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Úvod
Riešenie výskumnej úlohy VEGA 1/0757/17 Verejná správa ako poskytovateľ
verejných služieb sociálneho štátu - využitie zahraničných skúseností pre reformy v Slovenskej
republike v rokoch 2017 - 2019 malo niekoľko všeobecných východiskových charakateristík:
1) Riešenia sa ujal síce početný ale kapacitne nie veľký tím, navyše vo svojom zložení veľmi
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Plánovaná riešiteľská kapacita (8000 h) bola fakticky naplnená, aj keď vďaka posunu
pri začiatku riešenia sa dve riešiteľky so svojou kapacitou do projektu fakticky nezapojili.
Fakticky sa tak výskumný tím sformoval až v druhom roku riešenia a aj naďalej prechádzal
zmenami svojej štruktúry, spôsobenými v celom období externými faktormi.
K pozitívam tímu patrilo jeho pestré vekové zloženie (vrátane významnej účasti
interných a externých doktorandiek), čím sa riešenie úlohy pričinilo aj o vyzrievanie
výskumných skúseností novej vedeckej generácie. Ešte väčším prínosom bolo
multidisciplinárne zloženie tímu - sociologicko-ekonomicko-právne - ktoré predpokladal aj
projekt a čo sa podarilo naplniť zastúpením pracovníkov troch zo štyroch katedier Fakulty
verejnej správy ako aj doplnením o dve sociologičky z Technickej univerzity v Košiciach.
2) Faktické obdobie riešenia úlohy sa skrátilo z predpokladaných troch rokov na cca 2,5 roka,
keďže ku schváleniu projektu a k poukázaniu finančých prostriedkov došlo až v závere prvého
polroka 2017.
3) Projekt bol síce schválený s finančnou podporou z programu VEGA, došlo však k výraznému
kráteniu prostriedkov oproti projektu - namiesto požadovaných 14 605 € bol projekt dotovaný
sumou len cca na 50%, čo viedlo k nutnosti zmeny charakteru výstupov: namiesto finančne
náročných medzinárodných konferencií sa hľadal priestor pre medzinárodnú konfrontáciu
dosiahnutých výsledkov vo forme publikovania výstupov v zahraničí a v cudzích jazykoch.
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Hodnotenie dosiahnutých výsledkov riešenia úlohy bude predmetom záverečnej správy
a jej oponentúry, na tomto mieste ide skôr o rekapituláciu niektorých parametrov riešenia úlohy.
Toto riešenie vyústilo do publikovania štyroch desiatok publikačných výstupov rôzneho
charakteru, z toho bolo 12 výstupov cudzojazyčných a 12 bolo publikovaných v zahraničí. Ako
vidieť z ich prehľadu, ktorý uvádzame na začiatku tohto zborníka, boli medzi nimi vedecké
monografie, štúdie v karentovaných časopisoch, kapitoly v zahraničných monografiách,
vystúpenia na početných konferenciách doma i v zahraničí, pričom zaujímavý je nielen počet
týchto publikačných výstupov, ale aj fakt, že všetky prešli recenzným pokračovaním za účasti
odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj z viacerých ďalších európskych krajín.
Veľká väčšina týchto publikačných výstupov je pre domácich čitateľov pomerne ľahko
dostupná či už v printovej alebo elektronickej podobe. Keďže však viacero kľúčových
publikovaných výstupov je pre slovenských čitateľov z rôznych dôvodov menej prístupných,
rozhodli sme sa ich v tomto zborníku reprintovať aspoň niektoré z nich v ich
slovenskojazyčných verziách.
Keďže všetky tu reprintované texty prešli pri svojom pôvodnom vydaní riadnym
recenzným pokračovaním, nebolo už potrebné ich slovenskojazyčné verzie znovu recenzovať.
Pri každej z publikovaných štúdií preto uvádzame bibliografické údaje jej pôvodného vydania,
vrátane mien recenzentov, vedeckých redaktorov a pod.
Zostavovateľ
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Stanislav Konečný:
Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb sociálneho štátu využitie zahraničných skúseností pre reformy v Slovenskej republike
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PhD. (Maďarsko), Dr. Aleksander W. Bauknecht (Poľsko), Doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
(Slovensko). Vedecký redaktor: Prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
Úvod
Téma rovnomennej výskumnej úlohy VEGA 1/0757/17 vychádzala z otázky - a tak to
bolo definované aj v jej schválenom projekte - ako môže verejná správa ako jeden z
poskytovateľov verejných služieb, čo najefektívnejšie pôsobiť v prospech dostupnosti týchto
služieb z hľadiska (miesta trvalého pobytu) občana. Takáto efektivita je zrejme dobre možná
pri určitej optimalite štruktúry verejnej správy predovšetkým na miestnej ale aj na nadmiestnej,
napríklad regionálnej úrovni. Ak je napríklad sídelná štruktúra príliš rozdrobená, alebo - naopak
- je napríklad regionálna štruktúra príliš agregovaná (alebo aj príliš fragmentarizovaná) je
potrebné hľadať rôzne riešenia, ktoré môžu byť racionálne, optimálne, k spokojnosti občanov
a nebudú zbytočným plytvaním verejných zdrojov. Otázne pritom tiež je, ako je v tejto štruktúre
premietnutý systém štátnych orgánov a orgánov samosprávy (pri známych rozdieloch ich
pôsobenia v oboch týchto režimoch, resp. v režime preneseného výkonu štátnej správy), vrátane
podmienok financovania týchto služieb ako verejných služieb.
Táto rovina problematiky sa nespája len s kompetenciami v oblasti sociálnej pomoci
ako sa to niekedy (u nás) akcentuje, ale so všetkými kompetenciami, ktoré štát prenáša na
miestnu samosprávu. Prenos kompetencií neznamená len zmenu zákona, ale aj vytvorenie
podmienok na jeho efektívne uplatňovanie, k čomu je potrebné, aby obce či regióny prenesené
kompetencie vykonávali pre určité zázemie (napr. pre primeraný počet obyvateľov) (Bodnárová
- Džambazovič 2011, s. 20-21), resp. ako píše M. Jílek (2008. s. 39) "optimálny počet občanov
územnej samosprávy pre množstvo poskytovaných statkov bude daný maximálnym kladným
rozdielom medzi celkovými úžitkami zo spotreby na osobu a celkovými nákladmi na
poskytovanie statku na osobu". Požiadavka, aby obce a regióny disponovali adekvátnou
infraštruktúrou verejných služieb (Dušek 2016) musí byť takto konfrontovaná s určitými
kapacitnými možnosťami ale i efektívne a primerane posudzovanou potrebou rôznych
verejných služieb vo vzťahu k územnej jednotke, v ktorej majú byť dostupné.
Z hľadiska ekonomickej decentralizácie, resp. fiškálneho federalizmu ide teda o známu
Oatesovu teorému decentralizácie, podľa ktorej každá verejná služba by mala byť poskytovaná
útvarom, riadiacim najmenšie možné geografické územie, na ktorom môžu byť náklady a úžitky
poskytovanej služby internalizované (Oates 1999), čím autor veľmi zreteľne poukázal na
efektívnostné limity decentralizácie, na ktoré sa najmä na začiatku 90. rokov u nás ani v
okolitých krajinách nebral príliš ohľad a dominovali politické argumenty (priblížiť výkon
verejnej moci občanovi).
Bolo by teda možné prostredníctvom ekonomického modelovania stanoviť normatívne
najvhodnejšiu veľkosť jednotiek pre jednotlivé druhy verejných služieb, pričom je možné
predpokladať, že pre rôzne verejné služby by sme dospeli k rôznym veľkostiam týchto
jednotiek - nakoniec by sa musel aj tak hľadať nejaký optimalizačný kompromis, aby vznikla
zmysluplná ale najmä reálna a uplatniteľná štruktúra týchto jednotiek v praxi. My sme zvolili
iný, nenormatívny, empirický a analytický prístup, charakteristický (spolu s metódou
komparácie) pre teóriu verejnej politiky. Vychádza vo všeobecnosti z toho, že sme porovnávali
reálne existujúce jednotky, fungujúce v praxi ako poskytovatelia verejných služieb v rôznych
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krajinách a v tejto komparácii sme sa pokúšali odhaliť hranice ich efektívnej funkčnosti.
Výhodou takéhoto prístupu - na rozdiel od predchádzajúceho normatívneho - je, že ponúkané
riešenie je hmatateľne dostupné v existujúcej praxi a nie len ako teoretický (vypočítaný)
koncept.
1 METODOLÓGIA ANALÝZY
Ako vyplynulo z vyššie uvedených úvah, pre analýzu bolo potrebné najprv vytvoriť
dvojdimenzionálnu matricu metodologických kritérií výberu jednotiek, ktoré možno
porovnávať a ktoré musia byť adekvátne zadefinované jednak v dimenzii inštitúcií verejnej
správy, jednak v dimenzii sortimentu verejných služieb. Bez dostatočnej prípravy by mohla
komparácia ľahko skĺznuť buď do príliš všeobecných záverov alebo do záverov ľahko
spochybniteľných.
1.1 Operacionalizácia súborov verejnej správy
Medzinárodné komparácie, ktoré majú smerovať do využitia ich výsledkov v určitej
krajine, sú metodologicky náročné. Predovšetkým je potrebné zvoliť do komparačného súboru
- vzorky komparovaných krajín - skutočne také krajiny, ktorých celkový spoločenský systém
(forma štátu, zriadenie, štruktúra orgánov, územné členenie atď.) a často veľmi početný súbor
ďalších znakov umožňuje odôvodnene predpokladať, že štát, ktorý bude hypotetickým
príjemcom odporúčaní, ktoré vzniknú z takejto komparácie, tieto odporúčania prijme a
nezareaguje ako živý organizmus, ktorý sa imunologicky bráni nevhodným implantátom.
V rámci tohoto kroku treba osobitne v prípade komparácií, týkajúcich sa systémov
verejnej správy, starostlivo zvážiť charakteristiky jej štruktúry v porovnávaných krajinách.
Zďaleka pritom nestačí mechanicky vychádzať z všeobecne prijatých štandardov, ale zvážiť
potrebu ich modifikácie z hľadiska obsahov, ktorých sa má týkať komparácia.
1.1.1 Komparované štruktúry verejnej správy
V našej (a nielen našej, ale všeobecne európskej) literatúre sa ako východisková báza
pre medziregionálne porovnávania bežne používajú jednotky normalizovanej klasifikácie
územných celkov v metodike Eurostatu. Výhodou pri takýchto porovnávaniach je
predovšetkým dostupnosť formálne kompatibilných databáz, na druhej strane je tu obmedzenie,
vyplývajúce z faktu, že jednotky NUTS a LAU sú niekedy ekonomicko-štatistickými
konštruktami a nie vždy zodpovedajú historicky sformovaným teritoriálnym štruktúram, ani
(pôvodnému) územnosprávnemu členeniu štátov: sú teda definované ako územné a nie ako
administratívne jednotky.
Už NUTS 1, ktoré majú zahŕňať územia s 3-7 miliónmi obyvateľov, sa kryjú v
niektorých prípadoch s územiami celých štátov, v iných prípadoch územie štátu je pokryté
niekoľkými jednotkami tohto stupňa atď., čo spôsobuje určité problémy pri hodnotení
primeranosti kompetencií orgánov, spravujúcich jednotky tejto úrovne, najmä ak ide o
porovnávania v témach, ktoré nesúvisia bezprostredne s ekonomickým rozvojom či
infraštruktúrou daných teritoriálnych jednotiek. To isté platí aj pri ďalších úrovniach. Z
hľadiska plochy územia je poľský okres (powiat) 5-6 krát menší ako český či slovenský
samosprávny kraj a z hľadiska počtu obyvateľov je tento násobok ešte vyšší; a hoci maďarské
župy (megye) sú oproti českým či slovenským regiónom menšie, oproti poľským powiatom sú
ešte stále cca štvornásobne väčšie - hoci vo všetkých prípadoch ide o NUTS III. Núka sa
možnosť zaradiť do porovnávania ako reprezentanta poľských regiónov województwa, hoci sú
v metodike EÚ zaradené na úroveň NUTS II, ale v iných prípadoch aj jednotky NUTS IV
(bývalé LAU 1). Pri určitých komparáciách môže byť takto heterogenita porovnávania
jednotiek s rôznou príslušnosťou k jednotkám normalizovanej klasifikácie územných celkov v
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metodike Eurostatu skôr výhodou, aj keď zase prináša problémy z hľadiska dostupnosti
porovnateľných údajov.
Pri rôznom vymedzení NUTS 2 až NUTS 4 pre oblasti, kraje a okresy, je možné pre
komparáciu využiť tú úroveň NUTS, ktorá je komparovateľná nielen z hľadiska kvantitatívnych
parametrov, ale napríklad aj z hľadiska pôsobnosti orgánov verejnej moci na danej úrovni, v
dôsledku čoho je možné dospieť k presnejším a najmä reálnejším výsledkom, ak porovnávame
niekedy napríklad NUTS 3 v jednej krajine s NUTS 2 alebo možno NUTS 4 v inej krajine.
V prípade základnej úrovne - úrovne obcí - táto variabilita riešenia nie je možná. Do
roku 2017 existovali dve úrovne LAU. LAU 1(predtým NUTS 4) sa uplatňovala vo väčšine, aj
keď nie vo všetkých krajinách Európskej únie. Nižšia úroveň LAU 2 (predtým NUTS 5) bola
vymedzovaná pre úroveň obcí alebo iných ekvivalentných jednotiek vo všetkých členských
štátoch Európskej únie. Už toto vymedzenie "ekvivalentných jednotiek" bolo veľmi vágne a
výsledkom bola značná heterogenita jednotiek LAU 2, takmer znemožňujúca napríklad
akúkoľvek komparáciu medzi krajinami s konsolidovanou a s fragmentarizovanou sídelnou
štruktúrou.
Situácia sa z nášho pohľadu zmenila k horšiemu po roku 2017, keď sa zachovala len
jedna úroveň LAU, ktoré boli vymedzené 1) ako administratívne jednotky, 2) ako časti regiónov
NUTS 3 a 3) ako jednotky vhodné na konštruovanie miestnych typológií. Už charakter týchto
kritérií je značne premenlivý a nielen Eurostat ale aj jednotlivé krajiny dosť často menia obsah
kategórie LAU, takže Eurostat nakoniec rozlišuje NUTS podľa veľkosti (plochy) územia a
podľa počtu obyvateľov, čo je síce dôležité ale pre komparácie celkom nedostačujúce
(https://ec.europa.eu/eurostat). Súčasná metodika Eurostatu takto zmiešava nielen obce, ktoré
sú konsolidovanými mnohotisícovými administratívnymi obcami (švédske kommunen, poľské
gminy a pod.) s fragmentarizovanými slovenskými obcami či maďarskými települes, ale oproti
predchádzajúcemu stavu k nim pridáva do spoločnej kategórie aj obce, ktoré sú fakticky
"obcami obcí", čiže zväzkami obcí (nemecké Landkreisen, bulharské obštiny atď.) s jednotkami
v krajinách, kde v dôsledku industriálno-urbanistického vývoja pôvodné obce zanikli a verejná
administratíva začína fakticky na úrovni regiónov (jednostupňový local government v Anglicku
a pod.). V štatistike sa takto rovnakou "obcou", čiže jednotkou LAU stáva 60tisícová obec v
Dánsku i obec s jednociferným počtom obyvateľov na Slovensku či vo Francúzsku.
Pre naše rozhodnutie pokúsiť sa o takéto alternatívne provnávanie sa rozhodujúcim
argumentom stalo, že na všetkých týchto úrovniach regionálnej správy existujú vo všetkých
porovnávaných krajinách V4 regulárne správne - častejšie samosprávne orgány, čím sa
principiálne odlišujú od kriteriálneho vymedzenia regónov NUTS. Naše komparácie
vychádzajú z porovnania kompetencií orgánov, vykonávajúcich verejnú správu na regionálnej
úrovni v zmysle územnosprávneho členenia verejnej správy v danom štáte. Je zrejmé, že ani tu
nedostaneme nejakú rovnorodú a priamo medzinárodne provnateľnú štruktúru: jednak na tej
istej alebo provnateľnej úrovni nachádzame buď orgány (decentralizovanej) štátnej správy
alebo orgány regionálnej (miestnej) samosprávy, ktoré sa môzu líšiť nielen svojou legitimitou,
ale aj svojimi kompetenciami, všeobecne charakterizovateľnými ako oprávnenie orgánov
verejnej správy spravovať určitú vecnú oblasť 1 . Z nášho pohľadu však nie je až natoľko
rozhodúcou skutočnosť, či orgán, v kompetencii ktorého je napríklad zriaďovanie
poskytovateľov niektorej z verejných služieb (školskej, zdravotnej, sociálnej) je orgánom

Kompetencie, čiže právomoci a pôsobnosti, vykonávané orgánmi regionálnej
samosprávy, môžeme potom rozdeliť na tzv. originálne, čiže samosprávne (zadania własne,
saját feladata, samostatná působnost, samosprávna pôsobnosť) a tzv. prenesené, čiže poverené
(zadanie zlecone - powierzone, kihelyezett feladata, přenesená působnost, prenesená
pôsobnosť). V prípade oboch typov kompetencií však môže dochádzať z hľadiska ich
konkrétneho rozsahu k rôznemu vymedzeniu až – ako je tomu v prípade spoločného výkonu
štátnej správy a samosprávy v Českej republike – dokonca k splývaniu. Aj od tejto skutočnosti
budeme väčšinou abstrahovať.
1
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štátnej správy alebo samosprávy, resp. či ide o pôsobnosť samosprávnu alebo prenesenú, ale
skôr to, na akú veľkú teritoriálnu jednotku sa výkon tejto kompetencie vzťahuje.
Ukazuje sa totiž, že kvantitatívne kritériá (najmä počet obyvateľov a rozloha územia),
charakterizujúce veľkosť správnych regiónov, majú určitý význam z hľadiska efektívnosti, s
akou môžu orgány, pôsobiace v týchto regiónoch, poskytovať verejné služby. To by sa následne
malo (a mohlo) premietať aj do oprávnenia týchto orgánov vykonávať zriaďovateľskú funkciu
k organizáciám, ktoré rôzne verejné služby poskytujú. Existuje niekoľko príkladov, keď
európske krajiny zvažovali, v akých hraniciach budú konštituované územné celky tak, aby ich
kvantitatívne parametre boli primerané kompetenciám, ktoré majú vykonávať práve z hľadiska
verejných služieb.
Príkladom môže byť Švédsko, ktoré po dvoch vlnách amalgamácie miestnej
samosprávy v 50. a 70. rokoch minulého storočia dosiahlo priemernú veľkosť obcí (kommunen)
cca 35tisíc obyvateľov, jednako sa však rozhodlo nezveriť týmto jednotkám miestnej správy
zriaďovateľskú pôsobnosť vo vzťahu ku nemocniciam, ale - vlastne takmer iba kvôli tejto
kompetencii - vytvorilo pre tento účel kraje (lan) s cca miliónom obyvateľov v priemere: pritom
verejné zdravotné služby tvoria 80 % všetkého výkonu týchto lanov (Popescu Ljungholm 2014,
Konečný 2016). Svojim spôsobom je takýmto príkladom snahy o kompetenciám primeranú
efektívnu štruktúru verejnej správy aj poľská reforma z 90. rokov, v ktorej bola dvojstupňová
miestna správa tvorená 49 vojvodstvami (s 268 dekoncentrátmi na úrovni obvodných úradov)
a 3157 mestami a obcami nahradená trojstupňovou miestnou správou so 16 vojvodstvami, 314
okresmi a 2477 administratívnymi obcami (Chojnicki - Czyź 2000, Kraś 2006). Napokon takúto
charakteristiku môžeme pripísať aj maďarskej reforme z posledných rokov, aj keď sa tá
uskutočňuje na úkor samosprávy (Hajnal - Kádár - Kovács 2018).
Všeobecne by totiž malo platiť, že regióny, z nášho pohľadu presnejšie vyššie územné
celky (akými sú vo Švédsku práve lany) na rozdiel od nižších územných celkov majú lepšie
predpoklady pre vyhodnocovanie potreby poskytovania rôznych verejných služieb na celom
zverenom území (vrátane rozdielov v priestorových charakteristikách týchto služieb) a na
základe toho zriaďovať (resp. regulovať zriaďovanie) zodpovedajúceho objemu poskytovaných
služieb a ich dislokáciu v regióne. Všeobecne možno síce povedať, že čím teritoriálne širšiemu
a personálne početnejšiemu rámcu má byť daná verejná služba k dispozícii, tým vyššej úrovni
verejnej správy má byť kompetencia pre jej zriaďovanie resp. pre rozhodovanie o jej
poskytovateľovi zverená - aj keď aj toto pravidlo môže mať výnimky. Pri špecializovaných
verejných službách treba brať do úvahy, že by ani nebolo efektívne riešiť ich zriaďovanie z
nižšej úrovne verejnej správy, ale je zase potrebné zvažovať, nakoľko by mali byť zverené
orgánom na úrovni regiónov a nakoľko centrálnym orgánom - pri plnom rešpektovaní princípu
subsidiarity.
Východiskom nášho porovnávania na základnej úrovni verejnej správy ostala aj u nás
obec ako základná územnosprávna jednotka tak, ako ju definuje príslušná legislatíva v danej
krajine. Vzhľadom k obsahu porovnávaných pôsobností, vykonávaných takto vymedzenými
obcami, však musíme brať do úvahy. či v danej krajine nevykonávajú tieto úlohy aj jednotky
"vo vnútri" obcí (na obecnej supraúrovni - ako napr. v Poľsku šoltýstva, podobne ako napríklad
v Bulharsku kmetstvá a pod.), resp. či tieto úlohy nie sú vykonávané subjektmi verejného práva
na úrovni nadobecnej (obce II. a III. typu resp. zväzky obcí v ČR, podobne ako v Nemecku
Landkreisen a pod,). Kritériom pre zahrnutie takejto vnútroobecnej či nadobecnej jednotky do
nášho porovnávania je, že v takejto jednotke existuje oficiálne inštalovaný (napríklad legálne
volený) orgán samosprávy a sú mu zverené určité úlohy z okruhu tých, ktoré porovnávame. Ide
pritom napospol o rozlíšenia, ktoré metodika Eurostatu neeviduje, čo zase spätne spôsobuje
niekedy nedostatok štatistických údajov za takto vymedzené sledované a komparované
jednotky. Iba vo vzťahu k takýmto jednotkám, vykonávajúcim určité úlohy pri poskytovaní
verejných služieb má totiž zmysel hodnotiť, či je priestorový perimeter ale najmä počet
obyvateľov, spadajúcich pod orgán verejnej správy v danom území, primeraný a efektívny.
Aj v krajinách V4 pri všetkej rôznorodosti štruktúry a systémov verejných služieb a pri
všetkej rôznorodosti systémov územnej, teda regionálnej a miestnej verejnej správy
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konštatujeme aspoň parciálne a s väčšou či menšou úspešnosťou realizované pokusy o takýto
prístup. V predkladanej monografii sme sa pokúsili zachytiť súčasný stav tejto problematiky a
naznačiť určité východiská, ktoré by mohli byť jedným z argumentov pri optimalizovaní
štruktúry orgánov verejnej správy z hľadiska ich kompetencií vo vzťahu k poskytovaniu
verejných služieb v SR
1.1.2 Komparované krajiny
Ide vlastne o dve otázky: o veľkosť vzorky komparovaných krajín a o jej štruktúru
(naplnenie), ktoré sú ale vzájomne previazané. Isteže platí, že početnosť výberovej vzorky
umožňuje dosiahnuť vyššiu univerzálnu výpovednú hodnotu výsledkov komparácie oproti
základnému súboru - v našom prípade však nejde o naplnenie takéhoto kritéria. Vzhľadom k
zvolenej krajine, v ktorej môžu byť výsledky komparácie využité - ktorou je v našom prípade
Slovensko - sa takýmto kritériom stáva blízkosť (príbuznosť) charakteru verejnej správy. Preto
- ako sme už naznačili vyššie - budeme hľadať do komparácie vhodné krajiny najmä v kultúrnohistoricko-teritoriálnej blízkosti Slovenska,
Vhodnou krajinou pre takúto komparáciu je jednoznačne Česká republika. Desaťročia
spoločného formovania verejnej správy sú silným faktorom, rovnako ako napríklad naďalej
pretrvávajúca fragmentarizácia sídelnej štruktúry na základnom stupni verejnej správy, ktorú
síce v ČR čiastočne prekonali jej typovým vnútorným rozlíšením, ale to by zase mohlo
reprezentovať určitý model diachronickej komparácie pre prípad takéhoto budúceho riešenia
komunálnej reformy v SR. Na druhej strane je tu zásadný rozdiel v usporiadaní vnútornej
štruktúry verejnej správy najmä v dimenzii štátna správa - samospráva, kde v ČR volili model
spojeného výkonu, zatiaľ čo v SR sa uplatnil model duálny.
Fragmentarizácia základného stupňa verejnej správy je realitou aj v ďalšej krajine, ktorá
z dôvodov určitých spoločných tradícií vo vývoji verejnej správy prichádzala do úvahy - a síce
Maďarsko. Tu sa núkalo aj spoločné kritérium vzťahov štátna správa - samospráva, ale aj
prvok zmeny paradigmy v týchto vzťahoch, keď v poslednom desaťročí dochádza v Maďarsku
k reetatizácii verejnej správy najmä v oblasti jadra komparovanej problematiky, t.j. v oblasti
poskytovania verejných služieb subjektami verejnej správy.
Do úvahy z podobných dôvodov určitej vzájomnej historickej (aj keď vzdialenejšej)
tradície prichádzala do úvahy aj Rakúska republika - na druhej strane však jej zaradenie do
komparačného súboru komplikoval nielen veľmi rozdielny novší historický vývoj, ale aj
federatívny charakter celkového usporiadania verejnej moci, ktorý v porovnaní s unitárnosťou
Slovenska aj ďalších okolitých štátov by pravdepodobne zmnožoval otázniky pri porovnávaní
kompetencií - navyše skomplikované rozdielnou štruktúrou usporiadania verejnej správy v tých
spolkových krajinách, ktoré uskutočnili resp, neuskutočnili konsolidáciu sídelnej štruktúry v
70. rokoch, čo sa dodnes premieta aj do štruktúry poskytovateľov verejných služieb v rôznych
častiach Rakúska (porovnaj Konečný 2004b).
Aby sa dodržala určitá väčšia početnosť a tým aj určitá širšia komparovateľnosť,
rozhodli sme sa do vzorky zaradiť ako štvrtú krajinu (tretiu okrem Slovenska) ešte Poľskú
republiku, ktorá je takisto unitárnym štátom. Jej špecifická štvorstupňová verejná správa - s
dvoma stupňami medzi miestnou a centrálnou úrovňou - umožňuje vnímať špecifiku "väčších"
a "menších" jednotiek regionálnej samosprávy z hľadiska vhodnosti alokovania určitých
kompetencií pri poskytovaní verejných služieb. Poľsko má ako jediná z porovnávaných krajín
celoplošne (a nie ako v prípade Rakúska len parciálne) konsolidovaný sídelnú štruktúru z
hľadiska najnižšej úrovne výkonu verejnej správy (navyše pri zachovaní existencie určitých
prvkov vnútrokomunálnej štruktúry), čo umožňuje porovnávať poskytovanie verejných služieb
na miestnej úrovni v podmienkach konsolidovanej a fragmentarizovanej sídelnej štruktúry.
Výsledkom je voľba štyroch krajín Vyšehradskej skupiny (V4) - Českej republiky,
Poľskej republiky, Maďarska a Slovenskej republiky - ako vzorky, v ktorej bude porovnávanie
poskytovania verejných služieb subjektmi verejnej správy porovnávané.
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1.1.3 Komparované jednotky verejnej správy
Aj keď sme už v závere časti 1.1.1 všeobecne skonštatovali, že naša komparácia sa bude
týkať horizontálne dvoch rovín - roviny obcí a roviny regiónov, v kontexte voľby vzorky
komparovaných krajín je potrebné ešte raz a detailnejšie analyzovať, ktoré jednotky verejnej
správy v týchto štyroch komparovaných krajinách máme na úrovni obcí a na úrovni regiónov k
dispozícii a aké sú ich parametre.
Pre náš prístup je teda charakteristické, že primárne neporovnávame obce resp. regióny,
ale primárne porovnávame kompetencie, vykonávané orgánmi miestnej správy s tým, že
výsledkom by malo byť určité (aspoň parciálne) vyhodnotenie, či existujúca štruktúra
(napríklad veľkosť) rôznych typov obcí zodpovedá tomu, aké kompetencie sa v ich rámci
vykonávajú. Rovnako primárne neporovnávame regióny ale primárne porovnávame
kompetencie, vykonávané orgánmi regionálnej správy s tým, že výsledkom by malo byť určité
(aspoň parciálne) vyhodnotenie, či existujúca štruktúra (napríklad veľkosť) rôznych typov
regiónov zodpovedá tomu, aké kompetencie sa v ich rámci vykonávajú.
Tab. 1 Základné charakteristiky obcí krajín V4
počet priemerná plocha km2

štát

obce

Počet

priemerný
obyvateľov

Poľsko

gminy

2484

15510

20

jednostki pomocnicze 57000

676

5

obce I. typu

6254

1680

13

obce II.typu

383

27520

210

obce III. typu

206

51195

383

svazky obcí*

710

14845

111

település

3198

3077

29

ČR

Maďarsko

SR
obce
2933
1851
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* V r. 2014 bolo v zväzkoch obcí začlenených 5398, t.j. 86,3 % obcí (Souhrnná 2014, s. 77).
Údaje uvádzané v riadku sú odhadované.
Prameň: vlastné
spracovanie
Ako doplňujúce kritérium organizačných rámcov našej komparácie sme zaradili aj
určité charakteristiky vnútroregionálnej inštitucionálnej infraštruktúry. Tu sú rozdiely medzi
troma zo štyroch krajín V4 len minimálne, čo je výsledok príbuzného historického vývoja a
absencie konsolidačnej komunálnej reformy (čo v Maďarsku a v Českej republike vyriešili
typovým rozlíšením obcí) – zatiaľčo v Poľsku konsolidované gminy reprezentujú úplne inú
kapacitnú úroveň. Aj túto skutočnosť treba brať do úvahy pri porovnávaní kompetencií a úloh,
ktoré plní regionálna samospráva: sú to rozdiely v tom, akým potenciálom disponuje úroveň,
ktorá je o jeden stupeň nižšie, ako samospráva regionálna. Práve toto kritérium nás vedie k
tomu, že pri našom porovnávaní budeme za primárnu porovnávaciu regionálnu jednotku za
Poľsko predsa len považovať województvá.
V ďalších krajinách je potrebné kvôli úplnosti uviesť aj informáciu i nižšej ako
regionálnej úrovni verejnej správy, či už ide o štátnu správu (v Maďarsku, na Slovensku) alebo
o orgány spoločného výkonu štátnej správy a samosprávy (v Českej republike), čím sa vo
všetkých štyroch krajinách dostávame k porovnávaniu na dvoch nadobecných, regionálnych
alebo subregionálnych úrovniach:
Tab. 2 Základné charakteristiky regiónov krajín V4
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štát
Poľsko

región

województwa
powiaty
ČR
samosprávní kraje3
obce II.typu
Maďarsko megye1
járás5
SR
samosprávne kraje
okresy
Prameň: vlastné spracovanie

klasifikácia počet
NUTS
II
III
III
4

III
LAU1
III
LAU1

16
3802
14
383
26
175
8
79

priem.počet priem.
obyv.tis.
plocha
km2
2408
19540
123
1000
749
5630
28
210
499
4650
56
530
674
6130
69
620

priem.počet priem.veľkosť
obcí
obce
155
8
447
16
123
18
361
37

15510
1680
1670
1840

Už pri pohľade na tento prehľad vidíme značnú heterogenitu vnútroštátnej regionálnej
štruktúry v komparovaných krajinách, ktorá by bola ešte komplikovanejšia, keby sme ju
rozšírili o rôzne ďalšie existujúce parciálne roviny (v ČR obce III. typu a regióny súdržnosti, v
SR a v Maďarsku o územné obvody špecializovanej miestnej štátnej správy a pod.). Práve táto
heterogenita možno odrádza od pokusov o priame komparácie regiónov mimo metodiky
Eurostatu.
Napriek zrejmým limitom najmä v dostupnosti štatistických dát za takto vymedzované
územné jednotky (čo spôsobuje, že budeme často odkázaní len na rôzne sekundárne dáta)
považujeme náš prístup za realizovateľný.
1.2 Operacionalizácia súborov verejných služieb
Podobne je to ale aj z hľadiska výberu komparovaných verejných služieb.
Bez toho aby sme extenzívne rozširovali náš záber, začnime všeobecnou
charakteristikou služieb ako špecifického druhu statkov (ako kategórie, vyznačujúcej sa
užitočnosťou), pre ktoré platí dnes už klasická charakteristika, že sú v prevažnej väčšine
nemateriálne, sú neprenosné, neskladovateľné, ich produkcia i spotreba prebiehajú súčasne a
rozdiel od hmotných statkov (ktoré možno merať a vnímať kvantitatívne) sú hodnotiteľné
predovšetkým kvalitatívne (Hollins - Shinkins 2006, s. 8).
Európska únia pracuje s pojmom "služby všeobecného záujmu", ktoré delí na služby
všeobecného ekonomického záujmu (ktoré sa riadia ustanoveniami Zmluvy o ES o vnútornom
trhu a hospodárskej súťaži, ktoré podliehajú reguláciám) a na neekonomické služby. Sociálne
služby môžu mať tak ekonomický aj neekonomický charakter: časť z nich reprezentujú zákonné
a doplnkové systémy sociálneho zabezpečenia (vrátane zdravia), iné sú poskytované priamo
jednotlivcovi, obvykle sú organizované na miestnej úrovni a zväčša financované z verejných
finančných zdrojov (napr. služby sociálnej pomoci) (Komisia 2007).
V štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy (COFOG) sa používa aj veľmi
široká kategória všeobecné verejné služby, ktorá okrem iného zahŕňa aj ambulantnú a ústavnú
zdravotnú starostlivosť, vzdelanie a sociálne zabezpečenie (a v jeho rámci aj sociálne služby),
čo sa niekedy využíva aj pri analýzach výdavkov samosprávnych orgánov (Sopkuliak 2016).

314 okresov a 66 miest s postavením okresu (miasto na prawach powiatu).
Abstrahujeme pritom od skutočnosti, že Budapešť má iné postavenie ako megye i od
skutočnosti, že Praha má čiastočne odlišné postavenie ako 13 samosprávnych krajov.
4
V ČR stupňu LAU1 zodpovedá 76 okresov. V ich územných obvodoch pôsobia orgány
obcí III. typu (obce s rozšírenou pôsobnosťou). Stupňu LAU 2 zodpovedá 6258 obcí I. typu.
Obciam s poverenými obecnými úradmi (II. typu) nezodpovedá žiadna jednotka LAU.
5
Len štátna správa.
2
3
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Podobne ako v prípade štruktúry verejnej správy, aj tu sa ich štruktúra formovala
historicky a preto je problematické komparovať verejné služby v krajinách, kde sa ich potreba
ale i formy formovali výrazne rozdielne. Pre podporu tejto skutočnosti stačí uviesť rozdiely v
sociálnych službách, ktoré sa v kontexte bismarckovského, beveridgeovského a myrdalovského
prístupu k sociálnej politike sformovali v rôznych európskych krajinách a ktoré sú cez hranice
týchto prístupov len veľmi ťažko komparovateľné. V niektorých krajinách sú okrem toho
sociálne služby významne previazané so službami zdravotníckymi, v iných so školskými (napr.
Veľká Británia v oblasti služieb pre mentálne postihnutých).
Rozdielne modely sociálneho štátu však pritom vykazujú rozdielne tendencie ku
komercionalizácii verejných služieb a k ich vzájomnému prelínaniu so službami,
poskytovanými trhovo (Golinowska 2018. s. 95). Štát, nech už si zvolí ktorýkoľvek koncept
svojej sociálnej politiky, si kladie za jednu zo svojich úloh aj zlepšovanie kvality života svojich
obyvateľov - a jednou z možných ciest je aj rozvoj verejných služieb, ktoré im poskytuje. Môže
im ich pritom poskytovať priamo - prostredníctvom orgánov verejnej správy - ale s využitím
kapacít súkromného (ziskového alebo neziskového) sektora, pre rozvoj ktorého vytvára
podmienky (napr. tzv. contracting out). Môže ich pritom poskytovať rôznymi technikami - buď
tak, že vytvára u občanov dostatočné podmienky, aby si tieto služby mohli nakupovať podľa
vlastného zváženia a potrieb, ale tak, že im tieto prostriedky odoberie formou daní a pod. a
ponúkne im určitý sortiment služieb ako tzv. bezplatných resp. za netrhové ceny (poplatky).
Spravidla by pritom malo ísť o vyrovnávanie podmienok dostupnosti rôznych verejných služieb.
Väčšinou ide pritom o poskytovanie rôznych verejných statkov, ktorých výsledkom nie je
vlastníctvo - takže tieto verejné služby majú netrhový charakter. Na druhej strane je tu
prirodzená tendencia zavádzania tzv. užívateľských poplatkov za poskytovanie verejných
služieb (ktoré môžu mať niekedy len evidenčný charakter), ktoré otvárajú dvere do trhového
prostredia.
1.2.1 Komparované verejné služby
Ako sme už naznačili v predchádzajúcich riadkoch, verejné služby možno považovať
za dôležité výstupy z činnosti verejného sektora, ktorých zriaďovateľom alebo aj
poskytovateľom sú priamo orgány verejnej správy: poslaním verejného sektora je
"zabezpečovať verejné statky pre občanov a napravovať a odstraňovať aj ďalšie dôsledky
zlyhania trhu" (Peková - Pilný - Jetmar 2005, s. 22). Spravidla (v rozhodujúcej miere) túto
úlohu prenášajú centrálne orgány štátu na verejnoprávne subjekty štátneho alebo
samosprávneho charakteru - na dekoncentráty týchto centrálnych orgánov štátnej správy alebo
na orgány samosprávy, predovšetkým územnej. Pre rôzne oblasti verejných služieb je miera
prenášania tohoto výkonu rozdielna. Niektoré napr. verejná doprava, telekomunikačné služby
a pod. ostávajú v prevažnej miere v pôsobnosti centrálnych resp. regionálnych orgánov, pretože
ako prevažne vecné služby predovšetkým obnovujú alebo zlepšujú hmotné statky, sú spojené s
opravou alebo údržbou určitých vecí a skôr sprostredkovane uspokojujú ľudské potreby. Iné naopak - sú v rozhodujúcej miere decentralizované, pretože ide o činnosti, ktoré priamo smerujú
k človeku, týkajú sa priamo človeka, a tak priamo uspokojujú jeho potreby. Pre našu
komparáciu sú práve preto tieto tzv. osobné služby, poskytované ako verejné služby, podstatne
vhodnejšie a preto sa budeme v našej komparácii venovať predovšetkým týmto verejným
službám.
Najčastejšie sa sem zaraďujú sociálne služby, zdravotnícke služby a vzdelávacie služby
- a s nižšou frekvenciou výskytu (a pritom s väčšou vnútornou rôznorodosťou) aj služby v
oblasti kultúry, rekreačné služby a pod.
Sociálnym službám pritom chýba - už aj vzhľadom k značnej rozdielnosti sociálnych
systémov v Európe - jednoznačné všeobecnej akceptované vymedzenie. Najčastejšie sa chápu
buď ako forma sociálnej pomoci poskytovaná konaním štátnych, samosprávnych a
mimovládnych organizácií v prospech inej osoby, alebo (užšie) ako sociálna práca v prospech
ľudí v sociálnej núdzi. Podstatný je však pritom individualizovaný charakter týchto služieb,
20

preto je vhodné aj ich označenie ako osobné sociálne služby (Filipová 2011, s. 109 - 110).
Európska komisia vymedzuje sociálne služby ako "služby zamerané na jednotlivcov, ktorých
zmyslom je uspokojiť základné ľudské potreby, najmä potreby používateľov tejto služby v
ohrozenom postavení; poskytujú ochranu tak pred všeobecnými, ako aj osobitnými životnými
rizikami a pomáhajú pri osobných problémoch alebo krízach; poskytujú sa aj rodinám v
súvislosti s meniacim sa modelom rodiny, podporujú úlohu rodiny pri starostlivosti o ich
mladších a starších členov, ako aj o osoby so zdravotným postihnutím, a vyrovnávajú prípadné
nedostatky v rodinách; sú kľúčovým nástrojom ochrany základných ľudských práv a ľudskej
dôstojnosti" (Komisia 2007).
Verejné služby vo vzdelávaní zahŕňajú ako základné služby poskytovanie vzdelávania
(predškolského, základného, stredného a vysokoškolského) ako aj nadväzujúce vedeckovýskumné služby a niekedy aj doplnkové služby (stravovacie, ubytovacie, knižničné a pod.)
(Benčo 2005). Pre komparáciu sú vhodné najmä základné vzdelávacie služby a z hľadiska ich
rozsahu, najmä služby poskytujúce základné a stredné vzdelanie, ktoré sú v komparovaných
krajinách štandardne rozšírené. Tu zároveň existuje - vďaka metodike ISCED - pomerne dobrá
situácia vo vymedzení jednotiek, v ktorých je možné sledovať poskytovanie tohto druhu
verejných služieb rôznymi stupňami verejnej správy v rôznych krajinách.
Za verejné služby v oblasti zdravotníctva považujeme poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, ktoré - podobne ako v prípade sociálnych služieb - môžu mať veľmi
diferencovanú podobu, ktorá sa môže v jednotlivých krajinách čiastočne líšiť, ako to
konštatovali orgány Európskej únie: "Systémy zdravotnej starostlivosti v EÚ sú rozmanité a
odrážajú rozličné spoločenské rozhodnutia" (Rada 2006). Vo všeobecnosti sem však patria
ambulancie a ordinácie všeobecných (rodinných) lekárov (lekárov prvého kontaktu) a
odborných lekárov (lekárov - špecialistov), polikliniky, nemocnice rôznych typov a stupňov,
ale aj lekárne, liečebné ústavy, laboratóriá, výskumné pracoviská, hygienická služba, doprava
pacientov atď.
1.2.2 Komparované jednotky verejných služieb
Okrem zložitosti vo vymedzovaní komparovateľných územných jednotiek, o ktorej sme
písali vyššie, tu vznikajú aj problémy pri vymedzovaní komparovateľných jednotiek rôznych
verejných služieb. Ich klasifikácia je síce metodicky zjednotená, ale len na vysokom stupni
agregácie. Generálne komparácie takto sú síce zaujímavé, ale ich prínos je skôr teoretický,
nakoľko neposkytujú východiská pre praktické rozhodovanie o efektivite takto blokovo
vymedzovaných verejných služieb. Podľa analýzy verejných služieb v Európskej únii a v jej 27
členských štátoch, ktorá bola pred časom publikovaná Európskou komisiou obce v Poľsku
organizačne zabezpečujú primárne vzdelávanie a základné sociálne služby, v Maďarsku
municipality primárne vzdelávanie a starostlivosť o seniorov, v ČR lokálna moc nemocničné
zdravotnícke služby a primárne a sekundárne vzdelávanie a v SR obce zabezpečujú výkon
primárneho vzdelávania a starostlivosť o seniorov (Bauby - Similie 2010): za kategóriami
"základné sociálne služby", "starostlivosť o seniorov" a pod. sa pritom môžu skrývať značne
rozdielne konkrétne služby. Napríklad opatrovateľská služba je niekde viac prepojená na služby
ošetrovateľské, základné školstvo je rozdielne členené a nie vždy sa rozlišujú napríklad školy
plnoorganizované a tzv. málotriedky, aj primárna zdravotná starostlivosť niekedy zahŕňa aj
lekárov pre deti a mládež explicitne, inokedy nie. Tieto rozdiely sú spravidla zakotvené aj v
základných predpisoch správneho práva hmotného danej krajiny. Aj taký typ verejných služieb,
akými sú služby pre seniorov (elderly care) je v národných právnych predpisoch vymedzovaný
rozdielne a aj kapacita jeho rôznych konkrétnych podôb môže byť veľmi rozdielna.
Definičná a organizačná príslušnosť orgánov verejnej správy v oblasti vybraných
verejných služieb je takto prezentovaná na takej agregovanej úrovni, ktorú je len ťažko možné
analyticky komparovať. Hľadali sme preto skôr parciálne formy, ktoré sa vyskytujú najčastejšie
a ktoré sú reálne poskytované ak nie na obecnej úrovni, tak na úrovni čo najbližšej obciam a
ich obyvateľom, resp. obdobne na porovnateľnej regionálnej úrovni. Pri týchto rozdieloch,
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ktoré sa premietajú do štatistík v podobe agregovaných údajov, sme sa pokúšali nájsť také údaje,
ktorých vecný obsah sa čo najviac prekrýval s vymedzením sledovaných a komparovaných
verejných služieb v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnych služieb v profile, v akom sú
poskytované na obecnej a regionálnej, resp. príbuznej oblasti na Slovensku. Dôvodom na to je
aj profil úlohy VEGA. rámcujúci túto štúdiu, ktorý chce priniesť zahraničné skúsenosti v
poskytovaní verejných služieb orgánmi verejnej správy na Slovensko a pre Slovensko.
Aj tu však platí, že ide o konštatovanie na vysoko agregovanej úrovni verejných služieb
- a to čo platí na tejto úrovni, nemusí vždy platiť pre všetky podoby verejných služieb v rámci
rovnakej kategórie (napríklad predškolský vzdelávací stupeň je v týchto krajinách vymedzený
tak rozdielne, že to sťažuje priamu komparáciu). Preto sme našu pozornosť sústredili na
vybrané druhy zdravotníckych, sociálnych a vzdelávacích služieb, u ktorých rozdielnosť
terminológie a odlišnosti odvetvových klasifikácií sú len minimálne. Výnimku tvorí iba
vzdelávacia (školská) sústava, kde je od konca 70. rokov zavedená Medzinárodná štandardná
klasifikácia vzdelávania ISCED, aktualizovaná naposledy v roku 2011. Na druhej strane nie je
ani celkom možné očakávať úplnú zhodu všetkých parametrov akejkoľvek verejnej služby v
rôznych krajinách: ide skôr o ich typovú zhodu.
Napokon je dôležité taktiež zohľadniť či v danej krajine naozaj je verejný sektor
zaangažovaný v danom segmente verejných služieb jednak ako ich zriaďovateľ ale aj ako jeden
z ich relizátorov. Aj tu však prílišná agregácia v rámci jednotlivých kategórií neprináša väčší
efekt ako len celkový prehľad, ako to vidíme napríklad na analýze verejných služieb v
Európskej únii a v jej 27 členských štátoch, ktorá bola pred časom publikovaná Európskou
komisiou:
Tab. 3 Typy poskytovateľov vybraných verejných služieb podľa vlastníckeho sektoru a
celoštátno-regionálneho kritéria
štátny verejný štátny zmieša- územný verejposkytovateľ ný poskytova- ný poskytovateľ
teľ
(verejný podiel
väčšinový)
PL

H

● nemocničné
zdravotnícke
služby

územný
zmiešaný poskytovateľ
(verejný
podiel
väčšinový)

zmiešaný po- súkromný
skytovateľ (sú- skytovateľ
kromný podiel
väčšinový)

po-

●
verejná
zdravotná
starostlivosť
● primárne a
sekundárne
vzdelávanie
●starostlivosť
o seniorov

● primárne a
sekundárne
vzdelávanie
●
nemocničné
zdravotnícke
služby
●starostlivosť o
seniorov

● nemocničné
zdravotnícke
služby

●
nemocničné
zdravotnícke
služby
● primárne a
sekundárne
vzdelávanie

CZ ● primárne a
sekundárne
vzdelávanie

● primárne
sekundárne
vzdelávanie
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a

SK ● nemocničné
zdravotnícke
služby

● primárne a
sekundárne
vzdelávanie
● starostlivosť
o seniorov

●
nemocničné
zdravotnícke
služby
● primárne a
sekundárne
vzdelávanie
● starostlivosť o
seniorov

Prameň: spracované podľa Bauby - Similie 2010
Uvedený prehľad (najmä jeho prázdne stĺpce, ktoré by boli určite zaplnené ak by boli
predmetom nášho záujmu iné druhy verejných služieb) nás upozorňuje, že väčšina
zdravotníckych, vzdelávacích a sociálnych služieb v krajinách V4 má buď štátneho alebo
územného (väčšinou ale regionálneho) verejného poskytovateľa alebo poskytovateľa
súkromného, zatiaľ čo zmiešaní poskytovatelia nie sú príliš frekventovaní.
Z tých kompetencií, kde môžeme už v tejto úrovni konštatovať prienik medzi všetkými
krajinami V4, sme pre hlbšie porovnanie na úrovni obcí zvolili ako reprezentanta vzdelávacích
služieb (v terminológii SR) základnú školu (ISCED 1, prípadne ISCED 1 a 2), ako
reprezentanta (primárnych) zdravotníckych služieb, resp. zdravotníckych služieb prvého
kontaktu všeobecného (praktického, rodinného) lekára, poskytujúceho ambulantnú
starostlivosť pre dospelých a/aj pre deti a dorast, a ako reprezentanta (osobných) sociálnych
služieb (domácu) opatrovateľskú službu, nezahŕňajúcu (resp. zahŕňajúcu len v obmedzenom
rozsahu) aj ošetrovanie, ktorá je poskytovaná (predovšetkým) v domácnostiach fyzickým
osobám, najmä starším osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Na
úrovni regiónov potom sme zvolili ako reprezentanta vzdelávacích služieb stredné školy (v
klasifikácii ISCED 1997 kategória 3C: stredné školy s maturitou), ako reprezentanta
zdravotníckych služieb nemocnice (ako zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom
sa počas hospitalizácie poskytuje nepretržitá zdravotná starostlivosť pacientom s najťažšími
akútnymi ochoreniami, úrazmi, alebo ak je potrebná náročnejšia operácia) a ako reprezentanta
sociálnych služieb zariadenia pre seniorov, označované v minulosti u nás jednoznačnejšie ako
domovy dôchodcov (ako zariadenie pobytovej sociálnej služby, určenej predovšetkým
seniorom).
Aj naďalej sú tu možné určité rozdiely vo vnútorných parametroch takto
komparovaných jednotiek verejných služieb poskytovaných vo vyššie definovaných
jednotkách verejnej správy (rozdielna veľkosť škôl a tried, nemocníc či pobytových zariadení
pre seniorov - domovov dôchodcov v jednotlivých krajinách, rozdielne kritériá pre
poskytovanie opatrovateľskej služby a pod.). Napriek tomu však považujeme takto vymedzené
jednotky z hľadiska toho, akú zriaďovateľskú, prípadne realizačnú funkciu vo vzťahu k ním
plnia orgány verejnej správy, za dostatočne homogénne a vzájomne komparovateľné. Pre
úplnosť preto však uvádzame aj príslušnú legislatívu danej krajiny, ktorá záujemcom umožní
vniknúť aj do týchto rozdielnych vnútorných parametrov, rovnako ako aj základné informácie
o mechanizmoch financovania danej verejnej služby.
V jednotlivých podkapitolách nasledujúceho textu bude bližšie špecifikované, o aké
typy poskytovateľov v danej krajine v jej tradíciách a právnom vymedzení ide. Zo širokého
spektra možností sme takto zvolili pre každú z vybraných kompetencií najmä tie, ktoré sa týkajú
zriaďóvateľských pôsobností v oblasti inštitúcií, poskytujúcich verejné služby. Výsledkom
tohoto porovnania je nasledovný prehľad:
2 VEREJNÁ SPRÁVA AKO POSKYTOVATEĽ VEREJNÝCH SLUŽIEB
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2.1 Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb v Poľsku
Verejná správa prešla v Poľsku významnými reformami, ktoré nadväzovali na búrlivý
spoločensko-politický pohyb v Poľsku od konca 70. rokov. Ku prvým krokom patrila (podobne
ako v ostatných krajinách V4) zmena postavenia obcí prijatím zákona o územnej samospráve v
marci 1990 a v roku 1992 prijatý ústavný zákon (tzv. malá ústava), ktoré upravovala postavenie
obcí ako právnických osôb, otázky komunálneho vlastníctva, vlastnej pôsobnosti obcí a
vlastných zdrojov obecných financií. Od roku 1994 odovzdal štát obciam majetok, nevyhnutný
pre plnenie ich úloh. Od 1. 1. 1996 vstúpil do účinnosti zákon, ktorým sa na mestá preniesli (z
časti v režime výkonu prenesených kompetencií) úlohy v oblasti ochrany zdravia, vzdelávania
a výchovy, sociálnej pomoci, kultúry atď., následne mohli tieto úlohy začať vykonávať aj
združenia obcí. V roku 1998 boli potom prijaté zákony a okresnej a vojvodskej samospráve,
ako aj zákony o organizácii integrovanej a špecializovanej štátnej správe vo vojvodstve. K
ďalším zmenám došlo po vstupe Poľska do Európskej únie v roku 2004, vrátane zmien na
centrálnej úrovni štátnej správy.
Miestnu úroveň v súčasnosti reprezentuje v Poľsku administratívna (konsolidovaná)
obec (gmina), ktorých je aktuálne 2477. Obec je spravidla tvorená niekoľkými tzv. pomocnými
jednotkami (jednostki pomocnicze), ktorých je aktuálne vyše 57 tisíc, medzi nimi sú najčastejšie
šoltýstva (sołectvo), ktorých je 40 057. V mestách sú takýmito jednotkami napríklad štvrte
(dzielnica), na vidieku okrem šoltýstiev aj menšie mestečká alebo dediny (osiedle).
Obce sa delia do niekoľkých typov:
- mestská obec (gmina miejska), ktorých je 302; ide o väčšie mestá, v rámci ktorých môžu
existovať pomocné jednotky (najčastejšie štvrte); 66 z týchto miest zároveň vykonáva
pôsobnosť okresu (powiatu) ako nižšieho stupňa regionálnej samosprávy (miasto na prawach
powiatu);
- mestsko-vidiecka obec (gmina miejsko-wiejska), ktorých je 638; ide o menšie mestá a ďalšie
samostatné sídla, vystupujúce v rámci obce ako jej pomocné jednotky;
- vidiecka obec (gmina wiejska), ktorých je 1537; ide o obce, tvorené jednotlivými malými
sídlami a šoltýstvami.
Právnu subjektivitu má vždy obec, ktorá je vykonávateľom vlastných samosprávnych
kompetencií (zadania własne) ako aj kompetencií zverených štátom do výkonu obcí (zadania
zlecone). Obec má dva orgány: priamo volenú obecnú radu (rada gminy) čiže zastupiteľstvo a
priamo voleného starostu: vo vidieckych obciach je to richtár (wójt), v mestách starosta
(burmistrz) a v mestách nad 100 tisíc obyvateľov a v mestách s pôsobnosťou okresu prezident
mesta (prezydent miasta).
Pomocné jednotky právnu subjektivitu nemajú, ale obecná rada (rada gminy) ako
najvyšší kolektívny orgán obce môže svojim rozhodnutím pomocnú jednotku nielen zriadiť ale
dať jej aj vlastný štatút a poveriť ju výkonom určitých úloh. Na čele šoltýstva je šoltýs (sołtys),
ale k orgánom šoltýstva patria aj zhromaždenie obyvateľov a rada šoltýstva: do ich pôsobnosti
patrí aj spolupráca s orgánmi obce, čo umožňuje výkon niektorých úloh aj v oblasti verejných
služieb prostredníctvom šoltýstva a obdobne aj iných pomocných jednotiek (najmä mestských
štvrtí).
Štátna správa mimo centrálnej úrovne je v Poľsku organizovaná na dvoch úrovniach –
na úrovni vojvodstiev a na úrovni okresov. Na úrovni okresov je vykonávaná štátna správa
vlastnými orgánmi špecializovanej miestnej štátnej správy na úseku polície, hasičskej služby,
ochrany zdravia a stavebného konania. Na úrovni vojvodstiev je kľúčovým orgánom štátnej
správy vojvoda (wojewoda): je menovaný predsedom vlády a zastupuje ústrednú vládu na
úrovni celého vojvodstva. Jeho výkonný aparát reprezentuje vojvodský úrad (urząd
wojewódzki). Do pôsobnosti vojvodu patrí priame riadenie niektorých odvetví štátnej správy na
úrovni vojvodstva (polícia, hasičská a záchranná služba, správa majetku štátu a pod.) ako aj
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koordinácia dekoncentrátov ďalších rezortných úradov, pôsobiacich na úrovni vojvodstva
(životné prostredie, niektoré inšpekčné služby a pod.). Zároveň kontroluje výkon štátnej správy
v prenesenej pôsobnosti miestnej samosprávy a zastrešuje celú verejnú správu na úrovni
vojvodstva.
Samospráva na úrovni okresov má podobu 314 okresov (powiat) a 66 miest s právami
okresu (miasto na prawach powiatu). Obyvateľstvo okresu priamo volí okresnú radu (rada
powiatu) ako zastupiteľský orgán so štvorročným funkčným obdobím. Rada volí zo svojho
stredu starostu (starosta). Starosta stojí na čele správy okresu (zarząd powiatu), čo je výkonný
orgán na úrovni okresu. Činnosť správy kontrolujú stále a dočasné komisie, tvorené členmi
okresnej rady. Administratívu okresnej samosprávy zabezpečuje starostovský úrad (starostwo).
V mestách s právami okresu sú orgánmi, vykonávajúcimi úlohy okresu, orgány mestskej
samosprávy. Tieto mestá však ostávajú zároveň obcami. Do pôsobnosti starostu a správy okresu
patrí prijímanie rozhodnutí v oblasti vzdelávania (pomaturitné stupne), ochrany zdravia
(okresné a regionálne nemocnice), dopravy na území okresu (spolufinancovanie lokálnych
autobusových tratí, v prípade miest s právami okresu mestských dopravných podnikov), údržby
okresných ciest, geodézie, hospodárenia s nehnuteľnosťami, ochrany životného prostredia,
verejného poriadku a bezpečnosti obyvateľstva, predchádzania nezamestnanosti,
obranyschopnosti, sociálnej pomoci, vydávania pracovných povolení pre cudzincov, boja so
živelnými pohromami a organizovania pomoci na okresnom stupni, registrácie automobilov a
vydávania vodičských preukazov. Tieto úlohy sú financované prevažne z podielu na výnose
centrálnych daní. Osobitnými zákonmi sú okresy poverované úlohami pri organizovaní volieb.
V prípade odôvodnenej požiadavky obce, môže okres zveriť výkon niektorých úloh do jej
pôsobnosti. Okres však nemá právo zasahovať do pôsobnosti obcí.
Na úrovni vojvodstva popri štátnej správe, reprezentovanej vojvodom, ktorý zároveň
zastrešuje tak štátnu správu ako aj samosprávu na vojvodskej úrovni, funguje tiež ako orgán
vojvodskej samosprávy vojvodské zastupiteľstvo (sejmik województwa), ktoré je priamo
volené obyvateľstvom vojvodstva na štvorročné funkčné obdobie. Na jeho čele stojí predseda
vojvodstva (marszałek województwa), volený týmto zastupiteľstvom. Kolektívnu výkonnú
zložku vojvodskej samosprávy spolu s ním predstavuje aj vojvodský výbor (zarząd
województva), takisto volený vojvodským zastupiteľstvom z jeho radov. Do pôsobnosti
vojvodskej samosprávy patrí príprava, schvaľovanie a výkon všeobecne záväzných nariadení
vojvodstva, koncepčných a strategických dokumentov vojvodstva, rozpočtu vojvodstva, ako aj
úlohám na úseku kultúry, zdravotníctva a niektorých sociálnych služieb. Vojvodská samospráva
je financovaná predovšetkým z podielov na centrálnych daniach.
Základnú legislatívu o relevantných štruktúrach verejnej správy z hľadiska našej témy
reprezentujú tieto právne predpisy:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) (zákon
506/1990 o obecnej samospráve)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) (zákon
511/1998 o okresnej samospráve)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512) (zákon
512/1998 o vojvodskej samospráve)
Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, o samorządzie
województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. 1998, Nr 99,
poz 631) (zákon 631/1998 o vykonaní zákona o okresnej samospráve, o vojvodskej
samospráve ako aj zákona o štátnej správe vo vojvodstve)
Ustawa z 24 lipca 1998 o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowewgo podziału
terytorialnego państwa (Dz. U. 1998, Nr 96, poz. 603) (zákon 603/1998 o zavedení
základného trojstupňového členenia štátu)
Ustawa z 24 lipca 1998 o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów
administracji publicznej (Dz. U. 1998, Nr 106, poz. 668) (zákon 668/1998 o zmene
niektorých zákonov, určujúcich pôsobnosť orgánov verejnej správy)
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Ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (DzU z 2017 r. poz. 15) (zákon 15/2011 Volebný
kódex)
Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U.
z 2009. nr 31, poz. 206) (zákon 206/2009 o vojvodovi a štátnej správe vo vojvodstve)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240)
(zákon 1240/2009 o verejných financiách)
2.1.1 Vzdelávacie služby
Poľsko prešlo aj v oblasti vzdelávania (ktoré je v dikcii zákona už z roku 1991
považované za verejnú službu) niekoľkými reformami, z ktorých najmä tá po roku 2007
výrazne zlepšila úroveň poľského školstva, v dôsledku čoho sa krajina napríklad dostala zo
spodných priečok v hodnoteniach PISA do popredia týchto tabuliek. V organizácii školstva z
hľadiska jeho zriaďovania nadviazala na reformy verejnej správy, čo sa prejavilo v lepšej
distribúcii úloh v zriaďovaní vzdelávacích inštitúcií medzi ,jednotlivé stupne verejnej správy.
Zákon o implementácii reforiem vzdelávacieho systému z roku 1999 vytvoril novú štruktúru
tohto systému. Nultý ročník (prípravka) je povinná pre všetky šesťročné deti. Na šesťročnú
základnú školu nadväzuje trojročná nižšia stredná škola (s dvoma povinnými cudzími jazykmi),
po ukončení ktorej možno pokračovať na štyri typy škôl: trojročné lýceum (obdoba nášho
gymnázia, končiace maturitou), trojročné profilované (odborné) lýceum, štvorročná technická
škola (s maturitou) a odborná škola. Obce (gminy) sú zodpovedné za zriaďovanie, správu a
riadenie predškolských zariadení, základných škôl a lýceí, okresy (powiaty) za zriaďovanie,
správu a riadenie špeciálnych základných škôl a všetkých typov stredných škôl.
Od roku 2016 sa začala nová reforma školstva, ktorej základnou myšlienkou je návrat
k modelu spred roka 1999. Znamená to, že základná škola bude trvať opäť osem rokov,
trojročné lýceá (gymnáziá) sa rušia a stredné školstvo bude tvorené štvorročnou všeobecnou
strednou školou, päťročnou strednou odbornou školou a priemselnou školou prvého a druhého
stupňa. Implementácia tejto reformy však naráža najmä na technickú nepripravenosť
samosprávy na tieto zmeny, hoci z hľadiska zriaďovateľskej pôsobnosti sa touto reformou v
zásade nič podstatné nemení.
Na centrálnej úrovni pôsobí oddelene Ministerstvo vyššieho školstva a vedy, čím sa
pôsobnosť, týkajúca sa základného a stredného školstva sústredila na Ministerstve národného
vzdelávania (ktoré však v prípade odborných škôl spolupracuje aj s inými rezortnými
ministerstvami).
Školstvo v pôsobnosti miestnych orgánov
Vlastnou (originálnou) kompetenciou obcí v Poľsku je zakladanie a prevádzkovanie
verejných predškolských zariadení, základných škôl a gymnázií, teraz po novom všeobecných
stredných škôl (s výnimkou špeciálnych škôl - ktoré zakladá okres).
V školskom roku 2015/2016 pôsobilo v Poľsku celkom 13 517 základných škôl. 85,7 %
z nich zriaďovali orgány miestnej samosprávy, najčastejšie obce, ktorým táto povinnosť
vyplývala zo zákona. Cca 30 % týchto škôl má menej ako 70 žiakov (MEN 2015). Verejnými
základnými školami bolo aj 0,3 % škôl, zriaďovaných štátnou správou. Zvyšných 14 %
základných škôl tvorili neverejné základné školy, zriaďované tak fyzickými, ako aj
právnickými osobami. Žiaci navštevujú spravidla školy, pôsobiace čo najbližšie ich bydlisku
podľa tzv. rajonizácie, o ktorej takisto rozhodujú miestne samosprávy. Neverejné základné
školy sú zakladané a prevádzkované fyzickými alebo právnickými osobami na základe
evidencie v registri neverejných škôl, ktorý vedie orgán samosprávy. Neverejná škola môže
získať práva a postavenie verejnej školy (napríklad vydávanie štátnych vysvedčení) ako
realizuje programové minimum, rešpektuje zásady hodnotenia a klasifikovania žiakov a
zamestnáva učiteľov s kvalifikáciou podľa noriem, určených príslušným ministerstvom (GUS
2017, s. 22).
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Školstvo v pôsobnosti regionálnych orgánov
Ako sme už uviedli vyššie, v dôsledku reformy z roku 1999 bolo základné školstvo
tvorené v Poľsku šesťročnou základnou školou a trojročným povinným gymnáziom, ktoré sú v
princípe v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí (alebo súkromných zriaďovateľov). O aktuálnych
zmenách sme sa zmienili vyššie.
V pôsobnosti regionálnych orgánov je predovšetkým zriaďovanie stredných škôl, táto
kompetencia je však vnútorne diferencovaná. Celý rad stredných škôl je v zriaďovateľskej
pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy: minister národného vzdelávania (Minister
Edukacji Narodowej) zriaďuje školy pri diplomatických zastupiteľstvách a experimentálne
školy, verejné umelecké školy zriaďuje ministerstvo kultúry, verejné poľnohospodárske školy
ministerstvo poľnohospodárstva, lesnícke školy ministerstvo životného prostredia, námornícke
školy a rybárske školy ministerstvo morského hospodárstva, zdravotnícke školy ministerstvo
zdravotníctva, školy v nápravných ústavoch ministerstvo spravodlivosti a určité oprávnenia v
tejto oblasti má aj ministerstvo vnútra.
Vojvodská samospráva môže v rámci svojich originálnych kompetencií zriaďovať školy
regionálneho charakteru alebo aj špecializovaného celopoľského charakteru (napr. baletné
školy). Pôsobnosť vojvodstiev v oblasti školstva spočíva najmä v činnosti vojvodského
škôldozorcu (kurator oświaty), ktorý vykonáva pedagogický dozor nad školami v mene
vojvodu (nie ministra vzdelávania).
Všetky ostatné všeobecné stredné školy (szkoły ponadpodstawowe) sú zriaďované v
originálnej pôsobnosti okresov, vrátane športových škôl a od roku 2018/19 aj špeciálnych
gymnázií. Patria sem štvorročné všeobecnovzdelávacie lýceá, päťročné priemyslovky,
trojročné odborné (učňovské) školy 1. stupňa a dvojročné 2. stupňa, nadstavbové školy a pod.
Takýchto škôl je v Poľsku cca 8 tisíc a cca 80 % z nich zriaďuje okresná samospráva. Okrem
verejných škôl existujú aj v Poľsku všetky typy škôl aj v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a
iných súkromných subjektov.
Základnú legislatívu z hľadiska našej témy tu reprezentujú tieto právne predpisy:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) (zákon č.
1943/2016 o systéme vzdelávania)
Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U.
z 1999 r. nr 12 poz. 96) (zákon č. 96/1999 realizujúci reformu školského systému)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) (zákon č. 59/2017
o vzdelávaní)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r., poz. 60.) (zákon č. 60/2017 realizujúci zákon o vzdelávaní)
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668)
(zákon č. 1668/2018 o vysokom školstve a vede)
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r., poz.
1927) (zákon č. 1927/2011 o systéme informácií o vzdelávaní)
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203,
z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287 i 1681) (zákon o financovaní úloh vo vzdelávaní)
Financovanie
Do roku 1999 fungoval rozdielny systém financovania základných a stredných škôl.
Obce dostávali prostriedky zo štátneho rozpočtu v rámci všeobecných transferov aj na základné
školy, zatiaľčo prostriedky pre stredné školy dostávali kuratóriá pre vzdelávanie, ktoré boli
orgánmi štátnej správy na úrovni vojvodstiev.
Súčasný systém financovania vzdelávania je výsledkom postupného odovzdávania
vzdelávacích inštitúcií samosprávam od začiatku 90. rokov. Predchádzajúci centralistický
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systém financovania školstva bol nahradený systémom subvencovania časti úloh. Bola
vytvorená tzv. vzdelávacia subvencia (subwencja oświatowa), tvoriaca až 90 % všetkých
nákladov na vzdelanie v štátnom rozpočte, každoročne určená zákonom o štátnom rozpočte (v
r. 2017 činila 41,5 mld. PLN ≈ 10 mld €). Z hľadiska štruktúry výdavkov poskytovateľov
vzdelávacích služieb pokrýva táto dotácia (2013) 82 % ich nákladov na vzdelávanie (MEN
2015). Prostriedky sa delia medzi jednotlivé samosprávy na základe rozhodnutia ministra
vzdelávania, pričom kritériami pre rozdeľovanie prostriedkov, vyjadrenými pomocou 41
koeficientov, sú počet žiakov, typ školy, kvalifikačné štruktúra pedagogického zboru, podiel
žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami, alokácia školy (veľké mesto, malé mesto,
dedina) atď. Tam, kde sa používajú centrálne určené spoločné kritériá na určenie objemu
blokových grantov (20) alebo paušálnych súm (21) na pokrytie nákladov zamestnancov, ako aj
prevádzkové tovary a služby, zvyčajne sa používa jeden súbor kritérií na určenie čiastok
pridelených pre všetky kategórie zdrojov. (Eurydice 2014)
Zároveň sa rozhodlo, že úlohou obcí je okrem iného prevádzkovanie a financovanie
predškolských zariadení, základných škôl a gymnázií ako aj preprava žiakov do škôl, ak sú
mimo ich bydliska. Následne sa úlohami okresov stalo okrem iného prevádzkovanie
pogymnaziálnych škôl, špeciálnych škôl, športových škôl atď. Na časť z týchto úloh dostávajú
samosprávy prostriedky zo vzdelávacej subvencie (najmä na prevádzkovanie škôl). no na
zvyšok (napríklad na prevádzkovanie predškolských zariadení či na prepravu žiakov) musia
vynaložiť vlastné prostriedky z iných zdrojov. V prípade obcí ide napríklad o podiel na daniach
fyzických a právnických osôb, daň finančných prevodov (podatek od czynności cywilnoprawnych), miestnych daní (z pozemkov a nehnuteľností), príjmov z predaja a prenájmu.
Navyše obce tiež dostávajú v posledných rokoch aj dotácie na rozvoj predškolskej výchovy.
Tento systém znamenal uplatnenie princípu, že peniaze majú ísť za žiakom. Zároveň s touto
subvenciou bol prijatý tzv. štandard A (vzdelávací bonus), vyjadrujúci kritérium, podľa ktorého
boli preferované väčšie školy pred menšími s cieľom že aj na vidieku je lepšie doviezť žiaka
do lepšie vybavenej väčšej školy s kvalifikovanejším učiteľom ako udržiavať malé školy. Malo
to tiež umožniť fungovanie neštátnych škôl. Systém sa však neosvedčil najmä v prípade malých
škôl - vidiecke obce niekedy museli dofinancovávať prevádzku škôl v rovnakej výške ako bola
subvencia zo štátneho rozpočtu, zatiaľ čo v mestách išlo o dofinancovávanie na úrovni 20-40 %
dotácie. Samospráva navrhuje prejsť od financovania "na žiaka" k financovaniu "na triedu".
Podobná situácia je aj v školách, zriaďovaných okresmi (PAP 2016).
2.1.2 Zdravotnícke služby
Podľa článku 68 Ústavy Poľskej republiky má každý občan právo na ochranu zdravia
bez ohľadu na svoju finančnú situáciu, pretože verejné orgány sú povinné zabezpečiť rovnaký
prístup k zdravotníckym službám z verejných zdrojov.
Od 90. rokov prebiehali aj v Poľsku tiež reformy zdravotníctva: už v r. 1991 získali
poskytovatelia zdravotníckych služieb právnu subjektivitu a zdravotná starostlivosť sa
decentralizovala do originálnej pôsobnosti obcí. Okrem verejných poskytovateľov mohli začať
poskytovať zdravotnícke služby aj cirkvi, zamestnávatelia, nadácie a iné právnické a fyzické
osoby. Aj po dobudovaní systému verejnej správy postupne inštitúcie zdravotníctva, miestne
zdravotné strediská, ambulancie špecialistov, nemocnice rôznych typov a stupňov získaním
právnej subjektivity mohli začať nakladať so svojimi financiami ináč ako predtým, keď boli
regulované rozpočtovými pravidlami. V r. 1997 bol prijatý zákon o zdravotnom poistení,
zavádzajúci zdravotné pokladnice v každom vojvodstve, čo predstavovalo decentralizáciu a
malo viesť k väčšej previazanosti socioekonomickej úrovne regiónov, ale zachovávalo určité
mechanizmy vzájomného vyrovnávania medzi bohatšími a chudobnejšími regiónmi. V praxi to
však nefungovalo a preto boli pokladnice v roku 2003 nahradené Národným fondom zdravia.
Ten distribuuje zdroje medzi vojvodstvá a podlieha bezprostredne ministerstvu zdravotníctva.
Rovnako sa neosvedčila v prvých reformách zavedená inštitúcia rodinného lekára,
pretože pokiaľ títo odosielali pacientov na odborné vyšetrenia, znižovali sa im platby od
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pokladníc. Celkove privatizácia viedla ku komercionalizácii zdravotníctva. Podľa prieskumov
Centra výskumov verejnej mienky z roku 2016 z 84 % respondentov, ktorí poskytli údaje 40 %
pacientov využíva verejné i súkromné zdravotné služby, 37 % len verejné a 7 % len súkromné
(CBOS 2016).
Zdravotníctvo v pôsobnosti obcí
Podľa zákona o obecnej samospráve (§ 7, ods. 1 bod 5) zdravotná starostlivosť slúži
potrebám samosprávneho spoločenstva a je jednou zo základných úloh obce. Je to však
všeobecná formulácia ale v platných právnych predpisoch len ťažko nájsť bližšie vymedzenie
tejto kompetencie. Nie je z nej ani jasné, či ide o úlohu obligatórnu alebo fakultatívnu. Je tu
však § 6 zákona o zdravotníckych službách financovaných z verejných zdrojov, ktorý uvádza,
že úlohami orgánov verejnej správy pri zabezpečovaní rovnakého prístupu k zdravotníckym
službám je aj vytváranie podmienok pre fungovanie systému zdravotnej starostlivosti. Pritom
poľská ústava v čl. 68 odsek 2 ukladá orgánom verejnej moci vrátane miestnej samosprávy
povinnosť zabezpečiť rovnaký prístup k zdravotníckym službám financovaným z verejných
zdrojov. Primárna zdravotná starostlivosť v tomto zmysle patrí medzi originálne kompetencie
obce.
Poľský zákon z 15. 4. 2011 o zdravotníckych činnostiach uvádza, že zdravotníckou
službou je každá služba, ktorá znamená prínos pre udržanie, záchranu, obnovenie alebo
zlepšenie zdravia a z toho vyplývajúce ďalšie lekárske činnosti. Súčasťou systému zdravotnej
starostlivosti v Poľsku je aj primárna zdravotná starostlivosť, ktorá má byť poskytovaná
oprávneným osobám v mieste ich bydliska. "Obce sú zodpovedné za poskytovateľov primárnej
zdravotnej starostlivosti" (OECD 2017, s. 6). Úlohy zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej
zdravotnej starostlivosti zvyčajne vykonávajú zdravotnícke subjekty, ktorými môžu byť
podnikatelia a nepodnikatelia. Podnikateľmi sú zvyčajne lekári, ktorí vykonávajú lekárske
činnosti individuálne alebo kolektívne (do tejto skupiny patria aj nadácie a združenia, cirkvi,
cirkevné právnické osoby alebo náboženské združenia). V oblasti zdravotnej starostlivosti
môže obec zakladať inštitúcie zdravotnej starostlivosti (predovšetkým základnej ambulantnej
ale aj špecializovanej) vo forme kapitálovej spoločnosti, ako aj rozpočtovej organizácie.
Nezávislí podnikatelia a jednotky verejného zdravotníctva, ako aj rozpočtové subjekty štátnej
správy a samosprávy nie sú pritom považované za podnikateľské subjekty (Śniecikowski 2013).
Obec ďalej spolupracuje s neverejnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zodpovedá
za ochranu zdravia a ďalšie zdravotné faktory (Markowska–Kabała 2013, s. 377).
V tejto situácii je pomerne zložité identifikovať akým podielom sa na poskytovaní
zdravotníckych služieb obce v Poľsku podieľajú. Určitú orientáciu poskytujú aspoň údaje o
objeme výdajov z verejných rozpočtov na ochranu zdravia, ktoré v Poľsku činili v roku 2017
73,4 % zo štátneho rozpočtu, 8,2 % z rozpočtov miest s postavením okresu, 7,1 % z rozpočtov
okresov, 6,6 % z rozpočtov vojvodstiev a len niečo menej ako 5 % z rozpočtov obcí (GUS 2018,
s. 123). Pritom ale z tohto objemu prostriedkov z rozpočtov obcí (618,1 mil. Zł) bolo až 68,3 %
použitých na boj s alkoholizmom a 6,8 % na nemocničnú starostlivosť (tamtiež, s. 124). Na
krytí nákladov na ambulantnú zdravotnú starostlivosť sa poľské obce podieľali len na úrovni
4,0 %, čo je aj hodnotené ako málo významný podiel (Raport 2019, s. 75).
Zdravotníctvo v pôsobnosti regionálnych orgánov
Základným typom zdravotníckych zariadení v pôsobnosti regionálnych orgánov v
Poľsku sú nezávislé verejné zdravotnícke zariadenia (SPZOZ), predovšetkým nemocnice, ktoré
nemajú charakter podnikateľských subjektov. Môžu ich zriaďovať minister, vojvoda, jednotka
územne samosprávy (okres, vojvodstvo) a štátna lekárska fakulta. Sú výlučne vo verejnom
vlastníctve, majú charakter nepodnikateľskej právnickej osoby, financovanou predovšetkým z
verejného zdravotného poistenia (NFZ), poskytujúcej služby jeho poistencom
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V Poľsku v súčasnosti pôsobí takmer tisíc nemocníc (951 v r. 2017), z ktorých
nadpolovičnú väčšinu tvoria verejné nemocnice a asi 44 % nemocnice súkromné (z troch štvrtín
vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným). Súkromné nemocnice sú zakladané cirkvami
alebo náboženskými spoločnosťami, poisťovňami. nadáciami, odbormi, profesnými
samosprávami alebo združeniami, inou domácou alebo zahraničnou právnickou osobou, ale aj
fyzickou osobou či spoločnosťou, ktorá nie je právnickou osobou. Ale právnickú osobu, ktorá
je zakladateľom súkromnej nemocnice, môže založiť aj mesto (Jaworzyńska 2016).
Tretina všetkých nemocníc (vyše 300) je zriadená alebo vlastnená okresom (štvrtina
úplne, dalších cca 8 % v spoluvlastníctve), čiže na každý okres pripadá v zásade jedna
nemocnica, zriadená okresom. Tieto nemocnice predstavujú základnú sieť všeobecných
nemocníc 1. stupňa (s povinnou základnou skladbou dvoch oddelení spomedzi oddelení
vnútorného lekárstva, všeobecnej chirurgie, gynekológie a pôrodníctva a pediatrie a so
službami anesteziológie a intenzívnej starostlivosti). Na ne nadväzujú nemocnice 2. stupňa,
zriaďované spravidla vojvodstvami (ktoré okrem vyššie uvedených odborov musia mať aspoň
tri z nasledovných odborov: detská chirurgia, kardiológia, neurológia, dermatológia, patológia
tehotenstva a novorodenectva, urológie, očného a krčného lekárstva, úrazovej chirurgie,
urológie, neurochirurgie, chirurgie detskej a očnej), ďalej všeobecné nemocnice 3. stupňa (s
najmenej ôsmymi spomedzi 23 odborov) alebo špecializované (onkologické, pediatrické a pod.,
ktoré môžy byť tiež zriaďované vojvodstvami) a na nemocnice klinické (napríklad univerzitné)
a rezortné (vojenské a pod.), ktoré už patria medzi celoštátne. Centrálne orgány štátu
(ministerstvo zdravia ale aj iné ministerstvá) zriaďujú cca 50 nemocníc (cca 5 %), univerzity
cca 40 (cca 4 %).
Základnú sieť týchto troch typov nemocníc (zriaďovaných okresmi, vojvodstvami a
centrálnymi orgánmi) tvorí vyše 500 nemocníc (z nich jedna sedmina je s účasťou súkromného
sektoru), ktoré majú ma štyri najbližšie roky vždy garantované zdroje svojho financovania.
Druhú polovicu celkového počtu nemocníc tvoria nemocnice súkromné, mimo siete. Všetky
nemocnice sa pritom môžu uchádzať o financie z verejných zdrojov.
Vojvodstvá spravujú pracoviská pracovného lekárstva a psychiatrické lekárstvo.
Základnú legislatívu z hľadiska našej témy tu reprezentujú tieto právne predpisy:
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153) (zákon 153/1997 o všeobecnom zdravotnom poistení)
Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia, Dz. U. Nr 45, poz. 391 (zákon 391/2003 o všeobecnom poistení v Národnom
fonde zdravia)
Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)
(zákon 654/2011 o liečebnej starostlivosti)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135) (zákon 2135/2004 o výkonoch
zdravotnej starostlivosti financovaných z verejných zdrojov)
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r.
poz. 408) (zákon 408/2019 o informačnom systéme ochrany zdravia)
Ustawa z dnia 23 marca 2017 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 844) (zákon, ktorým sa mení
zákon o úhradách zdravitnej starostlivosti financovaných z verejných zdrojov)
Financovanie
Financovanie zdravotnej starostlivosti v Poľsku sa opiera predovšetkým na zdrojoch
zdravotného poistenia, ktoré reprezentuje Národný fond zdravia (NFZ) - povinne je v ňom
poistených cca 98 % obyvateľstva, vrátane skupín, za ktoré uhrádza poistné štát. Necelé
percento obyvateľstva je v ňom poistených dobrovoľne. NFZ má pobočky vo všetkých
vojvodstvách. Základom pre financovanie systému verejného zdravotníctva je teda povinné
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poistné na zdravotné poistenie, ktoré predstavuje 9 % odvod z osobných príjmov. Poistné sa
účtuje spolu s daňovými povinnosťami a platí sa NFZ prostredníctvom Sociálnej poisťovne
(ZUS). Cca 70 % všetkých nákladov na zdravotníctvo (bežných nákladov aj investícií)
pochádzalo z verejných zdrojov, z toho vyše 90 % z NFZ, necelé 4 % zo štátneho rozpočtu a
necelých 6 % z rozpočtov samospráv. Zo štátneho rozpočtu je hradená záchranná služba,
prevencia, vysokošpecializované činnosti (transplantácie a všeobecne veľmi nákladné zákroky),
ako aj administratíva a investície (tieto aj z rozpočtov samospráv).
Z 30 % nákladov na zdravotníctvo, ktoré pochádzajú zo súkromných zdrojov jednu
pätinu tvoria zdroje súkromného poistenia a štyri pätiny priame platby obyvateľstva. Ide najmä
o podiel na cene liekov, niektorých laboratórnych vyšetrení a rehabilitačných pomôcok
(okuliarov a pod.), tiež časť stomatologických služieb, kúpeľných služieb (ubytovanie a strava)
a pod.
Primárna zdravotná starostlivosť sa financuje kapitáciou na pacienta zaregistrovaného
u lekára primárnej starostlivosti vrátane nákladov na konzultácie a diagnostické testy. Pri
špecializovanej ambulantnej liečbe sa účtuje poplatok za diagnózu. Financuje sa nemocničná
starostlivosť a špecializované ambulantné služby pre všetkých nemocnične ošetrovaných
pacientov (okrem pacientov, ktorí sú v psychiatrickej alebo rehabilitačnej starostlivosti)
(Kluczyńska - Grzywacz 2015).
Keďže veľká časť zdravotníckych služieb v Poľsku je poskytovaná súkromnými
zdravotníckymi zariadeniami na komerčnej báze, veľmý význam má aj individuálne zdravotné
poisťovanie v komerčných poisťovniach, ktoré v závislosti od výšky poistného môže pokrývať
až 100% skutočných nákladov na poskytnuté zdravotné služby.
2.1.3 Sociálne služby
Sociálne služby v Poľsku sú súčasťou systému sociálnej pomoci ako jedného z pilierov
sociálnej politiky. Sociálna pomoc zahŕňa pomoc v zariadeniach sociálnej starostlivosti (najmä
v domoch sociálnej pomoci), opatrovateľskú službu (vrátane denných stacionárov, asistenčných
centier, nocľahární a pod.) a finančnú a materiálnu pomoc. Na jej realizácii participujú okrem
ministerstva rodiny, práce a sociálnej politiky strediská sociálnej pomoci v každej obci
(poskytujúce rôzne formy sociálnej práce, niektoré sociálne dávky a vecnú pomoc), ale najmä
okresné centrá rodinnej pomoci (v mestách s postavením okresov sú to mestské centrá rodinnej
pomoci). Krajská (vojvodská) samospráva (v pôsobnosti úradu vojvodského snemu) sa zaoberá
koordináciou sociálnej politiky na území vojvodstva, krajská štátna správa (v pôsobnosti
vojvodských úradov) vykonáva kontrolu a dozor nad výkonom prenesených kompetencií v
oblasti sociálnej pomoci obcami, okresmi a vojvodstvami.
Sociálne služby v pôsobnosti obcí
Potenciálne potrebuje služby osobnej asistencie v Poľsku podľa odhadov 1,5 milióna
osôb žijúcich osamelo a 2/3 najstarších osôb chýba podpora zo strany ich príbuzných
(Łuszczyńska 2011, s. 358). Špecifikou Poľska pritom je, že tu zároveň existuje len veľmi
malý dopyt po opatrovateľskej službe pre seniorov, dokonca najnižší spomedzi všetkých krajín
Európskej únie (Genet et ali 2012, s. 4), hoci objektívne meraná potreba týchto služieb je
mnohonásobne vyššia (tamtiež, s. 8). Cca 11 % dospelých Poliakov priznáva určité problémy
spojené s každodenným fungovaním, pričom osobitne sa tieto problémy stupňujú po 75. roku
života. Až 30 % seniorov vo veku nad 60 rokov má rozhodnutie o zdravotnom postihnutí.
Pomoc seniorom v Poľsku je už tradične vecou rodiny a aj staršie osoby to tak preferujú - mladší
rodinní príslušníci zase deklarujú, že im nie je poskytovanie takejto starostlivosti na príťaž. Čím
viac hodín si však takáto starostlivosť vyžaduje, tým viac sa to premieta do voľného času a
napokon to osoby, poskytujúce starostlivosť starším členom svojej rodiny, začínajú pociťovať
ako záťaž - podľa prieskumov to deklaruje až 11 % obyvateľov. Pritom len 4 % poľských
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seniorov si platí opatrovanie u súkromných (ale aj neoficiálnych) poskytovateľov opatrovateľskej služby a len 4 % využívajú takúto službu zo strediska sociálnej pomoci (Badanie
2013, s. 4).
Súvisí to s tým, že v Poľsku je opatrovateľská služba poskytovaná len vtedy. keď túto
službu nemôže poskytovať rodina a keď ide o hmotnú núdzu - potom je aj čiastočne
spolufinancovaná (Genet et alli 2012, s. 40). Podľa zákona majú pritom práve obce povinnosť
zabezpečovať nešpecializované opatrovateľské služby v mieste bydliska pre odkázané osoby,
v tom aj pre seniorov.
Obecné (mestské) stredisko sociálnej pomoci pôsobí v každej obci. Je zriaďované uznesením obecného zastupiteľstva, ktoré schvaľuje jeho štatút a zveruje mu majetok ako svojej
rozpočtovej organizácii, plniacej úlohy z vlastnej (originálnej) pôsobnosti obce. Stredisko
opatrovateľskú službu buď poskytuje alebo koordinuje.
Súkromní poskytovatelia opatrovateľských služieb (ktorými môžu byť fyzické alebo
právnické osoby) podliehajú v Poľsku registrácii (Genet et alli 2012, s. 31), ale trh s týmito
službami je pomerne nerozvinutý pretože na ňom prevažujú obce ako verejní poskytovatelia
(tamtiež, s. 35). Navyše, len malá časť týchto poskytovateľov sa špecializuje na opatrovateľské
služby - väčšina zároveň poskytuje aj služby ošetrovateľské. Tomu zodpovedá aj rozlíšenie
profesií u týchto poskytovateľov, ktorými môžu byť domáci asistenti (asystent domowy - u
ktorých sa nevyžaduje absolvovanie špecializačných kurzov), ošetrovatelia (opiekun medyczny,
spravidla s dvojmesačným certifikovaným kurzom) a zdravotné sestry (pielęgniarka)
(Fedorowicz 2016).
Hoci počet osôb, ktorým je v mieste ich bydliska poskytovaná opatrovateľská služba,
celkove v Poľsku rastie (v r. 2014 bola poskytovaná 84,5 tis. osobám, v r. 2016 už 94,2 tis.
osobám), stále je to len cca jedno percento z relevantnej vekovej kohorty nad 60 r. a v r. 2015
až 470 obcí (19 % všetkých obcí) opatrovateľskú službu nezabezpečovalo, hoci ich počet do
roku 2017 klesol na 376 (15 %). Išlo predovšetkým o malé obce, ktoré to zdôvodňujú
nedostatkom finančných zdrojov a vysokými nákladmi na poskytovanie týchto služieb (v r.
2016 vynaložili obce zo svojich rozpočtov na opatrovateľskú službu 433 148 183 PLN ≈ 100
mil. €), ktoré ešte narástli povinnosťou platiť opatrovateľkám od r. 2017 aspoň minimálnu
hodinovú mzdu. Priemerné ročné náklady obce na jednu opatrovanú osobu dosiahli v r. 2016
sumu 4598 PLN (≈ 1200 €) (NIK 2017).
"V niektorých obciach (väčších, bohatších) sú sociálne služby rozvinutejšie, v iných
(menších, chudobnejších) takmer neexistujú. Mnoho sociálnych služieb sa poskytuje v tieňovej
ekonomike bez toho, aby boli splnené požiadavky na kvalitu a základné normy. Mnoho
príjemcov z dôvodu nedostatku ponuky bezplatných verejných služieb je nútených využívať
služby platené trhové služby alebo neprofesionálne služby, poskytované v tieňovej ekonomike
nepripravenými poskytovateľmi služieb" (Grewiński - Lizut 2012, s. 115).
Preto sú obce pri tejto činnosti čiastočne dotované (vrátane využitia eurofondov) z
vládnych programov. V posledných piatich rokoch sa takto v obciach so štátnou dotáciou (ale
aj z prostriedkov obcí a príspevkov klientov) rozvíjajú aj denné centrá "Senior+", často v
spolupráci s neštátnymi poskytovateľmi. Aktuálne je to program "Starostlivosť 75+" (Opieka
75+), ktorý má zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby ale aj ďalších špecializovaných
sociálnych služieb pre osamelé osoby vo veku nad 75 rokov, žijúce v malých obciach. Doposiaľ
sa do čerpania zdrojov z tohto programu zapojilo 454 (18 %) obcí.
V prípade, že neexistuje možnosť zabezpečenia opatrovateľských služieb v mieste
bydliska rodinou či obcou, osoba, ktorá potrebuje celodennú starostlivosť môže požiadať o
umiestenie v ústavnom zariadení (Przybyłka 2013, s. 120).
Sociálne služby v pôsobnosti regionálnych orgánov
Pokiaľ ide o zariadenia služieb sociálnej pomoci, v r. 2017 pôsobilo v Poľsku 659
domov sociálnych služieb, ktoré tvorili 49, 9 % všetkých zariadení, ktorých klientelu tvoria
predovšetkým ľudia staršieho veku. Ich zriaďovateľmi môžu byť jednotky územnej samosprávy
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(vojvodstvá, okresy ale aj obce), katolícka cirkev a iné náboženské spoločenstvá, nadácie a
združenia, ale aj ďalšie právnické a fyzické osoby.
Analytickejšia štatistika spred niekoľkých rokov uvádza celkový počet 782 zariadení s
nadobecnou pôsobnosťou, z ktorých zriaďovateľom je v 580 prípadoch okres a v 202 prípadoch
súkromný zriaďovateľ z poverenia okresu. Z hľadiska klientely ide o zariadenia pre osoby v
pokročilom veku, ktorých je v Poľsku 119 (81 zriadených okresom a 38 súkromných), pre
osoby fyzicky choré 160 (134 : 26) a psychicky choré 177 (154 : 23), pre mentálne postihnuté
dospelé osoby 140 (108 : 32) a mládež 72 (22 : 50), pre osoby fyzicky postihnuté 10 (4 : 6),
pre osoby v pokročilom veku, fyzicky a dlhodobo choré 76 (58 : 18) atď. (Grabusińska 2013).
Novšia štatistika uvádza, že v roku 2017 zriaďovali okresy 572 domov sociálnej pomoci a
ďalších 218 pôsobilo na úrovni okresov z iniciatívy iných zriaďovateľov. Zároveň obce boli
zriaďovateľmi ďalších 26 domov sociálnej pomoci a ďalšie štyri pôsobili na úrovni obcí z
iniciatívy iných zriaďovateľov (https://stat.gov.pl).
Osoba, ktorá potrebuje 24-hodinovú starostlivosť z dôvodu veku, choroby alebo
zdravotného postihnutia, ktorá nie je schopná samostatne fungovať v každodennom živote a
ktorá nemôže byť pokrytá potrebnou pomocou vo forme opatrovateľských služieb, má právo
byť umiestnená v domove sociálnej pomoci. Osoba, ktorá vyžaduje túto formu podpory, je
nasmerovaná do domu sociálnej pomoci, ktorý sa nachádza čo najbližšie k miestu jej bydliska,
pokiaľ okolnosti prípadu si nevyžadujú iné riešenie (so súhlasom tejto osoby alebo jej
zákonného zástupcu).
Základnú legislatívu z hľadiska našej témy tu reprezentujú tieto právne predpisy:
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593) (zákon
593/2004 o sociálnej pomoci)
 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59)
(zákon 59/1964 kódex o rodine a opatrovateľskej starostlivosti)
 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz.U. 2015 poz. 1705) (zákon
1705/2015 o starších osobách)
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 poz. 1240) (zákon
1240/2009 o verejných financiách)
 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr
137 poz. 887)
Financovanie
Sociálne služby su v Poľsku financované z viacerých zdrojov:
- zo štátneho rozpočtu sú financované služby v rámci preneseného výkonu štátnej správy a v
rámci vládnych programov, realizovaných vojvodstvami;
- z rozpočtov samospráv sú financované služby v rámci samosprávnych úloh;
- z účelových fondov, akými sú Štátny fond rozvoja osôb s postihnutím (PFRON) alebo štátny
Fond práce;
- prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Finančné zdroje na roky 2007 - 2013, ktoré boli
rezervované v POKL (operačný program Ľudský kapitál) o systéme verejných inštitúcií
sociálneho zabezpečenia je viac ako 1 Mld. EUR, čo predstavuje takmer 4,5 mld. PLN161. Je
to podstatná injekcia peňazí pre projekty, ktoré sa predtým v Poľsku nerealizovali subjekty
sociálnej pomoci v takom rozsahu. Podľa údajov Ministerstvo regionálneho rozvoja sa podieľa
na realizácii projektov takmer 74 % centier sociálnej pomoci a viac ako 84 % povolaní centrá
na podporu rodiny, ktoré tvoria takmer 2 200 jednotiek162. Je potrebné pripomenúť, že do roku
2006 projekty ESF implementovalo iba 20 jednotiek sociálnej pomoci;
- zo súkromných zdrojov, teda z priamych platieb obyvateľstva. V prípade opatrovateľskej
služby je stanovená minimálna hranica dôchodku, pod ktorou je služba poskytovaná bez úhrady
zo strany klienta. Za pobyt v domove sociálnej pomoci sa platí úhrada až do výšky priemerných
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mesačných životných nákladov, pričom však nesmie prekročiť hranicu 70 % príjmu klienta.
(Grewiński - Lizut 2012).
2.2 Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb v Maďarsku
Na začiatku reforiem, ktorými prešlo Maďarsko v ostatných troch desaťročiach, bol v
roku 1990 vytvorený dvojúrovňový systém miestnej samosprávy - na miestnej a župnej úrovni
- ktorý nahradil predtým pôsobiacich systém rád (tanácsrendszer). Následne sa miestne orgány
moci v Maďarsku stali kľúčovými aktérmi vo verejných službách na miestnej a regionálnej
úrovni: maďarská ústava zaručovala miestnym samosprávam právo rozhodovať o miestnych
záležitostiach a spory týkajúce sa kompetenčných sporov medzi ústrednými orgánmi a
územnými samosprávami mohli byť riešené Ústavným súdom. Zákon LXV z roku 1990 o
miestnej samospráve definoval základnú štruktúru, práva a povinnosti miestnych samospráv,
ako aj ich zdroje finančných prostriedkov. Miestne orgány zdieľali zodpovednosť na základe
zásady subsidiarity: župné úrady preberali iba tie verejné služby, ktoré miestne samosprávy
nemohli vykonávať a boli ochotné ich odovzdať na župnú úroveň.
Reformy, ku ktorým došlo v Maďarsku po zmene ústavy v roku 2011, čím sa zmenila
celková ústavná identita štátu (Halász 2016), sa výraznou mierou odzrkadlili aj v pôsobnosti
miest a obcí, vrátane ich úloh vo výkone verejných služieb školstva, zdravotníctva a sociálnych
vecí. Reformy, realizované v tomto období, boli motivované (okrem motívov politických)
motívmi ekonomickými, predovšetkým neustálym zadlžovaním aj v oblasti poskytovania
verejných služieb. Riešenie bolo vedené snahou štátu o hľadanie vnútorných finančných
zdrojov, zmenšenie rozpočtového deficitu a zahraničného dlhu - ktorý medzi rokmi 2001 a 2010
znovu dramaticky narastal (Skiba - Rapkiewicz - Kędzierski 2014, s. 45) a zaťažoval spotrebu
namiesto obmedzovania investícií. Súčasťou týchto tendencií sa stala aj masívna reetatizácia v
oblasti verejných služieb a s tým spojené výrazné oslabenie postavenia obcí a žúp ako
poskytovateľov týchto služieb.
Miestnu správu v súčasnosti reprezentuje v Maďarsku 3175 obcí (települesei), z ktorých
304 má mestský charakter (város) (okrem Budapešti, ktorá má osobitné postavenie, a veľkých
miest, ktoré majú štatút žúp). Štruktúra obcí z hľadiska ich veľkosti v Maďarsku je výrazne
fragmentarizovaná a aj v Maďarsku existujú obce, ktoré majú len pár desiatok obyvateľov.
Orgánmi obce sú priamo volené zastupiteľstvo (képviselő-testület) a starosta (polgármester).
Rozdiely vo veľkosti obcí sa prejavujú v ich pôsobnosti. Všetky obce v Maďarsku majú
jednak tzv. povinné, jednak tzv. dobrovoľné úlohy. Pokiaľ ide o povinné úlohy, tie sú pre obce
do 10000 obyvateľov ohraničené správou cintorínov, starostlivosťou o komunálny odpad,
verejné osvetlenie a verejný poriadok, zabezpečovaním dodávok pitnej vody, správou
predškolských zariadení a - v minulosti - aj základných škôl, základných zdravotných služieb
a niektorých sociálnych služieb a pod. Len obce nad touto veľkostnou hranicou majú ako svoje
povinné úlohy napríklad zriaďovanie hasičských zborov, organizovanie záchranných služieb
a pod. Zoznam dobrovoľných úloh nie je stanovený a obec môže dobrovoľne plniť aj úlohy,
ktoré jej z hľadiska jej veľkosti neprislúchajú – nesmie však prijatím takejto dobrovoľnej úlohy
ohroziť plnenie úloh, ktoré sú pre ňu povinné a musí náklady takto prevzatých dobrovoľných
úloh plne hradiť z vlastných príjmov. Plnenie povinných úloh je zohľadnené v príjmoch, ktoré
obec získava zo štátneho rozpočtu. Výkon úloh obce zabezpečuje obecný úrad, ktorý vedie
notár. Vyberá ho obecné zastupiteľstvo z uchádzačov, spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady
(najčastejšie ide o právnikov). Notár spolupodpisuje so starostom všetky rozhodujúce
dokumenty obce a garantuje ich súlad so zákonom. Ústavnosť rozhodnutí obce je aj tu pod
dohľadom župného úradu štátnej správy, ktorého vedúci ich môže predložiť na preskúmanie
Ústavnému súdu.
Na úrovni žúp fungujú dekoncentrované pracoviská špecializovanej miestnej štátnej
správy, zastrešované župným úradom štátnej správy. Maďarsko sa člení na 19 žúp (megye), ku
ktorým sa radí ešte Budapešť. 23 ďalších miest (okrem Budapešti) má však takisto postavenie
žúp – nespadajú teda pod župnú správu a na ich území vykonávajú úlohy župných orgánov
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orgány mestskej samosprávy. Rozhodujúcim orgánom župnej správy je župné zhromaždenie.
Do pôsobnosti žúp patrí regionálny rozvoj, cestovný ruch, ochrana životného prostredia a - v
minulosti aj zriaďovanie stredných škôl, niektorých zariadení sociálnych služieb a pod.
V rámci žúp pôsobia ešte (ako orgány, vykonávajúce štátnu správu) okresy (jarás),
ktorých je celkove 174. Budapešť sa člení na 23 mestských obvodov (kerület).
Základnú legislatívu z hľadiska našej témy tu reprezentujú tieto právne predpisy:
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairó (zákon 199/2011o
miestnych samosprávach v Maďarsku)
 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről (zákon 154/2011 o konsolidácii župných rád, o prevzatí
župných zdravotníckych zariadení a niektorých zdravotníckych zariadení magistrátu mesta
Budapešť
2.2.1 Vzdelávacie služby
Transformácia spoločnosti a s ňou spojené decentralizačné procesy na začiatku 90.
rokov presunuli aj zriaďovateľskú pôsobnosť k rôznym typom škôl aj v Maďarsku do
pôsobnosti samospráv. Vývoj v nasledujúcich rokoch však viedol k problémom s financovaním
školstva, v dôsledku čoho začali niektoré školy zanikať. Liberalizácia modelov vzdelávania
spolu so zánikom odbornej školskej inšpekcie boli ďalšími faktormi, ktoré viedli k reforme,
začatej v roku 2012, pomenovanej podľa medzivojnového ministra kultúry v Horthyho vláde
Kuna Klebelsberg.
Na začiatku roka 2013 prešli základné a stredné školy (s výnimkou materských škôl)
celkom pod štátnu správu a len obce s počtom obyvateľov nad 3000 naďalej zodpovedajú za
údržbu školských budov. Iba tri tzv. historické cirkvi (katolícka, kalvínsko-reformovaná a
luthersko-evanjelická) narástli v počte nimi zriaďovaných škôl medzi rokmi 2003 a 2013 z 21 %
na 37 % z celkového počtu škôl všetkých stupňov a typov. Výdavky sa znížili, centralizovali sa
kompetencie a kontrola, posilnili sa súkromné a cirkevné školy a reštrukturalizovalo sa stredné
vzdelávanie s cieľom posilniť odborné vzdelávanie.
Vzniklo Centrum riadenia a kontroly verejných vzdelávacích zariadení Klebelsberg
(KLIK) ako organizácia v pôsobnosti Ministerstva ľudských zdrojov, ktoré riadi 19 školských
okresov na úrovni žúp a v ich rámci 198 školských obvodov, zhodných s územím okresov (resp.
tiež 23 obvodov Budapešti), zriadených ešte po roku 2011, ktorých postavenie ako orgánov
štátnej správy sa všeobecne posilňuje aj na úkor samosprávnych žúp. V týchto obvodoch je
zriadených cca 2700 verejných (štátnych) škôl rôznych typov a stupňov.
Zriaďovateľom škôl v Maďarsku môže byť v súčasnosti štát, národnostná samospráva,
cirkev, organizácia, ktorá vykonáva náboženskú činnosť, obec, iná fyzická alebo právnická
osoba atď. Inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je cirkev, sú považované za cirkevné; inštitúcie,
ktorých zriaďovateľom je organizácia vyvíjajúca náboženskú činnosť alebo iná právnická či
fyzická osoba, sú považované za súkromné. Niektoré štátne školy majú aj iného
prevádzkovateľa - súkromné inštitúcie takto prevádzkujú školy na základe zmluvy s ich
zriaďovateľom.
Základnými školami sú v zmysle maďarskej školskej legislatívy (2011. évi CXC
törvény) všeobecné školy (általános iskola), do ktorej nastupujú deti vo veku šiestich rokov a
ktorá (vo dvoch štvorročných stupňoch) trvá osem rokov. Školské obvody určuje štát.
Zriaďovatelia základných škôl v súčasnosti (2016/2017) v Maďarsku sú predovšetkým
zriaďovatelia verejní: z celkového počtu 2332 škôl je verejných 1857 (79,6 %) a len zvyšných
361 (20,4 %) je zriadených súkromnými zriaďovateľmi. Aj medzi verejnými dominuje
jednoznačne štát: centrálnym zriaďovateľom 1784 (76,5 % všetkých) základných škôl je KLIK.
Verejnými zriaďovateľmi základných škôl v Maďarsku sú v 45 prípadoch (1,9 %) samosprávy
(vrátane národnostných samospráv, ktorých postavenie ostalo zachované), v 28 prípadoch
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(1,2 %) štátne inštitúcie vyššieho vzdelávania. Medzi súkromnými dominujú cirkvi, ktoré sú
zriaďovateľmi 361 (15,5 %) všetkých základných škôl, nadácie a fyzické osoby 67 (2,9 %) a
iní súkromní zriaďovatelia 47 (2,0 %) všetkých základných škôl. Cca 90 % všetkých žiakov
navštevuje verejné školy (Köznevelesi 2018, s. 126).
V 19 školských okresoch, patriacich pod centrum Klebersberg, sú zaradené aj školy pre
študentov vo veku 14-18 rokov. Ide o gymnáziá (druhého stupňa), stredné školy (druhého
stupňa) (szakközépiskola), ktoré majú buď štvorročné všeobecnovzdelávacie programy alebo
majú už v posledných dvoch rokoch odborné zameranie, a dvojročné odborné (učňovské) školy
(szakiskola), ktoré však postupne zanikajú, pretože sa predpokladá, že všetci mladí ľudia
dosiahnu úplné stredoškolské vzdelanie. Cca 300 odborných škôl prešlo od roku 2015 do
zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva, 59 poľnohospodárskych škôl pod
Ministerstvo poľnohospodárstva atď. (Temesi 2014), od roku 2018 pod Ministerstvo pre
inovácie a technológie, ktoré preberá na seba čoraz viac kompetencií vo sfére vysokého
školstva, časti odborného školstva, vedy a výskumu.
Na všetkých školách sa vyučuje podľa jednotného vzdelávacieho plánu a podľa
jednotných národných základných učebných osnov, čím sa vláda snaží odstrániť rozdiely vo
vzdelávaní. V gescii štátu sa zjednotili aj učebnice: distribúcia bola zverená pôvodne len do
pôsobnosti jedného vydavateľa. Po intervencii Európskeho súdu pre ľudské práva v roku 2019
si školy môžu objednávať knihy od viacerých vydavateľov, ktorí získali štátnu licenciu - ale
väčšina nezávislých vydavateľov od roku 2019 túto licenciu nezískala (EU 2019).
Základnú legislatívu z hľadiska našej témy tu reprezentujú tieto právne predpisy:
 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (zákon 79/1993 o verejnom vzdelávaní)
 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről (zákon 76/1993 o odbornej príprave)
 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (zákon 204/2011 o národnom
vysokoškolskom vzdelávaní)
 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről (zákon 101/2001 o vzdelávaní dospelých)
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (zákon 190/2011 o národnom vzdelávaní)
 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról
(Nariadenie vlády č. 202 z 27. 7. 2012 o Centre riadenia a kontroly verejných vzdelávacích
zariadení Klebersberg)
Financovanie
Od roku 2004 verejné výdavky na vzdelávanie klesali. Najmä pre malé obce v
chudobnejších regiónoch krajiny bolo čoraz ťažšie uhrádzať náklady na chod škôl. To viedlo k
disparitám medzi rôznymi školami a viditeľným rozdielom v kvalite vzdelávania. Vyššie
popísané centralizačné a reetatizačné zmeny v organizácii školstva sa premietli aj do jeho
financovania: okrem riešenia otázky zadlžovania niektorých škôl a nedostatku financií v
niektorých vidieckych a malých školách priniesli však aj zmeny, pri ktorých o úrovni školstva
v najchudobnejších regiónoch už nerozhodujú finančné možnosti územných samospráv.
Prostriedky na vzdelávanie sú od roku 2013 distribuované centrálne na základe centrálneho
posúdenia sociálnych rozdielov v teritóriu (Skiba - Rapkiewicz - Kędzierski 2014, s. 52).
Podiel nákladov na základné školstvo (ISCED 1-2) z rozpočtov obcí klesol medzi rokmi 2012
a 2013 z 95 % na 23 % a podiel nákladov na stredné školstvo (ISCED 3) z rozpočtov žúp klesol
v tom istom období zo 76 % na 11 %.
Ministerstvo ľudských zdrojov prostredníctvom Centra Klebersberg vypláca mzdy
učiteľov a časť miezd aj pre ostatných zamestnancov školstva (časť ich miezd vyplácajú
miestne samosprávy, ktoré majú viac ako 3000 obyvateľov). Mzdy niektorých
nepedagogických zamestnancov (aj organizátorov voľného času žiakov a študentov) inštitút
Klebelsberg posudzuje podľa počtu sociálno-ekonomicky znevýhodnených študentov.
Klebersberg určuje počty prevádzkových zamestnancov jednotlivých škôl v obciach, ktoré
majú menej ako 3000 obyvateľov v závislosti od počtu žiakov školy. Rovnako sa takto
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uhrádzajú aj prevádzkové náklady škôl a aj časť nákladov kapitálových (Eurydice 2013). Obce
sa podieľajú iba na nákladoch údržby tých školských budov, ktoré sú v ich vlastníctve. Školské
okresy (územné pracoviská Centra Klebersberg) predkladajú Centru návrhy rozpočtov za školy
vo svojej pôsobnosti na schválenie - súčasne s týmto postupom bolo zrušené nezávislé
rozpočtovanie na úrovni škôl.
Hoci sa vytvorenie tohto ústredného orgánu javilo ako dobré riešenie a jeho pôvodné
ciele - vytvorenie efektívneho a lacného spôsobu riadenia vzdelávacích inštitúcií a
vyrovnávanie rozdielov medzi školami v chudobnejších a bohatších oblastiach - sa naplnili,
KLIK sa stal terčom kritiky za vytvorenie príliš centralizovaného systému, v ktorom si učitelia
radšej kupujú kriedy a kancelársky papier za vlastné, pretože centralizované služby predstavujú
vysoké byrokratické bremeno, ktoré bráni ich základnej pedagogickej činnosti. Poukazuje sa aj
na to, že oprava rozbitého okna školy teraz môže trvať niekoľko dní až týždňov. KLIK je pritom
od začiatku v červených číslach, a to aj napriek tomu, že ročne dostáva miliardy forintov. To
vedie k tomu, že učitelia nedostávajú plat včas alebo dokonca sa školy musia dočasne zatvoriť,
pretože neboli schopné zaplatiť účty za plyn.
Na financovaní odborného vzdelávania sa pritom podieľajú aj podnikateľské združenia
formou príspevku do spoločného fondu, z ktorého sa poskytujú zdroje pre dofinancovanie
vzdelávania v štátnych ale aj súkromných vzdelávacích inštitúciách (vrátane vysokoškolských
na bakalárskom stupni) v takých odboroch, ktoré si vyžadujú aj odbornú prax (CEDEFOP 2011).
Na súkromných školách sa môže vyberať školné alebo rôzne poplatky za štúdium.
2. 2. 2 Zdravotnícke služby
Po sérii reforiem, ktoré sa začali v roku 2011, sa aj maďarský zdravotnícky systém stal
vysoko centralizovaným. Vláda je teraz zodpovedná nielen za nastavenie strategického
smerovania, kontrolu, financovanie a vydávanie právnych predpisov, ale aj za poskytovanie
ambulantných zdravotných služieb a ústavnej starostlivosti. Nový Národný inštitút pre kvalitu
a organizačný rozvoj v zdravotníctve a medicíne (GYEMSZI) bol založený ako nástupnícka
organizácia viacerých predtým samostatne pôsobiacich organizácií, ako napr. Strategického
výskumného inštitútu zdravia (ESKI), Národného farmaceutického ústavu (OGYI), Inštitútu
vzdelávania a odbornej prípravy v zdravotníctve (ETI) a Národného strediska pre dohľad nas
zdravotníckou starostlivosťou (OSZMK). GYEMSZI okrem iného určuje teritoriálnu
spádovosť jednotlivých zdravotníckych zariadení atď. 1. marca 2015 bol GYEMSZI
premenovaný na Štátne zdravotné centrum (Babarczy 2015).
Ministerstvo ľudských zdrojov aktuálne spravuje zdravotný systému prostredníctvom
tohto Štátneho zdravotného centra (Állami Egészségügyi Ellátó Központ - ÁEEK), ktorého
pôsobnosť zahŕňa koordináciu starostlivosti, plánovanie nemocníc atď. ÁEEK tiež slúži ako
zastrešujúca organizácia pre regionálne agentúry miestneho zdravotného systému.
V roku 2018 prijatý Národný program v oblasti zdravia vymedzuje ako vládne priority,
zabezpečované na centrálnej úrovni v oblasti zdravotníctva iba ochorenia kardiovaskulárneho
systému, onkologické a reumatologické choroby, ako aj duševné zdravie a zdravie detí.(OECD
2017b)
Zdravotníctvo v pôsobnosti miestnych orgánov
Zákon o obecnom zriadení z roku 1990 poveril miestne samosprávy aj plánovaním a
poskytovaním miestnych zdravotníckych služieb. Zodpovednosť za primárnu starostlivosť bola
zverená obciam a zodpovednosť za sekundárnu starostlivosť župám, ale obe úrovne sa mohli
zmluvne dohodnúť poskytovanie služieb súkromným poskytovateľom. Veľká časť primárnej
starostlivosti bola zmluvne dohodnutá s rodinnými lekármi zo súkromnej praxe v rámci
funkčnej privatizačnej schémy. Podobné opatrenia sa od konca 90. rokov minulého storočia
stávali čoraz bežnejšie v sekundárnej starostlivosti. Ten istý zákon previedol vlastníctvo väčšiny
zariadení primárnej starostlivosti ale aj polikliník a nemocníc z centrálnych orgánov na miestne
37

samosprávy, v dôsledku čoho sa miestne správy stali hlavnými poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti v maďarskom systéme zdravotnej starostlivosti. Obce obvykle vlastnili zariadenia
primárnej starostlivosti a v prípade väčších obcí mohli vlastniť a prevádzkovať aj ambulancie
a obecné nemocnice. Župné orgány zvyčajne vlastnili väčšie nemocnice, ktoré poskytovali
sekundárnu a terciárnu starostlivosť. Žiaľ, sprievodným znakom decentralizácie zdravotníctva
sa stalo aj jeho rozsiahle zadĺženie (Ádány - Vóko 2014).
Od roku 2012 došlo k reetatizácii: oddĺženie zdravotníctva (najmä nemocníc) v rámci
tzv. Plánu Semmelweis prevzal na seba štátny rozpočet a zároveň rozhodujúcu úlohu v
poskytovaní zdravotníckych služieb prevzal štát (Balík 2011). Hoci je táto reforma predmetom
masívnej kritiky (najmä pokiaľ ide o činnosť nemocníc), relatívne najmenej problémov sa
objavuje v oblasti primárnej starostlivosti. ktorá v určitej, aj keď len obmedzenej miere sa
naďalej dotýka pôsobnosti obcí.
Cieľom primárnej zdravotnej starostlivosti v Maďarsku je, aby tí, ktorí majú nárok na
zdravotné poistenie, mohli dostávať nepretržitú zdravotnú starostlivosť v mieste bydliska alebo
blízko neho, podľa svojho výberu1, bez ohľadu na pohlavie, vek alebo povahu choroby. Ako
primárna zdravotná starostlivosť sa poskytuje služba rodinného (praktického) lekára a
pediatrická starostlivosť. Miestne orgány sú zodpovedné za vytvorenie podmienok pre činnosť
praktického lekára a za určenie obvodu, v ktorom má pôsobiť (zoznam ulíc), čo však
neznamená, že nemôže prijímať pacientov aj mimo svojho obvodu. Orgány miestnej
samosprávy majú právo meniť zdravotné obvody tak, aby vyhovovali požiadavkám
obyvateľstva. Pre príslušný obvod vystaví miestna samospráva lekárovi licenciu. Ambulantná
starostlivosť je v Maďarsku poskytovaná v súkromných ordináciách a v zariadeniach
(poliklinikách), vytváraných s podporou miestnych samospráv: rodinní lekári v nich
predstavujú pre pacientov prvý kontaktný bod.
Všeobecný lekár teda vykonáva úlohy vo svojom obvode na základe dohody s miestnou
samosprávou; noví lekári musia za prevzatie prax v obvode platiť lekárovi, ktorý bol tam ich
predchodcom alebo - ak zomrel - jeho pozostalým (Rurik 2012). Rodinní lekári tak majú vo
svojich obvodoch spravidla stabilnú klientelu. Podľa WHO bola v roku 2002 hustota lekárov v
Maďarsku 319 lekárov na 100 000 obyvateľov (Nemecko napríklad 336 lekárov), takže z čisto
kvantitatívneho hľadiska možno predpokladať, že táto služba je pomerne vyvážená. Podľa
maďarského portálu HRportal.hu (z 11. 7. 2019) s odvolaním na Národné zdravotnícke
centrum bolo po dobu najmenej pol roka neobsadených 373 miest praktických lekárov, čo je
oproti 6082 zamestnaných praktických lekárov podľa oficiálnych štatistických údajov
(www.ksh.hu) len malý zlomok
Praktickí lekári teda uzatvárajú dve základné zmluvy, jednu s miestnou samosprávou o
poskytovaní starostlivosti, druhú s Prevádzkovateľom národného fondu zdravotného poistenia
(NEAK) o financovaní. Finančné pravidlá sú regulované vládou, neexistuje trhový systém s
konkurenciou medzi poskytovateľmi, odborné, obsahové, osobné a materiálne podmienky
činnosti všeobecného lekára sú stanovené zákonom. Prevádzku služby rodinného lekára
financuje Prevádzkovateľ národného fondu zdravotného poistenia (NEAK) z Fondu
zdravotného poistenia na základe zmluvy. Odmena pre rodinných lekárov sa vypláca
kapitalizáciou podľa vekovej štruktúry pacienta, veku a kvalifikácie lekára, ako aj miesta a
rozsahu jeho praxe. Poskytuje sa však iba určitému počtu pacientov. Motivácia na rozsiahlu a
kvalitnú liečbu je preto slabá, najmä preto, že odporúčanie špecialistovi nemá vplyv na
kapitalizáciu. Napríklad na konci 90. rokov pripadala na primárnu starostlivosť niečo vyše 10 %
výdavkov na zdravotnú starostlivosť (v porovnaní so 40 % na ústavnú starostlivosť v porovnaní
s 32,4 % v Nemecku v roku 2001).
Zdravotníctvo v pôsobnosti regionálnych orgánov
Aj v oblasti zdravotníctva prebieha v poslednom období - od r. 2011 - reforma, tzv. Plán
Semmelweis (pomenovaná podľa významného maďarského lekára - epidemiológa 19. storočia).
Pôvodne, po decentralizačných reformách z 90. rokov, župy zodpovedali za špecializované
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zdravotnícke služby, vrátane nemocníc. Decentralizácia, spojená s prenesením zriaďovateľskej
pôsobnosti na regionálne orgány, bola však hodnotená ako neúspešná (Ádány - Vóko 2014).
Plán Semmelweis vytvoril 8 geografických teritórií (každé zahŕňajúce cca 1 až 1,5 milióna
obyvateľov), nezávislých od doterajšieho územnosprávneho členenia krajiny, v ktorých bol
aplikovaný nový inštitucionálnych systém nemocníc, pričom možným riešením pre zmrazenie
dlhu nemocníc sa malo stať aj znižovanie ich počtu, predovšetkým prostredníctvom ich spájania.
Základom pre nový systém je odborná špecializácia nemocničných zariadení a ich dostupnosť
pre pacientov (mestské, krajské, veľkoplošné, republikové a ambulantné nemocnice).
Najzávažnejšie prípady bude mať na starosti 8 veľkoplošných nemocníc. Okrem toho má
fungovať aj flexibilné určovanie financovania zdravotnej starostlivosti zvlášť pre dané teritóriá,
čo umožní zohľadniť regionálne rozdiely a pružne tak nastaviť tok financií do jednotlivých
nemocníc a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Nemocnice, ktoré boli zriaďované orgánmi samosprávy, boli od 1. mája 2012 (podľa
zákona CLIV z r. 2011) opäť prevádzané do zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, čo sa však
narážalo na odpor miestnych samospráv (Gaal 2015). Pred reformou bolo v Maďarsku až 112
nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv. K 31. 12. 2017
bolo v Maďarsku 164 nemocníc, z toho bolo 92 (56,1 %) zriadených štátom, 27 (16,5 %)
zriadených podnikateľskými subjektami, 18 (11,0 %) verejnoprospešnými organizáciami,
nadáciami a pod., už len15 (9,1 %) samosprávnymi orgánmi, predovšetkým župami, 7 (4,3 %)
cirkvami, štyri (2,4 %) univerzitami a jedna (0,1 %) väzenskou službou (Nemzeti 2018).
Základnú legislatívu z hľadiska našej témy tu reprezentujú tieto právne predpisy:
27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Állami Egészségügyi Ellátó Központról (vládne nariadenie
č. 27/2015 o Štátnom zdravotnom centre)
2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről (zákon 154/2011 o konsolidácii župných rád, o prevzatí župných
zdravotníckych zariadení a niektorých zdravotníckych zariadení magistrátu mesta Budapešť)
Financovanie
Maďarsko utráca na zdravie oveľa menej, ako je priemer EÚ. Okrem toho iba o niečo
viac ako dve tretiny výdavkov na zdravotníctvo sú financované z verejných zdrojov, čo vedie
k vysokému podielu priamych platieb, ktoré sú dvojnásobkom priemeru EÚ. Celkovo možno
povedať, že zdravotný systém je naďalej primárne závislý od nemocničnej starostlivosti a
primárna starostlivosť je celkove nedostatočne vybavená na to, aby zohrávala významnejšiu
úlohu (OECD 2017b). Z celkových výdavkov na zdravotníctvo pripadá len niečo viac ako dve
tretiny na verejné zdroje - vládne zdroje a zdroje zdravotného poistenia. Vládne zdroje majú
často charakter účelových dotácií - osobitné vládne subvencie dostávajú napríklad nemocnice,
ktoré nevykonávajú umelé prerušenie tehotenstva.
Priame platby obyvateľstva na zdravotníctvo tvoria až 27 % výdavkov na zdravotníctvo,
čo je takmer dvojnásobok priemeru EÚ 16 % (OECD 2017b)
Hlavný zdroj financovania zdravotníctva predstavuje Prevádzkovateľ národného fondu
zdravotného poistenia (Nemzeti Egészségbiztosítási Alalpkezelő, NEAK), ktorý poskytuje vecné
a peňažné plnenia. Vecné dávky zahŕňajú bezplatné zdravotnícke služby, ako sú preventívne
prehliadky, špecifická primárna starostlivosť, ústavná starostlivosť, ambulantná špecializovaná
a zubná starostlivosť, ale aj rehabilitácia, zdravotná prepravná služba a úrazová starostlivosť,
cenová podpora farmaceutických výrobkov, cenová podpora zdravotníckych pomôcok a pod.
Zvýšené výdavky Národného fondu zdravotného poistenia viedli v roku 2012 k nevyhnutnému
zvýšeniu príspevkov poistencov do fondu (Skiba - Rapkiewicz - Kędzierski 2014, s. 88)
2.2.3 Sociálne služby
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Organizácia dlhodobej starostlivosti o starších ľudí, ktorú v krajinách V4 v tejto štúdii
porovnávame, je aj v Maďarsku čiastočne rozdelená medzi systémy zdravotnej a sociálnej
starostlivosti. Väčšinu ústavnej dlhodobej starostlivosti poskytuje ústredná vláda a mimovládne
organizácie, zatiaľ čo miestne orgány poskytujú väčšinu domácej starostlivosti. Táto
organizácia však nie dostatočne koordinovaná a dochádza k jej prekrývaniu, čo vedie k
neefektívnosti, ktorú by sa mal eliminovať nový integrovaný systém dlhodobej starostlivosti
(Czibere - Gal, 2010).
Prístup k účinnejšej domácej starostlivosti je často limitovaný nedostatkom pracovných
síl v domácej starostlivosti a jej nedostatočným financovaním. Výsledkom je tlak na drahšie
inštitúcie dlhodobej starostlivosti. Riešením by malo byť zavedenie systému peňažných dávok
(testovaných na základe príjmu) a ponuka kvalitných pobytových zariadení pre seniorov domovov dôchodcov a systému poukážok, ktorý príjemcom umožní výber medzi rôznymi
poskytovateľmi týchto služieb (OECD 2019, s. 62).
Sociálne služby v pôsobnosti miestnych orgánov
Aj v Maďarsku narastá potreba poskytovania sociálnych služieb jednak v dôsledku všeobecnej európskej tendencie starnutia obyvateľstva, jednak že podľa odhadov možno až u 1,3
mil. obyvateľov hovoriť o nejakej forme zdravotného postihnutia. Pritom sociálne služby v
domácnosti sú dostupné len pre 7 % vekovej kohorty nad 65 rokov a len 3 % osôb v tomto veku
má možnosť využívať kapacity trvalého či dlhodobého pobytu. Počet čakajúcich rastie, zatiaľ
čo kapacity sa nezväčšujú, skôr naopak. Počet profesionálnych opatrovateliek a opatrovateľov
klesá, pretože ich mzdy sú najnižšie v celom národnom hospodárstve a počet voľných
pracovných miest v tomto segmente už desať rokov rýchlo rastie. Priemerný vek v týchto
profesiách je už dnes okolo 50 rokov a čoskoro dôjde k masívnemu odchodu do dôchodku.
Stále viac pracovných príležitostí je tu pritom obsadzovaných nekvalifikovanými pracovnými
silami (Gyarmati 2019, s. 1).
Pokiaľ ide o opatrovateľskú službu, poskytovanú (predovšetkým) straším osobám v ich
domácnostiach (gondozási), tá je v pôsobnosti župných úradov a realizovaná formou príspevku,
vyplácaného opatrovateľovi (v roku 2019 to bolo 32 600 HUF). Druhú zložku príjmov
opatrovateľa tvoria poplatky za niektoré úkony, ktoré mu uhrádza samotná opatrovaná osoba.
Veľkú časť týchto služieb poskytujú opatrovaným osobám bezplatne ich príbuzní, čo neúmerne
zaťažuje fungovanie ich rodín.
Župný úrad poskytuje opatrovateľskú službu len v tom rozsahu, pokiaľ má k dispozícii
voľné opatrovateľky. ktorých je - ako sme už uvideli vyššie - dlhodobý nedostatok. Preto sa
apeluje na obce, aby sa viac podieľali na plnení tejto úlohy napríklad poskytovaním
dodatkových foriem odmeňovania - príplatkov ku mzde (z vlastných zdrojov obcí), ktoré by
zvýšili atraktivitu práce opatrovateliek, alebo aj zapájaním dobrovoľníkov do tejto činnosti
najmä z radov ešte aktívnych dôchodcov (ktorí majú dostatok času, skúseností pri rôznych
domácich prácach. Podporu pri príprave týchto dobrovoľníkov pre výkon opatrovateľských
služieb (formou mentoringu) by vykonávala špeciálna servisná organizácia s odbornými
znalosťami z oblasti opatrovateľstva. Riešenie sa hľadá aj vo zvýšení platieb za poskytované
služby zo strany ich užívateľov v závislosti od ich reálnej finančnej situácie (Gyarmati 2019).
Sociálne služby v pôsobnosti regionálnych orgánov
Podľa už uvádzaného zákona CLIV z roku 2011 sa od 1. januára 2012 štátne inštitúcie
sociálneho zabezpečenia a ochrany detí, zriaďované dovtedy župami, dostali do
zriaďovateľskej pôsobnosti štátu. Tento proces sa podporil zákonom CXCII z roku 2012 o
prijatí určitých špecializovaných inštitúcií sociálnej starostlivosti a starostlivosti o deti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa zákona sa od 1. januára 2013 stala povinnosťou
štátu organizovať poskytovanie dočasnej a dlhodobej pobytovej starostlivosti.
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Po roku 2012 takto došlo aj k centralizácii sociálnych služieb, osobitne v oblasti
zariadení pre dlhodobý pobyt. Podiel miest v zariadeniach, zriaďovaných územnou
samosprávou (miestnou a regionálnou) na celkovom počte týchto miest klesol z dvoch tretín na
jednu tretinu (len v rozpätí rokov 2006 až 2012 z 59,1 % na 30,7 %) a o toľko zase vzrástol
podiel zariadení, zriaďovaných ústrednou štátnou správou a tzv. historickými cirkvami (ktoré
si zlepšili svoju pozíciu aj vďaka lepšiemu financovaniu zo štátnych grantových schém). Podiel
miest v štátom zriaďovaných zariadeniach tak medzi rokmi 2006 a 2012 vzrástol z 1,2 % na
26,9 %. Cirkevní zriaďovatelia sú zvýhodňovaní aj pri poskytovaní ambulantných a terénnych
služieb (Horváth 2016).
V roku 2019 fungovalo v Maďarsku 865 domovov dôchodcov (idösek otthona), z nich
36,4 % zriadila samospráva (župná a miestna) a 27,6 % štátna správa. Domovy dôchodcov tak
ako aj ostatné štátom poskytované sociálne služby spadajú v Maďarsku pod Generálne
riaditeľstvo pre sociálne záležitosti a ochranu detí (Szociális és Gyermekvédelmi Föigazgatóság
- SZGYF), ktoré patrí pod ministerstvo ľudských zdrojov. Bolo zriadená vládou v roku 2012.
Generálne riaditeľstvo má 20 územných pracovísk: 19 z nich pôsobí v okresoch a jedna v
Budapešti (Temesi 2014). Ďalšími zriaďovateľmi sú neštátne neziskové organizácie (14,7 %) a
iné, najmä cirkevné organizácie (13,7 %) (Gyarmati 2019). Zvyšok reprezentujú podnikateľské
subjekty ako zriaďovatelia (7,6 %). Rast významu štátu sa prejavuje nielen v jeho významnej
priamej zriaďovateľskej pôsobnosti, ale aj v tom, že jednotkové náklady na inštitucionálnu
starostlivosť o osoby v zariadeniach sociálnych služieb sú tiež stanovované centrálne, pričom
poskytovateľ, ktorý je zriadený štátnou správou, má tieto náklady kryté na 100 %, samosprávna
alebo nezisková organizácia cca. 70 %, zatiaľ čo zisková spoločnosť dostane iba 30 % (Bullain
- Panov 2012).
Základnú legislatívu z hľadiska našej témy tu reprezentujú tieto právne predpisy:
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (zákon 3/1993 o sociálnej
správe a sociálnych dávkach)
2012. évi XXXVIII. törvény a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó
intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
(zákon 38/2012 o prevzatí obecných špecializovaných zariadení ústavnej starostlivosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúcich sa prevzatia)
Financovanie
Základným nástrojom financovania služieb pre seniorov (ale aj pre zdravotne
postihnutých, dlhodobo chorých či v niektorých prípadoch aj pri starostlivosti o deti) je štátom
(okresnými úradmi, nie župami) poskytovaný ošetrovateľský príspevok (ápolási díj), ktorý sa
vypláca osobám, poskytujúcim dlhodobú starostlivosť sa platí osobám, ktoré poskytujú
dlhodobú starostlivosť. Miestne orgány tiež môžu poskytovať podporu tým, ktorí poskytujú
dlhodobú starostlivosť, ale nie sú povinné tak robiť. Miestne samosprávy posudzujú naplnenie
kritérií pre poskytovanie tohto príspevku a podľa toho sa príspevok viaže na rôzny rozsah
poskytovaných služieb a aj na rôznu výšku príspevku v troch pásmach, reprezentujúcich 115 %,
173 % a 207 % sumy, každoročne stanovenej v zákone o štátnom rozpočte (aktuálne ide o
čiastky 37 490 HUF ≈ 112 €, 56 400 HUF ≈ 169 € a 67 485 HUF ≈ 193 €).
Maďarská vláda sa zaviazala zvyšovať tento príspevok tak aby dosiahol úroveň
minimálnej mzdy, čím by sa stal nástrojom posilňovania poskytovania opatrovateľskej služby
v domácom prostredí a prevenciou pre rastom tlaku na poskytovanie služieb v ústavných
zariadeniach.
2.3 Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb v Českej republike
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Hoci Českú republiku spája so Slovenskou republikou dlhá spoločná história, ešte v
časoch spoločného štátu sa založili predpoklady na určité rozdiely ďalšieho vývoja. Medzi ne
patrilo aj rozhodnutie, prijaté ešte v rámci formálnej federalizácie Československa po roku 1989,
podľa ktorého bolo v pôsobnosti oboch národných republík (a nie federálnych orgánov)
usporiadať štruktúru orgánov miestnej štátnej správy. Epizodický pokus s rozdielnym
usporiadaním krajov mal len krátke trvanie, ale po roku 1990 obe časti už funkčnej federácie
túto možnosť využili a verejná správa v Českej republike je odvtedy organizovaná v tzv.
spojenom modeli výkonu štátnej správy a samosprávy. Platí to na regionálnej ale aj na miestnej
úrovni.
Celkove je v ČR 6254 obcí, čo už samo naznačuje, že sídelná štruktúra je silne
fragmentarizovaná a že sú v nej významne zastúpené aj malé obce: z uvedeného počtu obcí má
menej ako 1000 obyvateľov až 4856 čo reprezentuje 77,7 % všetkých obcí v ČR. Vzhľadom
k spojenému modelu verejnej správy však bolo možné tento problém riešiť rozlíšením obcí
rozdielnymi kompetenciami v princípe (aj keď nie doslovne) podľa ich veľkostí do niekoľkých
kategórií, pre ktoré sa zaužívalo v praxi označenie „typ“. V ČR takto rozlišujeme:
● obce I. typu, ktorých je 6254 (100 % všetkých obcí), ktoré vykonávajú prakticky výlučne len
samosprávne úlohy a z úloh štátnej správy len tie, ktoré sú obciam vyslovene zverené zákonom.
Všetky obce takto vykonávajú štátnu správu v základnom rozsahu na úseku evidencie
obyvateľov, požiarnej ochrany, ochrany pôdneho a lesného fondu, zabezpečujú organizáciu
volieb všetkých druhov (od volieb do orgánov obcí cez voľby do orgánov samosprávnych
krajov, voľby do parlamentu a senátu až po voľby do európskeho parlamentu), podobné úlohy
pri sčítaniach ľudu a pod. Územie obce je z hľadiska výkonu štátnej správy správnym obvodom;
● obce II. typu, čiže tzv. obce s poverenými obecnými úradmi, ktorých je 383 (6,1 % všetkých
obcí): prenesený výkon štátnej správy vykonáva obecný úrad takejto obce v územnom obvode,
určenom zákonom (čiže aj pre susedné obce). Ide o výkon štátnej správy v takých oblastiach,
akými sú napríklad úlohy na úseku ochrany prírody a vôd, rozhodujú v správnom konaní
v prvom stupni o právach a právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb (ak to zákon
neurčuje ináč) a pod. Zároveň je každá obec II. typu obcou I. typu, t. j. vykonáva (ale len na
svojom vlastnom území) všetky originálne (samosprávne) úlohy a úlohy zverené štátom do
výkonu obciam I. typu.;
● obce III. typu, čiže tzv. obce s rozšírenou pôsobnosťou, ktorých je 206 (3,3 % všetkých obcí)
a ktorých obecné úrady v podstate prebrali úlohy, ktoré predtým vykonávali okresné úrady a aj
v ich územných obvodoch. Obcami III. typu sa tak stali jednak bývalé okresné mestá (ktorých
bolo 91), ale okrem nich aj ďalšie obce (takže pre ich územné obvody sa zaužíval pojem "malé
okresy"). Obce s rozšírenou pôsobnosťou vykonávajú pre všetky obce vo svojom obvode štátnu
správu v takých oblastiach, akými sú napríklad vedenie registra obyvateľov, vydávanie
občianskych preukazov a pasov. úlohy na úseku sociálnoprávnej ochrany detí, ochrany kultúrnych pamiatok, živností, ochrany prírody a ovzdušia, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho
fondu a pod. Zároveň každá obec III. typu je zároveň aj obcou II. typu, takže v odlišne (užšie)
vymedzenom územnom obvode vykonáva štátnu správu v oblastiach ako je uvedené vyššie.
A samozrejme je aj obcou I. typu, t.j. vykonáva na svojom vlastnom území všetky samosprávne
úlohy (originálne kompetencie) a výkon štátnej správy, ktorý je prenesený na všetky obce –
tieto však vykonáva len a výlučne na tomto svojom vlastnom území.
Obce môžu pre výkon svojich funkcií vytvárať aj verejnoprávne zväzky obcí, ktoré
môžu plniť úlohy verejnej správy aj v oblasti školstva, sociálnej starostlivosti, zdravotníctva
atď.
V Českej republike existuje 23 štatutárnych miest, ktoré sa môžu členiť na mestské
obvody alebo mestské časti so zriadenou samosprávou. Táto samospráva mestských častí však
nie je právnickou osobou a plní v rámci originálnych kompetencií len úlohy, ktoré jej zverí
mesto. Na druhej strane – keďže aj mestská časť vykonáva niektoré úlohy v režime preneseného
výkonu štátnej správy – úrad mestskej časti právnu subjektivitu má.
Najdôležitejším samosprávnym orgánom obce je obecné zastupiteľstvo, volené priamo
na štvorročné funkčné obdobie, ktoré rozhoduje o všetkých zásadných otázkach fungovania
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a rozvoja obce - čiže v princípe o veciach, patriacich do samostatnej (originálnej) pôsobnosti
obcí. Obecné zastupiteľstvo volí zo svojho stredu starostu (len v štatutárnych mestách
primátora) a v obciach, ktorých zastupiteľstvo má viac ako 15 členov, aj 5 – 11-člennú radu,
ktorá je – na rozdiel od Slovenska – plnohodnotným výkonným orgánom: tvorí ju starosta, jeho
zástupcovia a ďalší členovia zastupiteľstva. Význam rady je väčší ako postavenie starostu, ale
tam, kde rada volená nie je, preberá jej funkcie starosta. Starosta inak vedie obecný resp.
mestský úrad (v štatutárnych mestách magistrát) a má právo menovať a odvolávať tajomníka
obce. Tajomník obce zodpovedá za výkon prenesených kompetencií, ktoré obec vykonáva
v mene štátu – aj preto sa táto funkcia nezriaďuje v obciach I. typu, kde za túto agendu
zodpovedá starosta.
Česká legislatíva teda rozlišuje samostatnú (originálnu) pôsobnosť obcí ako záležitosti,
ktoré sú v záujme obce a jej občanov (§ 35 ods. 1 zákona o obecnom zriadení) a ktoré nie sú
zákonom zverené napríklad krajom, resp. ktoré nie sú zverené do výkonu štátnej správy. Časť
týchto kompetencií môže byť potom zverená obciam (spravidla do výkonu obcí II. a III. typu)
v režime prenesenej pôsobnosti.
Na regionálnej úrovni reprezentuje verejnú správu v Českej republike trinásť
samosprávnych krajov a hlavné mesto Praha. Týchto štrnásť územných celkov sa člení na 91
okresov a na 223 správnych obvodov. V okresoch a obvodoch spravidla nie sú zriadené žiadne
samostatné orgány štátnej správy. Regionálnu samosprávu vykonáva obyvateľstvo
samosprávneho kraja prostredníctvom krajského zastupiteľstva, voleného priamo na obdobie
štyroch rokov. Krajské zastupiteľstvo zo svojho stredu volí radu kraja, ktorá je výkonným
orgánom krajskej samosprávy. Nepriamo volený je aj krajský hajtman, ktorý reprezentuje kraj
navonok. Krajské zastupiteľstvo povinne zriaďuje tri výbory: kontrolný, finančný a výbor pre
výchovu, vzdelávanie a zamestnanosť. Do pôsobnosti kraja patrí napríklad územný rozvoj,
ochrana životného prostredia, kultúrny rozvoj, vzdelávanie, niektoré otázky sociálnej
starostlivosti a pod.















Základnú legislatívu z hľadiska našej témy tu reprezentujú tieto právne predpisy:
zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví
obcí
zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
zákon č. 347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
zákon č. 129/2000 Sb. o krajích
zákon č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku
krajů
zákon č. 176/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o
vytvoření vyšších územních samosprávních celků a o změně ústavního zákona České
národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
zákon č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky
na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících
změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z
majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči
o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s
rozšířenou působností
vyhláška č. 59/2002 Sb. o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí
zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí
vyhláška č. 361/2006 Sb. kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních
obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou
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působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb., a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení
území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky
č. 623/2004 Sb.
zákon č. 270/2007 Sb. kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony
zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů
zákon č. 174/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 24/2015 Sb. kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
zákon č. 106/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
zákon č. 257/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů
vyhláška č. 39/2019 Sb. kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
zákon č. 263/2019 Sb. kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů
vyhláška č. 265/2019 Sb. kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
vyhláška č. 219/2019 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního
hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
2.3.1 Vzdelávacie služby

Česká republika je považovaná - aj v porovnaniach v rámci OECD - za krajinu s jednou
z najvyšších mier decentralizácie v riadení školstva. Samozrejme to platí aj pre základné a
stredné školy, ktoré navonok vystupujú ako samostatné právnické osoby, riaditeľ má postavenie
štatutárneho orgánu, ďalšie rozhodnutia sú v pôsobnosti zriaďovateľa a ministerstvo rozhoduje
len o návrhoch právnych predpisov a vykonáva kontrolu (Roupec 2006, s. 83).
Školstvo v pôsobnosti miestnych orgánov
§ 35 ods. 2 českého zákona o obecnom zriadení vymedzuje okruh úloh, patriacich do
samostatnej pôsobnosti obce (s odkazom na § 84, 85 a 102) cez uplatnenie pôsobnosti ďalších
zákonov. Takto napríklad školský zákon č. 561/2004 Sb. v § 178 vymedzuje povinnosti obce
predovšetkým ako zabezpečenie podmienok pre plnenie povinnej školskej dochádzky detí s
miestom trvalého pobytu na jej území. Za týmto účelom obec zriaďuje alebo ruší základnú
školu, resp. zabezpečuje plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriaďovanej
inou obcou alebo zväzkom obcí (ak je v takom prípade škola vzdialená viac ako 4 km, musí
dopravu do školy zabezpečiť kraj). Podľa § 179 obec alebo zväzok obcí zriaďuje a ruší tiež
materské školy, materské a základné školy s vyučovacím jazykom menšín, zariadenia školského
stravovania v školách, ktoré zriaďuje, základné umelecké školy, školské zariadenia pre
záujmové vzdelávanie a školské účelové zariadenia.
Z celkového počtu 4141 základných škôl v ČR ich 3616 (84,4 %) zriaďovali v školskom
roku 2018/2019 obce. Základné školy však podľa školského zákona môžu zriaďovať aj kraje
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(232 škôl, čiže 5,6 %), súkromné subjekty (208, čiže 5,0 %), cirkvi (42, čiže 1,0 %) a
ministerstvá (v prípade základných škôl len Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR
40, čiže 1,0 %) (MŠMT 2019). Obce vo svojej originálnej pôsobnosti (hoci financovanej zo
štátneho rozpočtu) a teda všetky obce (ako obce I. typu) sú teda dominantným zriaďovateľom
základných škôl v ČR.
Školstvo v pôsobnosti regionálnych orgánov
Do pôsobnosti regionálnych orgánov (samosprávnych krajov) patrí predovšetkým
zriaďovanie škôl, poskytujúcich dvojročné stredné vzdelanie, stredné vzdelanie s výučným
listom, stredné vzdelanie s maturitnou skúškou, ktoré môže byť všeobecné (gymnáziá), odborné
neprofesné (lýceá) alebo odborné profesné (priemyselné školy), ako aj vzdelanie v
konzervatóriách a vyšších odborných školách (ktoré sú u súčasťou terciárneho vzdelávania).
Kraje sú zriaďovateľmi cca troch štvrtín stredných škôl, cca jedna pätina stredných škôl má
súkromného alebo cirkevného zriaďovateľa, cca 3 % stredných škôl zriaďuje MŠMT alebo iné
orgány štátnej správy a niekoľko stredných škôl zriadili aj obce (resp. zväzky obcí) (Rychlá
2010).
Ako zriaďovateľ škôl na úrovni kraja vystupuje rada kraja (výkonný orgán krajskej
samosprávy), na úrovni obce rada obce, resp. tam kde rada obce nie je ustanovená delí sa táto
pôsobnosť medzi starostu a zastupiteľstvo. V prípade zväzku obcí plní funkciu zriaďovateľa
orgán, určený stanovami zväzku obcí.










Základnú legislatívu z hľadiska našej témy tu reprezentujú tieto právne predpisy:
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
zákon 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(vysokoškolský zákon)
zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla)
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č.306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským
zařízením

Financovanie
Vzdelávanie je verejná služba, financovaná predovšetkým z verejných rozpočtov, ale v
niektorých prípadoch sa predpokladá aj spolufinancovanie zo strany spotrebiteľov tejto verejnej
služby. Proporcia verejných zdrojov je dominantná u povinného vzdelávania, pričom ide o
zdroje z výnosu daní, transferovaných do rozpočtov obcí a vyšších uzemnosprávnych celkov
zo štátneho rozpočtu, z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy. Z
nej sa potom poskytujú prostriedky na vzdelanie pre školy a školské zariadenia na základe
pravidiel, zakotvených v platnom školskom zákone. Štátny rozpočet sa môže na financovaní
vzdelávania v školách podieľať aj z kapitoly všeobecnej pokladničnej správy (Adámková 2007).
Vo vzťahu k stredným školám sa financovanie škôl uskutočňuje prostredníctvom rozpočtov
krajských orgánov.
Financovanie sa uskutočňuje normatívnou metódou, t. j. objemom neinvestičných
prostriedkov na žiaka (študenta) bez ohľadu na to, či ide o žiaka verejnej (štátnej) alebo
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súkromnej školy. Existujú pritom normatívy republikové, krajské a miestne. Republikové
normatívy predstavujú čiastku na žiaka určitého typu školy. Tieto prostriedky prichádzajú zo
štátneho rozpočtu na účet kraja, z ktorého krajský úrad prostredníctvom krajských normatívov
prideľuje prostriedky stredným školám, ktoré kraj zriaďuje, ale aj základným (a materským)
školám, ktoré na území kraja zriaďuje obec alebo zväzok obcí. Miestne normatívy vyjadrujú
rozdiely v neinvestičných nákladoch medzi školami rovnakého typu. Celkový objem
prostriedkov, ktoré dostáva škola, je potom výsledkom skladania týchto troch normatívov.
Normatívy pre neštátne (napr. cirkevné) školy sú určované rovnako, až na to, že smerujú z
rozpočtu ministerstva priamo do rozpočtov škôl. Súčasťou republikových normatívov sú aj
limity počtu zamestnancov škôl. Ďalšiu časť finančných prostriedkov, napr. na rozvojové
programy, ktoré nie je možné vyjadriť pomocou normatívov, získavajú školy z rozpočtu
ministerstva nenormatívne, podobne ako prostriedky na investičné potreby (MŠMT 2017). Od
roku 2020 však dôjde k zmene a normatív na žiaka bude nahradený normatívom na jedného
pedagogického pracovníka a školy budú dostávať prostriedky podľa počtu odučených hodín,
pričom limity pre jednotlivé typy škôl a veľkosti tried bude určovať ministerstvo školstva.
2.3.2 Zdravotnícke služby
Systém poskytovania zdravotnej starostlivosti v Českej republike v súčasnosti zahŕňa
ambulantnú starostlivosť, ústavnú (lôžkovú) starostlivosť, ale aj preventívnu starostlivosť,
kúpeľnú starostlivosť a ďalšie subsystémy. Reformy zdravotníctva po roku 1990 si od počiatku
kládli ako ciele poskytovanie zdravotnej starostlivosti v konkurenčnom prostredí, slobodnú
voľbu lekára a zdravotníckeho zariadenia, garanciu zdravotnej starostlivosti všetkým občanom,
povinné zdravotné poistenie atď. Transformácia po roku 1993 sa týkala najprv ambulantnej
starostlivosti, keď bolo privatizovaných celkove 4240 jednotiek, z ktorých bolo 757 bezplatne
prevedených na obce. Na konci r. 1996 bolo z celkového počtu 208 nemocníc ešte stále 111
štátnych a 55 súkromných (Gladkij - Strnad 2002). V roku 2005 už bolo zo 195 nemocníc
zriaďovaných ministerstvom zdravotníctva len 19 (a šesť ďalších bolo zriadených inými
ústrednými orgánmi štátnej správy), 95 bolo súkromných, 52 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti
krajov a 23 v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí (ÚZIS 2006).
Zdravotníctvo v pôsobnosti miestnych orgánov
Pokiaľ ide o samostatnú (originálnu) pôsobnosť obcí v ČR, český zákon o obciach
nešpecifikuje konkrétne činnosti, ktoré by mala obec v tejto oblasti vykonávať: podľa § 35 ods.
2 zákona však vykonáva obec túto pôsobnosť vytváraním podmienok pre uspokojovanie
potreby ochrany a rozvoja zdravia "v súlade s miestnymi predpokladmi a miestnymi
zvyklosťami". Novelizovaný zákon o obciach č. 128/2000 Sb. v § 84 ods. 2 písm. x) do
pôsobnosti zastupiteľstva priamo zveruje rozhodovanie o zriadení, zlúčení, splynutím rozdelení
a zrušení verejného neziskového ústavného zariadenia.
V rámci samostatnej pôsobnosti môže obec tiež zriaďovať právnické osoby a
organizačné zložky. Do konca r. 2011 platný zákon č. 245/2006 Sb. o verejných neziskových
ústavných zdravotníckych zariadeniach explicitne oprávňoval obce zriaďovať verejné
zdravotnícke zariadenia (SMO 2005, s. 26). Niektoré zdravotnícke zariadenia obcí, ktoré
vznikli počas platnosti tohto zákona, existujú dodnes - nové však už nevznikajú, aj keď je snaha
tieto aktivity oživovať a napríklad aj finančne podporovať zo strany rozpočtov krajských
samospráv (napr. pre malé obce v Plzenskom kraji). Týka sa to aj lekárskych ambulancií, ktoré
sú zväčša miestom prvého kontaktu a o ktoré z hľadiska poskytovania zdravotných služieb na
miestnej úrovni ide.
V súčasnosti (2013) je v ČR 24 979 samostatných ambulantných zariadení, z toho však
je len 60 zriadených obcou. V rámci toho je z celkového počtu 203 združených ambulantných
zariadení len 12 je zriadených obcou, spomedzi 130 zdravotných stredísk je obcou zriadené len
jedno, spomedzi 4449 samostatných ordinácií praktických lekárov pre dospelých obec zriadila
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len dve, spomedzi 7127 samostatných ordinácií odborných špecialistov zriadila obec päť a
spomedzi 4258 ostatných odborných zariadení zriadili obce 40 (ÚZIS 2015, s. 26, 47). Priamy
podiel obcí na zriaďovaní zdravotníckych služieb v ČR je teda reálne zanedbateľný a 98%
lekárov prvého kontaktu je súkromných.
V prenesenej pôsobnosti zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotných službách ukladá obciam
určité, aj keď nie rozsiahle povinnosti: napríklad zverejňovať na úradnej tabuli informácie
poskytovateľa o ukončení poskytovania zdravotných služieb. Obec má tiež povinnosti
vyplývajúce z § 96 zákona č. 258/2000 Sb. o ochrane verejného zdravia, keď môže všeobecne
záväznou vyhláškou určiť pre územie obce alebo jeho časť vykonanie ochrannej dezinsekcie a
deratizácie.
Širšie úlohy v oblasti zdravotných služieb vykonávajú obce III. typu. Obecné úrady
týchto obcí s rozšírenou právomocou si vytvárajú ako svoju organizačnú zložku obvykle aj
odbor zdravotníctva. Tieto obce a zväzky obcí participujú aj na zriaďovaní nemocníc, aj keď aj
tam tvoria medzi zriaďovateľmi len malý podiel.
Zdravotníctvo v pôsobnosti regionálnych orgánov
V zmysle platnej legislatívy sú za zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v
ČR zodpovedné práve orgány samosprávnych krajov, ktoré uskutočňujú registráciu
zdravotníckych zariadení a povoľujú ich zriaďovanie. Z hľadiska našej témy a aj z hľadiska
pôsobnosti regionálnych orgánov v Českej republike môžeme odôvodnene sústrediť na
problematiku zriaďovania nemocníc, ktoré sa aj tu členia na štátne a neštátne.
Štátne zdravotnícke zariadenia sú zväčša v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva
zdravotníctva ČR (prípadne iných ústredných orgánov štátu - Ministerstvo obrany ČR,
Ministerstvo vnútra ČR a pod.) - tzv. priamo riadené organizácie. Ide predovšetkým o fakultné
nemocnice a ďalšie liečebné zariadenia, poskytujúce vysoko špecializovanú starostlivosť
(IKEM, Úrazová nemocnica Brno a pod.).
Za neštátne zdravotnícke zariadenia sa považujú nielen zariadenia súkromné, ale aj
zariadenia zriaďované územnosprávnymi celkami - čiže krajmi a obcami - ktoré ich zriaďujú
na základe svojej samostatnej pôsobnosti. Kraje a obce môžu takto zriaďovať nemocnice,
liečebné centrá a pod., ktoré môžu mať formu všeobecne prospešných spoločností alebo aj
obchodných spoločností (s. r. o., a. s.). Ministerstvo zdravotníctva určuje pre tieto zariadenia
spádové oblasti. Kraje majú v rámci preneseného výkonu povinnosť zriaďovať zdravotnú
záchrannú službu formou príspevkovej organizácie (s finančnou spoluúčasťou ministerstva
zdravotníctva), pohotovostné služby lekárske (vrátane zubného lekárstva) a lekárenské,
zriaďujú tiež protialkoholické stanice, protifajčiarske poradne a pod.
Súkromnými zdravotníckymi zariadeniami sú nemocnice, rôzne liečebné a ozdravné
centrá, ambulancie, stacionáre, prepravné služby pre nemocných a ranených a pod., ktoré sú vo
vlastníctve fyzických alebo právnických osôb.
Samosprávne kraje sú pritom v ČR zriaďovateľmi len cca 13 % nemocníc, obce (resp.
zväzky obcí) ďalších 9 % (ale len s 6 % lôžok, čiže ide o najmenšie nemocnice). Najväčšie
nemocnice zriaďuje ministerstvo zdravotníctva (28 % lôžok), najviac nemocníc zriaďujú iné
právnické osoby - cirkvi, poisťovne atď. (50 % lôžok).







Základnú legislatívu z hľadiska našej témy tu reprezentujú tieto právne predpisy:
zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
zákon č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči nestátních zdravotnických zařízení
zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních
služeb
Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb
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 zákon č. 466/2011 Sb. kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových
ústavních zdravotnických zařízeních
Financovanie
Zdravotníctvo v ČR je financované viaczdrojovo, pričom dominantný podiel tu majú
verejné zdroje.
Najväčším podielom - cca štvorpätinovým - sa na financovaní zdravotníctva podieľa
povinné zdravotné poistenie. Zmluvní lekári v ambulantnej starostlivosti sú odmeňovaní tzv.
kapitačnou platbou, čo je pevná čiastka za každého registrovaného pacienta kombinovaná s
bodovou úhradou za poskytnuté výkony. Poskytovatelia ambulantnej starostlivosti, ktorí
pôsobia v malých obciach alebo v obciach s rozptýleným osídlením, môžu mať nedostatočné
krytie nákladov výkonu dorovnané kapitačnou platbou. Rokovanie o tomto dorovnaní so
zdravotnou poisťovňou však musí iniciovať obec, v opačnom prípade by sa mala na krytí
zvýšených nákladov podieľať sama (Ryšavý 2012). Nemocničná starostlivosť je hradená cez
systém DRG (Diagnosis Related Group), ktorý je vo svete považovaný za najobjektívnejší,
najtransparentnejší a najspravodlivejší systém financovania nemocníc. DRG systém meria a
vyhodnocuje produkciu nemocníc. Meria ako efektívne nemocnice využívajú diagnostiku,
liečbu a svoje služby, nezohľadňuje však dostatočne vybavenie budov, náklady na správu budov
a pod., takže nemocnice musia byť často dotované aj z rozpočtov miest a krajov (ak sú ich
zriaďovateľmi) aby udržali starostlivosť na dobrej úrovni (Kebza a kolektiv, 2017, str. 22).
Podľa údajov za rok 2015 približne 5 % sa na financovaní zdravotníctva podieľa štátny
rozpočet a ďalšími necelými dvoma percentami rozpočty územnej samosprávy. Spolu teda
verejné zdroje tvoria cca 84 % zdrojov pre zdravotníctvo, necelých 14 % tvoria priamo platby
od občanov a zvyšok - cca dve percentá - tvoria zdroje zo súkromného poistenia (ČSÚ 2017)
2.3.3 Sociálne služby
§ 38 zákona o sociálnych službách vymedzuje služby sociálnej starostlivosti (sociální
péče) ako služby, ktoré pomáhajú osobám zabezpečiť ich fyzickú a psychickú sebestačnosť, s
cieľom podporiť život v ich prirodzenom prostredí a umožniť im v najvyššej možnej miere
zapojenie do bežného života spoločnosti, a v prípadoch, keď toto vylučuje ich stav, zabezpečiť
im dôstojné prostredie a zaobchádzanie. Každý má právo na poskytovanie služieb sociálnej
starostlivosti v najmenej obmedzujúcom prostredí. Odhaduje sa, že 13 % seniorov v ČR
potrebuje bežnú pomoc v domácom prostredí, 7-8 % potrebuje sústavnú domácu starostlivosť
a 5 % potrebuje ústavnú starostlivosť (Káčerová - Mládek - Ondačková 2013, s. 52)
V súčasnosti existuje v ČR celkovo cca 2150 poskytovateľov sociálnych služieb v
pobytových zariadeniach, v ambulantných a terénnych službách (Boříková 2018). Cieľom
transformácie ústavných (pobytových) sociálnych služieb bolo vytvorenie koordinovanej siete
služieb pre užívateľov, umožňujúcich život v prirodzenej komunite. Znamená to predovšetkým
zmenu investičnej politiky: odklon od budovania ústavov sociálnej starostlivosti a väčšia
podpora investícií do rozvoja terénnych a ambulantných služieb (MPSV ČR 2007, s. 13).
Sociálne služby v pôsobnosti miestnych orgánov
Ak chceme zachytiť v ČR pri existujúcej sídelnej fragmentácii čo najširšie spektrum
obcí ako poskytovateľov sociálnych služieb, aj v tomto prípade sa javí ako najvhodnejší
segment opatrovateľská služba, osobitne ak je poskytovaná terénne, t.j. v domácnostiach. Aj v
registri poskytovateľov sociálnych služieb (ktorých je v ČR aktuálne 3040, majú poskytovatelia
opatrovateľskej služby najväčší podiel - až 27 %.
Opatrovateľská služba v ČR je vymedzená ako terénna alebo ambulantná služba
poskytovaná osobám, ktoré majú zníženú sebestačnosť z dôvodov vekových, chronického
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ochorenia alebo zdravotného postihnutia a rodinám s deťmi, ktorých situácia si vyžaduje pomoc
inej fyzickej osoby - chýbajú však presné štatistiky o podiele jednotlivých týchto skupín a len
kvalifikované odhady hovoria, že opatrovateľská služba je poskytovaná približne 10 % osôb vo
veku nad 65 rokov. Opatrovateľská služba sa poskytuje vo vymedzenom čase v domácnostiach
týchto osôb, alebo v ambulantných zariadeniach, ale ani tu nie sú dostupné údaje o podiele
služieb, poskytovaných v domácnostiach alebo v zariadeniach. Služba je poskytovaná za
úhradu od užívateľa. Využitie opatrovateľskej služby umožňuje napríklad seniorom zotrvať vo
svojom vlastnom domove a pritom lepšie zvládať každodenné situácie, ktoré sa pre nich stávajú
obtiažnejšími. Opatrovateľskú službu môžu zabezpečovať iba ľudia, ktorí prešli kvalifikačným
kurzom: pomáhajú svojim klientom s osobnou hygienou, pohybom po domácnosti,
zabezpečením stravovania a s drobnými nákupmi (Halásková 2013, s. 87).
Tento segment v pôsobnosti obcí bol výrazne posilnený v roku 2002 v rámci presunu
tejto úlohy z okresných úradov na obce, ktoré ich poskytovali na základe zákona č. 248/1995
Sb. o obecne prospešných spoločnostiach práve touto formou alebo formou svojej organizačnej
zložky. Uvedený zákon bol však k 31. 12. 2013 zrušený. Naďalej je tu však zákon o sociálnych
službách, ktorý v § 5 ods. 1 písm. c) ukladá obecným úradom v obciach s rozšírenou
pôsobnosťou (teda obciam III. typu) vykonávať pôsobnosť v oblasti sociálnych služieb ako
prenesený výkon štátnej správy. Podľa § 92 zákona obecný úrad s rozšírenou pôsobnosťou
zabezpečuje osobe v ohrození (ktorej nie je poskytovaná sociálna služba) sociálnu službu v
nevyhnutnom rozsahu, riadi sa pritom miestom jej trvalého pobytu. Inak koordinuje
poskytovanie sociálnych služieb na území svojho správneho obvodu (rôznymi poskytovateľmi).
Teda len obecné úrady obcí s rozšírenou pôsobnosťou v prenesenej pôsobnosti rozhodujú nielen
o poskytovaní vecných a peňažitých dávok, ale aj o poskytovaní sociálnych služieb, pričom
zároveň koordinujú poskytovanie sociálnych služieb, zverených do pôsobnosti obcí, vo svojom
správnom obvode (SMO 2005, s. 27).
Pokiaľ ide o opatrovateľskú službu, obec je len jedným z možných poskytovateľov podľa zákona o sociálnych službách ju môže poskytovať aj neštátna nezisková organizácia,
právnická i fyzická osoba. Môže ju poskytovať ako terénnu alebo ambulantnú službu a medzi
jej klientov patria aj staršie osoby. Poskytovatelia sa registrujú na úrade samosprávneho kraja.
Obec môže s poskytovateľom uzavrieť aj zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby (aj s
rodinným príslušníkom) - poskytovateľ je odmeňovaný z úhrady, ktorú platí klient ale i z
ďalších zdrojov: z prostriedkov zriaďovateľa, dotácie zo štátneho rozpočtu. z dotácie z rozpočtu
krajov atď.
Spomedzi 816 poskytovateľov opatrovateľskej služby tvoria najväčší podiel (301, čiže
36,9 %) priamo mestá a obce. Druhý najvyšší podiel majú neštátne neziskové organizácie, čiže
občianske združenia, obecne prospešné služby, cirkevné právnické osoby (279, čiže 34,2 %),
pričom časť z nich (predovšetkým obecne prospešné služby) bola zriadená takisto obcami,
rovnako ako v tretej najpočetnejšej skupine poskytovateľov - u príspevkových organizácií
(ktorých je medzi týmito poskytovateľmi 179. čiže 21.9 %). Iní poskytovatelia (30 fyzických
osôb, 20 obchodných spoločností a 7 ostatných) tvoria dokopy len zanedbateľný podiel (MPSV
ČR 2011).
Existujú významné územné rozdiely v poskytovaní tejto služby: od cca 40 do cca 60
klientov z vekovej kohorty nad 65 ročných v niektorých regiónoch na severozápade Čiech až
po podiel nad 120 ba až nad 180 klientov v niektorých moravských krajoch (Halásková 2013,
s. 89). "Obslužnosť regiónov opatrovateľskou službou poskytovanou v domácnostiach
jednotlivých klientov je významným spôsobom determinovaná regionálnym profilom - kým
najvyššie hodnoty dosahujú spravidla regióny s prevažujúcim rovinatým profilom
(Juhomoravský a Stredočeský kraj), najnižšie hodnoty spravidla dosahujú región s
prevažujúcim hornatým povrchom" (Víšek - Průcha 2012, s. 20). Keďže je zároveň preukázané,
že prvý typ regiónov vykazuje podstatne priemerne väčšie (ľudnatejšie) obce, kým druhý zase
menšie (Konečný - Konečný 2009, s. 42), je zrejmé, že aj opatrovateľská služba je dostupnejšia
skôr vo väčších obciach, hoci prestarnuté obyvateľstvo majú skôr menšie obce. Ešte výraznejšie
sú preto tieto rozdiely na miestnej úrovni, pričom podľa expertných analýz, v ČR "minimálna
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veľkosť obce, v ktorej je možné prevádzkovať sociálne služby, je cca 2 tis., resp. 5 tis. obyv.,
za významné je potrebné považovať obce okolo 10 tis. obyvateľov" (Víšek - Průcha 2012, s.
21).
Sociálne služby v pôsobnosti regionálnych orgánov
Pokiaľ sme sa v rámci metodologických úvah o našej komparatívnej štúdii rozhodli
porovnávať medzi sociálnymi službami na regionálnej úrovni ústavné (pobytové) služby,
potom v prípade Českej republiky musíme začať konštatovaním, že zriaďovateľmi určitých
najvyššie špecializovaných sociálnych služieb tohto typu sú aj priamo ústredné orgány štátnej
správy, predovšetkým Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR, ktoré je ale zriaďovateľom iba
piatich organizácií, poskytujúcich sociálne služby (štyri vo forme organizačnej zložky štátu a
jednej príspevkovej organizácie). Ide o vysokošpecializované ústavy s celoštátnou pôsobnosťou.
Spomedzi verejných poskytovateľov takto najmenšiu časť predstavujú štátni poskytovatelia
(len približne 1 %).
MPSV ČR zároveň spracováva národnú stratégiu rozvoja sociálnych služieb na
príslušný rok, ktorá je zároveň jedným z východísk strednodobých plánov rozvoja sociálnych
služieb, ktoré musia spracovávať samosprávne kraje. Tým sa zároveň koordinuje aj
zriaďovateľská pôsobnosť v oblasti sociálnych služieb na najvyšších hierarchických úrovniach
verejnej správy. Obce takúto povinnosť nemajú, ale v spolupráci s krajom môžu pre svoju
pôsobnosť takéto plány tiež spracovávať. Samosprávne kraje zároveň zabezpečujú registráciu
všetkých poskytovateľov sociálnych služieb a - v spolupráci s obcami - koordinujú ich činnosť.
Podobne ako u obcí aj u krajov je poskytovanie sociálnych služieb súčasťou ich
samosprávnej (originálnej) pôsobnosti.
Samosprávne kraje by mali byť predovšetkým zriaďovateľmi ďalších špecializovaných
sociálnych služieb, pokiaľ ich takto už na území kraja nezabezpečuje iný subjekt a ich potreba
je identifikovaná v strednodobom pláne rozvoja sociálnych služieb v kraji. Samosprávny kraj
zriaďuje zariadenia sociálnych služieb (napr. domovy pre seniorov, stacionáre a pod.) v rámci
svojej samosprávnej (originálnej) pôsobnosti. Zariadenia sociálnych služieb môžu pritom
zriaďovať ako svoju organizačnú zložku (bez právnej subjektivity) alebo ako právnickú osobu,
poskytujúcu sociálne služby. U sociálnych služieb, ktoré nemajú väčšie nároky na personál,
techniku a priestory, sa využíva väčšinou forma organizačnej zložky kraja (prípadne obce), ak
ide o náročnejšie služby, zriaďuje sa právnická osoba, ktorá môže mať rôznu formu.
Kraje však v skutočnosti nie sú najvýznamnejšími poskytovateľmi ústavných
sociálnych služieb. Ak vychádzame z toho, že 1 % ich zriaďuje ústredná štátna správa, tak zo
zvyšných 99 % poskytujú takéto služby v 50 % podiele neštátne subjekty. Medzi neštátnymi
poskytovateľmi dominujú občianske združenia (27 %), menšiu časť reprezentujú cirkvi a
náboženské združenia (11 %). Zastúpené sú tiež iné právnické osoby (spoločnosti s ručením
obmedzeným, akciové spoločnosti a pod.) (9 %) a fyzické osoby (3 %).
Zo zvyšných 49 % verejných poskytovateľov majú obce a mestá podiel 29 % a kraje len
20 %.
Spomedzi verejných poskytovateľov tejto skupiny služieb rozhodujúcu úlohu takto plní
miestna samospráva, predovšetkým obce s rozšírenou pôsobnosťou, ktoré jednak koordinujú
poskytovanie sociálnych služieb osobám na území svojho správneho obvodu, jednak poskytujú
dotácie registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb, jednak priamo poskytujú niektoré
ústavné sociálne služby - a z logiky veci vyplýva, že najmä tie najfrekventovanejšie,
najpotrebnejšie, čiže ústavné služby pre seniorov (ale napríklad aj opatrovateľskú službu, ako
sme si už uviedli vyššie).
V spádovom území obcí s rozšírenou pôsobnosťou, ktoré môžeme rámcovať cca
20tisícovou populáciou, sú už - ako konštatuje Petr Víšek - "všetky sociálne a populačné
skupiny obyčajne tak veľké, že sociálne potreby ich »problémových segmentov« je možné
zabezpečovať na profesionálnej a kapacitne ekonomicky prijateľnej úrovni" (Víšek - Průcha
2012, s. 21). Vytvorenie roviny verejnej správy na úrovni obcí s rozšírenou pôsobnosťou,
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niekedy nazývaných aj tzv. malých okresov, takto vytvorilo funkčnú štruktúru, lepšie
vyhovujúcu a praxou overenú ako vhodnejšiu jednak oproti rovine krajov i oproti rovine
bežných obcí.
Základnú legislatívu z hľadiska našej témy tu reprezentujú tieto právne predpisy:
 zákon č. 108/2006 Sb. o sociálnych službách
 vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách.
Financovanie
Oblasť sociálnych služieb je v súčasnosti v ČR financovaná viaczdrojovo. V rolu 2017
jej najväčší podiel tvorili zdroje štátne, tvoriace štyri pätiny (80,2 %) všetkých zdrojov, z toho
najväčšiu časť (44,7 % všetkých zdrojov, resp. 54,5 % verejných zdrojov) tvorí príspevok na
starostlivosť, menšiu časť (20 % všetkých zdrojov) iné dotácie zo štátneho rozpočtu, ešte menej
(12 % všetkých zdrojov) príspevky a dotácie z rozpočtov územnej samosprávy (krajov a obcí),
menšiu časť (3,5 % všetkých zdrojov) úhrady zo zdravotného poistenia a napokon celkom malú
časť (1,8 % všetkých zdrojov) ostatné verejné výdavky. 14,4 % všetkých zdrojov tvoria úhrady
užívateľov a 3,6 % všetkých zdrojov ďalšie nešpecifikované zdroje (Boříková 2018)
Príspevok na starostlivosť sa poskytuje osobám, závislým na pomoci inej fyzickej osoby.
Týmto príspevkom, uhrádzaným zo štátneho rozpočtu, sa štát podieľa na zabezpečovaní
sociálnych služieb. Príspevok je adresovaný priamo potenciálnemu užívateľovi takýchto
služieb a umožňuje mu vybrať si takú, ktorá mu najlepšie vyhovuje. Príspevok je diferencovaný
do štyroch stupňov individuálne, podľa potrebnej miery podpory. Zároveň príjemcovi
umožňujú zvážiť aj vlastné možnosti prípadnej ďalšej finančnej participácie na druhu zvolenej
služby (MPSV ČR 2007, s. 5)
2.4 Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb v Slovenskej republike
Reformy verejnej správy v SR - s výnimkou konštituovania plnej štruktúry ústredných
orgánov štátu po vzniku samostatnej Slovenskej republiky - sa týkali v posledných desaťročiach
takmer výlučne len miestnej a regionálnej úrovne,
Organizáciu výkonu miestnej štátnej správy v SR od jej vzniku charakterizujú časté
zmeny jej štruktúry, variujúce medzi modelom špecializovanej a modelom integrovanej
miestnej štátnej správy. Aktuálny stav reprezentuje jednostupňová miestna štátna správa, ktorú
v základnom modeli reprezentuje 72 okresných úradov, vykonávajúcich pôsobnosť na úseku
civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu, hospodárskej mobilizácie, katastra nehnuteľností, obrany štátu a starostlivosti
o životné prostredie. Z nich 49 vykonáva tiež pôsobnosť v širšom územnom obvode aj na úseku
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva,
poľovníctva a pozemkových úprav, všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania.
Osem okresných úradov v sídlach krajov riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy,
uskutočňovaný okresnými úradmi v obvode kraja a vykonáva v druhom stupni štátnu správu
tam, kde ju v prvom stupni vykonávajú okresné úrady. Okrem okresných úradov ako orgánov
všeobecnej miestnej štátnej správy je v území výkon tejto správy zabezpečovaný aj niekoľkými
sústavami orgánov špecializovanej štátnej správy v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny). Ministerstva zdravotníctva (úrady
verejného zdravotníctva), ministerstva financií (daňové úrady) a ďalších ministerstiev ale aj
sústavy úradov miestnej štátnej správy v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy
(krajské správy Štatistického úradu, pamiatkové úrady atď.).
Významný podiel výkonu štátnej správy na regionálnej a miestnej úrovni bol najmä v
rokoch 2002 – 2004 zverený do pôsobnosti orgánov územnej samosprávy.
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Zverovanie pôsobnosti do výkonu obcí narážalo na problém, že sídelná štruktúra v SR
sa vyznačuje vysokým stupňom fragmentarizácie, keďže ju tvorí 2933 obcí, z toho 140 miest.
68 % obcí nedosahuje počet obyvateľov tisíc a najmenšie obce majú len okolo desať obyvateľov.
Hlavné mesto SR Bratislava (s počtom obyvateľov viac ako 417 tisíc) a Košice (takmer 240
tisíc obyvateľov) sa členia na mestské časti so zriadenou samosprávou a teda majú trochu
odlišný rámec svojej pôsobnosti. Obce a mestá obce zabezpečujú v rámci svojej samosprávnej
pôsobnosti oblasť miestnych komunikácií, hromadnej dopravy, verejných priestranstiev a
zelene, ochrany prírody a životného prostredia, vodného hospodárstva, kanalizácií a
komunálneho odpadu, územného plánovania, miestneho rozvoja, bývania, predškolských a
školských zariadení, sociálnych zariadení, zdravotníckych zariadení, kultúry, osvedčovania
listín, miestnej polície, výberu miestnych daní a poplatkov, ako aj participácie na regionálnych
plánoch a v rámci prenesenej pôsobnosti štátnej správy oblasť matrík, volieb, územného
plánovania a stavebného poriadku, vodného hospodárstva, ochrany prírody, zdravotníctva a
časť kompetencií v školstve a telesnej kultúre. Orgánmi miestnej samosprávy je obecné alebo
mestské zastupiteľstvo. Sú volené priamo na obdobie 4 rokov, rovnako ako starosta obce
(primátor mesta, starosta mestskej časti). Obce môžu zabezpečovať úlohy samostatne, môžu
spolupracovať súkromnoprávnymi subjektmi alebo môžu zriaďovať rozpočtové, príspevkové i
neziskové organizácie.
Výkon územnej samosprávy na regionálnej úrovni je zverený ôsmim vyšším územným
celkom, pôsobiacim v územných obvodoch krajov ako jednotiek územnosprávneho členenia
štátu. Vyššie územné celky alebo tiež samosprávne kraje zabezpečujú v rámci svojich
samosprávnych kompetencií cesty II. a III. triedy, územné plánovanie, regionálny rozvoj,
vlastnú investičná činnosť, stredné školstvo, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych
služieb, kultúrne zariadenia, civilnú ochranu, licencie pre lekárne a súkromných lekárov, atď. a
v rámci prenesenej štátnej správy časť kompetencií v školstve, telesnej kultúre, zdravotníctve,
dráhach, cestnej doprave, civilnej ochrane, územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
Orgánmi samosprávneho kraja sú zastupiteľstvo a predseda. Zastupiteľstvo samosprávneho
kraja sa skladá z poslancov, ktorí sú volení v priamych voľbách na obdobie štyroch rokov,
rovnako ako predseda samosprávneho kraja. Samosprávne kraje môžu zabezpečovať úlohy
samostatne, môžu spolupracovať súkromnoprávnymi subjektmi alebo môžu zriaďovať
rozpočtové, príspevkové i neziskové organizácie.
Základnú legislatívu z hľadiska našej témy tu reprezentujú tieto právne predpisy:
 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 zákon č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných
výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy
 zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
 zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch)
 zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a na vyššie územné celky
 zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
 zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
2.4.1 Vzdelávacie služby
Po roku 1989 prešla v Slovenskej republike významnými zmenami aj celá vzdelávacia
sústava. Už v roku 1990 bol spracovaný projekt Duch školy, ktorý okrem iného predpokladal zriaďovanie súkromných a cirkevných škôl, ale aj alternatívnych škôl, zlepšenia financovania a riadenia školstva a i. Napriek tomu, že sa nenaplnil, niektoré jeho myšlienky mali
vplyv na prvé porevolučné zákony v oblasti školstva (Zelina 2010, s. 85). V roku 1991
52

nasledoval návrh projektu Obnova a rozvoj slovenského vzdelávacieho systému do roku 2000
a po ňom v roku 1994 Národný program výchovy a vzdelávania (pôvodne: Konštantín), ktorý
však „upadol do zabudnutia“ (Humajová - Kríž - Pupala - Zajac 2008, s. 14) ako napokon aj
iné prijaté koncepcie. Nasledoval v roku 1999 projekt Milénium, na základe ktorého bol vládou
(2001) a Národnou radou SR (2002) prijatý Národný program výchovy a vzdelávania na
najbližších 10-15 rokov. Po dlhšej prestávke nasledoval v roku 2017 Národný program rozvoja
výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, ktorý sa mal stať východiskom pre uskutočnenie
zásadnej reformy školstva.
Jednou z najzásadnejších zmien, ktorými prešlo v tomto období naše školstvo, bolo
opustenie koncepcie tzv. jednotnej školy a pluralita školského systému, v rámci ktorej sa časť
zriaďovateľskej pôsobnosti k školám preniesla aj na orgány miestnej a regionálnej samosprávy.
Zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia v SR môže byť obec, samosprávny kraj,
okresný úrad v sídle kraja, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická
osoba alebo fyzická osoba.
Vzdelávacie služby v pôsobnosti miestnych orgánov
Podľa § 3 ods. 3 písm. h zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec pri výkone
samosprávy (teda v rámci tzv. samosprávnych, čiže originálnych kompetencií) utvára
podmienky na vzdelávanie obyvateľov obce. Podľa § 2 písm. g bod 3.1 zákona č. 416/2001 Z.
z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce na ne prechádza o. i.
zriaďovanie základných škôl. Túto pôsobnosť vykonáva teda v rámci preneseného výkonu
štátnej správy.
V pôsobnosti miestnych orgánov v SR je predovšetkým základné školstvo.
Reprezentujú ho plnoorganizované a neplnoorganizované základné školy, poskytujúce žiakom
základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej,
spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej atď. Obec zriaďuje základnú
školu v rámci preneseného výkonu štátnej správy, pričom štát financuje činnosť školy
prostredníctvom normatívov a ďalších finančných transferov: štát zároveň vedie zoznam (tzv.
sieť) škôl, ktoré tým akredituje. Okrem takto zriadených škôl môžu byť zriaďovateľmi
základných škôl aj cirkvi (v roku 2018/2019 116 základných škôl, čiže 5,6 % všetkých
základných škôl) a súkromní zriaďovatelia (61 základných škôl, 2,9 %) - štátnych základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí je teda 91,5 % (1910 škôl) (MŠVVŠ SR 2018).
Vzdelávacie služby v pôsobnosti regionálnych orgánov
V pôsobnosti regionálnych orgánov v SR je predovšetkým stredné školstvo.
Reprezentujú ho
- stredné odborné učilištia a spojené stredné školy, kde štúdium trvá dva roky, tri roky (s
výučným listom) alebo štyri roky, resp. päť rokov (aj s maturitou): ide o učňovské odbory
strojárske, stavbárske, drevárske, železničné, elektrotechnické, rôzne odbory služieb (kuchár,
čašník, kaderník, predavač, pekár, cukrár, mäsiar a iné);
- stredné školy a gymnáziá. Stredné školy elektrotechnické, geodetické, hotelové, konzervatóriá,
priemyselné, obchodné akadémie, športové, umelecké, poľnohospodárske, drevárske,
farmaceutické, chemické, pedagogické a iné majú štvorročné štúdium, konzervatóriá (v
odboroch hudby, tanca a herectva) šesť až osemročné štúdium. Gymnáziá na Slovensku
poskytujú štúdium v trvaní štyroch rokov, alebo osemročné štúdium (ak sa žiak hlási na
gymnázium po ukončení 1. stupňa základnej školy). Gymnázium poskytuje všeobecné
vzdelanie, končiace maturitnou skúškou. Výnimku tvoria stredné zdravotnícke školy a vojenské
a policajné školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti príslušných ministerstiev.
Celkove cca 60 % všetkých stredných škôl v SR tvoria školy verejné, zvyšok školy
cirkevné alebo súkromné. V roku 2017 bolo na Slovensku 241 gymnázií a 463 stredných
odborných škôl . Z gymnázií malo 147 (61,0 %) ako zriaďovateľa samosprávne kraje, 40
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súkromných zriaďovateľov (16,6 %) a 54 cirkevných zriaďovateľov (32,4 %). Z odborných
škôl malo 345 (74,5 %) ako zriaďovateľa samosprávne kraje, 99 (21,4 %) súkromných a 19
(4,1 %) cirkevných zriaďovateľov.(Zacharová - Herich - Kvassay - Kováč 2018, Kušnirik 2017).
Základnú legislatívu z hľadiska našej témy tu reprezentujú tieto právne predpisy:
 zákon č. 245/2008 Z. z. - Školský zákon
 zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Financovanie
Rozhodujúcu časť príjmov v škôl regionálnom školstve - teda základných a stredných
škôl - špecifikuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení. Zákon pozná ako povinný ekonomický nástroj normatív, čiže normatívny
príspevok pre školu na kalendárny rok, ktorý je určený počtom jej žiakov a normatívnym
objemom finančných prostriedkov prislúchajúcim na jedného žiaka školy na bežný kalendárny
rok. Normatív je súčtom mzdového normatívu a prevádzkového normatívu. Mzdový normatív
vyjadruje normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku
zamestnávateľa do poisťovní (ďalej len "osobné náklady") zamestnancov, ktorí zabezpečujú
výchovno-vzdelávací proces, a zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku školy, pripadajúce
na jedného žiaka. Mzdový normatív sa určuje v závislosti od druhu školy, typu školy, zaradenia
pedagogických zamestnancov do platových tried, personálnej náročnosti študijného odboru
alebo učebného odboru, formy štúdia a vyučovacieho jazyka. Pri určovaní normatívu pre
základné školy možno zohľadniť aj veľkosť školy. Z dôvodu veľkosti možno normatív zvýšiť
najviac na dvojnásobok. Prevádzkový normatív vyjadruje normované ročné náklady na
výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy bez osobných nákladov (ďalej len
"prevádzkové náklady") pripadajúce na jedného žiaka. Prevádzkový normatív sa určuje v
závislosti od druhu školy, typu školy, ekonomickej náročnosti študijného odboru alebo
učebného odboru, formy štúdia, vyučovacieho jazyka a teplotných podmienok v mieste školy.
Pri určovaní normatívu pre základné školy možno zohľadniť aj veľkosť školy. Z dôvodu
veľkosti možno normatív zvýšiť najviac na dvojnásobok.
Ďalšie nástroje majú už charakter zmiešaných nástrojov, nakoľko sú síce nárokovateľné,
ale len na základe žiadosti. Takýmito nástrojmi v zmysle zákona sú

prostriedky na špecifiká, ktorými sú:
◦ náklady na dopravu žiakov z miesta trvalého pobytu do školy a späť
◦ náklady na mzdy a platy (vrátane odvodov) pre asistentov učiteľa pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením alebo s nadaní
Tretiu skupinu nástrojov, ktorú uvádza zákon, môžeme charakterizovať už ako nástroje
dobrovoľné, nakoľko len môžu byť z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva poskytnuté

prostriedky na financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov v súťažiach,
predmetových olympiádach a za účasť školy v medzinárodných projektoch alebo programoch;

účelovo viazané finančné prostriedky na bežné výdavky na riešenie vzniknutých
havarijných situácií a na kapitálové výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií,
ktorými sú udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdravie osôb alebo udalosť, ktorou
bola na majetku školy alebo majetku školského zariadenia spôsobená škoda ohrozujúca jej
prevádzku;

účelovo viazané prostriedky na realizáciu predloženého rozvojového projektu,
zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti informačných a komunikačných
technológií, jazykových znalostí, modernizácie a obnovy kompenzačných pomôcok pre žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, modernizácie a obnovy učebných
pomôcok, zdravého životného štýlu, životného prostredia, nákladov na vybavenie rozvíjania
manuálnych zručností, modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia, obnovy výchovy
a vzdelávania, aktivít zameraných na predchádzanie užívaniu omamných a psychotropných
látok, poznávania historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky, podnikateľského
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vzdelávania, zručností a kompetencií, propagácie odborného vzdelávania a prípravy. pôsobenia
centier odborného vzdelávania a prípravy, prevencie kriminality a inej protispoločenskej
činnosti.

dotáciu na rozvoj výchovy a vzdelávania, na podporu aktivít súvisiacich so
zabezpečením praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách, na podporu
vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov
a poslucháčov škôl a školských zariadení, na podporu vydávania publikácií a dátových nosičov
pre školy a školské zariadenia využívaných ako doplnok k učebniciam, na zabezpečenie
experimentálneho overovania v základných umeleckých školách, materských školách,
jazykových školách a školských zariadeniach, na zabezpečenie prepisu publikácií využívaných
ako doplnok k učebniciam do foriem vhodných z hľadiska možností vnímania žiakov so
zdravotným znevýhodnením, na podporu aktivít súvisiacich s umeleckým vzdelávaním v
základných umeleckých školách.na organizačné zabezpečenie celoslovenských súťaží
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, na
podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry, ktorú používajú školy a školské
zariadenia (technologicko-komunikačné prostredie zabezpečujúce najmä implementáciu a
prevádzkovanie informačných systémov, poskytovanie a rozvoj elektronických služieb, na
ocenenie výhercov súťaží, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je ministerstvo
okrem súťaží pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a súťaží detí a žiakov
škôl a školských zariadení.
Ministerstvo môže tiež prideliť zriaďovateľovi základnej školy príspevok na
skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
Ministerstvo školstva zo svojej kapitoly tiež financuje záujmové vzdelávanie žiakov
základných a stredných škôl, poskytované školami a školskými zariadeniami formovou
poskytovania vzdelávacích poukazov na každého žiaka uvedených škôl. Poskytovateľ
záujmového vzdelávania financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov môže
organizovať pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na
záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov. Obsah činností je odlišný
od učebných osnov povinných vyučovacích predmetov, voliteľných predmetov a nepovinných
predmetov. Záujmové vzdelávanie je poskytované v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom
roku.
Tým, že základné a stredné školy ako rozpočtové organizácie môžu hospodáriť aj s
príjmami od iných subjektov, napríklad na základe darovacej zmluvy, na základe zmluvy o
združení, formou dotácie alebo grantu, z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej
činnosti po zdanení, z poistného plnenia, z úhrad stravy atď. aj spravidla nejde pritom o príjmy
z verejných rozpočtov (ako je tomu napríklad u grantov z prostriedkov Európskej únie),
môžeme aj tieto ich príjmy považovať za ekonomické nástroje verejnej politiky.
Významným ekonomickým nástrojom vzdelávacej politiky je školné, resp. iné platby a
poplatky za štúdium, hradené predovšetkým zo súkromných zdrojov frekventantov vzdelávania.
Môže byť regulované, alebo trhové, neregulované.
2.4.2 Zdravotnícke služby
Aj zdravotníctvo prešlo v SR od roku 1990 veľkými systémovými zmenami, ktorých
súčasťou boli aj procesy privatizácie, decentralizácie a komercionalizácie. Panujú pritom
rozporné pohľady na súčasný stav zdravotníctva v SR. Na jednej strane sa uvádza, že slovenské
zdravotníctvo je 13. najlepšie v Európe (https://healthpowerhouse.com /euro-health-consumerindex-2017), na druhej strane podľa údajov Eurostatu o zbytočných úmrtiach za rok 2013 je
slovenské zdravotníctvo štvrté najhoršie spomedzi krajín Európskej únie. Národný investičný
plán SR na roky 2018-2030 vo svojej SWOT analýze konštatuje, že ukazovatele verejného
zdravia radia SR pod priemer krajín OECD. Konštatuje sa tu tiež, že "ambulantná zdravotná
starostlivosť je v súčasnosti fragmentovaná, z dôvodu nedostatku koordinácie a rozdielnych
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motivácii, čo spôsobuje neefektívne využívanie zdrojov. Fragmentácia má negatívny vplyv na
kvalitu, náklady a výsledky" (NIP 2018. s. 26). V oblasti ústavnej starostlivosti tento dokument
konštatuje, že "chronickým problémom je príliš hustá, neefektívna sieť nemocníc a ich
prevádzka. Napriek niekoľkým kolám oddlžovania sa štátne nemocnice naďalej zadlžujú"
(tamtiež, s. 27), pričom sa konštatuje privysoký počet nemocničných lôžok ako jedna z príčin.
Zdravotníctvo v pôsobnosti miestnych orgánov
Podľa § 3 ods. 3 písm. h zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec pri výkone
samosprávy (teda v rámci tzv. samosprávnych, čiže originálnych kompetencií) utvára
podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti svojich obyvateľov. Podľa § 2 písm. j
bod 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce na ne prechádza o. i. zriaďovanie ambulancií. Túto pôsobnosť vykonáva teda v rámci
preneseného výkonu štátnej správy. Ambulanciami sú organizačné jednotky, poskytujúce
ambulantnú zdravotnú starostlivosť osobám, ktorých zdravotný stav nevyžaduje nepretržité
poskytovanie zdravotnej starostlivosti presahujúce 24 hodín.
V minulosti boli zdravotné strediská typickými pre mestá a tzv. strediskové obce. Bol
tam všeobecný lekár pre dospelých, pre deti, stomatológ, gynekológ, prípadne ďalší špecialisti
a lekáreň (Almášiová 2019). Po zmene zriadenia došlo v prvej etape transformácie
zdravotníctva k bezplatnému prevodu týchto zariadení na mestá a obce (podľa zákona č.
416/2001 Z.z.) a neskôr - v druhej etape (podľa zákona 578/2004 Z. z.) - k privatizácii väčšiny
z nich (najmä pre ekonomické problémy s ich fungovaním v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí).
V dôsledku toho v roku 2015 bolo v SR síce 2837 ambulancií všeobecnej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti, ale z toho 55 (2,0 %) zriaďovalo MZ SR a iné ústredné orgány štátnej
správy a len jedno bolo vykazované v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov a obcí - 98 % malo
iných zriaďovateľov (cirkevných, podnikateľských, súkromných) (NCZI 2015). Napriek tomu
však dostupnosť všeobecnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku je akceptovateľná: 77 %
obyvateľov Slovenska žije v obci, kde sa nachádza takáto ambulancia a pre viac ako 99 % je
ambulancia dostupná do desiatich minút (HPI 2006, s. 28).
Zdravotníctvo v pôsobnosti regionálnych orgánov
Samosprávne kraje v SR zabezpečujú v režime preneseného výkonu štátnej správy na
úseku zdravotníctva celý rad úloh, súvisiacich s plynulým fungovaním zdravotníctva, vydáva
napríklad povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, uchováva zdravotnú
dokumentáciu po zániku poskytovateľa, určuje pacientom náhradného lekára ale pomáha aj pri
doplnené siete poskytovateľov v kraji. Samosprávne kraje sa od 1, januára 2003 stali
delimitáciou vlastníkmi niektorých zdravotníckych zariadení a pri ďalšom rozhodovaní o ich
fungovaní mohli konať nezávisle na názore štátnych orgánov, V priebehu ďalších rokov bola
väčšina týchto zariadení (najmä nemocníc) transformovaná na akciové spoločnosti, neziskové
organizácie, privatizovaná alebo dlhodobo prenajatá súkromným poskytovateľom (MZ SR
2011, s, 95).
Všetky nemocnice pôsobiace v Slovenskej republike bez ohľadu na ich právnu formu či
vlastníctvo, sa členia na
- špecializované nemocnice, ktorým podľa zákona vydáva povolenie na prevádzkovanie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Okrem národných ústavov sú na Slovensku
zriadené viaceré špecializované ústavy a nemocnice, napr. psychiatrické nemocnice, nemocnica
pre ortopedickú protetiku, kardiocentrá, nemocnica pre obvinených a odsúdených, Ústredná
vojenská nemocnica atď., tiež veľké nemocnice s poliklinikou III. typu, univerzitné a fakultné
nemocnice,
- všeobecné nemocnice, ktorým vydáva povolenie na prevádzkovanie samosprávny kraj v rámci
preneseného výkonu štátnej správy. Vlastníctvo a manažérska kontrola nad nemocnicami s
poliklinikou II. typu pre sekundárnu zdravotnú starostlivosť boli presunuté na samosprávne
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kraje, nemocnice s poliklinikou I. typu pre primárnu starostlivosť prešli na obce. Ak ústavná
alebo ambulantná sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nespĺňa požiadavky určené pre
minimálnu sieť poskytovateľov, samosprávne kraje túto situáciu riešia v spolupráci s
ministerstvom zdravotníctva (Smatana et alli 2016).
Samosprávne kraje vlastnia niektoré zdravotnícke zariadenia a môžu nezávisle
rozhodovať o ich riadení: niektoré nemocnice sa tak transformovali buď na akciové spoločnosti,
neziskové organizácie, alebo boli v plnom rozsahu sprivatizované súkromnými obchodnými
spoločnosťami, iné boli prenajaté súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Výsledkom týchto procesov je súčasný (2014) stav v štruktúre poskytovateľov
zdravotníckych služieb v lôžkových zariadeniach na Slovensku: Spomedzi 138 takýchto
zariadení, teda nemocníc rôznych typov, má najväčšia skupina - 53 (38,4 %) - súkromného
zriaďovateľa (z toho má 25 formu spoločností s ručením obmedzeným, 19 formu akciových
spoločností, osem formu neziskových organizácií a jedno ma inú formu). Druhým najväčším
zriaďovateľom je štát - pre 49 (35,5 %) nemocníc (z toho je 31 štátnych príspevkových
organizácií, 10 neziskových organizácií, sedem akciových spoločností a jedna má inú formu).
Samosprávne kraje sú zriaďovateľmi 11 (len 8,0 %) nemocníc (z toho je sedem príspevkových
organizácií a 4 neziskové organizácie). Mestá sú zriaďovateľmi troch nemocníc (2,2 %) (z toho
je jedna príspevkovou organizáciou, jedna neziskovou organizáciou a jedna spoločnosťou s
ručením obmedzeným). Deväť nemocníc (6,5 %) má zmiešané vlastníctvo (z toho je šesť
neziskových organizácií. dve akciové spoločnosti a jedna spoločnosť s ručením obmedzeným).
Napokon 13 nemocníc (9,4 %) má iných zriaďovateľov, napríklad cirkevných, nadačných a pod.
(čomu zodpovedá aj to, že osem z nich je neziskových organizácií, jedna akciovou
spoločnosťou a štyri majú inú formu). Z hľadiska právnej formy je najviac príspevkových
organizácií - 39 (28,3 %) (z toho 31 štátnych, sedem krajských a jedna mestská). Druhou
najčastejšou formou sú neziskové organizácie, ktorých je 37 (26,8 %) (z toho 10 štátnych, osem
súkromných, štyri regionálnych, jedna mestského a šesť so zmiešanou zriaďovateľskou
štruktúrou a osem s iným zriaďovateľom). Treťou najčastejšou formou je akciová spoločnosť,
ktorá je využitá v prípade 29 (21,5 %) nemocníc (19 súkromných, ale aj siedmich štátnych,
dvoch so zmiešaným vlastníctvom a jedna s iným typom zriaďovateľa). 27 (19,6 %) nemocníc
má formu spoločnosti s ručením obmedzeným (až 25 z nich má súkromného zriaďovateľa,
jedna mestského a jedna zriaďovateľa so zmiešanou vlastníckou štruktúrou). Zvyšných 6
nemocníc (4,3 %) je v inej právnej forme (MZ SR 2015).







Základnú legislatívu z hľadiska našej témy tu reprezentujú tieto právne predpisy:
zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti
zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti
zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou

Financovanie
Až 77 % objemu výdavkov v zdravotníctve ide na tri oblasti: lieky (22 %), ústavnú
(30 %) a ambulantnú zdravotnú starostlivosť (24 %). Vyše 40 % výdavkov tvoria výdavky na
mzdy personálu v zdravotníctve. Priame platby obyvateľstva kryjú 18,7 % výdavkov
zdravotníctva (2017) (MF SR - MZ SR 2019).
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Zdroje financovania zdravotníctva v SR tvoria viac ako z troch štvrtín zdroje, ktoré sú
klasifikované ako verejné: ale zdroje zo štátneho rozpočtu tvoria len cca 5 % celkových zdrojov.
Vyše 70 % celkových zdrojov zdravotníctva kryje verejné zdravotné poistenie, ale na tvorbe
tohto zdroja sa podieľa dvoma tretinami svojimi príspevkami ekonomicky aktívna populácia a
cca jednu tretinu tu spoluvytvára svojimi príspevkami za ekonomicky neaktívnu populáciu štát.
"Zhruba 57 %, (deti, študenti, seniori, invalidi, nezamestnaní) sú tzv. poistencami štátu a poistné
neplatí Ich zdravotná starostlivosť sa financuje zo štátneho rozpočtu vo forme platby
poisťovniam" (Barto 2019). Ak potom pripočítame cca štvrtinový podiel súkromných zdrojov
financovania zdravotníctva, zistíme, že podiel štátu (predovšetkým daňových zdrojov) na
financovaní zdravotníctva je len približne tretinový a väčšina zdrojov priteká do zdravotníctva
nepriamo (cez príspevky zdravotného poistenia) alebo priamo od občanov (MZ SR 2011).
Výrazne nedostatočne je pritom zastúpené dobrovoľné pripoistenie, ale jeho rozšírenie
by predovšetkým vyžadovalo upresnenie rozsahu nároku na zdravotnú starostlivosť, hradenú z
povinného zdravotného poistenia.
Treba zároveň upozorniť, že samosprávne kraje a mestá a obce sa na financovaní
zdravotníctva podieľajú len zlomkami percenta - v absolútnych číslach sumou menšou ako 20
mil. € ročne (MZ SR 2011).
2.4.3 Sociálne služby
Zmena spoločenského systému na prelome 80. a 90. rokov priniesla aj na Slovensku
významné zmeny do celej sociálnej politiky. Etatistický, paternalistický a centralistický systém
sociálneho zabezpečenia bol postupne nahradzovaný deetatizovanými subsystémami
sociálneho poistenia a sociálnej pomoci. Treba síce poznamenať, že prvé pokusy o určitú
minimálnu decentralizáciu tzv. malých sociálnych služieb (kluby dôchodcov, stravovanie
dôchodcov, strediská osobnej hygieny a pod.) boli presunuté do pôsobnosti vtedajších
miestnych národných výborov ešte pred obnovením samosprávy na Slovensku, ale na druhej
strane Slovensko v celom ďalšom vývoji až do súčasnosti ostalo "v intenciách nastolených
vzorcov starostlivosti z predchádzajúceho obdobia. Medzi iným sa to odráža i v zastúpení troch
základných typov služieb - ambulantných, terénnych a pobytových" (Káčerová - Mládek Ondačková 2013, s. 51).
Sociálne služby v pôsobnosti obcí
Podľa § 3 ods. 3 písm. p zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec plní úlohy na
úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách. Podľa § 7 ods. 2 obec buď sama poskytuje sociálnu službu (ak je
zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb) alebo zabezpečí poskytovanie
sociálnej služby u registrovaného poskytovateľa. Podľa § 2 písm. d bod 2.1 zákona č. 416/2001
Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce na ne prechádza o. i.
rozhodovanie o poskytovaní opatrovateľskej služby.
Poskytovanie opatrovateľskej služby z orgánov miestnej štátnej správy prešlo na obce
v roku 2003 a od počiatku nebolo bez problémov: 19 % obcí odmietlo túto úlohu od štátu
prevziať (Konečný 2004a, s. 107). Dôvody boli predovšetkým v nedoriešenosti finančného ale
aj personálneho zabezpečenia poskytovania tejto služby - a v zásade tieto dôvody pretrvávajú
až do súčasnosti.
Podľa zákona č. 185/2012 Z. z. obce určujú výšku úhrady za poskytovanie tejto služby
od 0 do 100 % ekonomicky oprávnených nákladov, ale v praxi sa vzhľadom k príjmovej situácii
príjemcov táto úhrada v priemere kryje menej ako 20 % nákladov. Napriek tomu musia obce
túto službu výrazne dotovať: rozdiel medzi príjmami a výdavkami na opatrovateľskú službu
napr. v roku 2013 predstavoval 20,8 mil. eura, čo je suma, ktorú obce museli uhradiť z vlastných
rozpočtov. Aj v dôsledku toho zrejme klesol počet prijímateľov domácej opatrovateľskej služby,
poskytovanej obcami, z 15704 osôb v roku 2010 na 11792 v roku 2013; v tom istom čase klesol
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však aj počet týchto osôb u neverejných predstaviteľov z 1881 na 1738. Zároveň však aj klesal
podiel obcí na celkovom počte prijímateľov z 89,30 % v roku 2010 na 87,15 v roku 2013. Klesal
však aj počet zamestnancov obcí, poskytujúcich opatrovateľskú službu (napr. len medzi rokmi
2012 a 2013 z 5303 na 4465), počet neverejných poskytovateľov (zo 105 v roku 2012 na 92 v
roku 2013). V nasledujúcich rokoch 2014-2015 sa realizoval národný projekt "Podpora
opatrovateľskej služby", ktorý tieto trendy čiastočne zvrátil (MPSVR SR 2014, s. 16 - 17).
Keďže do vekovej kohorty osôb starších ako 65 rokov patrí aktuálne (2019) 859 587 osôb, je
podiel osôb, ktorým je poskytovaná domáca opatrovateľská služba len cca 1,4 % osôb tejto
kohorty. Pritom podľa § 41 ods. 1 zákona o sociálnych službách opatrovateľská služba je
sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a
ide o vyšší stupeň odkázanosti, alebo je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Už z dikcie tejto definície
vyplýva, že prijímateľom opatrovateľskej služby budú predovšetkým staršie osoby. Podľa
kvalifikovaných odhadov pritom až 40% seniorov potrebuje nejakú formu sociálnej pomoci
(Fáziková - Petrášová 2010) a opatrovateľská služba sa javí všeobecne ako veľmi nedostatková.
Najväčší podiel obcí vykonáva vo vlastnej kompetencii agendu označenú ako sociálne
služby (53,1 %), 36,2 % ju prenieslo na spoločnú úradovňu a ďalších 10,7 % uviedlo iné
riešenie (Bodnárová - Džambazovič 2011, s. 33 - 34).
Sociálne služby v pôsobnosti regionálnych orgánov
Sociálne služby sú na Slovensku považované za súčasť systému sociálnej pomoci ako
jedného z pilierov sociálnej politiky (sociálnej ochrany). V zmysle platnej legislatívy zahŕňajú
celý rad foriem: služby krízovej intervencie, služby na podporu rodiny s deťmi, služby na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, služby s
použitím telekomunikačných technológií a podporné služby. Poskytovateľom sociálnej služby
môže obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou, právnická osoba zriadená alebo
založená vyšším územným celkom (tzv. verejní poskytovatelia) a iná osoba (neverejný
poskytovateľ). Z nášho pohľadu sú najzaujímavejšie pobytové formy sociálnych služieb,
ktorých súčasťou je ubytovanie ako obslužná činnosť. Poskytujú sa na celoročnej alebo
týždennej báze (Repková 2012).
Vyššie územné celky (samosprávne kraje) v oblasti sociálnych služieb jednak
spracovávajú koncepcie rozvoja sociálnych služieb pre svoj región a vedú registre
poskytovateľov sociálnych služieb na svojom území, zároveň sú poskytovateľmi viacerých
sociálnych služieb, medzi nimi aj pobytových (útulku, domova na pol ceste, zariadenia
núdzového bývania, zariadenia dočasnej starostlivosti o deti, zariadenia podporovaného
bývania, rehabilitačného strediska, domova sociálnych služieb atď.). Môžu si objednávať a
finančne prispievať aj na služby, poskytované neverejnými poskytovateľmi.
Pôvodne sa počítalo so zmiešaným modelom poskytovania pobytových služieb so
zameraním regionálnej samosprávy na osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a miestnej
samosprávy na staršie osoby (Repková 2012). Podľa údajov Centrálneho registra
poskytovateľov sociálnych služieb sa v kategórii zariadenia pre seniorov s pobytovou ročnou
formou nachádzalo aktuálne 483 poskytovateľov, z toho 266 (55,1 %) neverejných, 142
poskytovateľov zriadených mestami a obcami alebo priamo miest a obcí ako zriaďovateľov
(29,4 %) a len najmenší podiel - 75 poskytovateľov (15, %) bolo zriadených vyššími územnými
celkami. Podľa iných štatistických prameňov však prakticky polovicu z nich tvorili zariadenia
s kapacitou nad 100 obyvateľov.
Základnú legislatívu z hľadiska našej témy tu reprezentujú tieto právne predpisy:
 zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a vyššie územné celky
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 zákon č. 453/2003 Z. z. o štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb
zamestnanosti
 zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 nariadenie vlády č. 185/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na
poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019
Financovanie
Sociálne služby sú typickým príkladom viaczdrojového financovania.
Platí to ja pre opatrovateľskú službu, kde chýbajú nejaké úplné informácie o podieloch
jednotlivých zdrojov, z ktorých sú náklady poskytovania tejto služby uhrádzané. Ako sme však
už uviedli vyššie, užívateľské poplatky od klientov kryjú cca jednu pätinu nákladov
opatrovateľskej služby poskytovanej obcami. Nízka platbyschopnosť klientov a nedostatok
zdrojov v rozpočtoch obcí spôsobovali aj pri nízkych mzdách opatrovateľov a opatrovateliek
dlhodobú nedostatkovosť tejto služby, čo nepriamo zvyšovalo tlak na kapacity ústavných
zariadení pre seniorov: opakujeme, že poskytovanie opatrovateľskej služby bolo na základe
iniciatívy obcí zverené do ich originálnej kompetencie, a teda štát nemal povinnosť im na tento
výkon prispievať. Po desaťročnom hľadaní sa napokon našlo riešenie v spolufinancovaní z
európskych fondov.
Cieľom Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby bolo zvýšenie dostupnosti
terénnej opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým
zdravotným stavom a pre seniorov prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v malých
obciach. Projekt bol určený verejným poskytovateľom sociálnych služieb, v tomto prípade
obciam s počtom obyvateľov do 1000 vrátane, právnickým osobám zriadenými alebo
založenými obcou s počtom obyvateľov do 1000 vrátane, alebo spoločným obecným úradom
zriadeným obcami s počtom obyvateľov do 1000 vrátane, ktorí dovtedy neposkytovali
opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách. V rámci
projektu od apríla 2014 do apríla 2018 bolo podporených 251 subjektov, 3795 opatrovateľov a
vďaka nemu bolo opatrovaných 5537 ľudí (čo je síce len 0,6 % z danej vekovej kohorty, čím
sa celkove podiel vekovej kohorty, pokrytej opatrovateľskou službou, zvýšil na cca 2 %), predsa
sa len podarilo aspoň zastaviť pokles počtu opatrovaných osôb. ku ktorému došlo v
predchádzajúcom období, pričom projekt pokračuje aj v súčasnosti.
Viaczdrojovo je financované aj poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach pre
seniorov.
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených
odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych
službách“) sa poskytuje podľa formy sociálnej služby, štruktúry prijímateľov sociálnej služby
podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a počtu miest v zariadení zapísaného v
registri poskytovateľov sociálnych služieb v konkrétnom zariadení sociálnych služieb a je
účelovo určený na pokrytie časti nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa
sociálnej služby v tomto konkrétnom zariadení. MPSVR SR môže poskytovať finančný
príspevok na spolufinancovanie poskytovania sociálnej služby obci, ktorá poskytuje sociálne
služby vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb alebo obci, ktoré zriadila alebo
založila vybrané druhy zariadení sociálnych služieb, v tom aj zariadenie pre seniorov,
zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, denný stacionár a pod. alebo
neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb vo vybraných druhoch zariadení sociálnych
služieb. Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby na jedno
miesto mesačne činí v závislosti od stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby 96 - 504 € a pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti 64 - 336 €.
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Ďalším zdrojom financovania je úhrada za poskytovanú sociálnu službu, ktorej výška je
stanovená vo všeobecnom záväznom nariadené mesta, ktoré je zriaďovateľom príslušného
zariadenia sociálnych služieb. Pokiaľ ide o zariadenie s celoročným poskytovaním sociálnej
služby, výška úhrady nemôže byť taká, aby klientovi neostalo aspoň 25 % zo sumy životného
minima po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu. Pri známej nízkej úrovni
dôchodkov občanov, využívajúcich takúto službu je tento zdroj veľmi nedostačujúci a následne
musí schodok rozpočtu dorovnávať zo svojho rozpočtu (z vlastných príjmov) samospráva. ktorá
je zriaďovateľom zariadenia.
3 SEKTOROVÉ KOMPARÁCIE A ODPORÚČANIA PRE REFORMY V SR
V predchádzajúcej kapitole sme vo vertikálnom členení analyzovali situáciu v
poskytovaní verejných vzdelávacích, zdravotníckych a sociálnych služieb orgánmi verejnej
správy na miestnej a regionálnej úrovni v Poľsku, Maďarsku, v Českej republike a na Slovensku.
Snažili sme sa, napriek nie vždy ideálnej dostupnosti informácií zhodnej úrovne vytvoriť
predpoklady pre horizontálnu komparáciu situácie v týchto službách na týchto úrovniach a v
týchto krajinách tak, aby výsledky tejto komparácie bolo možné konfrontovať s riešeniami pre
Slovensko.
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že aj z hľadiska pôsobnosti v oblasti zriaďovania
verejných služieb v Poľsku máme dočinenia s konsolidovanou a funkčne usporiadanou
miestnou a regionálnou samosprávou. Podobne je tomu aj v Českej republike. V Maďarsku
došlo po roku 2012 k silnej de-municipalizácii a re-centralizácii verejnej správy, čo mení
funkčnosť orgánov aj na miestnej úrovni. Napokon najproblematickejšia je z tohto hľadiska
situácia na Slovensku. Základným problémom je svojim pôvodom ešte dokonca feudálna
sídelná štruktúra (Konečný - Konečný 2009), na ktorej je vybudovaná štruktúra orgánov
miestnej samosprávy. Je zrejmé - a pri porovnaní už aj s krajinami V4 - že takáto štruktúra nie
je schopná efektívne plniť funkcie, ktoré sa od miestnej samosprávy očakávajú v kontexte
moderného sociálneho štátu. Jednotky fragmentarizovanej miestnej samosprávy nie sú
kapacitne (najmä ekonomicky, ale aj personálne, odborne atď.) schopné zvládať úlohy, ktoré
na ne v decentralizačných procesoch prenáša štát. Výsledkom potom je - ako to na Slovensku
vidíme - faktické vyradenie miestnych samospráv z účasti na poskytovaní zdravotníckych
služieb, problémové zabezpečovanie vzdelávacích služieb a tam, kde išlo o zverenie
zabezpečovania týchto služieb dokonca do originálnej kompetencie obcí (ako napr. v
sociálnych službách), nutnosť dodatočnej ingerencie štátu (prostredníctvom nasmerovania
finančných tokov z eurofondov) aby sa zabránilo celkovému kolapsu v poskytovaní týchto
služieb obcami.
Celý rad problémov vyplýva aj z koncepčnej neujasnenosti kreovania regionálnej
samosprávy. Vyššie územné celky majú rozdielne nemocničné kapacity (aj vzhľadom k počtu
obyvateľov), rozdielny postoj k privatizácii nemocníc a neustále problémy so zadĺženosťou
tých, ktoré im ostali. Opakovane sa stáva, že ako zriaďovatelia stredných odborných škôl rušia
tie, ktoré sú síce na ich území, ale ktoré ako jedinečné na Slovensku, sú z úzkeho krajského
pohľadu nadbytočné. Viaceré domovy dôchodcov sa dostali do zriaďovateľskej pôsobnosti
miest, hoci plnia výrazne nadobecné, regionálne funkcie, atď.
Je zrejmé, že aj v tejto oblasti je dôvod všimnúť si aj skúsenosti z okolitých krajín, s
ktorými nás spája nielen príslušnosť do Vyšehradskej skupiny, ale aj veľa historických ale aj
aktuálnych sociálno-ekonomických charakteristík, ovplyvňujúcich spôsoby riešenia týchto
otázok.
3.1 Vzdelávacie služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a regiónov v krajinách V4
Vo všetkých porovnávaných krajinách existujú popri verejných školách aj školy
cirkevné a súkromné, ktorých podiel je však rôzny: všeobecne nižší podiel majú tieto neverejné
školy v základnom školstve (PL 14 %, H 20 %, CZ 6 %, SK 9 %) ako v školstve strednom (PL
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20 %, H 37 %, CZ 20 %, SK 30 %). Možno vysloviť hypotézu, že podiel neverejných
základných škôl by mal dosahovať cca jednu desatinu všetkých základných škôl a u stredných
škôl by mal dosahovať vzhľadom k určitým kultúrnym tradíciám porovnávaných krajín jednu
pätinu až jednu tretinu všetkých stredných škôl. Vo vnútri tejto kategórie je potom ešte
zaujímavý podiel cirkevných základných a stredných škôl, ktorý odráža stupeň sekularizácie
alebo sakralizácie danej spoločnosti (Poľsko a Slovensko verzus Česká republika) - ale v
Maďarsku zrejme ide o nahrádzanie podielu iných neštátnych zriaďovateľov preferenciou
zriaďovateľov cirkevných. Celkove však prítomnosť a podiel neštátnych poskytovateľov týchto
vzdelávacích služieb v komparovaných krajinách nijako nelimituje dominanciu verejnej správy
ako poskytovateľa vzdelávacích služieb na úrovni základných a stredných škôl.
V niektorých krajinách zriaďujú vybrané typy stredných škôl (výnimočne aj základných
škôl) aj ústredné orgány štátu (CZ, PL), v niektorých krajinách určité špeciálne odborné školy
zriaďujú príslušné odvetvové ministerstvá (SK zdravotníctvo, vnútro, armáda; CZ vnútro,
armáda, H hospodárstvo, PL kultúra, poľnohospodárstvo, životné prostredie, morské
hospodárstvo, zdravotníctvo, vnútro...,). Nevykazuje to pritom väzbu na štruktúru orgánov
týchto v území, ale skôr dve tendencie: 1) tzv. silové rezorty, v ktorých je prítomnosť
súkromného sektoru prakticky nulová, si ponechávajú vo vlastnej pôsobnosti aj svoje
vzdelávacie inštitúcie (na Slovensku napr. aj vlastné tri štátne vysoké školy); 2) predpoklad, že
vecné rezorty vedia lepšie odhadnúť kvantitatívne i kvalitatívne parametre odborného školstva
vo svojej pôsobnosti oproti jeho zaradeniu medzi ostatné stredné školstvo.
Základným zriaďovateľom základných škôl je
- v Poľsku: obec (v priemere 15 tis. obyvateľov a cca 20 km2),
- v Maďarsku: špecializovaná štátna správa - školský obvod na úrovni okresu (v priemere 56
tis. obyvateľov a 530 km2, zahŕňajúci v priemere 18 fragmentarizovaných obcí),
- v Českej republike: obce I. typu (v priemere 1680 obyvateľov a 13 km 2) a zväzky obcí (v
priemere 15 tis. obyvateľov a 111 km2 (s povinnosťou kraja zabezpečovať dopravu),
- v Slovenskej republike: obce (v priemere 1850 obyvateľov a 17 km2).
Ako určitú tendenciu možno označiť alokovanie tejto pôsobnosti do správnych
jednotiek, ktoré majú aspoň 15 tis. obyvateľov.
Základným zriaďovateľom stredných škôl je
- v Poľsku: okres v rámci originálnych kompetencií (v priemere 123 tis. obyvateľov a cca 1000
km2, zahŕňajúca v priemere osem konsolidovaných administratívnych obcí), zriaďuje
predovšetkým stredné všeobecné školy, odborné alebo špeciálne zriaďujú vyššie úrovne štátnej
správy;
- v Maďarsku: špecializovaná štátna správa - školský obvod na úrovni okresu (v priemere 56
tisíc obyvateľov a 530 km2, ktorý zahŕňa v priemere 18 fragmentarizovaných obcí), nezriaďuje
priemyselné školy;
- v Českej republike: samosprávne kraje (v priemere 749 tisíc obyvateľov a 5630 km 2, ktoré
zahŕňajú priemerne 447 fragmentarizovaných obcí), zriaďujú takmer všetky typy stredných
škôl;
- v Slovenskej republike: vyššie územné celky v rámci preneseného výkonu štátnej správy (v
priemere 674 tis. obyvateľov a 6130 km2, ktoré zahŕňajú v priemere 361 fragmentarizovaných
obcí), zriaďujú takmer všetky typy škôl, nezriaďujú zdravotné stredné školy.
Ako prevažujúce tendencie možno označiť
- zriaďovateľská pôsobnosť ako originálna kompetencia regionálnej samosprávy;
- zriaďovateľská pôsobnosť dotýkajúca sa skôr všeobecného a nie odborného či
špecializovaného školstva;
- za týchto podmienok môžu túto zriaďovateľskú pôsobnosť vykonávať aj samosprávne orgány
(variantne aj štátne orgány) pre teritórium (spádovú oblasť, školský obvod) s kapacitou rádovo
100 tisíc obyvateľov.
3.2 Zdravotnícke služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a regiónov v krajinách V4
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V segmente zdravotníctva proti ďalším dvom komparovaným segmentom vzdelávacích a sociálnych služieb - dochádza v komparovaných krajinách (s výnimkou
Maďarska v poslednom desaťročí) k najvýraznejšiemu prieniku trhových vzťahov do verejného
sektora. Hoci financovanie zdravotníctva je naďalej z verejných zdrojov (ak za také
považujeme zdroje zdravotných poisťovní, hoci v ich príjmoch dominujú takisto príspevky
ekonomicky aktívneho obyvateľstva), dosah verejnej moci, verejného sektora či dokonca
verejnej správy na poskytovanie zdravotníckych služieb (s výnimkou tvorby legislatívneho
rámca) značne poklesol.
Pokiaľ ide o ambulancie lekárov prvého kontaktu sú ich zriaďovateľmi obce len v
minimálnom rozsahu. Keďže finančne sú tieto služby saturované vo všetkých komparovaných
krajinách rozhodujúcou mierou zo zdrojov zdravotného poistenia, obmedzuje sa pôsobnosť
obcí len na všeobecne formulované vytváranie podmienok pre túto činnosť.
Pokiaľ ide o sieť nemocníc, vo všetkých porovnávaných krajinách existujú popri
verejných nemocniciach aj nemocnice cirkevné a súkromné, ktorých podiel je však značne
rozdielny (PL 44 %, CZ 55 %, SK 38 %, H 22 %). Vo všetkých týchto štátoch je významným
zriaďovateľom štát, reprezentovaný jeho centrálnymi orgánmi (popri ministerstvách
zdravotníctva najčastejšie ministerstvá tzv. silových rezortov). Nemocnice, zriaďované
regionálnymi orgánmi zohrávajú skôr doplnkovú úlohu:
- v Poľsku: okresy zriaďujú základnú sieť nemocníc (jedna nemocnica v každom okrese),
pričom ide o základný typ nemocníc (s povinnou štruktúrou štyroch základných oddelení) (v
priemere pre 123 tis. obyvateľov a 1000 km2, v priemere pre osem konsolidovaných
administratívnych obcí); kraje zriaďujú len doplnkovú sieť nemocníc vyšších typov;
- v Maďarsku: samospráva (župy, prípadne mestá) zriaďuje v súčasnosti už len menej ako
desatinu všetkých nemocníc, nemocnice s územnou pôsobnosťou na úrovni žúp zriaďujú
regionálne orgány štátu, ktorých je osem (v priemere pre 1 230 tis. obyvateľov a 11 630 km2,
400 fragmentarizovaných obcí);
- v Českej republike: keďže väčšina nemocníc je privátnych alebo štátnych, zriaďovanie
nemocníc samosprávnymi krajmi (v priemere pre 749 tis. obyvateľov a 5630 km2, 447
fragmentarizovaných obcí) má len doplnkový charakter a mali by len kompletizovať sieť,
vytvorenú inými zriaďovateľmi, pričom zriaďovanie nemocníc mestami a zväzkami obcí má
len okrajový charakter;
- na Slovensku: aj tu má väčšina nemocníc privátneho alebo štátneho zriaďovateľa. Zriaďovanie
nemocníc vyššími územnými celkami (v priemere pre 674 tis. obyvateľov a 6130 km2, 361
fragmenatrizovaných obcí) má síce len doplnkový charakter ale aj tu by malo len
kompletizovať sieť, vytvorenú inými zriaďovateľmi, pričom zriaďovanie nemocníc mestami
má len celkom okrajový charakter.
Ako prevažujúce tendencie môžeme označiť:
- pri silnej ingerencii trhu nie vždy úspešnú snahu o určitú proporciu štátnych a súkromných
nemocníc, pričom komparovaným štátom sa darí udržiavať si vedúcu pozíciu v zriaďovaní
nemocníc najvyšších typov (spolu s univerzitami), vyváženú pozíciu si udržiava aj pri
nemocniciach vysoko špecializovaných;
- regionálne orgány majú najčastejšie funkciu kompletizovania štruktúry nemocníc v území: tu
sa teritoriálne vykonáva táto pôsobnosť rádovo pre územie s viac ako pol miliónom až
miliónom obyvateľov. Pokiaľ je regionálnym orgánom zverená širšia pôsobnosť, týka za to
zriaďovania siete základného typu nemocníc s územnou pôsobnosťou pre cca 150 tis.
obyvateľov - čo je variantné riešenie oproti tejto pôsobnosti v rukách štátu;
- zriaďovanie nemocníc orgánmi miestnej samosprávy je len okrajovým javom a celkove je
miestna samospráva vytláčaná z pozície poskytovateľa zdravotníckych služieb.
3.3 Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a regiónov v krajinách V4
Aj v tejto oblasti pôsobia vo všetkých porovnávaných krajinách popri verejných
poskytovateľoch a zriaďovateľoch aj poskytovatelia a zriaďovatelia súkromní.
63

Komparované podoby opatrovateľskej služby, na ktorú sme sústredili pozornosť z
hľadiska pôsobnosti obcí, sú v komparovaných krajinách pomerne rozdielne. Spoločnými
charakteristikami sú, že obce sú významnejšími poskytovateľmi opatrovateľskej služby ako iné
subjekty (súkromné, cirkevné) vo všetkých komparovaných krajinách. A spoločnou
charakteristikou je aj to, že ide vo všetkých krajinách o nedostatkovú službu, ktorá pokrýva len
malý podiel relevantnej vekovej kohorty (PL 1 %, HU 7 %, CZ 10 %, SK 2 %). To súvisí
predovšetkým s nedostatkom financií v rozpočtoch obcí (najmä malých obcí) na jej výkon,
keďže len zanedbateľná časť osôb, ktorí túto službu potrebujú, disponuje dostatkom vlastných
súkromných zdrojov aby si ju mohla v plnom rozsahu uhrádzať, hoci všade na úhradu tejto
služby prispieva (alebo by mal prispievať) aj klient:
- v Poľsku, aj v dôsledku väčšieho zastúpenia tradičného modelu viacgeneračnej rodiny, je
zatiaľ na kapacity opatrovateľských služieb najmenší tlak. Aj tak sa obce neobišli bez
subvencovania týchto služieb štátom (hoci v Poľsku ide o kapacitne konsolidované obce s
priemerným počtom 16 tisíc obyvateľov);
- v Maďarsku je pokrytie relevantnej populácie z porovnávaných krajín druhé najvyššie, čo je
však výsledok krytia významnej časti nákladov na túto službu formou štátom financovaného a
župami poskytovaného príspevku, vyplácaného opatrovateľom župami. Župy, ktoré aj
organizačne zabezpečujú opatrovateľskú službu, ako orgány regionálnej správy pritom
pokrývajú územia v priemere s vyše 400 tisíc obyvateľmi;
- v Českej republike je pokrytie relevantnej populácie z porovnávaných krajín najvyššie, ide
takisto o výsledok krytia významnej časti nákladov na túto službu štátom poskytovaným
príspevkom na starostlivosť, ktorý je vyplácaný opatrovaným osobám. Opatrovateľskú službu
pritom neposkytujú všetky obce, ale len obce s rozšírenou pôsobnosťou, ktoré pokrývajú v
priemere územie s plochou 210 km2 a s cca 27 tisíc obyvateľmi;
- v Slovenskej republike napriek pretrvávajúcej prítomnosti viacgeneračnej rodiny najmä vo
vidieckom prostredí je potreba poskytovania opatrovateľskej služby vyššia ako súčasný stav.
Nízky finančný potenciál klientov a nedostatok vlastných zdrojov v rozpočtoch obcí (z ktorých
každá pri priemernej veľkosti 1800 obyvateľov má túto službu poskytovať) napokon viedol k
tomu, že sa táto služba udržiava len vďaka dotáciám z eurofondov a týka sa len obcí do 1000
obyvateľov (ktorých je na Slovensku 68 %).
Ako prevažujúce tendencie tu môžeme označiť
- efektívnejšie sa javí zverenie tejto úlohy do pôsobnosti takého stupňa verejnej správy, ktorá
pokrýva potreby aspoň 15-25 tisíc obyvateľmi;
- efektívnejšie sa javí financovanie tejto služby z verejných rozpočtov transferom nie na obce,
ale na užívateľov týchto služieb, čo napokon umožňuje rozvinúť širšiu variabilitu
poskytovateľov týchto služieb;
- efektívnejšie sa javí vykonávanie tejto služby ako výkonu štátnej správy (napríklad ak sa
vyššie uvedený transfer vypláca ako dávka štátnej sociálnej podpory) a nie v režime samosprávy.
Pokiaľ ide o zariadenia typu domovov sociálnych služieb pre seniorov (domovov
dôchodcov), je tento podiel pomerne významný vo väčšine porovnávaných krajín (PL 28 %, H
36 %, CZ 50 %, SK 55 %). Napriek tomu regionálne orgány majú stále dôležitú úlohu:
- v Poľsku: okresy (123 tis. obyvateľov, 1000 km2, osem konsolidovaných administratívnych
obcí) sú jasne dominantným zriaďovateľom tohto typu sociálnych služieb;
- v Maďarsku si najmä župy (499 tis. obyvateľov, 4650 km2, 123 fragmentarizovaných obcí)
udržali významnú pozíciu v tejto oblasti, aj keď iniciatíva štátu, ktorá tu tiež charakterizuje
vývoj s cieľom zvýšenia efektívnosti, sa realizuje tiež prostredníctvom okresov (56 tis.
obyvateľov. 530 km2, 18 fragmentarizovaných obcí), pričom pozícia obcí sa uchováva vlastne
len v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta a ďalších väčších miest;
- v Českej republike pri vysokej miere podielu neštátnych zriaďovateľov a poskytovateľov
sociálnych služieb majú najvyšší podiel na zriaďovaní domovov dôchodcov aj mestá a obce s
rozšírenou pôsobnosťou (28 tis. obyvateľov, 210 km2, 16 fragmentarizovaných obcí), ale aj
samosprávne kraje (749 tis. obyvateľov, 5630 km2, 447 fragmentarizovaných obcí);
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- na Slovensku pri takisto vysokom podiele neštátnych zriaďovateľov a poskytovateľov
sociálnych služieb majú takisto najvyšší podiel na zriaďovaní zariadení pre seniorov (domovov
dôchodcov) mestá a obce, pričom údaj o ich priemernej veľkosti (8442 obyvateľov) je skreslený
takmer štvrtinovým podielom obcí do 1000 obyvateľov (ktoré tvoria 68 % obcí na Slovensku)
medzi zriaďovateľmi, druhým najvýznamnejším verejným zriaďovateľom sú samosprávne
kraje (674 tis. obyvateľov, 6130 km2, 361 fragmentarizovaných obcí).
Ako prevažujúce tendencie možno identifikovať
- zrejmú dominanciu nadobecných zriaďovateľov domovov dôchodcov
- pri regionálnych zriaďovateľoch aj pri veľkom rozptyle ich personálnej kapacity (od
desaťtisícov do státisícov obyvateľov) sa medián pohybuje medzi 50 a 100 tisícami obyvateľov.
3.4 Odporúčania
Môžeme teda uzavrieť, že existuje v stredoeurópskych podmienkach určitou praxou ale
aj určitými prvkami hlbšej spoločnej kultúrno-sociálnej identity podmienené určité
preferovateľné parametre pre voľbu správnych jednotiek, ktoré možno považovať za vhodné
pre zriaďovateľskú funkciu nemocníc (cca 100-150 tisíc obyvateľov), všeobecných stredných
škôl (do 100 tisíc obyvateľov) a domovov dôchodcov (50-100 tisíc obyvateľov). Tieto verejné
služby (resp. verejné služby tohto typu) by mali byť teda spravidla poskytované v regionálnych
jednotkách tejto veľkosti z hľadiska počtu obyvateľov a - samozrejme - aj s prihliadnutím k
plošnému perimetru a prípadne aj k štruktúre sídel v regióne, s tým súvisiacej dopravnej
obslužnosti a pod. Podobne pre voľbu správnych jednotiek, ktoré možno považovať za vhodné
pre zriaďovateľskú funkciu základných škôl možno odporúčať jednotky miestnej správy s
veľkosťou okolo 15 tis. obyvateľov (aj keď môžu zahŕňať zriadenie viacerých škôl, resp.
vytvorenie viacerých školských obvodov) a podobnú veľkosť možno odporúčať aj pre zverenie
zriaďovateľskej pôsobnosti pre výkon (resp. zabezpečenie) opatrovateľskej služby. Treba
zároveň zvážiť, či majú mať obce (prinajmenšom vo fragmentarizovanej štruktúre) vôbec
nejaké úlohy v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb.
Každá krajina v rámci svojich reformných snáh o optimalizáciu a efektivitu
poskytovania verejných služieb buď zvolí pre zriaďovateľské pôsobenie k poskytovaniu
uvedených služieb také existujúce jednotky, ktoré týmto parametrom vyhovujú (ako to urobili
v Poľsku), alebo ich vytvorí (ako to urobili v Českej republike alebo v Maďarsku).
Zároveň z toho vyplýva pre prípadnú komunálnu reformu v SR odporúčanie pre
vytváranie konsolidovaných jednotiek buď toho typu ako reprezentujú obce (gminy) v Poľsku
alebo obce s povereným obecným úradom (obce II. typu) v Českej republike. Treba tiež
zvažovať, akú štruktúru verejnej správy (zrejme skôr územnej štátnej správy) by bolo vhodné
vytvoriť na Slovensku tak, aby jej jednotky (v počte cca 50, resp. cca 30 - 50) pri priemernom
počte cca 100 tisíc obyvateľov (resp. 100-150 tisíc obyvateľov) boli optimálne ako
zriaďovatelia základných typov stredných škôl (gymnázií a pod.) s vyňatím zriaďovateľskej
funkcie k odborným školám do pôsobnosti krajov (vyšších územných celkov) a (v prípade
jedinečných škôl) do pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy, alebo celkove do pôsobnosti
vecne príslušných viacerých rezortov. Tieto jednotky by zároveň mali povinnosť zriaďovať
nemocnice zo základnou štruktúrou oddelení. Ukazuje sa, že členenie Slovenska na 38 okresov
v období rokov 1990 - 1996 (keď sa ešte ale neriešil problém zverovania zriaďovateľskej
pôsobnosti v dnešných parametroch) by tejto požiadavke vyhovovalo lepšie ako dnešná
existencia 79 okresov, ktorých funkčnosť je z tohto hľadiska neidentifikovateľná.
Záver
Pokúsili sme sa v tejto štúdii syntetizovať viaceré poznatky, ku ktorým sme dospeli pri
riešení celého radu čiastkových otázok v rámci úlohy VEGA 1/0757/17 Verejná správa ako
poskytovateľ verejných služieb sociálneho štátu - využitie zahraničných skúseností pre reformy
v Slovenskej republike. Riešenie bolo limitované nielen dostupnosťou rôznych informácií
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(napríklad celý rad údajov o reforme prebiehajúcej v posledných rokoch v Maďarsku ešte
nenašiel svoje vyjadrenie ani v oficiálne zverejnených štatistikách), ale aj v kapacitných
možnostiach výskumného tímu.
Na druhej strane sa v rámci riešenia úlohy uskutočnilo viacero zaujímavých parciálnych
analýz, ktoré budú súhrnne prezentované na inom mieste, a ktoré otvárajú ešte viaceré ďalšie
roviny skúmania danej témy. Možno povedať, že tak táto štúdia, ako aj ďalšie publikované
štúdie v rámci riešenia úlohy VEGA môžu byť dobrým východiskom pre pokračovanie
výskumu vo viacerých dimenziách:
Prvou takouto dimenziou by bolo možné rozšírenie súboru komparovaných krajín - a to
nielen kvantitatívne, ale aj so zohľadnením iných verejnopolitických kontextov, napríklad s
rozdielnou mierou centralizácie či decentralizácie verejnej správy v danej krajine a pod.
Druhou dimenziou by mohlo byť rozšírenie štruktúry orgánov verejnej správy či už
citlivejším skúmaním rozdielov pri poskytovaní rôznych služieb v režime originálneho výkonu
orgánmi samosprávy alebo preneseného výkonu štátnej správy, alebo rôznych modeloch
usporiadania verejnej správy.
Treťou dimenziou by bolo možné rozšírenie sortimentu komparovaných verejných
služieb: do komparovaného súboru by sa takto mohli dostať nielen ďalšie "soft" verejné služby
(napríklad služby kultúry - ako napr. verejné knižničné služby), ale aj verejné služby akými sú
napríklad služby verejnej dopravy a pod.
Štvrtou dimenziou, v ktorej by sa mohlo rozšíriť skúmanie v priestore, otvorenom
končiacou výskumnou úlohou, by mohlo byť ďalšie rozšírenie konkrétnych komparovaných
služieb aj v tých oblastiach, ktorým sme sa venovali aj v tejto štúdii - napríklad o komparovanie
zriaďovateľskej pôsobnosti ale aj financovania a pod. predškolských zariadení atď.
Napriek tomu však vyslovujeme presvedčenie, že ciele, ktoré si výskumný tím v
projekte vytýčil, boli splnené a závery a odporúčania, ku ktorým sme dospeli, hoci majú len
charakter de lege ferenda a nie sú normatívnymi závermi, môžu byť pri budúcich reformných
krokoch vo verejnej správe na vnútroštátnej úrovni - miestnej a regionálnej - primerane
zužitkované.
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Úvod
Vnútorné štátoprávne usporiadanie každej krajiny ovplyvňuje rozdelenie vecných
kompetencií a rozhodovacej autonómie medzi jednotlivé vládne úrovne, ovplyvňuje funkciu
a úlohy ktoré samospráva plní. V najširšom slova zmysle možno samosprávu vymedziť ako
samostatnú, nezávislú správu vlastných záležitostí, samostatné spravovanie záležitostí, ktoré sa
bezprostredne dotýkajú obyvateľov. Každá samospráva sa právom spravovať vlastné záležitosti
vymedzuje k iným samosprávnym či nesamosprávnym subjektom. Samospráva predstavuje vo
verejnej správe výkonné pôsobenie a ovplyvňovanie spoločenského života prostriedkami
neštátneho charakteru. Je výrazom demokratickej správy vecí verejných na miestnej alebo
regionálnej úrovni a predstavuje tak základ demokratickej organizácie verejnej moci.
Samospráva nepredstavuje iba výkon kompetencií, ale tiež tvorbu samosprávnej moci
v medziach platného práva. Samospráva v značnom rozsahu stanovuje svoje ciele,
k dosiahnutiu ktorých následne svojím výkonom smeruje (Průcha 1999, s. 18). Spravovanie
vlastných záležitostí si vyžaduje určitý právny rámec.
Územná samospráva tvorí významnú súčasť usporiadania spoločnosti. Existencia
územnej samosprávy je dôsledkom toho, že štát uznáva schopnosti územnej samosprávy
zabezpečovať efektívnejšie niektoré úlohy, činnosti, hlavne verejné statky pre obyvateľstvo,
ktoré sú vo verejnom záujme (Peková 2011, s. 73). Vnímame ju ako určitú špecifickú
spoločenskú činnosť, ktorá má riadiaci aj organizačný charakter zameraný na verejné záležitosti
a je determinovaná verejným záujmom. Slúži najmä na zabezpečovanie úloh spoločenstva
občanov.
Rada Európy prijala 15. októbra 1985 Európsku chartu miestnej samosprávy, ku ktorej
v roku 2000 pristúpila aj Slovenská republika. Podľa článku 3 tejto charty predstavuje
existencia územnej samosprávy realizáciu práva jej orgánov spravovať a riadiť podstatnú časť
verejných záležitostí v rámci vlastnej, zákonom vymedzenej kompetencie a v súlade so
záujmami obyvateľov príslušnej územnej jednotky Toto právo vykonávajú rady alebo
zastupiteľstvá, ktorých členovia sú slobodne volení na základe priame, rovného a všeobecného
volebného práva. Článok 9, bod 2 uvádza, že finančné zdroje miestnych orgánov sú úmerné
kompetenciám, ktoré im ukladá ústava alebo zákon.
Územná samospráva patrí k podstatným princípom slovenského konštitucionalizmu.
V znení Ústavy Slovenskej republiky (čl. 64, čl. 65, ods. 1) sa uvádza: „Územnú samosprávu
tvorí obec a vyšší územný celok. Obec a vyšší územný celok sú právnické osoby, ktoré za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária s vlastným majetkom a so svojimi
finančnými prostriedkami.“
Ide o jeden z univerzálnych prvkov ústavnoprávnej aj administratívnoprávnej regulácie,
ktorý sa v právnej teórii označuje ako oblasť preneseného výkonu štátnej správy. Kompetencie
vykonávané orgánmi územnej samosprávy majú väčšinou originálnu povahu a nemôže ich
obmedziť ani zrušiť žiaden iný orgán verejnej správy, s výnimkou prípadov, keď ta stanoví
osobitný právny predpis. To neznamená, že na tieto orgány nemôžu byť delegované aj
kompetencie originálne patriace do iných subsystémov administratívneho systému – prenesené
kompetencie.
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Na samosprávne kraje prešli pôsobnosti na úseku pozemných komunikácií, dráh, cestnej
dopravy, civilnej ochrany, sociálnej pomoci, územného plánovania, školstva, telesnej kultúry,
divadelnej činnosti, osvetovej činnosti a ďalšie, pričom samosprávny kraj zabezpečuje plnenie
týchto úloh z vlastných rozpočtov.
Na prechod kompetencií z orgánov verejnej správy na obce a vyššie územné celky
nadväzoval proces fiškálnej decentralizácie, ktorý umožnil územnej samospráve získať zdroje
na financovanie originálnych kompetencií. Zmyslom decentralizácie bolo posilniť postavenie
samosprávy, ale aj jej zodpovednosti za zabezpečovanie služieb občanom. Fiškálna
decentralizácia nahradila dotácie zo štátneho rozpočtu do rozpočtov územnej samosprávy na
výkon ich originálnych kompetencií daňovými príjmami, o ktorých použití rozhodujú
samosprávy samostatne. Tento systém financovania posilňuje samostatnosť a zodpovednosť
samosprávy pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb občanovi.
Fiškálna decentralizácia je kľúčovým komponentom decentralizácie. Každá úvaha
o reorganizácii či reštrukturalizácii vo verejnom sektora by mala byť sprevádzaná úvahami
o efektívnom a transparentom spôsobe financovia vo verejnom sektore. Ak má územná
samospráva efektívne vykonávať decentralizované funkcie, musí mať právomoc:
a) získavať adekvátne príjmy
a) robiť výdavkové rozhodnutia (Jílek 2008, s. 15).
Kompetencie, ktoré obce a VÚC vykonávajú v režime preneseného výkonu štátnej
správy sú naďalej financované zo štátneho rozpočtu a nie sú predmetom fiškálnej
decentralizácie. Systém územnej samosprávy sa na Slovensku dotvoril prijatím zákona č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Podľa
tejto zákonnej úpravy bol prijatý model, kde samosprávne kraje vykonávajú úlohy regionálnej
samosprávy a obdobne realizujú niektoré úlohy prenesenej štátnej správy.
Samosprávne kraje vytvárajú na území Slovenskej republiky druhú regionálnu úroveň
územnej samosprávy. Celkovo sa na území Slovenskej republiky nachádza 8 samosprávnych
krajov. Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom
a príjmami a pritom chráni a zabezpečuje práva a záujmy svojich obyvateľov. Pri výkone
samosprávy sa stará najmä o všestranný rozvoj územia a potreby svojich obyvateľov, ktorým
je každý kto má trvalý pobyt v obci, ktorá sa nachádza na území samosprávneho kraja.
Právny rámec sociálnych služieb v Slovenskej republiky
Procesom decentralizácie prešla právomoc pri poskytovaní sociálnych služieb na obce
a samosprávne kraje, pričom cieľom tohto procesu bolo zvýšiť zodpovednosť a aj samostatnosť
orgánov samosprávy pri uspokojovaní potrieb obyvateľstva. Hlavným účelom
decentralizačného procesu bolo zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb v súlade
s princípom subsidiarity.
Systém sociálnych služieb je systémom dynamickým. Tento systém prešiel od roku
2011 viacerými legislatívnymi zmenami. Zákonom č. 50/2012 Z. z. sa zmenil a doplnil zákon
o sociálnych službách, ktorým došlo k významnej zmene v spôsobe financovania zariadení
sociálnych služieb, ktoré boli zriadeného alebo založené obcami a neverejnými poskytovateľmi
vybraných druhov sociálnych služieb a to prostredníctvom účelovej dotácie z Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytnutej obciam. Zákon č. 185/2012
Z. z. zrušil povinnosť samosprávy určovať úhradu za vybrané sociálne služby najmenej vo
výške 50% ekonomicky oprávnených nákladov na sociálnu službu. Na základe zákona č.
485/2013 Z. z. sa vyžaduje zlepšenie kvality, dostupnosť a udržateľnosť sociálnych služieb,
podpora zariadení rodinného typu, nová skupina sociálnych služieb krízovej intervencie,
upravujú sa podmienky kvality sociálnych služieb a aj systém ich hodnotenia. Zákon č.
185/2014 Z. z. predstavuje novú právnu úpravu, ktorá zabezpečuje previazanosť právnej úpravy
poskytovania sociálnej starostlivosti v oblasti zdravotnej starostlivosti, s právnou úpravou
poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti.
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Legislatívny rámec Slovenskej republiky pre sociálne služby sa vytvára aj na základe
dokumentov Európskej únie, konkrétne je to Európska sociálna charta, Akčný plán Rady
Európy pre ľudí so zdravotným postihnutím pre roky 2006 -2015, Dohovor Organizácie
spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčný protokol k Dohovoru
o právach osôb so zdravotným postihnutím, Európska charta pre rodinných opatrovateľov,
Stratégia a ciele vo vybraných krajinách Európskej únie.
Proces deinštitucionalizácie sa na území Slovenskej republiky začal na konci roku 2011.
V tomto roku Vláda Slovenskej republiky prijala „Stratégiu deinštitucionalizácie systému
sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike“. Základným zámerom
transformácie a deinštitucionalizácie v Slovenskej republike je vytvorenie a zabezpečenie
podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov, odkázaných na pomoc
spoločnosti, v prirodzenom sociálnom prostrední komunity, prostredníctvom kvalitných
alternatívnych služieb vo verejnom záujme, ktoré im umožnia slobodný a nezávislý spôsob
života s podporou komunity, odborníkov, členov rodiny, dobrovoľníkov prechodom z prevažne
inštitucionálneho spôsobu poskytovania sociálnych služieb na komunitnú starostlivosť
a rozširovaním alternatívnych možností uspokojovania potrieb detí, ktoré boli odňaté zo
starostlivosti rodičov.
Okrem vyššie spomínanej stratégie bol schválený aj „Národný akčný plán prechodu
z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 –
2015“. Základné ciele boli v oblasti vzdelávania a supervízie manažmentu, pracovníkov
a prijímateľov sociálnych služieb, pomoci v oblasti podporovaného zamestnávania
a informovanie o procese deinštitucionalizácie a nových komunitných službách.
Následne bol spracovaný vládny dokument „Národné priority rozvoja sociálnych
služieb na roky 2015 – 2020 a tiež „Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na
komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2016 – 2020“. Obidva
dokumenty vychádzajú z aktuálnej situácie poskytovania sociálnych služieb na Slovensku.
Samostatným problémom sa stáva udržateľnosť financovania sociálnych služieb zo strany štátu,
vyššieho územného celku, mesta a obce, prijímateľa a poskytovateľa. Oba tieto dokumenty sú
v súlade so sociálnou politikou Európskej únie a kladú dôraz na potrebu humanizácie
sociálnych služieb a zmenu inštitucionálnej starostlivosti, ktorá prevláda na území Slovenskej
republiky.
Aktuálnu situáciu v poskytovaní sociálnych služieb reflektujú „Národné priority
rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020“. Súčasnosť je vyjadrená nedostatkom kapacít
sociálnych služieb, ktoré sú poskytované v prirodzenom prostredí občanov, potrebou
zabezpečovať udržateľnosť financovania sociálnych služieb a rozvoja ich kvality.
Sociálne služby
Viacerí autori (napr. Repková 2017, s. 77), zdôrazňujú , že služby zamerané na
spokojovanie sociálnych potrieb ľudí majú osobitnú podstatu vyplývajúcu z potreby
doplňovania trhovej regulácie v službách rozličnými podpornými opatreniami, pretože trh
nemôže nahrádzať garanciu štátu v ochrane všeobecných verejných záujmov. Koncept
sociálnych služieb je založený na spoločných hodnotách a cieľoch, akými sú univerzálny
prístup pre všetkých, garancia kontinuity služby, kvalita služieb, možnosť dovoliť si službu a
jej udržateľnosť, súladnosť s potrebami užívateľov, ochrana konzumenta služby.
Procesom decentralizácie prešla právomoc pri poskytovaní sociálnych služieb na obce
a samosprávne kraje, pričom cieľom tohto procesu bolo zvýšiť zodpovednosť a aj samostatnosť
orgánov samosprávy pri uspokojovaní potrieb obyvateľstva. Hlavným účelom
decentralizačného procesu bolo zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb v súlade
s princípom subsidiarity.
Poskytovanie sociálnych služieb má v Európe tradíciu, ktorá je v súlade s európskou kultúrou
vôbec. Ako sociálne služby sa označujú služby, ktoré sú výkonmi a darmi poskytované bez
úhrady, alebo za čiastočnú alebo plnú úhradu vzniknutých nákladov. Cieľom sociálnej pomoci,
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a teda aj sociálnych služieb je predovšetkým usilovať o to, aby občan znova získal schopnosť
zabezpečovať svoje potreby vlastným pričinením, prípadne mu pomáhať po dobu, počas ktorej
toho nie je schopný sám (Rektořík 2007, s. 191).
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách definuje sociálnu službu ako odbornú
činnosť, obslužnú činnosť, alebo ďalšiu činnosť, alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané
na :
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
a) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život a na
podporu jej začlenenia do spoločnosti.
b) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,
c) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
d) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
e) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc
pri starostlivosti o dieťa.
Sociálna funkcia sa v regionálnej samospráve začala napĺňať ako dôsledok prijatia
zákona č. 416/2001 Z. z. ktorým došlo k presunu kompetencií v oblasti sociálnej pomoci zo
štátnej správy na samosprávne kraje. Samosprávny kraj poskytuje starostlivosť v zariadeniach
sociálnych služieb (domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť
týždenne, domoc sociálnych služieb pre dospelých, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne
a týždenne, zariadenie chráneného bývania, domov pre osamelých rodičov, stanice
opatrovateľskej služby, zriadenia pestúnskej starostlivosti, útulok, rehabilitačné stredisko ,
domoc sociálnych služieb pre deti).
Samosprávny kraj vypracúva koncepcie sociálnych služieb, sociálnej prevencie
a sociálneho poradenstva na svojom územní. Súčasne rozhoduje o poskytovaní sociálnych
služieb. Je správnym orgánom v konaniach napr. odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú
v zariadené podporovaného bývania. Vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
poskytuje základné sociálne poradenstvo, uzatvára zmluvu napr. o poskytovaní finančného
príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy.
Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby chápe zákon ako zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného
ošatenia, obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Úrad samosprávneho kraja je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu
službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove
sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení. Zároveň v týchto zariadeniach zabezpečuje
poskytovanie sociálnej služby fyzickým osobám, ktoré sú na poskytovanie sociálnej služby
odkázané. Taktiež poskytuje alebo zabezpečuje sociálnu službu v zariadeniach, kde nie je
potrebné posudzovať odkázanosť fyzickej osoby na sociálnu službu a to: v útulku, v zariadení
núdzového bývania, v domove na pol ceste, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v
integračnom centre, tlmočnícku službu, sociálne poradenstvo. Pri výkone opatrení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately poskytuje alebo zabezpečuje sociálnu službu v
krízovom stredisku, resocializačnom stredisku, detskom domove pre maloletých bez sprievodu,
pestúnskom zariadení. Ďalšia činnosť úradu samosprávneho kraja je v zmysle zákona o
sociálnych službách zameraná na zápis poskytovateľov sociálnych služieb vo svojom územnom
obvode do registra, na vedenie a vykonávanie zmien v registri poskytovateľov sociálnych
služieb. Samosprávny kraj zriaďuje, zakladá, metodicky usmerňuje, kontroluje, zabezpečuje a
financuje poskytovanie sociálnej služby vo svojej pôsobnosti. Na účely spracovania
štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov poskytuje orgánom verejnej správy údaje z
oblasti sociálnych služieb.
Spôsoby zabezpečovania sociálnych služieb na úrovni regionálnej samosprávy.
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Financovanie sociálnych služieb je častou témou diskusií v rámci systému sociálnych
služieb.
Vo verejných službách, podobne aj sociálnych službách, sa využíva tzv. verejnosúkromnom mix financovania, pričom nejde len o obligatórne (povinné) či fakultatívne
(nezáväzné, dobrovoľné) dotácie z verejných zdrojov (štát, VÚC, obce) ale aj participáciu
súkromných zdrojov poskytovateľa a prijímateľa sociálnej služby (a jeho rodiny) v kontexte
princípu subsidiarity a iné zdroje (Korimová 2007, s. 84).
Na Slovensku sa v súčasnosti financovanie sociálnych služieb uskutočňuje
kombináciou viacerých zdrojov. Využíva sa kombinácia súkromných zdrojov s verejnými
zdrojmi, spolufinancovanie sociálnych služieb členmi rodiny, užívateľ sociálnej služby je
chránený pred neprimerane vysokou úhradou za sociálne služby a iné. Primárne sú však
sociálne služby založené na princípe solidarity, subsidiarity a udržiavania rovnováhy medzi
nimi. Spôsobom súčasného financovania možno vysvetliť zdroje viacerých problémov vo
financovaní sociálnych služieb. Problematika financovania sociálnych služieb predstavuje
samozrejme širšiu otázku. Súvisí s postojmi širokej verejnosti k spoločenskej medzigeneračnej
solidarite a k deľbe zdrojov a príležitosti pre rozličné cieľové skupiny. Úlohu zohráva aj
pripravenosť aktérov sociálnych služieb učiť sa novým veciam a postupom a inšpirovať sa
dobrou domácou či medzinárodnou praxou (Repková 2012, s. 53-54).
Zákon o sociálnych službách zrovnoprávňuje verejných a neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb. Ustanovuje povinnosť obcí a samosprávnych krajov poskytovať
registrovanému subjektu finančný príspevok na úhradu nákladov za poskytované sociálnu
službu, ktorá patrí do ich samosprávne pôsobnosti. Pri zabezpečení financovania sociálnej
služby aj samospráva zohľadňuje nielen výšku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu, čo
spadá do jej kompetencie, ale aj druh a formu sociálnej služby, aby mohla určiť a odporučiť
spôsob ich financovania. Pred použitím vlastných finančných zdrojov identifikuje príjem
prijímateľa sociálnej služby, príspevky zo štátu na vybranú službu, možnosť ďalšej participácie
verejných zdrojov (napr. zdravotné poistenie) (Korimová 2007, s. 102).
V oblasti financovania sa do povedomia dostáva aj systém samoplatcovstva, ktorý bol
prijatý novelizáciou zákona o sociálnych službách. Klienti, ktorí za službu platia v plnej výške
a teda nečerpajú verejné zdroje, nemusia tak pri objednávaní sociálnej služby predkladať
rozhodnutie o odkázanosti na pomoc inej osoby.
Výdavky na sociálne služby
Výdavky na sociálne služby sa členia v zmysle rozpočtovej klasifikácie na bežné
výdavky a kapitálové výdavky. Sledovanie celkových výdavkov umožňuje komparáciu ich
výšky podľa samosprávnych krajov a sledovaných období. O roku 2013 dochádza k rastu
celkových výdavkov na sociálne služby.

Obrázok 1 Vývoj celkových výdavkov na sociálne služby v samosprávnych krajoch v rokoch
2013 – 2017
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Zdroj: Vlastné spracovanie na podľa záverečných účtov samosprávnych krajov z rokov 2013 –
2017.
Najnižší objem finančných prostriedkov vynaložil Trnavský samosprávny kraj17 866 827 €. Najvyšší objem finančných prostriedkov vynaložil Žilinský samosprávny kraj –
31 767 525€. Nitriansky samosprávny kraj na sociálne zabezpečenie v roku 2013 vynaložil
28 469 971 €. V roku 2014 došlo k výraznému zníženiu celkových výdavkov len
v Trenčianskom samosprávnom kraji. Zníženie predstavovalo 2 278 684 € oproti výške
výdavkov vynaložených v roku 2013. V ostatných krajoch celkové výdavky narastali.
K výraznému nárastu výdavkov v roku 2015 došlo v Košickom samosprávnom kraji, kde
výdavky vzrástli o 4 305 722 €. Najmenší nárast zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj o 264 999 € . Žiaden zo samosprávnych krajov v roku 2015 neznížil svoje celkové výdavky na
sociálne služby. V roku 2016 došlo k nárastu celkových výdavkov v Nitrianskom
samosprávnom kraji, kde výdavky narástli o 5 738 729 €. V Trnavskom samosprávnom kraji
výdavky vzrástli o 2 777 314 €, v Žilinskom samosprávnom kraji o 2 138 924 €
a v Banskobystrickom samosprávnom kraji o 2 105 351 €. Pokles výdavkov môžeme sledovať
v Košickom samosprávnom kraji, kde ich výška klesla o 275 591 €. V poslednom roku
sledovaného obdobia vo všetkých samosprávnych krajoch došlo k zvýšeniu výdavkov na
sociálne služby. Najmenej finančných prostriedkov vynaložil Trenčiansky samosprávny kraj
a to 23 372 182€, najviac prostriedkov vynaložil Žilinský samosprávny kraj a to 41 439 785 €.
Rástol aj objem finančných prostriedkov na sociálne služby na osobu trvale bývajúcu na území
tohto kraja.

Obrázok 2 Vývoj výdavkov na sociálne služby na osobu trvale bývajúcu v samosprávnom kraji
v rokoch 2013 – 2017.
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Verejnej databázy údajov a údajov zo
záverečných správ samosprávnych krajov z rokov 2013 – 2017.
Najvyššie výdavky na sociálne služby na osobu boli vynaložené v Žilinskom
samosprávnom kraji, kde tieto výdavky boli vo výške 46,01 € a najmenej výdavkov vynaložil
Košický samosprávny kraj, a to 27,43 €. Bratislavský samosprávny kraj v rokoch 2013 a 2014
vynaložil výdavky na osobu v takmer rovnakom množstve (2013 – 37,16 €, 2014 – 37,22 €).
V nasledujúcom roku došlo k poklesu výdavku na 36,71 €, nakoľko došlo k navýšeniu počtu
osôb trvale bývajúceho v tomto kraji. V rokoch 2016 a 2017 sa tento výdavok mierne zvýšil,
pričom najvyššiu hodnotu dosahoval v roku 2017, kedy dosiahol výšku 38,72 €. V Nitrianskom
samosprávnom kraji mali výdavky na osobu na sociálne zabezpečenie narastajúci charakter,
pričom v roku 2013 výška výdavku bola 41,46 € na osobu. Najviac peňazí samosprávny kraj
poskytol v roku 2017 a to 61,21 €. V tomto období došlo k poklesu osôb trvale bývajúcich
v kraji o 7 970 osôb. V Trnavskom samosprávnom kraji mali výdavky na sociálne zabezpečenie
na osobu taktiež narastajúci charakter, keď v roku 2013 ich výška bola 32,04 € a v roku 2017
dosiahli výšku 41,56 € na osobu trvale bývajúci v samosprávnom kraji. V Trenčianskom
samosprávnom kraji môžeme vidieť v roku 2014 a v roku 2015, kedy tieto výdavky klesli na
hodnotu 32,44 € a 32,96 €. V nasledujúcich rokoch však došlo k navýšeniu, ktoré ako môžeme
vidieť na grafe, dosiahol výšku 39,79 €. Žilinský samosprávny kraj je krajom, ktorý poskytuje
najviac finančných prostriedkov na osobu trvale bývajúci v kraji, pričom je tretím
najľudnatejším krajom v rámci Slovenskej republiky. V roku 2013 mal tento výdavok hodnotu
46,01 € a v sledovanom období naďalej narastal, pričom v roku 2016 mal hodnotu 51,98 €
a v roku 2017 stúpol o 9,27 €, teda jeho výška bola 61,25 €. V sledovanom období
Banskobystrický samosprávny kraj taktiež poskytoval výdavky na sociálne zabezpečenie na
osobu s narastajúcim charakterom. Najmenšia hodnota bola vynaložená v roku 2013 a to 37,43
€ a najvyššia hodnota bola vynaložená v roku 2017 – 48,29 €. Došlo tak k nárastu týchto
výdavkov o 29,01 %. Najviac osôb trvale bývajúceho v samosprávnom kraji má Košický
samosprávny kraj, ktorý však vynakladá na tieto osoby najmenšie finančné prostriedky
spomedzi samosprávnych krajov Slovenskej republike. V roku 2013 bola výška tohto výdavku
27,43 €. V nasledujúcich obdobiach dochádzalo k minimálnemu nárastu a najvyššiu hodnotu
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môžeme pozorovať v roku 2017, ktorej výška bola 35,23 €. V prešovskom samosprávnom kraji
býva 823 000 obyvateľov.
Hlavné ťažisko poskytovania sociálnych služieb je na obciach. Regionálna samospráva však
svojou participáciou na tejto činnosti tvorí významný prvok plnšieho uspokojovania potrieb
obyvateľstva po sociálnych službách.
Záver
Sociálne služby sú v podmienkach Slovenskej republiky významnou súčasťou sociálnej
pomoci ako jedného z pilierov sociálnej ochrany. Občan má právo na výber sociálnej služby
a formy jej poskytovania a právo na výber poskytovateľa sociálnej služby. Druh sociálnej
služby, forma a rozsah jej poskytovania sa určia podľa nepriaznivej sociálnej situácie alebo
stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Poskytujú sa skoro výhradne
vo forme vecnej pomoci v závislosti od príjmu a majetku odkázanej osoby a jej rodiny. Zdrojom
ich financovania sú verejné rozpočty v kombinácii s príjmom odkázanej osoby aj jej rodiny, aj
z darov a iných príjmov.
Vecná povaha sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách nevylučuje, aby
samosprávne orgány nad rámec zákona poskytovali svojim obyvateľom finančnú pomoc ako
súčasť celkovej sociálnej politiky obce.
Sociálne služby sú založené primárne na princípoch solidarity a subsidiarity a
udržiavaní rovnováhy medzi nimi. Spôsobom súčasného uplatňovania týchto princípov a
narúšania potrebnej rovnováhy možno vysvetliť zdroje viacerých problémov vo financovaní
sociálnych služieb.
Problematika financovania sociálnych služieb je zložitou problematikou. Súvisí s
postojmi širokej verejnosti k spoločenskej medzigeneračnej solidarite a k deľbe zdrojov a
príležitostí pre rozličné cieľové skupiny. Mladí ľudia, ktorí sa chcú osamostatniť, mladí ľudia
zakladajúci rodiny, starší občania, znevýhodní občania, tí všetci sú užívateľmi sociálnych
služieb. Tým všetkým musí byť nápomocná územná samospráva pri riešení ťažkej životnej
situácie. Zdroje, ktoré vynakladá regionálna samospráva na sociálne služby medziročne rastie.
Rastie však aj počet ľudí uchádzajúcich sa o sociálne služby.
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Úvod
Územná samospráva na Slovensku pozostáva z dvoch úrovni, regionálnej a miestnej.
Reprezentantom regionálnej úrovne sú vyššie územné celky (samosprávne kraje), ktoré od roku
2002 opätovne začali vykonávať svoju činnosť po takmer 80-tich rokoch. Ako to vyplýva
z ústavného zakotvenia, jednotky územnej samosprávy (obce a VÚC) vystupujú ako právnické
osoby, autonómne hospodáriace s vlastným majetkom a vlastnými príjmami v zmysle platnej
legislatívy. Rovnako sú charakterizované ako samostatné územné samosprávne a správne celky,
z čoho vyplýva, že vykonávajú dvojakú pôsobnosť, a to originálnu a delegovanú. Výpočet
kompetencií, ktoré kraje vykonávajú v oblasti samosprávnej pôsobnosti je obsiahnutý v zákone
č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov, na druhej strane
kompetencie v oblasti preneseného výkonu štátnej správy je možné nájsť v zákone č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC v znení
neskorších predpisov.
Takéto rozdelenie kompetencií je dôležité aj z hľadiska zdrojov ich financovania.
Samosprávnu pôsobnosť napr. v oblasti kultúry, dopravy, zdravotnej starostlivosti či sociálneho
zabezpečenia, kraje financujú z vlastných zdrojov (daňových a nedaňových príjmov), pričom
delegovaný výkon štátnej správy napr. v oblasti stredoškolského vzdelávania financuje priamo
štát prostredníctvom účelových dotácií.
Ak má byť územná samospráva skutočne samosprávnou, musí byť do istej miery
nezávislá od peňažných prostriedkov štátu. Preto vo viacerých demokratických krajinách je
zámerom reforiem verejných financií posilňovať vlastné zdroje v rozpočtoch jednotiek
územnej samosprávy, rovnako tak zvyšovať ich relatívnu finančnú sebestačnosť, čo však
neznamená úplnú finančnú nezávislosť územnej samosprávy od štátu (Peková – Pilný – Jetmar
2005, s. 103).
Cieľom reformy verejnej správy, ktorá bola realizovaná v našich podmienkach v období
rokov 2002-2006, bolo dosiahnutie finančnej samostatnosti jednotiek územnej samosprávy,
posilnenie ich postavenia a zvýšenie ich zodpovednosti za veci verejné. Preto zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
ktorý je osobitným právnym predpisom pre finančné hospodárenie obcí a samosprávnych
krajov, bola definovaná kategória tzv. vlastných príjmov, ktorými majú byť financované
kompetencie týkajúce sa ich samosprávy. Tie boli pôvodne financované priamo zo štátneho
rozpočtu. Fiškálna decentralizácia nahradila dotácie na výkon ich originálnych kompetencií
daňovými príjmami, o ktorých použití rozhodujú samosprávy celkom samostatne (Veverková
2014, s. 5).
Finančné hospodárenie samosprávnych krajov na Slovensku a ukazovatele finančnej
samostatnosti
Schopnosť územnej samosprávy zabezpečovať a najmä financovať lokálne verejné
statky z vlastných daňových príjmov meria fiškálna kapacita, ktorá sa taktiež označuje ako
80

daňová kapacita, pretože reprezentuje objem daňových príjmov, ktorý môžu samosprávne
jednotky dosiahnuť aplikáciou priemernej daňovej sadzby. Ak okrem vlastných daňových
príjmov zohľadňujeme aj vlastné nedaňové príjmy, vtedy hovoríme o tzv. finančnej kapacite.
K indikátorom, ktoré ju hodnotia zaraďujeme pomerové ukazovatele benchmarkingového
charakteru, a to napr. mieru finančnej sebestačnosti, mieru samofinancovania či daňovú silu.
Vykonanie finančnej analýzy prostredníctvom naznačených indikátorov má značný význam pre
rozvojové procesy územnej samosprávy. Rovnako má poukázať na silné stránky hospodárenia
jednotiek územnej samosprávy, ktoré je potrebné ďalej podporovať. V súčasnosti je dôležité
podčiarknuť potrebu práce s týmito pomerovými ukazovateľmi aj v územnej samospráve. Ich
analýzou a následným vyhodnotením dokážu obce aj samosprávne kraje získavať ľahšie
odpovede na otázky, o ktoré sa zaujíma aj verejnosť, a v konečnom dôsledku vytvárajú
predpoklad kvalitnej finančnej politiky a stratégie v samospráve (Mihaliková 2011, S. 75).
V príspevku sa budeme venovať vyššie uvedeným ukazovateľom, okrem nich aj
indikátorom, ktoré slúžia na hodnotenie bežného hospodárenia, konkrétne ide o daňovú
sebestačnosť, ktorá sa vypočítava ako podiel daňových príjmov k celkovým bežným príjmov
VÚC. Cieľom príspevku je tak okrem hodnotenia ich finančnej samostatnosti aj naznačenie ich
celkového súčasného stavu hospodárenia a identifikácia faktorov, ktoré vplývajú na rozpočty
regionálnej samosprávy.
Obrázok 1: Ukazovatele finančnej kapacity
DAŇOVÁ SILA

•daňové príjmy/počet obyvateľov
DAŇOVÁ SEBESTAČNOSŤ
•daňové príjmy/ celkovým bežným príjmom
MIERA FINANČNEJ SEBESTAČNOSTI

• vlastné príjmy/celkové príjmy

• *vlastné P= daňové +nedaňové
MIERA SAMOFINANCOVANIA
•vlastné príjmy/bežné výdavky

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Mihaliková a kol. 2011
Príjmovú stránku bežného rozpočtu samosprávnych krajov tvoria daňové, nedaňové
príjmy, granty a transfery, rovnako tak súčasťou sú aj príjmové finančné operácie, ktorými sa
realizujú prevody z peňažných fondov. Vo veľkej miere sa na plnení rozpočtu podieľajú
predovšetkým daňové príjmy (napr. v Banskobystrickom kraji je to až približne 55%
z celkových príjmov). Na výraznom navýšení daňových príjmov VÚC, a tak aj celkových
príjmov, sa podieľal hlavne priaznivý vývoj dane z príjmov fyzických osôb.
Podľa § 6 zákona č. 583/2004 Z.z do kategórie vlastných príjmov patria daňové
a nedaňové príjmy. Základným druhom príjmov rozpočtov samosprávnych krajov sú daňové
príjmy, ktoré od roku 2015 tvorí výlučne len výnos z podielovej dane (dane z príjmov fyzických
osôb). Do tohto roku disponovali samosprávne kraje aj jednou miestnou daňou, daňou
z motorových vozidiel, ktorá predstavovala pre VÚC stabilný príjem a pri ktorej mali kraje
právo určovať výšku jej sadzby a zároveň vedeli prognózovať jej budúci vývoj. Nadobudnutím
účinnosti nového zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel sa stala príjmom
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štátneho rozpočtu. Nový zákon odlišne upravuje aj iné významné skutočnosti, ako je napr.
vymedzenie daňovníkov, predmetu dane a pod..
Spomínaný zákon nahradil jedenástu časť zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde bola dovtedy
upravená predmetná daň. Je na mieste poznamenať, že takýto výpadok vlastného príjmu VÚC
bol kompenzovaný navýšením percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických
osôb, a to z pôvodných 21,9% na 29,2%. Následne od 1.1.2016 v zmysle zákona č. 564/2004
Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, bol výnos tejto
podielovej dane schválený na 30%. Tento nárast mal by zároveň aj odzrkadlením oživenia
slovenskej ekonomiky, znižovania nezamestnanosti a rastu miezd, s čím priamo súvisí aj rast
dane z príjmov fyzických osôb. Zároveň je potrebné dodať, že v súlade s prechodnými
ustanoveniami novely, daň z motorových vozidiel za mesiac december 2014 bola ešte
poukázaná vyšším územným celkom do 15. januára 2015 (Záverečný účet Trenčianskeho
samosprávneho kraja za rok 2015).
Originálne kompetencie samosprávnych krajov sú financované najmä prostredníctvom
podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ktoré sa uskutočňuje v súlade s platnou
legislatívou a pri zachovaní základných parametrov fiškálnej decentralizácie, ktoré boli
dohodnuté s predstaviteľmi územnej samosprávy. Zákon č. 564/2004 Z.z. patrí medzi základné
právne predpisy týkajúce sa fiškálnej dencetralizácie, pričom v roku 2014 došlo k novelizácii
vykonávacieho predpisu k tomuto zákonu, nariadeniu vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdelení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v časti
prílohy (konkrétne v prílohe č. 6) došlo k úprave koeficientov pre výpočet podielu VÚC na
výnose tejto dane, kde došlo k nahradeniu pôvodných koeficientov novými, bez ktorých by
vznikol negatívny zásah do súčasnej príjmovej základne viacerých VÚC (Ministerstvo financií
SR 2015).
Daňové príjmy samosprávnych krajov sú v súčasnosti tvorené len výnosom z podielovej
dane. Je potrebné zdôrazniť, že štát rozhoduje o spôsobe jej prideľovania, zodpovedá za výber
dane a jej preukázanie jednotkám územnej samosprávy. Avšak, v súlade s princípmi fiškálnej
decentralizácie, o použití výnosu tejto dane rozhodujú kraje samostatne. Kritéria na základe
ktorých má byť príslušná daň delená medzi samosprávne kraje a obce sú určené v nariadení
vlády č.668/2004 Z.z.. Ide o tieto nasledujúce kritéria:
 počet obyvateľov,
 počet obyvateľov vo veku 15 až 18 rokov,
 počet obyvateľov, ktorí dovŕšili 62 rokov,
 obrátená hodnota ukazovateľa hustoty obyvateľstva (toto kritérium zohľadňuje vyššiu
nákladovosť verejnej autobusovej dopravy v oblastiach, kde je koncentrácia
obyvateľstva nižšia),
 dĺžka ciest II. a III. triedy,
 rozloha VÚC.
Ďalšiu významnú kategóriu vlastných príjmov tvoria aj nedaňové príjmy, predovšetkým
výnosy z vlastníctva majetku, ktoré samosprávny kraj získava tým, že s majetkom autonómne
nakladá a hospodári. Množstvo prostriedkov, ktoré VÚC takto získava zdôrazňuje samostatnosť
hospodárenia s vlastným majetkom, rovnako tak poukazuje na to, či s ním nakladá efektívne,
účinne a hospodárne. Na výpočet zvolených indikátorov je potrebné si vymedziť aj výdavkovú
časť rozpočtu samosprávnych krajov, konkrétne výdavky bežné (obligatórne), ktoré slúžia na
zabezpečenie činnosti VÚC vo všetkých jej oblastiach, predovšetkým na výkon originálnych,
ale aj na delegovaných kompetencií. Patria sem aj záväzky kraja, ktoré im vyplývajú z plnenia
povinností podľa osobitných predpisov a ďalšie záväzky (Veverková 2014, s. 75).
Vychádzajúc z jednotlivých záverečných účtov, ako aj Hodnotiacej správy Ministerstva
financií, výdavky bežného rozpočtu sú určené na úhradu miezd, platov a ostatných osobných
vyrovnaní a na odvody do poistných fondov a príspevku zamestnávateľa do poisťovní. Ďalej
sem patria výdavky na energie, vodu, komunikácie, cestovné náhrady, dopravné, rutinnú a
štandardnú údržbu, nájomné a pod.. V roku 2017, oproti predchádzajúcim rokom, došlo vo
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viacerých krajoch k prudkému rastu bežných výdavkov, celkovo o 6,14%, čo predstavuje
67 239 tis. eur viac.
Výsledky práce a diskusia
V tejto časti príspevku pozornosť venujeme prezentácií výsledkov vykonanej analýzy,
kde sa zameriavame na hodnotenie finančnej sebestačnosti, resp. samostatnosti slovenských
krajov, a na základe obsahovej analýzy ich záverečných účtov, zisťujeme možné príčiny
vzniknutého stavu. Cieľom príspevku je tak poukázať na skutočnosť, do akej miery je
regionálna samospráva na Slovensku schopná zabezpečovať financovanie svojich úloh a
potrieb z vlastných prostriedkov, ako aj na faktory (interné či externé), ktoré daný stav
vyvolávajú. Pri spracovaní výsledkov sme vychádzali zo záverečných účtov ôsmich
slovenských samosprávnych krajov za roky 2014-2017. Sledované obdobie bolo zvolené
zámerne. Rok 2014 z dôvodu, že išlo o posledný rok, kedy kraje ešte evidovali daň
z motorových vozidiel ako svoju miestnu daň. Následne sme pozorovali aký vplyv mal tento
výpadok na objem daňových príjmov, resp. vlastných príjmov VÚC.
Prvým analyzovaným indikátorom je daňová sebestačnosť, ktorá sa vypočítava ako
podiel daňových príjmov k celkovým bežným príjmom. Z nižšie uvedenej tabuľky je zrejmé,
že vysoko nadpriemerné hodnoty dosahoval počas celého sledovaného obdobia Bratislavský
samosprávny kraj, a naopak výrazne nízke výsledky evidoval Žilinský a Košický samosprávny
kraj. Keďže daňové príjmy sú od roku 2015 tvorené len výnosom z podielovej dane, takéto
výrazné rozdiely sú spôsobené prerozdeľovacími kritériami, ako aj inými špecickými
charakteristikami kraja. Pozitívne je možno hodnotiť, že väčšina krajov (okrem Žilinského a
Košického) počas celého sledovaného obdobia dosahovali vyššie hodnoty ako je priemer za SR
a taktiež je možné sledovať medzi rokmi 2015 a 2016 výrazný nárast nielen priemerných
hodnôt, ale aj výsledkov napr. v Trenčianskom či Prešovskom samosprávnom kraji.
Ako uvádzajú vo svojej publikácii Nižňanský, Cibáková a Hamalová (2014)
z porovnania tohto ukazovateľa je zrejmé, že aj napriek silnému vyrovnávaciemu účinku
prerozdeľovania dane z príjmov FO, sú viditeľné výrazné rozdiely v tomto ukazovateli, čo len
potvrdzuje pretrvávajúce regionálne rozdiely.
Tabuľka 1: Daňová sebestačnosť samosprávnych krajov SR za roky 2014-2017
SAMOSPRÁVNE
KRAJE
BRATISLAVSKÝ
TRNAVSKÝ
TRENČIANSKY
NITRIANSKY
ŽILINSKÝ
BANSKOBYSTRICKÝ
PREŠOVSKÝ
KOŠICKÝ

2014

2015

2016

2017

0,61
0,56
0,53
0,54
0,48
0,58
0,52
0,49

0,62
0,58
0,55
0,56
0,50
0,59
0,54
0,50

0,63
0,61
0,59
0,58
0,55
0,63
0,58
0,54

0,63
0,62
0,60
0,59
0,56
0,63
0,59
0,55

PRIEMER
0,51
0,52
0,58
0,59
Zdroj: vlastné spracovanie podľa vlastných prepočtov na základe záverečných účtov
samosprávnych krajov za roky 2014-2017
V nadväznosti na výsledky vyššie uvedeného indikátora, je možné sledovať vývoj aj
v ďalšom ukazovateli, pri kvantifikácii ktorého dáváme do pomeru daňové príjmy a počet
obyvateľov kraja, ide o daňovú silu (viď tab. 2). Aj keď v prípade tohto ukazovateľa, sa zdá, že
nie je možné hovoriť o daňovej sile samosprávnych krajov, keďže jediným zdrojom daňových
príjmov je výnos z podielovej dane, v dôsledku realizovanej fiškálnej decentralizácie a z nej
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vychádzajúcich princípov, je táto daň vlastným zdrojom jednotiek územnej samosprávy.
Výsledky je možné interpretovať, ako množstvo daňových príjmov, ktoré pripadajú na 1
obyvateľa kraja. Aj v prípadne týchto výsledných hodnôt je možno konštatovať priaznivý vývoj
od roku 2014, kedy došlo k ich výraznému navýšeniu v každom kraji.
Tabuľka 2: Daňová sila samosprávnych krajov SR za roky 2014-2017
SAMOSPRÁVNE
KRAJE
BRATISLAVSKÝ
TRNAVSKÝ
TRENČIANSKY
NITRIANSKY
ŽILINSKÝ
BANSKOBYSTRICKÝ
PREŠOVSKÝ
KOŠICKÝ

2014

2015

2016

2017

116,8
107,8
102,0
113,1
103,0
120,5
102,3
92,3

123,1
120,5
114,2
125,1
115,2
133,3
113,7
103,8

128,9
134,7
128,8
140,7
129,3
151,2
128,5
117,8

132,9
145,3
139,4
151,9
139,5
163,7
138,7
127,6

PRIEMER

106,7

118,1

132,0

141,9

Zdroj: vlastné spracovanie podľa vlastných prepočtov na základe záverečných účtov
samosprávnych krajov za roky 2014-2017
V rámci tohto ukazovateľa je možné sledovať aj vplyv absencie jedinej miestnej dane
na rozpočty samosprávnych krajov. Preto bolo zámerne zvolené obdobie od roku 2014, aby
bolo možné porovnať, či v dôsledku výpadku spomínanej miestnej dane došlo k výraznému
poklesu, či už daňových alebo aj celkových príjmov. Po analýze záverečných účtov je práve
naopak viditeľný prudký rast daňových príjmov medzi rokmi 2015 a 2016 vo všetkých
slovenských krajoch. Tento nárast je vyvolaný najmä zmenou percentuálneho prerozdelenia
celkového výnosu dane z príjmov fyzických osôb (v súčasnosti na 30%). Samosprávne kraje
ako súčasti verejnej správy SR boli pozitívne ovplyvňované rastom ekonomiky vo výške 3,2%,
rastom reálnych miezd, zamestnanosti, a výrazným čerpaním európskych fondov. Je na mieste
poznamenať, že v januári 2015 bol súčasťou daňových príjmov aj doplatok za zrušenú daň
motorových vozidiel za mesiac december 2014, ktorý však nepredstavoval pre kraje nejakú
výraznú finančnú čiastku.
Tabuľka 3: Vývoj daňových príjmov podľa rokov od začiatku fiškálnej decentralizácie
v Žilinskom a Košickom samosprávnom kraji (v tis. eur)
Rok

10 802
11 931
13 633
9 430
15 667
14 807
16 093
16 293
16 524
17 449

Daň z
príjmov
FO
39 691
43 871
45 850
53 739
50 736
41 921
49 796
50 696
51 730
53 672

Košický samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Daň z
MV
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Daň z
MV
10 042
11 013
12 805
8 265
12 545
12 033
12 545
12 297
12 989
13 465

Daň
z príjmov
FO
41 627
46 888
49 833
59 031
55 592
45 859
54 446
55 396
57 427
59 894

1 695
2015
77 869
1 954
83 695
Zdroj: vlastné spracovanie podľa záverečných účtov Košického a Žilinského samosprávneho
kraja
To, že regionálna samospráva v roku 2015 prišla o jedinú miestnu daň, ktorú bola
oprávnená na svojom území vyberať, pre ňu neznamenal výrazný výpadok, práve naopak,
kompenzácia vyšším podielom prerozdelenia výnosu podielovej dane, pre VÚC predstavoval
podstatné zvýšenie nielen ich daňových, vlastných príjmov, ale aj celkových príjmov (viď
tabuľka 3).
Ukazovateľ miera sebestačnosti, ktorá sa vypočítava ako podiel vlastných a celkových
príjmov, preto predmetom nášho záujmu v tomto prípade budú položky daňových, nedaňových
a celkových príjmov. Z nižšie uvedenej tabuľky nám vyplýva, že aj v tomto ukazovateli
najvyššie hodnoty vykazoval Banskobystrický kraj, ktorého miera sebestačnosti dosahovala
v roku 2017 hodnotu vo výške 0,71, čo znamená, že v tomto kraji až 71% z celkových zdrojov,
ktorými disponuje, je tvorené z vlastných zdrojov. Na druhej strane, výrazne nízky hodnoty
dosahovali kraje na východnom Slovensku (Košický a Prešovský). V roku 2014, v Košickom
samosprávnom kraji len 48% z celkových zdrojov tvorili vlastné príjmy, a teda viac ako
polovicu 52% získali z iných (externých) zdrojov. V roku 2016 došlo k nárastu priemernej
hodnoty za SR, čo bolo spôsobené najmä rastom daňových príjmov VÚC o 11,9% (o 76 184
tis. eur oproti roku 2015), čo súvisí s rastom percentuálneho podielu výnosu DPFO.
Tabuľka 4: Miera sebestačnosti samosprávnych krajov za sledované obdobie
SAMOSPRÁVNE
KRAJE
BRATISLAVSKÝ
TRNAVSKÝ
TRENČIANSKY
NITRIANSKY
ŽILINSKÝ
BANSKOBYSTRICKÝ
PREŠOVSKÝ
KOŠICKÝ
PRIEMER

2014

2015

2016

2017

0,63
0,59
0,58
0,59
0,54
0,63
0,52
0,48

0,63
0,56
0,60
0,58
0,56
0,67
0,52
0,51

0,62
0,60
0,64
0,63
0,61
0,70
0,56
0,56

0,58
0,56
0,66
0,62
0,63
0,71
0,55
0,61

0,52

0,57

0,59

0,57

Zdroj: vlastné spracovanie podľa vlastných prepočtov na základe záverečných účtov
samosprávnych krajov za roky 2014-2017
Medzi úspešné regióny zaraďujeme okrem Banskobystrického kraja, ktorý dosahoval
počas celého sledovaného obdobia najvyššie hodnoty v rámci tohto ukazovateľa, aj
Trenčiansky a Nitriansky kraj, ktoré medzi rokmi 2014-2017 vykazovali hodnoty vyššie ako je
priemer SR. Pre priblíženie finančného hospodárenia a finančnej situácie boli na podrobnejšiu
analýzu zvolené práve tieto dva spomínané kraje.
Trenčiansky samosprávy kraj zaznamenal v tomto ukazovateli z roka na rok výrazný
nárast, čo je možné pripisovať skutočnosti, že okrem daňových príjmov (ktoré tvoria najväčší
podiel na vlastných, ako aj celkových príjmoch), bol prudký rast zaznamenaný aj
v ekonomickej kategórii 200- nedaňové príjmy, ktoré oproti roku 2014 narástli v objeme
284 545 eur, a to z titulu nárastu príjmov z činnosti rozpočtových organizácii na úseku
vzdelávania a sociálneho zabezpečenia. Taktiež rast súvisel s racionalizáciou činnosti Úradu
TSK a zvyšovania položky príjmov z podnikania a z vlastníctva majetku, čo bolo dôsledkom
nástupu nového vedenia, ktorého základnou ambíciou od samého začiatku bola zmenu
charakteru fungovania organizácie.
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Zvyšovanie príjmov z podnikania a z vlastníctva majetku bolo realizované na základe
zmlúv o nájme nebytových priestorov. V roku 2014 došlo k znižovaniu počtu organizačných
útvarov Úradu TSK, a tak došlo k vytvoreniu podmienok na prenájom priestorov
v administratívnej budove TSK. Dôležitou súčasťou nedaňových príjmov boli aj príjmy
z činnosti rozpočtových organizácií, ktoré sa svojim objemom každoročne najvyššou mierou
podieľajú na plnení bežných nedaňových príjmov (v roku 2015 išlo o čiastku vo výške
7 676 288 eur). Taktiež rast bol evidovaný na strane daňových príjmov, čo bolo odrazom zmeny
prílohy č. 6 k nariadeniu vlády SR (č. 668/2004 Z.z.), ktorá ustanovuje nové koeficienty na
výpočet podielu VÚC na výnose podielovej dane.
Zároveň nárast výsledných hodnôt tohto ukazovateľa je možné odôvodniť poklesom
grantov a transferov, ktoré sú súčasťou kategórie celkových príjmov. V roku 2016 bol
zaznamenaný pokles v tejto kategórii o takmer 1 625 tis. eur, v dôsledku ukončenia realizácie
neinvestičných projektov, ktoré boli implementované priamo organizáciami v zriaďovateľskej
pôsobnosti TSK v rámci starého programového obdobia a pomalý rozbeh v procese
vyhlasovania výziev na podávanie projektov v rámci jednotlivých operačných programov pre
nové programové obdobie 2014-2020 (Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za
rok 2016).
Ako ďalšiu zaujímavosť, resp. novinku v rámci finančného hospodárenia krajov, je
možné spomenúť aj príklad tohto kraja, ktorý v roku 2016 zaznamenal rast na ekonomickej
položke 220- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby o 10 203 eur. Toto navýšenie
bolo spôsobené novelizáciou zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý stanovuje, že kraj ako vecne príslušný správny
orgán má právo rozhodnúť o uložení pokuty poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Tie boli
do 31.3.2015 príjmom štátneho rozpočtu, avšak vyššie spomínanou novelou sa pokuty uložené
samosprávnym krajom od 1.4.2015 stali príjmom samosprávneho kraja.
Ďalším v poradí úspešným krajom bol Nitriansky samosprávny kraj, ktorý dosahoval
nadpriemerné výsledky v rámci tohto ukazovateľa najmä z dôvodu, že okrem rastu daňových
príjmov (tak ako vo všetkých samosprávnych krajoch), bolo zvýšenie evidované aj na položke
nedaňových príjmov. Najväčší podiel mali príjmy zúčtované na položke príjmy z podnikania a
z vlastníctva majetku (napr. príjem z nájomného za priestory využívané vo FORLIFE n.o.
Komárno na lekárske účely na základe zmluvy). Celkom plnenie nedaňových príjmov zariadení
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK k 31.12.2015 dosahovalo výšku 1 0626
713,15 eur.
Priaznivý vývoj nedaňových príjmov v tomto kraji bol evidovaný predovšetkým
z dôvodu postupného vymáhania pohľadávok formou upomienok a urgencie, ďalej vyšších
príjmov z prenájmu budov, prístrojov, príjmov z úhrad za poskytnuté služby. Najvyššou mierou
(až 63%) sa na plnení tejto kategórie príjmov podieľali zariadania sociálnych služieb, ktoré sú
tvorené napr. príjmami od klientov domovov sociálnych služieb, či domovov dôchodcov.
V prípade škôl a školských zariadení je podiel na celkových príjmoch 21%-ný (ide
predovšetkým o príjmy z prenájmu majetku a poplatky žiakov za ubytovanie v domovoch
mládeže). Úrad NSK sa na ich plnení podieľa vo výške 11%, a to konkrétne príjmami
z nájomného nemocníc a regionálnych správ a údržieb ciest, príjmami za vydané povolenia na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úseku lekára a farmaceuta kraja, za vydané licencie
pre dopravcov (SAD), príjmami vo forme úrokov z termínovaných vkladov a príjmami
z dividend. Oddiel Zdravotníctvo- konkrétne ide o rozpočtovú organizáciu Poliklina Štúrovo,
ktorá sa na plnení bežných nedaňových príjmov NSK podieľa 3%, predovšetkým príjmami zo
zdravotných poisťovní za lekárske výkony, príjmami z prenájmu nebytových priestorov,
z prenájmu strojov a prístrojov lekárom. Najmenším podielom sa na celkových príjmoch
podieľajú kultúrne zariadenia (2% podielom) (Záverečný účet Nitriansky samosprávny kraj
2017).
Pri výpočte posledného zo sledovaných indikátorov, miery samofinancovania, sme
pracovali s kategóriou vlastných príjmov a bežných výdavkov. Výsledky v rámci tohto
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ukazovateľa nám vyjadrujú, na koľko % sú samosprávne kraje schopné kryť bežné, opakujúce
sa výdavky z vlastných zdrojov. V prípade, ak by výsledná hodnota bola vyššia ako 1,
znamenalo by to, že kraj má dostatok vlastných zdrojov na pokrytie bežných výdavkov a
disponuje aj finančnými prostriedkami navyše, ktoré môže použiť napr. aj na rozvojové
projekty, či iné rozvojové činnosti v rámci kraja.
Tabuľka 5: Miera samofinancovania samosprávnych krajov za sledované obdobie
SAMOSPRÁVNE
KRAJE
BRATISLAVSKÝ
TRNAVSKÝ
TRENČIANSKY
NITRIANSKY
ŽILINSKÝ
BANSKOBYSTRICKÝ
PREŠOVSKÝ
KOŠICKÝ
PRIEMER

2014

2015

2016

2017

0,72
0,65
0,63
0,66
0,61
0,69
0,64
0,56

0,74
0,68
0,71
0,72
0,64
0,75
0,67
0,59

0,73
0,75
0,79
0,75
0,73
0,81
0,74
0,66

0,72
0,78
0,80
0,74
0,72
0,84
0,76
0,66

0,66

0,69

0,74

0,75

Zdroj: vlastné spracovanie podľa vlastných prepočtov na základe záverečných účtov
samosprávnych krajov za roky 2014-2017
Z vyššie uvedenej tabuľky č. 5 vyplýva, že samosprávne kraje na Slovensku nedosahujú
vysokú mieru samofinancovania. Ani v jednom kraji hodnoty neprekročili hranicu 1. Opätovne
najvyššie hodnoty v tomto ukazovateli sú viditeľné v Banskobystrickom kraji a najnižšie
hodnoty v Košickom a Žilinskom. Pomerne vysoké hodnoty boli evidované opäť aj v
Trenčianskom samosprávnom kraji, kde hodnoty z roka na rok rástli výraznejším tempom.
Z obsahovej analýzy záverečných účtov vybraných krajov vyplýva, že najvyššie bežné výdavky
mali dva kraje východného Slovenska- Košický a Prešovský, naopak najnižšie hodnoty v rámci
tejto kategórie vykazovali Trenčiansky a Trnavský kraj.
Na podrobnejšiu analýzu sú zvolené dva kraje, ktoré dosahovali výrazne nízke či vysoké
hodnoty v rámci položky bežných výdavkoch (viď tabuľka 6). Bližšou analýzou ich
záverečných účtov je možné konštatovať, že v oboch krajoch dochádzalo počas sledovaného
obdobia k rastu nielen vlastných príjmov, ktorý bol do značnej miery ovplyvnený rastom
daňových príjmov, ale nárast bol zaznamenaný aj na strane bežných výdavkov, pričom v rámci
KSK je viditeľný prudší rast tejto kategórie v pomere k vlastným príjmom.
Tabuľka 6: Komparácia Trenčianskeho a Košického samosprávneho kraja z hľadiska príjmov
a výdavkov rozpočtu (v eurách)
Vlastné P

Bežné V

60 449 640
67 538 993
75 997 760
82 097 432

Nedaňové
P
7 778 293
8 062 847
8 268 177
8 520 814

68 227 933
75 601 840
84 265 937
90 618 246

107 471 562
106 452 639
107 143 453
112 670 262

764 756

73 358 626

9 083 849

82 442 475

147 496 086

2015

795 565

82 579 496

9 522 250

92 101 746

156 286 461

2016

796 650

93 867 820

10 514 434

104 382 254

159 110 172

798 103

101 858 024

10 680 303

112 583 327

170 259 846

Kraj

Rok

Počet ob.

Daňové P

TNSK

2014
2015
2016
2017

592 394
591 233
589 935
588 816

2014
KSK

2017
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Zdroj: vlastné spracovanie na základe záverečných účtov vybraných samosprávnych krajov
K 31.12.2014 boli bežné výdavky v Trenčianskom samosprávnom kraji čerpané v objeme
107 471 562 eur, čo predstavuje pokles o 3 125 342 eur oproti rovnakému obdobiu
predchádzajúceho roka. Takéto nižšie čerpanie bežných výdavkov bolo dosiahnuté
predovšetkým uplatnením úsporných opatrení, ktoré boli realizované nielen počas
trojmesačného obdobia rozpočtového provizória, ale aj uplatnením Komplexného
ekonomického, personálneho a organizačného poradenstva pri optimalizácii fungovania TSK,
ako aj jeho podriadených organizácií v priebehu celého rozpočtového roka. Zámerom bolo
vytvoriť postupnou úsporou bežných výdavkov väčší priestor pre financovanie investičných
aktivít a spolufinancovanie projektov z európskych štrukturálnych fondov prostredníctvom
vlastných zdrojov, nakoľko výška úverovej záťaže tohto kraja bola pomerne stále vysoká
(Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014) (Záverečný účet
Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014).
Aj napriek skutočnosti, že v roku 2017 bol v tomto kraji zaznamenaný nárast bežných
výdavkov na výšku 112 670 262 eur, je však potrebné zdôrazniť, že takýto rast bol plánovaný
a očakávaný, a to najmä v dôsledku:
- valorizácie tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, a na to nadväzujúcou
valorizáciou tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov,
- zvýšenia osobného príplatku o 30 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov na
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja,
- zvýšenia počtu zamestnancov v siedmich sociálnych zariadeniach o celkový počet 24
(Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017).
V rámci obsahovej analýzy záverečných účtov Košického samosprávneho kraja za
zvolené obdobie je možné konštatovať, že dochádzalo k výraznému rastu bežných výdavkov
takmer vo všetkým výdavkových programoch. Najväčší nárast bol v roku 2017 evidovaný
v rámci programu Komunikácie, Doprava a Vzdelávanie. Bežné výdavky v rámci prvého
spomínaného programu Komunikácie boli vyčerpané vo výške 17 238 239 eur. V priebehu roka
2017 došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu realizácie naliehavých úprav, ktoré súviseli so
správou a údržbou ciest II. a III. triedy, napr. išlo o stabilizáciu zosuvu krajnice cesty III/3460
Obišovce, súvislú opravu cesty III/3357 v celkovej dĺžke 1,2 km, zabezpečenie stabilizácie
ciest, opráv priestupov, rovnako tak došlo k úprave rozpočtu z dôvodu zvýšeného výkonu
zimnej údržby v zimnej sezóne 2016/2017 (a s tým súvisiace zvýšenie mzdových prostriedkov),
ako aj vykonávania povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry.
K značnému rastu bežných výdavkov došlo napr. aj v programe Doprava, ktoré boli vyčerpané
vo výške 20 063 820 eur. Išlo o výdavky pre dopravcov ARRIVA Michalovce, a.s. a Eurobus
Košice na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v KSK
(Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2017 (Záverečný účet Košického
samosprávneho kraja za rok 2017).
Nasledujúce tabuľky (7 a 8) podávajú komplexné hodnotenie výsledkov vybraných
ukazovateľov finančnej sebetačnosti v jednotkách regionálnej samosprávy na Slovensku,
s cieľom porovnať ich výsledné hodnoty s priemernými hodnotami za celú krajinu a dospieť
tak k záveru, v ktorých ukazovateľoch sa krajom nedarilo najlepšie.
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Tabuľka 7: Sumarizácia plnenia ukazovateľov daňová sebestačnosť a daňová sila
v samosprávnych krajoch SR
2014

2015





X

2016





X




2017





X




2014






DAŇOVÁ SILA

DAŇOVÁ SEBESTAČNOSŤ

Kraj
BA
TT
TN
NR
ZA
BB
PO
KE

X






2015




X
X

2016





X



2017





X







X





X
X
X
X
X
X
118,
ø
0,51 0,52 0,58 0,59
106,7
132,0 141,9
1
Zdroj: vlastné spracovanie na základe zistených výsledkov prevedenej analýzy
X

X

X

X

X
X

Z tabuliek je zrejmé, že najmenej úspešnými samosprávnymi krajmi boli Žilinský a
Košický. Naopak, najúspešnejším krajom bol Banskobystrický, ktorý vo všetkých indikátoroch
a počas celého sledovaného obdobia dosahoval nadpriemerné výsledky. Rovnako tak úspešne
možno hodnotiť Trenčiansky kraj, ktorý nedosahoval priaznivé hodnoty len v roku 2014, a to
pri ukazovateli miery samofinancovania. Košický kraj, ani v jednom zo sledovaných rokov a
ani v jednom z indikátorov nedosahoval nadpriemerné hodnoty.

MIERA
SAMOFINANCOVANIA

MIERA SEBESTAČNOSTI

Tabuľka 8: Sumarizácia plnenia ukazovateľov miera samofinancovania a miera finančnej
sebestačnosti v samosprávnych krajoch SR
Kraj
2014 2015 2016 2017
2014
2015
2016 2017

 X




BA
X



 X
TT
X
X
X







TN
X


 X




NR



ZA
X
X
X
X
X








BB



PO
X
X
X
X
X
KE
X
X
X
X
X
X
X
X
ø
0,66 0,69
0,74
0,75
0,52
0,57
0,59
Zdroj: vlastné spracovanie na základe zistených výsledkov prevedenej analýzy
Ďalej je možné dedukovať, že najhoršie výsledky dosahovali kraje v rámci ukazovateľa
miery samofinancovania a daňovej sily.
Záver
V predloženom príspevku sme sa snažili na základe obsahovej analýzy záverečných
účtov kvantifikovať vybrané ukazovatele finančnej kapacity samosprávnych krajov na
Slovensku. Z výsledkov prevedenej analýzy je možné konštatovať, že jedine Banskobystrický
kraj dosahoval nadpriemerné hodnoty vo všetkých indikátoroch, naopak najmenej úspešným
krajom bol Košický samosprávny kraj, ktorý ani v jednom zo skúmaných indikátorov
nepresiahol priemer. Z prevedenej analýzy je ďalej možno sledovať pozitívne a negatívne
prvky, ktoré vplývali na financovanie krajov v našich podmienkach.
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Pozitívne je možno hodnotiť, že kategória vlastných príjmov vo všetkých krajoch na
Slovensku z roka na rok rástli, čo do značnej miery súviselo s rastom percentuálneho rozdelenia
výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre VÚC. Avšak, aj samotné kraje sa snažili vlastnou
činnosťou pôsobiť na rast nedaňových príjmov. Inšpiratívne prvky je možné nájsť v
hospodárení napr. Nitrianskeho kraja, kde došlo k raste položky nedaňových príjmov, najmä v
dôsledku rastu príjmu z nájomného, či z dôvodu vymáhanie pohľadávok formou upomienok.
Trenčiansky samosprávny kraj v dôsledku nástupu nového vedenia sa zameral na racionalizáciu
činnosti Úradu TSK a uplatnenie iných úsporných opatrení, čím prispel k poklesu bežných
výdavkov.
„Je dôležité, aby dochádzalo k prehlbovaniu a posilňovaniu finančnej samostatnosti
regionálnej samosprávy, k zvyšovaniu stability jej príjmovej základne a zvýšenie tlaku na
efektívne využívanie vlastných príjmov.” (Bobáková 2017, s. 15)
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Mária Kmecová:
Postavenie samosprávy mestských častí v Košiciach (vybrané otázky)
KMECOVÁ, Mária: The Self-Government Status of the Municipal Districts in Košice:
Selected Issues; recenzenti: : doc. Silvia Ručinská (Slovensko), prof. dr. hab.Marek
Leszczyński (Poľsko).In: Socio-Political Perspectives on Regionalism in the Modern World.
Lublin - Košice : Towarzystwo Naukowe KUL - Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, 2019.
ISBN 978-83-7306-849-0. S. 107-115
Úvod
Dnes veľmi aktuálna téma komunálnej politiky sa čoraz častejšie stáva na Slovensku
objektom štúdia a výskumu. Do popredia svojho skúmania sa dostáva až po roku 1989 zmenou
politického aj ekonomického systému krajiny. Politickí aktéri si postupne uvedomujú, že
neefektívnosť verejnej správy, ktorá je reprezentovaná štátnou správou budovanou
na centralistickom systéme, môže spomaľovať nie len refomu ekonomiky, ale aj celého
politického systému (Coombes, D. - Verheijen, T., 1997).
Voľbami do orgánov samosprávy obcí uskutočnenými v roku 1990 zanikla sústava
národných výborov a spravovanie verejných záležitosti sa rozdelilo medzi štátnu správu a
územnú samosprávu. Hierarchické usporiadanie tak umožnilo prenos pokynov "zhora nadol".
Tým sa začala akási politická dimenzia, ktorej súčasťou sa stali novozvolení starostovia,
primátori a poslanci mestských, miestnych a obecných zastupiteľstiev.
Ak hľadíme na miestnu samosprávu ako na celok, môžeme povedať, že od roku 1990
sa miestna samospráva výrazne stabilizovala. Avšak ak by sme sa pozreli na jej jednotlivé
segmenty a vnútorné fungovanie zistíme, že má ešte veľa čiastkových problémov a nedostatkov,
ktoré si vyžadujú posupné riešenia predovšetkým smerom k jej modernizácií.
Postavenie a funkcie komunálnej politiky
Vymedzenie komunálnej politiky v systéme verejnej správy závisí ako od miery
centralizácie a decentralizácie, tak aj od počtu stupňov jednotlivých úrovní verejnej správy aj
od samotnej veľkosti obce či mesta.
Za najcharakteristickejšie črty, ktorými sa odlišuje komunálna politika od politiky štátu
a regiónu možno považovať:
- existencia verejných potrieb a záujmov, ktoré sú vlastné určitému spoločenstvu
občanov;
- miestne spoločenstvo disponuje postavením právnickej osoby odlišnej od štátu a tým
je daný základ pre jeho majetkovú a finančnú samostatnosť;
- zákonom vymedzená pôsobnosť miestneho spoločenstva a spôsob realizácie,
t.j. realizácia úloh, ktoré smerujú k uspokojovaniu potrieb a záujmov spoločenstva;
- miestne spoločenstvo si nezávisle na štátnej správe volí svoje orgány, ktoré plnia jeho
úlohy a sú zodpovedné občanom za dosiahnuté výsledky. Samospráva je tak svojou povahou
organizujúcou a mocensko-ochrannou činnosťou s prvkami riadenia a regulácie
(Konečný,2006).
Ak by sme hovorili o funkciách komunálnej politiky, tak v globálnom zhrnutí ide hlavne
o zabezpečovanie ekonomického a sociálneho rozvoja územia, t.j. obce, mesta.
Vo svojej podobe je komunálna politika viazaná hlavne na výkon orgánov samosprávy, ktoré
ako zastupiteľské orgány zastupujú vôľu občanov svojho územia, čím by pre týchto občanov voličov, mali byť zárukou napĺňania jednotlivých úloh smerujúcich k prosperite územia (Žárská
a kol., 2008).
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Výstižnú charakteristiku územnej samosprávy udávajú Konečný, S., Konečný, B.
(2009), ktorí uvádzajú, že „územná samospráva je osobitnou formou vyjadrenia plurality
názorov na miestnej a regionálnej úrovni – je preto typická najmä prítomnosťou volených
orgánov, reprezentujúcich príslušnú územnú jednotku.“
Územná samospráva je najčastejšie organizovaná na miestnej úrovni, ktorú najčastejšie
predstavujú mestá a obce, hovoríme o tzv. miestnej samospráve. Miestna samospráva je taktiež
organizovaná na regionálnej úrovni, predstavujú ju kraje, regióny, župy, t.j. územné jednotky
väčšie ako miestne jednotky ale menšie ako územie celého štátu. Vtedy hovoríme o samospráve
vyšších územných celkov (Konečný, S., Konečný, B., 2009).
Osobitnú otázku tvorí postavenie mestských častí (spravidla) vo väčších či veľkých
mestách. Ich postavenie sa niekedy rieši vytvorením osobitných samosprávnych orgánov –
známe sú nielen londýnske borougs či viedenské bezirke. Napríklad v Taliansku majú mestá od
30 000 do 100 000 obyvateľov možnosť a nad 100 000 obyvateľov povinnosť zriaďovať
samosprávu mestksých častí (Konečný 2016). Vzťahy medzi mestom a jeho časťami so
zriadenou samosprávou sú pritom v rôznych krajinách upravené rôzne.
Na Slovensku sa tento problém týka dvoch miest – Bratislavy a Košíc – a aj v týchto
dvoch prípadoch sú použité odlišné riešenia.
Úroveň komunálnej politiky mestských častí Košíc a mesta Košice z pohľadu praxe a
súčasného stavu
Pokiaľ sa jedná o viacúrovňovú samosprávu, t.j. obec – mesto verzus samosprávny kraj,
možno považovať samosprávu za samosprávu s viacerými pozitívami, nakoľko každá úroveň
má svoje samostatné kompetencie, ktoré majú možnosť prepojenia a spolupráce za účelom
skvalitnenia služby, resp. získanie synergického efektu prospešného pre občana.
Na úrovni mesta Košice a jej mestských častí (dvojstupňová samospráva) je však z
pohľadu zainteresovaných aktérov komunálnej politiky dvojstupňová samospráva nevýhodná
v súčasných finančných tokoch pre malé mestské časti.
V prípade prechodu menšej mestskej časti (napr. mestská časť Košice - Barca s počtom
obyvateľov 3500) na samostatnú časť, došlo by až k trojnásobku rozpočtových príjmov
vo vzťahu k súčasným obciam a súčasnému stavu, naviac samospráva by mala vyššie základné
kompetencie s ohľadom na potreby vlastných občanov, aj napriek tomu, že v niektorých
činnostiach by došlo k zvýšeniu nákladov (napr. na prevádzku miestnej dopravy).
V porovnaní VÚC – mesto – mestská časť, resp. mestské časti je možné vymedziť
rozdielnosť niektorých kompetencií. Jednotlivé kompetencie sú vymedzené príslušnými
zákonmi (napr. Zákon o obecnom zriadení, Zákon o VÚC, Zákon o meste Košice a pod.) s tým,
že hlavným zdrojom financovania sú podielové dane (predovšetkým v prípade mestských častí),
pričom od posledných rokov sú obce a mestá financované v podiele 70% a samosprávne kraje
v podiele 30%. K ďalším príjmom patria príslušné miestne dane a poplatky, príjmy z vlastných
či zverených majetkov.
Kompetencie medzi
mestami a obcami sú odlišné od samosprávnych krajov, ale v niektorých prípadoch sa môžu aj
prelínať. Zaujímavé je pôsobenie komunálnej úrovne dvoch najväčších miest, Bratislava
a Košice, ktorej kompetencie na úrovni dvojstupňovej samosprávy sú stanovené ako Zákonom
o obecnom zriadení, tak aj Zákonom o meste Košice (meste Bratislava) prípadne Štatútom
mesta Košice (resp. Bratislava). V malých mestských častiach (predovšetkým Košíc) sú
kompetencie stanovené veľmi príbuzne s malými obcami, napr. údržba verejnej zelene,
verejných priestranstiev, zimná údržba, verejné osvetlenie a pod., kým vo veľkých mestských
častiach tieto kompetencie vykonávajú prevažne mestské podniky. Starosta Mestskej časti
Košice – Barca, František Krištof, pôsobiaci v samospráve od roku 1990, poukazuje na zásadnú
otázku týkajúcu sa kompetencií mesta Košice. Ako uvádza, „približne podľa šesť zákonov
súvisiacich s financiami (zákon o daniach, sociálny zákon, stavebný zákon, školský zákon,
cestný zákon, zákon o odpadoch, atď.) je obcou mesto Košice. Podľa vyše šesťdesiat ďalších
zákonov sú obcou mestské časti“ (Krištof, 2019). Zaujímavá je komparácia s mestskými
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časťami a mestom Bratislava. Zdrojom mestských častí mesta Košice je len 1/3 podielových
daní na občana mesta Košice. Príjemcom daní je mesto Košice. Ďalším príjmom mestských
častí sú len príjmy z vlastného majetku a poplatkov od občanov. Naproti tomu, bratislavských
sedemnásť mestských častí má kompetencie totožné s mestom Bratislava a okrem podielových
daní ostáva mestským častiam automaticky 40% z výnosu miestnych daní. Čo predstavuje dosť
výrazný rozdiel medzi týmito dvoma mestami a ich mestskými časťami.
Kompetencie pre mestá a obce stanovuje hlavne Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
ktoré súvisia s činnosťou každodenného života miest a obcí. Ide najmä o činnosti, kde :
vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania;
zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce;
rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu;
usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko
alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a
k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej
činnosti v obci;
utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a
materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon;
zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení,
kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce;
zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej
zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd,
nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni
životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti,
na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru
a šport, sú zriaďovateľom základných škôl a materských škôl;
plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje
nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje
trhoviská,
obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu
rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja
bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci;
vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia
potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce;
zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a
príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia;
organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce;
zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste;
zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o
zachovanie prírodných hodnôt;
plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu;
vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách;
vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku,
Kompetencie samosprávneho kraja majú tiež svoje špecifiká a ide predovšetkým
o oblasti (Zákon 302/2001 Z,z, o samosprávnych krajoch) :
 Dopravy - správa ciest II. a III. triedy, ich opravy, údržba, vydávanie licencií na
pravidelnú vnútroštátnu autobusovú dopravu v rámci kraja, schvaľujú cestovné
poriadky, regulujú cestovné;
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Školstva - vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti majú stredné školy, strediská odbornej
praxe, jazykové školy, určujú počty tried prvých ročníkov na stredných školách;
 Zdravotníctva – vydávajú povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na
svojom území, ambulancie, polikliniky, nemocnice, liečebne, hospic, stacionár. Určuje
obvody pre lekárov, o poplatkoch, vydávajú povolenie na prevádzkovane pohotovosti;
 Sociálne služby – prevádzkujú zariadenia sociálnych služieb, domovy sociálnych
služieb, zariadenia pre seniorov, špecializované zariadenia, zariadenia núdzového
bývania, rehabilitačné strediská, stanovujú poplatky, zabezpečujú dohľad na kvalitu;
 Kultúry – zriaďujú knižnice, osvetové strediská, múzeá, galérie, divadlá, umelecké
súbory, hvezdárne, schvaľujú ich rozpočty;
 Čerpania financií z eurofondov – v oblasti regionálneho rozvoja;
 Ochrany pamiatkového fondu v súvislosti s návrhmi na vyhlásenie a zrušenie
pamiatkových území;
 Ochrany životného prostredia – vyjadrovanie sa k projektom v rámci posudzovaniu
vplyvov na životné prostredie.
Štatút mesta Košice v §35 Všeobecná vnútorná správa a ostatné pôsobnosti vymedzuje
kompetencie mestskej časti vo vzťahu k občanovi v oblasti vnútornej správy, a to napr.:
 označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev;
 určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného alebo orientačného čísla bytovým a
nebytovým budovám;
 vydávajú výzvu na použitie štátnej vlajky, ak ide o oficiálnu príležitosť miesneho
významu;
 vykonávajú osvedčovanie listín a podpisov (túto pôsobnosť vykonáva aj mesto);
 vedú evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov;
 vykonávajú pôsobnosť pri usporiadaní vlastníctva k pozemkov.
Medzi najdôležitejšie a najbežnejšie občanom využívané verejné služby sú práve:
 overovanie podpisov, listín, evidencia obyvateľstva v podateľni miestneho úradu;
 v rámci ochrany životného prostredia a znižovania odpadov poskytovanie technických
podmienok pre občanov mestskej časti na separovanie a likvidáciu zeleného
a stavebného odpadu;
 poskytovanie sociálnych služieb – rozvoz stravy pre starých a osamotených občanov;
 poskytovanie právnych služieb v oblasti sociálnych služieb;
 poskytovanie informácií k územnému plánu a stavebným konaniam;
 poskytovanie informácií rôzneho druhu, usmerňovanie spoločenských aktivít;
 poskytovanie verejných priestorov a služieb pre spoločenské účely a životné prostredie
s možnosťou širšieho využitia.
Sú však verejné služby, ktoré nie sú občanom poskytované priamo v mieste ich bydliska
a tieto služby by výrazne posilnili kompetencie mestských častí aj vo vzťahu k občanovi.
V oblasti daní, by všetky služby mali byť riešené na úrovni mestských častí (daň za psa, odpady,
daňové priznania k majetku) nakoľko v súčasnom období je možnosť napojenia sa do
centrálneho systému správy daní cez vzdialené pracovisko na mestské časti. V oblasti
stavebného konania by mala mať každá mestská časť vlastný stavebný úrad a samostatne
vykonávať dohľad nad vydávaním stavebných rozhodnutí na svojom území.
Výrazný rozdiel možno sledovať v komparácií mestských častí Košíc a Bratislavy.
Bratislavské mestské časti oproti mestským častiam Košice majú ďaleko širšie možnosti
a kompetencie poskytovania služieb pre občanov napr. v oblasti územných a stavebných konaní,
územného plánu, služby v oblasti likvidácie odpadov, zabezpečovanie činnosti základných škôl
a materských škôl, v sociálnej oblasti – poskytovanie širšieho rozsahu služieb a pod.
Naopak, košické mestské časti takéto možnosti nemajú a sú obmedzené možnosti
poskytovania plnohodnotných služieb v rámci kompetencií. Príkladom môže byť bežné
povolenie prekopávky ulice, príp. chodníka s následnou kontrolou opravy do pôvodného stavu,
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príp. možnosti sankcií. Mesto nie je postačujúce riešiť predmetné záležitosti a má to negatívny
dopad na dané územie.
V prípade úpravy niektorých kompetencií v prospech mestských častí aj z úrovne
Vyššieho územného celku, by bolo vhodné využitie kompetencií na poskytovanie kvalitnejšej
súčinnosti v oblasti sociálnych služieb, prepojenie vzťahov v oblasti kultúry, knižníc, múzeí, v
oblasti životného prostriedia posilnené kompetencie v prípade výsadby a výrubu stromov,
údržba verejnej zelene, vyššia súčinnosť pri opravách komunikácií II. a III. triedy, ktoré boli
dlhodobo zanedbávané s možnosťou využitia spoločných projektov. K posilneným
kompetenciám by bolo možné zahrnúť aj dlhodobo proklamovanú spoluprácu v oblasti dopravy
medzi VÚC a obcami so stále otvorenou možnosťou integrovanej dopravy v širšej súvislost či
zavádzanie smart systémov v rámci miest a obcí.

Záver
V niektorých samosprávach sú zákonné kompetencie brané vo vyššej vážnosti, u nás je
samospráva, hlavne médiami, zbytočne znevažovaná, či stavaná do zlého svetla. Aj samotná
legislatíva pre samosprávu je často braná len ako akási „nálepka“ k štátnej správe, ktorá má
vykonávať populistické úkony, mnohokrát legislatívne uložené v rozpore so základnou
legislatívou samosprávy alebo Ústavou Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sú často
realizované aj netransparentné, účelové zásahy štátu, resp. vlády, ktoré spôsobujú
nesystematičnosť rozvoja samosprávy, presúvajú činnosti bez krytia na samosprávu, ktoré by
mal realizovať štát, ako je napr. problematika zhodnocovania odpadov, zamestnanosti –
chýbajúce profesie aj z dôvodu chýbajúcich výrobných požiadaviek.
V rámci úrovne Košíc chýba hlavne korektný vzťah k financovaniu, konkrétne súčasnej
úrovne len časti podielových daní a potreby poskytovania aspoň časti miestnych daní za účelom
financovania základnej infraštruktúry, resp. opráv súvisiacich s daňami a požiadavkami
občanov
Poskytnúť možnosť, ako to bolo minimálne do roku 2005, aby mestské časti mohli riešiť
základné podklady a rozhodovanie v oblasti stavebnej výstavby, napr. drobné stavby, oplotenia,
prípadne mať záväzné stanovisko k požiadavkám a zmenám územného plánu zóny, resp. mesta
Košice. Populistické legislatívne úpravy, ako novodobé údržby chodníkov v zime či
dovolenkové príplatky ktoré sú v rozpore s rozpočtovými pravidlami aj finančným krytím
spôsobujú v samospráve nemalé problemy.
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ÚVOD
Sociálna práca, chápaná ako proces sociálnej pomoci, sa týka zmien. Sociálni pracovníci
sa snažia poskytovať vhodné služby, ktoré prinášajú pozitívne zmeny alebo podporujú klientov
pri samostatných zmenách v ich živote.
Na rozdiel od funkčných modelov sociálnej práce, podľa ktorých by sa riešenie
problémov jednotlivcov malo uskutočňovať v rámci špecializovaných inštitúcií, ktoré
vykonávajú špecifické asistenčné činnosti, modely vychádzajúce z pôsobenia lokálneho
prostredia (Bąbska a kol. 2014), považované tiež za metódy organizácie miestneho
spoločenstva, zahŕňajú okrem mobilizácie potrebných zdrojov, vyhľadávania a získavania
miestnych vodcov aj ich povzbudzovania k spolupráci (Krzyszkowski 2013), prinajmenšom
potenciálne aj v súvislosti s problémami súvisiacimi s rehabilitáciou sociálne znevýhodnených
skupín. Ide najmä o tzv. širokú metódu lokálneho prostredia, v rámci ktorej sa opatrenia
prijímajú komplexne smerom k celému sociálnemu prostrediu za účasti všetkých jeho členov
(Wódz 2013). Ide o aktiváciu a rozvoj miestnej komunity uplatnením metód podpory jej rozvoja,
jej integrácie a jej motivácie pre svojpomoc. Miestny rozvoj sa v atomizovaných komunitách
používa na iniciáciu procesov sociálnej integrácie, vynaliezavosti a svojpomoci, pričom hnacou
silou týchto zmien sú jednotlivé skupiny obyvateľov (Psyk-Piotrowska 2011). „Práve miestne
subjekty sociálnej politiky majú najväčší potenciál pre takéto racionálne konanie, ktoré umožní
využitie miestneho sociálneho potenciálu a uspokojenie individuálnych potrieb" (Blędowski
2003, s. 7). V tomto zmysle sa potvrdzuje tvrdenie, že dochádza k renesancii lokálne
orientovanej sociálnej práce (Skrzypczak 2011).
Najznámejšou podobou týchto konceptov je sieťový prístup (sociálne siete), ktorý
predpokladá potrebu založiť činnosti sociálneho pracovníka a inštitúcií sociálnej pomoci na
existencii podpornej siete, pomoci (vrátane svojpomocných skupín), ktorá spočíva vo výmene
informácií a kontaktov medzi klientmi, ich rodinami, školou a inštitúciami podpory a sociálnej
pomoci (Skrzypczak 2011). Cieľom je identifikovať formálne a neformálne sociálne siete
klienta a využiť ich v procese poskytovania pomoci. Sieťový prístup sa zameriava na osobné a
sociálne siete: sociálny pracovník sa zameriava na posilnenie a rozvoj svojpomocných zručností
klienta (Krzyszkowski 2013).
Na účinnosť tohoto prístupu pozitívne vplýva blízkosť inštitúcií sociálneho
zabezpečenia a sociálnych pracovníkov z komunity, v ktorej pôsobia, ako aj znalosti životných
podmienok, charakteristík sociálneho a kultúrneho prostredia klientov. Tento model
predpokladá partnerstvo sociálneho pracovníka a jeho neformálneho opatrovníka, t. j. zdieľanie
zodpovednosti za osud klientov s členmi rodiny, susedmi, svojpomocnými skupinami a
mimovládnymi organizáciami, vytváranie systému a sietí sociálnej podpory.
Decentralizácia verejnej moci v Poľsku - podobne ako v ďalších stredoeurópskych
krajinách - po roku 1989 a prenos časti moci na miestne samosprávy nepochybne vytvorili
podmienky pre väčšiu sociálnu participáciu obyvateľov obcí. Budovanie miestnych komunít
bolo tiež decentralizované, pretože za ich rozvoj zodpovedali obecné orgány. zapojenie
občanov do riešenia problémov vyskytujúcich sa v danom prostredí, napr. aj prostredníctvom
miestnych občianskych iniciatív (Lukaszek-Sompolska 2016). “V 50. rokoch 20. storočia v
západoeurópskych krajinách identifikácia negatívnych čŕt typických pre veľké pobytové
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inštitúcie sociálnej starostlivosti prispela k rozvoju a podpore procesu deinštitucionalizácie
sociálnych služieb chápaných ako postupný odklon od ústavnej starostlivosti v prospech služieb
poskytovaných v miestnych komunitách, ktoré zvyšujú šance na dôstojné zaobchádzanie so
závislými ľuďmi, lepšie prispôsobenie služieb jednotlivcom a ich potrebám a umožnenie ich
plnšieho rozvoja vrátane ich sociálnych kontaktov" (Kucharska 2016, s. 5).
Základnou otázkou však zostane tá časť priestoru sociálnej politiky, ktorá
zostáva v rukách miestnych orgánov, pretože iba zvyšok tvorí priestor, v ktorom sa lokálne
metódy sociálnej práce môžu v plnej miere rozvíjať a v jeho rámci aj činnosť miestneho
spoločenstva na prospech integrácie sociálne znevýhodnených klientov. V tomto zmysle patria
v Poľsku napríklad medzi hlavné skupiny príjemcov týchto služieb dieťa a rodina a medzi
poskytované sociálne služby patria nehmotné asistenčné služby, ako napríklad sociálna práca,
krízová intervencia, odborné poradenstvo, opatrovateľské služby a služby špeciálnej
starostlivosti, svojpomocné a komunitné kluby. centrá dennej pomoci s opatrovateľskými
funkciami, špecializované alebo sociálno-terapeutické zariadenia, ako aj chránené a
terapeutické byty, asistované rodinné domy, domovy sociálnej pomoci, centrá alebo kluby
sociálnej integrácie atď. (Przybyszewska 2011). Osobitná pozornosť je venovaná úlohe
podporného rodinného a rodinného asistenta a súčasťou preventívnej funkcie sú aj miestne
akčné programy, organizácia podporných skupín a pod. (Kucharska 2016).
Už zoznam možností poľskej obce ju na prvý pohľad odlišuje od možností obcí
v iných krajinách, najmä pokiaľ ide o úlohu samosprávy (a jej funkcií) v celkovej verejnej
správe. Ešte väčšie rozdiely sú odôvodnené celkovým rozdielom systémov sociálnej politiky v
jednotlivých krajinách a výsledným miestom inštitucionalizovaných a deinštitucionálnych
foriem sociálnej pomoci v sociálnej politike v danej krajine.
Napriek tomu sa stále stretávame s uvádzaním tzv. overených postupov v
rôznych oblastiach sociálnej politiky z praxe obecných samospráv v iných krajinách,
fungujúcich v úplne odlišných podmienkach nielen z dôvodu zásadných rozdielov v organizácii
samosprávy (veľkosť obcí, vzťah samosprávy obcí k štátnej správe atď.), ako aj o priestore, v
ktorom sa nachádza sociálna pomoc v podobe sociálnej politiky danej krajiny.
ÚZEMNO-ADMINISTRATÍVNY KONTEXT SOCIÁLNEJ POLITIKY
V dôsledku vzniku systému sociálneho zabezpečenia, založeného na verejno-právnych
princípoch, s jasným uplatňovaním zásady zásluhovosti, jeho doplnením o štátne dávky s
uplatnením zásady univerzálnosti a sociálnej pomoci s jasným uplatňovaním zásady solidarity,
sa vytvoril základ tradičného systému sociálnej ochrany, ktorý má rôzne podoby, používané v
celej Európe, ktoré zahŕňajú (v rôznych krajinách s diferencovaným akcentom) z hľadiska
rôznych úrovní verejnej správy ďalšie tri zložky (Konečný - Radičová 2009):
● v oblasti sociálneho poistenia (príspevkové dávky, prípadne zahrnuté do daňového systému)
už štát a verejná správa majú jasnú úlohu iba v Škandinávii. Presnejšie povedané - švédske
všeobecné poistenie (allmän főrsäkring) s oboma zložkami (základný dôchodok - folkspension,
doplnkový dôchodok - allmän tillägspension, ATP) patrí do správy štátneho
Riksfőrsakringverket. V Nemecku (v jednotlivých spolkových krajinách), sa štát stále
zúčastňuje na činnosti Sozialversicherung, ale - v porovnaní s úlohou zamestnávateľov a
zamestnancov - v menšej miere, v liberálnych štátoch (Veľká Británia atď.) je účasť štátu na
sociálnom poistení nižšia alebo dokonca nulová (Čile; britský Basic State Pension i State
Second Pension sú čoraz viac dopĺňané a dokonca nahrádzané systémami firemného a
súkromného poistenia.);
● v oblasti (štátnych) dávok pre konkrétne kategórie príjemcov (niekedy nazývanými aj
nepríspevkové či príjmovo nestestované), ak sa používajú ako súčasť sociálnej politiky
jednotlivých krajín (európske krajiny ich zvyčajne zaraďujú do nástrojov rodinnej politiky,
poskytujú ich ale aj obetiam vojny atď.), poskytujú ich orgány miestnej štátnej správy a niekedy
tiež agentúry, oprávnené na vykonávanie týchto úloh štátom (napríklad v Anglicku) - preto sa
to niekedy nazývajú štátnou sociálnou podporoz (Slovensko, Česká republika);
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● v treťom pilieri sociálnej ochrany - na (príjmovo testovanej) sociálnej pomoci - participuje
oveľa širší okruh verejnoprávnych a súkromnoprávnych subjektov: od takmer nulovej do
takmer 100% účasti tu stretávame štátne subjekty, miestne samosprávy obcí, miest a regiónov,
ďalšie verejnoprávne subjekty (napr. Červený kríž), cirkevné a občianske charity,
polokomerčné i komerčné subjekty atď.„Sociálna pomoc ako posledná možnosť“ v systéme
sociálneho zabezpečenia nie je rozsiahlou inštitúciou v Nemecku (takmer celá populácia je
poistená) (Golinowska 2018) a ani taliansky sociálny štát nevybudoval významnejší systém
sociálnej pomoci: jeho miestne štruktúry sú chudobné a pôsobia skromne - zatiaľ čo
„decentralizácia verejnej správy na regionálnej úrovni v Taliansku, Španielsku, Portugalsku a
Grécku neúmerne posilnila postavenie regiónov v porovnaní s orgánme cenzńtrálenj moci ale
aj voči miestnym orgánom" (Golinowska 2018, s. 79) - podobne aj v Rakúsku (Konečný 2004).
Dánsky zákon o sociálnej pomoci (1976) bol súborom predpisov pre každého sociálneho
pracovníka, ktorý sa snažil riešiť rôzne druhy problémov. Systém bol založený na aplikačnom
predpise o pomoci na jednom mieste, čo znamenalo, že ústredné orgány už neboli pre výkon
tejto agendy potrebné, pretože príslušné opatrenia sa už mohli vykonávať na miestnej úrovni.
Toto riešenie umožnilo zamerať sa na potrebnú osobu, ktorej prípad sa posudzoval v plnom
rozsahu. V prípade vyžadovania účasti z vyššej úrovne sa záležitosť presunula z obce na úroveň
regiónu a z úrovne regiónu na úroveň centrálnu“ (Okulicz-Kozaryn 2014, s. 115).
ÚZEMNO-ADMINISTRATÍVNE SÚVISLOSTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Charakteristickými črtami sociálnej pomoci vo väčšine európskych krajín (Konečný
2001) sú:
 jej jednoznačne doplnkový charakter, najmä na pozadí stále relatívne silných poistných
systémov, hoci v súčasnosti „sociálna pomoc už neslúži ako doplnok systému, ale je to jej
dôležitý a trvalý prvok, ktorý by mal zabezpečiť jeho vnútornú rovnováhu“ (Lojko 2014, s.
209);
 snaha o zjednodušenie pri zabezpečovaní sociálnej pomoci s minimom administratívy;
 prítomnosť služieb (vrátane poradenstva) a dávok (s prevahou služieb nad dávkami) ako
dvoch hlavných skupín nástrojov sociálnej pomoci;
 snaha priblížiť sociálnu pomoc občanovi prostredníctvom decentralizácie a celého radu
ďalších procesov (dekoncentrácia, deetatizácia, deinštitucionalizácia) (Krzyszkowski 2011);
 sociálna pomoc sa presúva od politík starostlivosti a poistenia k subsidiarite a sociálnej
integrácii (Grewiński 2011).
Aj keď sa väčšina vyššie uvedených charakteristík týka predovšetkým dávok (prípadne
dávok a niektorých služieb), jednako poskytujú obraz o rôznej šírke sociálnej pomoci v rôznych
krajinách, čo je potrebné zohľadniť aj pri porovnaní možností a miestnych samospráv
pôsobiacich v rôznych krajinách v oblasť sociálnej pomoci.
Pokúsme sa teraz zodpovedať otázku, ako a do akej miery je možné zveriť vykonávanie
úloh sociálnej pomoci obciam alebo všeobecnejšie základným jednotkám verejnej správy na
najnižšej úrovni. Na prediskutovanie tejto témy je potrebná širšia analýza postavenia obcí vo
všeobecnej štruktúre verejnej správy danej krajiny, čo je možné uskutočniť pomocou troch
hlavných a (predovšetkým) rovnocenných kritérií (Konečný 2016):
1 Kritérium všeobecnej štruktúry a charakteru verejnej správy
Toto kritérium je v skutočnosti východiskovým bodom a hovorí nám, koľko úrovní
verejnej správy v danej krajine existuje. Ide najmä o vertikálne rozdelenie moci medzi centrálnu,
regionálnu a miestnu úroveň. Tieto úrovne je niekedy ťažké definovať, najmä pokiaľ ide o
úroveň regionálnu, pretože nie každá nadmiestna štruktúra sa môže považovať za regionálnu.
To isté platí pre miestnu úroveň. Nie všetky európske krajiny prešli procesom
konsolidácie svojej sídelnej štruktúry, v niektorých krajinách stále existuje veľké množstvo
malých obcí ako základných administratívnych jednotiek (nemecké Gemeinde, španielske
98

municípias, bulharské kmetstvá atď.) - a na druhej strane máme nielen konsolidované poľské
gminy, ale aj nemecký Landkreis, španielske provincie, bulharské obštiny atď.
2 Kritérium vzťahov medzi úrovňami verejnej správy
Z tohto hľadiska je najjednoduchšie rozdeliť štáty na federálne a unitárne štáty, čo je
komplikované existenciou kvázifederácií - ktoré sú Španielsko a Taliansko (ale v istom zmysle
už Veľká Británia). Najmä v kombinácii s tretím kritériom je toto kritérium zaujímavé:
3 Kritérium centralizácie a decentralizácie
Obidve vyššie uvedené kritériá tvoria rámec pre decentralizačné procesy vo verejnom
sektore každej krajiny. Trend decentralizácie verejnej správy v Európe okrem iného spôsobil,
že skutočný dopad tohto procesu je nadhodnotený - existujú aj také „klasifikácie“, podľa
ktorých je verejná správa vo všetkých krajinách Európskej únie „decentralizovaná“, v
skutočnosti takéto „poradie“ ukazuje aké relatívne kritérium je to. Na určenie skutočného
stupňa centralizácie / decentralizácie je potrebná kombinácia niekoľkých údajov, pokiaľ ide o
veľkosť a zdroje verejných financií, počet zamestnancov, vykonávané kompetencie atď.
4. Úlohy, ktoré sú prenesené a vlastné (eventuálne členené ešte na povinné a nepovinné - ako
v Poľsku), čo znamená, že určité úlohy v oblasti sociálnej politiky a sociálnej pomoci sa musia
vykonávať jednotným spôsobom na celom území krajiny (ak je to napríklad vyplýva z ústavy),
zatiaľ čo iné môžu byť implementované odlišne, podľa miestnych alebo individuálnych potrieb
a podmienok. Týmto spôsobom môže štát poveriť miestne a regionálne orgány plnením jeho
úloh. Aj tie úlohy, ktoré sa nemusia vykonávať jednotne na celom území krajiny, môžu mať
rôzny stupeň záväznosti alebo dobrovoľnosti. Obce (zvyčajne podľa ich veľkosti) potom tieto
úlohy plnia individuálne (alebo rôznymi spôsobmi) alebo rôznymi organizovanými formami
spolupráce (Konečný 2016).
Európska charta miestnej samosprávy (článok 4, bod 3) uvádza, že vykonávanie
verejných záležitostí by sa malo delegovať predovšetkým do právomoci tých orgánov, ktoré sú
občanom najbližšie. Rozhodnutie o tom, ktoré orgány to budú, bolo v rôznych krajinách Európy
kompromisom dvoch hľadísk:
• administratívnych kapacít miestnych orgánov oprávnených vykonávať verejné záležitosti,
ktoré do určitej miery závisia od veľkosti základných jednotiek miestnej správy (veľkosť sa dá
merať počtom občanov, ekonomickým potenciálom atď.);
• typom verejných záležitostí z hľadiska profesionálnych a administratívnych nárokov na ich
výkon (Konečný - Konečný 2009).
Pokiaľ ide o veľkosť miestnych administratívnych jednotiek, vo všeobecnosti prevláda
tendencia k ich optimalizácii, čo vedie k rôznym formám integrácie sídelnej siete od
municipalizácie a amalgamácie (dánske alebo švédske kommunen s 60 resp. 30 tisícmi
obyvateľov alebo poľské gminy s priemerným počtom cca 15 tisíc obyvateľov), formou
jednostupňovej anglickej local government či dvojstupňových nemeckých Landkreisen.
Pokiaľ ide o spôsob, akým sa verejné záležitosti realizujú, prevláda tendencia ústupu sa
od podrobnej reglementácie - decentralizácia sa spája s plnením ďalších postulátov charty
(článok 4 bod 5), napr. prispôsobením výkonu kompetencií miestnym podmienkam, čo sa
premieta do rámcového charakteru právnych regulácií.
V oblasti decentralizácie sociálnej pomoci môžeme konštatovať, že:
1. Základné jednotky verejnej správy vykonávajú základné úlohy sociálnej pomoci iba vtedy,
ak majú dostatočný potenciál. Ak na najnižšej úrovni prevažujú malé jednotky a súčasne
neexistuje klasifikácia jednotiek podľa ďalších kritérií, tieto jednotky (najmä malé)
nevykonávajú kompetencie v oblasti sociálnej pomoci. V tomto prípade fascinácia
decentralizáciou nepomáha, len to funguje opačne: priblíženie implementácie verejných vecí k
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občanovi by čelilo vážnym administratívnym a profesionálnym nedostatkom, v dôsledku čoho
by bolo neúčinné.
2. Zákone úpravy poskytovania sociálnych služieb v rôznych krajinách majú už na prvý pohľad
rozdielny rozsah, na ktorý nadväzuje rozdielny stupeň podrobnosti vo vykonávacích predpisoch,
čo vyplýva aj z rozdielneho akcentu na poskytovanie dávok či služieb, z rôznej zložitosti
poskytovania dávok a služieb a napokon z rozdielneho chápania toho, ako tieto úlohy plnia
jednotlivé jednotky verejnej správy - či ide o výkon celoštátne rovnakých úloh alebo či ide
primárne o riešenie lokálne diferencovaných problémov.
3. Podľa Európskej charty miestnej samosprávy treba napokon vziať do úvahy "miestne
podmienky", napr. počet občanov žijúcich v danej základnej jednotke verejnej správy.
Nedostatočná veľkosť obce nemusí pritom nevyhnutne znamenať, že daná jednotka nemôže
úspešne vykonávať určité verejné záležitosti. Systém má určitú - a odlišnú - flexibilitu, ktorá
vyrovnáva rozdiely medzi vyššie uvedenými dvoma faktormi.
KLASIFIKÁCIA MOŽNOSTÍ VYKONÁVANIA SOCIÁLNEJ POMOCI NA MIESTNEJ
ÚROVNI V KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Európske skúsenosti ukazujú, že existuje veľa možností riešení, ktoré boli overené v
rôznych podmienkach. Na základe možností vyplývajúcich zo systému verejnej správy v danej
krajine a špecifickosti jej sociálnej pomoci v kontexte systému sociálnej ochrany sa sformovali
riešenia, ktoré možno klasifikovať takto:
Sociálnu pomoc (v tom spravidla aj sociálne služby a sociálnu prácu a pod.) vykonávajú
v rôznych krajinách Európskej únie
1 orgány štátu (z centrálnej alebo regionálnej úrovne)
1.1 výlučne napríklad na Malte v malých obciach do 5000 obyvateľov (prostredníctvom
vládnych agentúr 6 ) a na Cypre v malých vidieckych obciach (koinotenes) bez
zriadenej samosprávy (prostredníctvom regionálnej štátnej správy)
1.2 v rámci takého modelu miestnej správy, v ktorom nemožno odlíšiť štátnu správu od
miestnej samosprávy (napríklad v Írsku z úrovne county, čiastočne aj v niektorých
častiach Veľkej Británie najmä z úrovne county, teda regiónov)
2 orgány regionálnej samosprávy (čiastočne maďarské megye, rumunské judeţ, slovenské
vyššie územné celky) spravidla ponechávajúc obciam základné (jednoduchšie) formy
sociálnej pomoci7
3 orgány miestnej samosprávy
3.1 ako úlohy, ktoré im boli zverené štátom (vykonávajú ich v mene štátu, v plnom
rozsahu dodržiavajúc štátom určené kritériá) a
3.1.1 vykonávajú ich spoločne s orgánmi regiónov (združenia typu consorzi v
Taliansku, typu communautés d´agglomération vo Francúzsku)
3.1.2 vykonávajú ich samostatne, pričom
3.1.2.1 ich vykonávajú len niektoré obce
3.1.2.1.1 v závislosti od zaradenia do určitého (napríklad veľkostného)
typu (cidade v Portugalsku, municípios nad 20 tis. obyv. v Španielsku8)
3.1.2.1.2 alebo preto že sú zo zákona touto úlohou poverené (obce s
povereným obecným úradom resp. obce s rozšírenou pôsobnosťou v
Českej republike)
6

7

8

Aġenzija Sedga pre problematiku závislostí, Aġenzija Appoġġ pre deti a rodiny v núdzi, Aġenzija Sapport pre
sociálne služby osobám so zdravotným postihnutím a ich rodiny. Problematiku mládeže podobne zabezpečuje
Aġenzija Żgħażagħ.
Aj tu by bolo možné hlbšie analyzovať rôzne modely vzťahov medzi regionálnou samosprávou a miestnou
samosprávou pri plnení úloh sociálnej pomoci, ale to prekračuje rámec nášho záujmu.
Týka sa zriaďovania zariadení sociálnych služieb.
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3.1.2.2 ich vykonávajú zväzky obcí alebo municípiá (município v Portugalsku,
omavalitsus v Estónsku, novads v Lotyšsku, savivaldybé v Litve, Landkreis
v Nemecku, demoi v Grécku),
3.1.2.2.1 pokiaľ ich neprevezme na základe splnených kritérií niektorá
jednotlivá obec zo zväzku (Gemeinde v Nemecku, najmä miestas,
prípadne miestelis v Litve, kmetstvo v Bulharsku) alebo pokiaľ obce vo
zväzku plnia len najjednoduchšie úlohy v oblasti sociálnej pomoci
(seniūnijas v Litve)
3.1.2.2.2 alebo sa táto výnimka týka zo zákona rôznych tzv. štatutárnych
miest (republikas pilsētas v Lotyšsku, estónske lynn. Kreisfreies Stadt v
Nemecku, Stadt mit eigenem Statut v Rakúsku a pod.), ktoré ich však na
svojom území vykonávajú rovnako ako zväzky obcí,
3.2 ako úlohy, ktoré sú ich vlastnými úlohami
3.2.1 povinnými a vykonávajú ich
3.2.1.1 jednotlivo (Belgicko9, Holandsko10, Poľsko, Slovensko, Maďarsku obce
nad 10 tis. obyv., Chorvátsko11), pričom v niektorých krajinách môžu ich
rozsah modifikovať
3.2.1.1.1 na základe vlastných finančných možností (napr. Švédsko12)
3.2.1.1.2 na základe vlastných právnych úprav (napr. Fínsko13)
3.2.1.2 v povinne vytváraných združeniach s inými obcami (jednoúčelových
Gemeindeverband v Rakúsku)
3.2.1.3 v dobrovoľne vytváraných združeniach s inými obcami (typu
communautés de communes vo Francúzsku alebo syndikátov v
Luxembursku)
3.2.1.4 v spolupráci s dobrovoľníckym sektorom, cirkvami a pod14.
3.2.2 dobrovoľnými (v Maďarsku obce do 10 tis. obyv.).
Samozrejme aj pri obciach, ktoré sú v tejto typológii zaradené vedľa seba, môže byť
rozsah vykonávaných úloh v oblasti sociálnej pomoci (sociálnych služieb, sociálnej práce)
veľmi rozdielny, najmä v závislosti od toho, aký vplyv majú ďalšie dve časti sociálneho
zabezpečenia na skutočný rozsah sociálnej pomoci.
Z hľadiska univerzálnosti určitých riešení možno povedať, že do popredia vystupujú
také modely, ktoré umožňujú základným územných jednotkám verejnej správy formulovať
vlastný špecifický obsah a rozsah poskytovanej sociálnej pomoci alebo aspoň minimálne
prispôsobiť zákonom daný obsah miestnym podmienkam, potrebám a možnostiam v danej
oblasti atď. Preto sa v praxi miestnej sociálnej politiky väčšiny západoeurópskych krajín
stretávame s programovým prístupom, čo znamená, že jednotlivé jednotky (na základe ich
kompetencií miestnej samosprávy, vlastných analýz a vlastných daňových zdrojov) tematicky
zameriavajú svoje sociálne programy na seniorov, na rôzna skupiny ľudí so zdravotným
postihnutím či na mladé rodiny a pod.
ZÁVER
Z vyššie uvedeného textu vyplýva, že možnosti účasti na sociálnej politike, najmä na
systéme sociálnej pomoci, sú v európskych krajinách veľmi odlišné.
9

10
11
12

13

Každá obec (s priemernou veľkosťou takmer 20 tis. obyv.) si pre tento účel vytvára CPAS (Verejné centrum
pre sociálnu činnosť).
S priemernou veľkosťou obce cca 40 tis.obyv.
Ale v prípade, že je plnenie týchto úloh nad ich možnosti, môže ich odovzdať županji – regiónu.
Vzhľadom k veľkým parametrom švédskych obcí (priemerná veľkosť vyše 30 tis. obyv, rozloha až
desaťtisíce km2) je niekedy výkon najmä v sociálnej oblasti zverený miestnym komisiám s rozhodovacou
právomocou, pôsobiacim v hraniciach pôvodných obcí spred amalgamizačnej reformy.
Priemerná veľkosť obce vo Fínsku je vyše 13 tis. obyv., čiže o niečo menej ako v Poľsku (15,5 tis. obyv.), ale
podstatne viac ako na Slovensku (1,8 tis. obyv.).

14
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Z vyššie uvedeného textu je možné vyvodiť aj niekoľko záverov, z ktorých sa však na
účely tejto štúdie môžeme sústrediť na jeden: V podmienkach poľskej obce z hľadiska jej
veľkosti, miesta v štruktúre verejnej správy a poľského systému sociálnej politiky naznačuje,
že by bolo možné hľadať čo najviac príkladov dobrej praxe. v obciach Belgicka a Holandska,
čo ale neznamená možnosť automatického a mechanického prenosu skúseností.
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