektoré	 z	nich	 a	 len	na	ďalšie	otázky.	Popisuje,	 že	 v	prípade	 zvolenia	by	
začal	intenzívne	komunikovať	naprieč	celým	politickým	spektrom.

Ponúka	program	širší,	15-bodový,	ide	o	síce	dôležité	témy,	ale	ako	priorít	
je	 toho	 priveľa	 a	 z	 nášho	 pohľadu	 to	 preto	 pôsobí	 menej	 dôveryhodne.	
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Používa	príliš	všeobecnú	argumentáciu	aj	pri	popise	spôsobu	realizovania	
priorít	slovami:	„Vieme	využiť	eurofondy,	nemám	pochybnosti,	že	nájdeme	
aj	podporu	súkromných	partnerov“.	

V	Žiline	sa	do	súboja	o	primátorské	kreslo	postavilo	sedem	kandidátov,	
z	ktorých	päť	bolo	nezávislých.	Volebná	účasť	dosiahla	41,30	%	a	občania	
prejavili	dôveru	Mgr.	Petrovi	Fiabánemu,	ktorý	získal	13	876	hlasov	(48,06	%)	
z	28	872	platných	hlasov.	Na	druhom	mieste	sa	umiestnil	Ing.	Patrik	Groma,	
PhD.,	s	počtom	hlasov	7	142,	čo	predstavuje	24,7	%.	Napriek	skutočnosti,	
že	obaja	kandidáti	mali	skúsenosti	z	komunálnej	politiky	a	využili	dištanc	
od	 politických	 strán,	 novozvolený	 primátor	 suverénne	 presvedčil	 svojich	
voličov	a	prevalcoval	aj	 svojich	súperov.	Môžeme	sa	domnievať,	 či	 zavážil	
volebný	program	oproti	 iným	kandidátom,	alebo	rozhodlo	mnohopočetné	
príbuzenstvo	či	širší	okruh	známych.	Ľudia	prestávajú	dôverovať	politickým	
stranám	a	popularitu	si	získavajú	nezávislí	kandidáti.	

ZÁVER

Žijeme	 v	 demokratickom	 štáte,	 preto	 každé	 zvolenie	 je	 na	 ľuďoch	
a	hlas	voliča	je	najvyššou	autoritou.	Občania	si	vyberajú	svojich	zástupcov	
najčastejšie	 podľa	 volebného	 programu,	 čím	 sa	 nepriamo	 podieľajú	 na	
rozvoji	obce	a	uvedení	kandidáti	mali	jasnú	víziu	o	tom,	čo	voličom	ponúknu.	
Existujú	aj	voliči,	ktorí	nie	sú	stotožnení	so	žiadnym	volebným	programom,	
a	preto	si	žiadneho	kandidáta	nevyberú.	Na	druhej	strane,	voliči	by	sa	mali	
rozhodovať	 aj	 na	 základe	 zdravého	 úsudku,	 lebo	 komunálnymi	 voľbami	
majú	možnosť	zmeniť	život	v	ich	meste	a	mnohé	sa	zlepšiť	dá.	Komunálna	
politika	má	zo	svojej	podstaty	na	rozdiel	od	politiky	parlamentnej	bližšie	
ku	 každodenným	 problémom	 občanov.	 Komunálne	 voľby	 v	 meste	 Žilina	
neboli	ovplyvnené	dominanciou	politických	strán,	čím	potvrdili	trend	voľby	
nezávislých	 kandidátov	 a	 zdá	 sa,	 že	 nie	 je	 aktuálne	 výhodné	 byť	 členom	
strany.	Aktuálny	pokles	dôvery	v	politický	systém	a	národné	inštitúcie	má	
za	následok,	že	nezávislí	kandidáti	sa	v	politickom	boji	presadzujú.	

Komunálna	úroveň	 je	 jednou	z	možností	na	presadenie	 sa	nezávislých	
kandidátov.	Kandidatúra	Andreja	Kisku,	dnes	už	bývalého	prezidenta,	nám	
ukázala,	že	to	môžu	byť	aj	prezidentské	voľby.	Bolo	by	zaujímavé	zistiť,	či	by	
sa	presadili	nezávislí	kandidáti	aj	na	parlamentnej	úrovni.	Zákon	im	to	však	
prakticky	takmer	znemožňuje.	
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