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Abstract 
Účasť voličov vo voľbách všeobecne na Slovensku klesá. Je to rovnaké či už z pohľadu 
celoslovenského ale aj miestneho, hlavne vo väčších mestách, kde reálna účasť v roku 2014 
v komunálnych voľbách voľbách nedosahovala ani 35%., pričom počet voličov sa v každých 
voľbách zvyšuje, znamená to, že čím ďalej, tým väčší počet občanov k urnám odmieta ísť. 
Pokles záujmu je vo väčších mestách badateľnejší, keď v roku 2014 v dvoch centrách 
Slovenska, v Bratislave a Košiciach rozhodla iba tretina voličov o budúcom smerovaní svojho 
mesta. V Bratislave volilo víťazného kandidáta iba 12,7% zo všetkých oprávnených voličov 
a v Košiciach to bolo 18,1%. Znamená to, že neexistuje kandidát, ktorý dokáže presvedčiť ľudí, 
alebo to, že ľudia – voliči už rezignovali a nechcú voliť ani „menšie zlo“ a rozhodnú sa radšej 
ani nezúčastniť volieb, v ktorých si nenájdu vhodného kandidáta? V každom prípade tento trend 
je nepriaznivý a je potrebné analyzovať skutočnosti, ktoré viedli k tomuto stavu a zmeniť ich, 
aby sme v budúcnosti mali viac uvedomelých voličov a kvalitných kandidátov. Rovnako je 
potrebné dosiahnuť, aby sa občania viac zaujímali o politické dianie na Slovensku nielen na 
celoštátnej úrovni, ale hlavne na regionálnej a lokálnej, ktorá je najbližšie k občanom a jeho 
potrebám. Cieľom príspevku bolo kritickou analýzou zhodnotiť aktuálnu situáciu 
v zabezpečovaní rozvojových procesov v podmienkach miestnej samosprávy. 

Kľúčové slová: miestna samopsráva, voľby, financovanie, rozvoj 

Úvod 
Od konca komunistického režimu v roku 1989 sa účasť vo voľbách na Slovensku postune 
znižovala na dnešných 47-48%, pričom v najväčších mestách Slovenska je už dlhodobo pod 
35%. V prvých komunálnych voľbách v roku 1990 sa komunálnych volieb zúčastnilo ešte 
63,75% z 3 661 717 oprávnených voličov. V roku 1994 to bolo 52,42% z 3 859 180 voličov, v 
roku 1998 prišlo k urnám 53.95% z 4 025 000 voličov, v roku 2002 už len 49,51% z 4 177 546 
voličov, v roku 2006 47,65% z 4 306 280 voličov, v roku 2010 49,69% zo 4 409 194 voličov 
a v roku 2014 48,34% zo 4 476 506 oprávnených voličov (SŠÚ SR, 2015). Už z tejto krátkej 
rekapitulácie účasti z celého Slovenska vidieť, že účasť voličov klesá. Je to rovnaké či už 
z pohľadu celoslovenského ale aj miestneho, hlavne vo väčších mestách, kde reálna účasť 
v posledných voľbách nedosahovala ani 35%. Ked vezmeme do úvahy, že počet voličov sa 
v každých voľbách zvyšuje, znamená to pre nás ešte smutnejšie konštatovanie, to je čím ďalej, 
tým väčší počet ľudí k urnám odmieta ísť. Pokles záujmu je vo väčších mestách badateľnejší, 
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keď v roku 2014 v dvoch centrách Slovenska, v Bratislave a Košiciach rozhodla iba tretina 
voličov o budúcom smerovaní svojho mesta. V Bratislave volilo víťazného kandidáta iba 12,7% 
zo všetkých oprávnených voličov a v Košiciach to bolo 18,1% (SŠÚ, 2015). Znamená to, že 
neexistuje kandidát, ktorý dokáže presvedčiť ľudí, alebo to, že ľudia – voliči už rezignovali 
a nechcú voliť ani „menšie zlo“ a rozhodnú sa radšej ani nezúčastniť volieb v ktorých si nenájdu 
vhodného kandidáta? V každom prípade to nie je dobré a je potrebné analyzovať skutočnosti, 
ktoré viedli k tomuto stavu a zmeniť ich, aby sme v budúcnosti mali viac uvedomelých voličov 
a kvalitných kandidátov. Rovnako je potrebné dosiahnuť aby sa všetci zaujímali o politické 
dianie na Slovensku nielen na celoštátnej úrovni, ale hlavne na svojej lokálnej, ktorá nás 
obkolesuje dennodenne. 

Podľa Balážovej (2011) jedným z najúčinnejších riešení zachovania a zvyšovania 
konkurencieschopnosti miestnych je vytváranie aktívneho komunikačného priestoru s občanmi; 
vzbudzovanie záujmu občanov o veci verejné; zisťovanie a poznanie potrieb občanov mesta  
a regiónu; zabezpečovanie pružného plnenia požiadaviek občanov;  zisťovanie názorov 
občanov na prácu samosprávy a úrovne ich spokojnosti; vytváranie podmienok pre rozvoj mesta 
a regiónu; monitorovanie a vyhodnocovanie procesov zabezpečovania kompetencií a prijímanie 
opatrení pre trvalé zlepšovanie; zabezpečovanie potrebných zdrojov pre fungovanie procesov; 
vytváranie podmienok k zvyšovaniu odbornosti a profesionality zamestnancov. 
Niektorí vrcholoví manažéri (ako politici, tak aj vedúci zamestnancinevedia ako realizovať 
zmeny, ktoré by zabránili plytvaniu v podmienkach samosprávy a dosahovali úspory 
(Ochrana, F., Puček, M. 2012) 
 
Materiál a metódy 
Článok má prehľadový charakter, pojednáva o aktuálnej situácii v zabezpečovaní rozvojových 
procesov a v podmienkach miestnej samosprávy. V podstate odzrkadľuje empirické poznanie 
a dlhodobé skúsenosti autorov v kritickom pohľade. Medzi základné metódy, ktoré boli využité 
pri koncipovaní članku patrí abstrakcia, pozorovanie, kritická analýza a syntéza. 3tatistické 
údaje boli generované zo SŠÚ. 
 
Výsledky a diskusia 
Jedným z dôležitých aspektov rozhodovania sa, je aj znalosť problematiky, v ktorej sa má 
rozhodovať. Komunálna politika sa za posledných 25 rokov menila veľakrát. Systém, ktorý bol 
desaťročia zabehnutý, sa zmenil z jedného dňa na druhý a odvtedy postupne niekoľkokrát. 
Máloktorý volič si uvedomuje, presne aké kompetencie má štát, regionálna samospráva 
a miestna samospráva. Presne čo môže a čo nemôže ovplyvniť obecné/mestské zastupiteľstvo 
či starosta/primátor. Táto skutočnosť je patrične zneužívaná vo všetkých volebných 
kampaniach, kde väčšina kandidátov prispôsobuje svoje vyhlásenia a sľuby práve 
momentálnemu emočnému stavu obce/mesta, jeho obyvateľov a nie reálnym možnostiam 
a kompetenciám, ktoré by mal ako zvolený funkcionár. Voliči si kladú aj otázky týkajúce sa 
opodstatnenosti existencie vyšších územných celkov ako reprezentantov regionálnej 
samosprávy? Kto je župan resp.  predseda VÚC a čo reálne vykonáva, čo zo života voličov vie 
ovplyvňovať? Vo väčších mestách sa občania pýtajú, aké opodstatnenie a kompetencie majú 
mestské časti? Prečo má Bratislava magistrát a v skoro rovnakom plošnom rozsahu aj 
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Bratislavský kraj? Kto môže za to, že na jednej ulici patrí cesta vyššiemu územnému celku, 
chodník mestu a zelená plocha vedľa chodníka štátu? Kto je potom zodpovedný za čistotu na 
tomto úseku? Prečo je na križovatke v meste odhrnutý sneh iba na jednej ulici a nie na druhej? 
Prečo ešte toto mesto nemá obchvat? Prečo nikto nerieši v meste každodenné dopravné zápchy? 
Nielen priemerný volič, mnohokrát ani volení predstavitelia nevedia, kde ich jurisdikcia začína 
a kde končí. Nevedia aké kompetencie majú a kde ich už prekračujú len preto, lebo si zamieňajú 
svoje kompetencie s ich podobnými, napríklad keď si poslanec mestského zastupiteľstva 
zamieňa pozíciu a kompetencie s poslancom Národnej rady SR. Ešte horšia je situácia 
v menších obciach na Slovensku. Už sa neraz stalo, že obecné zastupiteľstvá chceli 
uzneseniami, čiže dohodou „kvalifikovanej väčšiny“, vydávať stavebné povolenia, udeľovať 
pokuty či meniť zákon o obecnom zriadení v ich obci. Protesty prokurátorov, ako tých, ktorý 
majú legislatívny dohľad na miestnou samosprávou, svedčia o rôznych prípadoch porušovania 
zákona v prekračovaní právomocí obecných zastupiteľstiev, hlavných kontrolórov alebo 
starostov. Zákon o obecnom zriadení jasne ukladá voleným predstaviteľom ako aj výkonným 
manažérom a zamestnancom študovať nielen zákony a vyhlášky týkajúce sa verejnej správy, 
ale pravidelne sa vzdelávať. 

Situácia v samospráve bola najhoršia v období presúvania kompetencií zo štátu na obce, 
prípadne vyššie územné celky v rokoch 2000 – 2003. V tomto období ani mnoho odborníkov 
nevedelo predpovedať aké následky to bude mať. Mestá a obce však dokázali, že si svoju 
pozíciu ustoja a boli schopné urobiť racionalizačné opatrenia, ktoré štát neurobil, ako zrušenie 
alebo zlúčenie škôl či spoločných stavebných, školských alebo matričných úradovní. Ak by 
v budúcnosti malo prísť k ďalšej zmene systému samosprávy, tak  by tak malo byť istotne zdola, 
dohdodou samospráv, ktoré bude navzájom koordinované a nie striktne riadené štátom. 
 
Financovanie a rozvoj 
Financovanie miestnych samospráv bolo od začiatku jej vzniku sprevádzané silno politickým 
podtónom. Ako sa práve darilo štátu plniť svoje záujmy, tak pridelilo Ministerstvo financií SR 
podiel z daní samospráve. Pri pomere 70% z celkových príjmov miestnych samospráv 
závisiacich od štátu je to významný komponent všetkých samosprávnych rozpočtov. Dá sa po 
vedať, že štát priamo a silno ovplyvňuje možnosti jednotlivých samospráv sa rozvíjať alebo 
stagnovať. Najviac sa to ukázalo v roku 2010, kedy podielové dane v mesiacoch február, máj 
a jún 2010 boli krátené až o 75% (interné zdroje ZMOS, 2012). Miestne samosprávy presne 
v čase parlamentných volieb a následnej výmeny vládnej garnitúry prišli o hlavný príjem 
a hlavne malé obce mali existenčné problémy. Bolo to presne v čase kedy odchádzajúcu vládu 
už nezaujímali problémy samosprávy a prichádzajúcu ešte nezaujímali tieto problémy. V júni 
2010 sa dokázali dva fakty. Fakt, že samospráva na Slovensku nie je reálna 100%-ná 
samospráva, nakoľko sa nespravuje sama, ale je závislá od štátu a fakt, že systém financovania 
samospráv je iba tak stabilný ako je politická situácia na Slovensku. Dôsledok výpadku financií 
si samosprávy tlačili pred sebou ešte niekoľko rokov. Väčšie mestá sa s výpadkom vysporiadali 
predajom majetku alebo prevodom niektorých svojich služieb súkromnému sektoru. Menšie 
obce si predajom majetku nevedeli pomôcť, nakoľko hodnota nehnuteľností v obciach je nízka, 
veľakrát reálne nulová. 
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S financovaním úzko súvisí rozvoj miestnych samospráv. Netvrdíme, že samosprávy by mali 
priamo participovať na podnikateľských aktivitách a tým na rozvoji, toto je pomýlená predstava 
mnohých predstaviteľov samospráv na Slovensku. Mali by vytvárať podmienky pre tento 
rozvoj. Mali by vhodne budovať alebo rekonštruovať infraštruktúru – parkoviská, cesty, 
chodníky, verejné priestranstvá, verejné osvetlenie, spolupracovať s podnikateľským 
prostredím pri príprave zmien územných plánov a všeobecne záväzných nariadení, ktoré sa ich 
týkajú. Nový poplatok za rozvoj, ktorý je možné zaviesť od roku 2017, môže samosprávam 
pomôcť práve v tejto oblasti a jednoznačne prvýkrát aj vyčleniť financie vrámci rozpočtov 
miest a obcí na rozvoj, aj keď jeho použitie nie je jednoznačné. Nakoľko poplatok je príjmom 
rozpočtu obce a zákonom nie je ustanovené, v ktorom roku sa má výnos tohto poplatku použiť, 
je znovu na manažmente samosprávy ako sa k rozdeleniu finančných prostriedkov z tohto 
poplatku za rozvoj postaví. Manažmentu obcí často chýbajú základné znalosti o fungovaní 
samospráv a znalosti  o základných dokumentoch ako je napríklad program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja. Aj tohoročná správa Najvyššieho kontrolného úradu SR 
(www.nku.gov.sk, 2017) dokazuje, že samosprávy sa nie vždy správajú systémovo, 
nevyužívajú svoje rozpočty podľa vopred odsúhlasených programov, ale podľa aktuálnej 
potreby a možností, čím nezabezpečujú účinné využitie verejných prostriedkov. Nielen na 
národnej, ale aj na miestnej úrovni sa ukazuje, že dhodobý rozvoj je skôr výsledkom 
náhodného, než vecne či analyticky obhájiteľného, rozhodovania. Mnohé manažmenty miest 
a obcí zakladajú rozvoj na riešení „horúcich“, každodenných problémov namiesto cieleného 
a plánovaného rozvoja, založeného na dôkladnej analýze. 
 
Eextrémistické riešenia nemôžu byť riešeniami 
Ako odpoveď na pomaly neexistujúcu politickú pravicu a ľavicu je čím ďalej tým väčší priestor 
pre rôzne extrémistické nápady aj v komunálnej sfére. Po komunálnych voľbách v roku 2010 
sa prvýkrát dostali do radov volených zástupcov aj ľudia s extrémnymi názormi. Nevedomosť 
voličov o hraniciach kompetencií medzi komunálnymi, regionálnymi a štátnymi politikmi často 
využívajú kandidáti vo svoj prospech práve extrémnymi nápadmi. Nie je to len o takzvanom 
extrémizme vo forme organizovanej strany, ale aj o jednotlivcoch, ktorí vo svojich volebných 
programoch uvádzajú nereálne sľuby. Počas kampane do komunálnych volieb sa môžme 
stretnúť s heslami ako zabezpečím dostavanie dialnice po mesto, vyčistia osadu za mestom od 
parazitov, stačilo zbedačovania mesta... Tieto heslá sú síce zaujímavé ale nie sú reálne. A už 
vonkoncom nie na lokálnej úrovni. Niekedy sa k týmto názorom pridajú aj renomované 
agentúry. Pred niekoľkými rokmi jedna z nich pripravila a zverejnila rebríček zadlženosti 
slovenksých miest. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, ale po tom ako ho prebrali médiá, sa 
okamžite miestni aktivisti pustili do vysvetľovania, že čím nižšie je to ktoré mesto v zozname, 
tým horšie na tom je. Nikto si nedal tú námahu aby objasnil, že existuje legislatívna hranica, po 
ktorú sa mestá a obce môžu zadĺžiť. Alebo fakt, že ak mesto nie je zadlžené ešte neznamená, 
že hospodári efektívne. Jednoducho sa prijal extrémny názor, že ak mesto/obec nemá dlhy, tak 
je dobré a ak ich má tak je zlé. Niektoré politické strany dodnes argumentujú tak, že keď má 
región menej dlhov tak je lepší ako ten čo ich má viac. Pritom menšia zadlženosť môže 
znamenaťaj to, že daná obec/ mesto jednoducho nemá schopný manažment, aby plne využil 
možnosti investícií z vlastných zdrojov alebo spolufinancovania projektov z európskych 
fondov. Tu sa ale znovu vraciame k neinformovanosti voličov. Priemerný slovenský občan 
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nemá iné ako domáce ekonomické zázemie a rovnako nemá vedomosti o legislatíve verejnej 
správy. Alarmujúce sú názory hlavne mladých ľudí na rôzne extrémistické témy. Podľa 
nedávnej štúdie z decembra 2016, v prostredí mladých ľudí (18 – 39 roční) viac ako tretina 
sympatizuje s aktivitami, konkrétnymi krokmi, programom a hodnotami ĽS NS (Agentúra 
Focus, 2016). Práve extrémistické a populistické myšlienky na celonárodnej úrovni zasahujú 
do regionálnej a rovnako aj do miestnej politiky. Nebude prekvapením, ak v komunálnych 
voľbách v roku 2018 sa budú už nielen uchádzať, ale budú aj úspešní kandidáti 
s extrémistickými názormi. Iná je už otázka povolebných činov, ktoré z väčšiny nie sú reálne 
splniteľné za súčasnej legislatívy. 
 
Záver 
Ako zefektívniť samosprávu 
Logicky sa teda natíska otázka, ako zefektívniť fungovanie a prácu samosprávy na Slovensku? 
V každom prípade slovenská samospráva potrebuje zmenu. Zmenu nielen legislatívnu, ale 
hlavne kvalitatívnu. Na jednej strane je potrebné oveľa viac vzdelávať obyvateľstvo 
o možnostiach, povinnostiach a kompetenciách jedotlivých predstaviteľov samosprávy. 
Neustále im predstavovať možnosti, ktoré ponúka súčasná legislatíva, ako sa môžu bežní 
občania obce/mesta zapojiť do tvorby budúcnosti svojej vlastnej obce/mesta. Ak by bola 
silnejšia občianska iniciatíva, aj jednotlivé zložky samosprávy by sa cítili viac pod 
drobnohľadom, čo by ich nútilo k vyššej efektivite a väčšej transparentnosti. Na strane druhej 
je potrebné hľadať kandidátov, ktorý sú vzdelaní v oblasti verejnej správy a samosprávu viac 
profesionalizovať. V niektorých krajinách je viac výkonnej moci daná profesionálom, a tým 
zaručená kontinuita nielen v plánovacej, ale aj vo výkonnej činnosti. Mohli by sa zaviesť 
priebežné voľby do zastupiteľstiev a to nielen miestnych, ale aj regionálnych či štátnych. 
Postupné voľby polovice alebo tretiny takéhoto orgánu verejnej správy prináša viac reality 
a menej populizmu do života obce, mesta, regiónu alebo krajiny. Keďže neexistuje jedno 
„volebné obdobie“ celý orgán sa nevie zhodnúť na tom, že dva roky budú fungovať efektívne 
a na posledný rok pred voľbami načasujú realizáciu iba pozitívnych a populistických zmien. 
Takto by vznikla pôda pre viac stranícke obsadenie zastupiteľstiev na všetkých úrovniach 
a samozrejme s tým spojená zodpovednosť nielen voči strane, ale hlavne voči obyvateľom. Po 
čase by sa pravdepodobne aj u nás postupne politická scéna zredukovala na dve alebo tri 
silnejšie a stabilnejšie strany. Ak by bola situácia politicky stabilná na celoštátnej úrovni, 
uľahčilo by to aj život komunálnym politikom, kde už teraz prevládajú buď malé strany alebo 
nezávislí kandidáti. V reálnom živote to neraz v mestách vyzerá úplne rozvrátene, neexistuje 
dlhodobá zodpovednosť, skôr fungujú zastupiteľstvá na náhodnom princípe. Nedoriešená je aj 
otázka kolektívnej zodpovednosti, pričom keby existovali jasné pravidlá a čistá zodpovednosť 
volených zástupcov za hlasovanie, mnohé prípady neefektívneho míňania obecných a 
mestských financií by sa nikdy nestali. Z pohľadu legislatívy je potrebné doriešiť aj jasné 
a prehľadné financovanie samospráv. V súčasnom systéme je nejasné a hlavne nenárokovateľné 
plnenie štátu voči samosprávam. Aby sa už nemohol opakovať finančný rok 2010 a mohli 
samosprávy plánovať aj na niekoľko rokov dopredu, je nutné im dať istotu a výšku podielových 
daní zabezpečiť nárokovateľnou formou od štátu aspoň na dva roky vopred, prípadne zmeniť 
celý systém daní z príjmu a daní z pridanej hodnoty tak, aby mestá a obce boli účastníkmi 
procesu tvorby a výberu tejto dane. V momente, keď každá obec bude môcť určovať sadzby 
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dane z príjmu a vyberať túto daň spolu s daňou z pridanej hodnoty od daňovníkov na svojom 
území, môžeme hovoriť o skutočnej samospráve. Štát by mal zabezpečiť aj určité štandardy, 
podľa ktorých by sa mala samospráva riadiť. Dnes neexistujú pravidlá v mnohých oblastiach, 
čo je na škodu efektivity. Oblasti ako tvorba programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, 
územného plánovania alebo programového rozpočtovania, ktoré sú najzávažnejšími 
dokumentami obcí, sú síce upravené zákonom, ale chýba metodické usmernenie v detailoch. 
Práve preto sa vo väčšine obcí s týmito dokumentami narába iba veľmi zbežne, veľa poslancov 
ani nechápe o aké dokumenty ide a rozhodujú o nich podľa svojej aktuálnej nálady. 

V neposlednom rade je potrebné oživiť komunálnu politiku pre všetkých obyvateľov bez 
ohľadu na vek. Je samozrejmé, že veľkej väčšine obyvateľov do 25-30 rokov veku je politika 
cudzia. Je to sčasti kultúrou politiky na Slovensku a sčasti aj výchovou, kde politická výchova 
v domácnostiach spočíva málokedy vo vysvetľovaní rozdielov medzi jednotlivými politickými 
stranami alebo politikmi. Preto je dôležitá všeobecná osveta o politickom dianí a snáď ešte 
dôležitejšie je dostatočná osveta pre aktíne zapojenie sa do politického života pre ľudí nad 30 
rokov veku. Je to práve vek, v ktorom pri vhodných informáciách ohľadne správy vecí 
verejných a dostatočnej politickej podpore bude možné o niekoľko rokov vidieť prvé pozitívne 
zmeny nielen v celoštátnej, ale aj komunálnej politike. 
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