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Anna Šípošová, moderátorka: 
„Posunie reformu verejnej správy bližšie k realizácii úspešné pôsobenie miest a obcí v plošnom testovaní? Túto 

otázku si kladú odborníci aj samospráva. Zatiaľ však nepoznajú jednoznačnú odpoveď. Hovoria, že z ich strany sú 
pripravení sadnúť si za rokovací stôl.“ 

Juraj Jedinák, redaktor: 
„Testovanie ukázalo, že samospráva okrem svojich povinnosti uniesla na pleciach aj úlohy štátu a je pripravená 

získať ďalšie kompetencie. Hovorí Michal Kaliňák za ZMOS a dodáva, že krízový manažment ani zďaleka nefunguje 
tak, ako by sme potrebovali.“ 

Michal Kaliňák, ZMOS: 
„Preto na základe týchto cenných skúseností môžeme začať uvažovať o tom, aby súčasťou modernizácie 

miestnej územnej samosprávy bolo napríklad aj to, aby okresné úrady boli súčasťou okresných miest a v prípade 
okresných úradov v sídle kraja by bolo fajn, ak by boli súčasťou vyšších územných celkov.“ 

Juraj Jedinák: 
„ZMOS už vypracoval niekoľko zásadných dokumentov, audit prenesených či originálnych kompetencií, ale aj 

analýzu medziobecnej spolupráce. Preto vedia povedať, čo ktorá zmena bude znamenať. Šéf Únie miest Slovenska 
Richard Rybníček hovorí, že nevie povedať, či kvalitná práca starostov a primátorov posunie snahu o reformu 
vpred. Za seba hovorí, že odovzdali 300-stranovú štúdiu podnetov.“ 

Richard Rybníček, prezident Únie miest: 
„Či sa niekde pripravuje nejaký dokument ohľadom reformy verejnej správy ako celku, čiže nielen samosprávy, 

ale aj štátnej správy, tak to neviem, či vôbec také niečo existuje a ani netuším, či niečo také vôbec bude 
predstavené. Nikto sa s nami o tom nerozpráva.“ 

Juraj Jedinák: 
„Decentralizácia vo všeobecnosti je podľa ministra obrany Jaroslava Naďa témou, o ktorej sa treba rozprávať. 

V relácii K veci k téme povedal.“ 
Jaroslav Naď, minister obrany (z relácie K veci): 
„Debatovať o decentralizácii je veľmi správne. Niektoré úlohy treba ponechať samosprávam, ale sú oblasti, 

napríklad aj zdravie obyvateľstva medzi ne definitívne patrí, kde jednoducho je mimoriadne dôležité, aby štát riadil 
akúkoľvek činnosť, ktorá má dopad na povedzme zdravotný stav obyvateľstva ako takého.“ 

Juraj Jedinák: 
„Reforma verejnej správy nie je dostatočne pripravená, ale nie je ani primerane otvorená, hovorí odborník na 

verejnú správu Daniel Klimovský z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Zatiaľ mu stále 
chýba aj to základné – cieľ reformy.“ 

Daniel Klimovský, odborník na verejnú správu, Katedra politológie Filozofickej fakulty UK: 
„Nechcem povedať, že verejnosť má byť pripustená do odborných debát hneď od začiatku, ale predsa nie je 

predstaviteľné, aby sa nejaká reforma pripravila takpovediac za zatvorenými dverami a následne sa očakávalo, že 
verejnosť prijala takto reformu bez akéhokoľvek spochybňovania.“ 

Juraj Jedinák: 
„Juraj Jedinák, RTVS.“ 

 


