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moderátorka: 
Aktuálna vládna koalícia má vo svojich stranách hneď po dvoch predsedoch samosprávnych krajov, 
ktorí hovoria o reforme verejnej správy. Ako sme už spomenuli, tá sa dostala aj do programového 
vyhlásenia vlády. Na potrebu zväčšiť právomoci samospráv a naopak znížiť vplyv štátu už niekoľko 
rokov poukazuje aj predseda Únie miest Slovenska Richard Rybníček. Kabinet Igora Matoviča 
zatiaľ spomína zmenu financovania. Tá sa aj v súčasnosti ukazuje pre samosprávy ako kľúčová, 
keďže sú závislé od výberu daní štátu od fyzických osôb. 
Lucia Nagyová, redaktorka: 
Ak sa nedarí krajine, nemôže sa dariť ani samospráve a naopak, keď sa darí krajine, tak aj 
samospráva by mala dostať viac peňazí. Myslí si šéf Bratislavského kraja Juraj Droba z SaS. 
Ústredným zdrojom financií samospráv sú dane z príjmov fyzických osôb a práve zmena systému 
financovania samospráv sa dostala aj do programového vyhlásenia vlády. Spresňuje predseda 
Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič z hnutia OĽaNO. 
Jozef Viskupič, predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 (OĽaNO): 
Aby dostávali podiel celkového daňového výberu a nie iba z tejto jednej dane z fyzických osôb. 
znamená to väčšiu stabilitu, lepšie badžetovanie. 
Lucia Nagyová: 
Ešte vlani žiadali starostovia a primátori poslancov, aby s nimi konzultovali legislatívne opatrenia, na 
ktoré potom nemali dosť peňazí. Predseda Únie miest Richard Rybníček hovorí, že drvivá väčšina 
ich požiadaviek je v programovom vyhlásení aj zohľadnená. 
Richard Rybníček, predseda Únie miest Slovenska: 
Nový zákon o sociálnych službách má zaviesť adresnú formu financovania príspevku na odkázanosť 
podľa stupňa odkázanosti, čiže nebude to na zariadenie, bude to na klienta. Toto bola jedna z našich 
kľúčových požiadaviek. 
Lucia Nagyová: 
Podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová zo strany Za ľudí 
pripomína, že doteraz bol regionálny rozvoj rozložený po ministerstvách. 
Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu (Za ľudí): 
Nemal pána, bol riadený chaoticky a naše regióny zaostávali. Teraz to bude zjednotené pod jednu 
strechu. 
Lucia Nagyová: 
V Českej republike už model prepojenia štátnej správy s regionálnou správou funguje. Riaditeľka 
českého Združenia miest a obcí Radka Vladyková hovorí, že ľudia tak pri kontakte s úradmi necítia 
byrokraciu. 
Radka Vladyková, riaditeľka Združenia miest a obcí ČR: 
Je veľmi dôležité, aby ten úrad, a to hlavné kontaktné kontaktné miesto toho občana boločo 
najbližšie, pretože tam veľakrát tých ľudí pozná a je mu tá komunikácia ďaleko príjemnejšia, nehanbí 
sa, nebojí sa opýtať. 
Lucia Nagyová: 
Navyše koronakríza ukazuje, ako opatrenia vlády dokázali zvládnuť primátori či starostovia na 
svojom území. 

 


