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BRATISLAVA 16. februára (SITA) – Dôveru v štát a jeho inštitúcie je potrebné budovať zdola 
nahor, začať treba miestnymi samosprávami. Uvádza to Únia miest Slovenska (ÚMS) vo 
svojom dokumente Dozrel čas na zmeny. Záujmové združenie pri svojom tvrdení argumentuje 
tým, že najväčšiu mieru dôvery v štát a jeho inštitúcie preukazujú krajiny severnej Európy, 
Švajčiarsko a Holandsko, v ktorých o väčšine služieb verejného sektora rozhodujú ľudia na 
miestnej úrovni, ktorých si občania sami volia. Takýmto rozložením moci sa podľa ÚMS zvyšuje 
miera priamej demokracie, teda podieľania sa občanov na fungovaní štátu. ÚMS sa zároveň 
opiera o prieskum, z ktorého vyplýva, že 65 percent Slovákov požaduje posilnenie priamej 
demokracie a 57 percent opýtaných by uvítalo väčšie kompetencie v rukách samospráv. 
Prieskum pre Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO uskutočnila na vzorke 1 008 
respondentov v decembri 2019 agentúra Focus. 

ÚMS tvrdí, že centralizovaný systém nie je schopný reagovať na nové trendy a vývoj spoločnosti 
tak rýchlo ako systém s vyššou mierou deľby moci, čo urobilo z obyvateľov Slovenska v rámci 
Európskej únie (EÚ) občanov druhej kategórie. Súčasná podoba systému, v ktorom o väčšine vecí 
rozhoduje centrálna vláda a vyššie územné celky (VÚC), nemajú mestá a obce dosť autonómnosti 
a kompetencií, a preto podľa ÚMS zlyhala. V súčasnej podobe považuje ÚMS existenciu VÚC za 
zbytočnú. Ich kompetencie by prisúdila mestám a obciam. Zachovanie VÚC si vie ÚMS predstaviť 
za predpokladu, že ich kompetencie budú mať dosah na daňovú politiku, špecifické vzdelávanie 
dospelých a zdravotne znevýhodnených, hospodársky rozvoj, odborné školstvo, regionálnu 
dopravu, cesty, ochranu životného prostredia, krajinné plánovanie či ambulantné zdravotníctvo. 
V rukách štátu by podľa ÚMS mali ostať oblasti presahujúce regionálnu úroveň, ako napríklad 
justícia, zdravotníctvo na úrovni nemocníc či ozbrojené sily. 

ÚMS v dokumente navrhuje, aby obce nezískavali do svojho rozpočtu iba miestne dane a 
poplatky, ale aj časť všetkých daní a zvyšnú časť odvádzali štátu. Obce s veľkou daňovou silou by 
časť svojich peňazí odvádzali obciam s menšou daňou silou, čo by pomáhalo vyrovnávaniu 
rozdielov. Efektivita takéhoto systému solidárnosti by sa pritom prehodnocovala každé štyri roky. 
Podľa ÚMS by presun kompetencií na mestá a obce viedol aj k znižovaniu miery korupcie. Tá je 
najnižšia práve v krajinách severnej Európy, Švajčiarsku a Holandsku. 

Záujmové združenie uvádza, že v súčasnosti sa štát aj samosprávy usilujú hlavne o 
vyrovnávanie regionálnych rozdielov, ktoré sú na Slovensku hneď po Mexiku najväčšie spomedzi 
všetkých 36 členských krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Sústrediť 
by sa však mali najmä na zvyšovanie konkurencieschopnosti, zavádzanie inovácií a budovanie 
prosperity jednotlivých regiónov. Regióny by pritom mali vznikať prirodzenou spoluprácou obcí, 
ktoré budú mať spoločný záujem o rozvoj svojho regiónu. 

Reforma verejnej správy a prirodzenejšie rozdelenie regiónov by následne mali podľa ÚMS 
priniesť znižovanie regionálnych rozdielov i rast ekonomiky. Združenie odhaduje, že hrubý domáci 
produkt (HDP) by na Slovensku mohol vzrásť o desať percent. Slovensko tak má zo všetkých 
členských krajín EÚ vôbec najväčší potenciál rastu HDP. Výdavky samospráv tvorili v roku 2019 
približne 15,9 percenta výdavkov štátu. Priemer EÚ je 23,1 percenta. V Dánsku tvoria výdavky 
samospráv približne 66 percent všetkých výdavkov štátu. Vo veľkej miere tak o fungovaní krajiny 
rozhodujú ľudia na úrovni miest a obcí. Práve Dánsko je spolu s Novým Zélandom podľa rebríčka 
vnímania korupcie Transparency International (TI) krajinou s najnižšou mierou korupcie na svete. 
Krajina sa v pravidelných rebríčkoch TI umiestňuje na popredných miestach. Rovnako popredné 
miesta zastávajú v rebríčkoch World Happiness Report, v ktorých OSN skúma spokojnosť 
obyvateľov so životom vo svojej krajine. Dáni tento rebríček niekoľko krát vyhrali, v tom 
poslednom, z roku 2019, skončili na druhom mieste za Fínskom. ÚMS tvrdí, že Dánsko takéto 



výsledky dosahuje aj vďaka úspešnej reforme územnej samosprávy, ktorú Dánsko začalo v roku 
2002 a dokončilo v roku 2007. 

Záujmové združenie chce preto podobnú reformu vykonať aj na Slovensku. Od vlády, ktorá sa 
sformuje po voľbách do NR SR bude požadovať zriadenie komisie, ktorá by začala s prípravami 
reformy na Slovensku. 

ÚMS je dobrovoľné záujmové združenie, ktoré vzniklo 29. apríla 1994 v Košiciach. V súčasnosti 
združuje 49 primátorov slovenských miest, ktoré majú spolu približne 1,8 milióna obyvateľov. Jej 
prioritami sú presadzovanie reformy územných samospráv či väčšej samostatnosti miest. 
 


