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Európska spoločnosť prechádza hlbokou transformáciou,
ktorú poháňajú dva súvisiace procesy – dekarbonizácia
a automatizácia. Základom tejto transformácie budú práve
mestá, v ktorých žijú až tri štvrtiny obyvateľov. Ako sa s
o zmenami vyrovnávajú a ako budú mestá a samosprávy
v budúcnosti vyzerať?
Urbanizácia je jedným zo symbolov 20. storočia. Nezastavila
sa však ani po príchode nového milénia. V roku 2020 žilo
v mestách podľa Svetovej banky 75 percent všetkých Európanov.
Percentuálny podiel rastie bez prestávky už dlhé desaťročia.
Či je pokračujúca urbanizácia a odliv obyvateľov z vidieku
dobrou správou je otázne. Veľmi záleží aj na perspektíve, z ktorej
sa tento trend dívame. Výhodou je viac pracovných príležitostí,
dostupnosť vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, internetu či
kultúry. Na druhej strane sú však výzvy. Nie všetky mestá totiž
rýchly prílev obyvateľov zvládajú. Ten totiž vytvára tlak na ceny
bývania a mestskú dopravu. Samostatnou kapitolou je spôsob
adaptácie miest na klimatickú zmenu, ale aj ich úloha v jej
potlačovaní.
Dôležité však nie je len to, ako sa týmito výzvami vyrovnať, ale
aj kto presne by ich mal riešiť. Jednoducho povedané, aká veľká
by mala úloha miest a regionálnych samospráv. Práve tie sú
totiž občanom najbližšie. Na Slovensku je dôvera v miestne
samosprávy niekoľkonásobne vyššia ako v štát. Vyplýva to
z prieskumu agentúry AKO z februára 2021. Na stole je preto
otázka, či by samosprávy nemali v riadení vecí verejných
zohrávať dôležitejšiu úlohu.
Portál EURACTIV Slovensko vám v snahe zodpovedať na
tieto, ale aj ďalšie otázky, prináša sériu textov zameraných
na budúcnosť európskych miest a samospráv. Nájdete v ňom
rozhovor s urbanistkou Zuzanou Ladzianskou, v ktorom sa
dozviete, v čom sú mestá podobné živým organizmom. V ďalšom
rozhovore s viceprimátorkou Budapešti Katou Tüttő si môžete
prečítať o stave samospráv v Maďarsku, ale aj o tom, či sa dá
počas zápasu o demokraciu riešiť klimatická zmena. Špeciál
sa takisto dotkne dlho očakávanej slovenskej reformy verejnej
správy a ponúkne aj bližší pohľad na názory komunálnych
politikov na budúcnosť Európskej únie.
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O nás bez nás?

Na reforme verejnej správy sa vraj pracuje.
Samosprávy o tom nevedia
A u t o r : M i c h a l H u d e c | E U R A C T I V. s k

Hlavné námestie v Bratislave. [Pixabay]
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inisterstvo vnútra hovorí, že
na reforme verejnej správy
pracuje od nástupu novej
vlády. Samosprávy však vedomosť o
príprave nemajú. V jej dokončenie do
budúcich komunálnych volieb neveria.
Reforma verejnej správy bola jednou z priorít súčasnej vlády. V programovom vyhlásení sa spomína zoptimalizovanie procesov vo verejnej
správe, aby úrady nerobili zbytočné a
duplicitné činnosti a proces rozhodovania vo vzťahu k občanovi bol čo najjednoduchší. Vláda sa zároveň zaviazala k vytvoreniu komisie na analýzu
možností úpravy miestneho a regionálneho usporiadania samosprávy.
O reforme sa veľa hovorilo minulý
rok. Dokonca sa dostala aj do dokumentu Moderné a úspešné Slovensko,
ktorý vytvoril základy pre budúci Plán
obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Tu už bol aj konkrétny termín –
november 2022, keď by sa mali uskutočniť aj ďalšie komunálne voľby.
Potom však nastalo ticho, ktoré
trvá dodnes. Do plánu obnovy sa reforma nedostala, čo si vyslúžilo kritiku najväčších samosprávnych združení – Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska aj združenia samosprávnych krajov SK8.
Komisia pre reformu verejnej správy
mala vzniknúť ešte na jeseň minulého roku. Tento termín sa však nestihol. Podľa ministerstva vnútra, ktoré
je za reformu zodpovedné, sa komisia
formalizovala minulý mesiac. Predstavitelia samospráv však o nej vedomosť nemajú. Rezort vnútra tiež pre
EURACTIV Slovensko uviedol, že „nie
je dôležité, či nejaká komisia existuje,
ale či sa na reforme pracuje”.
Samosprávy dnes už neveria, že
sa reformu podarí dotiahnuť. „Je
úplne zrejmé, že komplexná reforma
(verejnej správy, pozn. red) nebude,”
uviedol pre EURACTIV tlačový odbor
Únie miest.
„Nie je to reálne,” odpovedal na
otázku portálu EURACTIV, či sa reformu podarí do stanoveného termínu
dotiahnuť Jozef Viskupič, predseda
Trnavského kraja a zároveň predseda
SK8.
Že sa celá reforma do jesene budúceho roku nestihne priznáva aj ministerstvo vnútra. Jeho tlačové oddelenie však uviedlo, že termín november 2022 v skutočnosti neplatí, hoci
Moderné a úspešné Slovensko ho do-
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slovne uvádza. Rezort vníma reformu
ako „kontinuálny proces” pre každú
vládu, ktorá musí kontinuálne reagovať na meniacu sa situáciu. „Niektoré
komponenty sa preto do budúceho
roka určite zrealizovať podarí”.

PREČO SAMOSPRÁVY
VOLAJÚ PO REFORME?
„Reformu verejnej správy budeme naďalej presadzovať. Tejto témy
sa nehodláme vzdať, považujeme ju
za absolútne kľúčovú pre zmenu fungovania systému správy štátu na Slovensku,” vyhlásil na tlačovej z mája
predseda ÚMS a primátor Trenčína
Richard Rybníček.
Na urýchlenie reformy tlačí
aj ZMOS a Združenie samosprávnych
krajov SK8. Napokon, ako vyplýva aj
z programového vyhlásenia, reformu
podporuje aj vláda. Slovensko je tak
v situácii, keď sa na potrebe reformy
zhodujú v podstate všetci relevantní
aktéri. Dôvodom sú nové technologické a demografické trendy, klimatická zmena aj zmena priestorového
pohybu obyvateľstva. Posledná reforma totiž prebehla pred už viac než 20
rokmi.
„Slovensko potrebuje modernizáciu verejnej správy viac ako reformu.
S odstupom dvoch desiatok rokov sa
ukazuje, že niektoré parametre pôvodnej reformy neboli nastavené dobre, a čo je horšie, žiadna ďalšia vláda
to neopravila,” uviedol hovorca ZMOS
Michal Kaliňák v stanovisku pre EURACTIV.
Kaliňák poukazuje napríklad na
privatizáciu dôležitých verejných
služieb, ktorá išla v ruka v ruke s poslednou reformou. Mestá a obce tak
dnes nemajú kontrolu nad fungovaním autobusových dopravcov. Aj preto mohli v roku 2006 na viac ako rok
prestať premávať trolejbusy v Banskej
Bystrici. Mesto sa totiž nevedelo dohodnúť so súkromným dopravcom
SAD Zvolen.
Združeniu miest a obcí, ktorý je
na Slovensku hlasom menších samospráv, chýba systematická podpora medziobecnej spolupráce. Tú by
mali aspoň čiastočne riešiť takzvané
Centrá zdieľaných služieb, ktoré sa
podporia z plánu obnovy. Cieľom je
posilniť administratívne kapacity samospráv.
Ďalší problém je samotné územnosprávne delenie. Po zmene a de-

centralizácii dlhodobo volá Richard
Rybníček, ale aj ďalší predstavitelia
samospráv či experti. Na problematiku súčasných okresov a krajov v
čase pandémie upozornil minulý rok
v komentári pre Denník N regionálny
geograf a analytik Konzervatívneho
inštitútu M.R. Štefánika Dušan Sloboda. Kaliňák poukázal aj na ďalší
aspekt. V zahraničí totiž nie je bežné,
že by sa územná jednotka hlavného
mesta rozprestierala aj za jeho hranice. V slovenskom prípade to tak však
je, čo spôsobuje, že Záhorie nemôže
v dôsledku bohatej Bratislavy čerpať
eurofondy.
„Prečo by politiky regionálneho
rozvoja a najmä finančné nástroje regionálneho rozvoja mali byť v Bratislave v rukách centrálnej vlády?” pýta
sa Viskupič.

AKO BY ZMENY MALI
VYZERAŤ?
EURACTIV Slovensko sa viacerých predstaviteľov samospráv a samosprávnych združení pýtal na ich
predstavu reformy verejnej správy.
V odpovediach sa najviac skloňovali
dve slová – decentralizácia a subsidiarita. Ako však zdôrazňuje Viskupič,
základným cieľom by však malo byť
efektívnejšie poskytovanie služieb
občanom.
„Verejná správa je tu pre občana a
nie naopak. Toto je úplne najdôležitejšie,” uviedol Trnavský župan. „Keď to
rozmeníte na drobné, tak to znamená
predovšetkým racionálne uplatnenie
princípu subsidiarity a zodpovedajúceho daňovo-finančného zabezpečenia,” dodal.
Svoju predstavu pre EURACTIV
Slovensko uviedla aj Únia miest: „Výrazné posilnenie právomocí volených
orgánov územnej samosprávy, posilnenie finančných zdrojov miestnej
samosprávy, zásadná zmenu finančného vyrovnávania regionálnych
rozdielov, a na to nadväzujúce úpravy
územnosprávneho
usporiadania,”
vymenoval tlačový odbor.
Reforma by mala stáť na princípe
subsidiarity a decentralizácie, dekoncentrácie. Zároveň by mala byť transparentná a mala by na nej v čo najväčšej miere participovať verejnosť. Bez
nej to nepôjde, lebo samospráva je tu
primárne pre obyvateľov,” objasnil
starosta mestskej časti Košice-Západ.
Väčšina opýtaných sa zhodla, že
Slovensko je v súčasnej podobe príliš
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centralizované a samosprávy by mali
dostať viac kompetencií. S prerozdelením kompetencií súhlasí aj ZMOS,
ktorý však zároveň varuje pred opakovaním scenára z poslednej reformy.
Združenie miest a obcí v princípe hovorí, že nové kompetencie by mal štát
na samosprávy prenášať až, keď im poskytne dostatočné finančné pokrytie.
ZMOS zároveň volá po takzvanom
odstupňovaní kompetencií. To znamená, že právomoci samospráv by sa
stupňovali podľa ich veľkosti, počtu
obyvateľov či iných faktorov. „Sme
široko ďaleko jedinou krajinou kde
má najmenšia obec, krajské mesto, a
dokonca aj hlavné mesto rovnakých
viac ako 4 300 kompetencií,” uviedol
Kaliňák.
„Mimoriadne dôležité je aj to, aby
parlament a vláda dali samosprávam
dostatok pokoja na prácu, pretože legislatívna smršť v podobe rýchlych a
častých zmien v zákonoch, a dokonca
aj mimoriadne nebezpečné úvahy o
zmenách parametrov komunálnych
volieb starostov a primátorov na
dvojkolové iba dokazujú, ako je neraz
vysoká politika vzdialená realite skutočných problémov miest a obcí,” dodal hovorca Združenia miest a obcí.
EURACTIV Slovensko sa na pred-
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stavu spýtalo aj ministerstva vnútra. To jednoznačne odmietlo rušenie
menších obcí a ich spájanie do väčších celkov. Tento krok sa často spomína ako spôsob k zefektívneniu služieb obyvateľov v rámci zmien územnosprávneho delenia. Tie ministerstvo nevylučuje. Prípadné zmeny by
mali prebiehať na základe funkčných
priestorových väzieb pri rešpekte k
prirodzenému pohybu obyvateľstva.
„Ďalším kritériom je kvalita vládnutia, ktorá je podmienená kapacitou
inštitúcií. A tá je do značnej miery
formovaná architektúrou verejnej
správy,” dodalo vnútro.

REFORMA ZA ROK?
O reforme sa hovorilo už pri vzniku vlády Igora Matoviča. Z programového vyhlásenia nevypadla ani
po jeho odstúpení a nástupe Eduarda
Hegera. Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme Rodina) oznámil ešte
v máji minulého roku vznik parlamentnej komisie pre reformu verejnej
správy, v ktorej mali mať zastúpenie
tri najväčšie samosprávne združenia.
Jej zostavením bol poverený predseda Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jozef

Lukáč, ktorý v júli 2020 oznámil, že
komisia vznikne do septembra.
Do septembra 2020 však nevznikla. Podľa ministerstva vnútra sa sformalizovala až minulý mesiac v jeho
gescii. Zaujímavosťou však je, že ani
jedno zo samosprávnych združení o
jej zriadení nevie.
Odpovede jednotlivých združení
na otázku, či ministerstvo vnútra o
reforme komunikuje, a či o zriadení
Komisie niečo vedia zneli takto:
• ZMOS: „…čakáme na moment,
kedy bude zriadená komisia pre
modernizáciu samosprávy, ktorú
mala vláda Igora Matoviča, ale aj
vláda Eduarda Hegera v progranmovom vyhlásením.”
• ÚMS: „Komunikácia neexistuje a
nemôžu ju nahradiť občasné individuálne kontakty s jednotlivými
členmi Únie miest Slovenska.”
• SK8: „ O zámeroch ministerstva
vnútra v tomto smere nemáme
konkrétne informácie.”
Ministerstvo vnútra tvrdí, že sa
momentálne nachádza vo fáze „koncepčnej a analytickej práce, mapovania procesov, vyčíslovania rozpočtových dopadov a komunikácie so
všetkými dotknutými aktérmi”. Kto
presne sú dotknutí aktéri, je otázne. n
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ROZHOVOR

Urbanistka Ladzianska: Autá by som

v centre Bratislavy zakázala
A u t o r : M i c h a l H u d e c | E U R A C T I V. s k

Súkromný archív. [Zuzana Ladzianska]
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a Slovensku sme stále nepochopili, že individuálna
doprava musí byť v mestách
podradená verejnej. Ak chce niekto v
meste používať auto, mal by si to odtrpieť, hovorí architektka a urbanistka
ZUZANA LADZIANSKA.
Zuzana Ladzianska je vysokoškolská
pedagogička, architektka a urbanistka.
Pôsobí na oddelení priestorového plánovania na Slovenskej technickej univerzite. Venuje sa najmä územnému plánovaniu, urbanizmu a regenerácii územia.
V rozhovore sa dozviete:

• prečo sa mesto dá považovať za
•
•
•
•

živý organizmus,
čím je Bratislava výnimočná,
akým problémom čelia mestá pri
raste počtu obyvateľov,
akými spôsobmi možno v centre
mesta utlmiť dopravu,
a prečo je rušenie krátkodobých
lístkov v rozpore s modernou urbanistikou.

Čo si ako architektka všímate pri
návšteve cudzích miest?
Sústredím sa na všetko, čo ma zaujíma. Začnem historickým centrom,
pokračujem novou výstavbou, leziem
na každú vežu, ktorá je dostupná, aby
som mesto videla z výšky. Fascinuje
ma všetko, čo je na danom meste výnimočné. Mám veľmi rada, keď ma
sprevádza niekto, kto mesto pozná aj
z druhej strany. To znamená nielen
turistické atrakcie, ale aj skryté zákutia. Rada objavujem zabudnuté krásy
každého mesta.
O čom vlastne hovoríme, keď hovoríme o meste? Sú to budovy, verejné
priestory, ľudia, alebo kombinácia
všetkého?
Mesto bez ľudí nie je mesto. Rôzne komunity sú veľmi dôležité, ale
mesto takisto tvoria budovy či doprava. Mesto je kombinácia všetkého.
V meste očakávam ruch a život. To
však nemusí znamenať, že to v meste neustále hučí. Niektoré mestá sú
kľudné, a preto ich ľudia vyhľadávajú.
Vždy je to o danom príbehu. O tom,
čím to mesto žije. Keď idem do mesta,
chcem vidieť ľudí a chcem vidieť ako
žijú. Samozrejme, do mesta sa musím
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nejako dostať, k čomu niekedy patria
kilometrové zápchy. Je to zmes všetkého.
Viackrát ste spomenuli jedinečnosť
a originalitu. Ja som si v rámci prípravy na dnešný rozhovor prešiel
niektoré vaše akademické texty.
Zaujala ma práca z roku 2017 s názvom City as a Personality (mesto
ako osobnosť), v ktorom o mestách
hovoríte ako o živých organizmoch
a zdôrazňujete potrebu konštrukcie
mestskej „osobnosti”. Viete to vysvetliť?

nemajú vyhranenú identitu. Niektoré
ju zase majú, ale nekomunikujú ju
správne alebo ju nekomunikujú vôbec, pretože to nechcú alebo nepotrebujú. Veľmi závisí aj od vedenia mesta, do akej miery mu na meste záleží a
chce sa oňho starať a umelecky povedané, rozvíjať jeho osobnosť.
Pýtal som sa aj preto, lebo mestá
hrajú vo fungovaní spoločnosti čoraz
dôležitejšiu úlohu, čiže mi príde
správne vedieť, o čom tu vlastne hovoríme. Väčšia úloha spočíva v tom,
že v nich žije čoraz väčšie percento
obyvateľov. Je to podľa vás dobre?

Každé mesto je skutočne jedinečné. Keď idem do Viedne, očakávam
nádych vznešenosti a histórie z cisárskych čias. Tú honosnosť a noblesu.
Chcem mať závan toho, ako mesto vyzeralo v časoch najväčšej slávy. Pokiaľ
viem, v Bratislave majú turisti záujem
tiež najmä o to historické. Osobne sa
však vždy ľudí, ktorých sprevádzam
spýtam, či chcú vidieť iba to historické alebo aj to niečo iné. Ak povedia
niečo iné, beriem ich na UFO alebo
aj do Petržalky, najväčšie slovenské
sídlisko. Keď ma prišli navštíviť niektorí kamaráti urbanisti, chceli totiž
vidieť hlavne Petržalku. Tú je paradoxne najlepšie vidno z hradu. Je to
o tom jedinečnom, čo mesto ponúka.
O hľadaní výnimočnosti. Mesto je
osobnosť, ktorá žije, a ktorá sa rozvíja.
Zároveň má jazvy z minulosti, s ktorými sa musíme vysporiadať a naučiť
sa s nimi žiť.

Je to prirodzený vývoj. Kedysi
ľudia žili najmä na vidieku, pretože
ich jediným záujmom bolo, tvrdo povedané, prežiť. Aby ľudia mali jedlo,
museli si ho vyrobiť. Dnes to už nie
je potrebné. Väčšina ľudí už nemusí
robiť na poli, pretože to za nás spravia stroje, ktoré riadi možno niekoľko
ľudí. Dostali sme sa úplne inde a potreba života na vidieku sa vytratila.
Zmysel života na vidieku sa pre mnohých ľudí stratil, lebo stratili svoju
obživu. Je logické, že sa rozhodli prísť
do miest, kde majú viac možností. Je
to prirodzený vývoj, ktorý bude pokračovať. Mestá totiž dnes jednoducho povedané, ponúkajú viac. Postupne sa posúvame do sektoru služieb a
vedy a výskumu, ktoré sa koncentrujú do miest.

Čím je Bratislava výnimočná?

Pozrime sa na Slovensko. Keď si
prepočítame počet bytov na obyvateľa, zistíme, že v porovnaní s európskym priemerom zaostávame
približne o 250 bytov na tisíc obyvateľov. Jednoducho povedané, máme
obrovský deficit bytových jednotiek
na počet obyvateľov. Z väčších slovenských miest nestíha žiadne. Musím
sa opäť vrátiť do Bratislavy, pretože
to je mesto, do ktorého smeruje prirodzený ťah obyvateľstva. Bratislava
je ukážkovým príkladom mesta, ktoré rast obyvateľstva nezvláda, hoci
je pravdou, že v uplynulom období k
tomu prispela aj kríza spojená s koronavírusom, v dôsledku ktorej sa viaceré projekty zastavili.

Povedala by som, že veľkým kontrastom medzi historickou a modernou časťou. Bratislava je historická
aj relatívne zachovalá, hoci sa nájdu
takpovediac čierne body. Historická
časť je potom v ostrom kontraste s
rozvojom, ktorý prišiel v 70. a 80. rokoch, a ktorý stále pokračuje.
Keď zdôrazňujete potrebu vytvoriť mestskú osobnosť, implikujete
tým, že nie všetky mestá ju majú. Je
to tak?
Niektoré mestá ju majú výraznejšiu, iné menej. Je to ako s ľuďmi. Niektorých musíte spoznávať dlhšie, aby
ste pochopili, čo sú zač. Rovnako aj
pri mestách. Niektoré mestá skutočne

Stíhajú sa mestá vyrovnávať s rýchlym rastom obyvateľov?

Sú riešením nájomné byty?
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Téma nájomných bytov je obrovská samostatná kapitola. Máme
najmenší počet nájomných bytov v
Európe, a to treba zobrať do úvahy, že
pred nežnou revolúciou sme ich mali
neúrekom a boli sme v Európe lídrami. Fond nájomných bytov u nás v
podstate neexistuje. Do veľkej miery
to suplujú súkromníci. To znamená,
že tí, ktorí na to majú, nakupujú byty
a potom ich prenajímajú. Toto ale nie
je riešenie, pretože proces je zložitejší.
Najskôr sa musí nájsť developer, ktorý
byty postaví. Potom prídu ľudia, ktorí
si ich kúpia, a ktorí ich prenajmú. Nemyslím si, že súkromní developeri by
mali suplovať úlohu štátu. Mal by to
prebrať štát a samosprávy.
Ďalším problémom je, že bytový
fond je prestarnutý. Je to tak?
Áno. Bytovú výstavbu máme prevažne zo 70. a 80. rokov. Ak dnes majú
panelové domy 40 alebo 50 rokov, sú
už v druhej polovici svojej životnosti.
Keď sa stavali, životnosť sa odhadovala na zhruba 80 rokov. V dnešnej dobe
a s dnešnými technológiami vieme životnosť budov predĺžiť, ale tu je dôležité podotknúť, že sa musí udržiavať.
Krásny príklad, čo sa stane s panelákom, keď ho neudržiavame, nájdeme
na košickom sídlisku Luník IX.
Je veľmi dôležité, aby sme tento
faktor zobrali do úvahy. Veľké sídliská nájdeme v mnohých slovenských
mestách, nielen v Bratislave. Čo sa
stane v roku 2050, keď veľká časť bytovej zástavby bude na konci svojej
pôvodnej životnosti? Pre mestá to
bude veľká výzva. Hovoríme o stovkách tisícoch bytov.
S rozvojom miest a prílivom obyvateľov súvisí aj doprava. Keď som
bol menší, bol som fanúšikom istej
počítačovej hry, v ktorých má hráč
úlohu vybudovať a riadiť mesto.
Pamätám si, že bola pomerne prepracovaná a s rastúcim obyvateľstvom sa v podstate zmenila na
manažment dopravy. Je to zjednodušenie, ale nie je to tak aj v skutočných mestách? Mnohé z metropol
vrátane Bratislavy majú s dopravou
problém…
Doprava je neoddeliteľnou súčasťou miest. Je fascinujúce sledovať,
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ako rozdielne k doprave pristupujú
niektoré mestá v zahraničí a mestá na
Slovensku. Na Slovensku sme myslením 20 až 30 rokov pozadu. Pochopiteľne, je to spôsobené revolúciou, ktorá priniesla zmenu v podstate zo dňa
na deň. Západné mestá mali možnosť
prispôsobovať sa trendom dlhé roky a
postupne. U nás sme stále nepochopili, že individuálna doprava v mestách
nie je cesta vpred. Mám pocit, akoby
si naša generácia v strednom veku napĺňala túžby, ktoré si v minulom režime nemohli plniť. Potrebujú vlastniť.
Nielen autá, ale napríklad aj byty,
akoby sa chceli uistiť, že im to už nikto nevezme. Zdá sa mi, že na západe
sú v tomto ďalej a týmto vývojom si už
prešli. Cítiť to na mladšej generácii,
ktorá si viac uvedomuje potreby doby.
Ak sa rozprávame o klimatickej
zmene, doprava je jednou z prvých oblastí, ktorej sa treba venovať, a v ktorej potrebujeme znížiť emisie. Väčšina západných miest je stavaných
na verejnej doprave, ktoré sú zväčša
kombináciou viacerých módov dopravy. Osobná doprava existuje, ale
je utlmená alebo si ju jednoducho povedané musíte odtrpieť. U nás na to
ľudia nadávajú, ale pravdou je, že to
je úplne prirodzené. Ak niekto chce v
meste používať auto, mal by si to odtrpieť.
V rámci príprav na tento rozhovor
som čítal rozhovor s newyorským
urbanistom Fredom Kentom. Ten
konštatuje, že mestá sme uplynulé
desaťročia projektovali pre autá, nie
pre ľudí. Súhlasíte?
Povedala by som, že takto to funguje v Spojených štátoch. Nie u nás.
Pred revolúciou bolo Československo postavené na koľajovej doprave.
Stačí sa pozrieť na sieť koľajovej dopravy pred rokom 1989 a porovnať ju
s cestnou sieťou. Až po revolúcii sme
sa začali viac sústreďovať na cestnú
sieť, či už pri osobnej doprave alebo
pri nákladnej.
V Spojených štátoch je to iné.
Mestá tam skutočne projektovali pre
autá. V Európe sa mestá stavali pre
ľudí a postupom času sa postupne
začali prispôsobovať autám. Pozrime
sa na Bratislavu. Za posledných pár
desiatok rokov pribudli štyri mosty.
Dovtedy stačil jeden. A všetky okrem
Starého mosta sú cestné. Existuje tu
tlak vyrovnať sa s rýchlym nárastom

osobnej cestnej dopravy. V Spojených
štátoch sa mestá stavali inak.
Pri tejto debate mi napadá príklad
Tallinnu. Pamätám si, že som bol
veľmi prekvapený, keď som videl
ulice dizajnované najmä pre ľudí,
nie pre autá. Je tam bežné, že chodník má na ulici rovnocenné postavenie s cestou. Keď sa však pozrieme
na Bratislavu, príde mi že cesty sú
chodníkom nadradené. Predpokladám, že sa však len tak nedá premeniť pol cesty na chodník, či áno?
Dá sa to. Utlmenie dopravy môže
fungovať aj v Bratislave. Príkladom
je starý Prior na Kamennom námestí.
Za zlatej éry Prioru, pred časom moderných nákupných centier, keď bol
Prior jediným obchodným domom v
Bratislave, boli v okolí obrovské davy
ľudí. Nebála by som sa hovoriť o tisícoch ľuďoch denne, ktorí sa prelievali
cez cestu z Námestia SNP na Kamenné
námestie. Križovatka nestíhala. Dnes
je to oveľa pokojnejšie. Máme tam
električky, áut ani ľudí tam nie je tak
veľa ako zvyklo byť. Bol to prirodzený
vývoj súvisiaci so suburbanizáciou v
bratislavských mestských častiach a s
výstavbou nákupných centier. Prišlo
to však rýchlo, v priebehu niekoľkých
rokov Prior a okolitý priestor v podstate zomrel.
Tomu rozumiem. Bol to ale prirodzený vývoj. Ja som hovoril o situácii, keď by sme zrušili pol cesty a
namiesto nej rozšírili chodník.
To sa ale na Námestí SNP stalo tiež.
Námestím SNP kedysi chodil autobusy. Okrem neho tam boli električky
aj autá. Bola to rušná ulica, dnes je to
skoro pešia zóna. Bratislava z tade postupne stiahla autobusy, aby spravila
miesto zaujímavejšie pre ľudí. Bolo to
úmyselné a regulované.
Ste za zákaz áut v centre Bratislavy?
Áno. Napriek tomu, že som šofér,
som predovšetkým urbanista. Do
centra autá nepatria. Keď už, tak v obmedzenom režime. Vzhľadom na geografiu Bratislavy a rozmiestnenie jej
hlavných ťahov však treba povedať, že
to považujem za nemožné. Myslím, že
v centre Bratislavy pomaly dosahujeme maximum. Neviem si predstaviť,
že by sme dokázali z centra dopravu
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úplne vytlačiť. Druhá otázka je, či by
sa s priestormi v centre nedalo pohrať
tak, aby sme ich spravili pre ľudí príťažlivejšími.
Ďalšou možnosťou, ako dopravu v
centre utlmiť, je rozvoj mestských
častí tak, aby z nich ľudia nemuseli
odchádzať.
Toto je trend známy ako mesto
krátkych vzdialeností, alebo aj 15-minútových miest. To je koncept, ktorý
hovorí, že každý občan by mal mať
všetky zariadenia potrebné pre život
dostupné v okolí pätnástich minút
pešo od svojho bydliska. Tento koncept zastávam s malou zmenou. Hovorím, že do pätnástich minút, ale aj
za použitia verejnej dopravy. Auto by
som z toho vynechala. V tomto ohľade si myslím, že bratislavský magistrát spravil veľkú chybu, keď zrušil
15-minútové lístky na mestskú hromadnú dopravu. Veľa ľudí v reakcii
na pandémiu zmenilo svoje vzorce
správania a MHD využívali práve na
malé vzdialenosti. Nerozumiem, pre-
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čo si musím na dve zastávky kupovať
pol hodinový lístok. Je to v rozpore s
novodobou filozofiou o rozvoji miest.
Mám pocit, že magistrát chcel
týmto krokom podporiť nákup dlhodobých lístkov.
Lenže v čase, keď neviem, či nebudem musieť znovu zostať na niekoľko
mesiacov doma, sa mi to neoplatí.
Bratislavskú MHD využívam od svojich desiatich rokov a ročnú električenku som nikdy nemala. Nikdy sa
mi totiž neoplatila. Až dnes, keď ju
výrazne zlacneli, a keď mi zrušili niektoré priame spoje, sa mi to finančne
začína vyplácať, lenže v celej tej neistote si nie som istá, či ju vôbec budem
môcť využívať. Priznávam, že nad kúpou ročnej električenky rozmýšľam,
ale z pohľadu urbanizmu je to krok
späť. Berieme ľuďom motiváciu hýbať
sa v krátkych vzdialenostiach a berieme im aj motiváciu prepravovať sa v
MHD, pretože na krátku vzdialenosť
si musia kúpiť pol hodinový lístok.
Niektorí potom radšej sadnú do auta.

Nesúhlasím s argumentáciou magistrátu, že ide o podporu dlhodobých
lístkov, pretože mňa osobne zrušenie
15-minútových lístkov prinútilo sadnúť do auta.
Je Bratislava dostatočne veľ ká na implementáciu 15-minútového mesta?
Určite. Dokonca, to v minulosti aj
tak bolo. Historická Bratislava je totiž
iba dnešné centrum. Podunajské Biskupice, Rača, Jarovce, Rusovce, Devínska Nová Ves, Lamač a ďalšie okrajové
mestské časti sú všetko dediny, ktoré
prirodzeným vývojom zrástli s Bratislavou. Predtým fungovali ako samostatné jednotky a väčšina poskytuje
všetku potrebnú infraštruktúru a občiansku vybavenosť. Problémom sú
nové rozvojové územia, ktoré tak nefungujú. Zoberme si Bory. Máte tam
banku, obchody, otvorili materskú
škôlku. Nie je tam však škola, čo je pre
rodiny problém a robí to ľudí závislejšími na autách. Staršie mestské časti
na princípe 15-minútových miest už
fungujú. Nové mestské časti nie. n
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ROZHOVOR

Viceprimátorka Budapešti: Orbán sa

ešte dá poraziť, ale ďalšie
voľby sú otázkou života a smrti
A u t o r : M i c h a l H u d e c | E U R A C T I V. s k

Viceprimátorka Budapešti Kata Tüttő.
[European Committee of the Regions]
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C

ieľom Viktora Orbána je deštrukcia samospráv. Vláda nám
berie peniaze aj právomoci a šíri
neuveriteľné množstvo lží. Budúcnosť
ale ešte nie je daná. Vieme ho poraziť, hovorí viceprimátorka Budapešti KATA TÜTTŐ.
Kata Tüttő je maďarská politička a
ekonómka. Je členkou Maďarskej socialistickej strany. Od roku 2019 pôsobí ako viceprimátorka Budapešti. Na starosti má
zelenú agendu a odpadové hospodárstvo.
V rozhovore sa dočítate:

• aké má Viktor Orbán plány pre Bu•
•
•
•

dapešť,
v akom stave sa nachádzajú maďarské samosprávy,
aká je nálada pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami,
či je možné v čase upadajúcej demokracie bojovať s klimatickou
zmenou,
a čo znamená udržateľná demokracia.

Aké je to byť v opozícii Viktorovi
Orbánovi?
Náročné. Čelíme obrovskému
množstvu útokov. Nevedela som si
ani len predstaviť, koľko lží o nás
môže bez následkov šíriť. Vytvára veľmi nepriateľskú atmosféru. To znamená, že aj implementácia rôznych
opatrení z nášho programu je neuveriteľne náročná. Keď v meste staviame nové cyklotrasy, označí nás ako
nepriateľov vodičov, ktorí sa ich chcú
zbaviť alebo ich zabiť. Keď sme zavádzali biodiverzitné pásy, označil nás
ako tých, ktorí v meste robia neporiadok. K jednému konkrétnemu miestu
dokonca prišli vládni zamestnanci a
ostrihali trávu, ktorá z podstaty veci
mala ďalej rásť. Vláda potom povedala, že musí za magistrát robiť jeho
prácu. Orbán šíri obrovské množstvo
lží. Je to psychicky náročné.
Na druhej strane nám vláda berie
veľké množstvo právomocí. V mnohých záležitostiach už nemôžeme
rozhodovať o tom, čo sa v našom meste deje. Po komunálnych voľbách sme
pritom od premiéra dostali sľub, že do
záležitostí Budapešti nebude zasahovať.
Aký je Orbánov vzťah k Budapešti?
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Viktor Orbán má dva osobné projekty. Jedným z nich sú olympijské
hry, ktoré môže v Maďarsku hostiť iba
Budapešť. Iba tu je na to potrebná infraštruktúra. Je to jeho sen a osobný
cieľ. Ľuďom sa to nepáči, pretože tu
máme veľa iných problémov, ktoré
musíme riešiť. Ešte pred poslednými
komunálnymi voľbami sme preto
zorganizovali referendum a olympijské hry sa zatiaľ podarilo zastaviť. Orbán prihlášku stiahol. Napriek tomu
však vidíme, že sa infraštruktúra pre
hry buduje. Bez súhlasu primátora.
Voláme to tajná olympijská infraštruktúra.
Hovorili ste, že má dva sny. Prvým
je olympiáda. Čo je ten druhý?
Účasť maďarskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta. Aj
cez koronakrízu sa veľa verejných financií investovalo do futbalu. Orbán
bral peniaze odkiaľ mohol. V očiach
verejnosti mu to pomáha. Podpora
futbalu má veľkú verejnú podporu.
Čo ešte Orbán pre Budapešť zamýšľa? Zdá sa, že v nej má plány.
Okrem olympijských hier sú tu ešte
dva veľké projekty. S prvým vláda prišla počas kampane pred komunálnymi
voľbami. V mestskom parku chcela
postaviť obrovskú kultúrnu štvrť s novým sídlom Národnej galérie. V centre
nemáme veľa zelene a nechceli sme o
tento park prísť. Boli sme proti. Po voľbách vláda ustúpila a projekt zastavila. Premiér nám sľúbil, že v ňom nebude pokračovať bez súhlasu primátora.
Aj tak sa však pokračuje.
Posledným veľkým projektom je
čínska univerzita, ktorú vláda odsúhlasila v utajení. Nebola o nej žiadna
otvorená komunikácia. Že sa bude
stavať sme zistili ako ktokoľvek iný.
V Maďarsku totiž máme núdzový
stav, vďaka ktorému vláda rozhoduje
dekrétmi. Žiadne debaty, žiadny parlament. V priebehu pandémie sme už
mali obdobie, keď sme ako primátori
a starostovia ostávali hore dlho noci,
pretože sme vedeli, že vláda tesne
pred polnocou schváli niečo, čo nás
ovplyvní. Bez nášho vedomia.
Znamená to, že Orbán takto zaobchádza aj s inými predstaviteľmi
samospráv?
Vo všeobecnosti to platí pre každú

samosprávu. Vláda nám berie peniaze aj právomoci. K mestám, kde vládne Fidesz má však špeciálny prístup.
Dáva im peniaze navyše. Predstavte
si to. Vláda zverejní zoznam desiatich
miest, ktorým poskytne podporu. A
vo všetkých vládne Fidesz. Takto to
funguje.
Hovoríte, že Orbán berie samosprávam právomoci. Ako to v praxi vyzerá?
Vláda si najskôr pod seba zobrala nemocnice. Potom centralizovala
celú zdravotnú starostlivosť. Pokračovala školami a vzdelávaním.
Centralizovalo sa aj nakladanie s odpadom. V Budapešti máme vlastnú
spoločnosť, ktorá zváža a spracováva
odpad. Nemáme, ale žiadnu moc nad
poplatkami za odpady. Dokonca nemôžeme poplatok ani vyberať. Vyberá ho vláda a niečo vracia mestu. Vracia však oveľa menej ako je celková
suma, ktorú občania na odpadoch zaplatili. Nedávno sa vláda rozhodla, že
celé odpadové hospodárstvo v krajine
sa bude centralizovať a privatizovať.
Bude to riadiť jedna spoločnosť.
Obmedzili nám tiež prístup k pôžičkám, napríklad od Európskej investičnej banky (EIB). Pred časom sa
nám podarilo vybaviť veľkú pôžičku.
Chceli sme ozeleniť verejnú dopravu.
Kúpiť nové autobusy a rozšíriť električkové trate. Predtým, ako sme pôžičku finalizovali, ale vláda vydala
nariadenie, v ktorom stálo, že na takúto pôžičku potrebujeme súhlas vlády. A tá nám ho nedala. Nespravili totiž vôbec nič. Ani nám len nepovedali
nie. Jednoducho nás odignorovali.
S vládou teda vôbec nekomunikujete? Neviem si to veľmi predstaviť.
Máme oficiálny kanál, cez ktorý
Budapešť a vláda komunikujú. Bola
to iniciatíva predošlého primátora,
ktorý bol z Fideszu. Z času na čas sa
v jeho rámci stretávame, ale žiadny
zo sľubov, ktoré nám vláda dala, ešte
nesplnila. Úplne nás vynechala z
Nástroja pre obnovu a odolnosť. Na
výber sme jej pritom dali viac ako 100
projektov. Povedali sme, že sa uspokojíme aspoň s úverovou časťou plánu obnovy. Naše projekty sú vhodné
aj na tento spôsob financovania, pretože pôžičky vieme splatiť. Napríklad
projekty zlepšenia energetickej efek-
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tívnosti budov. Tie peniaze by sa nám
vrátili. Vláda sa ale rozhodla, že žiadny z našich projektov nie je vhodný a
možnosť pôžičiek nevyužije.
Čo teda ako vedenie mesta môžete
robiť?
Musíme zmeniť vládu. Prosíme
Brusel o priame financovanie pre
mestá, pretože chceme splniť naše
sľuby a dosiahnuť ciele. Voľby sú budúci rok a opozícia sa zomkla. Máme
mnohých primátorov a starostov a
momentálne hľadáme najlepšieho
možného kandidáta (rozhovor vznikol ešte pred druhým kolom primárok, z ktorých ako víťaz vzišiel konzervatívec Peter Márki-Zay, pozn.
red.). Ako najlepší kandidát mi príde
niekto z lídrov miest. Primátor Budapešti Gergely Karácsony takisto
kandidoval, ale nakoniec sa rozhodol
odstúpiť. Nasledujúce voľby sú pre samosprávy otázkou života a smrti.
Je podľa vás Orbána možné poraziť?
Áno. Preto sme sa spojili. Ešte stále sa to dá…
…Aj napriek tomu, že premiér zmenil mnohé zákony vo svoj prospech,
aby si uľahčil znovuzvolenie?
Môže zmeniť, aké zákony chce. To
vieme a počítame s tým. Uvedomujeme si, že vláda môže každý deň zmeniť spôsob volieb a upraviť volebný zákon. Dokonca to nemusia ani komunikovať, pretože máme núdzový stav.
Nemôžeme však žiť v strachu. Som
optimistka a verím, že budúcnosť nie
je daná. Budeme bojovať, aby sme ju
zmenili k lepšiemu.
Ako podstatné sú zelené témy v krajine, ktorej hrozí zánik demokracie?
Rozprávame sa o nich veľa. Hovorím, samozrejme, o liberálnych
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primátoroch a predstaviteľoch samospráv. V Budapešti sme vyhrali voľby
so zelenou agendou. Témami kampane bola klimatická zmena a dostupné
bývanie. Spolu s podobne naladenými
primátormi sme však, nanešťastie, jediní, kto o týchto témach hovorí. Vládu nezaujíma klimatická zmena ani
Európska zelená dohoda. Keď vláda
spomína európske záležitosti, vždy je
to len Brusel, ktorý utláča Maďarov.
Aj maďarská vláda ale musí dodržiavať európske pravidlá. Z plánu
obnovy musí ísť na zelenú obnovu
37 percent alokácie. V európskych
investičných a štrukturálnych fondoch je podobná podmienka. Aký
má vláda v tejto oblasti program?
Maďarská vláda pozostáva z právnikov. Vždy vedia nájsť tenkú hranicu, šedú zónu v rámci pravidiel Únie.
Vždy sa im to podarí a vedia si to obhájiť. Je to nemorálne a neetické, nie
však nelegálne.
Budapešť nedávno hostila Fórum
pre budovanie udržateľnej demokracie. Musím sa priznať, že slovné
spojenie udržateľná demokracia si
osobne s Maďarskom nespájam. Čo
udržateľná demokracia znamená
pre vás?
Zistili sme, že potrebujeme zvýšiť
participáciu občanov. V boji o demokraciu potrebujeme mať občanov na
svojej strane. Musíme im vysvetliť, čo
demokracia znamená. Takisto sme sa
zapojili do Konferencie o budúcnosti Európy (KOBE). Ako mesto robíme
kampaň a snažíme sa ľudí zapojiť,
pretože vládu táto téma nezaujíma.
Vôbec o nej nepočuť.
Zriadili sme participatívny rozpočet aj takzvané klimatické zhromaždenie. Je to nový nástroj, ktorým sa
snažíme do našich plánov v oblasti
klímy zapojiť, čo najviac ľudí. Týka sa,

ale aj Európskej únie a demokracie.
Počas fóra sa v Budapešti uskutočnil aj summit Paktu slobodných,
ktorý spoločne založili primátori Bratislavy, Budapešti, Prahy a
Varšavy. Ako funguje spolupráca v
rámci paktu? Je to iba verejná deklarácia, alebo spolupracujete aj na
úrovni magistrátov?
Verím v budovanie vzťahov a sietí. Pakt slobodných máme aj v rámci
Maďarska. Jeho súčasťou sú slobodní
primátori v opozícii Viktorovi Orbánovi. Druhý fakt sme založili s tromi
ďalšími primátormi krajín Vyšehradskej štvorky. Na poslednom summite
sa k nemu pridalo veľké množstvo
ďalších primátorov. Je to deklarácia
smerovaná voči Európskej únii a Európskej komisii. Chceme ukázať, že
máme ako mestá čo ponúknuť. Či už
v ochrane demokracie alebo napĺňania iných európskych cieľov. Zároveň
však spolupracujeme na každodennej
báze v rámci magistrátov.
To hovorí aj bratislavský primátor
Matúš Vallo. Teda, že nejde len o
obyčajnú deklaráciu, ale mestá spolupracujú aj pri každodenných činnostiach.
Áno. A tiež je dôležité povedať, že
sa snažíme zapájať, čo najviac občanov. V Maďarsku je to nová vec, a preto sú opatrní. Dávame do toho množstvo energie a verejných financií.
Pakt sa rozšíril o 20 miest. Ako vidíte jeho budúcnosť?
Záleží na tom, ako ho príjme Európska únia a jej inštitúcie. Verím, že
sa to môže ďalej rozvíjať, ale potrebujeme inštitucionálny rámec. Ak nám ho
Komisia a európske inštitúcie nedajú,
budeme musieť nájsť inú cestu. n
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INFOGRAFIKA

Ako vidia budúcnosť Únie
zástupcovia miest a regiónov?
A u t o r : D á š a D r a p á k o v á a M i c h a l H u d e c | E U R A C T I V. s k
Celoeurópsky prieskum názorov komunálnych politikov na budúcnosť ukazuje, že samosprávy nemajú dostatočný hlas pri
rozhodovaní o budúcnosti Únie. Na Slovensku chcú politici hlavne lepší prístup k európskym peniazom. n

15

NOVEMBER 2021 | MESTÁ A SAMOSPRÁVY BUDÚCNOSTI

16

NOVEMBER 2021 | MESTÁ A SAMOSPRÁVY BUDÚCNOSTI

ROZHOVOR

Výdavky rástli, príjmy klesali:

Európske samosprávy pre
pandémiu prišli o 180 miliárd
A u t o r : K a t e ř i n a Z i c h o v á a M i c h a l H u d e c | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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amosprávam v Európskej únii
sa v roku 2020 zvýšili výdavky
o približne 125 miliárd eur. Príjmy im naopak klesli o 55 miliárd. Sila
nožnicového efektu sa naprieč európskymi regiónmi líši. Na Slovensku
pandémia najviac zaťažila samosprávy
na východe.
Koronavírusová kríza priniesla
významné zvýšenie výdavkov pre samosprávy. Príjmy ale naopak klesli,
čo vytvorili takzvaný nožnicový
efekt. Európsky výbor regiónov v spolupráci so samosprávami vypočítal,
koľko peňazí v pokladniciach samospráv chýba. Na základe tvrdých dát z
členských štátov, ktoré ich poskytujú,
a odhadov predstaviteľov samospráv
z krajín, ktoré nie, napokon celkový
účet za pandémiu v roku 2020 vyšiel
na 180 miliárd eur. Z toho 130 miliárd na úrovni regionálnych vlád a 50
miliárd v mestách a obciach. Vyplýva to z nového Eurobarometra, ktorý
každoročne vydáva Európsky výbor
regiónov.
Nožnicový efekt, ale nebol rovnako silný vo všetkých krajinách Únie.
V absolútnych číslach zďaleka najviac
peňazí chýba samosprávam v Nemecku (až 111 miliárd). Ak sa pozrieme
na percentuálny podiel, pandémia
najsilnejšie zasiahla samosprávy
na Cypre (-25 percent), v Bulharsku
(-15,33 percenta) a v Luxembursku
(-13,5 percenta). Na Slovensku samosprávam z rozpočtov vypadlo približne 200 miliónov eur, čo predstavuje
3,1 percenta z ich celkových príjmov.
To znamená, že nožnicový efekt je
miernejší ako európsky priemer – 7,3
percenta.
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EKONOMIKA OPÄŤ RASTIE,
ALE..
Európska komisia uvádza, že v
roku 2020 zaznamenala európska
ekonomika pokles o šesť percent
HDP. Tento rok by podľa odhadov
mala narásť o 4,8 percenta. V prvom
štvrťroku tohto roku ekonomika ešte
klesla o 0,1 percenta. V druhom sa
však už ekonomika oživila a narástla
o 2,1 percenta.
Oživenie však stále nie je úplné.
Komplikujú ho dopady krízy v podobe narušenia dodávateľských reťazcov. „Pandémia a prijaté opatrenia
mali vplyv nielen na jednotlivé štáty,
ale aj globálny charakter. Prejavilo
sa to narušením či zastavením dodávateľsko-odberateľských reťazcov, a
teda aj následným pokrízovým nedostatkom niektorých materiálov, výrobkov či komponentov, čo má citeľný
dopad na niektoré odvetvia,” vysvetľuje pre EURACTIV.cz analytik Českej
sporiteľne Tomáš Kozelský.
Ako je známe, nie všetky odvetvia
zasiahla kríza rovnako. Významne
postihnutý bol sektor ubytovania,
gastro, ale aj automobilový priemysel.
Darilo sa naopak kuriérnym službám
alebo farmaceutikom. Podľa Kozelského nie je namieste hovoriť priamo
o víťazoch a porazených. Platí však,
že najsilnejšie zasiahnuté odvetvia sa
s následkami vyrovnávajú dodnes.
Rozdielne dopadla kríza aj na jednotlivé štáty, pričom oživenie prebieha v niektorých krajinách pomalšie.
„Zjednodušene sa dá povedať, že
najviac boli ekonomickým poklesom
zasiahnuté južné štáty, ktoré sú turisticky veľmi obľúbené (Španielsko -10
percent HDP, Taliansko -8,9 percent,

Grécko -8,2), menej naopak severské a
pobaltské štáty s poklesom ekonomiky v roku 2020 okolo 2-3 percent.
„Zjednodušeně lze říct, že nejvíce
ekonomickým poklesem byly postiženy jižní státy, které jsou turisticky
velmi oblíbené (Španělsko −10,8 %
HDP v roce 2020, Itálie −8,9 % HDP,
Řecko −8,2 % HDP), méně naopak
severské (které patří k nejkonkurenceschopnějším státům světa) a pobaltské státy s poklesem ekonomiky
v roce 2020 kolem 2–3 percent HDP,“
doplnil analytik.

…SAMOSPRÁVAM
PENIAZE STÁLE CHÝBAJÚ
Ako ukazuje Eurobarometer, rozdiely nájdeme aj v rámci jednotlivých
štátov. Podobne ako pri štátoch sa dopady pandémie a opatrení líšia najmä
podľa charakteru regiónov. S výraznými dopadmi sa opäť museli vyrovnať hlavne oblasti ťažiace z turizmu
alebo regióny s ťažko zasiahnutými
odvetviami priemyslu.
Eurobarometer zistil, že citlivejšie
na pandémiu a opatrenia reagoval východ Slovenska – Prešovský a Košický
samosprávny kraj. Týka sa to krátkodobých aj strednodobých dopadov.
Dôvody Eurobarometer nemenuje.
Dôvodom môžu byť Vysoké Tatry,
ktoré dlhodobo ťažili z turizmu. Pri
posudzovaní citlivosti bola takisto
dôležitá finančná výkonnosť miestnych samospráv.
Pre všetky európske samosprávy
koronavírusová pandémia znamenala vyššie výdavky a zároveň nižšie
príjmy. Miestne orgány totiž vynakladali viac prostriedkov do oblastí ako
sociálna ochrana či zdravotníctvo.
Súčasne však prišli o príjmy v dôsled-
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ku poklesu ekonomickej aktivity.
Práve to sú „roztvorené nožnice”,
o ktorých Eurobarometer hovorí. Holandským samosprávam napríklad z
rozpočtu zmizlo 350 miliónov iba na
poplatkoch za parkovanie. Cyperské
samosprávy prišli o 25 percent príjmov z rozpočtu, bulharské o viac než
15 percent a talianske o takmer 10.
Slovenské samosprávy sú na tom
v porovnaní s európskym priemerom
lepšie. Vypadlo im „len” 200 miliónov. Zaujímavosťou však je, že viac
peňazí chýba mestským a obecným
samosprávam (120 miliónov). To je v
rozpore s európskym trendom, kde
väčšinou viac peňazí chýba regionálnym samosprávam.
Horšie sú na tom samosprávy v
Česku. Tamojšie samosprávy stratili
celkom 7,8 percenta ich príjmov, čo
mierne prevyšuje európsky priemer.
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HROZÍ COVIDOVÁ
CHUDOBA
Výpadok príjmov samospráv nie
je dobrou správou ani pre občanov.
Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas v tejto
súvislosti varoval pred takzvanou
„covidovou chudobou”. Tzitzikostas
sa obáva vzniku stratenej generácie.
Eurobarometer totiž ukázal, že pandémia najviac zasiahla mladých pracovníkov s nízkou kvalifikáciou.
„Portugalské mesto Torre Vedras
nebude naďalej schopné financovať
jedlo pre študentov, české Kladno
možno nebude schopné rozvážať lieky a jedlo dôchodcom,” upozornil.
Peniaze na tieto a ďalšie služby
pochádzajú z lokálnych, ale aj z národných a európskych zdrojov. Preto je podľa výboru regiónov kľúčové,

aby spolu všetky tri úrovne spolupracovali na cielenom a efektívnom
oživení ekonomík. Platí to najmä pri
peniazoch z fondu obnovy. Problémom je, že zapojenie samospráv do
prípravy a implementácie opatrení
financovaných z Nástroja pre obnovu
a odolnosť, hlavnej časti európskeho
plánu obnovy.
Analýza prvých ôsmich národných plánov obnovy ukázala, že iba
tri ich prípravu detailne konzultovali
s lokálnymi aktérmi – Nemecko, Belgicko a Poľsko.
„Diskusia s lokálnymi a regionálnymi zástupcami a analýza obsahu
národných plánov obnovy ukazuje,
že zapojenie lokálnych a miestnych
orgánov do prípravy národných plánov bolo ďaleko od uspokojivej miery, čo môže byť prekážkou pri ich implementácii,” píše barometer. n
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