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Ťažké rozhodnutia: päť prípadových štúdií verejnej politiky zo Slovenska

Ústav verejnej politiky (ÚVP) pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave od roku 2005. Ako vedecko-pedagogické
pracovisko so zameraním na študijný program Verejná politika (Public Policy)
ponúka magisterské vzdelávanie v tomto odbore formou denného i diaľkového
štúdia. ÚVP je prvým univerzitným pracoviskom s interdisciplinárnym zameraním
na modernú teóriu a prax verejnej politiky a kvalitu riadenia spoločnosti. Sústreďuje
sa na analýzu politík na národnej, európskej, ale aj regionálnej a miestnej úrovni
správy vecí verejných. ÚVP spolupracuje na výskumoch s mnohými akademickými
pracoviskami podobného zamerania doma i v zahraničí.
Viac na www.fses.uniba.sk.
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PREDSLOV
Požiadavky na modernizáciu vzdelávacích programov odborov verejnej správy,
verejnej politiky či verejného manažmentu a verejných ﬁnancií vznikajú nielen
v dôsledku vyproﬁlovania tejto vednej disciplíny ako štandardného stupňa
univerzitného vzdelávania na Slovensku v ostatných rokoch, ale predovšetkým ako
reakcia na nápadný nepomer medzi vyučovanou teóriou a praktickými zručnosťami,
ktoré absolventi týchto programov v praxi potrebujú. Pritom cieľom týchto odborov
je pripraviť odborníkov s koncepčnými a analytickými zručnosťami v oblasti
verejnej politiky, schopných analyzovať sektorové politiky i prierezové otázky
verejnej politiky, prezentovať a presadzovať nové poznatky a názory v súlade
s európskymi štandardami.
Zámerom publikácie Ťažké rozhodnutia: päť prípadových štúdií verejnej politiky
zo Slovenska je reagovať na aktuálnu potrebu zvýšenia kvality a modernizácie
vzdelávacieho procesu v podmienkach širšieho regiónu strednej a východnej Európy.
Autori sa pokúsili formou prípadových štúdií priblížiť študentom ťažké rozhodnutia
politikov a pracovníkov vo verejnej sfére a ukázať tak, že každé rozhodnutie má
svoje výhody i nevýhody, ale predovšetkým dôsledky, ktorých si musí byť decízor
vedomý. Aj rozhodnutie nekonať totiž má svoj dôsledok. Forma prípadových štúdií
tak pomáha študentom simulovať reálny život a spôsob rozhodovania z vnútra, t. j.
akoby bol študent priamo v pozícii starostu, štátneho zamestnanca, zamestnanca vo
verejnom záujme, politika či poradcu.
Publikácia prináša päť pôvodných prípadových štúdií z prostredia Slovenska,
ktoré autori spracovali na základe vlastného výskumu, reálnych skutočností a dát,
ktoré predstavujú jadro samostatných kapitol. Každá kapitola sa skladá z krátkej
anotácie, ktorá približuje základnú rozhodovaciu dilemu a prostredie prípadovej
štúdie, samotnej prípadovej štúdie s otázkami a úlohami pre študentov na jej
konci, z inštrukcie pre vyučujúceho, ktorá poskytuje odporúčaný postup využitia
prípadovej štúdie a teoretického rámca s odporúčanou literatúrou. Inštrukcia
pre vyučujúceho je pomôckou pre vyučujúcich pri ich príprave na výučbu. Je to
návod, ktorý je možné variovať a prispôsobiť konkrétnym vzdelávacím cieľom
a výstupom toho-ktorého vzdelávacieho programu či predmetu, úrovni vedomostí
a zručností študentov či cieľom vyučovacej hodiny. Okrem samotných kapitol
s piatimi prípadovými štúdiami približujeme v úvodnej kapitole spôsob výučby
s využitím prípadových štúdií vo všeobecnosti. Táto časť má význam predovšetkým
pre vyučujúcich, ktorí ešte nemajú skúsenosti s vyučovaním prostredníctvom
prípadových štúdií a radi by zaradili tento nový interaktívny pedagogický nástroj
do vyučovacieho procesu.

Predslov
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Prvá prípadová štúdia sa venuje problematike verejných ﬁnancií na miestnej úrovni
správy vecí verejných a prináša pohľad na samosprávu po ﬁnančnej decentralizácii.
Ako sa vedenie mesta vyrovnalo s novým systémom ﬁskálnych pravidiel? Aký
vplyv má táto skutočnosť na politickú ekonómiu tvorby rozpočtu mesta?
Druhá prípadová štúdia sa takisto odohráva na úrovni samosprávy a zaoberá sa
otázkou spôsobu a formy zabezpečovania verejných služieb, konkrétne odťahovej
služby v stredne veľkom meste. Táto prípadová štúdia približuje diskusiu
a rozhodovanie o privatizácii, kontrahovaní či priamom poskytovaní tejto verejnej
služby. Aké skutočnosti má mať starosta na pamäti, aby zabezpečil kvalitné
poskytovanie verejnej služby? O aký problém vlastne ide?
Tretia a štvrtá prípadová štúdia sa venujú novým systémom kompetencií samospráv
a ich ﬁnancovania a približujú situáciu obcí s vyšším podielom rómskeho
obyvateľstva. Jedna prípadová štúdia mapuje možnosti využívania nástrojov
štátnej politiky pri skvalitňovaní poskytovania vzdelávacích služieb obyvateľom na
miestnej úrovni v etnicky zmiešaných obciach z pozície zriadovateľa základných
škôl. Na základe dát a vedomostí o ﬁnancovaní školstva sú študenti nútení riešiť
problém organizácie vzdelávania v obci.
Štvrtá prípadová štúdia nastoľuje otázku bývania ako hospodárskeho, sociálneho
a kultúrneho práva a tiež otázku, ako sa môžu obce s existujúcimi segregovanými
rómskymi osadami s daným problémom popasovať, keďže na obce prešla aj
zodpovednosť za bývanie. To sa pre sociálne slabšie skupiny občanov, ktorí
nie sú schopní si prenajímať alebo kupovať nové obydlia za trhové ceny, stáva
nedostupným. Ide o technické riešenie s využitím dostupných nástrojov štátnej
bytovej politiky, alebo je takéto riešenie nepostačujúce?
Záverečná prípadová štúdia približuje prostredie verejnej správy ako priestor
s množstvom aktérov s rôznymi záujmami, kde je dôležité rozhodnúť, čo sú
legitímne záujmy.
Každá prípadová štúdia bola pripravená dvojicou autorov, ktorí vykonali aj
primárny výskum a zber dát. Preto má každá prípadová štúdia aj svoj štýl písania,
formulovania problému a odporúčaného postupu výučby. Niektoré prípadové
štúdie ponechávajú pôvodný názov miest/obcí i dáta, kde autori vykonali primárny
výskum, iné prípadové štúdie pozmenili mená aktérov a názvy miest/obcí a iných
dát. Napriek tomu sú všetky založené na skutočných udalostiach a rozhodovacej
dileme, ktorej predstavitelia verejnej správy v danom čase čelili. V tomto ohľade
by som sa chcela i v mene autorov poďakovať všetkým predstaviteľom samospráv
a iných organizácií, ktorí s nami strávili čas v rozhovoroch pri primárnom výskume,
a to menovite (uvádzame v abecednom poradí): Juraj Bulík (ﬁnančné oddelenie hl.
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mesta Bratislavy), Branislav Hochel (viceprimátor hl. mesta Bratislavy), Ján Fiolek
(riaditeľ ZŠ Rakúsy), Jaroslav Kováč (vedúci strediska Dopravný podnik Bratislava
a.s.), Tatiana Kratochvílová (riaditeľka sekcie dopravy a cestného hospodárstva
hl. mesta Bratislavy), Marta Kulíková (Rómske informačno-poradenské centrum,
Kežmarok), Vladimír Mikuš (oddelenie riadenia dopravy hl. mesta Bratislavy),
Martin Molčan (riaditeľ ZŠ Petrová), Iveta Orgoníková (prednostka Mestského
úradu v Trenčíne), Ladislav Petrtýl (vedúci útvaru Životné prostredie a doprava
Mestského úradu v Trenčíne), Peter Pleva (hovorca Mestskej polície hl. mesta
Bratislavy), Štefan Šarkózy (Nadácia Milana Šimečku), Radoslav Ščuka (prednosta
Obecného úradu v Bystranoch), Bystrík Václav (sociálny odbor, Okresný úrad
Kežmarok), Milan Vajda (hovorca primátora hl. mesta Bratislavy), Alojz Vdovjak
(starosta obce Rakúsy).
Výskum a práca na prípadových štúdiách sa realizovali v rámci projektu Rozvoj
inovatívnych vzdelávacích materiálov vo verejnej politike a správe (Developing
Innovative Teaching/ Training in Public Policy and Administration) organizácie
Local Government and Public Service Reform Initiative.
Verím, že táto publikácia vám prinesie radosť z vyučovania predmetov vo verejnej
politike a iných príbuzných oblastiach. Budeme radi, ak sa s nami podelíte
o skúsenosti s využívaním uvedených prípadových štúdií vo vašom vyučovacom
procese, prípadne o skúsenosti s využitím vlastných prípadových štúdií.

Katarína Staroňová
editorka
marec 2007
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA AKO INOVATÍVNY NÁSTROJ
PEDAGOGICKÉHO PROCESU
KATARÍNA STAROŇOVÁ

Prípadové štúdie sú príbehy, pomocou ktorých študenti majú možnosť zažiť cez
optiku reálnych účastníkov problémy a dilemy, ktorým neskôr môžu čeliť vo
svojom profesionálnom živote po ukončení štúdia. Prípadové štúdie tak približujú
konkrétne situácie, tak ako ich zažili prestavitelia (volení alebo zamestnanci) verejnej
správy a ich cieľom je zachytiť ťažké rozhodovanie, zodpovednosti alebo úlohy,
ktoré vyplývajú z danej funkcie alebo inštitúcie. Študenti tak môžu v chránenom
prostredí pod dohľadom vyučujúceho vstúpiť do kože iného účastníka a snažiť sa
vyriešiť dilemu, zvážiť pre a proti každého rozhodnutia a diskutovať so svojimi
kolegami o ich dopade.
Z pedagogického pohľadu sú prípadové štúdie inovatívnym nástrojom, ktorý
sa v čoraz väčšej miere využíva v rôznych vedných disciplínach, ktoré si
vyžadujú rozvoj zručností a aplikáciu nadobudnutých vedomostí. Svoj pôvod
majú v lekárskej a právnej vednej disciplíne na Harvardskej univerzite v USA
a postupne sa využívanie prípadových štúdií rozšírilo do všetkých spoločenskovedných disciplín a viacerých krajín. Vyučovanie pomocou prípadových štúdií sa
sústredí na študenta, kde medzi vyučujúcim a študentom, či študentami navzájom
dochádza k aktívnej interakcii. To znamená, že namiesto pasívneho prijímania
informácií od vyučujúceho v podobe prednášky je študent nútený aktívne objavovať
problém, konštruovať možné spôsoby riešenia, vysvetľovať, hodnotiť, syntetizovať
a aplikovať konkrétne riešenie na konkrétnu situáciu. Vedomosti, ktoré študenti
získali štúdiom literatúry aktívne aplikujú v zručnostiach, ako sú kritické myslenie,
aktívne počúvanie, presviedčanie, argumentovanie, prezentovanie, písanie atď.
Podľa Biggsa (1999) sú to činnosti a zručnosti, ktoré prispievajú k hĺbkovému
učeniu a nielen povrchnému vnímaniu.
Prípadové štúdie poskytujú informácie, ktoré študentom napomáhajú kvantitatívne
či kvalitatívne riešiť vzniknutý problém, či analyzovať situáciu. Môžu byť
retrospektívne alebo také, ktoré si vyžadujú rozhodnutie či činnosť. Prípadové
štúdie, ktoré si vyžadujú rozhodnutie stavajú študenta do roly prestaviteľa verejnej
správy (v našom prípade starostu alebo štátneho zamestnanca, prípadne poradcu),
ktorému sú poskytnuté informácie do bodu rozhodnunia. Základná otázka je: „Čo
by ste na mieste XY robili vy?“ Retrospektívne prípadové štúdie vypovedajú celý
príbeh, vrátane rozhodnutí, ktoré predstavitelia verejnej správy vykonali. Tu sa od
študenta očakáva iný prístup, a to zhodnotenie postupu, napríklad pomocou otázok:
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„Čo si myslíte o rozhodnutí XY a prečo tak konal?“ Ide tu o vyhodnotenie reálneho
kroku a zváženie možných alternatív. V našej publikácii ponúkame prípadové
štúdie oboch typov, samozrejme s informáciami, ktoré zodpovedajú jednotlivým
typom.
Z pohľadu poskytnutých dát a informácií v jednotlivých prípadových štúdiách sa
niekedy študentom môžu zdať prípadové štúdie frustrujúce. Na jednej strane máme
prípadové štúdie, kde je predkladaných informácií a dát mnoho a nezrozumiteľných,
na druhej strane, máme prípadové štúdie, kde je informácií málo a je priam nemožné
aplikovať formálne kvantitatívne metódy. Aj to je zámerom prípadových štúdií, aby
si študenti zvykli na reálny svet, v ktorom sú nútení vyberať si relevantné informácie
z obrovského množstva, alebo naopak pracovať s obmedzenými dátami v čase
rozhodnutia. Vyučujúci preto mnohokrát musí zvážiť vedomostnú a zručnostnú
vyspelosť svojich študentov pri aplikácii ponúkaných prípadových štúdií a podľa
svojho uváženia niektoré informácie vynechať, alebo naopak doplniť. To všetko
závisí od pedagogických cieľov a výstupov, ktoré má vyučujúci na zreteli.
Dôležitým aspektom prípadových štúdií je ich celkový kontext. Často totiž je
technické riešenie neadekvátne, ak sa do úvahy nevzali hodnoty, ideologické postoje
či vplyv aktérov v danom kontexte. Aj teoreticky najlepšie technické riešenie môže
jednoducho nefungovať a pri implementácii zlyhať. Aj tu prípadové štúdie nútia
študentov vzať do úvahy „neracionálne faktory“, ako sú kultúrne odlišnosti či
zvyky, politické ciele, celkové hodnoty komunity a jednotlivých aktérov, politický
vplyv, symboliku konania atď. Hoci tieto aspekty treba zvážiť v každej prípadovej
štúdii a vyučujúci by si mal byť vedomý tejto stránky, v našej publikácii ponúkame
jednu prípadovú štúdiu, ktorá sa špeciﬁcky zameriava na dané faktory (Prípadová
štúdia 5: Inštitúcie, záujmy a médiá: Prípad Andrey B.).
Ďalším dôležitým bodom pri vyučovaní prípadových štúdií je spôsob prezentácie
výstupov. Aj tu totiž vyučujúci môže v oveľa väčšej miere simulovať reálne prostredie
a nútiť študentov prezentovať technické riešenia zrozumiteľným spôsobom, či už
svojim nadriadeným, alebo verejnosti. Výstupy pritom môžu mať podobu klasickej
akademickej eseje, analýzy, memoranda svojmu nadriadenému, tlačovej správy,
ústnej prezentácie s využitím vizuálnej techniky, verejného vypočutia, negociácie,
zasadnutia zastupiteľstva atď. Opäť je na vyučujúcom, aby zvážil, aký typ výstupu
a prezentácie je vhodný vzhľadom na pedagogické ciele.
V prípadových štúdiách, tak ako v reálnom svete, neexistuje správne či nesprávne
riešenie, ale riešenie, ktoré je založené na úvahe o možných dôsledkoch a rôznych
uhloch pohľadu. Jednoducho, študenti sú nútení:
• rozlišovať medzi kľúčovou a sekundárnou informáciou;
• identiﬁkovať jadro problému, jeho kontext a aspekty;
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• identiﬁkovať možné varianty riešenia a ich dopady;
• formulovať vhodnú stratégiu a odporúčania na intervenciu či činnosť
samosprávy;
• rozhodnúť a identiﬁkovať prekážky v implementácií jednotlivých odporúčaní.

AKO UČIŤ S PRÍPADOVOU ŠTÚDIOU
Ako sme už spomenuli, prípadové štúdie slúžia na aplikáciu vedomostí a rozvoj
zručností. Nasledujúce odporúčania vychádzajú z existujúcej literatúry o vyučovaní
prostredníctvom prípadových štúdií, ktorá je priložená v zozname odporúčanej
literatúry. Prípadové štúdie sa dajú využiť na:
• Diskusiu.
Vyučujúci môže zaujať rôzne úlohy v diskusii od „mentorskej“, kde otázkami
pátra po odpovediach medzi študentami až po facilitačnú, kde diskusiu prenechá
študentom a iba podotázkami smeruje celkovú diskusiu k vytýčenému cieľu. Nech
už si vyučujúci zvolí akýkoľvek štýl vedenia diskusie, je dôležité, aby na záver
vyučovania študentom boli jasné kľúčové koncepty a teórie, na ktoré prípadová
štúdia poukazuje. Je vhodné, aby vyučujúci využíval na zdôraznenie týchto
konceptov tabuľu či iné vizuálne prostriedky.
• Debatu.
Debatný formát využíva tímovú prácu, kde každý tím argumentuje za svoje riešenie.
Ide tu viac o prezentačné a argumentačné zručnosti.
• Simuláciu/hranie rolí.
Študenti môžu simulovať jednotlivých aktérov, ktorí v prípadovej štúdii vystupujú
a vžiť sa do ich roly. Pritom môžu mať k dispozícii len informácie, týkajúce sa
konkrétnej roly, ktorú hrajú. Simulácia umožňuje vyučujúcemu poukázať na
konﬂiktné body, extrémne situácie a vžitie sa do kože iného.
• Skupinovú prácu.
Výhody skupinovej práce sú popísané v mnohých pedagogických dokumentoch.
Pri prípadových štúdiách je dôležité myslieť na zloženie jednotlivých skupín.
• Výskumné zručnosti jednotlivca.
Prípadové štúdie môžu byť využité ako odrazový mostík pre ďalší výskum mimo
kontaktných hodín – na internete, v knižnici, rozhovory s expertami v danej oblasti
atď.
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• Spracovanie a analýzu dát.
Študenti môžu pracovať na dátach obsiahnutých v prípadovej štúdii alebo získaných
výskumom.
• Prezentáciu.
Študenti môžu výsledky svojej práce prezentovať v mnohých podobách a formátoch:
ústne/písomné, formálne dokumenty/eseje/plagáty atď. Existuje veľa možností
a záleží len od vyučujúceho, akú formu považuje za vhodnú vzhľadom na učebný
cieľ.
• Praktické zručnosti.
Práca na prípadových štúdiách si vyžaduje množstvo ďalších praktických zručností,
ako sú práca v tíme, koordinácia, presvedčovacie zručnosti atď., ktoré sú v reálnom
živote dôležité.
Pri vyučovaní pomocou prípadovej štúdie je dôležité nezabudnúť na prostredie, kde
klasické zoskupenie lavíc nie je optimálne. Odporúča sa vytvoriť kruh, U-formu
alebo iný útvar, ktorý stimuluje diskusiu medzi študentami či medzi vyučujúcim
a študentami. Maximálny počet študentov pre riešenie prípadovej štúdie by nemal
presahovať počet 20, keďže diskusia a interakcia je najdôležitejšou súčasťou
učebného procesu. Pre vyučujúceho je dôležité, aby sa na prípadové štúdie vopred
pripravil, a to z pohľadu:
• obsahovej náplne: podrobné preštudovanie samotnej prípadovej štúdie, všetkých
faktov a teoretickej literatúry, ktorá je využitá ako referenčný analytický/
teoretický rámec;
• cieľa a spôsobu diskusie cieľa a spôsobov diskusie (nezabudnite, že diskusia
stimuluje vzdelávací proces): je vhodné si vopred pripraviť základné otázky,
ktoré sa dotýkajú základných téz a konceptov, ktoré chcete pokryť;
• študentov: je dobré poznať svojich študentov, kto a akým spôsobom participuje
na diskusii či riešení úloh a vytvoriť priestor aj pre tých menej asertívnych;
• vzdelávacích výstupov: táto časť je najdôležitejšia. Čo vlastne chceme pomocou
prípadovej štúdie dosiahnuť? Čo sa majú študenti naučiť, pochopiť, aplikovať
atď.?;
• Techník a metód výučby: Akým spôsobom dosiahnuť vzdelávacie výstupy
a ciele? Akým spôsobom zvyšovať zapojenie zo strany študentov?
Vzdelávacie výstupy spadajú do troch kategórií:
1) Vedomosti: teórie, koncepty, informácie napr. o legislatíve, verejnej politike,
programoch EÚ.
2) Zručnosti: nové metódy ako vyriešiť zadané úlohy, napr. komunikačné, kritické
myslenie, interpretácia, hodnotenie.
3) Prístup: citlivosť voči odlišnostiam, etika.

Prípadová štúdia ako inovatívny nástroj pedagogického procesu
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V závislosti od predmetu, by sa mal vyučujúci snažiť deﬁnovať si jeden či viac
vzdelávacích výstupov v jednotlivých kategóriách. Mal by mať pritom na zreteli, že
niektoré sa dajú dosiahnuť okamžite, iné len postupne. Pri deﬁnovaní vzdelávacích
výstupov sú napomocné nasledovné slovesá: deﬁnovať, demonštrovať, identiﬁkovať,
menovať, naplánovať, opísať, písať, porovnať, použiť, pripraviť kalkuláciu, uviesť
príklad, vyhodnotiť, vykonať, vypočítať, vyriešiť, vysvetliť.
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 1
REAKCIA SAMOSPRÁVY NA FISKÁLNY ŠOK
MIROSLAV BEBLAVÝ – EMÍLIA SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ
(Prípadová štúdia hlavného mesta Slovenska Bratislavy)

Anotácia: Prvého januára 2005 zažili slovenské obce výraznú ﬁskálnu zmenu,
ktorá pre niektoré z nich, najmä pre väčšie mestá predstavovala až ﬁskálny šok.
Zároveň totiž začali platiť štyri nové opatrenia:
• reštrukturalizácia miestnej daňovej legislatívy spojená s výraznejšou slobodou
samosprávy pri určovaní dane z nehnuteľností ako základného nástroja tých
príjmov samosprávy, na ktoré má výraznejší vplyv;
• nový systém podielových daní, v ktorom štát prerozdeľuje samosprávam
výraznú väčšinu dane z príjmu fyzických osôb na základe kritérií odvodených
primárne od počtu potenciálnych klientov pre tie služby, za ktoré samosprávy
zodpovedajú;
• zrušenie niektorých typov dotácií pre samosprávy (napríklad dotácia na
prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v najväčších mestách);
• nové pravidlá hospodárenia samosprávy zamerané na prevenciu insolventnosti
samospráv a jej prípadné riešenie.
Táto prípadová štúdia skúma situáciu v Bratislave, hlavnom meste Slovenskej
republiky a to, ako sa vedenie mesta vyrovnalo s novým systémom ﬁskálnych
pravidiel. Metodologicky je založená na analýze celoštátnej aj mestskej
legislatívy, ﬁskálnych dát, záznamov z rokovaní mestského zastupiteľstva
a iných orgánov samosprávy, ako aj rozhovoroch s niektorými kľúčovými
hráčmi.
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
ZÁKONY, NARIADENIE VLÁDY, VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Fiskálna decentralizácia na Slovensku bola súčasťou širšej reformy verejných
ﬁnancií schválenej v roku 2004 a realizovanej primárne od roku 2005. Jej
legislatívny základ tvorili štyri zákony a jedno nariadenie vlády:
• zákon NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
• nariadenie vlády SR o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve;
• zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné projekty;
• zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
• zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ministerstvo ﬁnancií SR (MF SR), ktoré bolo gestorom uvedených zmien, vnímalo
uvedené zákony ako súčasť svojej stratégie reformy verejných ﬁnancií, ktorá sa
orientovala na „sedem kľúčových inštitucionálnych prvkov, ktoré sú nevyhnutné
pre efektívnu kontrolu verejných výdavkov:1
• strednodobý ﬁškálny rámec;
• konzervatívne predikcie;
• rozpočtovanie ‚zhora – nadol‘, podľa priorít;
• transparentnosť;
• uvoľnenie centrálnej kontroly vstupov;
• orientácia na výsledky;
• moderné postupy ﬁnančného manažmentu.“
Reforma bola vo vzťahu k obciam a k ﬁskálnej decentralizácii založená na
záväzku vlády Mikuláša Dzurindu v programovom vyhlásení z roku 2002 posilniť
decentralizáciou verejných ﬁnancií postavenie územnej samosprávy, ale aj jej
zodpovednosť pri poskytovaní služieb občanom. Reforma ﬁnancovania mala podľa
MF SR nasledovných päť cieľov:2
• samostatnosť,
• zodpovednosť,
• spravodlivosť,
• transparentnosť,
• stabilitu.
1
2

http://www.ﬁnance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3571, prístup 27. 7. 2006.
http://www.ﬁnance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3513, prístup 27. 7. 2006.
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Medzi najdôležitejšie kroky, ktoré sa v rámci zmien realizovali, možno zaradiť:
1. nový ﬁskálny rámec pre obce, ktorý v snahe zaviesť tvrdé rozpočtové
obmedzenie obmedzuje deﬁcitné ﬁnancovanie, výšku dlhu a rieši obmedzenie/
stratu ﬁnančnej autonómie obce, ak je jej solventnosť ohrozená;
2. reforma neúčelových dotácií pre obce, osobitne prechod zo zmesi podielových
daní, dotácií kalkulovaných na historickom základe a iných dotácií na
ﬁnancovanie prostredníctvom podielu z dane príjmov fyzických osôb;
3. reforma miestnych daní, osobitne liberalizácia dane z nehnuteľností.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FISKÁLNEJ DECENTRALIZÁCII
Celkovo o ﬁskálnej decentralizácii
Príjmy obcí z ﬁskálnej decentralizácie prekonali očakávania MF SR aj obcí.3 Pokiaľ
ide o daň z príjmu fyzických osôb, štát garantoval obciam 23,5 mld. Sk; v skutočnosti
obce získali 28,2 mld. SK, teda o 20 % viac. Pokiaľ ide o daň z nehnuteľností, obce
očakávali 4,9 mld. Sk, nakoniec predstavoval výnos 5,98 mld. Sk, čo je o 22,1 %
viac. Pokračovanie tohto vývoja sa očakáva aj v najbližších rokoch.

Špeciﬁcky o Bratislave
Celoslovensky priaznivý vývoj dane z príjmu fyzických osôb sa v Bratislave
neprejavil. Rozpočet na 2005 predpokladal príjem vo výške 1,64 mld. Sk a nakoniec
mesto získalo 1,485 mld. Sk. Daň z nehnuteľností naopak predstavovala podstatne
vyšší prínos, ako očakával rozpočet mesta – 1,025 mld. Sk namiesto 633 mil. Sk.

Garancie štátu
Garancie štátu majú nasledovné podoby:
• plošné: ak by objem prostriedkov pre samosprávy klesol pod garantovanú
úroveň 33 418 078 000 Sk v roku 2005, tak štát zaručoval minimálne túto
úroveň4. Vzhľadom na oveľa lepší vývoj výberu tejto dane sa táto garancia
nepoužila;
3

4

Táto časť sa opiera o materiál Vlády SR Správa o doterajšej realizácii ﬁskálnej
decentralizácie a predpokladanom vývoji na ďalšie obdobie, ktorý vláda prijala 25.
januára 2006 uznesením č. 69/2006.
Par. 7, zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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• individuálne: ak objem prostriedkov pre konkrétnu samosprávu vplyvom nového
režimu klesne pod 87 % prostriedkov získaných prostredníctvom podielových
daní v predchádzajúcom roku. Táto garancia bola využitá niekoľkými desiatkami
obcí, nie však v prospech Bratislavy, ktorá nesplnila jej podmienky;
• Bratislava získala na základe politickej dohody zo štátneho rozpočtu jednorazovo
130 mil. Sk v roku 2005 ako neúčelovú dotáciu na čiastočné vyrovnanie dopadu
ﬁskálnej decentralizácie.5
ZÁKLADNÁ POLITICKÁ STRATÉGIA BRATISLAVY – POSTOJ
K FISKÁLNEJ DECENTRALIZÁCII
Po predstavení návrhu ﬁskálnej decentralizácie ministerstvom ﬁnancií
a splnomocnencom vlády pre decentralizáciu na jar 2004 sa vedenie mesta
Bratislavy aj ostatní politickí aktéri museli rozhodnúť, akú politickú stratégiu
zvolia. Základné možnosti boli napríklad:
• úplné odmietnutie a snaha o zachovanie doterajšieho systému;
• súhlas podmienený a spojený so snahou o zásadné zmeny;
• súhlas nepodmienený a spojený so snahou o mierne úpravy v prospech mesta.
Z pohľadu okamžitých a priamočiarych záujmov mesta by bolo bývalo
pochopiteľné, ak by mesto Bratislava bolo odporcom návrhu. Ako uvádzame
v iných častiach, na rozdiel od väčšiny miest a obcí Slovenska pre Bratislavu
znamenal nový systém stratu štátnej dotácie na MHD a potrebu dramatického
ﬁskálneho kroku. Zároveň možno predpokladať, že ak by bratislavskí decízori
jednotne a razantne nesúhlasili s návrhom, bola by jeho priechodnosť výrazne
sťažená, keďže viacerí z nich patrili medzi politické špičky vládnych strán (najmä
KDH a SDKÚ).
Vedenie mesta ani iní decízori však uvedenú stratégiu nezvolili. Naopak, primátor
Andrej Ďurkovský sa stal aj verejným zástancom návrhu v čase, keď ešte jeho
všeobecná politická podpora zo strany samosprávy neexistovala.6
Dôvody boli nasledovné:7
• išlo o ukončenie tzv. demižónovej metódy politiky, kde mesto muselo často
vybavovať na základe osobných a politických väzieb priaznívé nastavenia
redistribučného systému pre samosprávy či iné rozhodnutia;
• nový systém obsahoval jasný vzorec, pomocou ktorého sa dá na 3 – 5 rokov
odhadnúť tvorba príjmov a lepšie plánovať;
• štandardizoval sa systém miestnych daní a posilnila autonómia miest.
6
7

Andrej Ďurkovský: Vidím ďalej než desať kilometrov za Bratislavu. Trend, 3. 8. 2004.
Rozhovor, Milan Vajda, hovorca primátora Bratislavy, jún 2006.
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Zároveň treba uviesť, že nové pravidlá týkajúce sa limitov na dlh a deﬁcit obcí
nemali na Bratislavu výraznejší vplyv, a preto sa v tejto prípadovej štúdii bližšie
nerozoberajú.
ZÁKLADNÁ FISKÁLNA STRATÉGIA BRATISLAVY – PRÍSTUP
K VYROVNANIU SA S FISKÁLNOU DECENTRALIZÁCIOU
Bratislava spolu s niektorými ďalšími veľkými mestami čelila v súvislosti
s ﬁskálnou decentralizáciou výrazne väčšej miere zmeny ako ostatné slovenské
mestá a obce. Dôvodom bolo, že okrem prechodu z podielových daní na podiel na
dani z príjmu fyzických osôb, kde boli prípadné straty aspoň prechodne limitované
garanciami štátu, sa Bratislava musela vyrovnať aj so stratou štátnej dotácie na
MHD. Išlo o 914 mil. Sk v roku 2004.8 Politickým dôvodom, prečo napriek tomu
vedenie mesta stálo jednoznačne na strane ﬁskálnej decentralizácie, sa venujeme
v nasledujúcej časti. Tu sa sústredíme na to, ako sa mesto vyrovnalo s tak výrazným
ﬁskálnym šokom.
Fiskálna stratégia mesta v rokoch 2005 – 2006, reagujúca na takúto výzvu, sa dá
zhrnúť do nasledovných bodov:
• Výrazné zvýšenie dane z nehnuteľností, aj jej nová konštrukcia ako
kľúč k riešeniu. V nadväznosti na novú legislatívu sa samospráve výrazne
uvoľnili ruky nielen vo výške sadzieb, ktorá mohla pri tejto dani určovať, ale aj
v priestorovom štrukturovaní dane a iných aspektoch daňovej politiky. Stala sa
tak hlavným nástrojom miestnej daňovej politiky. Podrobnosti o tom, ako bola
nastavená nová daň v Bratislave, uvádzame ďalej.
• Obmedzená možnosť využiť poplatok za odpad. Ďalšou miestnou daňou/
poplatkom, ktorý predstavuje významný príjem mesta (667 mil. Sk v roku 2005)
je miestny poplatok za komunálne odpady. Jeho zvýšeniu a použitiu vyšších
príjmov na riešenie ﬁskálneho šoku však bránila účelová viazanosť tohto
poplatku na náklady súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu ako aj to, že už
je určený v maximálnej výške povolenej zákonom.
• Obmedzená ﬁskálna relevantnosť iných daní/poplatkov okrem poplatku za
odpad. Aj keď nový zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné projekty priniesol výrazné
zmeny, je v prípade Bratislavy ﬁskálny priestor pre miestne dane a poplatky
upravené týmto zákonom (s výnimkou už uvedených dvoch zdrojov) veľmi
obmedzený. Dôvodom je, že ide v porovnaní s celkovým rozpočtom o pomerne
8

Štátny rozpočet Slovenskej republiky na rok 2004.
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nízke sumy. Aj po výraznom zvýšení vybranej sumy išlo v roku 2005 pri dani za
ubytovanie o 37 mil. Sk a pri poplatku za užívanie verejného priestranstva o 30
mil. Sk. Preto sa im nebudeme ďalej venovať, aj keď v nich nastali zmeny.
• Absencia politickej vôle na výrazné znižovanie výdavkov. Súčasťou ﬁskálnej
stratégie mesta nebolo výraznejšie znižovanie výdavkov. Tento prístup odrážal
niekoľko faktorov. Najdôležitejším je názor, že politické náklady znižovania
výdavkov by boli výrazne vyššie ako politické náklady zvyšovania príjmov
prostredníctvom zvýšenia dane z nehnuteľností. Medzi ďalšie faktory
možno zaradiť náhlosť ﬁskálneho šoku, keď kroky na zníženie výdavkov sa
väčšinou prejavia v horizonte, ktorý je o niečo dlhší. Zároveň treba uviesť, že
vedenie mesta sa v rokoch 2005 – 2006 snažilo obmedziť rast neprioritných
výdavkov, efekt na celkovú ﬁskálnu politiku bol však obmedzený. Zároveň sa
začala reštrukturalizácia mestských inštitúcií spojením troch informačných
a kultúrnych organizácií do jednej.9
• Neochota dvíhať dane s výnimkou jednorazového riešenia šoku. Je
zaujímavé, že napriek tomu, že politické náklady výrazného zvýšenia dane
z nehnuteľností boli ex ante aj ex post vnímané ako obmedzené, nevznikol
vo vedení mesta ani medzi individuálnymi poslancami výraznejší apetít na
ďalšie zvyšovanie tejto alebo iných daní ako nástroja vytvorenia dodatočného
ﬁskálneho priestoru na populárne výdavkové programy. Naopak, bolo možné
skôr registrovať pokusy (na úrovni mesta neúspešné) o selektívne zníženie
daňového zaťaženia cez rôzne výnimky v daniach. Inými slovami, bolo politicky
prijateľné jednorazovo výrazne zvýšiť daňové zaťaženie obyvateľov, ak by
alternatívou bolo výrazné obmedzenie služieb; nebolo však akceptovateľné
vymeniť vyššie dane za lepšie/rozsiahlejšie municipálne služby.
Pozrime sa teraz na dôsledky tejto ﬁskálnej stratégie pre daň, ktorá zásadným
spôsobom niesla bremeno ﬁskálnej šoku – daň z nehnuteľností. Kedže zvýšenie
daní malo kompenzovať stratu štátnej dotácie na MHD, hlavnou politickou otázkou
nebolo, koľko zvýšením získať, ale ako ex ante deﬁnovaný príjem získať. Vedenie
mesta sa rozhodlo pre čo najširšiu daňovú základňu a čo najmenší objem výnimiek,
čo umožnilo obmedziť výšku šoku pre jednotlivé skupiny daňovníkov. Úspechu
tohto kroku určite pomohla aj rýchlosť celého procesu, ktorá obmedzila schopnosť
jednotlivých záujmových skupín zorganizovať sa.
Politicky aj technicky najzložitejšou otázkou bolo určenie výšky sadzieb
pre jednotlivé mestské časti a skupiny daňovníkov. Dane z nehnuteľností sa
v mnohých krajínách vyberajú na ad valorem základe, teda ako percento hodnoty
nehnuteľností.
9

Rozhovor, Branislav Hochel, prvý námestník primátora Bratislavy, máj 2006.
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Takýto prístup má niekoľko výhod:
• výška dane súvisí so schopnosťou daňovníka ju uhradiť, keďže daňovníci
s vyššou hodnotou nehnuteľnosti sú väčšinou aj daňovníkmi s celkovým vyšším
bohatstvom (aj keď výnimkou bývajú dôchodcovia; na druhej strane tlak na nich,
aby zosúladili hodnotu svojej nehnuteľnosti s celkovým bohatstvom je nástroj
mobility na trhu s nehnuteľnosťami);
• je politicky priechodný a vytvára len obmedzený priestor pre presadzovanie
úzkych záujmov.
Keďže však Bratislave chýba cenová mapa či iný dôveryhodný mechanizmus určenia
trhovej ceny jednotlivých nehnuteľností, nebolo možné tento postup uplatniť.
Zvolená stratégia preto zjednodušeným spôsobom simulovala ad valorem prístup
a to kombináciou troch prvkov:
• určením sadzby dane na meter štvorcový (ako to predpokladá samotný zákon);
• diferenciáciou sadzieb podľa mestských častí do troch skupín podľa ich
lukratívnosti a ekonomickej sily;
• diferenciáciou podľa účelu stavby: najnižšia sadzba na rezidenčné stavby, výrazne
vyššia na nerezidenčné stavby využívané jednotlivcami na iné účely (záhrady,
garáže a pod.) a najvyššia na nerezidenčné stavby využívané na podnikateľské,
administratívne alebo neziskové účely.
Návrh obsahoval výnimky pre niektoré vybrané skupiny: občanov nad 70 rokov,
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, stavby používané na cirkevné účely.
Až na dve výnimky (preradenie mestskej časti Lamač do nižšej kategórie zdanenia
a zníženie pôvodne navrhovaných sadzieb v prípade niektorých typov nehnuteľností
využívaných na podnikanie) nebol návrh počas celého procesu schvaľovania
významne modiﬁkovaný.10 Aj pri jeho opätovnom schvaľovaní o rok neskôr sa
nepodarilo do neho presadiť žiadne významné úľavy pre konkrétne záujmové
skupiny. Záznam z diskusie mestského zastupiteľstva ukazuje, že dôvodom bolo
vedomie poslancov, že každá koruna zľavy pre niekoho musí byť nahradená
korunou zvýšenia dane pre niekoho iného.
Na druhej strane, orgány ústrednej štátnej správy neznášajú v súvislosti so
svojimi rozhodnutiami ohľadne distribúcie dane z nehnuteľností žiadne dôsledky,
keďže je v plnej miere príjmom miestnej samosprávy. V predvolebnom období
10

Okrem toho sa počas rokovania o všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností
v mestskom zastupiteľstve presadilo zníženie miery zdanenia poľnohospodárskej pôdy.
Vzhľadom na nízky rozsah takejto pôdy v intraviláne mesta a už aj pôvodne nízku
daňovú sadzbu to však ťažko pokladať za výraznejší zásah.
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schválila Národná rada SR zákon č. 120/2006 Z. z. z 2. februára 2006, ktorým
sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Toutou novelou poslanci vyňali z platenia dane z nehnuteľnosti „pozemky
a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na vedeckovýskumné
účely, na vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve verejných
vysokých škôl, alebo vo vlastníctve štátu, v užívaní štátnych vysokých škôl,
vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied, alebo vo vlastníctve
cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ako aj pozemky
a stavby alebo ich časti slúžiace stredným školám, učilištiam, strediskám
praktického vyučovania a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávnych krajov alebo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej
pôsobnosti krajských školských úradov“.
Samozrejme, uvedená novela zasiahla všetky mestá a obce, jej dopad bol však
s veľkým odstupom najvýraznejší pre Bratislavu, pretože v nej pôsobí významný
podiel vysokých škôl a výskumných inštitúcií a koncentrujú sa v nej aj stredné
školy Bratislavského kraja. Mesto Bratislava neúspešne lobovalo proti uvedenej
novele spolu so Združením miest a obcí Slovenska. Ukazuje sa tak, že olsonovský
problém kolektívnej akcie sa tak v jednom rozmere zhoršil, keď celoštátni decízori
môžu byť úspešne lobovaní záujmovými skupinami bez toho, aby znášali ﬁskálne
a politické dôsledky a to v situácii, keď vedenie mesta malo rovnakú politickú
orientáciu, ako časť vládnej koalície.

VYROVNANIE SA SO ŠOKOM – POLITICKÝ PROCES A JEHO AKTÉRI
Príprava na ﬁskálnu decentralizáciu sa v Bratislave odohrávala počas väčšiny
roka 2004. Začala sa na jar 2004, keď MF SR predstavilo prvý návrh nového
systému a vyvrcholila v decembri 2004 schvaľovaním rozpočtu mesta na rok 2005
a s ním súvisiacich dokumentov vrátane všeobecne záväzného nariadenia o dani
z nehnuteľností.
Z procesného hľadiska možno rozlíšiť nasledovné fázy:
• magistrát pripravil návrh rozpočtu aj nového VZN o dani z nehnuteľnosti,
• tento návrh prerokovala mestská rada,11
• následne ho prerokovalo a schválilo mestské zastupiteľstvo.

11

Mestskú radu tvorí primátor a jeho námestníci, starostovia mestských častí a zástupcovia
poslaneckých klubov. Predstavuje tak miesto, kde sa reálne tvorí a prejavuje politická
vôľa väčšiny decízorov mesta.
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Aj keď mestská rada a mestské zastupiteľstvo o návrhoch magistrátu obsiahlo
diskutovali a pozmenili ho, nešlo o zásadné zmeny. Jedinou výnimkou bolo
preradenie Lamača do kategórie s nižšou daňou, čo znížilo daňovú povinnosť
z nehnuteľností o 10 % oproti pôvodnému návrhu a znamenalo zanedbateľné
ﬁskálne straty pre mesto. Išlo o iniciatívu KDH a poslankyne Oľgy Keltošovej.
Druhou výnimkou boli nižšie sadzby na niektoré nehnuteľnosti využívané na
podnikanie najmä malými a strednými podnikateľmi, ktoré presadilo SDKÚ.12
Mohlo by sa teda zdať, že na tvorbu nového systému mali takmer exkluzívny vplyv
vedenie mesta a aparát magistrátu, pričom dva najdôležitejšie poslanecké kluby
presadili skôr symbolické zmeny. V skutočnosti významnú úlohu zohrali aj ostatní
hráči.13
Mesto totiž vytvorilo pracovnú skupinu na prípravu novej dane z nehnuteľnosti.
Táto pracovná skupina pozostávala zo zástupcov magistrátu a mestských častí a bola
miestom, kde sa odsúhlasili zásadné koncepčné rozhodnutie o parametroch dane.
Ďalším problémom, ktorý existoval v Bratislave, bola otázka právomocí mesta
a mestských častí pri výbere miestnych daní. Podľa starého systému ich vyberali
mestské časti, podľa návrhu ﬁskálnej decentralizácie mala táto právomoc prejsť
na mesto. V tejto súvislosti vznikol konﬂikt medzi mestom a mestskými časťami,
kde každá strana presadzovala výber prostredníctvom svojej administratívy.
Výsledkom bol kompromis; v skutočnosti však tento stret vyhralo mesto. Obsahom
kompromisu totiž bolo, že počas jednoročného prechodného obdobia budú miestne
dane ďalej vyberať mestské časti a od roku 2006 ich bude vyberať mesto. Celý
výnos okrem toho bol príjmom mesta ako celku.

OTÁZKY PRE BUDÚCNOSŤ
Mesto Bratislava má po ﬁskálnej decentralizácii výrazne predvídateľnejšiu
a stabilnejšiu štruktúru príjmov ako predtým založenú najmä na kombinácii miestnych
daní a poplatkov a podiele na dani z príjmu fyzických osôb. Príjmy z predaja majetku
sú však stále vysoké (512 mil. Sk v roku 2005, t. j. 12 % bežných výdavkov a 28 %
kapitálových výdavkov) a viac ako dvojnásobne prevyšujú príjmy z prenájmu (196
mil. Sk v roku 2005). Príjmy z predaja majetku sú z deﬁnície dlhodobo neudržateľné
(okrem prípadov, ak by mesto zároveň získavalo ekvivalentný objem majetku,
čo v prípade Bratislavy neplatí). To neznamená, že predaj majetku je nesprávne
rozhodnutie, ale len to, že tento typ príjmu možno preto považovať za dlhodobo
neudržateľný a vytvára otázku, ako ju v budúcnosti riešiť, ktorou sa začínajú zaoberať
12
13

Rozhovor, M. Vajda č. 2, 16. 8. 2006.
Rozhovor, B. Hochel; rozhovor M. Vajda.
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aj predstavitelia samosprávy.14 Osobitne to platí, keďže napriek celoslovensky výrazne
vyššiemu výnosu z dane z príjmu fyzických osôb, ako sa očakávalo, pre Bratislavu
to neznamenalo výraznejší prínos. Zmeny realizované vládou a NR SR v systéme
v neprospech samosprávy, ktoré znižovali objem dane (zvýšenie daňového bonusu
pre fyzické osoby) alebo ho prerozdeľovali v neprospech Bratislavy (zmena vzorca
v prospech horských obcí) znamenali, že dlhodobo udržateľné príjmy mesta sa od
jednorazovej zmeny na začiatku 2005 výrazne nezvyšujú.
Zároveň však existuje výrazný priestor pre zvýšenie výnosu z nehnuteľnosti
prostredníctvom objektivizácie hodnoty nehnuteľností, z ktorých sa daň vyrubuje.
Výhodou dnešného systému je jeho jednoduchosť, zároveň však znamená, že
daň ako percento skutočnej hodnoty nehnuteľnosti sa môže líšiť aj o stovky
percent. Dôvody sú dva. Prvým je, že diferenciácia sadzby na meter štvorcový
sa líši o približne 30 %, aj keď trhová hodnota metra štvorcového v rámci mesta
má oveľa väčší rozptyl. Druhým dôvodom je, že aj v rámci jednej lokality majú
nehnuteľnosti výrazne rozdielnu trhovú hodnotu na meter štvorcový plochy, a to
vzhľadom na kvalitu nehnuteľnosti. Kvalitná cenová mapa by preto bola schopná
riešiť prvý problém, a tak umožniť politicky aj sociálne jednoduchým spôsobom
zvýšiť výnos spravodlivejším zdanením lukratívnejších nehnuteľností, ktoré dnes
väčšinou platia výrazne nižšie dane vyjadrené ako podiel z ich hodnoty.
Okrem týchto bezprostredne ﬁskálnych tém je potrebné spomenúť ešte dve širšie,
ktoré však môžu mať vplyv na ﬁskálnu politiku.
Prvou je organizácia územnej samosprávy na území mesta. Dnes na území mesta
pôsobí samosprávny kraj, mesto a 17 mestských častí, a to napriek tomu, že počas
viac ako desaťročie trvajúcej diskusie o decentralizácii sa vždy o Bratislave
uvažovalo ako o samostatnom samosprávnom kraji a počet mestských častí je
pomerne vysoký k počtu obyvateľov.15 Spojenie mesta so samosprávnym krajom
a reorganizácia mestských častí by znamenali nielen úsporu vo výdavkovej časti,
ale príjmom mesta by sa stala aj daň z motorových vozidiel, ktorú vyberajú VÚC,
ako zvýšil by sa podiel Bratislavy na dani z príjmov fyzických osôb, čo by malo
ďalší významný vplyv na ﬁskálnu stabilitu.
Ďalšou témou je fungovanie mesta v prostredí, keď centrálnu vládu po ôsmich
rokoch ovládajú politické strany, ktoré sú na úrovni mesta v opozícii. Táto situácia
naposledy existovala v rokoch 1994 – 1998 a práve počas tohto obdobia nastalo
výrazné zadlženie mesta. Aj keď dnes práve vďaka vyššej miere decentralizácie
vrátane ﬁskálnej existuje vyššia miera nezávislosti samosprávy od centrálneho
14
15

Rozhovor, B. Hochel.
Rozhovor, M. Vajda, č. 2.
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štátu, príklady zasahovania do ﬁskálnej decentralizácie už za vlády Mikuláša
Dzurindu dokazujú, že ide stále o krehkú nezávislosť.
ZÁVER
Pre mesto Bratislava predstavoval nový systém ﬁnancovania samosprávy výrazný
ﬁskálny šok vzhľadom na stratu štátnej dotácie pre mestskú hromadnú dopravu.
Napriek tomu vedenie mesta podporovalo nový systém, pretože výhody stability
a predvídateľnosti nového modelu prevýšili politické náklady klesajúcich príjmov.
Vedenie mesta sa rozhodlo riešiť vzniknutý problém primárne zvýšením príjmov
prostredníctvom novo liberalizovanej dane z nehnuteľnosti, pretože očakávalo
(a následné reakcie to potvrdili) nižšie politické náklady v porovnaní s takým
razantným znížením výdavkov, aké bolo alternatívnym riešením. Nový systém dane
z nehnuteľnosti je nastavený jednoducho a decízori dokázali pod ﬁskálnym tlakom
odolať návrhom na vytváranie extenzívneho zoznamu oslobodení alebo znížení
dane. Po jednorazovom šoku na začiatku roku 2005 možno konštatovať, že ﬁskálny
manažment Bratislavy sa ustálil a pokračuje bez ďalších výraznejších zmien.

INŠTRUKCIE PRE VYUČUJÚCEHO
1. Prístup
Táto prípadová štúdia sa v širšom kontexte venuje problematike verejných ﬁnancií
na miestnej úrovni správy vecí verejných. Preto je vhodná na použitie pri výučbe
kurzu venujúceho sa verejným ﬁnanciám, decentralizácii a územnej samospráve,
ﬁskálnej decentralizácii alebo politickej ekonómii, a to konkrétne v závere kurzu
tak, aby sa precvičili vedomosti získané počas celého kurzu. Zároveň sa táto
prípadová štúdia môže použiť v rámci predmetov venovaných analýze verejnej
politiky všeobecne alebo procesu tvorby verejnej politiky, ako aj v predmetoch
venovaných decentralizácii. V tomto prípade však odporúčame sústredenie
na vybrané aspekty tvorby verejnej politiky, napríklad na politickú ekonómiu
tvorby rozpočtu mesta. Vyučujúci totiž pri práci s touto prípadovou štúdiou môže
stavať nielen na vedomostiach študentov z oblasti daňového systému v krajine
s bližší zameraním na daňový systém miestnej samosprávy, ale diskutovať aj
o problematike rozpočtovania a politickej ekonómie tvorby rozpočtu.
Dĺžka vyučovania prípadovej štúdie je 120 minút, ale je možné aj výrazne stručnejšie
použitie v prípade zamerania len na niektorý aspekt.
Základnou literatúrou, ktorú by mali študenti zvládnuť pred prácou s touto
prípadovou štúdiou je:
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Staroňová, K. – Sičáková-Beblavá, E. (ed.): Verejná politika a miestna samospráva:
štyri princípy spravovania. Kapitola 2, kapitola 4.1 a 4.2. Bratislava, Ústav verejnej
politiky, 2006.
V prípade nedostupnosti tejto literatúry je možné alternatívne využiť nasledovnú
literatúru dostupnú na internete:
Bahl, R.: Implementation Rules For Fiscal Decentralization. Working Paper No.
1/99, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta,
Georgia 1999. http://siteresources.worldbank.org/INTDSRE/Resources/3p.pdf
IMF Code of Good Practices on Fiscal Transparency. Medzinárodný menový fond.
http://www.imf.org/np/fad/trans/code.htm
Ministerstvo ﬁnancií SR: Internetová stránka o ﬁskálnej decentralizácii. http://
www.ﬁnance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3571

2. Odporúčaný postup práce s prípadovou štúdiou
Rozdeľte si pracovný čas na toľko častí, koľko tém chcete so študentmi otvoriť pri
práci s prípadovou štúdiou. Odporúčané témy sú:
• ﬁskálna decentralizácia – jej silné a slabé stránky,
• daňový systém Slovenska – centrálny a lokálny,
• formy rozpočtovania,
• politická ekonómia tvorby rozpočtu – aktéri a procesy.
Formát prípadovej štúdie predpokladá jej prečítanie študentmi mimo vyučovania/
seminára/stretnutia. Následne ju možno využiť niekoľkými, vzájomne sa
nevylučujúcimi spôsobmi:
• napísanie stručnej písomnej práce zodpovedajúcej na niektorú z nižšie uvedených
otázok;
• diskusia v rámci vyučovanej skupiny o štúdii všeobecne alebo o niektorej
z konkrétnych otázok uvedených nižšie;
• ústna prezentácia študentmi na niektorú z tém uvedených nižšie.
Otázky/témy, ktoré možno využiť v súvislosti s prípadovou štúdiou:
• Predstavovali podľa vás uvedené zmeny naozaj ﬁskálny šok alebo je to podľa vás
prisilný výraz? Zdôvodnite!
• Myslíte si, že primátor urobil politicky správne rozhodnutie, keď sa jednoznačne
postavil za ﬁskálnu decentralizáciu? Zdôvodnite!
• Ako hodnotíte spôsob, ktorým sa predstavitelia mesta vyrovnali so situáciou?
Čo by ste vy urobili na ich mieste inak?
• Čo pokladáte na základe textu za najväčšiu výzvu pre dlhodobo udržateľné
hospodárenie mesta? Zdôvodnite!

Prípadová štúdia 2
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 2
DILEMA ZABEZPEČOVANIA VEREJNÝCH
SLUŽIEB – ODŤAHOVÁ SLUŽBA
KATARÍNA STAROŇOVÁ – ANDREJ SALNER
(Táto prípadová štúdia vychádza z dokumentácie a rozhovorov s pracovníkmi
Magistrátu mesta Bratislava a Mestského úradu Trenčín. Používa ﬁktívne mesto
Korenice, keďže kombinuje skúsenosti oboch miest.)

Anotácia: Prípadová štúdia rieši otázku zabezpečovania verejných služieb vo svetle
diskusie o privatizácii a kontrahovaní verejných služieb. Konkrétne ide o prax
odťahovania osobných motorových vozidiel, ktoré porušujú predpisy, v mestách.
Účelom prípadovej štúdie je, aby študenti vzhľadom na dostupné informácie
rozhodli o najvhodnejšom spôsobe zabezpečovania tejto služby vo vzťahu ku
komplexnosti zabezpečovania služieb v doprave a usúdili, aký typ informácií je
potrebný na sledovanie účinnosti a efektívnosti rôznych inštitucionálnych riešení
zabezpečovania tejto služby.

28

Ťažké rozhodnutia: päť prípadových štúdií verejnej politiky zo Slovenska

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
Po príchode do svojej kancelárie jedného daždivého rána v roku 2004 si
primátor mesta Korenice uvedomil, že prišiel deň, keď sa konečne vyrieši
dilema, pred ktorou mesto dlhodobo stojí: ako riešiť situáciu s odťahovou
službou. O dve hodiny ho čakala porada s pracovníkmi mestského úradu,
ktorej výsledkom malo byť odporúčanie pre zastupiteľstvo, či si bude mesto
odťahovú službu naďalej zabezpečovať samo, alebo na to bude kontrahovať
súkromnú ﬁrmu.
V súlade s nedávno vypracovaným ambicióznym Plánom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja sa mesto snažilo o „dôraz na slobodu jednotlivca,
zodpovednosť, konkurenciu, súkromné iniciatívy jednotlivcov a vlastnícke práva“
– čo najviac verejných statkov chcelo zabezpečovať využívajúc princípy trhu.
Mnoho technických služieb, ako sú zimná údržba, odvoz komunálneho odpadu
či starostlivosť o verejné osvetlenie bolo na základe nových kontraktov pre mesto
realizované súkromnými poskytovateľmi. Ako jedno z mála slovenských miest
Korenice kontrahovali súkromnému subjektu aj mestskú hromadnú dopravu.
V mnohých službách prinieslo v súlade s plánom kontrahovanie pre mesto úspory
– ponuky súkromných subjektov vo výberových konaniach boli často výrazne
lacnejšie ako zabezpečenie služieb v rovnakej kvalite z vlastných zdrojov, pri
zarátaní skutočných nákladov.
Princíp konkurenčného prostredia a trhových cien
Konkurencia je stavom, keď má ktokoľvek možnosť pokúsiť sa realizovať svoje záujmy
so svojím vlastníctvom. Konkurencia neznamená nevyhnutne veľa poskytovateľov
služby/statku; znamená voľný vstup do danej sféry/oblasti podnikania. Jedine vtedy
majú podnikatelia motiváciu hľadať najoptimálnejší model poskytovania statkov pre
spotrebiteľov. Tí podnikatelia, ktorí dosahujú vyšší zisk – sú úspešnejší – uspokojujú
želania jednotlivcov lepším spôsobom. Zároveň sú motivovaní k znižovaniu cien.
Trhové ceny sú zároveň najlepším regulačným mechanizmom konania jednotlivcov.
Dokážu zabezpečiť vyvážené využívanie daných statkov, informujú o kvalite, kvantite
a potrebách jednotlivcov a zároveň motivujú podnikateľov k poskytovaniu ďalších
statkov. Zabezpečenie konkurenčného prostredia a trhových cien preto znamená:
• znižovanie daňového zaťaženia (dane neodčerpávajú prostriedky podnikateľom
a jednotlivcom pre ich prioritné projekty);
• zrušenie výsadného postavenia pre niektorých podnikateľov;
• zrušenie regulácií a obmedzení vstupu podnikateľov na relevantný trh.
Zdroj: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Korenice na roky 2004 – 2006
a 2007 – 2015.
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Otvorenou však ostávala otázka odťahovej služby. Malé historické centrum
lákalo turistov a často ho navštevovali aj občania mesta, ktorí sa autom vybrali
za nákupmi či vybavovačkami. Nedostatok parkovacích miest znamenal,
že autá často stáli na chodníkoch a komplikovali život chodcom či vodičom
autobusov hromadnej dopravy. Nedávno občanov i predstaviteľov mesta
nahnevala situácia, keď bezohľadný vodič s terénnym vozidlom odstavil
auto priamo na električkovej koľaji, zabránil električkám v jazde na niekoľko
hodín a prinútil mesto nasadiť náhradné autobusy – s nákladmi v desiatkach
tisíc korún. Mestská odťahová služba nedisponovala technikou potrebnou na
odťah veľkého terénneho auta. Navyše pri obrovských nákladoch na potrebné
mechanizmy primátor nechcel o kúpe techniky ani len uvažovať, ak by sa mesto
službu rozhodlo kontrahovať.
Rovnako ako väčšina obyvateľov mesta, aj on sa tešil na 8. júna, deň osláv udelenia
mestských výsad pred 700 rokmi. Ústredným miestom osláv malo prirodzene byť
hlavné námestie a okolité ulice. Všetci sa chystali na oslavy a centrum mesta sa na
túto príležitosť upravovalo.
Primátor chcel kvôli nadchádzajúcim oslavám vyriešiť zabezpečenie koordinácie
služieb spojených s plynulou a bezpečnou premávkou, parkovaním a odťahovaním
prekážajúcich automobilov, keďže sa očakávalo, že mesto navštívi niekoľko tisíc
návštevníkov. Dilemou bolo, či investovať milióny do dovybavenia mestskej
odťahovej služby, alebo celú službu, v súlade so strategickými plánmi mesta,
kontrahovať externému dodávateľovi. Primátorovi samozrejme popri prejazdnosti
komunikácií a poriadku v centre mesta záležalo aj na spokojnosti občanov – vodičov
a voličov, ktorých v prípade odtiahnutia určite nepotešia pokuta a ďaleká cesta po
odtiahnuté vozidlo.
Od zefektívnenia služieb v tejto oblasti si primátor sľuboval nielen plynulé oslavy
a spokojnosť občanov, ale aj zníženie nákladov na odťahovú službu. Ak by jej
kontrahovanie usporilo mestu prostriedky či prinieslo nové príjmy, úspory by
sa dali využiť v prospech občanov v sociálnych službách a v mnohých iných
oblastiach.
Výkon verejnej správy sa v tomto prípade riadi podľa zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách, tzv. cestný zákon a podľa zákona č. 315/1996 Zb.
o premávke na pozemných komunikáciách, ktorý je v účinnosti od 1. apríla 1997.
Podľa § 3d ods. 5 písm. d zákona o pozemných komunikáciách, ak ide o prejazdné
úseky ciest vo vlastníctve obce, miestne komunikácie a účelové komunikácie vo
vlastníctve obce, správu pozemných komunikácií vykonávajú obce, prípadne
právnické osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené. Na základe paragrafu
40 zákona o premávke na pozemných komunikáciách (tzv. paragraf „Prekážka
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cestnej premávky“), ods. 1 a ods. 4 citovaného zákona je za odstránenie prekážky
v premávke na pozemných komunikáciách zodpovedný správca komunikácie – t. j.
mesto Korenice.
Skúsenosti s kontrahovaním odťahovej služby malo hlavné mesto – dlhé roky
vozidlá do Čierneho lesa odťahovala súkromná spoločnosť Rasteo. Od občanov
i vodičov bolo na výkon množstvo sťažností. Odťahová služba fungovala len
v obmedzených (denných) hodinách a niekedy sa sústreďovala na vozidlá blízko
miesta, kde sa odtiahnuté autá skladovali. Vzdialenejšie mestské časti sa aj
v odôvodnených prípadoch odťahu nevedeli dovolať. Mnohých vodičov škrela aj
výška platby za odťah – 2 000 Sk. Súkromná spoločnosť podľa mnohých sťažností
preferovala ľahko odtiahnuteľné vozidlá a nie tie, ktoré najviac bránili premávke.
Sťažnosti v tejto veci už riešila navyše aj prokuratúra – v nadväznosti na sťažnosť
občana (príloha 1) podal okresný prokurátor protest voči postupu samosprávy1
(príloha 2). Namietal, že výkon verejnej moci nemožno previesť na inú osobu, a to
ani na zmluvnom podklade.
Navyše, začiatkom roku 2005 starosta obdržal rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 2
(príloha 4), z ktorého vyplýva, že motorové vozidlá môže podľa paragrafu 40
odstraňovať iba správca cesty, a to aj v prípade, že o odstránení vozidla rozhodne
policajt. Podľa tohto rozhodnutia môže odstraňovať vozidlá len taká právnická
osoba, ktorej zakladateľom (zriaďovateľom) a následne aj majiteľom (napríklad
spoločníkom, resp. akcionárom) je príslušná obec (mesto). Takisto musí ísť o takú
právnickú osobu, ktorá je založená či zriadená na správu miestnych komunikácií
a v rámci tejto správy potom môže aj odstraňovať vozidlá.

1

Prokuratúra má v Slovenskej republike dohľad nad zákonnosťou. Prokurátor môže
rozhodnutia samospráv v prípade nezákonného postupu zrušiť, resp. voči ním vydať
„protest prokurátora“ na základe zákona č. 153/2001 Zb. Základné ustanovenia o proteste
prokurátora § 22 (1): Prokurátor je oprávnený podať protest proti:
a) všeobecne záväznému právnemu predpisu vydanému orgánom verejnej správy, a to
1. vyhláške, výnosu a opatreniu ústredného orgánu štátnej správy, štátneho orgánu
alebo inej právnickej osoby, ktorú osobitný zákon splnomocnil na vydanie
všeobecne záväzného právneho predpisu,
2. všeobecne záväznému nariadeniu územnej samosprávy,
3. všeobecne záväznému právnemu predpisu orgánu miestnej štátnej správy;
b) opatreniu;
c) rozhodnutiu;
ktorými bol porušený zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis..
2
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je záväzné pre zúčastnené strany, avšak nie je prameňom
práva a teda má odporúčací charakter pre súdy v ďalších podobných prípadoch.
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Z úvah primátora vyrušilo klopanie na dvere: prichádzala prednostka mestkého
úradu a chvíľu po nej aj vedúci oddelenia dopravy na Mestskom úrade, vedúca
oddelenia prvého kontaktu s občanmi, vedúci právneho útvaru, náčelníčka mestskej
polície a riaditeľ mestského podniku Technické služby.
Ľudia v miestnosti sa bez dlhého úvodu pustili do diskusie. Vedúci právneho útvaru
nahlas prečítal protest prokurátora z hlavného mesta, tvrdiac, že vlastne nie je
čo riešiť: mesto musí odťah realizovať samo. Prednostka však mala ďalší tromf:
odborné stanovisko, ktoré si k protestu mesto nechalo vypracovať u súkromného
právnika. Podľa neho prokurátor „nerozlišuje medzi výkonom verejnej správy na
jednej strane a fyzickou realizáciou odtiahnutia na druhej strane – sú to zásadné
rozdiely a nič nebráni mestu, aby na fyzický výkon tejto činnosti uzavrelo zmluvu
s ktoroukoľvek ﬁrmou“ (príloha 3).
Pragmatická vedúca oddelenia prvého kontaktu sa len uškrnula, vediac,
že právnici vždy zo zákona vyčítajú presne to, čo sa im hodí. Presvedčivo
argumentovala, že sa zjavne dá zákon vyložiť tak aj naopak a že rozhodnutie by
sa malo odvíjať od skutočných potrieb mesta a záujmov občanov.
Sám starosta veril v silu trhu a možnosti zefektívnenia služieb pomocou
kontrahovania verejných služieb komerčným subjektom. Hovoril si, veď
správca cesty môže poveriť výkonom odťahovania vozidla, odstraňovania
vraku a parkovaním právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá by mala oprávnenie
uvedenú činnosť vykonávať v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
Riaditeľ Technických služieb hneď zakontroval, že podnik odťahy vo vlastnej
réžii robí omnoho lacnejšie ako ktokoľvek zvonka – ak mesto dokúpi techniku
na odťahovanie veľkých áut, problém bude vyriešený a mesto si dokonca
privyrobí.
Primátora táto možnosť zaujala – požiadal teda riaditeľa o vyčíslenie nákladov
a prínosov. Náčelníčka mestskej polície tiež upozornila, že aj čas policajtov,
ktorí musia pri odťahoch asistovať niečo stojí, nehovoriac o tom, že chýbajú
inde.
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ÚLOHY PRE ŠTUDENTOV
Úlohy A
1. Preštudujte výňatok Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Korenice
a posúďte jeho východiská z pohľadu rôznych prístupov k manažmentu
verejnej správy (Weber, NPM a Governance). Aký vplyv majú tieto prístupy
na prezentovaný výňatok a ako sa prejavuje?
2. Zhodnoťte činnosti mestského úradu spojené s poskytovaním odťahovej
služby. Deﬁnujte trhové a netrhové činnosti spojené s poskytovaním tejto
služby a určite, ktoré je možno kontrahovať, a ktoré nie.
3. Pripravte varianty zefektívnenia služieb podľa vami zadeﬁnovaného cieľa.
V každom variante deﬁnujte zriaďovateľa, poskytovateľa a užívateľa, ako
aj ﬁnančné zabezpečenie poskytovania danej služby. Deﬁnujte jednotlivé ciele
a kritériá hodnotenia jednotlivých variantov a pripravte odporúčanie.
4. Pripravte analýzu politickej priechodnosti kontrahovania danej služby
a pripravte implementačný plán (nezabudnite na politicko – organizačné
bariéry a nielen technické spôsoby realizácie).
5. Preštudujte rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v prílohe 4 a analyzujte ho
z pohľadu inštitucionálneho zabezpečenia služieb.

Úlohy B
1. Akým spôsobom má postupovať riaditeľ mestského podniku Technických služieb,
ak chce čo najpresnejšie vyčísliť skutočné náklady z verejných prostriedkov na
prevádzku odťahovej služby?
2. Keby ste mali vypracovať analýzu nákladov a prínosov porovnávajúcu
dva varianty poskytovania odťahovej služby, aké údaje a od koho by ste
vyžadovali?
3. Nastavte zber dát a systém na monitorovanie účinnosti a efektívnosti
implementácie vášho odporúčania.
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PRÍLOHA 1
Sťažnosť občana prokurátorovi
Vec: Preskúmanie rozhodnutia mestskej polície hlavného mesta o odťahu
motorového vozidla
Vážený pán prokurátor.
Dňa XY mi bol podľa môjho názoru neoprávnene odtiahnutý môj osobný automobil
Škoda Favorit. Proti rozhodnutiu mestskej polície som protestovala, keďže som toho
názoru, že rozhodnutie o odťahu môjho vozidla bolo vyslovene účelové, pretože
som žiadnym zásadným spôsobom neprekážala v jazde iným motorovým vozidlám.
Cesta nie je frekventovaná.
Ďalej protestujem proti skutočnosti, že predstaviteľ mestskej polície dal pokyn
na odťah môjho vozidla súkromnej ﬁrme a uviedol ma tak do právneho vzťahu
s touto ﬁrmou bez môjho súhlasu. Vydanie vozidla už nezabezpečovala mestská
polícia, ale pracovník súkromnej ﬁrmy. Podľa môjho názoru nie je mestské
zastupiteľstvo oprávnené delegovať právomoci, ktoré zasahujú do práv občanov,
na súkromnú ﬁrmu. Táto právomoc prislúcha len organizácii, ktorej správcom
by bolo mesto.
Ďalej protestujem proti skutočnosti, uvedenej v Protokole o nútenom odťahu.
V odseku dôvod odťahu, má byť podľa mňa uvedené rozhodnutie mestskej
polície a meno policajta a nie výpis priestupkov, pretože súkromná ﬁrma
nie je zo zákona oprávnená rozhodovať o porušení zákona, ktorého sa občan
dopustil.
Za skoré vybavenie mojej sťažnosti vopred ďakujem.
V hlavnom meste
Jozefína Nováková
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PRÍLOHA 2
Sťažnosť prokuratúry
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PRÍLOHA 3
Odborný posudok
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PRÍLOHA 4
Rozhodnutie Najvyššieho súdu
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INŠTRUKCIE PRE VYUČUJÚCEHO
1. Prístup
Táto prípadová štúdia sa v širšom kontexte venuje problematike rozhodovania pre
vhodný spôsob zabezpečovania verejných služieb. Preto je vhodná na použitie
pri výučbe kurzov nástrojov verejnej politiky, mikroekonomiky, analytických
postupov a rozhodovania vo verejnom sektore, ale aj v kurzoch o verejnej správe
a administratíve. Prípadová štúdia má pomôcť pochopiť podstatu rozhodovania
o vhodnej forme poskytovania verejných služieb, rozdiel a vzťahy, ktoré existujú
medzi zadávateľom a dodávateľom verejných služieb, ako efektívne a kvalitne
zadeﬁnovať zabezpečenie poskytovania verejných služieb. Študenti by mali
identiﬁkovať kľúčové faktory, ktoré sa objavujú v prípadovej štúdii, a ktoré
môžu potenciálne brzdiť implementáciu verejnej služby. Jedným z hlavných
učebných cieľov je zcitlivieť problematiku „zodpovednosti“ (accountability) pri
rozhodnutí kontrahovať verejnú službu. Vyučujúci by mal stavať v diskusii na
teóriách zabezpečovania verejných služieb pomocou rôznych spôsobov a foriem,
od priameho poskytovania vládou/samosprávou, kontrahovania (kontrakting či
outsourcovanie) až po nové formy verejno-súkromných partnerstiev PPP.
Dĺžka vyučovania prípadovej štúdie závisí od skúseností študentov, preto ju
odporúčame využiť postupne, respektíve vyberať vhodnosť jednotlivých otázok.
V závislosti od zamerania využitia prípadovej štúdie sa odporúča študentom
nasledovná literatúra:
Beblavý, M. – Sičáková-Beblavá, E.: Inštitucionálne dilemy pri zabezpečení
verejných služieb. Bratislava, TIS 2006.
Friedman, L. S.: The Microeconomics of Public Policy Analysis. Princeton, NJ,
Princenton Ubiversity Press 2002.
Osborne, D. – Gaebler, T.: Reinventing Government: How the Entrepreneurial
Spirit is Transforming the Public Sector. Plume, 1993.
Salamon, L. (ed). The Tools of Government: A Guide to the New Governance.
Oxford, Oxford University Press 2002.
Staroňová, K. – Sičáková-Beblavá, E. (ed.): Verejná politika a miestna samospráva:
štyri princípy spravovania. Bratislava, Ústav verejnej politiky 2006.
Weimer, D. – Vining, A.: Policy Analysis: Concept and Practice. 3. vyd. New
Jersey, Prentice Hall 1992.
Wood, L. – Baker, J.: Tales from the Trenches. Rancho Palos Verdes, CA, The
Training Shoppe 2003.
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2. Odporúčaný postup práce s prípadovou štúdiou
Úlohy A
Úloha A1
Odpoveď na otázku vyžaduje uvažovanie o základných teoretických prístupoch
k spravovaniu vecí verejných a trendoch v reforme verejnej správy. Študenti by
mali uvažovať o Weberovskom, New Public Management a Governance prístupe
k verejnej správe. Študenti sú nútení identiﬁkovať prvky jednotlivých prístupov
aj v oﬁciálnych dokumentoch. Cieľom je pochopenie, že preferencie pre určitý
prístup môžu mať ideologický základ, ale pre potreby usúdenia vhodnosti
určitej formy poskytovania verejných služieb neexistuje jediný správny model,
ale príslušná organizačná forma závisí od cieľov verejného sektora.

Úloha A2
Pred akýmkoľvek rozhodnutím o kontrahovaní služieb je dôležité preskúmať
činnosti, z ktorých sa daná služba alebo verejná politika skladá (a ktoré z nich
sú zrelé pre kontrahovanie). Pri skúmaní činností vykonávaných samosprávou,
treba rozlišovať:
• trhové činnosti, zväčša podporné činnosti na zabezpečenie kľúčových aktivít;
• trhové činnosti s potrebou regulácie (zabezpečenie kvalitatívneho štandardu);
• netrhové činnosti: tzv. kľúčové činnosti, ako sú koncepčná, kontrolná,
monitorovacia a regulačná funkcia.
Hoci je neraz ťažké rozhodnúť, o aký typ činností ide, študenti by sa mali pokúsiť
rozdeliť politiku „odťahovania áut“ na menšie celky. Jedným zo spôsobov
analyzovania možných činnosti je začleniť ich do jednej z piatich kategórií3
uvedených v nasledujúcej tabuľke. Je to užitočné, pretože tabuľka vyčleňuje
rozličné činnosti a zodpovednosti, ktoré budú zahrnuté. Je pravdepodobné, že
nová verejná politika bude vyžadovať viac ako jednu činnosť. Jednotlivé činnosti
môžu byť potom organizované rozličnými spôsobmi, ba dokonca pridelené
rôznym organizáciám (verejným, súkromným alebo zmiešaným).

3

Rebuilding State Structures: Methods and Approaches UNDP/RBEX Policy Advocacy
Papers UNDP 2001.
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Tabuľka 1
Skúmanie činností
Tvorba verejnej politiky

Kľúčové
(core) činnosti

I.
Polícia (rozhodnutie
o odťahu),

II
Účtovníctvo, ľudské
zdroje

III.
Dohľad nad kvalitou
služby

IV.
Technický odťah

Podporné
činnosti

Implementácia verejnej
politiky

Najdôležitejšie pre študentov je uvedomiť si, že efektívnosť v poskytovaní verejných
služieb je spôsobená trhovým tlakom a nie súkromným sektorom per se. Čiže
môže nastať situácia, keď existuje trh v rámci verejného sektora, alebo naopak trh
v súkromnom sektore neexistuje (monopolné postavenie atď.). Činnosti v sektore
II, III, IV sú potenciálnymi kandidátmi pre trhové riešenie. Sektor II aIII je skôr
pre verejný sektor (má bližšie ku kľúčovým činnostiam), ale môže byť zabezpečený
aj trhom. Dôležité je, aby študenti pri svojej analýze nezabudli na nutnosť dohľadu
nad verejnou službou, predovšetkým ak by bola kontrahovaná (príprava zmluvy,
plnenie zmluvných podmienok, hodnotenie kvality poskytovanej služby, príprava
správ atď.).

Úloha A3
Študenti by mali byť schopní pripraviť varianty riešenia vzhľadom
k deﬁnovanovanému cieľu a vyhodnotiť ich podľa stanovených kritérií. Tu
vyučujúci môže poukázať na rozdielnosť variantov pri rozdielne zadeﬁnovaných
cieľoch (je problém kvalita odťahovej služby, počet a dostupnosť parkovacích plôch
v meste, bezpečnosť a plynulosť premávky atď.).
Východisková literatúra sa vzťahuje na ex ante analýzu jednotlivých variantov
pomocou kritérií, ktoré umožňujú jednotlivé varianty porovnávať, a to, do akej
miery dokážu jednotlivé návrhy variantov prispieť k vyriešeniu daného problému
(dosiahnutiu zadeﬁnovaného cieľa). Vo všeobecnosti možno rozlišovať dvojaký typ
kritérií:
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a) vzhľadom na obsahové ciele konkrétnej verejnej politiky, t. j. účinnosť a kvalita
poskytovanej služby;
b) vzhľadom na všeobecné ciele tvorby verejnej politiky, t. j. relevantnosť,
transparentnosť, efektívnosť, rovnosť, legálnosť, politická priechodnosť atď.
Pri vyhodnotení možných variantov riešenia problému alebo stratégie využitia
príležitosti je užitočné zobraziť si všetky dostupné informácie vo vizuálnej podobe,
t. j. pomocou matrice, kde si študenti vypracujú každý variant kvantitatívne
(vyčísliť ﬁnančne, časovo, hmotným majetkom, nárokmi na pracovný výkon
atď.) i kvalitatívne, teda opisom (predpokladané riziká, problémy) vzhľadom
na stanovené jednotlivé ciele. Napríklad pri zhodnotení možností zabezpečenia
odťahovej služby vo ﬁktívnom meste, by študenti ako prvý variant mali uviesť
súčasnú verejnú politiku (tzv. nulový variant), t. j. odťahovanie je zabezpečené
a realizované samotným mestom. Ďalšie dva varianty uvažujú o kontrahovaní
tejto služby súkromnej ﬁrme (variant 2) alebo zriadení mestskej ﬁrmy na tieto
účely (variant 3) a študenti ich porovnávajú so súčasným stavom (pozri návrh
v tabuľke 2).
Tabuľka 2
Návod na hodnotenie variantov – Odťahová služba
Prehľad
variantov
Kritériá
hodnotenia

Kvalitatívne
kritéria
Zadeﬁnujte
si jednotlivé
štandardy kvality
zabezpečovanej
služby. Jasné
štandardy kvality
sú potrebné pre
každý z možných
variantov.

Variant 1: mesto
zabezpečuje odťah
interne zamestnancami úradu Ide o
súčasný stav a tzv.
nulový variant

Variant 2:
zabezpečenie služby
súkromnou ﬁrmou

Rozhodnutie
samosprávy.

Predmetom
súťaže (verejného
Rozhodnutie
obstarávania) pri
samosprávy pri
výbere poskytovateľa
zadávaní úlohy.
služby môžu byť aj
kvalitatívne štandardy

Variant 3:
zabezpečenie služby
mestskou ﬁrmou
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Nevyhnutná
technická
vybavenosť

Rýchlosť
poskytovania
služby

Rovnosť
(rovnomerné
odťahovanie zo
všetkých ulíc)

Má mesto techniku
na odťah všetkých
druhov áut? Ak nie,
môže si dovoliť ich
nákup?

Predstava
o štandarde služby je
rozhodnutím mesta.
Je potrebné, aby bolo
možné monitorovať
a vyhodnotiť službu.
Zvažujte, na
akú rýchlosť
poskytovania služby
má mesto dostatok
prostriedkov.

Potrebné zadať
povinnosť
rovnomerného
odťahu zo všetkých
ulíc mesta
a monitorovanie
naplnenia tohto
zadania.

Zabezpečí potrebné
technické vybavenie
poskytovateľ služby?

Ponuky sa získajú cez
verejné obstarávanie.
Štandardy kvality
môže preddeﬁnovať
mesto.
Presná deﬁnícia
štandardov v kontrakte
je nevyhnutná.
Potrebné zvážiť
náročnosť
prípravy kontraktu
a jeho následnú
vymožiteľnosť

Potrebné jasne
upraviť v kontrakte
a monitorovať
plnenie.

Prenajme mesto
technické vybavenie
mestskej ﬁrme? Za
akú sumu, na ako dlho
a ako ju určí?
Zoberie si mestská
ﬁrma úver na
zakúpenie techniky?
Aké dopady to má na
mesto?

Minimálny štandard
si určí mesto tak,
aby bolo možné
monitorovať
a vyhodnotiť službu.
Zvažujte, na akú
rýchlosť poskytovania
služby má mesto
dostatok prostriedkov.

Potrebné jasne
upraviť v zadaní
a monitorovať
plnenie.
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Vzdialenosť
skladiska áut.

Vzdialenosť skladiska áut ovplyvňuje
výšku poplatkov
a aj ne/spokojnosť
občanov. Na
druhej strane sú
pozemky v centre
mesta drahšie ako
na periférii. Ide
o politické rozhodnutie, ktoré ovplyvňuje
spokojnosť so
službou.

Finančné
kritériá – spôsob
ﬁnancovania
služby

K dispozícii je
viacero alternatív,
súvisia s kvalitou
poskytovanej služby
ako aj s ﬁnančnými
možnosťami mesta.
Mesto sa môže
rozhodnúť pre dotovanie služby, určenie
poplatku vo výške,
ktorý pokryje všetky
náklady, prípadne sa
rozhodne pre takú
výšku poplatku, ktorou získa dodatočné
príjmy pre mesto.
O výške poplatku
rozhoduje mesto po
serióznej analýze.
Je potrebné
zvážiť počet ľudí
podieľajúcich sa
na správe služby
v úrade, ďalej počet
pracovníkov v teréne,
technické vybavenie,
náklady na skladovací areál, režijné
náklady a pod.

Vzdialenosť skladiska
áut ovplyvňuje výšku
poplatkov a aj ne/
spokojnosť občanov.
Na druhej strane sú
pozemky v centre
mesta drahšie ako na
periférii.
Preto aj týmto otázkam treba venovať
pozornosť pri výbere poskytovateľa
v procese verejného
obstarávania.

Alternatívne návrhy
môžu byť súčasťou
predložených ponúk.
Mesto rozhoduje
o spôsobe ﬁnancovania služby a ten urči
v kontrakte.
Okrem priamych
nákladov spojených s deﬁnovaním
štandardov,
výberovým konaním
a kontraktáciou je
potrebné brať do
úvahy aj náklady
monitorovania a
hodnotenia služby zo
strany úradu.

Vzdialenosť skladiska
áut ovplyvňuje
výšku poplatkov
a aj ne/spokojnosť
občanov. Na druhej
strane sú pozemky
v centre mesta drahšie
ako na periférii. Ide
o politické rozhodnutie, ktoré ovplyvňuje
spokojnosť so
službou.

K dispozícii je
viacero alternatív,
súvisia s kvalitou
poskytovanej služby
ako aj s ﬁnančnými
možnosťami mestskej
ﬁrmy, mesta.
Pri uvažovaní
o nákladoch na
zabezpečovanie
služby je okrem
nákladov spojených s deﬁnovaním
štandardov a zadeﬁnovaním zadania
potrebné brať do úvahy aj náklady monitorovania a hodnotenia
služby zo strany
úradu. Ďalej netreba
zabudnúť na náklady
spojené s vytvorením
a správou mestskej
ﬁrmy (aj v závislosti
od spôsobu jej ﬁnancovania.
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Kritérium
legálnosti

Bez rizika

Riziko kvôli
rozhodnutiu
Najvyššieho súdu
SR o nemožnosti
poskytnutia služby
súkromnou ﬁrmou

Kritérium
politickej
priechodnosti

Na politickú
priechodnosť
vplývajú napríklad
ideologické
preferencie
decízorov.

Na politickú
priechodnosť vplývajú
napríklad ideologické
preferencie decízorov.

Bez rizika

Na politickú
priechodnosť vplývajú
napríklad ideologické
preferencie decízorov.

Zdroj: Staroňová – Sičáková-Beblavá, 2006.

Takéto zobrazenie/analýza je prehľadné aj pre ďalších aktérov a umožňuje ukázať
každú výhodu a nevýhodu jednotlivých variantov riešenia. Zároveň sa dajú využiť
aj ďalšie vizuálne pomôcky (farby, zdôraznenie, font) na poukázanie miery, do
akej daný variant spĺňa stanovené ciele a kritériá a vyhodnotiť optimálny variant.
V prípade, že existujú viaceré kritériá rozhodovania, je potrebné vytvoriť systém
dôležitosti alebo váhy, ktorého cieľom je vyjadriť relatívnu dôležitosť jednotlivých
kritérií. Napríklad pri rozhodovaní o type odťahovej služby môžu byť priradené
jednotlivým kritériám príslušná váha: rýchlosť poskytovania služby, resp. 24hodinové pokrytie – 50 %, rovnomerné odťahovanie zo všetkých ulíc – 30 %
a získané príjmy – 20 %. Takýto prehľadný spôsob zároveň umožňuje vyhodnotiť
aj dopady jednotlivých variantov, či už ﬁnančné, sociálne (na jednotlivé skupiny
obyvateľov, zdravie, menšiny atď.), enviromentálne a ekonomické (na podnikateľské
prostredie).

Úloha A4
Študenti by mali byť schopní posúdiť presaditeľnosť zvoleného variantu v politickom
prostredí vzhľadom na existujúcich aktérov. Pritom je dôležité si uvedomiť, že
účastníci verejnej politiky, sú jednotlivci, skupiny a organizácie, ktoré (Tabuľka
3 môže slúžiť ako podklad na analýzu stakeholderov a ich postoja k presadeniu
preferovanej varianty):
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- zohravajú úlohu v rozhodovaní / realizácii VP: ide o účastníkov rozhodovania
a konania (väčšinou iné inštitúcie verejnej správy, ako napríklad podriadené
organizácie ministerstva, súdy, VÚC, miestna štátna správa, atď.)
- majú záujem na riešení problému, v programe, VP: ide o tzv. záujmové skupiny
(podnikateľské subjekty, MVO, profesijné asociácie, atď.)
- sú ovplyvnené súčasným stavom alebo budúcim riešením, t. j. dopadmi verejnej
politiky: verejnosť (a jej jednotlivé podskupiny), podnikateľský sektor, MVO.
Kľúčovou informáciou je, že zastupiteľstvo už schválilo Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Korenice na roky 2004 – 2006 a 2007 – 2015, ktorý
má výrazne protrhovo orientované deklarácie (s výrazne viac ideologickým
zafarbením než analytickým), a preto treba rátať so stratégiou v tomto smere. Na
druhej strane existuje nález Najvyššieho súdu SR, ktorý predstavuje určité riziko.
Weimer a Vining navrhujú rôzne typy stratégie, od kooptácie, cez informovanosť
až po zaangažovanosť. Avšak existujú rôzne možnosti, ako napríklad informačné
nástroje, negociácia, lobing, vysvetľovanie, atď. a študenti by mali byť schopní
pripraviť a narábať s relevantnou stratégiou vzhľadom na analýzu prostredia.

Tabuľka 3
Analýza politického porestredia
Cieľ
Stakeholderi

Jednotlivci
Skupiny
Organizácie

Postoj
Istota v
Odhad
odhade
++
a
+
?
0
??
???
--

Vplyv
Istota v
Odhad
odhade

Aktivita
(stratégia)

V
S
M

Poznámka: V-vysoký, S – stredný, M – malý, ? – neznáma, ++ vysoká podpora, + podpora,
- opozícia -- odpor, 0 - neutralita

Úlohy B
Úloha B1
Pri analyzovaní činností verejného sektora, najmä v situáciách, keď je jeho náklady
potrebné porovnávať s nákladmi súkromných poskytovateľov, dochádza často
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k chybným výpočtom. Popri ľahšie identiﬁkovateľných priamych nákladoch je
pre odhadnutie skutočných nákladov potrebné započítať podiel na nepriamych
nákladoch.
V opačnom prípade pri porovnaniach so súkromným sektorom, ktorý musí popri
priamych nákladoch zaratúvať do nákladov aj cenu kapitálu môže podhodnotenie
nákladov vo verejnom sektore viesť k nesprávnym rozhodnutiam.
Študenti by mali byť schopní identiﬁkovať základné druhy priamych i nepriamych
nákladov spojených s poskytovaním služby.
Tabuľka 4
Príklady priamych a nepriamych nákladov
Príklady priamych nákladov

Príklady nepriamych nákladov

Mzdy pracovníkov (zohľadňujúc, aké
množstvo pracovného času strávia priamo
na poskytovaní danej služby)

Budovy a fyzická infraštruktúra

Technické vybavenie, zariadenia, motorové
vozidlá
Spotrebný tovar

Podiel na využívaní iných služieb (účtovné,
mzdové, upratovacie...)

Kancelárske náklady
Energie, benzín atď.
Služby (napríklad školenie zamestnancov,
údržba a opravy využívaných zariadení)

Odpoveď na otázku preto vyžaduje uvažovanie aj o ďalších nákladoch vo verejnom
sektore, napríklad v súvislosti s činnosťou mestskej polície či pracovníkov
mestského úradu, ktorých súčinnosť je v rôznej miere potrebná.
Študenti i pracovníci verejného sektora často chybne predpokladajú, že pridanie
nových činností je možné pri existujúcich zdrojoch. Pokiaľ skutočne v organizácii
existuje nadbytok zdrojov (ľudských, priestorových atď.), môžu byť dodatočné
náklady nízke. Vo všeobecnosti je však dôležité uvedomiť si, že ak naozaj existujú
nevyužité zdroje, mali by sa dať reálne usporiť.

Úloha B2
Vychádzajúc z predchádzajúcej úlohy, cieľom je pripraviť základný náčrt analýzy
nákladov a výnosov (cost-beneﬁt analysis – CBA). Vyžaduje si to deﬁnovanie oboch
variantov a potom postupné zváženie jednotlivých druhov očakávaných nákladov
a výnosov.
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Úloha umožňuje uvažovať o nákladoch a výnosoch pre jednotlivé skupiny
stakeholderov, ktorých sa situácia dotýka (možno využiť odpovede na úlohu 4).
V závislosti od úrovne študentov a cieľoch využitia prípadovej štúdie je možné
CBA pripravovať v rôznej miere podrobnosti. Pre odhadovanie jednotlivých druhov
nákladov je možné využívať dáta napríklad o mzdách vo verejnom sektore.

Úloha B3
V nadväznosti na predošlé dve úlohy je možné uvažovať o tom, ktoré údaje by boli
potrebné pre optimálne rozhodovanie.
Pri úlohe môžeme rozlišovať medzi kvantitatívnymi a kvalitatívnymi údajmi
a identiﬁkovať rôzne možné metódy zberu.
Treba rozlišovať medzi údajmi zbieranými v procese monitoringu a údajmi
potrebnými pre proces evaluácie z hľadiska ich účelu.
Tabuľka 5
Príklady údajov pre monitoring a evaluáciu
Monitoring

Evalvácia

Základné administratívne údaje
• počet odtiahnutých vozidiel
• vybrané pokuty

Dopady výkonu služby na premávku
• odhady úspor zo zníženia meškania
MHD

Nákladové údaje
• pracovný čas jednotlivých zamestnancov Dopady na majiteľov odtiahnutých vozidiel
• spotreba pohonných hmôt
• priemerný čas do vyzdvihnutia vozidla
• miera opotrebovania vozidiel
• cestovné náklady
• náklady na opravy a údržbu zariadení
Spätná vázba od občanov a reakcie médií

Priame a nepriame dopady na podnikateľské
prostredie, životné prostredie atď.

Kľúčovou informáciou je, že aj monitoring je nákladný – určité údaje môžu byť
želateľné pre rozhodovanie, avšak náklady na ich získanie prekračujú očakávané
výnosy zo zlepšenia programu s využitím týchto údajov. Možným rozšírením je
odhadovať náklady/pracnosť zberu jednotlivých údajov – administratívny zber
dát, prieskumy, externé evaluácie, verejné vyhodnotenia atď., resp. príprava
monitorovacej stratégie.
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 3
VYUŽÍVANIE NÁSTROJOV ŠTÁTNYCH POLITÍK
PRI POSKYTOVANÍ LOKÁLNYCH SLUŽIEB:
PRÍKLAD VZDELÁVANIA RÓMSKYCH DETÍ
ŠTEFÁNIA KOŠKOVÁ – ANDREJ SALNER

Anotácia: Lokálne poskytované služby by mali prispievať ku sociálnej kohézii
miestnych komunít – predovšetkým dodržiavaním princípu rovnosti a dostupnosti.
Poskytovanie služieb na miestnej úrovni – obcami či mestami – sa na Slovensku
od ostatnej etapy ﬁskálnej decentralizácie dostáva na úroveň, keď poskytovateľ
už môže efektívnejšie plánovať a riadiť distribúciu zdrojov a skvalitnovať tak
poskytovaný servis.
V tejto prípadovej štúdii sa pozrieme na to, ako zriadovateľ základných škôl,
teda obec, môže využívať na miestnej úrovni štátne politiky pri skvalitňovaní
poskytovania vzdelávacích služieb obyvateľom v etnicky zmiešaných obciach.
Prípadová štúdia dokumentuje, ako sa s novým systémom kompetencií
a ﬁnancovania popasovali dve obce so značným podielom rómskeho obyvateľstva.
Hoci v skutočnosti na mape Slovenska ani jednu z nich nenájdete, nájdete na nej
množstvo iných, ktoré zápasia s podobnými problémami, zažili podobné situácie
i problémy a podarilo sa im dosiahnuť podobné úspechy.
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
LIENKOVCE
V obci žije 1 075 obyvateľov, z ktorých 330 je rómskeho pôvodu. Pred pár rokmi
v Lienkovciach fungovali dve škôlky. Tzv. rómska materská škôlka fungovala
priamo v osade a bola kapacitne naplnená – detí bolo dosť a rodičia si túto službu
pochvaľovali.
V škôlke v obci počet detí klesal každým rokom od polovice 90. rokov a hrozilo,
že ju bude nutné zatvoriť. Materská škôlka zdielala spoločnú budovu so základnou
školou a bola ﬁnancovaná prostredníctvom normatívov.
Starostu Lienkoviec tento fakt trápil nielen pre dieru v rozpočte, ale aj pre
segregáciu – myslí si, že pre spolunažívanie obyvateľov je lepšie, ak sa deti od
malička vzdelávaju spoločne. Zároveň si bol vedomý, že z oboch strán existujú
predsudky a obavy a nechcel spôsobiť bojkot škôlky jednou alebo druhou stranou,
ak by materské škôlky zlúčil. Po zmenách vo ﬁnancovaní, ktoré zaradili zriaďovanie
materských škôlok medzi originálne kompetencie obce a zaviedli ﬁškálny transfer
viazaný na existenciu materskej škôlky, sa nakoniec k tomuto kroku odhodlal.
Hoci rodičia rómskych aj nerómskych detí nevítali túto zmenu s nadšením, ako
predpokladal, s pomocou personálu materskej škôlky a neustálym zdôvodňovaním
prínosov pre obe skupiny sa mu podarilo presvedčiť ich, aby deti do zlúčenej materskej
škôlky zapísali. Pomohol zrejme aj fakt, že z peňazí ušetrených na prevádzkovanie
dvoch budov mohli pre materskú škôlku nakúpiť nové moderné vybavenie.
V základnej škole, kde si na opravu strechy obec zobrala úver (dotácia na
kapitálové výdavky z ministerstva pokryla sotva polovicu nákladov), sa starosta
spolu s vedením školy usiluje o vytvorenie atmosféry motivujúcej všetkých žiakov
dosahovať čo najlepšie výsledky. V tomto veľmi pomohli nástroje podpory deťom
z rodín v hmotnej núdzi, ktorý zaviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v roku 2004. Ich prostredníctvom majú deti z nízkoprijímových rodín
nárok na príspevok na stravovanie a takisto na príspevok na školské pomôcky.
Za posledné roky sa počet detí, ktoré pokračujú po základnej škole v štúdiu na
stredných školách zvýšil o 50 %.
Základná škola zamestnáva troch asistentov učiteľa, ktorí sú veľkou pomocou
nielen vo vzdelávacom procese, ale aj pri komunikácii s rodičmi.
Škola v obci požiadala o dotácie na stravu – keďže vyše 50 % detí pochádza z rodín,
ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi, tento príspevok možno automaticky
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poskytnúť všetkým deťom, aby sa predišlo závisti. Obedy sú teda poskytované všetkým
za minimálny poplatok, ktorý si môže dovoliť aj väčšina rodín, poberajúca dávky
v hmotnej núdzi. Odkedy deti dostávajú zadarmo obedy, počet neospravedlnených
hodin sa výrazne znížil. Začali navštevovať aj školskú družinu, kde si pod vedením
asistentov a asistentiek učiteľov pripravujú domáce úlohy a ďalej rozvíjajú naučené
zručnosti. Fakt, že rodičia väčšiny žiakov poberajú dávku v hmotnej núdzi, umožnil
škole tiež požiadať o dotáciu na pomôcky, čo ovplyvnilo motiváciu detí chodiť do
školy – starosta hovorí o žiariacich očkách prvákov, keď im rozdajú ceruzky, farebné
zošity a učebnice. V minulosti často mnohé z detí nemali ani čím písať a hanbili sa
pred ostatnými spolužiakmi, čo prispievalo k záškoláctvu.
Hoci je s tým veľa papierovačiek, ako sa vyjadrili v Lienkovciach, keď vidíte
výsledky, „nie je o čom“.
Niektoré z detí majú individuálny učebný plán, realizovaný s pomocou špeciálnych
pedagógov a psychológov, aby stačili tempu ostatných spolužiakov. Takto môžu
naďalej navštevovať školu v Lienkovciach a nemuseli byť preradené do špeciálnej
školy, ktorá je zriaďovaná štátom prostredníctvom Krajského školského úradu.
S individuálnou integráciou majú v Lienkovciach dobré skúsenosti, veľmi pomáhajú
asistenti a asistentky, ktorí sa majú čas venovať týmto žiakom.
Čo je však asi najzaujímavejším dopadom snáh a investícií obce do vzdelania,
podľa starostu Lienkoviec? V poslednom desaťročí počet nerómskych detí neustále
klesal. K zápisu prichádzalo každý rok menej detí. Rómske deti začali byť vo
väčšine a to podnietilo mnohých nerómskych rodičov, aby svoje deti zapísali radšej
do škôl v okolitých obciach, ktoré Rómovia nenavštevujú. V posledných dvoch
rokov však počet nerómskych žiakov pomaly stúpa. Keďže nerómskych detí sa
viac nerodí, musel sa zmeniť postoj rodičov, analyzuje starosta. Určite pomohlo, že
pri zápise detí do školy mali rodičia možnosť prehliadnuť si celý jej areál, pričom
sa oboznámili s aktivitami školy, úspechmi žiakov, s tým, čo ponúka a plánuje do
budúcnosti. V Lienkovciach vládne optimizmus, veria, že počty nerómskych žiakov
v zakladnej škole sa budú zvyšovať.

HOVNIVÁLOVCE
V obci žije 1 539 obyvateľov, z ktorých 400 je rómskeho pôvodu.
Podmieky poskytovania vzdelávania sa v Hovniválovciach nezmenili od začiatku
deväťdesiatych rokov, keď sa začalo praktizovať oddelené vzdelávanie rómskych
detí. Základná škola postavila novú budovu, do ktorej boli presunuté len nerómske
deti a tie rómske ostali v starých priestoroch, ktoré z roka na rok chátrali. Táto
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stará škola sa stala známa ako rómska škola, všetci v obci ju tak nazývajú,
pretože je navštevovaná výlučne rómskymi žiakmi z osady. V súčasnosti je priam
v dezolátnom stave, jej prevádzka stojí nemalé peniaze a materiálno-technickou
vybavenosťou nespĺňa ani základné kriteriá. Materskú škôlku navštevuje 27 detí.
Rómske deti z osady ju nenavštevujú.
Hoci v obci už dlho aktívne pôsobí mimovládna organizácia, ktorá sa venuje
deťom z rómskej komunity a s jej podporou boli viaceré z nich schopné zlepšiť
svoj prospech, nastúpiť na stredné školy aj ich úspešne dokončiť, v súčasnosti
žiadne z rómskych detí strednú školu nenavštevuje. Riaditeľ hovorí, že hoci
minulý školský rok nastúpilo na strednú školu 8 rómskych detí, dnes už neštuduje
ani jedno. V nasledujúcom školskom roku sa rómski žiaci napriek presviedčaniu
aktivistov z mimovládnej organizácie už na stredné školy ani nehlásia. Okrem
nezáujmu o štúdium na stredných školách, v špecialnych triedach je rozšíreným
fenoménom záškoláctvo – starosta Hovniváloviec hovorí, že si s týmto problémom
jednoducho nevedia poradiť. Hoci sám tvrdí, že problém bude niekde uprostred
– v prístupe žiakov, resp. ich rodičov, ako aj v prístupe školy, chýba mu návod na
riešenie.
Počet žiakov v Hovniválovciach v ostatnom školskom roku je 327, z toho 86 rómskych.
Rómskych detí v predškolskom veku, ktoré nenavštevujú škôlku je 42, z toho 22 do 3
rokov, 20 nad 3 roky a 9 detí nastupujúcich do prvého ročníka.

RÁMEC VEREJNEJ POLITIKY
Základný rámec uvažovania o možnostiach samospráv pri poskytovaní vzdelávania
je určený platnou legislatívou o riadení a ﬁnancovaní základného a stredného
školstva. Doplnkovými nástrojmi môžu byť opatrenia a programy rezortu práce,
sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa zameriavajú na pomoc rodinám v hmotnej núdzi
a ich používanie môze slúžiť ako veľmi potrebný motivačný faktor pre rodinu
i žiaka.
Rozsah možností, dalo by sa povedať manévrovací priestor tvorcov politiky
poskytovania vzdelania na lokálnej úrovni, vymedzuje pôsobnosť obce v oblasti
vzdelávania.1 Zriaďovateľská pôsobnosť pre poskytovanie základného vzdelávania
je od roku 2003 v kompetencii obcí. Obec môže na svojom území zriaďovať
a zrušovať základné školy a je priamo zodpovedná za ich fungovanie. To sú jej
kompetencie prenesené štátom. Spôsob ﬁnancovania je podrobne opísaný nižšie.
1

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve č. 596/2003 Z. z.
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V rámci svojich originálnych kompetencií zriaďuje a zrušuje materské školy,
zariadenia stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl, a iné
zariadenia, ako základné umelecké školy, centrá voľného času atď. Obec môže
takisto podávať Krajskému školskému úradu návrhy na zriaďovanie tried pre deti
a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pre deti a žiakov
s mimoriadnym nadaním a talentom.
Toto všetko sa deje prostredníctvom rozhodovania o investíciách a rozpisovania
ﬁnancií pre jednotlivé školy a zariadenia v pôsobnosti obce zo štátneho rozpočtu aj
z vlastných zdrojov. Spôsob a možnosti ﬁnancovania, ktoré obec využíva, sa riadia
presnými pravidlami. Pri plánovaní zmien v systéme poskytovania vzdelávania
a pri prijímaní opatrení (zlučovanie škôl, zriaďovanie špeciálnych tried) by obce
mali zohľadňovať dopad jednotlivých krokov na obecný rozpočet. V praxi je tento
dopad často neanalyzovaný, najmä z dlhodobého hľadiska. Nemenej dôležité
sú efekty, ktoré možno dosiahnuť v oblasti medziľudských vzťahov, spolužitia
komunít, rozvoja ľudského a sociálneho kapitálu.

FINANCOVANIE VZDELÁVANIA
V roku 2005 ku kompetenciám obcí v oblasti vzdelávania pribudol aj rozpočtový
balík – obce dostávaju podiel z výnosu dane z príjmu fyzických osôb na výkon
originálnych kompetencií v oblasti vzdelávania.2
Najvýraznejší dopad to má na kapitálové investície do budov škôl a školských
zariadení. Tieto, ako majetok obce, sú súčasťou originálnych kompetencií a ich
opravy a rozvoj sú záležitosťou obce a ﬁnancované z výnosu dane z príjmu
fyzických osôb. V prípade základných škôl, ktorých zriaďovateľom je obec,
kapitálové investície do škôl sú priamo v réžii obcí a ministerstvo školstva zasahuje
len v havarijných prípadoch.
Tento zvýšený nárok na obecný rozpočet a nevyhnutnosť investícií do budov škôl
sa odráža v spôsobe, akým sa podiel z dane jednotlivým obciam prepočítava – až
40 % z výnosu dane z príjmov fyzických osôb sa prerozdeľuje obciam na základe
počtu detí základných umeleckých škôl a školských zariadení v ich zriaďovateľskej
pôsobnosti (nie základných škôl, ktoré sú ﬁnancované iným spôsobom), tento počet
sa odvodzuje od reálneho počtu k 15. septembru predchádzajúceho roka, pričom
každý žiak je prepočítaný koeﬁcientom zariadenia (pozri tabuľky v prílohe)

2

Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 564/
2004 Z. z.
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Toto je zaujímavý moment pri rozhodovaní o zriaďovaní alebo rušení školy či
školského zariadenia, pretože obce bez materských škôl, ZŠ, ZUŠ a školských
zariadení z tohto podielu nedostanú žiadne prostriedky. Okrem toho, čím viac detí
v školských zariadeniach, tým väčšia suma do obecného rozpočtu.
Demograﬁckou realitou pre väčšinu obcí je pokles počtu detí nastupujúcich do prvého
ročníka. U rómskych komunít, najmä tých žijúcich segregovane alebo separovane,
v tzv. rómskych osadách je tento trend trochu spomalený a tak v obciach, kde takéto
rómske komunity žijú, sa odlivu žiakov zatiaľ nemusia obávať. V praxi to znamená,
že vďaka pomerne vysokým počtom rómskych žiakov obce budú naďalej dostávať
proporčne vysoký objem ﬁnančných prostriedkov, z ktorého môžu proﬁtovať žiaci
všetkých komunít aj samotná obec. O spôsobe využitia podielových daní totiž
rozhoduje obec a môže ich minúť na mzdové a prevádzkové náklady škôl, investície
do budov, ale takisto na iné oblasti, ako vzdelávanie. V určitom zmysle teda rómske
deti predstavujú pre obec zdroj príjmu, ktorý môze byť využitý na prevádzkovanie
škôl, ktoré by pri nízkym počte detí nebolo pre obec výhodné prevádzkovať.
Prenesené kompetencie, ktoré obec vykonáva a v centre ktorých je poskytovanie
základného vzdelávania, sú ﬁnancované z kapitoly ministerstva školstva
normatívnym spôsobom. Normatív je objem ﬁnančných prostriedkov prislúchajuci
na jedného žiaka školy. Skladá sa z časti určenej na mzdy a časti určenej na
prevádzku – z jednoduchého dôvodu – žiak sa musí niekde vzdelávať a musí byť
vzdelávaný niekým.
Mzdová časť normatívu závisí od druhu školy, typu, personálnej náročnosti
študijného odboru, formy štúdia a vyučovacieho jazyka. Prevádzková časť súvisí
s nákladmi na prevádzku školy, zohľadňujúc teplotné podmienky, ekonomckú
náročnosť študijného odboru atď.
Takmer celý balík je rozdelený normatívnym spôsobom priamo odvodeným od počtu
detí a prepočítaným cez jednotlivé koeﬁcienty. V roku 2005 bolo 96 % z celkového
rozpočtu kapitoly ministerstva školstva pre regionálne školstvo rozdelených
normatívne, 3 % nenormatívne a zvyšné 1 % išlo na kapitálové výdavky (pozri
ﬁnancovanie kapitálových výdavkov obcami v rámci originálnych kompetencií).
Z nenormatívnych výdavkov, teda z tých, ktoré nesúvisia so mzdami
a s prevádzkovými nákladmi, až 60 % bolo rozdelených prostredníctvom systému
vzdelávacích poukazov na záujmové vzdelávanie a z tejto sumy väčšina išla obciam,
ktoré tieto aktivity poskytovali. Ďalších 26 % nenormatívnych výdavkov tvorili
prostriedky na dopravu žiakov a mzdy asistentov učiteľa – z nich tiež väčšina išla
obciam.
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Táto analýza rozdelenia prostriedkov z kapitoly ministerstva školstva regionálnemu
školstvu načrtáva, že obce môžu skvalitňovať služby, ktoré poskytujú v oblasti
vzdelávania nielen racionalizáciou normatívnych výdavkov (počet škôl, ktoré
prevádzkuje, spôsob a typ poskytovaného vzdelávania), ale aj nenormatívne, t. j.
rozpočtovaním služieb poskytovaných nad rámec povinností prísne vymedzených
zákonom – toto sú možnosti a priestor pre inováciu.
Školy ﬁnancie získavajú buď zo štátneho rozpočtu, alebo mimorozpočtovo. Osem
percent ﬁnancií, ktoré školy minuli v roku 2005, ako na prevádzku, tak na investície,
pochádzalo z iných zdrojov ako z rozpočtu ministerstva školstva. Štyridsať percent
týchto mimorozpočtových zdrojov tvorili prostriedky z rozpočtov obcí a VÚC,
a väčšia časť z nich bola použitá na kapitálové výdavky.
Na základe týchto dát z roku 2005 sa dajú jasne identiﬁkovať trendy, ktoré poukazujú
na potrebu strategického riadenia vzdelávania na lokálnej úrovni, pokiaľ má obec
záujem skvalitňovať túto službu a racionalizovať svoj rozpočet.

INÉ FINANČNÉ NÁSTROJE
Takisto iné opatrenia, ktoré sú predovšetkým určené deťom zo znevýhodneného
prostredia môžu byť použité na skvalitnenie služby pre všetkých.
V obci typu Lienkovce a Hovniválovce, ktoré sa stali inšpiráciou tejto prípadovej
štúdie, školy môžu okrem prostriedkov z rozpočtu ministerstva školstva poskytnutých
obci a vlastných peňazí obce využívať ﬁnancie získané vďaka programom cieleným
na umožnenie rovného prístupu ku vzdelávaniu. Sú to predovšetkým ﬁnančné
nástroje – dotácie na stravu a školské pomôcky a na motivačný príspevok, ktoré
ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zaviedlo v roku 2004.
Prakticky sa o tieto dotácie môže uchádzať zriadovateľ školy – v prípade základných
škôl obec – pre všetky deti z rodín, ktorým sa poskytuje dávka a príspevky, alebo
ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov
je najviac vo výške životného minima. Ak takéto deti tvoria najmenej 50 % žiakov
školy, môže zriadovateľ požiadat o dotáciu na stravu pre všetky deti.
Ten istý princíp platí pri poskytovaní dotácií na školské pomôcky. Motivačné
štipendiá si môže nárokovať takisto vymedzená skupina detí, ale tieto sú udeľované
prísne individuálne, na základe prospechu.
V prílohe 1 a 2 sa nachádza detailný popis ﬁnancovania originálnych a prenesených
kompetencií, ako aj informácia o výške a spôsobe prideľovania dotácií.
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ZHRNUTIE
Príklady z Lienkoviec a Hovniváloviec ukazujú, aké dilemy v praxi nový spôsob
ﬁnancovania priniesol pre starostov, a aj to, ako sa dá využiť na všeobecný prospech,
pokiaľ existuje vôľa a záujem. V minulosti bolo častým úkazom, že školy sa snažili
„zbavovať“ rómskych detí a posielať ich do špeciálnych škôl v okolí, či vytvárať
pre nich špeciálne triedy priamo v škole, alebo im dokonca prideliť iný objekt
v rámci obce, kde sa vzdelávali (ako v Hovniválovciach). Toto bolo pre ne výhodné
– nemuseli riešiť špeciﬁcké potreby a otázky vyvstávajúce z prítomnosti detí, často
hovoriacich iným jazykom, s inými návykmi, a patriacich k skupine, voči ktorej
má väčšinové obyvateľstvo predsudky. Prostriedky, ktoré školy dostávali, neboli
priamo naviazané na počet detí a na spôsob ich vzdelávania. Z pohľadu obce bolo
jedno, či sú školy dve, tri, a či deti z obce navštevujú špeciálnu alebo základnú
školu.
Toto všetko sa reformou ﬁnancovania školstva a prenosom kompetencií zmenilo.
Dnes sú práve tieto otázky najdôležitejsie. Pre obec je pri prideľovaní podielu z daní
z príjmu fyzických osôb počet detí v jej školských zariadeniach rozhodujúci. Pokiaľ
väčšina detí z obce navštevuje špeciálnu školu, ktorej zriadovateľom je Krajský
školský úrad, do škôlky chodia len nerómske deti, znamená to, že sa obec vzdáva
značnej časti prostriedkov, ktoré by inak dostala, ak by sa tieto deti vzdelávali
v zariadeniach, ktorých zriadovateľom je obec.
Takto systém ﬁnancovania nepriamo motivuje obce k poskytovaniu inkluzívnych
služieb.

ÚLOHY PRE ŠTUDENTOV
Úlohy A
1. Je zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych základných škôl, prípadne
špeciálnych tried bežných základných škôl znevýhodňujúcim činiteľom?
V prípade, že vzdelávanie prebieha segregovane (v školách, triedach alebo iným
spôsobom), aké podmienky je nutné spĺňať, aby bol tento postup prijateľný
z pohľadu rovnosti príležitostí?
2. Existujú podľa Vás aj prípady, keď integrácia môže byť nevýhodná? Malo by sa
desegregovať za každú cenu, alebo sú aj situácie, keď to treba zvažovať?
3. Akými nástrojmi verejnej politiky je možné garantovať integráciu vo vzdelávaní?
Skúste pomenovať faktory, ktoré by mali byť zohľadnené pri desegregácii.
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Úlohy B
Ako by ste pomohli starostovi Hovniváloviec? Je v nezávideniahodnej pozícii.
Mimovládne organizácie, rodičia detí a zamestnanci školy za ním chodia už takmer
v každú dennú a nočnú hodinu, obviňujú ho z rôznych vecí, od rasizmu po lenivosť
a neschopnosť.
1. Máte možnosť stať sa na jeden deň jeho poradcom v oblasti vzdelávania.
Aké opatrenia by ste prijali na zlepšenie situácie a aké by to malo dopady na
rozpočet? Ale pripravte sa, starosta je človek s dlhoročnou skúsenosťou a je
veľmi skeptický. Pokúste sa argumentovať nielen číslami, ale aj možnými
neﬁnančnými beneﬁtmi pre obec a jej obyvateľov.
2. Na základe dát, nachádzajúcich sa nižšie, opatrení, ktoré ste sa odhodlali
uskutočniť, a toho, čo viete o ﬁnancovaní školstva sa pokúste odhadnúť
nasledovné čísla a na ich základe argumentujte pre a proti v organizacií
vzdelávania v obci Hovniválovce:
Normatívny príspevok zodpovedajúci osobným nákladom
Normatívny príspevok na prevádzku spolu
Objem nenormatívnych prispevkov, ktoré škola môže požiadať
z kapitoly MŠ SR (ročný odhad)
Objem prostriedkov z podielu z dane z príjmu FO
Iné dotácie, ktoré škola môže dostať
Celkový rozpočet na vzdelávanie v školskom roku

Niektoré údaje potrebné k výpočtom sú uvedené nižšie, ale pre lepší odhad objemu
nenormatívnych prostriedkov sa pokúste nájsť relevantné zdroje sami.
Takto vypočítali podiel z dane z príjmu fyzických osôb pre rok 2006 pri súčasnej
organizácii vzdelávania v Hovniválovciach:
Počet
obyvateľov
k 1. 1. 2005
(osoby)
1 539

Počet
obyvateľov
62+
k 1. 1. 2005
(osoby)
199

Prepočítaný počet
žiakov k 15. 9. 2005
(osoby – prepočítané)

Podiel na dani
z príjmov FO
pre rok 2006
(v tis. Sk)

1 319,0

6 280
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A takto dospeli k prepočítanému počtu žiakov:
Materská škola
Pôvodné počty
do 3
povodne
spolu
rokov
0
27
27

Koeﬁcienty
do 3
od 3
rokov
rokov
61,0
31,0

Prepočítané
do 3
od 3
rokov rokov
0
837

Prepočítané spolu
837

Stravovacie zariadenia – potenciální stravníci
pôvodné

koeﬁcient

241

2

Prepočítané spolu
482

Prepočitaný počet žiakov k 15. 9. 2005

1 319,0

Normatívy pre školy a školské zariadenia na rok 2006 (v Sk)
Kategória škôl: Základné školy
Mzdový normatív

18,422

Normatív na výchovno-vzdelávací proces

666

Normatív na prevádzku okrem tepla

1,554

Normatív na ďalšie vzdelávanie učiteľov

92

Normatív na teplo pre školy, pasmo 3

Normatívy, na ktoré sa vzťahujú osobitné úpravy

2,585
Koeﬁcient úpravy
štandardného normative

Mzdový normatív a normatív na výchovno-vzdelávací
proces pre žiaka nultého ročníka

1,70

Všetky normatívy na integrovaného žiaka

2,50

Základné školy – personálna, ekonomická, prevádzková a tepelná náročnosť
Koeﬁcient personálnej náročnosti

1,323

Koeﬁcient ekonomickej náročnosti výchovno- vzdelávacieho

1,161

Koeﬁcient prevádzkovej náročnosti

1,000

Koeﬁcient tepelnej náročnosti v teplotnom pasme III

1,114

Úloha C
Na základe normatívov uvedených vyššie, diskutujte o štruktúre motivácií, ktoré
mechanizmus ﬁnancovania poskytuje pre jednotlivé obce. Kde ich motivuje pridať
a kde ubrať?
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INŠTRUKCIE PRE VYUČUJÚCEHO
1. Prístup
Účelom prípadovej štúdie je skúmať výsledky rôzneho prístupu samospráv
k využívaniu nástrojov poskytovaných štátom pri riešení problémov vzdelávania
detí zo socio-ekonomicky marginalizovanej národnostnej menšiny na príklade
vychádzajúcom z reálií slovenských obcí.
Je využiteľná pri vyučovaní predmetov v troch oblastiach:
• vzdelávacia politika – na ilustráciu problémov vzdelávania detí
z marginalizovaných skupín;
• samospráva – na ilustráciu rozhodovania samosprávy v oblasti školstva aj vo
všeobecnosti, napríklad v oblasti riešenia etnických konﬂiktov samosprávou;
• nástroje verejnej politiky – na ilustráciu využívania nástrojov ponúkaných
štátnymi politikami v oblasti školstva samosprávami.
Dĺžka vyučovania prípadovej štúdie závisí od zamerania a v prípade potreby je
možné ju doplniť komparatívnymi reáliami z iných štátov.
Odporúčanou literatúrou pre zvládnutie prípadovej štúdie je:
Kušnieriková, N. „Prístupy k vzdelávaniu Rómov v minulosti,“ In: Vašečka, M.
(ed.): Čačipen pal o Roma: Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava,
Inštitút pre verejné otázky 2002.
Salamon, L. (ed.): Tools of Government: A Guide to the New Governance. Oxford,
OUP 2002.
Salner, A. (ed.): Rómske deti v slovenskom školstve. Bratislava, SGI 2004.
Tomatová, J. Na vedľajšej koľaji. Je proces zaraďovania rómskych detí do
špeciálnych základných škôl znevýhodnňujúcim činiteľom? Bratislava, SGI 2004.
2. Odporúčaný postup
Úloha A
Vo vzdelávaní rómskych detí, ale aj vo všeobecnosti vo vzdelávaní menšín, môžeme
identiﬁkovať dva protichodné prístupy: dôraz na integráciu, ako nástroj stierajúci
rozdiely, verzus dôraz na oddelené, avšak kvalitné vzdelávanie. V prospech
každého z prístupov je možné prezentovať ﬁlozoﬁcké, etické, ale i čisto praktické
argumenty.
Rómske deti na Slovensku nadmerne často navštevujú špeciálne základné školy
pre žiakov s mentálnym postihnutím, ak aj zohľadníme ich väčšiu zdravotnú
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rizikovosť. Keďže vzdelanie získané v špeciálnej základnej škole nie je rovnocenné
so vzdelaním bežnej základnej školy, obmedzuje možnosti ďalšieho vzdelávania
a uplatnenia na trhu práce pre významnú časť rómskej populácie. Vzhľadom na
demograﬁcký vývoj môže mať mrhanie vzdelávacím potenciálom rómskych detí
obrovské dôsledky pre strednodobý a dlhodobý rozvoj slovenského hospodárstva.
Študenti by mali v tejto časti reﬂektovať na hlavné problémy spojené s vzdelávaním
detí v základnom školstve, a predovšetkým s dôsledkami segregácie či integrácie
rómskych detí. Vyučujúci pritom môže poukázať na existujúce integračné nástroje
alebo nástroje, ktoré optimalizujú podmienky segregácie z pohľadu rovnosti
príležitostí.
Úloha B
1. Posudzovanie a výber opatrení v tejto časti by sa mal riadiť nasledovnými
kritériami:
Typ kritérií

Účinnosť
Relevantnosť

Efektívnosť
Hospodárnosť

Otázky
Technická realizovateľnosť
Dosiahnú/li sa ciele verejnej politiky? Má navrhovaná VP zamýšľaný
účinok? V akej miere sa dosahujú jednotlivé ciele?
Do akej miery výsledky riešia problém? Do akej miery je daný
problém prioritou pre komunitu?
Ekonomická a ﬁnančná efektivita
Koľko úsilia si vyžaduje dosiahnutie cieľov? Ako môžu byť ciele
dosiahnuté za minimálnych nákladov?
Aké sú náklady na ľudské zdroje? Aké sú náklady na materiálne
vybavenie?

Ziskovosť/návratnosť Budú budúce príjmy kompenzovať súčasné náklady?

Rovnosť
Reagovanie na
problémy
Vhodnosť

Inštitucionálna
kapacita
a stotožnenosť

Politická priechodnosť
Sú náklady a prínosy rovnomerne rozložené medzi jednotlivé skupiny
spoločnosti (príjmové skupiny, vek, etnická príslušnosť, rodová
príslušnosť, rodinný stav, geograﬁcké rozloženie)?
Zodpovedajú ciele VP potrebám, preferenciám a hodnotám určitej
skupiny?
Sú želané ciele vhodné a potrebné? Je daný variant politicky
priechodný?
Administratívna realizovateľnosť
Je súčasný administratívny systém schopný realizovať
a implementovať VP? Máme k dispozícii potrebné vybavenie, zdroje
a vedomosti? Aké sú organizačné prekážky?
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Študenti by sa obsahovo mali predovšetkým zamerať na
• organizáciu fyzického priestoru vzdelávania,
• začiatok školskej dochádzky,
• spôsob vzdelávania žiakov zo znevýhodneného prostredia,
• motivačné prvky.

Zlúčenie
škôl

Zníženie
prevádzkových
a investičných
nákladov

Zachovanie
dvoch škôl Vytvoreso signiﬁ- nie rovnakých
kantnými
investícia- podmiemi do školy nok na
navštevo- vzdelávavanej Rónie
mami

Originálne
– investičné náklady
HospoPrenesené
dárnosť
– prevádzkové
náklady

Originálne
– investičVhod- né náklady
Prenesené
nosť,
rovnosť
– prevádzkové
náklady

Priechodnosť (navrhnite
iniciatívy, ktoré by zvýšili
priechodnosť)

Rozpočet/analýza ﬁnančných dopadov

Kvantiﬁkácia (prepočítaný počet žiakov)/

Kompetencie (Originálne/Prenesené)

Rozhodujúce kritérium

Cieľ

Opatrenie

Ako návod môže slúžiť táto tabuľka:

327

Zachované
Problenormatívne
matická,
náklady,
potreba inpričom
formačnej
odpadá pre- kampane,
vádzkovanie
zaangadruhej budožovanie
vy a nutnosť
rodičov,
investícií
konzulácie

241/86

Problematická, ale
menej, ako
v prípade
zlúčenia,
potrebné
Zachované
vypraconormatívne
vať pronáklady,
jekt obnoinvestičné
vy školy,
výdavky
presmerované vyčíslenie
na „rómsku“ prevádzkových
školu
nákladov
a prognózy počtu
žiakov do
budúcna
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Škôlka/
nultý ročník
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Škôlka
22 detí do 3
rokov v škôle
x koeﬁcient
61 = 1 342
20 detí nad 3
roky x koeﬁcient 31 =
620
1 342+620 =
1 962
Navýšenie
Zvýšenie
Originálne
(navýšenie
podielu z da– materská
školskej
základu na
Rovnosť,
ne z príjmu
úspešškola
výpočet porfektívFO/navýšenie
nosti
Prenesené
nosť
dielu z dane
normatívnych
rómskych
– nultý
z príjmov
nákladov
ročník
detí,
FO)
Nultý ročník
9 prvákov
x koeﬁcient
1,7 = 15,3
(navýšenie
základu na
výpočet prevádzkových
a mzdových
normatívov)

Integrácia
Zvýšenie
žiakov so
školskej
špeciálnyRovnosť,
úspešefektív- Prenesené
mi výchovnosti
nosť
no vzderómskych
lávacími
detí
potrebami

0 – 86 x koeﬁcient 2,5
=?
(navýšenie
základu na
výpočet prevádzkových
a mzdových
normatívov)

Navýšenie
prevádzkových
a mzdových
nákladov

Problematická
u škôlky,
potreba informačnej
kampane,
zaangažovanie
rodičov,
konzultácie
nultý ročník – priechodný

Na docielenie
skutočnej
integrácie
potreba
zmiešaných tried

Zvýšenie
Potenciálna
Administraškolskej
Zavedenie
0 – 86 žiakov
úspešnostívne náklady nezdravá
v hmotnej
motivačspojené
súťaživosť
ti a do- Rovnosť Prenesené
núdzi x (200
ných štis distribúciou a závisť
chádzky
pendií
– 500 Sk)
rómskych
štipendií
medzi
žiakmi
detí
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Zvýšenie
školskej
Zamestna- úspešnosnie asisten- ti a do- Rovnosť Prenesené
tov učiteľa chádzky
rómskych
detí

Zriaďovateľ
požiada ﬁnanVýber
cie na mzdo- vhodných
vé náklady
kandidáasistentov cez
tov
KŠÚ

2. V tejto časti sa študenti pokúsia čo najdetailnejšie vyjadriť dopad jednotlivých
opatrení na rozpočet obce. Nie každé opatrenie sa dá presne odhadnúť, postačí
aproximácia a vysvetlenie postupu pri odhade.
Dôležité je najmä precvičenie schopností produkovať realistické číselné odhady na
základe obmedzených dát.

Úloha C
Základné pochopenie systému ﬁnancovania umožní diskutovať o motiváciách
vytvorených jednotlivými prvkami systému a o potenciálnych krokoch
a opatreniach, ktoré obce môžu uskutočniť.
Príklady
Opatrenie

Motivačný efekt

Normatívne ﬁnancovanie

Obec motivovaná zvyšovať počet žiakov

Prospechové štipendiá

Obec sa snaží vyhnúť zvýšeným administratívnym
nákladom

Oddelené ﬁnancovanie špeciálnych Je v záujme obce integrovať študentov v školách
škôl, ktorých zriaďovateľom nie je v jej zriadovateľskej pôsobnosti, namiesto
obec
preraďovania do špeciálnych škôl
Obec môže „individuálne integrovať“ žiakov, ktorí
Koeﬁcient individuálnej integrácie
to nepotrebujú, aby umelo navyšovala získané
prostriedky
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PRÍLOHA 1
Financovanie orginálnych kompetencií3
Tabuľka 1
Hodnoty koeﬁcientov spolu s koeﬁcientmi materských škôl s počtom detí
nad 25
Koeﬁcient
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania

13

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania

8

Dieťa materskej školy vo veku do troch rokov

61

Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov

31

Žiak výchovno-vzdelávacieho zariadenia*

5

Potenciálny stravník žiak základnej školy*

2

Poznámka:
* Žiak výchovno-vzdelávacieho zariadenia je žiak školského klubu detí, centra voľného času
alebo školského strediska záujmovej činnosti podľa § 6 zákona č. 279/1993 Z. z. o školských
zariadeniach.
** Potenciálny stravník, žiak základnej školy je každý žiak základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce alebo v zriaďovateľskej pôsobnosti iného zriaďovateľa so sídlom základnej
školy iného zriaďovateľa na území obce, ak má žiak iného zriaďovateľa možnosť stravovať
sa v obecnom zariadení školského stravovania.

Tabuľka 2
Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeﬁcienty pre materskú školu, ak celkový počet
detí v materskej škole alebo materských školách zriaďovateľa neprekročí 25
Počet detí v materskej škole
(materských školách) zriaďovateľa
do 10
od 11 do 15
od 16 do 20
od 21 do 25

3

Zvýšenie koeﬁcientov
(bez ohľadu na vek dieťaťa) o hodnotu
20,6
12,6
6,5
1,7

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
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PRÍLOHA 2
Financovanie prenesených kompetencií4
MZDOVÝ NORMATÍV
Základný mzdový normatív (určený ministerstvom školstva) x Počet žiakov x
Koeﬁcient personálnej náročnosti pre danú kategóriu škôl

PREVÁDZKOVÝ NORMATÍV
Teplo
Základný teplotný normatív (určený ministerstvom školstva) x Počet žiakov x
Koeﬁcient tepelnej náročnosti

Prevádzka okrem tepla
Počet žiakov x Koeﬁcient prevádzkovej náročnosti

Vychovno-vzdelávaci proces
Počet žiakov x Koeﬁcient ekonomickej náročnosti

Ďalšie vzdelávanie
Mzdový normatív x 0,005
Normatív na žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý nie je
žiakom špeciálnej školy a je vzdelávany integrovane je 250 % normatívu na žiaka
študujúceho v dennej forme štúdia. Pri výpočte vyššie uvedených normatívov sa
integrovaný žiak započítava s koeﬁcientom 2,5.

4

Nariadenie Vlády SR 2/2004 Z. z.
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OSOBITNE – NENORMATÍVNE FINANCOVANÉ
Financovanie objektívne odôvodnených opakujúcich sa nákladov, ktoré vzhľadom
na ich špeciﬁcký charakter nie je možné zohľadniť v normatíve – ministerstvo na
základe žiadosti pridelí zriadovateľovi ﬁnančné prostriedky na ich krytie.
• Kompenzačný príspevok – ak je v škole menej ako 250 detí.
• Náklady na dopravu žiakov.
• Náklady na mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa a učiteľov
nultých ročníkov.
• Príspevky zriaďovateľom na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
• Osobitne sa ﬁnancuje aj záujmové vzdelávanie poskytované školami – je
ﬁnancované cez tzv. vzdelávacie poukazy, ktorých hodnotu určuje ministerstvo
a žiak sa ma právo rozhodnúť, akému poskytovateľovi určené ﬁnančné
prostriedky budú pridelené.
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PRÍLOHA 3
Dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
• Na stravu možno poskytnúť dotáciu najviac vo výške 26 Sk na jeden stravovací
deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania, a to najviac 26 Sk na obed, 6 Sk na
iné jedlo.
• Na školské potreby je dotácia najviac 1 000 Sk na dieťa v rozpočtovom roku,
spravidla 500 Sk na školský polrok.
• Na motivačný príspevok je najviac:
○ 500 Sk, ak má dieťa v poslednom školskom polroku priemerný prospech
najviac 1,5;
○ 300 Sk, ak má dieťa v poslednom školskom polroku priemerný prospech
najviac 2,5;
○ 200 Sk, ak si dieťa v poslednom školskom polroku zlepšilo priemerný prospech
najmenej o 0,5 oproti predchádzajúcemu školskému polroku.
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Slovník pojmov
Individuálna integrácia, pri ktorej sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami zaraďovaní do tried a výchovných skupín s ostatnými žiakmi školy
a sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, pričom
učebné osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám.
Asistent učiteľa je pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva výchovno-vzdelávací
proces v školách a v predškolských zariadeniach a podieľa sa na utváraní podmienok
nevyhnutných na prekonávanie najmä jazykových, zdravotných a sociálnych bariér
dieťaťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.
Nultý ročník základnej školy je forma výchovy a vzdelávania detí ako integrálna
súčasť základnej školy. Vyučovanie v nultom ročníku sa môže organizovať
s celodenným výchovným pôsobením s akceleračnými programami a cvičeniami
na rozvoj poznávacích a mimopoznávacích funkcií s čiastočným plnením učebných
osnov prvého ročníka základnej školy. Nultý ročník je určený pre deti, ktoré k 1.
septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosahujú školskú zrelosť, pochádzajú
zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne a jazykové
prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia učiva 1. ročníka základnej školy za
jeden školský rok.
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 4
„RÓMSKE BÝVANIE“ V OBCI RAKÚSY AKO
VÝZVA PRE TVORCOV VEREJNEJ POLITIKY
KATARÍNA STAROŇOVÁ – MICHAL VAŠEČKA

Anotácia: Táto prípadová štúdia sa zaoberá problematikou bývania Rómov v obci
Rakúsy, a to najmä rôznymi dimenziami riešenia nelegálneho statusu väčšiny
rómskych príbytkov v miestnej osade. Silne nevyhovujúci stav bývania je v štúdii
chápaný ako priesečník prevažnej väčšiny problémov rómskych obyvateľov
Rakúsov, čo je v súlade s chápaním starostu obce. Obec bola pre prípadovú štúdiu
vybraná ako zaujímavý príklad pôvodne nedynamickej, po zvolení nového starostu
v roku 2002 však naopak – silne dynamickej obce v oblasti pozitívnych riešení široko
chápanej rómskej problematiky. Prípadová štúdia opisuje problémy obce a starostu
pri riešení bývania Rómov a legalizácie rómskych príbytkov prostredníctvom
modelovej situácie návštevy expertov v obci. Cieľom prípadovej štúdie je rozvinúť
diskusie o rôznych modelových riešeniach ilegálneho bývania Rómov na Slovensku
a riešeniach tohto stavu.
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
Rakúsy – obec v podhorí Tatier
Je pekný slnečný júnový deň. Auto s bratislavskou poznávacou značkou sa rúti po
zanedbanej ceste východného Slovenska. Vzadu sa rýchlo stráca okresné mesto
Kežmarok, vpredu vidieť majestátne Tatry, odtiaľto vyzerajú ešte vyššie. Cesta
pamätá aj lepšie časy a to nové auto z Bratislavy na ňu akoby ani nepatrilo. Práve
o tom a v širšom slova zmysle o regionálnych rozdieloch na Slovensku premýšľajú
dvaja experti vezúci sa po ceste do Rakúsov. Zavolal ich na základe predchádzajúcich
dobrých kontaktov starosta obce, ktorý počas jedného volebného obdobia urobil
pre obec a najmä pre rómsku časť obce viac ako všetci starostovia po roku 1989
dohromady. Po prekonaní na prvý pohľad neprekonateľných problémov narazil
na to, čo nečakal – odpor samotných Rómov proti zmenám situácie, s ktorou sú
oprávnene nespokojní už desaťročia.
Už vidieť Rakúsy. Bratislavská dvojica si hneď začína uvedomovať zmeny – rigoly
pri hlavnej ceste sú vyhĺbené, nelegálna skládka pred obcou zmizla, nefungujúce
roľnícke družstvo už nezapácha. Dobrý pocit sa potvrdzuje v obci samotnej – tá
je viditeľne čistejšia, obecný dom je celý prerobený, na obecnej nástenke visia
materiály. Starosta vychádza v ústrety zaskočeným Bratislavčanom – miestna
srdečnosť môže mestského človeka dostať do pomykova.
Starosta je akčný človek, je veľkým šťastím pre túto obec. Až do roku 2002 boli
Rakúsy, podobne ako mnohé iné obce Slovenska, dobrou ukážkou toho, ako sa
to „nedá“. Starostovia neriešili mimoriadne zložitú otázku spojenú s rómskou
populáciou, a prakticky tak neriešili starosti väčšieho počtu obyvateľov obce,
samozrejme, že aj nerómskych. Aj rómska osada sa vyvíjala samospádom a mnohé
pozitívne opatrenia v prospech zlepšovania infraštruktúry spred roku 1989 boli
devalvované. Po roku 1989 sa predchádzajúci starostovia hľadali a v oblasti rómskej
problematiky skôr čakali na podnety a zásahy zo strany vlády. Je pravdou, že
problémy Rómov na Slovensku skutočne nie sú riešiteľné iba zo strany samosprávy.
Samosprávy však po roku 1989 získavali čoraz viac právomocí, v Rakúsoch si to
však dlho akoby nevšimli.
Existujú iba minimálne spoločenské vzťahy medzi nerómskou a rómskou časťou
obce. Nerómska časť vytýka miestnej rómskej komunite vysoký stupeň sociálnej
neprispôsobivosti, veľkú mieru používania alkoholických nápojov, fetovanie, nízku
úroveň osobnej hygieny, kriminalitu, „vedomostnú obmedzenosť“ zapríčinenú
nízkou mierou vzdelania, vysokú natalitu oproti nerómskej časti a pod. Miestni
nerómovia sa dokonca v referende v roku 1999 chceli oddeliť od rómskej osady,
tento zámer im však nevyšiel.
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Okres Kežmarok
Okres Kežmarok má vyše 63 000 obyvateľov, z toho Rómovia predstavujú vyše 20 %,
čo je najvyšší podiel v celom Prešovskom kraji a druhý najvyšší na Slovensku. Zo 41
obcí a miest je v približne 15 obciach podiel rómskeho obyvateľstva vyšší ako 20 %.
Nezamestnanosť v okrese sa pohybuje okolo 30 %, pričom nezamestnanosť Rómov
odhaduje Okresný úrad v Kežmarku na 96 %. Nezamestnaní Rómovia sú odkázaní na
dávky sociálnej pomoci ako občania nachádzajúci sa v hmotnej núdzi. Podľa odhadov
Okresného úradu v Kežmarku sa zlá ﬁnančná a sociálna situácia Rómov premieta aj do
nevyhovujúcich podmienok v oblasti bývania – odhadom až 70 % Romov v okrese žije
v chatrčiach v rómskych osadách. V meste Kežmarok pôsobí aj komunitné centrum so
zameraním na vzdelávanie.

Obec Rakúsy
Rakúsy sú obcou stredného Spiša, ktorá sa nachádza 7 kilometrov severne od
Kežmarku. Bola založená nemeckými kolonistami v 13. storočí, pričom zmiešané
slovensko-nemecné obyvateľstvo obývalo väčšinovo Rakúsy až do roku 1945. Nemecký
vplyv je v obci viditeľný dodnes, aj keď žiadni nemeckí obyvatelia tam už dnes
nežijú. Rakúsy majú 2 170 obyvateľov, z toho 540 nerómov, čím sa zaraďujú medzi
obce s jedným z najvyšších podielov rómskej populácie na Slovensku. 230 Rómov
žije priamo v obci, a to v 14 domoch, v rómskej osade je to viac ako 1 400 Rómov.
Tým sa rómska osada v Rakúsoch stáva najväčšou v kežmarskom okrese a jednou
z najväčších na Slovensku vôbec. Okrem obecného úradu a kultúrneho domu sa v obci
nachádza miestna materská škôlka, základna škola, roľnícke družstvo, tri obchody, tri
pohostinské zariadenia, niekoľko drobných živnostníkov. Obyvatelia dediny sú väčšinou
zamestnaní v neďalekom okresnom meste. Najväčším zamestnávateľom v obci je, ako
je to v súčasnosti typické pre tento región, obecný úrad a miestna škola.
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Osada Rakúsy
Samotná rómska osada v Rakúsoch ponúka veľmi heterogénny pohľad a v tom sa do
istej miery líši od iných osád v okolí. Ide o priestor s rozlohou asi 2 ha, na ktorom
v súčasnosti, stoja dve bytovky, ktoré boli skolaudované v roku 1988, čo bol výsledok
evidentnej snahy o odstránenie osady. V bytovkách je 18 bytov, v každej bytovke žije
130 – 150 ľudí, zbytok osady tvorí 24 murovaných a 36 drevených domov. Zvyšok
osady tvoria chatrče, ktoré sú postavené z drevených dosiek, plechu a drevotriesky bez
akejkoľvek tepelnej izolácie, pôsobia chaoticky a provizórne, ich rozloha nepresahuje 20
m². Väčšia časť príbytkov v rómskej osade je nelegálna (t.j. nekolaudovaná stavba, ktorá
nespĺňa normy stavebného zákona), celé územie osady vrátane dvoch bytoviek stálo
v roku 2002 na pôde neznámych vlastníkov. Z hľadiska infraštruktúrneho vybavenia
sú na tom najlepšie obyvatelia bytoviek, ktorí majú prístup k elektrickej energii
i tečúcej vode. Elektrina je zavedená, niektoré domácnosti nie sú napojené , bežné je
napájanie sa viacerých domácností na jedny elektrické hodiny. V niektorých domoch
nie je tečúca voda a chatrče nedisponujú prístupom k pitnej vode. Na kúrenie a varenie
sa využíva drevo, v niektorých domácnostiach sa varí na plynových bombách. Drevo
najčastejšie pochádza z okolitých lesov, miestni Rómovia ho ťažia bez povolenia. Práve
tento fakt spôsobuje časté spory medzi oboma komunitami. V murovaných domoch
existujú splachovacie záchody a samostatná žumpa, ostatné domácnosti využívajú
drevené záchody. Uprostred osídlenia leží nahromadený domový odpad. Vzhľadom na
progresívny populačný vývoj sa problémy po roku 1989 začali znásobovať a otázka
bývania sa pre rozrastajúcu sa osadu stávala čoraz dôležitejšou.
Charakteristika osídlenia
(čerpané z „Sociograﬁcké mapovanie rómskych osídlení na Slovensku“, 2004,
Bratislava: SPACE, IVO)
• Poloha osady od obce: 2 km od obce.
• Vysporiadanosť pozemkov: nevysporiadané.
• Dostupnosť infraštruktúry v rómskej osade: vodovod (áno), kanalizácia (nie),
elektrina (áno), plyn (nie), verejné osvetlenie (áno), prístupová cesta (iná).
• Dostupnosť infraštruktúry majority: vodovod (áno), kanalizácia (áno), elektrina
(áno), plyn (áno), verejné osvetlenie (áno), prístupová cesta (asfaltová).
• Podiel obydlí napojených na inžinierske siete: v obci 100 %, v osade (vodovod 10 %,
kanalizácia a plyn 0 %).
• Obydlia v rómskych osídleniach: celkový počet rómskych obydlí (14 v obci, 178
v osade), podiel legálnych obydlí (100 % v obci, 12,4 % v osade).

Bývanie Rómov na Slovensku ako spoločenský problém
Kľúčovým problémom pri snahách o zlepšenie bývania Rómov v obciach
predovšetkým východného Slovenska býva otázka legálnosti resp. nelegálnosti
stavieb obývaných rómskou komunitou. Riešenia bývajú komplikované ešte aj dvomi
vnútornými aspektami – legálnosťou bývania v kontexte súčasných právnych noriem
a predpisov a otázkou legálnosti bývania v historickom kontexte. V praktickom

Prípadová štúdia 4

81

živote rómske koliby, domčeky alebo ako ich v Rakúsoch volajú „chyžky“, ale aj
štandardné rodinné domy stoja na majetkovo-právne nevysporiadaných pozemkoch
a navyše sú postavené bez príslušného stavebného povolenia, nespĺňajú stavebné
normy či predpisy a pod. Vláda SR v roku 2002 rozhodnutím o prevode pôdy
neidentiﬁkovateľných vlastníkov do správy obcí umožnila obciam začať v tejto
otázke konať. Vytvorili sa tak podmienky na vysporiadanie vlastníkov pôdy pod
čiernymi stavbami v osadách jej prevodom, resp. kompenzáciou príslušnej výmery
v inej časti katastra obce. Neriešil sa však tým problém tzv. chatrčí a chyžiek, ktoré
nikdy nemôžu byť zlegalizované. Štandardizácia bývania Rómov tak znamená
výstavbu individuálnych domov alebo bytových domov a teda je nevyhnutné
vytvárať podmienky, aby mali Rómovia prístup k nástrojom bežnej výstavby.
Aktivity vlády SR prostredníctvom Sekretariátu splnomocnenkyne vlády SR
pre riešenie problémov rómskej menšiny Kláry Orgovánovej smerujúce k zlepšeniu
infraštruktúry v rómskych osadách (vrátane projektu Phare 2000) sa zamerali na
poskytnutie viacerých nástrojov obciam na riešenie tejto problematiky.
Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva:
• byty s odlišným/nižším štandardom, kde obce majú možnosť získať dotáciu až
do výšky 80 % obstarávacích nákladov týchto bytov;
• úvery (Štátny Fond rozvoja bývania) – programy sociálneho bývania (programy
výstavby nájomných bytov, výstavby zariadení sociálnych služieb, programy
obnovy bytového domu);
• príspevky na bývanie domácnostiam s nízkymi príjmami – Zákon o príspevkoch
na bývanie (zrušný Zákonom o hmotnej núdzi v 2003);
• výstavbu bytov pre verejný nájomný bytový sektor. Do tejto kategórie nájomných
bytov a systému ich ﬁnancovania sú zaradené:
○ nájomné byty vo verejnom nájomnom bytovom sektore vrátane malometrážnych
bytov určených napríklad ako prvé bývanie pre mladé rodiny s tým, že nárok
na takéto bývanie budú mať len domácnosti do stanovenej výšky príjmov,
podmienkou bude uplatňovanie nákladového nájomného,
○ osobitné formy bývania pre domácnosti s nízkymi príjmami a skupiny so
špeciﬁckými potrebami, ako sú napríklad byty pre občanov v sociálnej núdzi,
s ťažkým zdravotným postihnutím, osamelé ženy starajúce sa o maloleté
deti, občanov po ukončení ústavnej výchovy, byty nižšieho štandardu pre
neplatičov nájomného, neprispôsobivých občanov a občanov bez prístrešia,
○ byty pre bývanie starších ľudí, ktorých výstavba sa bude organizovať
prostredníctvom samosprávy vyšších územných celkov, pričom pri
spôsobe ﬁnancovania a pri výbere budúcich užívateľov sa bude vychádzať
z majetkových pomerov budúcich užívateľov;
• riešenie spôsobu odstránenia dlžôb za bývanie s využitím možnosti
odpracovania dlhu v rámci komunálnych aktivít a verejnoprospešných
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prác, s dohodnutím splátkového kalendára a s využitím inštitútu osobitného
príjemcu.

Stále ostáva otvorená otázka zabezpečovania výstavby bytov pre verejný nájomný
bytový sektor. Momentálne výstavbu zabezpečujú obce, klasické mimovládne
organizácie sú úplne vylúčené pritom práve v segmente bývania je v zahraničí
úloha MVO kľúčová. Je v pláne schváliť právny predpis, aby zabezpečenie mohli
vykonávať verejnoprospešné právnické osoby pracujúce v oblasti organizácie
výstavby a správy nájomných bytov na báze neziskovosti (právnym predpisom
bude limitovaný maximálny zisk aj jeho použitie výhradne pre výstavbu nových
bytov alebo zlepšenie kvality bytového fondu).

Riešenia problematiky bývania Rómov v Rakúsoch po roku 2002
V roku 2002 sa v Rakúsoch stal starostom Alojz Vdovjak, ktorý zásadne zmenil
prístup obce k riešeniu situácie. Starosta deﬁnuje problematiku bývania ako
kľúčovú a tvrdí, že postupnými pozitívnymi riešeniami rómskeho bývania sa riešia
aj ostatné problémy rómskej populácie. Starosta argumentuje, že ťažko očakávať
od rómskych detí, aby prospievali v škole, keď sa nemajú kde učiť, kde si sadnúť,
kde sa poriadne vyspať. Nepriaznivý zdravotný stav rómskej populácie sa podľa
starostu priamo odvíja od úrovne bývania, dokonca i na vzorke osady vie poukázať
na korelácie medzi zdravotným stavom a úrovňou bývania. Práve bývanie silne
ovlyvňuje aj vzťahy s majoritou, ako aj možnosť zamestnať sa. Starosta zároveň
poukazuje na možnosti rozvoja cestovného ruchu, ktorý je odstránením viditeľných
znakov rómskej osady možné dosiahnuť.
Základná politika obce vo vzťahu k Rómom nie je naformulovaná, a to ani v Pláne
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré obce povinne vypracovali, a ktorý by mal
riešiť aj otázky marginalizovaných komunít. Vyrovnávacie opatrenia a pozitívna
diskriminácia sa stretávajú s averziou majority, stratégie pozitívnej diskriminácie
nemajú šancu prejsť obecným zastupiteľstvom. Filozoﬁou politiky obce je
udržať status quo, čo najmenej „dráždiť“ nerómskych obyvateľov a deklaratívne
pristupovať k Rómom na rovnakom princípe ako k majoritnému obyvateľstvu, čo
v konečnom dôsledku Rómov znevýhodňuje, ale aj diskriminuje a inštitucionálne
segreguje. Projekty rozbehnuté v Rakúsoch a orientované na rómsku komunitu
majú kultúrny rozmer – tento rozmer je jediný majoritou akceptovateľný (rozvoj
rómskej kultúry, tradícií a pod.).
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Tu sa začínal nepríjemný problém – nedá sa stavať a prestavovať to, čo právne
neexistuje, resp. leží to na pôde neznámeho vlastníka. Pri rešpektovaní hranice
medzi rómskou a nerómskou časťou, keď sa Rómovia ani nepokúšajú odkúpiť
pozemok alebo dom v obci, a pri odmietaní ponuky obce zostáva (v prípade
„dolnej osady“) možnosť postaviť stavbu nelegálne, improvizovať na obmedzenom
pozemku, kde už stojí dom (prístavby, prívesy...), alebo hľadať možnosť bývania
v inej obci. Výstavbu nájomných bytov vedenie obce nepripúšťa, po prepočtoch
(miera nezamestnanosti v rómskych osídleniach, výška sociálnych dávok, výdavky
na život) vidí ako neudržateľné pravidelné splácanie nájomného zo strany Rómov.
Vďaka legislatívnym zmenám a odhodlaniu sa starostovi podarilo prekonať mnohé
na prvý pohľad neriešiteľné problémy legislatívneho, technického i logistického
charakteru, dokonca aj spočiatku odmietavý postoj nerómskeho obyvateľstva
k pomoci Rómom. Pozitívne riešenia začali zlyhávať na tom, že zďaleka nie
všetci Rómovia vydržali proces, ktorý viedol k legalizácii bývania a k zavedeniu
inžinierskych sietí do ich príbytkov.
Zároveň sa ako nápomocné ukázali aj ďalšie opatrenia vlády v prospech pozitívnych
riešení rómskej problematiky a nové nástroje sociálnej politiky. Od roku 2003 sa
v obci uplatňuje inštitút osobitného príjemcu, ktorý mal zásadný vplyv na možnosť
začať riešiť otázku bývania Rómov. Pred rokom 2003 bol výskyt úžery v osade
veľmi veľký, v niektorých rodinách hladovali deti, Rómovia pravidelne vykrádali
záhrady a zemiakové polia, rodiny neuhrádzali pohrebné náklady, nedoplatky za
nájom sa k 1. januáru 2003 vyšplhali na 473 000 Sk. V roku 2006 bol obraz úplne
iný – Rómovia nemali žiadne nedoplatky, úžera výrazne klesla, viditeľne menej
polí bolo Rómami vykrádaných, vytvoril sa fungujúci podporný pohrebný fond
a pod. Vďaka ďalšiemu opatreniu – zavedeniu aktivačného príspevku sa v obci
začali likvidovať nelegálne skládky, zveľadila sa obec, vylepšila sa protipovodňová
odolnosť obce a zlepšili sa pracovné návyky Rómov. Starosta zároveň presadil
vytvorenie Strediska osobnej hygieny, ktoré ponúklo ľuďom z hygienicky
nevyhovujúceho prostredia možnosť osobnej hygieny a prania, no slúži zároveň ako
inšpirácia, prečo je vhodné začať participovať na programe prestavby príbytkov.
Dnes Stredisko osobnej hygieny slúži rovnako Rómom ako majoritnej populácii,
ktorá si ho veľmi rýchlo obľúbila.
Pozemky v rómskej osade sa začali vysporadúvať v rokoch 2002 – 2003.
V prvom rade starosta v obecnom zastupiteľstve (z deviatich členov sú iba dvaja
Rómovia, pričom iba jeden je z osady) presadil svoju víziu prestavby osady.
Treba konštatovať, že starostovi sa to podarilo najmä vzhľadom na víziu čerpania
štrukturálnych fondov EU (hoci tie priamo neﬁnancujú výstavbu bytov), ako
aj vzhľadom na prísľub intenzívnych investícií do infraštruktúry v centrálnej
časti obce, obývanej najmä nerómami. Rómovia si postupne v roku 2003
začali odkupovať pozemky, na ktorých stoja ich príbytky a zapojiť sa do tohto
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projektu však mohli iba tí, ktorí mali vysporiadané dlhy. V osade sa k elektrine
mohli začať pripájať tí, ktorí mali vysporiadané pozemky. V roku 2004 sa do
osady vybudovala asfaltová cesta, pri bytovkách sa urobili aj chodníky. Voda
a kanalizácia z obce sa v priebehu roku 2005 doviedli až do osady. Naďalej je
problém s prepojením do jednotlivých obydlí, ale tí, ktorí majú vysporiadané
pozemky (a teda splatené dlhy) sú postupne pripájaní, a tak v krátkom čase môže
byť jedna časť úspešne pripojená aj na kanalizáciu, ktorá nie je štandardom
v mnohých východoslovenských obciach.
Štrukturálne fondy sa v súčasnosti stávajú mimoriadne dôležitým impulzom pre
ďalšie pozitívne riešenia. Obec aj preto začala intenzívnejšie využívať stretnutia
komisie pre bytovú politiku. Doteraz komisia riešila najmä otázku nájomných
bytov, v súčasnosti však začína riešiť a diskutovať príspevok na bývanie.
Ten začína byť v Rakúsoch čoraz intenzívnejšie využívaný (príspevok patrí
občanovi v hmotnej núdzi na úhradu nákladov na bývanie vo výške 1 130 Sk
jednotlivcovi a 1 920 Sk rodine), ale pre obec to je podľa starostu istý problém,
pretože neexistuje kontrola o využití príspevku. V súčasnosti je v Rakúsoch 28
poberateľov príspevku.

Získavanie Rómov pre myšlienku legalizácie a novej výstavby
Napriek intenzívnej snahe starostu zďaleka nie všetci obyvatelia rómskej osady
v Rakúsoch začali využívať nové možnosti. Podmienka vyrovnania dlhov,
systematického platenia za služby samosprávy či úspešné zvládanie inštitútu
osobitného príjemcu sa pre mnohých ukázali ako náročné. Napriek tomu, že
v súčasnosti sa stavia už 21 nových domov, pričom každý dom má tri byty, starosta
má problém presvedčiť ďalších obyvateľov osady, aby sa zapojili do procesov
zmeny.
Experti starostovi navrhli riešenie, ktoré sa starosta rozhodol aplikovať
a výsledky už po niekoľkých týždňoch prekvapili aj jeho samotného. Okrem
zaužívaného procesu (vysvetlenia celého programu a zapájania iba tých, čo sú
ochotní) starosta podľa rady expertov zorganizoval exkurziu pre obyvateľov
osady na košické sídlisko Luník IX a do Žehry. Týmto spôsobom vlastne
prístupne ukázal a vysvetlil obyvateľom osady nebezpečenstvá getoizácie (Luník
IX) a naopak ukázal, ako je možné prestavať rómsku osadu na úhľadnú dedinu
(Žehra). Po exkurzii počet záujemcov o zapojenie do programu prudko stúpol, čo
umožnilo starostovi ešte pred komunálnymi voľbami v decembri 2006 rozmýšľať
o ďalšom čerpaní štrukturálnych fondov v prospech rómskej populácie v osade
v Rakúsoch.
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ÚLOHY PRE ŠTUDENTOV
1. Je tzv. rómske bývanie reálnym problémom? Prečo? Argumentujte pre a proti
(pre svoju argumentáciu využite existujúcu právnu úpravu, medzinárodné
dohody, neoﬁciálne dokumenty, zameranie verejných služieb, tzv. právo na
bývanie atď.). Diskutujte o základných aspektoch tzv. rómskeho bývania
z pohľadu ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv.
2. Vyhodnoťte prístup riešenia a nástroje štátnej/samosprávnej politiky zamerané
na zlepšenie bývania vo všeobecnosti a vo vzťahu k Rómom v Rakúsoch pred
rokom 1989 a po ňom? V čom boli výhody a nevýhody oboch prístupov?
3. „Nízke priemerné príjmy obyvateľstva a vysoká miera nezamestnanosti vytvárajú
u občanov najvážnejšiu bariéru pri obstarávaní si bývania. Vzhľadom k uvedenému
je potrebné zo strany štátu a obcí vytvárať vhodné podmienky a prijímať účinné
opatrenia na zabezpečenie dostupnosti bývania pre obyvateľstvo.“ (Koncepcia
štátnej bytovej politiky SR). Vžite sa do pozície dvoch expertov a zamyslite sa
nad postupom starostu pri jeho snahách o zabezpečenie vhodného bývania pre
Rómov. Možno považovať prístup starostu za systémový? Ak nie, čo by mal
starosta urobiť, aby sme mohli hovoriť o systémových riešeniach? Diskutujte
o použitých nástrojoch. Mohol postupovať z pohľadu platnej legislatívy aj inak?
Diskutujte o možných dopadoch iných riešení.
4. Zamyslite sa nad možnosťami starostu dosiahnuť model, ktorý by bol čo
najprospešnejší pre rómsku komunitu a zároveň našiel podporu nerómskych
obyvateľov? Skúste navrhnúť čo najlepšie argumenty a diskutujte aj o ich
etickom rozmere?
5. Ako by ste vy ako experti na participačné metódy alternatívne riešili neochotu
niektorých Rómov v Rakúsoch participovať na programoch legalizácie
príbytkov? Aké participačné metódy by ste použili na nerómskych obyvateľov
na zvýšenie podpory riešenie danej situácie? Navrhnite nielen jednotlivé metódy,
ale aj akčný plán postupu.

INŠTRUKCIE PRE VYUČUJÚCEHO
1. Prístup
Počas transformácie z plánovanej na trhovú ekonomiku v krajinách strednej
a východnej Európy sa odstúpilo od dotovania bývania. Dôsledkom bolo, že sa
dramaticky znížili ﬁnančné zdroje na výstavbu či rekonštrukciu existujúceho
bývania. Zodpovednosť za bývanie sa postupne presunula z ústredných orgánov
na trh a samosprávy, prípadne na samotných občanov. V takýchto podmienkach
vzniká nová skupina občanov, ktorí nie sú schopní prenajímať si alebo kupovať
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nové obydlia za trhové ceny. Takouto skupinou sú aj Rómovia. Stav nevyriešených
pozemkov a rómskych obydlí ešte z čias komunizmu je veľmi bežný vo väčšine
obcí východného Slovenska a je priamo závislý od troch činiteľov:
1. spoločensko-kultúrnej úrovne rómskej komunity v tom-ktorom osídlení ako celku;
2. ochoty miestnych samospráv aktívne riešiť túto situáciu v prospech rómskej
komunity;
3. existencie a dostupnosti nástrojov štátnej politiky pre danú obec
a marginalizovanú skupinu.
Paradoxne, ako dôležitejšia sa tu ukazuje ochota samosprávy niečo s problémom
robiť, nie primárne úroveň samotnej rómskej komunity. Obce často majú legálny
argument, prečo neriešiť zúfalú infraštrukúrnu vybavenosť rómskych sídelných
útvarov. Bez stavebného povolenia domy de jure neexistujú, a preto nie je
možné žiadať štátne príspevky na vybudovanie infraštruktúry. Na druhej strane
majetkovo-právne nevysporiadanie pozemkov neumožňuje získať stavebné
povolenie a pod. Výsledkom sú sídelné útvary, v ktorých nie je vybudovaná
verejná komunikácia, vodovod, kanalizácia, verejné osvetlenie a pod., a to aj
v prípade, že tieto sú v nerómskej časti obce vybudované. Samostatnú kapitolu
by vyplnil popis situácií spojených s vývozom komunálneho odpadu. Práve
neporiadok v rómskych osadách je jedným z najčastejších argumentov majority
pri kritike životnej úrovne Rómov.
Študenti by sa mali prostredníctvom tejto prípadovej štúdie zamyslieť nad príčinami
i dôsledkami politiky bývania a zohľadniť kultúrne odlišnosti pri navrhovaní
technického riešenia, tzv. rómskeho bývania. Predložená prípadová štúdia prináša
veľké množstvo možných dilem, ktoré sú náročné na riešenia. Učiteľ tak bude
študentom predkladať na posúdenie prípady, kde existuje viacero možných prístupov
a je dôležité uvedomiť si, či sa sa k riešeniam spoločneských problémov opísaných
v prípadovej štúdii pristupuje z krátkodobého, alebo z dlhodobého hľadiska. Často
je práve spôsob komunikácie a zapájania cieľovej skupiny dôležitejší pre celkový
úspech projektu než samotné technické riešenie.
Keďže ide o multidisciplinárnu prípadovú štúdiu, je vhodná na použitie pri
výučbe kurzov venujúcich sa sociologickým, právnym či ekonomickým aspektom
verejnej politiky, sociológii, sociálnej politike, nástrojom verejnej politiky, ale
aj participačným metódam či predchádzaniu konﬂiktov na samosprávnej úrovni.
Dĺžka vyučovania prípadovej štúdie je minimálne 120 minút, ale odporúčame jej
použitie postupne, so zameraním len na niektorý aspekt, respektíve otázku.
Základná literatúra, s ktorou by mali študenti pracovať pred a počas práce s touto
prípadovou štúdiou:
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Bedard, T. (ed.): Obhajoba práv Rómov na bývanie na Slovensku. European Roma
Rights Center (ERRC), Centre on Housing Rights and Eviction (COHRE), Nadácia
Milana Šimečku, 2004.
Creighton, J.: The Public Participation Handbook: Making Better Decisions
Through Citizen Involvement. Jossey Bass Publisher, 2004.
Fearn, J. (ed.): Too Poor to Move, Too Poor to Stay: A Report on Housing in the
Czech Republic, Hungary and Serbia. Budapest, LGI 2004.
Forrest, R.: Housing and Social Change. Routledge 2003.
Vašečka, M.: Bývanie Rómov. In: Vašečka, M. (ed.): Čačipen pal o Roma: Súhrnná
správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2002.
Vašečka, M. – Jurásková, M. – Kriglerová, E. – Puliš, P. – Rybová, J.: Rómske hlasy.
Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2002.
Podľa uváženia vyučujúceho, môže byť k prípadovej štúdii použitá existujúca
právna legislatíva a dokumentácia ako príloha, predovšetkým ide o aktuálne znenia
nasledovných oﬁciálnych dokumentov:
• Medzinárodný pakt OSN o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach;
• Koncepcia štátnej bytovej politiky;
• programy rozvoja bývania (nariadenie vlády a iné);
• decentralizačné zákony (napríklad zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,
ﬁnancovanie samosprávy, o majetku obcí atď.);
• dokumenty, upravujúce hygienické minimum (napríklad zákon č. 272/1994
Z. z. o ochrane zdravia ľudí a vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR,
ktorou sa ustanovujú najnižšie hygienické požiadavky na byty v bytových
domoch...);
• zákony o vlastníctve bytov a pozemkov (napríklad zákon o pozemkovom
spoločenstve, zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákon č. 189/
1992 Z. z. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými
náhradami, zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách atď.).

2. Odporúčaný postup
Prácu so študentmi si vyučujúci môže rozdeliť do dvoch základných blokov.
Prvý blok sa venuje objektívnemu zhodnoteniu situácie a problému, ako aj jeho
technickému či právnemu riešeniu. Druhý blok otázok si vyžaduje subjektívne
posúdenie konkrétnej situácie z pohľadu starostu, respektíve poradcov starostu,
do úlohy ktorých sa študenti majú vžiť. Obidva bloky možno vyučovať formou
diskusie, prácou v skupinách, ale aj rozdelením úloh. Pri práci v skupinách je
dôležité, aby si študenti svoje riešenia a postupy zapisovali na ﬂipchart a následne
ich prezentovali. Pri práci s rozdelením úloh môžeme napríklad, študentov rozdeliť

88

Ťažké rozhodnutia: päť prípadových štúdií verejnej politiky zo Slovenska

do viacerých skupín, kde jedna bude hrať úlohu nespokojných obyvateľov majority,
druhá predstaviteľov z rómskej osady a tretia predstaviteľov samosprávy (možný
je aj scenár aktivistov z mimovládnej organizácie, Úradu vlády SR atď.). Cieľom
je ukázať, ako možno kompromisnými krokmi uspokojiť všetky strany a zároveň
docieliť zmenu na lokálnej úrovni.

A) Študenti sa snažia zhodnotiť objektívne a subjektívne (konštrukt) vnímanie
problému sociálneho bývania, so zameraním sa na tzv. rómske bývanie.
Vyučujúci by sa mal usilovať, aby študenti v prvej fáze hľadali pozitívne nálezy,
pozitívne straty, negatívne nálezy a negatívne straty procesu decentralizácie vo
vzťahu k riešeniam problému tzv. rómskeho bývania. Vyučujúci by mal vyvolať
diskusiu o chápaní konceptu „bývania“ z pohľadu ekonomických, sociálnych
a kultúrnych práv. Právo na bývanie sa v európskom kontexte chápe ako právo na také
podmienky, ktoré by všetkým občanom umožnili zaobstarať si adekvátne bývanie.
To je deﬁnované v medzinárodných dokumentoch a najmä vo Všeobecnom výklade
4: právo na primerané bývanie Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych
a kultúrnych právach, ktorého signatárom je aj Slovenská republika a je preto viazaná
týmito dokumentmi. Zároveň je bývanie zvláštne tým, že je to tovar, ktorý má vysokú
cenu. Práve preto budú v spoločnosti vždy existovať skupiny ľudí (ktorých pozícia
je trvalá alebo dočasná), pre ktorých je zabezpečenie si zodpovedajúceho bývania
vlastnými silami veľmi problematické, alebo takmer nemožné. Deklarovanie bývania
ako jedného zo základných ľudských práv tak vytvára záväzok pre verejnú správu
(štát, a podľa systému decentralizácie aj pre obce), aby sa v tejto oblasti angažovali.
Problematika segregovaných Rómov, žijúcich v takzvaných „segregovaných
osadách“ je o to závažnejšia, že k problému bývania sa často pridružujú problémy
chudoby, diskriminácie, otvoreného či latentného rasizmu a exklúzie.
V tejto časti by mal vyučujúci docieliť, aby sa diskusia rozvinula aj smerom
k desegregačným snahám vz. snahám o zlepšenie sociálneho statusu. Vo väčšine
miest a dedín, kde sa v súčasnosti začína meniť infraštruktúra a to vrátane
bývania, sa začína ukazovať ako problematická neschopnosť, ale často aj
nemožnosť pôsobiť v prospech desegregácie, vytvorenej v minulosti spontánne
alebo nevhodnými štátnymi zásahmi. Vyučujúci by mal dosiahnuť zhodnotenie
jednotlivých nástrojov z pohľadu prístupnosti takto marginalizovaných skupín,
napríklad príspevky na bývanie nemôžu dostávať ľudia v nelegálnom bývaní
a neplatiči, čiže sú stále pre mnohých osadových Rómov nedostupné. Študenti
by preto mali pod vedením vyučujúceho skúsiť projektovať budúcnosť obce
z dlhodobého hľadiska, a uvedomiť si tak nebezpečenstvo jednodimenzionálneho,
na zlepšenie infraštruktúry zameraného vnímania procesov iniciovaných
samosprávami.
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Tzv. rómska problematika býva silne etnizovaná a etnicita Rómov sa často
nevhodne a rasisticky zamieňa za správanie chudobných, exkludovných či silne
marginalizovaných obyvateľov. Študenti by sa mali formou písania na ﬂipchart
pokúsiť oddeľovať tzv. rómske znaky správania od tých, ktoré sú typické pre ľudí
z nižších sociálnych vrstiev celkovo. Cieľom je ukázať, že tzv. rómskych typických
vlastností je málo a pozitívnymi riešeniami sa tieto vlastnosti sýtené predsudkami
menia. Vysoká miera sociálneho dištancu, presvedčenie, že Rómovia si pomoc
nezaslúžia vedie k tomu, že majorita veľmi citlivo vníma akékoľvek tzv. „investície“
do Rómov. Všetky snahy o zlepšovanie sociálneho postavenia Rómov z rómskych
osád tak musia ísť ruka v ruke so zmenami a investíciami aj v „majoritnej“ časti
obce.

B) Študenti sa snažia vyhodnotiť technické nástroje využité na riešenie
bývania vz. občiansku participáciu ako nástroj zapojenia občanov do
spolurozhodovania.
Zmeny, ktoré sa v súčasnosti dejú, sú väčšinou zamerané na technické riešenia
problémov a spojené s investíciami do infraštruktúry. Mnohí starostovia si
neuvedomujú, že bez silnej občianskej participácie Rómov bude možnosť presadiť
zmeny iba malá. Vyučujúci sa formou SWOT analýzy bude snažiť študentom
ukázať problematickosť úsilia o zmenu bez angažovanosti samotných Rómov.
Treba si však uvedomiť, že využívanie participačných metód je účinné, len ak sa
využívajú v prostredí, ktoré je pripravené.
Medzinárodná asociácia pre občiansku participáciu (The International
Association for Public Participation – IAP2) vyvinula tzv. participačné
spektrum, aby demonštrovala možné typy a fázy zapojenia občanov a komunít
do spolurozhodovania na obecnej úrovni. Spektrum tak ukazuje zvyšujúcu sa
mieru občianskej zapojenosti od „informovanosti“ až po „umožnenie aktívneho
rozhodovania“ (empowerment). Vyučujúci sa v úlohách pre študentov a následnej
diskusii zamerá na typy občianskej participácie použitej v prípadovej štúdii a posúdi
ich vhodnosť a následné možnosti.
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Tabuľka 1
Participačné spektrum

Informovanosť

Konzultácie

Zapájanie

Spolupráca

Umožnenie
aktívneho
rozhodovania
(empowerment)

Cieľ občianskej
participácie

Cieľ
občianskej
participácie

Cieľ
občianskej
participácie

Cieľ
občianskej
participácie

Cieľ občianskej
participácie

Poskytovať
verejnosti
vyvážené
a objektívne
informácie
na pomoc pri
pochopení
problémov, variant
riešení a/alebo
konkrétneho
riešenia.

Získavať od
verejnosti
spätnú väzbu
o analýze,
variantoch
a/alebo rozhodnutiach.

Vo vzťahu
k verejnosti
konať
Pracovať priapartnersky
mo s verejvo všetkých
nosťou počas
aspektoch
celého procesu
rozhodovania,
a tak dôsledvrátane
nepochopiť
vypracovania
a zaoberať sa
variantov
s jej obavami
riešenia
a snahami.
a identiﬁkácie
preferovaného
riešenia.

Delegovať konečné
rozhodovanie do
rúk verejnosti.

Prísľub
verejnosti

Prísľub
verejnosti

Prísľub
verejnosti

Prísľub
verejnosti

Prísľub verejnosti

Budeme vás
priebežne
informovať,
brať na
vedomie
vaše obavy
a poskytovať
spätnú
väzbu o tom,
ako vstup
verejnosti
ovplyvnil
rozhodnutie.

Budeme s vami spolupracovať a postaráme sa o to,
aby sa vaše
obavy a snahy
priamo odzrkadľovali vo
vypracovaných variantoch a budeme
poskytovať
spätnú väzbu
o tom, ako
vstup verejnosti ovplyvnil rozhodnutie.

Budeme
vás priamo
žiadať o rady
a inováciu vo
formulovaní
riešení
Budeme realizovať
a vaše rady
to, o čom vy
a odporúčania
rozhodnete.
budeme priamo
a v maximálne
možnej miere
zohľadňovať pri
rozhodovaní.

Budeme vás
priebežne
informovať.

Prípadová štúdia 4
Príklady
nástrojov

91
Príklady
nástrojov

Príklady
nástrojov

Príklady
nástrojov

Príklady
nástrojov

- pripomienky verej- občianske
nosti
poradenské
- ohniskové
- občianske
rady
- workshopy
- Informačné
skupiny
poroty
- verejné
- konsenzuálletáky
- prieskum
ne rozhodo- - hlasovanie
stretnutia
- webstránky
verejnej
vanie
- delegované
- verejné
- dni otvorených
mienky
vypočutia - participačné
rozhodnutia
dverí
- verejné
rozhodovastretnutia
nie
- verejné
vypočutia

Dôležité je pritom si uvedomiť, že keď sa pohybujeme spektrom z ľava do
prava – od Informovanosti až po Aktívne rozhodovanie – úmerne tomu stúpa
aj očakávanie verejnej účasti a jej vplyvu. Keď sú občania a iní aktéri verejnej
politiky iba „informovaní“, neočakávajme žiadnu spätnú väzbu alebo ztotožnenie
sa s projektami (samosprávy), z čoho vyplýva nízka úroveň vplyvu a zapojenosti
verejnosti. Na opačnom konci spektra „umožnenie aktívneho spolurozhodovania“
občanov či iných aktérov prináša zvýšenie očakávaní a tým aj výššiu úroveň
verejného vplyvu a ztotožnenia zo strany občanov. Ako sa pohybujeme spektrom,
úlohy sa začínajú diferencovať a sila vzťahu stúpa prostredníctvom konzultovania,
zapájania, spolupracovania a nakoniec umožnenia aktívneho rozhodovania, pričom
hlavné ťažisko nie je na úlohe ale na vzťahu. Avšak zároveň nie je možné jednotlivé
stupne preskočiť, ale je potrebné si tento vzťah postupne budovať.
V súčasnosti sa samosprávam otvorili veľké možnosti pri zmenách v oblasti tzv.
rómskeho bývania, samosprávy však často nie sú pripravené čerpať ﬁnančné
prostriedky pre neznalosť možností a neschopnosť napísať projekt. Študenti by
preto mali diskutovať o všetkých možnostiach, ktoré samopráva pri zmenách
má a pokúsiť sa ich aktívne využiť. Študenti by sa mali zamerať na vhodnosť
jednotlivých nástrojov vzhľadom na čiastkové aspekty problému spomenutom
v úlohe 1.

92

Ťažké rozhodnutia: päť prípadových štúdií verejnej politiky zo Slovenska

Prípadová štúdia 5

93

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 5
INŠTITÚCIE, ZÁUJMY A MÉDIÁ: VEREJNÁ
POLITIKA A PRÍPAD ANDREY B.
MIROSLAV BEBLAVÝ

Anotácia: Prípadová štúdia sa venuje prípadu šesťročnej Andrey z detského domova,
ktorú odobrali jej náhradnej rodine za nejasných okolností. Štúdia sa venuje najmä tomu,
akí aktéri z verejnej sféry môžu mať legitímny záujem na prípade, aké sú ich záujmy
a ako ich môžu presadzovať vzhľadom na potrebu ochrany bezbranného dieťaťa.
Cieľom prípadovej štúdie je rozvinúť schopnosť študentov orientovať sa v priestore
verejnej politiky. V tejto súvislosti prípadová štúdia rozvíja najmä schopnosť
rozoznať, kedy sa problém stáva predmetom verejnej politiky, analyzovať
poslanie a záujmy jednotlivých aktérov pôsobiacich vo verejnej sfére a nájsť
vlastné odpovede na konﬂikt medzi presadzovaním legitímnych záujmov inštitúcie
a ochranou jednotlivca. Prípadová štúdia je založená na chápaní verejnej sféry
ako priestoru, v ktorom nepôsobia len verejní aktéri a na akceptácii komunikácie
s verejnosťou ako každodennej súčasti verejnej politiky a verejnej správy. Prípadová
štúdia je vhodná najmä pre študentov, ktorí už majú určitú predstavu buď o odbornej
stránke náhradnej starostlivosti, alebo o otázkach verejnej politiky.
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
PRÍLOHA 1
Účastníci
•
•
•
•
•

Novinár mienkotvorného denníka.
Riaditeľ príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny.
Riaditeľ mediálneho odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Predstaviteľ mimovládnej organizácie, ktorá sa zaoberá problematikou detí
z detských domovov.

Novinár: Ste nový reportér jedného z dvoch najvýznamnejších mienkotvorných
denníkov v krajine (napríklad Sme, Pravda), ktorý bol prijatý preto, aby sa venoval
primárne sociálnym témam. O tomto prípade ste nikdy nepočuli.
Riaditeľ príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny: Viete o tom, že
ide o prípad odohrávajúci sa vo vašom úrade, pretože už ste museli podpisovať
dokumenty týkajúce sa tohto prípadu. Vzhľadom na to, že vaša skúsenosť je z
oblasti zamestnanosti a dokumenty vám boli prezentované ako rutinné rozhodnutia
spolu s desiatkami iných vecí na podpis, nevenovali ste tomu doteraz vážnejšiu
pozornosť.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny: Do funkcie ste sa dostali ako politik,
ktorý sa výrazne proﬁloval v témach dôchodkovej reformy a o deťoch a náhradnej
výchove ste mali a máte len veľmi hmlistú predstavu. Prieskumy verejnej mienky
ukazujú, že ste nepopulárny a vnímaný ako necitlivý. O tomto prípade ste nikdy
nepočuli.
Riaditeľ mediálneho odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR: Okrem toho, že vediete mediálny odbor ministerstva, ste zároveň hovorcom
ministra, čo znamená, že ste okrem ministra najvýraznejšou tvárou ministerstva.
O tomto prípade ste nikdy nepočuli.
Predstaviteľ mimovládnej organizácie, ktorá sa zaoberá problematikou detí
z detských domovov: Už päť rokov vediete mimovládnu organizáciu, ktorá sa snaží
deťom z detských domovov sprostredkovať novú rodinu, najmä formou adopcie
a pestúnskej starostlivosti. O prípade ste nikdy nepočuli, ale prostredníctvom
svojich kontaktov viete pomerne rýchlo zistiť, kde sa odohral.

Prípadová štúdia 5

95

PRÍLOHA 2
Politickospoločenský týždenník, ktorý je vysoko kritický voči súčasnej vláde,
uverejní nasledovný článok:

Osudová krutosť – prípad Andrey B.
V mestečku na strednom Slovensku sa odohráva v posledných mesiacoch jedna
z mnohých každodenných drám, ktoré ničia život ľudí a pritom našim mocným
nestoja ani za pozornosť. Andrea B. je dievčatko opakovane postihované krutým
osudom. Svojho otca nikdy nevidela a je dosť pravdepodobné, že ani jej matka
nevedela, kto to je. Matka spáchala samovraždu, keď mala Andrea dva roky
a odvtedy bola umiestnená v ústave. Pre takéto dievčatko, ak sa ho nepodarí do roka
adoptovať, je budúcnosť temná a zúfalá. Čakajú ho roky v decáku a po dovŕšení
dospelosti aj bezdomovectvo, prostitúcia či narkomanstvo. V živote malej Andrejky
sa však po troch rokoch objavil lúč svetla pod menom Lucia. 17-ročná Lucia, ktorá
robila kuchárku v domove, si našla spojenie s Andrejkou a chcela sa o ňu starať.
Keďže však nebola plnoletá, stali sa pestúnmi oﬁciálne jej rodičia. Andrejka si
našla rodinu – matku aj starých rodičov. Do tohto všetkého však vstúpila krutým
spôsobom osobná zášť. Po roku pracovníčka úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
ktorá mala konﬂikt s rodinou Lucie, zariadila, aby im malú Andrejku zobrali späť
do domova. Už plnoletá Lucia však hneď požiadala o pestúnstvo vo vlastnom
mene a súd jej o niekoľko mesiacov vyhovel. Zlomyseľná úradníčka však nemohla
dopriať malej rodine šťastie a podala odvolanie. Počas odvolania je Andrea B.
ďalej v ústave a plače za svojou mamičkou. Napriek tomu úrad hovorí – dieťa
nedáme, kým nám to súd neprikáže. Na súde Lucii povedali, že ak bude úrad trvať
na svojom a robiť obštrukcie, odvolanie potrvá možno rok, možno dlhšie, pretože
ide o jeden z najpreťaženejších súdov na Slovensku. Takto to vyzerá súcit a lepšia
sociálna politika v podaní dnešnej vlády – nie v koncepciách, ale v realite.
-Nk
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PRÍLOHA 3
Informácia o prípadoch Lucie Holíkovej, Andrey Bátoriovej
a Petry Šťastnej
Pre: Ing. Holeška, riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici
Od: Mgr. Lasecká, vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany
Postupujem vám informáciu o prípadoch Lucie Holíkovej, Andrey Bátoriovej
a Petry Šťastnej podľa Vašej požiadavky. Informácia má štyri časti A – D. Chcem
Vás upozorniť, že ide o prísne dôverný materiál, ktorý obsahuje osobné údaje a časti
anamnézy uvedených osôb.

A. Problémy v rámci rodiny Holíkových:
Fyzický kontakt dcéry Lucie s otcom – p. Holíkom dňa 8. 7. 2002 mala riešiť
privolaná polícia, manželka p. Holíka políciu odvolala. P. Holík chce Andreu vrátiť
späť do DeD v Banskej Bystrici.
Problémy so starostlivosťou Lucie Holíkovej o mal. deti majú za následok zhoršenie
vzťahov medzi jej rodičmi = manželmi Holíkovými.
Problémy medzi otcom a dcérou – vzájomné nezdravenie sa.
P. Holík písomne požiadal riaditeľku MŠ, ktorú mal. Andrea navštevovala, aby
pracovníci MŠ dieťa Lucii Holíkovej nevydávali.
Neustále sa meniace stanovisko rodičov Lucie Holíkovej: ktoré dieťa dať ich dcére
do pestúnskej starostlivosti, koľko detí jej dať do starostlivosti, komu ďalej zveriť
mal. Andreu, hľadať pre mal. Andreu inú náhradnú rodinu, vrátiť ju do DeD.

B. Problémy so zdravotným stavom Lucie Holíkovej:
Otec Lucii vybavoval pre dcéru psychiatrické liečenie v Bytčici, nástup mal byť
dňa 8. 7. 2002, matka Lucie vybavovanie zastavila.
Lucia Holíková má podľa vyjadrenia jej otca dg. Aspergerov syndróm.1
1

Ide o miernu formu autizmu, ktorá má vysokú frekvenciu diagnóz – podľa
epidemiologických prieskumov asi 1 z 250 osôb javí príznaky syndrómu.

Prípadová štúdia 5

97

C. Problémy Lucie Holíkovej pri výchove Andrey Bátoriovej:
Rodičia Lucie – manželia Holíkoví žiadali o lekársku pomoc MUDr. Padovskú,
ich dcéra Lucia bola zamknutá s mal. Andreou v byte, mala hysterický záchvat.
MUDr. Padovská za pomoci podaných liekov Luciu Holíkovú skľudnila. Lucia
sa vyhrážala, že skočí z okna. O vyhrážkach Lucie Holíkovej, že skočí z okna
– telefonicky informoval oddelenie sociálnoprávnej ochrany v Banskej Bystrici p.
Holík dňa 10. 7. 2002.
Podľa odporúčania dislokačnej komisie Diagnostického centra Banská Bystrica zo
dňa 4. 6. 2004 by Andrea mala navštevovať špeciálnu základnú školu, ale v dedine,
kde Lucia Holíková býva, sa špeciálna základná škola nenachádza.
Výchovné metódy, ktoré uplatňovala Lucia Holíková pri výchove – krik, keď sa deti
mali niečo naučiť.

D. Problémy pri pestúnskej starostlivosti o iné dieťa:
Riaditeľka DeD Krásno pod Hradom vzala dňa 4. 2. 2002 Petru Šťastnú z domácnosti
Lucie Holíkovej, na základe toho, že rodičia Lucie Holíkovej telefonovali do DeD
Krásno pod Hradom, že niečo nie je s dieťaťom v poriadku. Pri osobnej návšteve
p. riaditeľka našla dieťa traumatizované, opakovane zvracalo, niekoľkokrát sa
pokakalo. Tieto problémy sa u mal. Petry vyskytovali len počas pobytu v rodine
Holíkových, predtým, ani potom nie. Rodičia nechcú, aby sa dcéra dozvedela, že
návšteva riaditeľky DeD Krásno pod Hradom sa uskutočnila na ich podnet, p.
riaditeľka to rodičom prisľúbila.
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ÚLOHY PRE ŠTUDENTOV
Otázky po prečítaní článku pre každého účastníka
• Čo urobíte po prečítaní článku?
• Mali by ste sa prípadom ďalej zaoberať? Je úlohou ľudí vo vašej pozícii zaoberať
sa týmito vecami? Prečo áno alebo nie?
• Ak by ste sa ním zaoberali, od koho by ste zistili ďalšie informácie, keď článok
neumožňuje identiﬁkáciu miesta?
• Aký je záujem vás a vašej inštitúcie v tomto prípade? Čo z neho chcete získať?
Aké riziká v ňom vnímate pre vašu inštitúciu?
• Aké postupy pri získavaní informácií a presadzovaní záujmov vás a vašej
inštitúcie považujete za správne a etické?

Zadanie písomnej práce
Napíšte písomnú prácu o prípade, v ktorej na základe dostupných informácií dáte
vlastnú odpoveď na nasledovné otázky:
• Ako hodnotíte postup úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade Andrey B?
• Ak by ste rozhodovali o pridelení do pestúnskej starostlivosti, dali by ste Andreu
B. do pestúnskej starostlivosti Lucii H.?
• Čo podľa vás čaká Andreu B., ak bude v pestúnskej starostlivosti Lucie H./
zostane v detskom domove?
• Majú podľa vás jednotliví účastníci morálnu zodpovednosť riešiť tento prípad?
Kto áno, kto nie? Prečo?
• Ako má ministerstvo pristupovať k podobným prípadom?
• Ako by ste naložili s týmto dokumentom? Použili by ste ho, alebo nejaké
informácie z neho verejne? Ak áno, ako?
• Je prípustné, aby niektorý z iných aktérov použil informácie z tohto dokumentu
verejne? Ak áno, ktoré a prečo?
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INŠTRUKCIE PRE VYUČUJÚCEHO
1. Prístup
V rámci prípadovej štúdie pripravia študenti počas vyučovania individuálne
alebo tímovo ústnu prezentáciu, ktorú doplnia individuálnou písomnou prácou
vypracovanou mimo vyučovania. Podľa časových možností odporúčame
doplniť po vyhodnotení písomných prác ešte diskusiu študentov štrukturovanú
pedagógom.
Očakávaná dĺžka
Vyučovací blok v dĺžke 90 minút:
• úvodná informácia, zadeﬁnovanie rolí, prečítanie článku, rozdanie otázok (10
min.);
• príprava prezentácií (20 min., ak individuálne, 30 – 40 min. ak v skupinách);
• prezentácie – 5 min na jedného prezentujúceho (spolu 25 – 30 min.);
• prečítanie podkladového materiálu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, zadanie
písomnej práce a otázky k písomnej práci (10 min.).
Doplňujúca aktivita počas ďalšieho vyučovacieho bloku:
• informovanie študentov o obsahu prác a záverečná diskusia: 20 – 45 min.

Materiály
•
•
•
•
•

Kartičky s deﬁnovaním rolí – príloha č. 1.
Podklad: článok – príloha č. 2.
Podklad: stanovisko úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – príloha č. 3.
Úlohy pre študentov - otázky po prečítaní článku.
Úlohy pre študentov - otázky po prečítaní stanoviska úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny - zadanie písomnej práce

2. Odporúčaný postup
Pedagóg podá úvodnú informáciu o prípade Andrey B. Tá by mala hovoriť o tom,
že šesťročnú Andreu z detského domova odobrali jej náhradnej rodine za nejasných
okolností. Účastníci prípadovej štúdie budú predstavovať novinárov, štátnych
zamestnancov, ministra či predstaviteľa mimovládnej organizácie, ktorí sa tejto
téme venujú. V prípade študentov, ktorí nemajú skúsenosť s využitím prípadových
štúdií, sa odporúča vysvetliť celkovo tento typ techniky.
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V druhom kroku by mal pedagóg rozdať kartičky so zadeﬁnovaním rolí a článok
o prípade Andrey B. Je na zvážení pedagóga, či roly rozdeliť náhodne, alebo podľa
záujmu študentov. Rovnako treba zvážiť – najmä na základe počtu študentov, či
jednotlivé postavy budú predstavovať jednotliví študenti, alebo tím študentov. Pri
tímoch je potrebné ich najneskôr v tejto fáze vytvoriť, aby mohli po prečítaní článku
spoločne začať pracovať.
Po tom, čo študenti mali možnosť zoznámiť sa so svojimi rolami a s článkom,
odporúčame rozdať „otázky po prečítaní článku pre každého účastníka“
a informovať študentov, ako majú pripraviť krátke prezentácie v reakcii na ne.
Prezentácie v rozsahu 5 minút by mali obsahovať odpovede študentov na otázky
a zdôvodnenie ich postoja. Po prezentácii môže pedagóg alebo iní študenti klásť
doplňujúce otázky, ak to časový priestor umožní.
Po ukončení prezentácií by mal pedagóg rozdať podkladový materiál úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny a informovať študentov o podmienkach písomnej
práce, ktorú spracujú individuálne a predložia do dátumu ním určeného. Pokiaľ
to organizácia vzdelávania umožňuje, odporúčame jej predloženie v krátkom čase,
aby záverečná časť mohla prebehnúť s čo najkratším odstupom.
Po predložení písomnej práce a ich vyhodnotení môže pedagóg študentom práce
vrátiť s písomnými komentármi. Ak to časový priestor umožňuje, odporúčame
doplniť ešte záverečnú diskusiu, v rámci ktorej pedagóg môže informovať študentov
o názoroch jednotlivých účastníkov a zrealizovať diskusiu študentov o nich.

