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moderátorka: 
Kľúčovým princípom návrhu reformy verejnej správy nie je to, aké hranice budú mať regióny, ale 
aké služby budú ľudia dostávať. Tvrdí Únia miest Slovenska. Argumentujú aj tým, že občania sa s 
vyššími územnými celkami neidentifikujú v dostatočnej miere. Kompetencie žúp by mali podľa Únie 
miest prejsť na mestá a obce. S tým nesúhlasí Združenie samosprávnych krajov SK8. 
Lucia Nagyová, redaktorka: 
Súčasný systém samospráv je pre mnohých občanov príliš komplikovaný. Ako povedal primátor 
Bratislavy Matúš Vallo, v prípade núdze často nevedia, či sa majú obracať na mesto, obec, či vyšší 
územný celok. 
Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 
Pre ľudí to je absolútna komplikácia zbytočná, ale pre dobré manažovanie nejakého fyzického 
priestoru je dôležité, aby to malo jedného pána, napríklad keď sa bavíme o úrovni čistoty chodníkov a 
ciest. 
Lucia Nagyová: 
Aj predseda Bratislavského kraja Juraj Droba ešte vlani pripustil, že administratívno-správne 
členenie Slovenska v prípade krajov nebolo dobre nastavené, ich rušenie však odmieta. 
Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja: 
Lebo tie kompetencie naozaj zostanú niekomu inému. Tým pádom keď župy zrušíme, jediné, čo 
ušetríme, sú odmeny poslancov a jedného župana, čo je teda kvapka v mori v porovnaní s tým, čo 
všetko župa obsluhuje. 
Lucia Nagyová: 
Aj preto Únia miest prišla s návrhom reformy verejnej správy, podľa ktorej by sa malo zmeniť 
financovanie samospráv, ale zároveň by sa mali vyššie územné celky zrušiť. Ich kompetencie by 
zvládli aj samosprávy. Vysvetľuje Richard Rybníček. 
Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: 
My nejdeme rušiť obce, nejdeme zlučovať obce, ideme len zmeniť správu štátu. A to, kto na nás 
môže byť trošku nahnevaný, sú vyššie územné celky, pretože my si myslíme, že v tejto konštelácii s 
týmito kompetenciami a s týmito financiami dokážeme v území zvládnuť aj VÚC-karske kompetencie. 
Lucia Nagyová: 
Súhlasí s ním aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger. 
Branislav Tréger, predseda Združenia miest a obcí Slovenska: 
To bude pružnejšie, tak tí ľudia to budú cítiť. Jednoducho ten život bude pre nich komfortnejší, lepší. 
A všetky tie kompetencie treba zvážiť, teda kde ich poslať, či to budú originálne, prenesené, či tam 
budú na to peniaze alebo nebudú, či tie prostriedky budú postačovať alebo nie. 
Lucia Nagyová: 
Predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič podporuje tiež zmenu kompetencií 
samospráv, zrušenie vyšších územných celkov ale odmieta. Problém by videl napríklad pri 
rozdeľovaní európskych peňazí alebo správe ciest. 
Jozef Viskupič, predseda Združenia samosprávnych krajov SK8: 
Teraz mi povedzte, že čo budeme deliť túto cestnú infraštruktúru medzi obce a mestá? Na toto keď 
mi odpovedia – Nie, posunieme to štátu – tak potom sa netvárme, že robíme decentralizáciu, lebo 
decentralizácia sa centralizáciou robiť nedá. To isté stredné školy. 
Lucia Nagyová: 
Návrh reformy verejnej správy plánuje Únia miest predložiť na konci januára. 

 


