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Siahajú slovenské samosprávy po participatívnom 
spôsobe správy vecí verejných? Reflektujú na potreby 
špecifických skupín v záujme zvyšovania kvality života? 

Regióny aj mestá sú tradične označované ako úroveň
vládnutia, ktorá je „najbližšie k občanom“. Nedávny 
prieskum Európskeho výboru regiónov ukázal, že 
väčšina Európanov a Európaniek má k tejto úrovni 
najvyššiu dôveru, vyššiu ako k národným vládami či k 
EÚ. Slováci a Slovenky síce stále o niečo málo viac 
dôverujú EÚ, no samospráva sa aj tak teší vyššej dôvere 
ako vláda. Ako samosprávy narábajú s touto
dôverou? Využívajú svojich občanov a odbornú verejnosť 
na skvalitnenie miestnych a regionálnych verejných 
politík? Poznajú ich rôzne potreby a vedia prichádzať s 
na mieru šitými riešeniami?
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I N F O G RA F I K A

Kvalita života v 
slovenských mestách: 

Bratislava a Košice

Európska komisia / Kvalita života v európskych mestách

Bratislavčania aj Košičania 
sú podľa prieskumu euro-
komisie so životom vo svo-

jich mestách spokojní. Ide o súčasť 
trendu, v ktorom sa východoeurópske 
mestá kvalitou života doťahujú na tie 
severoeurópske.

V mestách žije až 40 percent pop-
ulácie Únie. Až 90 percent Európanov 
je spokojných so životom v meste, v kto-
rom žijú. Prieskum Európskej komisie 
vyšiel v rámci 18. ročníka Európskeho 
týždňa regiónov a miest.

Vychádza z rozhovorov viac ako 58 
tisíc respondentmi z 83 miest Európy. 
Jedným zo záverov je, že kvalita života 
vo východoeurópskych mestách sa za 
posledných päť rokov výrazne zlepšila a 
približuje sa severoeurópskym mestám, 
ktoré tradične v tomto prieskume vedú.

Prieskum sa na Slovensku týkal 
najväčších miest, Bratislavy a Košíc, 
kde 1400 respondentov hodnotilo kval-
itu života v týchto mestách. Z ich od-
povedí vyplýva, že viac ako 91 percent 
opýtaných je spokojných so životom 

v Bratislave a 94 percent so životom v 
Košiciach.

Za stopercentne vhodné miesto pre 
život určili respondenti Zürich, najme-
nej spokojní boli v tomto smere bývajúci 
v Istanbule (54 percent). Najspokojnejší 
so svojim mestom boli ľudia žijúci v 
Kodani (98 percent), najmenej spokojní 
zas Belehradčania (63 percent).

Nasledovná infografika, je výberom 
z údajov z prieskumu. 
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Č L Á N O K

Urbanistka: Étos krajín nie je tak 
silný, ako mestská, denná 

realita ľudí

Milota Sidorová [M.S./Dorota Holubová]

A U T O R : Z u z a n a  G a b r i ž o v á  |  E U R A C T I V. s k
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Proces a utužovanie spoločnosti sú 
pre mňa pri participácii dôležite-
jšie ako samotný výsledok, hovorí 

šéfka Kancelárie participatívneho pláno-
vania MIB MILOTA SIDOROVÁ v rozho-
vore pre EURACTIV.sk.

Milota Sidorová je urbanistka a ri-
aditeľka Kancelárie participatívneho 
plánovania na Metropolitnom inštitúte 
Bratislavy. Na Rádiu FM spolumoderuje 
reláciu o urbanizme a architektúre Živé 
mesto_FM. 

Je dnes participácia v Bratislave 
systematicky podchytený proces? 

Pracuje sa na tom. Jeden z prvých 
pilotov v Bratislave, ktorý fungoval na 
úrovni samosprávy, bola kancelária 
participatívneho plánovanie v Novom 
Meste. Ich hlavná časť agendy zahŕňala 
participatívne rozpočty.

Postupne sa ad hoc spôsobom pro-
fesní aktivisti, vrátane Matúša Valla, 
rozhodli že je to dôležitá téma. Nešlo im 
len o PR komunikáciu s verejnosťou, ale 
podľa nich by mali ľudia vstupovať do 
procesu plánovania a rozhodovania. Vy-
ústilo to do založenia Metropolitného in-
štitútu. Tak vznikla aj moja kancelária.

Pracujeme na tom, ako nastaviť prav-
idlá pre rôzne typy plánovacích procesov. 
Inak sa rozprávate s ľuďmi, keď vzniká 
územný plán, čo je veľké a abstraktné na 
30 rokov dopredu, ako keď sa rozprávate 
o tom, ako zrekonštruovať verejný prie-
stor typu detské ihrisko. Každá vec má
iný postup a metódy. Toto dávame mo-
mentálne dokopy a je to vzrušujúce.

Vymyká sa Bratislava zvyšku 
slovenskej reality pokiaľ ide o 
prístup samosprávy k participácii?

Myslím si, že Bratislava na to má 
momentálne najviac kapacít a zdrojov, 
lebo je to priorita. Ale určite to nie je 
jediné mesto, kde to takto funguje. 
Pomerne dobre pôsobí už dlhšie Trnava, 
ktorá má prax vo využívaní facilitátorov. 
Hlohovec robil drobné zásahy v tomto 
smere. Našli by sme aj malé mestá, alebo 
mestečká, ktoré intuitívne pracujú s 

participáciou. Samozrejme, nemajú 
také veľké rozpočty a častokrát ani 
to know-how, ako to robiť správne.

Participácia je tiež len nástroj, nie 
je cieľ sám o sebe. Čo je jej pridaná 
hodnota pre mesto alebo obec?

Ak si chcete z pozície politika alebo 
odborníka skomplikovať život, tak sa 
spýtajte ľudí, čo chcú. Ľudia sa skoro 
nikdy nedohodnú a často je prítomný 
konflikt.

Keď som mala 23 rokov a študo-
vala som v Dánsku, zavolali ma na 
participatívne plánovanie malého 
námestíčka 10 tisícového mesta. Proces 
plánovania, kedy sa ľudia stretávali v 
komunitnom dome nad mapami a dis-
kutovali pomalým systémom o tom, kde 
bude lavička, terasa, trval šesť týždňov. 
Pomyslela som si, že za šesť týždňov 
spravím na Slovensku celú štúdiu a 
vôbec sa nebudem dohadovať so svojimi 
susedmi. Spýtala som sa ich, prečo tak 
dlho vyjednávajú a povedali, že pre nich 
nie je najdôležitejšie nájsť dobré riešenie, 
s ktorým je najviac ľudí spokojných.

Pre mňa je tiež dôležitejší proces a 
utužovanie spoločnosti, ako samotný 
výsledok. V procese sa ľudia navzájom od 
seba učia, tvoria sa medzi nimi vzťahy. 
Preto som niekedy menej kritická voči 
projektom, ktoré síce vyzerajú zle, ale sa 
na nich dohodla väčšia skupina ľudí.

Riešenia prijímané participatívne 
teda nemusia byť nevyhnutne 
lepšie. Čo je meradlom úspešnosti 
participatívneho projektu? Ako to 
spätne vyhodnocovať? 

Keď chcete mať dobrý projekt, 
musíte mať k dispozícii rôzne skupiny 
odborníkov a odborníčok. Neexistuje, 
aby ulicu navrhol iba dopravný inžinier. 
Potrebujete tam aj architekta, aby sa za-
oberal funkčnými a estetickými kvalita-
mi. Potrebujete aj krajinného architekta, 
aby rozmýšľal, kde by mohla byť zeleň 
alebo vodozádržné elementy. Ideálne je, 
aby tam bol aj sociológ alebo demograf, 
ktorý vám povie, v akej mestskej časti 

sa objekt nachádza, či v nej žijú bohatí 
ľudia, ktorým rekonštrukcia spraví 
dobre alebo naopak, či tam žijú chudob-
ní ľudia, pre ktorých by rekonštrukcia 
ulica mohla znamenať ohrozenie, lebo 
by sa zrazu stala posh, pritiahla by nové 
obchody, ktoré by týchto ľudí postupne 
vytláčali. To sa stalo napríklad s Maria-
hilfer Strasse vo Viedni.

Musíte mať všetky aspekty, vrátane 
sociálneho a politického, aby bola v pro-
cese prítomná pluralita názorov. Viedeň 
pripravuje rôzne dáta na mapovanie 
verejného priestoru, aby zistila, aké sú 
tam prevádzky, ako sa tam ľudia pohy-
bujú a aké sú tam cieľové skupiny. V 
mojom prípade, ešte predtým, ako idem 
za ľuďmi, chcem zmapovať to prostredie, 
aby som vedela, kto sú jeho užívatelia. 
Až potom si poviem, či sa to sedí s moji-
mi očakávaniami. 

Ktoré najväčšie prekážky musí 
samospráva prekonať, keď sa do 
takéhoto niečo chce pustiť? Je to 
hľadanie ľudí, ktorých sa opýtať? 
Alebo je to politická nedôvera? 

Keďže som vo verejnej správe, tak 
musím povedať, že veľkou funkčnou 
prekážkou je nedostatok zdrojov. Skoro 
žiadna mestská časť nemá na to vytvoriť 
si kanceláriu. Na kanceláriu pritom po-
trebujete minimálne troch ľudí, ktorí 
majú isté typy skúseností. Je skvelé, keď 
je jeden z týchto ľudí sociológ, potom 
človek, ktorý rozumie mestu, a ďalší, 
čo rozumie procesom a investíciám a 
dokáže ich nastaviť. Toto je minimum. 
Takáto kancelária si musí vedieť vydobyť 
miesto medzi odborníkmi. Rozhodova-
nia na magistrátoch sú veľmi segregov-
ané. Snažíme sa ich prepájať, aby bol 
daný projekt dobrý. Niekedy sa stane, 
že si ľudia na magistráte povedia – čo 
nevieme urobiť, hoďme na participáciu. 
Na druhej strane, je to výhoda pre nás, 
lebo my takto môžeme pomôcť dialógu 
medzi odborníkmi.

Čo sa týka politikov, tak je dôležité si 
uvedomiť, že keď 40 percent ľudí povie 
niečo – hlavne bez predošlého vysvetle-
nia a ako odpoveď na zle formulovanú 
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otázku – tak to neznamená, že to musí 
byť nutne správne. Možno mi takýto 
„hlas“ dáva mandát zabrániť nejakej 
výstavbe, no vox populi nie je najviac 
strategický. Tomuto tlaku čelíme pri 
územných a strategických plánoch, a 
preto cieľové skupiny, ktoré voláme, sú 
hlavne odborné skupiny a organizované 
združenia. S istými skupinami ľudí 
musíme pracovať veľmi cielene. 

Tradičné klišé hovorí, že komunálna 
alebo regionálna úroveň je tá, ktorá 
je najbližšie občanovi. Čo podľa vás 
ovplyvňuje človeka viac? Je to mesto, 
kde žije alebo krajina? 

Nedávno som sa rozprávala s 
kamarátkou sociologičkou, ktorá skúma 
integráciu v Európe. Povedala mi, že 
vychádzajú výskumy, ktoré tvrdia, že 
to, čo je pre človeka najdôležitejšie sa 
odohráva v dvoch úrovniach. Jedna je 
mestská, kde sa odohráva 90 percent 
vášho života. Potom je úroveň globálna, 
lebo každý chodí na dovolenky alebo 
má informačný kontakt so zahraničím. 
Kategória krajiny z toho vypadáva. V 
histórii vznikali mestské štáty, pretože 
mesto má iný metabolizmus a správanie 
ako zvyšok krajiny. Vidíme to aj na 
Bratislave, ktorá je oveľa otvorenejšia a 
tolerantnejšia, má viac kvalít kultúry 
a služieb ako zvyšok Slovenska. Ľudia, 
ktorí sem prichádzajú, to tak vnímajú. 
Étos krajín nie je tak silný, ako je mest-
ská, denná realita ľudí.

Tradičné klišé hovorí, že komunálna 
alebo regionálna úroveň je tá, ktorá 
je najbližšie občanovi. Čo podľa vás 
ovplyvňuje človeka viac? Je to mesto, 
kde žije alebo krajina? 

To je super otázka, lebo takmer všet-
ky národné politiky sa fyzicky zhmot-
nia v priestore mesta či obce. Či už ide 
o poskytovanie sociálnych služieb, inte-
gráciu cudzincov, rekonštrukcie alebo
prioritizáciu typu mobility, úprimne si
myslím, že samosprávy a mestá v tom
ťahajú za krátky koniec. Nemajú dosta-
tok kompetencií a financií, aby kompen-

zovali tieto nedostatky.
Použijem jeden negatívny príklad. 

Od 1. januára by sa mal chystať ďalší so-
ciálny balík, vďaka ktorému bude MHD 
pre študentov a seniorov v mestách za-
darmo. Reálne to spôsobí, že MHD, ktorá 
je plnej kompetencii samosprávy, bude 
mať menšie finančné prostriedky lebo 
bude musieť voziť ďalších alebo tých 
istých ľudí, ktorí doteraz aspoň niečo 
platili. Budeme opäť čakať na kompen-
zácie od štátu? Je to nezdravý vzťah. 
Je nefér, že s mestami o tomto balíčku 
nikto nediskutoval.

Na druhej strane, spoločnosť sa mení 
spôsobom vedenia pilotných projektov 
a precedensov. Pokiaľ máme úspešného 
lokálneho politika, ktorí zmenil svoje 
mesto, tak je šanca, že to dotiahne vy-
ššie. Alebo príklady dobrej praxe obnovy, 
nájomné bývanie, parky či súťaže sa 
niekedy šíria smerom nahor.

Pred pár dňami vyšiel prieskum Eu-
rópskej komisie o kvalite života v eu-
rópskych mestách. Z nej vyplynulo, 
že viac ako 90 percent opýtaných je 
spokojných so životom v Bratislave. 
Je toto číslo podľa vás oprávnene tak 
vysoké? 

Je to pre mňa šokujúca informácia. 
Desať rokov som žila v deviatich mestách 
a určite môžem povedať, že Bratislava 
nie je najlepšie a najfunkčnejšie mesto 
na život. Má v sebe kreativitu a energiu, 
s ktorou ide dopredu a v tom má istý 
šarm. Myslím si, že údaj hovorí, že sa v 
Bratislave žije dobre oproti mestám ako 
napríklad Jerevan. Je pravda, že oproti 
tomuto mestu je tu lepšia kvalita života 
a keď má niekto dobrú prácu, tak si vie 
vyskladať dobrý život. Ja som však kritik 
a preto pracujem vo verejnej správe, lebo 
chcem veci zlepšiť.

Aj keď v Bratislave kvalita života 
stúpa – od verejnej dopravy cez komu-
nikáciu mesta, až po rekonštrukciu 
verejných priestorov – tak, keď sa poz-
rieme na Mercerov rebríček, zistíme, že 
zatiaľ čo Viedeň je v ňom na prvom mi-
este, Bratislava je osemdesiata štvrtá až 
osemdesiata siedma, v závislosti od roku.

Posuňme sa viac k téme inkluzívnos-
ti mesta a spôsobom, akými dokáže 
byť rovnako príjemným a funkčným 
priestorom pre rôzne skupiny. 
Vieme povedať, komu sa dnes v 
Bratislave žije najlepšie a komu na-
jhoršie? 

Stále razíme tézu, že nie je jedna vere-
jnosť a nie je jeden neutrálny užívateľ 
mesta. Zostavili sme rôznorodý výs-
kumný tím a požiadali sme Slovenskú 
akadémiu vied a Centrum pre výskum 
etnicity a kultúry o dáta o cudzincoch, 
ako aj ľuďoch, čo dochádzajú do Brati-
slavy, o ekonomických príjmoch ľudí 
v Bratislave, ale aj o ohrozeniach z kli-
matických zmien. Takisto sme požiadali 
o demografiu a dáta o tom, kde máme
najviac starých a mladých ľudí. Keď sme 
to cez seba prevrstvovali, tak sú mestské 
časti, ktoré vychádzajú ako víťazi a tie,
ktoré sú skôr porazení.

Víťazom v Bratislave je neprekvapi-
vo Staré Mesto, kde ľudia zarábajú na-
jviac oproti všetkým. Zároveň sa tu 
kumuluje najviac cudzincov, keďže je 
to multikultúrne prostredie. Je tam na-
jviac kultúry a príležitostí, vrátane tých 
pracovných. Zároveň v ňom žije najviac 
starých ľudí, v niektorých oblastiach je 
až 43 percent starej populácie, teda ľudí 
nad 65 plus. Tí ľudia si musia zabezpečiť 
svoj život pri dosť vysokých cenách. Pos-
tupne budú odchádzať a príde sem nová 
skupina obyvateľov. Pri pohľade na ceny 
si musíme klásť otázku, kto bude môcť 
dosiahnuť na život v Starom Meste a 
ďalších centrálnych častiach?

Oproti nim zoberiem príklad, ktorý 
vychádza z viacerých dátových hod-
notení najhoršie – Podunajské Biskupice. 
Nevýhoda tejto časti mesta je znečistenie. 
Zároveň tam nie je verejná doprava typu 
električka, čiže je to pomerne izolovaná 
časť. Zistili sme, že je tam najviac ľudí s 
najmenším príjmom. Medián príjmu je 
okolo 700 eur v hrubom. Na Bratislavu 
je to šialené.

Toto sme porovnali s tým, koľko za 
mesiac zarobí človek v Starom Meste. 
Vyšlo nám, že zarobí v priemere až o 
400 euro viac. To nám hovorí, že týmto 
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ľuďom by sme mali začať pomáhať viac 
ako ľuďom v Starom Meste. Nič proti 
Starému Mestu, ale ak máme ako samos-
práva zabezpečovať férový prístup, tak 
by som sa mala pozerať po mestských 
častiach alebo oblastiach, ktoré v sebe 
kumulujú viacero typov nedostatkov. 
Toto je do budúcnosti priorita. 

Pozrime sa na rodový rozmer – ženy 
sú najväčšia demografická skupina, 
ktorej blahobyt vyplýva aj na všet-
kých ostatných. Čo vieme o vzťahu 
žien k Bratislave? Aké sú skúsenosti 
žien v tomto meste?  

Hlavne by sa to malo začať skúmať. 
V jednom momente sa vo Viedni spravil 
prieskum o tom, ako ľudia využívajú 
verejnú dopravu. Zistilo sa, že sú tam 
veľké rozdiely. Muži sa v meste pohy-
bujú hlavne autom a na pár cieľov. Ženy 
využívali viac verejnú dopravu a cho-
dili viac pešo. Pohybujú sa ako pavúk v 
malých vzdialenostiach do pol kilome-
tra, čo je 15 minút chôdze. To znamená, 
že pre ňu je chodník dôležitý. Toto sa volá 
mobilita starostlivosti.

Toto podnietilo Viedeň k tomu, že si 
povedala – keď je majoritným klientom 
v meste žena, čo preto robíme preto a čo 
vieme o jej potrebách? Vznikla koordi-
načná kancelária pre špeciálne ženské 
potreby s podporou strany zelených a 
sociálnych demokratov. Zdôrazňujem, 
že keď to nemá politickú podporu a po-
chopenie, tak sa budeme baviť len o tom, 
či gender existuje alebo nie. 

Čo vieme o vzťahu žien k Bratislave? 
Aké sú skúsenosti žien v tomto 
meste?  

Viedeň si spravila pilotné projekty na 
ženské bývanie, volá sa to Frauen Werk 

Stadt. Tento projekt nechali v súťaži 
navrhnúť iba ženským architektkám. 
Prišli s inými riešeniami, ako muži. Keď 
si predstavíte klasický panelák, tak ony 
navrhli niečo, čo vyzeralo ako pôdo-
rys stredovekého hradu s nádvoriami 
a polonádvoriami. Keď sa deti vypus-
tia na nádvorie, tak majú stále kontakt 
s rodičom. Doplnili tam kočikáreň a 
parter s obchodmi.

V Rakúsku fungujú spoločné 
práčovne, ktoré sa kedysi umiestňova-
li do podzemia. Potom si ženy povedali 
– prepáčte, toto je naša neplatená práca,
prečo by som mala trčať niekoľko hodín
denne v smradľavej tmavej pivnici? Ar-
chitekti vyniesli práčovne na strechu
blokov, kde mali najlepší výhľad a spravi-
li si strešnú záhradu. Alebo do toho
komplexu dali škôlku. Mnoho develop-
erov, dokonca aj v Bratislave, začína tieto 
finty preberať, ale vôbec si neuvedomujú, 
že za tým bola veľmi jasná vedomosť, že
to mesto nefunguje rovnako pre mužov
ako pre ženy. Nebojme sa slova „rodovo
citlivé plánovanie“. Pomáha nám po-
chopiť realitu rôznych ľudí tak, aby sme
riešenia robili ešte lepšie. 

Ako ste povedali, kľúčová pre túto 
tému je aj politická podpora. Pre vás 
je rodovo citlivé plánovanie téma a 
otvárate ju nejaký čas. S akou odoz-
vou sa to stretáva z vašich dotera-
jších skúsenosti? 

Ja sa stretávam s dobrými reakciami. 
Musím povedať, že aj v mojej mužsky 
dominovanej profesii to mužskí kole-
govia berú, lebo im ukážem konkrétne 
príklady, kde to má efekt. Ja ako femi-
nistka sa môžem oprieť o technickosť 
a ukázať realitu týmto spôsobom. Pok-
iaľ by som bola feministka, ktorá hlása 
práva a slobody ako hodnotu, tak by 

som to mala ťažšie. Komunálna politika 
môže pomôcť aj rodovej citlivosti. Vieme, 
pre koho tie veci robíme. Ukážeme to na 
pár príkladoch a vysvetlíme, že to nie je 
žiadna dojmológia, ale niečo čo pomáha 
všetkým. 

Ktoré sú najľahšie a najťažšie real-
izovateľné veci, ktoré sa dajú v meste 
v rámci rodovo citlivého prístupu 
urobiť? 

Odvolám sa na Evu Kail, ktorá bola 
aktívna v 90. rokoch, keď bola pre tieto 
veci enormná politická podpora a čer-
palo sa rozpočtov na akýkoľvek projekt. 
Keď táto vlna vypršala, musela vymys-
lieť iný buzzword. Napríklad namiesto 
„rodovo citlivého plánovania“ použila 
pojem „mesto pre všetkých“. To už znelo 
lepšie. 

Myslím, že aj my musíme občas 
použiť iný buzzword, ktorý momentálne 
funguje. Keď to prenesiem do praxe, tak 
ona povedala, že čokoľvek spravíte pre 
komfort peších ľudí v meste, robíte pre 
ženy, lebo tie sú najväčším užívateľom 
týchto zón. Takisto nájomné a dostupné 
bývanie pomôže ženám, lebo majú 
nižšie príjmy a často ostávajú ako slo-
bodné matky a preto im to pomôže viac 
ako mužom. To sú veci, ktoré fungujú 
okamžite, ale majú v sebe implicitne 
skrytý rodový rozmer. 

Paradoxne teda pomáha prestať 
hovoriť o ženách, ale nahradzovať 
ich inými synonymami. 

Keď idem do prostredia, ktoré 
nemá žiadnu predstavu, tak ukážem 
prax. Oni to pochopia a nakoniec im 
poviem, že toto je ten feminizmus a 
vôbec to nebolelo. 
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Kraje aj mestá sa zapájajú do 
projektov participatívnej tvor-
by politík financovaných z eu-

rópskych fondov, najmä z operačného 
programu Efektívna verejná správa. 
EURACTIV.sk zmapoval snahy o sys-
tematické zapájanie verejnosti na 
úrovni krajov a miest.

„Ak sa samosprávy rozhodnú pre 
využitie participačných nástrojov, mali 
by vedieť, že ide o nástroje, ktoré síce 
dokážu priniesť v dlhšom časovom ob-
dobí mnoho benefitov, no pre ich dosi-
ahnutie musia mať víziu a musia byť 
ochotné využiť svoje kapacity,“ hovorí 
pre EURACTIV.sk Daniel Klimovský z 
Katedry politológie Filozofickej fakul-

ty Univerzity Komenského v Brati-
slave, ktorý sa odborne venuje územnej 
samospráve a lokálnej politike.

Klimovský tiež spolupracuje s Úra-
dom splnomocnenca pre rozvoj občian-
skej spoločnosti, a to aj na národnom 
projekte  Podpora partnerstva a dialógu 
v oblasti participatívnej tvorby vere-
jných politík (NP PARTI I) financova-
nom z operačného programu Efektívna 
verejná správa. Jeho praktickou časťou 
je aj viacero pilotných participatívnych 
projektov slovenských samospráv z upl-
ynulých dvoch rokov.

Klimovský upozorňuje, že samos-
právy musia byť pri participácii 
pripravené využiť svoje kapacity. Inými 

slovami, aj benefity uplatnenia partic-
ipatívnych prístupov pri tvorbe vere-
jných politík podľa neho „niečo stoja“.

„Nejde iba o bezprostredné finančné 
alebo materiálne náklady. Ako oveľa 
dôležitejšie sa javia náklady spojené 
s primeranou prípravou vlastných 
zamestnancov na akceptovanie par-
ticipatívnych prístupov,“ hovorí Kli-
movský.

Medzi tuctom pilotných projektov v 
národnom projekte PARTI I sú dva re-
alizované ministerstvami, o zvyšok sa 
postarali samosprávy – dve župy a osem 
miest či obcí so svojimi projektovými 
partnermi, väčšinou z mimovládneho 
sektora. Témy aj spôsoby participácie 

Č L Á N O K

Eurofondy pomáhajú zavádzaniu 
participácie v slovenských 

samosprávach 

Ilustračný obrázok. Na snímke novoročné prijatie predstaviteľov samosprávnych združení Združenia miest a 
obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a SK8 u prezidentky SR Zuzany Čaputovej.  
[TASR/Pavol Zachar]

A U T O R : Z u z a n a  G a b r i ž o v á  |  E U R A C T I V. s k
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verejnosti boli cielene veľmi rôznorodé, 
aby splnili cieľ nazbierať čo najviac 
skúseností. Súčasťou projektu bola aj 
ďalšia analytická práca so získanými 
dátami a niekoľko súvisiacich pub-
likácií. Momentálne je už rozbehnutá 
druhá fáza národného projektu.

Podľa Klimovského je dôležité, aby 
pri pokusoch o využitie participačných 
nástrojov bolo jasne a zrozumiteľne 
stanovené, čo je cieľom takejto aktivity, 
aby bolo možné vybrať správne nástro-
je. „Preto samosprávy musia mať nejakú 
víziu, musia mať pomerne konkrétnu 
predstavu o tom, čo sú ich ciele a ich 
zástupcovia by mali byť pripravení 
dovidieť za horizont svojho vlastného 
funkčného obdobia,“ vysvetľuje pred-
poklad úspechu.

Do NP PARTI I sa zapojili dve župy: 
trenčianska a bratislavská. Trenčian-
ska VUCka si pre pilotný projekt vy-
brala prípravu koncepcie kraja pre 
environmentálne vzdelávanie. „Ide o 
príklad inovatívneho správania zo stra-
ny regionálnej samosprávy, ktorá sa 
odhodlala ponúknuť vlastný prístup, 
pričom svoje skúsenosti už v priebehu 
realizácie pilotného projektu ponúkla 
aj ďalším samosprávam“, píše v projek-
tovej publikácii „Participatívne procesy 
v praxi“ hodnotiteľ projektu Tomáš 
Jacko. Spoluprácu župy s projektovým 
partnerom, ktorým bolo združenia 
Špirála, označuje za vzorovú a plnú 
dôvery. Oceňuje aj osobný záujem župa-
na Jaroslava Bašku o projekt, čo dobre 
vplývalo na zamestnancov úradu, ktorí 
na projekte pracovali.

Bratislavský kraj siahol po príležito-
sti participatívne vypracovať stratégiu 
služieb pre ľudí s mentálnym postih-
nutím a ich rodiny. Tento pilotný projekt 
je podľa hodnotiteľov Tomáša Maleca 
a Daniela Klimovského „výborným 
príkladom životaschopnosti regionálnej 
samosprávy v slovenských podmien-
kach.“ Aj tu bol podľa nich jedným z 

faktorov úspechu záujem politických 
predstaviteľov samosprávy.

V oboch projektoch zastupiteľst-
vá žúp výsledné dokumenty projektov 
schválili a v tomto roku sa ich obsah 
začal realizovať.

Relatívne obľúbeným typom zapoje-
nia verejnosti sú participatívne rozpoč-
ty. Zaviedli ich napríklad Trenčiansky 
a Trnavský kraj. „S jeho kvalitatívnymi 
kritériami hodnotenia sme ho použili 
ako prvá župa na Slovensku. Osvedčil 
sa nám, takže s ním počítame aj v 
budúcnosti,“ hovorí pre EURACTIV.
sk o iniciatíve „Spolu tvoríme kraj“ s 
rozpočtom 250 tisíc eur v roku 2019 tr-
navský župan Jozef Viskupič.

Trenčiansky kraj dal v roku 2019 na 
participatívny rozpočet 160 tisíc eur. V 
aktuálnom roku ho situácia s pandémi-
ou COVID-19 prinútila schému prerušiť, 
plánuje v nej ale pokračovať.

Z rovnakého dôvodu stojí aj stre-
doškolská verzia participatívne-
ho rozpočtovania, v ktorej kraje 
rozdelia menšie sumy medzi stredné 
školy, ktoré majú v správe. O ich použití 
o na školské projekty rozhodujú sami
študenti. Pred vypuknutím pandémie
sa realizovala v trenčianskej, trnavskej
a bratislavskej župe. Tiež išlo o jednu z
pod-aktivít spomínaného národného
projektu.

Kraje čoraz viac otvárajú zain-
teresovanej verejnosti aj prípravu 
rôznych strategických dokumentov. 
Košická župa hovorí, že participáciu 
uplatňujú pri hlavných rozvojových do-
kumentoch a sektorových stratégiách. 
„V súčasnosti je na pripomienkovanie 
verejnosti otvorený Územný plán 
veľkého územného celku Košického 
kraja. Participatívne prvky sa uplatňu-
jú pravidelne pri jeho preskúmaní,“ 

uviedla pre EURACTIV.sk hovorkyňa 
predsedu KSK Anna Terezková.

Banskobystrická župa partici-
patívny prístup používa pri viacerých 
už schválených alebo pripravovaných 
stratégiách. Medzi nimi je koncepcia 
rozvoja sociálnych služieb, stratégia 
práce s mládežou alebo stratégia ces-
tovného ruchu. „Rátame s týmto prístu-
pom aj do budúcna, pri príprave ďalších 
stratégií,“ uisťuje vedúca oddelenia ko-
munikácia BBSK Lenka Štepáneková.

Nitriansky kraj momentálne čerpá 
zdroje od bývalého Úradu podpredsedu 
vlády pre investície a informatizáciu 
(dnes MIRRI) na projekt „nastavenie 
integrovaného participatívneho sys-
tému riadenia v NSK“. Trnavská župa 
zase predpokladá – ako súčasť projektu 
„Smart region TTSK“ z OP EVS – tvorbu 
viacerých strategických dokumentov v 
oblasti regionálneho rozvoja, kultúry, 
školstva alebo zdravotníctva s partici-
patívnym prvkom.

Istú mieru participatívnosti pred-
pokladá zo zákona aj tvorba Program-
ov hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
krajov aj obcí. Podobne aj tzv. Rady 
partnerstva, ktoré kraje vytvárajú a 
ktoré budú mať silné slovo pri použití 
budúcich eurofondov, rátajú s povin-
ným zapojením odbornej verejnosti.

Obdobný princíp – rozvoj vedený 
komunitou – je vlastný aj programu 
rozvoja vidieka LEADER a v rámci 
neho fungujúcim Miestnym akčným 
skupinám. Tie si schvaľujú strategický 
dokument „Stratégia miestneho roz-
voja vedeného komunitou“, ktorá sa 
pripravuje za účasti miestnych aktérov 
z verejného, súkromného a neziskového 
sektora a schvaľuje sa zastupiteľstvami 
všetkých obcí, kde daná akčná skupina 
pôsobí.

Národný projekt PARTI I zapojil 
viacero miest a obcí – Svidník, Spišský 
Hrhov, Lenártov, Partizánske, Hlo-
hovec, Nitra, Bratislava a Banská By-
strica. Vznikli z nich participatívne 

ZELENÉ VZDELÁVANIE A 
SOCIÁLNE SLUŽBY

PARTICIPATÍVNE 
ROZPOČTY 

STRATEGICKÉ  
DOKUMENTY KRAJOV

MESTÁ: ŠIROKÉ 
TEMATICKÉ MOŽNOSTI 
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aktivity veľmi rôznorodého zamerania.
Nitra sa participatívne pozrela na 

potreby nevidiacich a slabozrakých 
osôb. Partnerom v projekte jej bola Únia 
nevidiacich a slabozrakých. „Realizá-
cia projektu vo všetkých svojich fázach 
spĺňa požiadavky na vzorový projekt 
spolupráce medzi mimovládnym a se-
ktorom a verejnou správou pri riešení 
dôležitého spoločenského problému“, 
píše hodnotiteľka Terezia Šabová.

Za dobrú prax hodnotitelia pov-
ažovali aj projekt mesta Partizánske. 
V spolupráci s organizáciou Priatelia 
Zeme riešil problém nakladania s ko-
munálnym odpadom v meste.  Hoci 
ide o bežnú aktivitu miestnej samos-
právy, strategicky k nemu pristupuje 
len máloktorá.

Medzi pilotnými projektmi sa našla 
aj Bratislava. Hlavné mesto spolu 
s Inštitútom pre dobre spravovanú 
spoločnosť (SGI), ktorý podľa hodn-
otiteľov v projekte dominoval, riešilo 
priestor dvoch susediacich námestí: 
námestie SNP a Kamenné námestie. 
Na postupoch SGI Alexandra Poláková 
Suchalová ocenila využitie viacerých 
inovatívnych metód, vrátane tzv. „poc-
itových máp“. Pri takomto zbere dát 
odpovedajú respondenti bez potreby 
identifikácie na dve jednoduché otáz-
ky: Kde sa v danom priestore cítite prí-
jemne a prečo? Kde sa v danom priestore 
cítite nepríjemne a prečo? Táto metóda 
je pomerne jednoducho využiteľná aj zo 
strany iných obecných samospráv, píše 
hodnotiteľka.

Metropolitný inštitút Bratislavy 
momentálne pracuje na systemati-
zovaní participatívnych procesov v 
hlavnom meste. Viac to tom v rozho-
vore pre EURACTIV.sk hovorí Milota 
Sidorová z Kancelárie participatívneho 
plánovania.

Podobne ako v prípade partici-
patívnych rozpočtov zasiahla súčasná 
pandémia napríklad aj do organizova-
nia okrúhlych stolov a fokusových 

skupín k plánu udržateľnej mobility v 
Trenčíne. Mesto sa vynašlo a konzultá-
cie prenieslo na stránku www.zapojsa. 
trencin.sk na báze otvorenej platformy 
Decidim. „Túto online participáciu 
používajú mestá v celej Európe a 
vznikla v Barcelone,“ vysvetľuje hovor-
kyňa Mestského úradu Erika Ságová.

Na budúci rok chce Trenčín spus-
tiť participatívny rozpočet dokonca na 
základných školách. „Mesto považuje 
za dôležité začať s participáciou a par-
ticipatívnym rozpočtom už pri deťoch 
na základných školách, aby sa partic-
ipácia budovala od malička,“ dopĺňa 
Ságová.

Mesto Banská Bystrica avizuje, že 
chce opäť obsadiť pozíciu koordinátora 
pre participáciu na Mestskom úrade. Po 
participatívnom prístupe siahla Banská 
Bystrica podľa Dominiky Mojžišovej 
z kancelárie primátora napríklad pri 
komunitnom pláne sociálnych služieb 
alebo koncepcii školstva, ktorá sa ešte 
len tvorí. Dotácia primátora zase pod-
porila vypracovanie Manuálu pre par-
ticipatívne plánovanie.

Zaujímavým príkladom je Prešov, 
ktorý vsadil na participatívnu prípravu 
projektu na kandidatúru mesta na Eu-
rópske hlavné mesto kultúry v roku 
2026 (PREŠOV EHMK 2026). Konzu-
ltácie prebiehajú cez stránku www. 
presov2026.eu. S tým súvisí aj príprava 
stratégie kultúry mesta na roky 2021-
2031, kde Prešov podľa hovorcu mesta 
Vladimíra Tomeka tiež ráta s príspe-
vkom verejnosti.

Je dôležité odkiaľ vychádza v samos-
právach iniciatíva k participatívnej 
tvorbe verejných politík? Daniel Kli-
movský odpovedá, že teória i prax 
ukazujú, že dobré výsledky sa dajú 
dosiahnuť bez ohľadu na to, či prvotný 
podnet vyšiel zdola, alebo išlo o inici-
atívu zhora.

„V praxi sme zažili prípady, keď mi-
movládne organizácie odviedli skvelú 
prácu, no videli sme aj také organizácie, 

ktoré iba predstierali záujem o partici-
patívne riešenia a sami prakticky bráni-
li zapájaniu ďalších zainteresovaných 
strán, pretože sa snažili hájiť svoje par-
tikulárne záujmy,“ popisuje skúsenosti.

Aj v prípade politických reprezent-
antov samosprávy je podľa neho situá-
cia rôzna. „Narazili sme na ľudí, ktorí 
mali úprimný záujem pohnúť vecami 
dopredu a nebáli sa využiť aj pre nich 
nekonvenčný participatívny prístup. 
No zároveň sme boli svedkami i toho, 
ako práve politickí reprezentanti, ve-
domí si svojho postavenia, doslova 
znemožňovali participatívnu tvorbu 
verejných politík a to nielen tým, že 
neakceptovali napríklad výsledky ne-
jakých vopred schválených aktivít, ale 
aj tým, že limitovali zapájanie verejnos-
ti do tvorby verejných politík ako také.“

Podobné je to podľa Klimovského u 
zamestnancov samospráv. Zároveň ale 
neplatí, že by zamestnanci samospráv 
apriórne odmietali participantovu tvor-
bu verejných politík.

„Ich nedôvera vyplýva skôr z toho, 
že participačné nástroje, napríklad par-
ticipatívne rozpočtovanie, často nie sú 
legislatívne alebo metodicky ošetrené. 
Ich odpor potom prirodzene vychádza 
z toho, že si uvedomujú nebezpečen-
stvo vlastnej svojvôle pri konaní v mene 
samosprávy a obávajú sa možných 
následkov.“

Každý z aktérov má pri partici-
patívnej tvorbe politík svoje úlohy i zod-
povednosť. „Nedostatky či neochota na 
strane ktoréhokoľvek z nich sa prejavia 
deformáciou celého participatívneho 
procesu. A v konečnom dôsledku sa 
môže snaženie mnohých kvôli takej-
to deformácii rozplynúť vo forme ne-
dotiahnutých alebo nepresvedčivých 
výsledkov,“ uzatvára Klimovský.

Klimovský sa téme participá-
cie, špeciálne participatívnemu 
rozpočtovaniu, venuje aj v rámci svojho 
nového výskumného projektu „Inovácie 
v rozpočtovaní miestnych samospráv 
na Slovensku,“ na ktorom sa podieľa-
jú výskumníci zo štyroch slovenských 
univerzít.

VPLYV KORONY A EHMK

PODNET K PARTICIPÁCII
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Č L Á N O K

Čo si pod podporou rodovej 
rovnosti predstavujú 

slovenské samosprávy

Ilustračný obrázok. [Unsplash/Sandy Millar]

Samosprávy západoeurópskych 
krajín riešia rodovú rovnosť sys-
tematicky naprieč svojich politi-

kami. Slovenské si pod tým predstavujú 
najmä nediskrimináciu pri personálnej 
politike svojich úradov.

Európsky výbor regiónov vo svojom 
nedávno schválenom stanovisku volá 

po tom, aby boli samosprávy zapojené 
do vykonávania novej Európskej straté-
gie rodovej rovnosti na roky 2020-2025.

„Majú kľúčovú úlohu a môžu byť 
aktérmi v adresovaní rodovej rov-
nosti cez svoje špecifické kompeten-
cie,“ píše inštitúcia, ktorá združuje 
európske samosprávy, vo svojom 

pozičnom dokumente.
Stanovisko výboru má pre európske 

inštitúcie len poradný charakter. Jeho 
autorkou-spravodajkyňou je španiel-
ska socialistka Concepción Andreu 
Rodríguez, prezidentka regionálnej 
vlády severošpanielskej provincie a au-
tonómneho regiónu La Rioja.
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Regionálna samospráva v La Rioja 
má špeciálne generálne riaditeľst-
vo pre rodovú rovnosť s pôsobnosťou 
naprieč ostatnými oddeleniami. „To 
nám umožňuje riešiť špecifické nerov-
nosti, napríklad zamestnanosť vo vid-
ieckych oblastiach, rovnováhu medzi 
pracovným a osobným životom alebo 
v kultúre,“ vysvetľuje Andreu Rodrí-
guez. Gender mainstreaming – respek-
tíve zohľadňovanie rodového rozmeru 
vo verejných politikách – je v tomto 
autonómnom regióne permanentnou 
súčasťou regionálnej administratívy.

Výbor regiónov žiada, aby európska 
stratégia zohľadnila vplyv pandémie, 
ktorá situáciu žien zhoršila a zvýraznila 
problém domáceho násilia.

Regionálne autority v španielsku 
počas lockdownu distribuovali ma-
teriály určené ženám s informácia-
mi o tom, čo robiť, ak trpia domácim 
násilím. Holandské mesto Amsterdam 
v koordinácii so štátnymi orgánmi za-
viedlo systém, v ktorom mohli ženy pri 
návšteve lekárne bez rizika nahlásiť, že 
sú týrané, ak použili kľúčové slovo.

Stanovisko Výboru regiónov 
tiež hovorí, že, nakoľko sú ženy viac 
vystavené následkom ekonomickej 
krízy v dôsledku pandémie, národné 
plány obnovy a odolnosti by to mali 
zohľadniť. Navrhuje tiež doplniť rodový 
rozmer do Európskeho semestra a do 
správy o právnom štáte. Výbor tiež volá 
po dostatočnom financovaní rodových 
politík z nového programového obdobia 
2021-2027.

Na Slovensku rodová rovnosť väčši-
nou nie je pre kraje a mestá v tvorbe 
verejných politík témou. Platí to aj pre 
ich združenia.

Kraje pri otázke na politiky rodovej 
rovnosti hovoria zväčša o zastúpení 
žien na svojich úradoch.

„Pomer mužov a žien v riadiacich 
funkciách je nasledovný: muži 23, ženy 
22,“ uvádza Nitriansky samosprávny 
kraj k svojej personalistike. „Princíp 

rodovej rovnosti sa na Úrade NSK up-
latňuje aj pri odmeňovaní zamestnan-
cov. Postupuje sa rovnako, či sú to muži 
alebo ženy,“ ubezpečuje hovorkyňa 
predsedu NSK Oľga Prekopová.

Dodáva, že v európskych projektoch 
– kde je zohľadňovanie rodovej rovnosti
povinné – „kraj tento princíp dodržia-
va“.

Košická župa tiež prezentuje 
svoje ľudské zdroje. „Rovnosť šancí 
vníma Košický samosprávny kraj ako 
prirodzený predpoklad kvalitne fungu-
júceho tímu,“ píše hovorkyňa predsedu 
KSK Anna Terezková.

„Len v úseku kancelárie predsedu 
KSK je päť autonómnych oddelení, z 
toho štyri vedú ženy. Rovnaké príleži-
tosti majú ženy aj vo vedení referátov 
jednotlivých odborov. Ženy vedú na 
Úrade KSK 11 referátov, ich mužskí ko-
legovia 6,“ vyratúva.

„Dlhodobo podporujeme rovnosť 
príležitostí, čo sa prejavuje predovšet-
kým pri uskutočňovaní otvorených a 
transparentných výberových konaní,“ 
uisťuje aj Trnavský samosprávny kraj. 
Pripravuje tiež návrh „smernice Úradu 
TTSK upravujúcej používanie rodovo 
vyváženého jazyka v dokumentoch a 
písomnom styku“.

Bratislavská župa tiež argumentuje 
prevahou žien na riadiacich pozíciách. 
„Z trinástich riaditeľov odborov je deväť 
žien. Máme dve vicežupanky. Dá sa ísť 
príkladom, ale pohlavie by nemalo byť 
rozhodujúce pri posudzovaní, kto je 
lepší zamestnanec. Kritériom by mali 
byť čisto kvalifikácia či skúsenosti,“ 
myslí si župan Juraj Droba.

Droba zároveň dodáva, že pri pod-
pore rodovej rovnosti by sa nemala obísť 
téma zlaďovania pracovného a súkrom-
ného života. „Na tom pracujeme aj pri 
nastavovaní kohéznej politiky, do čoho 
patrí napríklad potreba financovania 
materských škôl a jaslí.“

Trenčiansky a Banskobystrický 
kraj zhodne hovoria, že v oblasti ro-
dovej rovnosti nemajú v tejto chvíli 
žiadne aktivity.

Oslovené väčšie mestá tiež nemajú 
mnoho čo komunikovať.

Dominika Mojžišová z kancelárie 
primátora Banskej Bystrice spomí-
na aktivitu, kde Komunitná nadácia 
Zdravé mesto a Katedra sociálnej práce 
Pedagogickej fakulty UMB realizovali 
prieskum na tému „ako sa žije ženám 
v Banskej Bystrici“. „Výsledky pries-
kumu sú  zhrnuté  v publikácii, ktorá 
je dostupná v tlačenej aj elektronickej 
podobe. Spolupráca mesta s UMB a 
mimovládnymi organizáciami bude v 
tejto oblasti pokračovať,“ dodáva.

Nitra podľa hovorcu mesta Tomáša 
Holúbeka oblasť rodovej rovnosti 
špecificky nerieši, avšak „súčasťou Ko-
munitného plánu sociálnych služieb 
sú aj služby resp. na území mesta sú 
poskytovatelia služieb, ktorí pracujú 
s násilím v partnerských vzťahoch – 
napr. Slniečko, n. o. alebo Budúcnosť, 
n. o.“

O sociálnych službách v tomto kon-
texte hovorí aj mesto Prešov.

„V rámci svojich kompetencií je sa-
mospráva poskytovateľom sociálnych 
služieb bez akýchkoľvek rodových 
rozdielov,“ deklaruje. Podľa hovorcu 
mesta Vladimíra Tomeka to znamená, 
že „poskytnutie pomoci je ponúknuté 
rovnako rodičovi č. 1 ako aj rodičovi č.2 
bez ohľadu na to či patrí k určitému et-
niku alebo je z dôvodu veku, či zdravot-
ného postihnutia odkázaný na pomoc, 
čo deklarujeme aj strategickým doku-
mentom ako je Komunitný plán so-
ciálnych služieb mesta Prešov, ktorý 
zahŕňa v prierezovej oblasti všetky 
cieľové skupiny potencionálnych pri-
jímateľov sociálnych služieb“.

Mesto Trenčín odkazuje, že v súčas-
nosti nemá špeciálnu politiku na posil-
nenie rodovej rovnosti. Hlavné mesto 
Bratislava tiež nespomína žiadne 
špeciálne politiky, rodový rozmer ale 
začína reflektovať v rámci územného 
plánovania a participácie na svojom 
Metropolitnom inštitúte.

ŽENY SÚ

MESTÁ TIEŽ  
NERAZIA CESTU
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Č L Á N O K

Droba k budúcim eurofondom: 
Flexibilita je kľúčová, s vysokým 

spolufinancovaním by mal 
pomôcť štát 

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Juraj Droba [FB/ Bratislavský kraj]

A U T O R : Z u z a n a  G a b r i ž o v á  |  E U R A C T I V. s k
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Štátu ako celku vyhovuje status 
quo, kŠtátu ako celku vyhovuje 
status quo, kde je hlavným kritéri-

om pre financovanie z eurofondov HDP. 
Je preto na ňom, aby vykompenzoval 
kraj, ktorý je finančne poddimenzovaný 
a zabezpečuje služby pre celé Slovensko, 
hovorí bratislavský župan JURAJ DROBA 
(SaS).

Ste vedúcim slovenskej delegácie v 
Európskom výbore regiónov (EVR). 
Ako prácu výboru ovplyvňuje pan-
démia? 

Výbor regiónov funguje a pracuje v 
obmedzenom režime. Delegácia sa fy-
zicky nestretáva, len virtuálne. Približne 
dvakrát do mesiaca máme online zasad-
nutie. 

Bratislavský región bol dlho jedným 
z mála regiónov, ktorý si ponechal 
kanceláriu v Bruseli. Čo vám to 
prináša? Dajú sa vôbec zastupovať 
záujmy slovenských regiónov bez 
toho, aby mal región toto zázemie?     

Dá sa to robiť napríklad cez externú 
agentúru. Niektorí to tak riešia. Keď som, 
po nástupe do funkcie, robil cost-benefit 
analýzu bruselského úradu, tak som 
dospel k jednoznačnému presvedče-
niu, že sa to oplatí. Náklady sú okolo 80 
tisíc eur ročne na prevádzku kancelárie 
plus platy dvoch šikovných ľudí. Ak sú 
ľudia dobrí, vedia sa Bruseli pohybovať 
a tiež vedia, na ktoré dvere zaklopať. 
Vybavia tak pre bratislavský región nie-
koľkonásobne viac peňazí, ako to, čo 
stoja. Že to bolo správne rozhodnutie, 
potvrdzujú aj ďalšie slovenské regióny, 
ktoré si dnes otvárajú svoje zastúpenia 
v Bruseli. 

Kto sú najväčší spojenci Brati-
slavského kraja alebo slovenských 
regiónov vo všeobecnosti v rámci 
bruselských štruktúr? Prináša 
vám niečo koordinácia v politickej 
skupine, alebo sú to skôr regióny, 
ktoré sú nám geograficky blízke? 

Som členom skupiny Európskych 
konzervatívcov a reformistov (ECR). Je 
to menšia skupina, ktorá sa v poslednej 
dobe dosť posunula vpravo. Sám budem 
zvažovať, čo urobím ďalej. Výhodou 
členstva v malej skupine je, že dostá-
vame dosť veľký priestor. Keďže zastupu-
jem veľký metropolitný región hlavného 
mesta, tak sú v ECR radi, že nás majú 
na palube. Nevýhoda je, že naši politickí 
partneri sú vnímaní dosť konzervatívne 
cez katolicizmus. Po tom, ako odišli Briti 
z Únie, to riadia dve talianske a jedna 
poľská strana. Všetky tri majú od lib-
eralizmu na môj vkus priďaleko. Okrem 
politického aspektu sú nám mentalitou 
aj geograficky najbližšie české regióny, 
z hľadiska cezhraničnej spolupráce jed-
noznačne rakúski partneri, pôsobím aj v 
neformálnom združení metropolitných 
regiónov a regiónov hlavných miest. 

Keď hovoríte, že budete zvažovať čo 
ďalej, prichádza do úvahy aj presun 
do inej skupiny? 

Zatiaľ by som to takto nevidel, ale 
diskutujem s europoslankyňou a kole-
gyňou Luciou Nicholsonovou o tom, ako 
smerovať stranu SaS v EÚ. Vstúpiť do 
ECR bol nápad Richarda Sulíka v čase, 
keď to dávalo zmysel. Bol si veľmi blízky 
s Jánom Zahradilom, ktorý bol dlhoročný 
šéf ECR, ako aj s britskými konzervatív-
cami, z ktorých sú niektorí väčší liberáli 
ako tí slovenskí. Dnes mapa vyzerá inak. 
Britskí konzervatívci už nie sú členmi, 
ODS oslabená a Zahradil bez funkcie. 

Európsky výbor regiónov prijal 
na začiatku pandémie deklaráciu, 
ktorá – ako ste sa vyjadrili – bola 
na váš vkus bola príliš eurofeder-
alistická, lebo vyzývala na posil-
nenie právomoci Únie v oblastiach 
zdravotníctva a krízového riade-
nia. V nedávnom prieskume Výbo-
ru regiónov sa väčšina opýtaných 
naprieč EÚ vyjadrila, že by samos-
právy mali mať väčšie slovo na 
európskej úrovni v oblastiach 
zdravotníctva, sociálnej politiky, 
vzdelávania či kultúry. Toto je niečo, 

čo by ste podpísali?  

Rizikom každej krízy je, že sa môže 
siahať na práva a slobody. Nie je tomu 
inak ani pri tejto kríze. Vidíme to na 
domácej úrovni a deje sa to aj v Bruseli. 
Vždy budem bojovať za zdravý balans 
medzi autonómiou jednotlivých člen-
ských štátov a spoločnými vecami ktoré 
dávajú zmysel. Netlačme to do federaliz-
mu. 

Vidíte v krízovom riadení priestor 
pre viac koordinácie na európskej 
úrovni? 

Priestor vidím. Druhá vlna je lepšie 
koordinovaná ako prvá. Zachytil som 
informáciu o tom, že Česká republika 
dostala okamžitú pomoc od štyroch 
členských krajín EÚ. Počas prvej vlny 
nikto nevedel, čo sa deje. Hlavne Tal-
iansko na to doplatilo. Nie je to chyba 
Európskej únie, lebo kríza, ako je táto, 
na našom kontinente nebola od druhej 
svetovej vojny. Poučili sme sa a dúfam, 
že budeme lepšie koordinovaní či už pri 
poskytovaní vzájomnej zdravotnej po-
moci alebo hraničnom režime. 

Momentálne vrcholia politické 
rokovania o finančnej perspektíve 
Únie na najbližších sedem rokov. 
Takisto sa rokuje o finálnej podo-
be kohéznej politiky a na sloven-
skej strane o partnerskej dohode. 
Bratislavský samosprávny kraj ako 
metropolitný región, má svoje vlast-
né špecifické potreby a požiadav-
ky. Prijal aj svoju pozíciu ohľadom 
budúcej kohéznej politiky. Ako 
vidíte šancu, že tieto požiadavky a 
pozície budú zohľadnené? 

Komisia navrhla, aby aj viac roz-
vinuté regióny mohli čerpať finančné 
prostriedky z eurofondov a aby neboli 
vyradené z kohéznej politiky. Musíme 
si uvedomiť, že to vôbec nemuselo byť v 
hre a aby sme získali prístup k zdrojom, 
ktoré nám pomôžu riešiť vlastné štruk-
turálne problémy ako doprava, životné 
prostredie, sociálna inklúzia či veda a 
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výskum, sme vynaložili nemalé úsilie. 
V našom prípade ide aj o problematiku 
ľudských zdrojov.

V minulosti nebolo možné čerpať 
prostriedky na účely základnej infrašt-
ruktúry. Preto sa u nás neopravovali 
školy tak ako v ostatných regiónoch 
a celkovo Bratislavský kraj disponuje 
obrovským infraštruktúrnym dlhom z 
minulosti.  Spolu s našimi spojencami, 
ako sú región Dolné Rakúsko a ostatné 
regióny hlavných miest, sme iniciovali 
spoločný list v ktorom sme adresova-
li naše požiadavky najvyšším pred-
staviteľom EÚ. Hlavným cieľom bolo, aby 
kohézna politika bola určená pre všetky 
regióny, aj tie viac rozvinuté, akým je 
Bratislavský kraj. Toto sa nám podarilo 
a mohli sme v rokoch 2014-2020 čerpať 
330 miliónov eur ako súčasť trojpercent-
nej flexibility (možnosť presunu euro-
fondov medzi kategóriami regiónov vo 
výške 3 percent, pozn. red.) Pôvodne sme 
mali do územia dostať len 44 miliónov 
eur z ERDF pri 50 percentnom spolufi-
nancovaní zo strany EÚ.

Samotná Európska komisia uznala, 
že kategorizovanie výlučne na základe 
HDP neodráža realitu v regiónoch a do 
návrhu nariadenia z roku 2018 sa nám 
podarilo presadiť, aby regióny mohli 
ťažiť z 15 percentnej flexibility, čo v 
našom prípade predstavuje slušný balík 
peňazí. Hovoríme o sume 1,3 miliardy 
eur. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám pre-
sadiť, aby spolufinancovanie EÚ bolo 
aspoň 50 percent zo sumy. Bude to len 
40 percent.

Teraz sa musíme so štátom dohodnúť, 
aký pomer spolufinancovania zoberie na 
seba. V minulosti Bratislavskému kraju 
dofinancoval 45 percent spolufinanco-
vania s tým, že jednotlivé samosprávy 
mimo Bratislavy sa ozývali, že ako menej 
rozvinuté obce doplácajú na vysoké 
HDP Bratislavy. Je nám jasné, že toto je 
štatisticky nekorektné, ale vykazuje sa 
to takto. My to neustále kritizujeme a 
snažíme presvedčiť Európsku komisiu, 
nech zohľadňuje viacero indikátorov. 
Už niekoľko rokov sa zapájame do inici-
atívy SPI (Social Progress Index).  Čias-
točne sa nám podarilo zmeniť prístup 

k vykazovaniu rozvinutosti, ale hlavné 
kritérium stále ostáva HDP na obyvateľa 
v pomere parity kúpnej sily. Keďže štátu 
z hľadiska väčšiny územia vyhovuje sta-
tus quo, je teraz na ňom, aby finančne 
poddimenzovaný kraj, ktorý zabezpeču-
je služby nielen pre našich obyvateľov, ale 
celé Slovensko, vykompenzoval.

Aká veľká ochota je prejsť na SPI?   

SPI sa žiaľ do plánovania na roky 
2021-2027 nedostal. Niekoľko jeho as-
pektov sa ale dostalo viac do povedomia. 
Ide v ňom o to, aby sa viac zohľadňovali 
komplexné environmentálno-sociálne 
aspekty. Inak povedané, aby sa vyka-
zovali aj také parametre, ako sa ľudia v 
kraji cítia a aké kvalitné služby dostáv-
ajú.

Ak sa vrátim ku kohéznej politike, 
od marca minulého roku vediem pra-
covnú skupinu pre kohéznu politiku 
SK8 (Združenie 8 samosprávnych krajov, 
pozn. red.). Vypracovali sme stanovisko, 
v ktorom sme prezentovali, ako by mala 
fungovať nová kohézna politika v našich 
podmienkach.

Ako alfa a omega by mala byť zabez-
pečená flexibilita, aby mohli viac roz-
vinuté regióny čerpať financie, keďže aj 
oni majú svoje problémy. Navyše, nech-
ceme byť súčasťou dopytového systému, 
v ktorom sa bude súťažiť, ale komplexne 
zmeniť systém čerpania eurofondov, aby 
projekty boli nastavené strategicky, do-
hodou relevantných partnerov z územia 
a na základe korektných dát. Chceme 
rozhodovať, čo je pre náš región dôležité.

Opustenie dopytového systému sa 
má zatiaľ všeobecnú podporu.   

Pevne veríme, že to tak bude. 
Problém je, že tu stále prevláda rezor-
tizmus. Tešíme sa, že táto agenda pôjdu 
pod jednu strechu MIRRI (Ministerstvo 
investícii, regionálneho rozvoja a infor-
matizácie). Bude však dôležité správne 
nastaviť implementačný mechanizmus, 
ako aj všetky ostatné pravidlá hry.

Ako župy sme prišli s iniciatívou 
založiť Radu partnerstva, ktorá súvisí s 

prácou našich sekcií regionálneho roz-
voja. Tento politický orgán bude v budúc-
nosti zodpovedať za územnú dohodu 
a bude určovať, ktoré priority z pozície 
štátu sú dôležité pre daný kraj, mestá a 
obce.

Predpokladáte tu nejaké kompliká-
cie? V Nitrianskom samosprávnom 
kraji členovia zastupiteľstva tvrdia, 
že nevedia ako Rada partnerstva 
vznikla.    

V župnom zastupiteľstve máme 
vcelku vysoké zastúpenie starostov a 
primátorov. V neposlednom rade, aj 
vďaka tomu, že máme kanceláriu v 
Bruseli prevláda väčšia dôvera v to, čo 
robíme. Taktiež sme organizovali vý-
jazdy poslancov do Bruselu, aby zistili 
o čom je naša práca a ako ju robíme.
Chceme, aby spoznali našu problemati-
ku a aby boli jej spolutvorcovia.

Neustále prinášame do župného 
zastupiteľstva informačné materiály. 
Spolupracujeme s rôznymi združeniami 
a každé dva či tri mesiace chodíme na 
zasadnutie Združenia miest a obcí. Vy-
svetľujeme im, čo chystáme v súvislosti s 
Radou partnerstva a hľadáme z ich stra-
ny podporu.

Už dva roky intenzívne spolupracu-
jeme so starostami, aby sme vyriešili ne-
dostatok kapacít na základných školách. 
Totiž, momentálne nie je možné z euro-
fondov financovať zvyšovanie kapacít na 
základných školách. Čakáme preto na 
schválenie nariadenia a riešime možnosť 
čerpať extra peniaze z nástroja RE-
ACT-EU. Nanešťastie, toto je podmienené 
schválením viacročného finančného 
rámca. Zdĺhavosť týchto procesov vyt-
vára obrovský tlak na naše obce, nakoľko 
im hrozí počas budúceho školského roka 
dvojzmenná prevádzka.

Cíti župa už nejakým spôsobom pro-
ti-pandemickú finančnú podporu z 
EÚ? Teraz mám na mysli najmä po-
presúvané eurofondy zo súčasného 
programového obdobia? 

Nejaké peniaze šli na zdravotnícke a 
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sociálne potreby. Na jar sa peniaze po-
presúvali z jednotlivých operačných 
programov na účely zdravotníckej a so-
ciálnej oblasti. Keďže vypadla podmien-
ka oprávnenosti na základe kategórie 
regiónov, niektoré zdravotnícke zaria-
denia v našom kraji si nechali preplatiť 
svoje náklady, no župa si zatiaľ financuje 
všetko sama.

V súvislosti s rozpočtom a kohéziou 
sa veľa debatuje o podmienenosti 
čerpania eurofondov a dodržiavaní 
princípov právneho štátu. Aký je na 
to váš názor? 

Podľa mňa by to malo byť nastavené 
tak, že podmienkou čerpania výhod 
by malo byť splnenie istých podmie-
nok. Súhlasím, ak keď niektoré člen-
ské krajiny prekročia hranice, mali by 
byť napomenuté a v istých prípadoch 
aj potrestané dočasným pozastavením 
čerpania eurofondov Dôležité bude ako 
konkrétny nástroj bude navrhnutý, aby 
netrestal paušálne regióny a mestá za 
chyby národných vlád.

Na Slovensku prebiehajú poli-
tické rokovania o tom, čo by malo 
byť súčasťou reforiem, ktoré bude 
možné dotovať z Mechanizmu ob-
novy a odolnosti (Plán obnovy). Aký 
máte ako župan a predseda sloven-
skej delegácie v EVR a člen koaličnej 
strany do týchto rokovaní vhľad, 
prípadne aký mate na ne vplyv? 

Predstavili sme výzvu jednotlivým 
ministerstvám a vláde, ale aj Európskej 
komisii, aby boli župy viac zapojené 

do prípravy plánu obnovy. Následne 
sme vyzvali ZMOS, Úniu miest a vládu, 
aby nerobili Plán obnovy samostatne. 
Problém je, že tento proces prebieha 
trochu politicky a naším cieľom je, aby 
hlavne vychádzal z potrieb územia.

Našou prioritou v Pláne obnovy 
bolo školstvo. Vypracovali sme kon-
cept reformy škôl, ktorý sme predstavili 
združeniu SK8, ZMOS-u, Únii miest, 
MIRRI a Inštitútu finančnej politiky. Na 
tom, že reforma školstva je nevyhnutá, 
je myslím všeobecná zhoda. Teraz bude 
dôležité sa pragmaticky dohodnúť, ktoré 
aktivity stihneme zrealizovať v rámci 
plánu obnovy a ktoré z eurofondov.

Presadzujeme, aby sa koncept smart 
škôl dostal do prvého cieľa kohéznej 
politiky (Inteligentná Európa). Spolu s 
Európskou komisiou hovoríme, že by 
školstvo nemalo byť v štvrtom cieli (So-
ciálnejšia Európa), kde je momentálne 
zdravotníctvo, školstvo a sociálna obno-
va a jeho zdroje sú preto veľmi napäté. Náš 
koncept inteligentných škôl prichádza 
s inovatívnym pohľadom a v prípade 
zaradenia do prvého cieľa pomôže aj 
napĺňať tematickú koncentráciu (85 % 
zdrojov musí byť koncentrovaných na 
inteligentné a zelené opatrenia)

Koncept smart škôl sme si vybra-
li preto, že plánujeme investovať do 
vzdelávacej infraštruktúry a jej trans-
formácie. Chceme, aby vzdelávanie bolo 
digitálne, zelené, inkluzívne a globálne 
s tým, že podporujeme aj celoživotné 
vzdelávanie. Zasadzujeme sa, aby škol-
ské zariadenia boli otvorené celý čas a 
stali sa z nich vzdelávacie kultúrne ko-
munitné centrá danej obce alebo mest-
skej štvrti.

Tieto ciele sa ocitli aj v Pláne obnovy, 
kde môžete nájsť zmienku o princípe 
smart škôl, ktorý sme minulý týždeň 
predstavili v Národnej rade SR na škol-
skom výbore. Navrhujeme niektoré 
oblasti financovať cez kohéznu politiku 
a ostatné cez Plán obnovy. Odhadujeme, 
že by to malo stáť 750 miliónov eur, čo je 
suma, ktorú župa vo svojom rozpočte ani 
zďaleka nemá.

Myšlienka, že by Plán obnovy mohol 
financovať zásadnejšiu reformu 
verejnej správy je ešte živá?    

Keď sa pripravovalo programové vy-
hlásenia vlády, SK8 predložila pozičný 
dokument, ktorý požaduje zásadne 
zmeniť financovanie samospráv a žúp. 
Snažíme sa dopracovať k vlastnému 
mechanizmu, na základe ktorého by 
sme určovali dane. Kým to tak nebude, 
tak samosprávy nebudú môcť rozhodo-
vať o svojom rozpočte.

Čo sa týka kompetencií, tak síce zo-
dpovedáme za regionálne školstvo, ale 
spravujeme iba 54 škôl zo 120. Okrem 
nás v kraji pôsobia aj cirkevné, štátne a 
súkromné školy. Ako môžeme za niečo 
zodpovedať v strednom školstve, keď 
spravujeme len jeho časť?

Sme za to, aby župy mohli viac dohli-
adať na regionálny rozvoj. Župa je tu 
na to, aby koordinovala správu územia, 
hľadala dohody, definovala priority a 
realizovala ich tam, kde to starostovia 
obcí nevedia. Toto je naša úloha, ktorá 
by mala byť oveľa viac zvýraznená v 
územnom plánovaní, či v distribúcii eu-
rofondov. 
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Č L Á N O K

Samosprávy sa 
pomaly zoznamujú so 

svojimi cudzincami

Archívna ilustračná snímka. Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca v aule 
Univerzity Komenského v Bratislave. [TASR/Dano Veselský]

A U T O R : Z u z a n a  G a b r i ž o v á  |  E U R A C T I V. s k
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Projekt KapaCITY pomáha samos-
právam pochopiť, ako pristupovať 
k cudzincom na svojom území. Je 

to skôr maratón ako šprint, hovorí Elena 
Gallová Kriglerová.

Integrácia cudzincov prebieha pre-
dovšetkým na miestnej úrovni. Viac-
eré slovenské samosprávy sa postupne 
zoznamujú s odpoveďou na otázku, 
prečo je aktívna práca s cudzincami 
dôležitá.

„Kým si samosprávy tú potrebu vôbec 
uvedomia, trvá to dlhšie. Na začiatku 
projektu sa ukázalo, že samosprávy ani 
nemali informácie o tom, koľko cudzin-
cov u nich žije,“ hovorí pre EURACTIV.
sk Elena Gallová Kriglerová z Centra pre 
etnicitu a kultúru (CVEK), ktoré sa na re-
alizácii projektu podieľa.

Projekt KapaCITY spája štyri samos-
právy – mestá Bratislavu, Trnavu, Ban-
skú Bystricu a Košický samosprávny 
kraj. Podporila ho aj Únia miest Slov-
enska. Jeho hlavným cieľom je podpora 
integrácie cudzincov na lokálnej úrovni 
a financuje ho Fond pre azyl, migráciu a 
integráciu Európskej únie.

Koordinátorom projektu je Liga za 
ľudské práva (HRL), podieľajú sa na ňom 
aj ďalšie mimovládne organizácie s bo-
hatými skúsenosťami s integračnými 
politikami – spomínané Centrum pre 
výskum etnicity a kultúry (CVEK), ale aj 
občianske združenie Marginál a Nadácia 
Milana Šimečku.

Na začiatku projektu bolo mapovanie 
a analýza potrieb na strane cudzincov aj 
samospráv. „Samosprávy často fungujú 
tak, že hasia problémy, ktoré vznikajú. 
Hovorili nám: ‘Nemáme s cudzincami 
žiadny problém, takže sa tomu nepotre-
bujeme venovať’,“ popisuje začiatky Kri-
glerová.

Podobnú skúsenosť popisuje aj ri-
aditeľka Ligy za ľudské práva Barbora 
Meššová. „Samospráva a cudzinci sú dve 
skupiny, ktoré o sebe až tak veľa neve-
dia. Na začiatku prevládalo vnímanie 
cudzincov ako turistov, v rámci rozvoja 
cestovného ruchu. Až v druhom slede to 
bol fakt, že sú to vlastne aj obyvatelia.“

Projekt KapaCITY posúva vzájomné 
pochopenie ďalej, hoci pozvoľna.

„V niektorých mestách to ide lepšie, 
v niektorých horšie. Je to dlhý proces, je 
to skôr maratón ako šprint. Nedá sa to 
zmeniť z týždňa na týždeň, ani z roka 
na rok. V podstate už len uvedomenie 
témy je veľmi dôležité a to v tých samos-
právach nastalo,“ myslí si Kriglerová.

Jednou z najvýraznejších potrieb 
cudzincov, ktorí žijú na Slovensku, sú 
dostupné informácie. „Vidíme to aj teraz 
pri plošnom testovaní, všetky informácie 

sú v slovenčine,“ spomína ilustratívny 
príklad Meššová.

Cudzinci nevedia, čo má samospráva 
v kompetencii a nevedia, s čím sa na ňu 
môžu obrátiť. Na druhej strane, samos-
práva často nevie, aké má kompetencie 
voči cudzincom.

Jedným z výstupov projektu by mal 
byť aj základný welcome package teda, 
základný súbor informácií v cudzích 
jazykoch, nie len v slovenčine, ktorý by 
samosprávy vedeli poskytnúť.

V ňom by mali vysvetliť, aké majú 
kompetencie a aké životné situácie môže 
obyvateľ – cudzinec – na úrade riešiť. Sú 
to najmä oblasti školstva, sociálnych 
vecí a zdravotníctva. Samospráva môže 
totiž napríklad určiť poskytovateľa zdra-
votnej starostlivosti.

V druhom slede sú to informácie 
o platení miestnych poplatkov alebo o
účasti na voľbách, v ktorých môžu voliť
aj cudzinci.

Dnes väčšina samospráv nemá na 
svojich stránkach informácie v inom 
než slovenskom jazyku. Banská Bystrica 
takúto podstránku už má, ostatné ju v 
spolupráci s partnerskými organizáci-
ami doťahujú.

Elena Gallová Kriglerová vysvetľu-
je, že pre CVEK bolo dôležité budovanie 
interkultúrnych zručností samospráv. 
„Veľmi často k tomu samosprávy pris-
tupujú spôsobom: Všetkým obyvateľom 

ALFA A OMEGA: 
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rovnako. Že oni nerozlišujú, či to sú 
alebo nie sú cudzinci. To sme na trénin-
goch s nimi prechádzali. Cudzinci môžu 
mať veľa špecifík, či už jazykových, 
kultúrnych alebo aj právnych vyplýva-
júcich z ich právneho statusu.“

Zástupcovia slovenských samospráv 
absolvovali v rámci projektu študijnú 
cestu do Prahy a Brna, ktoré sú v téme 
integrácie cudzincov ďalej. Využívajú 
napríklad komunitné tlmočenie. „U nás 
sa tlmočenie neráta ako sociálna služba, 
tým pádom sa to nerieši v rozpočtoch. 
V Čechách majú interkultúrnych pra-
covníkov, čo sú zástupcovia komunít, 
starostlivo vyberaní ľudia, ktorí sú mos-
tom medzi krajinou a vedia tlmočiť aj 
kultúrne koncepty,“ vysvetľuje Meššová. 
„U nás je to v plienkach,“ dodáva.

Je podľa nej dôležité, aby si samos-
právy vedeli takýchto kultúrnych 
mediátorov zabezpečiť, keďže to bude 
čoraz viac potrebné.

ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI

Dnes už viaceré samosprávy vyvíjajú 
vlastné aj aktivity. Hoci v Banskej By-
strici nie je, na rozdiel od Bratislavy či 
Trnavy, cudzincov až tak vidieť, mesto 
sa začína v oblasti školstva zaujímať o to, 
aké deti tam chodia do škôl a ako by ich 
mohli podporiť.

Hlavné mesto Bratislava ide ďalej a 
má plány na vytvorenie platformy cudz-
incov ako poradného zboru. Zapája ich aj 
do rôznych paticipatívnych aktivít.

Košický samosprávny kraj má 
iné kompetencie ako mestá, skôr vie 
metodicky zastrešovať túto tému pre 
samosprávy. Kraj na základe analýzy a 
podrobnému výskumu situácie cudzin-
cov na svojom území uznal, že je pred-
poklad, že počet cudzincov bude v kraji 
narastať. Stal sa prvým z krajov, ktorý si 
spravili regionálnu stratégiu pre cudz-
incov. „Košický samosprávny kraj má 
spracovanú regionálnu integračnú kon-
cepciu,“ napísala hovorkyňa predsedu 
KSK Anna Terezková.

V košickej župe sa cudzinci koncen-
trujú v meste Košice. Aj mesto sa preto 

MEDZIKULTÚRNE 
ZRUČNOSTI
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téme otvorilo a dnes už napríklad má na 
stránke informácie v angličtine, má aj 
integračnú politiku.

Tretina všetkých zahraničných 
obyvateľov na Slovensku žije v Brati-
slavskom kraji. „Bratislava vždy bola 
priateľská voči cudzincom a chcem, 
aby to pod mojím vedením tak bolo 
aj naďalej,“ hovorí pre EURACTIV.sk 
župan Juraj Droba (SaS).

Otázka pobytu cudzincov bola jedna 
z tém, ktorú BSK riešil v koncepcii so-
ciálnej inklúzie kraja. Plánuje preložiť 
časti webstránky do angličtiny alebo 
iného jazyka a chystá tiež prieskum, 
aké majú cudzinci a ich deti potreby v 
školstve. „Informácie z tohto priesku-
mu budú užitočné pre základné, ako 

aj stredné školy. Samozrejme, budeme 
riešiť aj kurzy slovenského jazyka,“ 
dodáva župan.

Vzťah samosprávy k cudzincom 
ovplyvňuje aj atraktivitu daného mesta 
pre prípadnú kvalifikovanú pracovnú 
silu. „Máme anekdotický príklad, kedy 
chcel do mesta prísť zamestnávateľ a 
pýtal sa, či majú politiky na integráciu 
zamestnancov. Keď sa ukázalo, že nie 
tak si vybrali inú krajinu, ktorá to mala,“ 
hovorí Kriglerová. Pre rozvoj mesta je 
podľa nej dôležité, aby bolo atraktívnym 
pre cudzincov. „Obávam sa, že v našom 

kultúrnom kóde to úplne nie, že by si to 
uvedomovali, ale podľa mňa je to otázka 
času.“

Predseda BSK Droba hovorí, že zača-
li diskusie o možnosti založiť centrum, 
ktoré by mohlo sčasti riešiť cudzincov, 
niečo ako expat center, podobne ako to 
robí napríklad Viedeň.

„Rakúsko motivuje ‘mozgy’ z tretích 
krajín, aby k nim prišli pracovať a žiť. 
Keď prídu do Viedne aj s rodinami, 
dostanú sa do centra, ktoré sa postará o 
všetko. Vyrieši bývanie, školu pre dieťa, 
zamestnanie pre manželku či manže-
la. Národné podnikateľské centrum už 
niektoré tieto služby poskytuje v anglič-
tine. Uvidíme, či sa prispôsobíme trendu 
ako Viedeň alebo Brno,“ hovorí župan.
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