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Úvod
Miestna územná samospráva bola v celom priestore V-4 znovuobnovená v roku
1990. Od tohto času sa tento model v krajinách Vyšehradu rozvíjal odlišne, pričom na
rovnakých princípoch a hodnotách. Snaha o decentralizáciu kompetencií, ale aj rôzne
medzinárodné ambície, či už členstvo v OECD, EÚ a ďalších ekonomických, politických
aj bezpečnostných organizáciách, spolu so zvyšovaním efektivity výkonu kompetencií
a skúsenosťami aplikačnej praxe so sebou prinášali dôvody na reformy v oblasti
verejnej správy vrátane posilňovania kompetenčnej výbavy a ekonomickej nezávislosti
miestnej územnej samosprávy.
Ambíciou

každoročného

dvojdňového

podujatia,

realizovaného

v

rámci

národného projektu Združenia miest a obcí Slovenska s názvom Modernizácia miestnej
územnej samosprávy, je prerokovanie tém z prostredia miestnej územnej samosprávy,
ktoré majú výrazné presahy na mestá a obce v rámci krajín Vyšehradskej formácie.
Septembrové podujatie s názvom Municipálna V-4: SMART agenda pre kvalitu a
modernizáciu spojilo zástupcov samospráv na úrovni V4 k trom témam. Účastníci
podujatia sa venovali SMART inovatívnym prístupom a komplexným riešeniam. Ďalší
blok sa zameral na vstup do problematiky financovania a technickej asistencie
municipálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce. V poradí tretí blok konferencie bol
venovaný kontrolnej činnosti v samospráve – prevencii a otvorenosti. Na záver
konferencie sa účastníci podujatia zapojili do formulovania záverov a odporúčaní pre
ďalšie aktivity národného projektu .
Spracovaný zborník vychádza z prednášok, prezentácií a diskusií k jednotlivým
prerokovaným témam. Je vhodným informačným nástrojom pre volených aj odborných
zamestnancov miestnej územnej samosprávy, ktorým poskytuje komplexný prehľad
k vybraným oblastiam.
Prajeme inšpiratívne čítanie.
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I. BLOK: SMART INOVATÍVNE PRÍSTUPY A

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA

Vstup do problematiky z hľadiska ambícií národného projektu ZMOS
Michal Kaliňák, gestor projektu/ expert na verejnú správu, ZMOS
Modernizácia samosprávy sa spája s agendou SMART
Miestna územná samospráva bola vo všetkých štátoch V-4 znovuobnovená
v rovnakom čase. Od roku 1990 sa však jej model v každej z krajín vyvíja individuálne,
avšak spoločným menovateľom sú rovnaké hodnoty a princípy. Dnešný stav preto
ukazuje odlišné prístupy k výkonu verejných politík na miestnej úrovni, čo odráža mieru
disponibilných kompetencií, štruktúru samospráv, ich finančné možnosti aj potreby
obyvateľov.
Dnešný stav však vytvára ideálnu príležitosť na vzájomné porovnávanie
v prístupoch k riešeniam, skúsenostiam v rámci aplikačnej praxe a možnostiam na
kooperáciu pri zavádzaní nových trendov v rámci komunálneho manažmentu.
Od minulosti k perspektívam
Miestna územná samospráva na Slovensku sa pomerne dynamicky vyvíja od roku
1990. Za obdobie viac ako dvoch desaťročí prešla viacerými vývojovými fázami,
transformačnými procesmi a v súčasnosti vzhľadom na nové trendy, formujúce sa
agendy a príležitosti v ďalšom rozvoji môžeme konštatovať, že jej prostredie je relatívne
stabilizované, čo umožňuje prijatie opatrení vo vzťahu k jej modernizácii. Presnejšie k
takej

forme

modernizácie,

aby

obce

(vybavené

výraznými

kompetenciami,

ekonomickou samostatnosťou a priestorom na občiansku participáciu s využitím nových
nástrojov) boli samostatnými, samosprávnymi a správnymi celkami schopnými
znásobovať svoje poslanie formami aplikácie nových nástrojov riadenia, manažovania,
medziobecnou spoluprácou, lokálnou hospodárskou politikou a zmenami v oblastiach,
ktoré sa ukazujú ako nesprávne nastavené.
Súčasný model miestnej územnej samosprávy nevykazuje známky optimálneho
ani najefektívnejšieho fungovania z viacerých dôvodov, a to napríklad z hľadiska
veľkostnej štruktúry obcí, počtu obyvateľov, ktorí v nich žijú, ale aj z dôvodu nízkeho
ekonomického a rastového potenciálu najmenších obcí. Ďalšou príčinou súčasného
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negatívneho stavu sú rovnaké kompetencie, ktorými disponujú všetky samosprávy bez
ohľadu na veľkosť, počet obyvateľov a ekonomickú silu.
Na základe historického vývoja, súčasného stavu a očakávaných trendov je
potrebné sústrediť pozornosť na nové agendy, s ktorými sa spája pomerne široká oblasť
modernizácie miestnej územnej samosprávy.
Vidiecka krajina s prihraničným potenciálom
Miestnu územnú samosprávu na Slovensku podľa Štatistického úradu Slovenskej
republiky tvorí 2929 obcí, z ktorých 2661 tvoria obce do 3 000 obyvateľov, ktoré obýva
38,7 % populácie. Pritom 1,5 % obyvateľov žije v obciach zaradených do veľkostnej
kategórie do 250 obyvateľov. Vo veľkostnej kategórii 251–500 obyvateľov žije 4,2%
ľudí a túto veľkostnú kategóriu tvorí 608 obcí. Ešte viac obcí, presnejšie 766 tvorí
veľkostnú skupinu zahŕňajúcu 501–1 000 obyvateľov, pričom ju obýva 10% ľudí. Naproti
tomu 22,4% obyvateľov žije v mestách veľkostnej skupiny nad 50 000 obyvateľov a
celkový počet takýchto miest je 10.
Zároveň je potrebné konštatovať, že zo 79 okresov máme 36 prihraničných,
v ktorých žije približne 2, 2 milióna obyvateľov. To všetko znásobuje potrebu vnímania
miestnej územnej samosprávy aj z hľadiska geografickej polohy a cezhraničnej
koordinácie rozvoja územia.
Viac informácií o agende SMART
Združenie miest a obcí Slovenska na prelome mája a júna zrealizovalo prieskum,
ktorý sa venoval agende SMART. Získané dáta ukazujú, že táto agenda je perspektívna,
avšak samosprávy o nej nedisponujú dostatočnými informáciami.
Celkovo 26,1 % respondentov odpovedalo na otázku „Viete, čo predstavuje
agenda SMART Cities“? jednoznačne áno, ďalších 54,2 % odpovedalo „asi viem“. Zvyšní
respondenti odpovedali na škále odpovedí: „asi neviem“, „určite neviem“, prípadne
„neviem sa vyjadriť“.
Spomedzi všetkých respondentov, ktorí sa stretli s agendou SMART Cities len
15,1 % uviedlo, že majú všetky potrebné informácie. Čiastočnými informáciami
disponuje 69,1 % starostov a primátorov, ktorí by zároveň uvítali viac informácií.
Zvyšných 15,8 % konštatovalo, že nemá o tejto agende vôbec žiadne informácie.
Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
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Respondenti, ktorí na otázku, či vedia, čo predstavuje agenda SMART Cities,
odpovedali kladne, zároveň odpovedali

aj na otázku, či túto agendu považujú za

dôležitú pre modernizáciu samosprávy. Celkovo 27,8 % z nich odpovedalo „áno“ a
ďalších 46,8 % odpovedalo „skôr áno ako nie“. Ostatní respondenti túto agendu
nepovažovali za dôležitú pre modernizáciu samosprávy alebo sa k tomu nevedeli
vyjadriť.
Prístup miest a obcí k agende SMART je dôležitý tak z hľadiska komplexného a
udržateľného rozvoja územia, ako aj s prihliadnutím na nastavovanie finančných
mechanizmov podporujúcich technologické riešenia a inovatívne metódy komunálneho
manažmentu. Výsledky prieskumu ukazujú na potrebu aktívnej osvety a približovania v
praxi osvedčených riešení.
Výber miest a obcí sa uskutočnil na štatistickom princípe zohľadňujúcom
veľkostnú kategóriu samosprávy. Do prieskumu bolo zaradených 468 samospráv, z
ktorých na anketové otázky reagovalo 413. Prieskum bol realizovaný v období od 21.
mája do 15. júna 2018.
SMART patrí k modernizácii
Spomínaný prieskum sa tiež

venoval medziobecnej spolupráci. Postoje

miestnych samospráv ukazujú, že samosprávy vidia v spolupráci prínos a výhody.
Respondenti na otázku „Vidíte prínos v medziobecnej spolupráci?“ odpovedali
kladne

a to na úrovni 73,8 %. Celkovo 22,3 % sa nevedelo vyjadriť a 3,9 % v

medziobecnej spolupráci nevidí prínos. Z tejto skupiny miest a obcí vidí takmer 44 %
prínos v ekonomických aspektoch, ďalších 22,4 % v sociálnych ako tvorba pracovných
miest a takmer 30 % v efektivite a tiež úsporách z rozsahu.
Až 73,6 % respondentov uviedlo, že cítia potrebu mať viac informácií k formám
a podpore medziobecnej spolupráce, ďalších 15,5 % necíti potrebu ďalších informácií a
10,9 % respondentov sa nevedelo

vyjadriť. Zároveň ako najvážnejšie dôvody

nespolupráce s inými obcami uviedli chýbajúcu podporu či už ekonomickými nástrojmi
alebo aj poskytovaním metodickej pomoci a právneho servisu.
Tieto údaje dokazujú, že samosprávy vidia v spolupráci pomoc. Je zrejmé, že
podpora medziobecnej spolupráce môže kvalitatívne pripraviť územie na tzv. SMART
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regióny, ktoré treba vnímať ako komplexné, udržateľné a koordinované riešenia v
prostredí viacerých kooperujúcich obcí.
Od dát k rozhodovaniu
Modernizáciu miestnej územnej samosprávy na Slovensku je potrebné spájať
s agendou SMART, aby sa znásobil význam kooperácie a integrácie samospráv
v rozvojových aktivitách a pri zabezpečované verejnoprospešných činností. Spomínané
SMART politiky netreba vnímať ani interpretovať výlučne z hľadiska informačnokomunikačných technológií, ale ako komplexné, inovatívne a udržateľné riešenia,
v ktorých sa spája gazdovský rozum, komunálna legislatíva a technologické riešenia.
Dáta získavané v rámci prieskumov realizovaných v rámci národného projektu
Združenia
samosprávy

miest

a obcí

a využívané

Slovenska
v ďalších

s názvom

Modernizácia

projektových

aktivitách

miestnej
dokazujú,

územnej
že

nový

komunálny manažment musí do rozhodovacích procesov zakomponovať historický
vývoj,

prichádzajúce

benchmarkových

trendy

ukazovateľoch,

a verifikovateľné
v argumentácii

údaje,

ktoré

a porovnávaní

pomáhajú
opatrení

pri

v rámci

modernizácie miestnej územnej samosprávy.
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(R)evolúcia v riadení města a obce
Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia
a inovácií, Ministerstvo hospodárstva SR
Anotácia k prezentácii:
Ministerstvo hospodárstva SR prináša konkrétny súbor opatrení, ktoré vytvárajú základ
na podporu podnikateľského prostredia zameraného na Smart Cities. Podpora MH SR je
založená na troch pilieroch. Na teoretickom, prostredníctvom prvého dokumentu svojho
druhu na Slovensku „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách“ a
praktickom, ktorý má podobu podporného finančného mechanizmu s ambíciou pomôcť
slovenským malým a stredný podnikom pri implementovaní inovatívnych riešení v
mestách. Prierezovým pilierom je pripravovaný zámer rezortu hospodárstva o
združovanie informácií o inovatívnych firmách, mestách a produktoch, vrátane možností
ich podpory.
Prezentácia
Smart City je novým prístupom v rozvoji miest a mestských regiónov, ich
spravovaní a plánovaní, ktorý využíva inovácie. Z prostredia slovenských samospráv
možno za posledný rok pozorovať stúpajúci záujem o oblasť Smart City, ktorý sa
prejavuje realizáciou prvých konkrétnych projektov, a to aj napriek absencii systémovej
podpory Smart City. Aplikovanie prístupu Smart City by výrazne zvýšilo kvalitu života
občanov a zlepšilo podnikateľské prostredie vrátane dosiahnutia výrazných úspor vo
verejných financiách.
Ministerstvo

hospodárstva

SR

vníma

tému

Smart

City

prostredníctvom

kompetencií, ktoré mu prináležia, t. j. ako príležitosť a výzvu pre slovenské malé a
stredné podniky, ktoré budú môcť svoje inovatívne riešenia aplikovať v mestách s
cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov.
Prijímateľom projektov inovatívnych riešení je samospráva, hnacím motorom sú
predovšetkým malé a stredné podniky, ktoré sú zdrojom kreatívneho a inovatívneho
potenciálu,

avšak

za

predpokladu,

že

reflektujú

špecifické

miestne

potreby.

Implementácia moderných informačných a komunikačných technológií je len jedným z
akcelerátorov konceptu Smart City. Inovácie, ktoré sú jadrom prístupu k zavádzaniu
Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
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prvkov Smart City, nie sú len technického a technologického charakteru. Musí sa s nimi
spájať aj množstvo sociálnych a behaviorálnych aspektov.
Inovácie sú v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR, no ich aplikácia je
podmienená

spoluprácou

s

ostatnými

inovačnými

aktérmi

vrátane

miestnych

samospráv, ako aj podporou ďalších činností, ktoré sú v gescii ostatných ústredných
orgánov štátnej správy.
Implementácia inovatívnych riešení v mestách predstavuje pre slovenské podniky
významnú podnikateľskú príležitosť a zároveň ponúka cenný zdroj dát, ktoré nielenže
napomáhajú ďalšiemu zdokonaľovaniu produktov, ale môžu byť aj cenným zdrojom pre
kvalitnejšie
predovšetkým

rozhodovanie
o

projekty

verejnej
vedúce

správy.
k

Samosprávy

energetickej

prejavujú

efektívnosti,

záujem

skvalitneniu

elektronických služieb samospráv, inteligentnej doprave a parkovacích systémov.
Projekty však môžu dosiahnuť potrebnú kvalitu len vtedy, ak vznikajú ako výsledok
spolupráce všetkých relevantných strán. Rezort hospodárstva považuje vytváranie
partnerstiev na úrovni mesta a podnikateľských subjektov za kľúčový parameter, ktorý
vytvorí základ pre zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských miest.
Ministerstvo hospodárstva SR prináša konkrétny súbor opatrení, ktoré vytvárajú
základ na podporu podnikateľského prostredia zameraného na Smart Cities.
Podpora MH SR je založená na troch pilieroch:
1. teoretický pilier - dokument Podpora inovatívnych riešení v slovenských
mestách - je prvým materiálom svojho druhu v Slovenskej republike a má slúžiť
ako východiskový bod pre budúcu podporu inovácií v slovenských mestách a regiónoch.
2. praktický pilier – MH SR vypracovalo podpornú schému, ktorá podporí
pilotné testovanie inovatívnych riešení v praxi priamo na území mesta.
Slovenské lokálne riešenia majú potenciál byť nielen konkurencieschopné na národnej
a medzinárodnej úrovni, ale aj potenciál prispievať k rozvoju miest a regiónov vrátane
ich posilnenia pozície a ukotvenosti v nich. Pilotné projekty v menšom meradle pomôžu
nielen v precíznejšom a zodpovednejšom postupe k celoplošným riešeniam, ale môžu
motivovať ďalších obyvateľov a kľúčových reprezentantov miest.
3. informačný pilier – naším zámerom je združovať informácie o inovatívnych
firmách a mestách, produktoch, službách vrátane možností ich podpory. MH SR sa snaží
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identifikovať stále aktuálne možností financovania Smart City aktivít na regionálnej,
národnej, interregionálnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na zber príkladov dobrej
praxe.
Portál Smart City – bude poskytovať čo najviac informácií o dianí v oblasti
Smart City ako napr.: zoznam firiem poskytujúcich smart riešenia, zoznam miest,
programové dokumenty mesta, v ktorých je problematika uvádzaná – PHSR, Smart City
stratégia a pod., prehľad už realizovaných úspešných projektov miest a firiem. Zároveň
bude poskytovať aktuálne informácie zo „sveta“ Smart City, či už doma alebo v zahraničí
– upútavky na eventy, aktuality, dokumenty, výzvy a pod.
Príklady

dobrej

praxe

zo

zahraničia

–

Kolín,

Česká

republika.

Tzv.

kolínska/inteligentná kľúčenka, ktorá v sebe integruje: je čipom pre objednávanie
a odber jedál v školských jedálňach, je kľúčom k elektronickému zámku školy, je
preukazom do mestskej knižnice, je preukazom časového cestovného lístka žiackeho
cestovného v MHD. A v prípade jej nabitia peňažnými prostriedkami bude slúžiť aj ako
bežná platobná karta MasterCard.
TVORBA SMART CITY KONCEPTU
Odporúčania sa týkajú 5 kľúčových oblastí správy mesta podľa konceptu
Smart City:
1. Tvorba partnerstiev pre dodanie celkových riešení.
2. Tvorba základu pre široké využitie mestských dát.
3.

Použitie digitálneho modelovania (pre dodávky fyzického prostredia)

zameraného na občanov.
4. Zaviesť rozvojový prvok – digitálnu/komunikačnú infraštruktúru.
5. Vývoj a testovanie nových obchodných modelov a procesov.
Vybrané odporúčané výzvy pre mestá a obce:
a) Pripravte strategický plán integrovaných služieb.
b) Identifikujte všetky organizácie, ktoré budú plniť konkrétnu úlohu pri vytváraní
počiatočných infraštruktúr v rámci nového rozvoja mesta alebo poskytovať služby
občanom, komerčným

subjektom či návštevníkom mesta.
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c) Založte čo najskôr pracovnú skupinu pre proces plánovania a rozvoja mesta a
prizvite aj externých odborníkov.
d) Spolupracujte s kľúčovými organizáciami na vývoji praktických celomestských
obchodných modelov pre sprístupnenie užitočných mestských dát všetkým záujemcom.
e) Zadajte štúdiu, ktorá zistí, aké IKT infraštruktúry mesto potrebuje pre
plánovanie investícií a zmapuje, ktoré IKT systémy už mesto má.
Výzvy, ktoré musíme spoločne prekonať
1. Určiť koordinátora témy Smart City na národnej úrovni
2. Nový podporný mechanizmus
3. Hybridné financovanie inovačných projektov
4. Investičná platforma
5. Verejno – súkromné partnerstvá
6. Inštitút verejného obstarávania inovácií
7. Povinnosť miesť zverejňovať a vyhodnocovať informácie vo forme tzv.
otvorených dát
rámci diskusií na tému Smart City sa stretávame s mnohými primátormi
a starostami, ktorí majú záujem rozvíjať svoje mestá a obce, a pripravovať pre ich
občanov inovatívne riešenia. Aby však bolo mesto, obec či región smart, musí sa v ňom
aj dobre podnikať. Naša spolupráca so Svetovou bankou v rámci prípravy hodnotenia
Subnational Doing Business nám pomohla zoznámiť sa a hovoriť s mnohými ľuďmi, ktorí
sú v priamom kontakte s podnikateľmi v regiónoch. Pri navrhovaní opatrení totiž
musíme brať do úvahy pohľad oboch strán – podnikateľov i zástupcov rôznych úradov.
Tento prístup sa nám osvedčil pri medzirezortnej pracovnej skupine pre návrhy opatrení
na zlepšenie podnikateľského prostredia a veríme, že bude prospešný aj na regionálnej
úrovni. Správa Subnational Doing Business nám poskytuje dobrý základ pre vytvorenie
predstavy o tom, aké podmienky pre podnikanie existujú v jednotlivých mestách.
Ministerstvo hospodárstva SR privíta spätnú väzbu od relevantných strán, ktorá
umožní skvalitnenie procesu podpory inovatívnych riešení v slovenských mestách a v
konečnom dôsledku sa pretaví do zvýšenia efektivity fungovania samospráv a následne
aj do zlepšenia kvality života a podnikateľského prostredia.
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Koordinácia mechanizmu Smart cities v prostředí UPVII
Denisa Žiláková, generálna riaditeľka, Centrálny koordinačný orgán
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SMART prístup pre samosprávy
Martin Havlík, SMART Ateliér, o. z.
Abstrakt
O problematice chytrých měst („Smart City“) a chytrých řešení toho bylo napsáno již
mnohé. Stále však povědomí o této tématice mezi veřejností není takové, aby si dokázal
každý představit, co se pod tímto pojmem skrývá. Vždy mezi sebou lidé, organizace,
města, regiony, státy soutěžili o prvenství v různých oblastech. Hlavním hnacím
motorem byl pokrok. To je společné i pro téma „Smart City“. “Smart city“ se však
nezaměřuje pouze na jednostranný pokrok a izolovaná řešení, ale na pokrok systémový.
Proto je nutné jej vnímat, na rozdíl od stávající situace, kdy mezi sebou soutěží města
v tom, které zavede tu nejchytřejší technologii, spíše jako komplexní přístup k rozvoji
území.
Příspěvek obsahuje představení vize a přístupů k systémovému rozvoji měst při
zavádění moderních technologických řešení. Důraz je kladen na vymezení problematiky
chytrých měst („Smart city“),

stávajících trendů a na vytvoření předpokladů a

podmínek ve městě jako takovém.
Vize města
Chceme podporovat budování moderních měst vhodných pro život, která se neustále
rozvíjí v souladu s potřebami svých obyvatel. Budujeme město s obrazem budoucího
vývoje a dlouhodobou vizí, podporujeme budování chytré občanské společnosti.
Rozvíjíme kvalitu života, budujeme pulsující město pro volný čas, bydlení
a podnikání s vysokým standardem služeb.
Naší vizí je využití nejmodernějších technologií a inovativních přístupů, které
nabídnou občanům patřičný luxus a pohodlí moderního města 21. století. Zároveň
chceme podporovat rozvoj občanské společnosti v souladu s místními tradicemi.
Hlavní cíle:
• Zajistit podmínky pro rozvoj občanské společnosti
• Vytvořit kvalitní podmínky pro bydlení
• Podpořit příležitosti pro aktivní trávení volného času
• Budovat otevřené a bezpečné město
Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
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• Zvýšit bezpečnost informací a datových toků
• Rozvoj kvality veřejného prostoru
• Rozvoj služeb, včetně služeb veřejných
• Zvýšit turistické atraktivity města a podporu služeb s turismem souvisejících
• Snížit dopravní zatížení města a vyřešení problematiky dopravy v klidu
• Podpořit podnikání ve městě a rozvoj místní ekonomiky
• Zvýšit kvalitu životního prostředí a energetické soběstačnosti
• Zvýšit účinnost využívání přírodních zdrojů
• Efektivně nakládat s odpady
• Snížit administrativní zátěž a zvýšit otevřenosti úřadu
Konkrétní vize, rozsah a struktura opatření musí vždy zrcadlit lokální podmínky.
Obrázek č. 1:

Analýza dopravních toků - dojíždějící

Naše město se stane atraktivní pro bydlení. Občané města budou moci využít
všech potřebných služeb přímo na území města a díky rozvinutému podnikatelskému
prostředí nebudou muset dojíždět za prací mimo něj. Společně s výše uvedeným se
sníží dopravní zátěž města a lidé se začnou vracet k cyklistické dopravě. Mimo to
obyvatelé získají celou řadu příležitostí, jak aktivně trávit volný čas ve městě.
Charakteristika „chytrého“ města
Obyvatelé se budou přemisťovat převážně na kolech, pohodlnou hromadnou
dopravou, sdílenými koly, sdílenými auty či elektromobily. Budou mít možnost vyřídit si
převážnou většinu agend na úřadě elektronicky z pohodlí domova. Každý občan bude
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mít elektronickou identitu, která bude sloužit

pro komunikaci s úřady, umožňovat

platby poplatků a nákup služeb kdykoliv a kdekoliv online.
Energetická náročnost a poptávka města bude výrazně nižší díky chytrým řešením, jež
distribuují teplo, vodu i elektrickou energii efektivně. Město bude mít k dispozici data
napříč všemi oblastmi správy. Tato data bude moci efektivně využívat ke zlepšování
poskytování

služeb,

optimalizaci

procesů

a

hledání

úspor.

Dále

je

může

v

anonymizované podobě poskytnout skrze open data portál zájemcům, kteří přicházejí s
inovativními nápady, jak je využít, a podnikatelským subjektům, jež je mohou
zužitkovat ve svých rozhodovacích procesech. Město bude efektivně nakládat
s odpadem a pečovat o veřejný prostor. Bude čisté a bezpečné. Na jeho rozvoji se budou
podílet občané na základě jejich vlastních podnětů. Město se stane moderním místem,
které přitahující podnikatelské subjekty, jež rozvíjí inovace a start-upy.
Pilíře vize města
Zvyšujeme kvalitu života, budujeme pulsující město pro volný čas, bydlení a podnikání s vysokým
standardem služeb

Veřejná správa Infrastruktura

Doprava

Služby

Životní
prostředí

Územní rozvoj

Občanská
společnost

Struktura oblastí intervence:
▪ Veřejná správa
o

Služby

o

Infrastruktura

o

Řídící systém

▪ Infrastruktura
o

Veřejné osvětlení

o

Mobiliář

o

Místní komunikace

▪ Doprava
o

Doprava v klidu

o

Tranzitní doprava

o

Lokální doprava
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o

Alternativní formy dopravy

▪ Služby
o

Sociální věci

o

Školství

o

Zdravotnictví

o

Sport a volný čas

o

Komerční služby

▪ Životní prostředí
o

Energetika

o

Ovzduší

o

Odpady

o

Nakládání s přírodními zdroji

▪ Územní rozvoj
o

Veřejné prostranství

o

Bydlení

o

Podnikatelská infrastruktura

o

Příprava a tvorba rozvojových ploch

▪ Občanská společnost
o

Zapojování občanů do veřejného života

o

Podpora budování komunit

o

Podpora rozvoje obyvatel a kultivace lidského potenciálu

Příklady

koncepčního

přístupu

a

technologická

řešení

(Viz

prezentace. )
Klíč k řízení města
Chytrá řešení jsou o koncepčním přístupu k řešení potřeb území.
Projekt lze rozdělit na 8 subprojektů:
▪

City security centre

▪

City Cloud

▪

City Brain (data - infrastruktura)

▪

City App

▪

City Life (životní události)

▪

City Bot
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▪

City Card

▪

City Front

Veškeré výše uvedené body budou integrovány postupnými kroky do jednoho
systému, tedy do systému celkového řízení města a veřejných služeb.
City security centre
Vzhledem ke stále se zvyšující technologické náročnosti řízení města a služeb
v něm, propojování IT a především s rozvojem IoT je nutné klást vysoký důraz na řízení
bezpečnosti.
Centrum bude odpovědné za řízení fyzické i informační bezpečnosti města.
City Cloud
Tento model obsahuje řízení veškerých městských dat a městské infrastruktury.
Součástí projektu musí být nejen sesbírání a analýza dat, ale především nastavení
systému jejich sběru, včetně instalace potřebných měřidel. Na pozadí systému bude
využita AI, která pomůže nejen s tříděním a zpracováním dat, ale rovněž jejich
interpretací.
Tak, aby bylo možné podpořit rozvoj internetu věcí a integrovaný model řízení
veřejných služeb, musíme se zaměřit na podporu připojení k internetu.
City Brain
Městský mozek bude založen na technologii sběru, vyhodnocování a řízení dat.
Jedná se o obdobu řídícího modelu města uvedeného na příkladu města New York. Ze
senzorů a dat po celém městě/městské části a okolí budou sbírána data, vyhodnocována
a následně interpretována. Celý řídící model může být zajímavý například pro potřeby
energetického managementu, zvláště pak pro obyvatele.
City APP
City APP je interaktivní portál, který bude členěn na veřejnou část a část pro
registrovaného uživatele. Na pozadí poběží admin oprávnění. Cílem je výrazně
zpřehlednit obsah webových stránek, umožnit u většiny relevantních agend elektronické
podání a především se zaměřit na nepřetržité poskytování služeb a informační servis.
To by v tuto chvíli bylo jen stěží dosažitelné, pokud bychom nenavrhovali využití AI.
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Součástí portálu/aplikace bude rovněž osobní stránka, kde budou dostupné
informace přesně strukturované dle osobního nastavení a historie klienta/občana.
Občan bude moci zajišťovat prostřednictvím své osobní stránky většinu dostupných
úkonů z pohledu životních situací a obsluhovány tak mohou být veškeré veřejné služby
zajišťované městskou částí.
City Life (životní události)
City Life je část integrovaného řešení, která je průvodcem, respektive
interaktivním průvodcem po zajišťované službě, kdy klient nevidí co se děje na pozadí,
ale výběrem životní situace je postupně směřován k získání služby.
City Bot
Jedná se o nasazení ChatBota v praxi, kdy na pozadí běží zmapování procesů,
popis jednotlivých událostí, vybudování kontaktních míst a zavedení AI do praxe. Jedná
se o řešení, které je v tuto chvíli zcela aplikovatelné a to především v oblasti veřejné
správy. Umožňuje zaměstnancům úřadů věnovat se produktivní a specifické aktivitě,
která je založena na složitějších úkonech a úkonech vztahujících se k individuální péči
o klienta. ChatBot je plně autonomní nástroj na komunikaci s klientem a to jak
hlasovou, tak psanou podobou. Díky umělé inteligenci na pozadí se dokáže věnovat
vyhodnocování externích dat výrazně rychleji, než člověk.
RPA
Toto řešení, stejně jako předchozí, má vazbu na robota, který dokáže být
průvodcem při zpracování formulářových dat. Robotická automatizace procesů (RPA) je
aplikace robotického softwaru, který umožňuje sběr, záznam, ověřování a správu
dat napříč různými systémy.
City Card
Jedná se o řešení, které má vazbu na všechna předchozí, jež dále rozvádí do
praktického použití. Jde v podstatě o městskou kartu, která s sebou nese ověřené ID
uživatele a ten dokáže nejen využít kartu jako nástroj pro čerpání benefitů, ale
především jako nástroj pro autorizaci z pohledu ověřené komunikace s městem při
čerpání a zajištění veřejných služeb.
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City front
Je pracoviště úřadu budoucnosti. Jedná se o několik pracovišť, která budou
rozmístěna po území města v podobě klientského centra. Pracoviště budou mít širší
otevírací dobu a budou sloužit především pro přímý kontakt s klientem, který si
potřebuje vyřídit záležitosti, které nebude možné řešit elektronicky.
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SMART prístup Česko
Daniel Vlček, Czech Smart City Cluster
Abstrakt
Příspěvek představuje Czech Smart City Cluster (CSCC), který je průkopníkem
myšlenky Smart City v České republice. Sdružuje 56 členů (31 komerčních, 8
akademických a 7 přidružených) a vytváří tak jedinečné partnerství mezi firmami, státní
správou, akademickou sférou, samosprávou, a znalostními institucemi. Cílem klastru je
stát se národní komunikační platformou pro Smart City pomocí moderní metodiky,
podpory integrovaného přístupu k implementaci projektů, měření chytrosti na úrovni
měst a projektů a skrze důraz na efektivní management dat.
Klíčová slova: Smart City, Czech Smart City Cluster, CSCC, měření chytrosti
Czech Smart City Cluster
Posláním Czech Smart City Clusteru (CSCC) je rozvoj jedinečného partnerství
mezi firmami, státní správou, samosprávou, znalostními institucemi a obyvateli měst.
Klastr funguje jako průkopník myšlenky Smart City v České republice - umožňuje
budovat chytrá města, ve kterých sociální a technologické infrastruktury a řešení
usnadňují život obyvatel a podporují udržitelný hospodářský růst. Tyto trendy zlepšují
kvalitu života ve městech pro všechny jejich obyvatele a města se tak stávají příjemným
prostředím pro život i práci.
CSCC v současné době sdružuje 56 organizací (31 komerčních, 8 akademických a 7
přidružených) a vytváří tak jedinečné partnerství mezi firmami, státní správou,
akademickou sférou, samosprávou, a znalostními institucemi. Ve vztahu ke svým
členům se CSCC snaží o zvyšování konkurenceschopnosti a ekonomického růstu na trhu
Smart City technologií.
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Obrázek 1 Přehled stávajících členů CSCC
Hlavními nástroji podpory jsou zejména transformace poznatků vývoje a
výzkumu do prostředí členů klastru, posilování vazeb na vědecko-výzkumné a
vzdělávací instituce, společný rozvoj know-how v oblasti společenských, technických i
ekonomických řešení a popularizace konceptu Smart Cities. Klastr se také snaží
stimulovat investice a inovace v zapojených městech a regionech, a dosáhnout
základních ekonomických, environmentálních a společenských cílů konceptu Smart
Cities.
Naši členové se soustředí na integrace inteligentních technologií, například v
oblastech energetiky, inteligentních budov, dopravy a informačních a komunikačních
technologií. V rámci svých projektů transformují tradiční izolované infrastruktury na
vysoce integrované systémy zasahující do všech úrovní, počínaje budovami a
technologickými celky, přes obce až na úroveň kraje a následně státu.
S rozvojem Smart technologií CSCC respektuje a aktivně rozvíjí nové trhy přímo
v daných regionech a podporuje aktivity lokálních malých a středních podniků, které ve
spolupráci s akademickými partnery mohou nabízet inovované služby s vyšší přidanou
hodnotou.
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Přehled spolupráce s veřejným sektorem

Dosavadní memoranda
o spolupráci

Město Písek, Město Třebíč, Obec Strmilov, Slovenský
Klastr, SMO ČR, Městská část Praha 5, Operátor ICT,
Město Žďár nad Sázavou

Připravená memoranda,

Jihomoravský kraj, Město Brno, VUT, kraj Vysočina,

jednání o spolupráci

Zlínský kraj, Plzeňský kraj

Spolupráce

se

státní

správou

Úřad Vlády, MMR, MŽP, MD, MPO

Aktuální projekty CSCC
Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj a Svazem měst a obcí ČR
společného projektu CSCC, MMR a Svazu měst a obcí ČR je zvýšení kvality a
efektivity fungování veřejné správy na místní úrovni a zvýšení účasti občanů na tvorbě
místních politik a plánování, a to vytvořením příznivých metodických podmínek pro
zavádění konceptu Smart City do fungování měst a obcí v České republice.
Iniciativa vznikla na základě požadavku vzneseného na komunální úrovni a po
společných jednáních statutárních měst, Ministerstva pro místní rozvoj a Národního
centra pro energetické úspory. Tato jednání byla motivována zejména nedostatečným
využíváním potenciálu konceptu Smart City, nízkou participace občanů, nedostačující
participaci dalších klíčových aktérů a problémem celkové uzavřenosti strategických
dokumentů.
CSCC figuruje v přípravné, analytické i strategické a implementační fázi projektu,
kde plní roli zejména:
•

odborného garanta na správní oblast a legislativu,

•

odborného garanta pro financování a rozpočtování,

•

vedoucího experta chytrých služeb.

Chytré služby, které CSCC svými experty pokrývá, zahrnují oblasti energetiky,
vodohospodářství, dopravy, veřejné správy a participativní aktivity orientované na
občany.
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Pracovní skupiny
Pracovní skupiny vznikají dle aktuálně stanovených cílů a zanikají po jejich
splnění. Vytváření pracovních skupin je zcela flexibilní a probíhá dle aktuálního dění a
potřeb nově přijatých členů. Krom účasti na setkání pracovních skupin je členské
základně také zprostředkovávána účast na konferencích a na pracovních skupinách
mimo Cluster, kde však členové neprezentují za svou firmu, ale za CSCC.
Stávající aktivní pracovní skupiny řeší tematické okruhy, jakými jsou odpadové
hospodářství,

zdravotnictví,

doprava,

bezpečnost

a

kybernetika,

průmysl

4.0,

energetika, vzdělávání, platební systémy, strategie a měření či data. Od členů se
očekává aktivní přístup při definování aktuálních témat Smart City. Na oplátku je členům
clusteru nabídnuta možnost prezentace skrze komunikační kanály CSCC, které umožňují
sdílení poznatků a novinek z prostředí Smart City.
Aktivní spolupráce s municipalitami a akademickou sférou
Mezi další významné úkoly CSCC se řadí odborné vzdělávání úředníků skrze
semináře a workshopy, vytváření koncepcí a strategií, identifikace chytrých prvků a
propojování jednotlivých aktérů do jednotného celku pomocí memorand o spolupráci.
Všechny tyto úkoly mohou a jsou zároveň zadáním pro činnosti pracovních skupin. Jejich
výstupy jsou podklady pro vznik metodiky za specifické oblasti. Metodika funguje jako
edukace pro město a obec, zároveň základní nastínění problematiky Smart city a dalšího
možného postupu.
Aktivní zapojení akademické sféry je dalším klíčovým prvkem rozvoje konceptu
Smart City a aktivitou CSCC. Schůzky slouží k vyjasnění zájmů obou stran, primárně
v oblasti vědy, výzkumu a dle požadavků specifických projektů. Participace univerzit je
nutností při vytváření kvalitních projektů, jejich propojení s regionálními clustery tak
představuje logický krok. Zapojení zástupců akademické sféry dále vytváří příležitosti
spolupráce na mezinárodní úrovni, zejména v rámci EU.
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Přístup k chytrým městům
Města lze vnímat jako motory růstu,
stejně jako zdroje komplexních výzev –
demografické změny, vlivy urbanizace na
kvalitu

životního

infrastruktura,

prostředí,

logistické

stárnoucí

problémy

či

zvyšující se nároky na sociální služby a
zdravotní péči. To je pouze namátkový
výběr témat, se kterými se naše společnost
v současnosti potýká. Smart City vnímáme
jako nástroj, pomocí kterého lze tyto výzvy
úspěšně transformovat v nové příležitosti a
k rozvoji měst přistupovat skrze aplikaci ucelené sady vzájemně provázaných principů.
Tyto základní principy, které se prolínají napříč konceptem Smart City bez ohledu
na konkrétní přístupy a definice, představují vizi měst, která jsou odolná, bezpečná,
ekologicky šetrná, ekonomicky udržitelná, inovativní a využívající digitální
technologie. Koncept Smart City však není zaměřen jen technologicky. Z definice
Smart City sice vyplývá, že se jedná o využití moderních technologií k rozvoji města,
ale skutečnost je mnohem pestřejší. Nejde jen o samotnou technologii, ta je jen
nástrojem. Opravdu chytrá města se soustředí především na komunikaci se svými
obyvateli. Pracují na otevřené komunikační platformě využívající moderní technologie a
poskytující informace a přístup k datům. Nelze zapomínat na hlavní cíl, kterým je
zlepšení kvality života obyvatel a zvýšení atraktivity města pro ty, kteří mají zájem
v něm žít či podnikat.
Integrace projektů
Široké rozpětí témat, které koncept Smart City pokrývá, klade vysoké nároky při
jeho implementaci a vyžaduje ucelený přístup ve všech fázích procesu. Ve vztahu
k samotným municipalitám CSCC ve spolupráci se svojí členskou základnou využívá
vlastní metodiku, která vychází z praktických zkušeností s rozvojem Smart City iniciativ
v mnoha městech České republiky a snaží se reflektovat jak celoevropské trendy, tak
lokální charakter českých měst. Metodika CSCC pomáhá městům zavádět strategický
přístup k efektivnímu řízení všech oblastí fungování města a využívat moderních
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technologií k vzájemné integraci dílčích oblastí a k naplnění potenciálu konceptu Smart
City.
Pro optimalizaci výsledků projektů Smart City je vhodné využívat potenciálu
synergického efektu a projekty plánovat a implementovat jako ucelená řešení, která
kombinují širokou paletu nástrojů, technologií a přístupů z více oblastí relevantních pro
Smart City. Jedním z takových řešení může být například koncepce chytrého parku,
která kombinuje řešení v oblasti energetických úspor, zefektivňuje správu a provoz
parku, zvyšuje bezpečnost návštěvníků a periferně nabízí infrastrukturu pro elektrickou
mobilitu v podobě nabíjecích stanic.
Měření chytrosti měst a regionů
Měření chytrosti města pomocí ucelených indexů či jednotlivých indikátorů jsou
nástroje, které umožňují identifikovat slabá místa při rozvoji města, poskytnout data
pro jejich analýzu a vytvořit prostor pro jejich řešení, to vše ideálně se zaměřením na
zvyšování kvality života obyvatel.
V současné době existuje široká řada indexů, které se zaměřují pouze na jednu
specifickou oblast (doprava, energetická účinnost). Pro měření chytrosti města je však
nejvhodnějším řešením integrovaný přístup, který je schopný reflektovat veškeré
aspekty „chytrosti“ a transformaci města, od infrastruktury a senzorů, přes data až po
služby, se zaměřením nejen na technologie, ale také na společenskou úroveň vývoje
města. Takový nástroj by přispíval k ujasnění priorit dalšího vývoje města a
objektivnímu posouzení dopadu jednotlivých přijatých opatření.
Výsledky využívání indikátorů neslouží pouze správcům měst a regionů, ale
poskytují významná data i ICT společnostem, dodavatelům utilit, dopravním firmám a
dalším

aktérům,

kteří

mají

vliv

na

fungování

města.

Monitorování

trendů

v technologickém a společenském vývoji navíc usnadňuje podnikatelskému ekosystému
orientaci na trhu bez nutnosti investic do vlastních průzkumů.
Rozvoj konceptu Smart City v České republice vyžaduje nezávislý a komplexní
metodický přístup pro měření dopadů a pokroků jeho implementace a současně usnadní
celý implementační proces – např. pomocí mapování nejlepší praxe či nových rizik. Pro
maximální dopad je vhodné takovou metodiku implementovat na celostátní úrovni, což
umožní i vzájemné srovnávání měst a snazší výměnu informací.
Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa

30

Datové platformy
Strategickou surovinou 21. století jsou data. Data jsou klíčová pro objektivní
vyhodnocování současné situace a pro vytváření vhodných řešení problémů, kterým
města na denní bázi čelí. Chytré město data pro svůj provoz nejen „spotřebovává“, ale
současně ohromné množství užitečných dat generuje. Aby města dokázala plně využívat
potenciálu, který generovaná městská data (v kontextu s dalšími datovými zdroji)
představují, musí mít kvalitně nastavený datový management.
Datový management je společným jmenovatelem a základním stavebním
kamenem pro všechny ostatní oblasti Smart City. Vytvoření kvalitní, odolné, uživatelsky
přívětivé a bezpečné architektury informačních technologií představuje klíčovou výzvu
všem aktérům ekosystému chytrých měst.
Rozvoj infrastruktury a lidských kapacit pro efektivní sběr, ukládání, zpracování
a další využití dat a z nich získaných informací za účelem vytvoření užitečných výstupů
by mělo být prioritou každého města.
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II. BLOK: VSTUP DO PROBLEMATIKY FINANCOVANIA A TECHNICKEJ
ASISTENCIE MUNICIPÁLNÍHO ROZVOJA A CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

Financovanie municipálního rozvoja mimo eurofondov
Juraj Hošták, Ernst & Young
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Problematika
rozvoja

financovania

a

technickej

asistencie

municipálního

Peter Balík, Európska investičná banka

PORADENSKÁ PODPORA JASPERS – V SNAHE O UDRŽATEĽNEJŠIE MESTÁ A OBCE
SKUPINA EIB
EIB je bankou Európskej únie. Sme jediná banka vlastnená členskými štátmi
Európskej únie, ktorá zastupuje ich záujmy. Úzko spolupracujeme s ostatnými
inštitúciami EÚ pri realizácii politík EÚ.
EIB tento rok oslavuje svoje 60. výročie založenia, pričom jej pôvodným raison d’etre
(zmyslom existencie) je od jej vzniku konvergencia a súdržnosť. Poslaním banky EÚ je
aj na najbližšie dekády zachovanie jej maximálneho záväzku k poskytovaniu súdržnosti.
Vskutku, budúcnosť konvergencia je v modernej a inteligentnej súdržnosti, vrátane
inteligentných a inovatívnych investícií do miest a regiónov.
Sme najväčším svetovým multilaterálnym poskytovateľom pôžičiek i veriteľom.
Poskytujeme financie a odborné znalosti pre udržateľné investičné projekty, ktoré
prispievajú k napĺňaniu cieľov politík EÚ. Viac ako 90% našich aktivít sa odohráva v
Európe. Sme však aj veľkým investorom v iných častiach sveta.
Ako to robíme?
•

Požičiavame:

Drvivá

väčšina

našich

aktivít

v

oblasti

financovania

je

realizovaných prostredníctvom pôžičiek, ale ponúkame aj záručné činnosti,
mikrofinancovanie, majetkové investície atď.
•

Viaczdrojové financovanie: Naša podpora odomyká možnosti financovania z
iných zdrojov, najmä z rozpočtu EÚ. Vzniká tak kompletný balík viaczdrojového
financovania.

•

Poradenstvo: Nedostatok financií je často jedinou prekážkou pre investície.
Pomáhame s administratívnym a projektovým riadením pre uľahčenie realizácie
investícií. Poskytovanie technickej kapacity patrí medzi základné piliere našej
činnosti a JASPERS (Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych
regiónoch) patrí do tohto piliera.
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JASPERS: KTO SME?
JASPERS pomáha mestám a regiónom čerpať európske fondy prostredníctvom
projektov najvyššej kvality. Naším cieľom je zrýchliť čerpanie finančných prostriedkov
EŠIF pre dosiahnutie väčšej súdržnosti v Európe s využitím projektov, ktoré sú
plánované, obstarávané a riadené podľa najvyšších technických, sociálnych a
environmentálnych štandardov. Pomoc JASPERS je pre miestne orgány a ich
propagátorov poskytovaná zdarma.
JASPERS ponúka príjemcom technickej pomoci zabezpečenie pokrytia piatich
sektorov – železničná, letecká, námorná doprava (predstavujúce 35% všetkých zadaní),
cestná doprava (14%), energie a tuhý odpad (8%), vodné hospodárstvo a odpadové
vody (27%) a divíziu vývoja Smart riešení (8%). Divízia vývoja Smart riešení JASPERS
podporuje prípravu projektov, ktoré majú pozitívny vplyv na životy ľudí, zatiaľ čo smart
a digitálne projekty a služby sú zahrnuté do základnej infraštruktúry budúcnosti. Úlohy
v tejto oblasti podporujú nasledovné projekty:
•

podpora inteligentnej špecializácie a inteligentných miest, s cieľom udržateľného
mestského rozvoja,

•

investície do vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania,

•

posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií,

•

posilnenie zdravotníckych činností,

•

zlepšenie

prístupu

a

využívania

kvalitných

informácií

a

komunikačných

technológií,
•

zlepšenie efektívnosti verejnej správy,

•

rozvíjanie a implementácia osvedčených nástrojov.
Päť globálnych megatrendov, z ktorých všetky sa týkajú miest
Európska komisia a iné európske inštitúcie podporujú rozvoj inteligentných miest

a inteligentných regiónov v Európskej únii. Dôležitosť inteligentného, udržateľného
rozvoja je súčasťou stratégií a kľúčových európskych dokumentov. EK je zapojená do
dôležitých iniciatív ako je napríklad Mestská agenda alebo Energetická únia a je takisto
hnacím motorom Európskeho partnerstva pre inovácie inteligentných miest a komunít
(EIP-SCC).
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JASPERS a EIB sa rozhodli zamerať na rozvoj inteligentných miest z niekoľkých
dôvodov. Mestá sa už stali primárnym životným prostredím pre väčšinu svetovej
populácie, najmä v rozvinutých krajinách. Spolu s metropolitnými oblasťami však
zároveň

čelia

veľkým

problémom.

Výskum

ale

naznačuje

rozdiely

v

rozvoji

inteligentných riešení medzi jednotlivými oblasťami EÚ, vrátane vzniku miest a regiónov
druhej kategórie v rámci strednej a východnej Európy. Mestá a regióny druhej kategórie
v Českej republike, v Maďarsku, Poľsku a na Slovensku sú ovplyvnené určitými druhmi
výziev.
Mestá druhej kategórie sú v rámci regiónu V4 jednoznačne ovplyvnené súčasnými
globálnymi megatrendmi, ktoré musia byť zohľadnené pri presadzovaní agendy
inteligentných miest a rozvoja regiónu.

Identifikovali

sme

päť

globálnych

megatrendov, ktoré v súčasnosti menia svet a ktoré majú významný vplyv na
spoločnosť, hospodárstvo a ľudské životy1. Sú to:
•

Demografické a sociálne zmeny: Ľudia žijú dlhšie a majú menej detí, čo
vytvára tlak na počet obyvateľov v produktívnom veku. Mnohé verejné služby,
ako je zdravotná starostlivosť alebo vzdelávací systém, budú musieť byť
revidované s cieľom prispôsobiť sa zmenám v štruktúre spoločnosti.

•

Posun v ekonomickej moci: Občania v rámci regiónu V4 sa môžu slobodne
usadiť v ktoromkoľvek centre na národnej a európskej úrovni, čo môže mať za
následok „únik mozgov". To môže znížiť príležitosti pre inteligentný rast a viesť k
výrazným sociálnym problémom. Regionálna inteligentná špecializácia poskytuje
rámec pre transformáciu globálnej konkurencie do šanca pre inovatívny rast.

•

Klimatické zmeny a nedostatok zdrojov: Stúpajúca hladina morí, zvyšovanie
teplôt, sucho a nedostatok vody alebo vlny horúčav sú len niektoré z
najviditeľnejších prejavov klimatických zmien. Preto je životne dôležité, aby mali
mestá prístup k správnym technológiám a infraštruktúre, ktorá zabráni možným
prírodným katastrofám spôsobeným klimatickými zmenami a zároveň prispievať
k znižovaniu emisií CO2.

•

Rýchla urbanizácia: Zmeny štruktúry sídel prostredníctvom ekonomickej
migrácie, expanzívny rozvoj predmestí a znižujúca sa hustota mestských jadier
negatívne ovplyvňuje prístup k zamestnaniu, vzdelaniu a sociálnym službám,

1

PwC. Päť megatrendov a ich dôsledky pre globálnu obranu a bezpečnosť, November 2016
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znižuje vyhliadky na vytvorenie životaschopných komunít v mestských jadrách a
kladie dodatočnú záťaž na dopravné systémy, ako aj na životné prostredie.
•

Technologický

prielom:

globálne

megamestá

majú

viac

finančných

a

odborných kapacít potrebných na realizáciu inteligentných technologických
riešení, ktoré sú inovatívne v globálnom meradle. Mestá v rámci regiónu V4 však
stále zápasia pri aplikovaní najinovatívnejších technológií, ako je napríklad
Internet vecí (IoT) a pokročilých mestských analytických nástrojov.
Prípadová štúdia rozvoja inteligentných miest v regióne CEE
Štúdia ukazuje významnú „priepasť v rámci smart agendy“ medzi regiónmi v
strednej, východnej a juhovýchodnej Európy (CESEE) a ich náprotivkami v iných
častiach EÚ. 40% miest v rámci CESEE má ešte stále nedostatky v základnej
infraštruktúre. Okrem toho veľký podiel CESEE miest hlási za posledných päť rokov
nedostatočné investície, najmä v oblasti dopravy a infraštruktúry bývania, v oblastiach,
kde je kvalita infraštruktúry takisto považovaná za najnižšiu. Vačšina CESEE miest stále
zaostáva za priemeru EÚ-28, pričom toto zaostávanie je evidentné predovšetkým v
oblasti inovácií, prístupnosti, kvality vlády a v kvalite života.
V rámci jednotlivých členských krajín regióny hlavných miest CESEE zaostávajú
za priemerom EÚ, pokiaľ ide o smart agendu. Značné rozdiely vznikajú najmä v oblasti
riadenia a kvality života. Regióny hlavných miest si vedú výrazne lepšie ako regióny
druhej kategórie a iné regióny nepatriace do kategórie hlavných miest z pohľadu
spoločenských

činiteľov,

ako

aj

technologickej

spotreby

a

podnikateľskej

sofistikovanosti spoločností. Tieto rozdiely medzi regiónmi sú oveľa rozsiahlejšie v rámci
regiónu CESEE, ako je tomu v prípade iných krajín EÚ.
Zvýšené investície sú potrebným riešením, ale ako také nie sú dostatočné. Z
pohľadu celej EÚ je realizácia plánovania investícií do infraštruktúry slabá. Región
CESEE z pohľadu obcí zaostáva za priemerom EÚ najmä v koordinácii svojich
investičných projektov so susednými obcami, regiónmi a sieťou obcí a miest. To by
mohlo viesť k neefektívnemu plánovaniu a implementácii.
Hodnotenie SMART regiónov Európskej únie: Vzájomné rozdiely
EIB vypracovala index inteligentných regiónov pre účely skúmania rozdielov v
rámci „smart agendy“ v regióne CESEE. Zadefinovali sme šesť hlavných pilierov
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pre smart agendu tak, aby sme mohli identifikovať a preskúmať rozdiely v
CESEE oblastiach v porovnaní s EÚ. To umožňuje identifikáciu základných faktorov
a ukazovateľov, ktoré spôsobujú vznik rozdielov pri implementácii smart agendy.
Šesť „inteligentných - smart" pilierov tvorí:
•

hospodárska dynamika a inovácie (inteligentné hospodárstvo)

•

udržateľnosť životného prostredia (inteligentné životné prostredie)

•

kvalita správy (inteligentné spravovanie)

•

zjednodušenie dostupnosti (inteligentná mobilita)

•

ľudský kapitál (inteligentná spoločnosť)

•

kvalita života (inteligentný život)
Regionálne hospodárske údaje naznačujú, že väčšina CESEE miest ešte stále

zaostáva za priemerom EÚ28. Za posledných pätnásť rokov mestá CESEE urobili
mnoho pre dobehnutie vyspelejších rivalov z pohľadu hospodárskych a
sociálnych podmienok a rastú rýchlejšie ako iné regióny v ostatných krajinách.
To umožnilo hlavným mestám v regióne CESEE rýchlejšiu konvergenciu pri dosahovaní
priemernej úrovne príjmu EÚ per capita.
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Hodnotenie CESEE SMART regiónov: Rozdiel
Celkovo v rámci regiónu CESEE dosiahli najvyššie bodové úrovne regióny v
Slovinsku, v Českej republike a v Estónsku (pozri graf č.1). Regióny hlavých
miest Slovenska a Maďarska výrazne predstihli ostatné regióny vo svojich
krajinách.

CESEE/EÚ: Zdroje financovania obcí
V porovnaní s priemerom EÚ, obce v rámci regiónov CESEE využívajú viac
vlastných zdrojov a fondov EÚ na financovanie svojich investícií do infraštruktúry. Na
druhej strane je v rámci CESEE externé financovanie veľmi marginálne, v porovnaní s
EÚ ako celkom.
Obmedzený prístup k financiám brzdí investičnú činnosť obcí, vzhľadom na to, že
v tomto regióne sa v poslednej dobe implementuje prísnejšia fiškálna zodpovednosť.
CESEE obce sú silne závislé od európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Vzhľadom k tejto vysokej závislosti bude po roku 2020 z pohľadu financovania
komunálnych investícií rozhodujúca reforma viacročného finančného rámca.
Projektové ciele a geografický rozsah
Štúdia „Pomoc pri podpore inteligentných miest a aktivity regiónov V4" bola
realizovaná pomocou JASPERS.
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Cieľom projektu bolo dosiahnuť tieto ciele:
•

Podporiť vybrané mestá/regióny pri výkone posúdenia

potrieb

na

usmerňovanie existujúcich investičných plánov a stratégií alebo definovania
nových, smerom k inteligentnejšiemu mestskému rozvoju.
•

Poskytnúť odporúčania na podporu rozvoja „inteligentných" investičných

programov vyplývajúcich z existujúcich alebo novo definovaných investičných
plánov a stratégií pre príslušné celky s programami slúžiacimi ako pilotné a/alebo
ako príklady najlepšej možnej replikácie na iných miestach.
Výskumná vzorka bola zvolená s cieľom poskytnúť prehľad o rôznych mestách a
regiónoch v rámci Vyšehradskej skupiny na základe faktorov, ako sú sídelná štruktúra,
ekonomická situácia či ochota pokračovať v nastavených inteligentných koncepciách.
Zahŕňala šesť miest (Nitra a Prešov na Slovensku, Debrecen a Káposvár v Maďarsku,
Plzeň v Českej republike, Gdansk v Poľsku) a dva regióny (Juhomoravský kraj v Českej
republike a Kujavsko-pomoranský región v Poľsku).
Model pre inteligentné spracovanie
Kľúčové oblasti, ktoré boli predmetom posudzovania v štúdii JASPERS sú:
Smerovanie k modelu inteligentného riadenia na úrovni regiónu a mesta
- smart city ako prepojený, všadeprítomný subjekt, založený na implementácii
integrovaných riešení s vysokou úrovňou interoperability medzi rôznymi mestskými
systémami. Pri analýze investičných potrieb miest a regiónov je to veľmi dôležitý aspekt.
Rozvoj smart stratégií musí počítať s miestnymi charakteristikami s cieľom pomenovať
konkrétne miestne potreby a hybné sily a musí jasne vychádzať zo zásad návrhu
integrovaného

územného

plánovania.

Nakoniec,

regionálny

prístup

a

zladenie

inteligentnej špecializácie a aktivít v rámci súdržnosti EÚ boli takisto vzaté do úvahy pri
posudzovaní sily inteligentného riadiaceho rámca.
Podpora rozvoja koncepcie smart city cez hlavné mestské sektory, divízií
a prevádzky - cieľom miest a regiónov je priniesť lepšiu kvalitu života prostredníctvom
zlepšenia prevádzkovej efektívnosti a účinnosti svojho majetku, ako infraštruktúry, tak
aj systémov v hlavných sektoroch smart rozvoja: IKT infraštruktúra miest; energia a
výstavba, riadenie zdrojov miest (odpad a voda), mobilita a sociálna a hospodárska
infraštruktúra. Tieto komponenty sa posudzovali samostatne.
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Inteligentné mestá potrebujú inteligentné financovanie – prechod na nové
investičné modely – ďalší kľúčový prvok implementácie inteligentných riešení sú modely
financovania a finančné mechanizmy. Vzhľadom k tomu, že mestá a regióny majú
prakticky neobmedzené investičné potreby, avšak narážajú na rozpočtové obmedzenia,
finančný aspekt musí vychádzať z komplexného prístupu k investičnému rozhodovaniu,
zároveň však musí podporovať inovatívne riešenia. Čerpanie fondov EÚ a verejnosúkromné partnerstvá, koncesie, recyklácia aktív, aby sme vymenovali aspoň niektoré,
tu boli zohľadnené.
Posúdenie potrieb, analýza rozdielov a predloženie konkrétnych odporúčaní boli
predmetom každej zo siedmich oblastí v každom z ôsmich miest/regiónov. Realizovalo
sa aj zhrnutie zistení v meta-analytickej správe pre celý región V4.
Identifikované potreby riadenia rozvoja inteligentných miest
Výskumný tím v rámci tejto štúdie identifikoval kľúčové potreby a príležitosti,
ktorým čelia všetky skúmané mestá a regióny. Cieľom bolo vyhodnotiť súčasnú
prevádzku miest a regiónov a určiť oblasti, ktoré vyžadujú ďalšie kroky. Zatiaľ čo sa
výkonnosť v jednotlivých oblastiach skúmanej vzorky miest a regiónov líšila, výsledky
analýzy sa dajú zhrnúť do nasledovných bodov:
Integrované riadenie a plánovanie
•

Komplexný a integrovaný prístup k rozvoju vedený stratégiou smart city

•

Medziodvetvová, viacúrovňová spolupráca a účasť verejnosti

•

Inštitucionálna kapacity pre efektívne zhromažďovanie, spravovanie a

používanie údajov
Zlepšenie kapacít a schopností IKT oblasti verejnej správy
•

Vysokorýchlostný internet

•

Zavedenie IoT pri zhromažďovaní údajov

•

Analýza údajov

•

Rozšírenie otvorených množín údajov

•

Kybernetická bezpečnosť

Energetické a stavebné prostredie
•

Znižovanie znečisťovania a emisií CO2

•

Úsporné budovy
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•

Kvalita systému vykurovania

•

Inteligentné siete

Mobilita a siete
•

Integrovaná multimodálna doprava

•

Inteligentné dopravné riešenia

•

Popularita osobných áut

•

Ekologické a alternatívne spôsoby dopravy

Vodné a odpadové hospodárstvo
•

Účinnosť vodného a odpadového hospodárstva

•

Zadržiavanie vody

•

Udržateľné spôsoby nakladania s odpadom

•

Inteligentné riešenia

•

Obehové hospodárstvo – opätovné použitie a recyklácia

Sociálna infraštruktúra
•

Riešenia v oblasti elektronického zdravotníctva

•

Digitálna gramotnosť

•

Podnikanie

•

Inteligentná špecializácia

•

Podporu startupov a malých a stredných podnikov

Integrované financovanie a poskytovanie modelov
•

Diverzifikácia zdrojov financovania a kombinovanie štrukturálnych fondov

cez operačné

programy

•

Priťahovanie a riadenie súkromných zdrojov

•

Kapacita a vytváranie kapacít pre chápanie finančných nástrojov

•

Zvyšovanie úrovne kapacít týkajúcich sa verejného obstarávania (vrátane

inovácií v rámci obstarávania)
Priemerný súčasný stav miest a regiónov v 7 kľúčových oblastiach
Všetkých 6 miest a 2 regióny, ktoré boli predmetom štúdie začali implementovať
súčasti smart agendy. Niektoré mestá alebo regióny sú v procese rozvoja špecifických
smart stratégií, s cieľom zásadného posunu v tejto oblasti, niektoré mestá a regióny
považujú za

relevantnejšie identifikovať

príslušné smart prvky v existujúcich
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miestnych/regionálnych územných plánoch, ako aj v odvetvových stratégiách a
plánoch.
Všetky mestá alebo regióny zvažujú silnejšie modely riadenia, ktoré budú
schopné lepšie pracovať naprieč sektormi v rámci mestskej správy, s hlavnými
mestskými/regionálnymi partnermi, ako sú napríklad subjekty v rámci miest, ale čoraz
viac aj s relevantnými partnermi súkromného sektora.
Najrozvinutejší sektor v rámci vzoriek miest, ktorý poháňa vpred vývoj konceptu smart
city, je sektor mobility s osobitným dôrazom na integrované dopravné riešenia a
prechod na ekologickú dopravu a alternatívne formy dopravy, ako je cyklistika a posun
smerom k riadeniu dopravných problémov v reálnom čase.
Prepojenie medzi plánmi smart miest a ambíciami a hospodárskou inteligentnou
špecializáciou na regionálnej úrovni nebolo zrejmé a existuje preň priestor pre ďalšie
zlepšovanie pri zmene regiónov na regióny orientované na vedomosti. Pre tento účel
potrebujú regióny získať podporu vedúcich smart miest v rámci ich územia, aby sa mohli
stať inteligentnými centrami a centrami transferu znalostí smerom k menším mestám a
obciam a smerom k rozvoju bezproblémových riešení.
Je však potrebné poznamenať, že v rámci vzorky boli zaznamenané významné rozdiely.
Dajú sa zhrnúť do dvoch kľúčových bodov:
•

Rozdiely medzi rôznymi regiónmi v dôsledku miestnych charakteristík – mestá,
ktoré nie sú hlavnými mestami krajín a regiónov sú v rámci regiónu V4
rôznorodými skupinami subjektov. Niektoré z nich, ako je napríklad Južná Morava
a Gdansk, sú hlavnými hospodárskymi centrami, ktoré priťahujú nových
obyvateľov z veľkej časti uvedených krajín2. Ostatné regióny sú periférnejšie a
môžu sa nachádzať v problematickejšej hospodárskej situácii. Keďže prístup v
rámci smart agendy vyžaduje opatrenia založené na odlišných potrebách
vzhľadom na umiestnenie, väčšina odporúčaní uvedených v tejto časti sa týka
obáv pri aplikácii tohto prístupu – v tom zmysle, že najdôležitejším odporúčaním
vysokej úrovne, ktoré môže byť použité naprieč rôznymi mestami a regiónmi je,
aby mestá a regióny stavali na rozmanitosti a jedinečnosti, hlavne pri

2

Individuálne správy regiónov Južnej Moravy a Gdanska
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uprednostňovaní väčších investícií alebo priestorových rozvojových cieľov pri
prijímaní náročných rozhodnutí.
•

Rozdiely medzi jednotlivými krajinami – keďže výskum bol väčšinou orientovaný
na regionálnu a miestnu úroveň, rozdiely do značnej miery stále hrajú dôležitú
úlohu. Hoci členstvo v EÚ znamená zavedenie podobných smerov v regionálnej a
miestnej samospráve alebo v oblasti environmentálnych zákonov, existujúce
rozdiely ovplyvňujú spôsob, akým sa vyvíja verejná správa na miestnej a
regionálnej úrovni. Rôzne prístupy k územnému plánovaniu environmentálnych
zákonov týkajúcich sa znečistenia ovzdušia, zodpovednosti rôznych zúčastnených
strán za vzdelávanie alebo zdravotnú starostlivosť, štruktúru obcí, krajov a
regiónov, celková hospodárska situácia a inovácie – všetky uvedené aspekty
tvoria

rozhodujúce faktory ovplyvňujúce inteligentné

riešenia

na

úrovni

miestneho a regionálneho rozvoja. Miestni a regionálni aktéri môžu občas
zveličovať tieto skutočnosti, napríklad pri ospravedlňovaní ich nedostatočnej
činnosti v danej oblasti ako priamy dôsledok vnútroštátnych právnych predpisov,
ktoré obmedzujú ich subjekty. Vo všeobecnosti je však národný kontext veľmi
dôležitý, najmä pokiaľ ide o politickú klímu, ktorá môže byť priaznivejšia voči
silnej ústrednej vláde.
Hlavné odporúčania na urýchlenie rozvoja inteigentných miest
Nasledujúca časť popisuje kľúčové zistenia a odporúčania identifikované v tomto
projekte. V 8 individuálnych správach boli rozpracované mnohé podrobné odporúčania.
Táto časť je zhrnutím, ktoré rozpracúva najdôležitejšie tendencie a odporúčania na
najvyššej úrovni, ktoré ovplyvňujú viaceré rozmery smart koncepcií regionálnych a
mestských politík.
Integrované riadenie a plánovanie
•

Zaviesť strategický prístup k inteligentnému rozvou

•

Zabezpečiť vhodné riadiace štruktúry

•

Rozvíjať operačné kapacity na riadenie oblasti inteligentných miest

•

Zapojiť občanov a komunity

Zlepšenie kapacít a schopností IKT oblasti verejnej správy
•

Smerovať k integrovanému centru riadenia mestských činností
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•

Investovať do IKT infraštruktúry a kybernetickej bezpečnosti

•

Poskytovať verejným a súkromným zúčastneným stranám prístup k

otvoreným dátam
Energetické a stavebné prostredie
•

Zlepšiť energetickú účinnosť zastavaného prostredia

•

Zaviesť opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia z vykurovania

•

Implementovať stratégiu na riešenie zmien klímy

Mobilita a siete
•

Podporovať integrovanú a multimodálnu dopravu na regionálnej úrovni

•

Implementovať inteligentné dopravné riešenia

•

Podporovať ekologické a alternatívne spôsoby dopravy

Vodné a odpadové hospodárstvo
•

Podporovať inteligentné a udržateľné vodné hospodárstvo

•

Od riadenia odpadového hospodárstva k obehovému hospodárstvu –

podpora opätovného
•

použitia a recyklácie

Vyvinutie postupov pre prispôsobenie sa zmene klímy a krízového

manažmentu
Sociálna infraštruktúra
•

Podporovať

partnerstvá

v

inovačnom

hospodárstve

a

inteligentnej

špecializácii
•

Posilniť miestnu komunitu pre využitie nástrojov digitálneho veku

•

Inteligentné zdravotnícke riešenia a inteligentný cestovný ruch

•

Podporu startupov a malých a stredných podnikov

Integrované financovanie a poskytovanie modelov
•

Vytvárať možnosti prenikania do portfólia finančných nástrojov

•

Využívať existujúce a budúce príležitosti vytvárané v rámci EŠIF na

podporu rozvoja
•

koncepcií smart city

Vybudovať udržateľné inteligentné mestá a regióny pomocou inovatívnych

modelov

financovania a verejného obstarávania
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Služby EIB, ktoré je vhodné zvážiť
Poradenstvo:
•

Nastavenie

strategickej

kontextová analýza,
•

vízie:

definovať

ciele,

mapovanie

politík,

participácia občanov

Rozvoj zásobárne projektov: identifikácia projektov, analýza možností,

stanovenie priorít
•

Príprava

projektov:

štúdie

uskutočniteľnosti,

investičné

programy,

monitorovacie systémy
•

Implementácia projektu: monitorovanie a usmernenie vo vzťahu k projektu

Poskytovanie pôžičiek:
•

Investičné úvery: priame úvery mestám a súkromným subjektom, R&D

úvery
•

Rámcové pôžičky: pôžičky pre programy mestských investícií bez konečnej

prípravy na posúdenie
•

Kapitálové investície: investície do investičného fondu určeného pre

mestskú infraštruktúru
•

Sprostredkovateľské úvery pre viacerých prijímateľov: s individuálne

nastavenými

inteligentnými kritériami a kontrolou alokácií

Viaczdrojové financovanie:
•

Investičné platformy: kombinácia EFSI s EŠIF

•

Finančné nástroje EŠIF: EŠIF transformované do finančných produktov

(napr. pôžičky,
•

záruky)

JESSICA: sofistikované finančné nástroje vrátane kapitálových vkladov,

úverov a záruk
•

Záruky:

napomáhanie

projektom

získavania

nových

investorov

prostredníctvom krytia rizík
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Financovanie projektov samospráv/skúsenosti a perspektívy z Grantov
EHP a Nórska
František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného
mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu
Boris Striženec, vedúci oddelenia strategických činností, odbor grantov EHP
a Nórska,
Úrad vlády SR
Granty EHP a Nórska vo všeobecnom kontexte
Súbežne s tým, ako sa Slovenská republika v roku 2004 stala členom Európskej
únie, stala sa aj členom Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), čo
sprístupnilo Slovensku ako členskému štátu EHP možnosť čerpania finančných
prostriedkov z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.
Slovenská republika aktívne participuje na využívaní týchto finančných mechanizmov,
označovaných často spoločným pomenovaním „granty EHP a Nórska“. V súčasnosti ide
na Slovensku v poradí o tretie obdobie grantov EHP a Nórska. Prechádzajúce
programové obdobia zahŕňali roky 2004-2009 a 2009-2014.
Samotná riadiaca štruktúra a systém implementácie grantov EHP a Nórska
je centralizovaná a unifikovaná pre všetky programy spravované správcami programov,
t.j. inštitúciami ustanovenými

v memorandách o porozumení uzavretých medzi SR

a prispievateľskými štátmi. Funkcie Národného kontaktného bodu boli zverené
Úradu vlády SR.
Poslanie, ciele, princípy a riadenie finančných mechanizmov
Celkovými

cieľmi

finančných

mechanizmov

je

prispieť

k odstraňovaniu

regionálnych disparít v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a posilniť bilaterálnu
spoluprácu medzi prijímateľskými a prispievateľskými štátmi. Dosahovanie týchto cieľov
sa predpokladá implementáciou bilaterálnych medzinárodných zmlúv, tzv. memoránd
o porozumení, ktoré boli uzavreté medzi Slovenskou republikou a prispievateľskými pre
programové obdobie 2014 – 2021.
Memorandá o porozumení medzi Slovenskom, Nórskom, Lichtenštajnskom
a Islandom súvisiace s čerpaním finančných prostriedkov pre Slovensko, podpísali
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minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a vtedajšia
ministerka Nórskeho kráľovstva pre EÚ a EHP Elisabeth Vik Aspakerová koncom
novembra 2016 v Bratislave. Memorandá o porozumení, okrem iného, ustanovujú
riadiace a kontrolné štruktúry a implementačný rámec.
Pre Slovenskú republiku bola na roky 2014 – 2021 vyčlenená suma približne 113,1
miliónov eur, čo je zhruba o 30 miliónov eur viac, ako v predchádzajúcom
programovom období 2009-2014. Štátny rozpočet SR sa na financovaní programov
podieľa 15-timi percentami.
Princípy implementácie úzko súvisia s ochranou ľudských práv, zahŕňajú
rešpekt k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti a vládu práva, vrátane
práv osôb patriacich k menšinám. Z pohľadu spravovania finančných mechanizmov sa
výnimočný dôraz kladie na dobrú správu vecí verejných, participatívnosť a inkluzívnosť,
zodpovednosť, transparentnosť, citlivosť, hospodárnosť, účinnosť, riadenie založené na
výsledkoch, riadenie rizík a nulovú tolerancia voči korupcii. V oblasti plánovania a
dosahovania výsledkov sa implementáciou dosahuje udržateľný rozvoj, dlhodobý
hospodársky rast, sociálna súdržnosť a ochrana životného prostredia.
Uvedené princípy sa prelínajú celým implementačným cyklom. Uplatňovanie všetkých
uvedených

princípov

zabezpečuje

najvyššiu

mieru

koordinovaného

a transparentného čerpania finančných prostriedkov.
Nedávno ukončené programové obdobie 2009-2014 v skratke
Len pred niekoľkými mesiacmi bolo fyzicky ukončené programové obdobie 2009-2014,
na ktoré

prispievateľské štáty poskytli viac ako 80 miliónov eur v rámci realizácie

celkovo ôsmych programov. Granty EHP a Nórska priniesli množstvo projektových
riešení v dotknutých témach a možno ich považovať za úspešné s konkrétnym
vplyvom

na

vývoj

v

programových

oblastiach

–

environmentálnom,

kultúrnom, vzdelávacom či sociálnom sektore.
Implementácia priniesla viac ako 200 úspešných projektov. V rámci programu
„Prispôsobenie sa zmene klímy, prevencia povodní a sucha“ vzniklo minimálne
17 „zelených“ a „modrých“ opatrení v Bratislave a vo Zvolene, bolo podporených 61
projektov tzv. modrých škôl či 3 veľké protipovodňové projekty. Program „Zelené
inovácie v priemysle“ priniesol 4 nové logistické centrá na výrobu bioenergie, bolo
Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa

48

podporených 11 výrobcov za účelom zvýšenia produkcie poľnohospodárskej biomasy či
vyvinutých/implementovaných 13 nových environmentálnych technológii. Z programu
„Zachovanie

a revitalizácia

kultúrneho

a prírodného

dedičstva“

možno

spomenúť minimálne 20 obnovených pamiatok, 210 vykonaných pamiatkových kontrol
či 24 vzniknutých bilaterálnych partnerstiev. Program „Cezhraničná spolupráca
s Ukrajinou“ priniesol vznik takmer 180 partnerstiev medzi inštitúciami v SR, Ukrajine
či Nórsku, bolo zmodernizovaných a renovovaných viac ako 5 000 m 2 oblastí okolo
štátnej hranice s Ukrajinou a viac ako 30 000 účastníkov participovalo na cezhraničných
podujatiach. Nemenej významné výsledky zaznamenal program Domáceho a rodovo
podmieneného násilia, kde bolo vytvorených minimálne 80 nových rodinných miest,
prebehlo viac ako 5 300 konzultácii s obeťami násilia či bolo vyškolených takmer 700
profesionálov. V rámci programu sociálnej inklúzie bol vytvorený akreditovaný
študijný program inovatívneho vzdelávania, ktorý absolvovalo 45 pedagógov a program
podporil 17 základných a stredných škôl s vlastnými inkluzívnymi aktivitami. Významné
výsledky

zaznamenal

zrealizovaných

55

aj

Štipendijný

podujatí

stredných

program
a

EHP,

vysokých

v

škôl

rámci
na

ktorého

Slovensku

bolo
a

v

prispievateľských štátoch, vzniklo 63 nových učebných pomôcok a metód a 824
účastníkov sa zúčastnilo na mobilite v partnerskej krajine.
Samosprávy ako jeden z kľúčových partnerov v implementácii
Práve projekty realizované verejným sektorom, t.j. napríklad samosprávami
tvoria jeden z kľúčových pilierov a preto možno samosprávy považovať za
významného partnera v rámci implementácie. Možno spomenúť niektoré projekty obec Nižná Polianka realizovala projekt zameraný na protipovodňové opatrenia na rieke
Ondava. Hlavné mesto SR Bratislava realizovalo projekt „Bratislava sa pripravuje na
zmenu klímy“ či mesto Zvolen zaviedlo biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody.
V programe Cezhraničnej spolupráce bol zrealizovaný napríklad projekt mesta
Michalovce s názvom „SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej
spolupráce“, alebo projekt Košického samosprávneho kraja s názvom „Cestujúce
bábky“. V oblasti zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva možno spomenúť
projekt s názvom „Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“, realizovaný
mestom Holíč, projekt s názvom „Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline“,
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realizovaný mestom Žilina, či projekt „Revitalizácia Pariča (RePar)“, ktorý realizovalo
mesto Trebišov.
Nové programové obdobie 2014-2021 – zameranie, vízie a perspektívy
V nadväznosti na podpis Memoránd o porozumení bola odštartovaná príprava
nových

programov,

ktoré

boli

dohodnuté

s prispievateľskými

štátmi

práve

v Memorandách.
V rámci finančného mechanizmu EHP ide o programy:
-

Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrna spolupráca
(17,5 mil. eur) - Správca programu: Úrad vlády SR

-

Cezhraničná spolupráca/Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné
inštitúcie, transparentnosť (8,5 mil. eur) - Správca programu: Úrad vlády SR

-

Fond pre aktívne občianstvo (9 mil. eur) - Správca programu: Konzorcium
troch nadácií - Nadácie Ekopolis, Nadácie otvorenej spoločnosti a Karpatskej
nadácie

V rámci Nórskeho finančného mechanizmu:
-

Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (15 mil. eur) Správca programu: Úrad vlády SR

-

Domáce a rodovo podmienené násilie (9 mil. eur) - Správca programu: Úrad
vlády SR

-

Sociálny dialóg a dôstojná práca (582 tis. eur) - Správca programu:
Innovation Norway

V rámci oboch mechanizmov:
-

Rozvoj obchodu, inovácií a malého a stredného podnikania (20 mil. eur) Správca programu: Výskumná agentúra

-

Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (16 mil. eur) - Správca
programu: Ministerstvo životného prostredia SR
Aktuálny stav prípravy programov

Nedávno bol ukončený proces prípravy tzv. Osnov programov a aktuálne vo
viacerých programoch prebieha proces doplňujúcich informácii s prispievateľskými
štátmi, pričom po jeho ukončení budú podpísané dohody o implementácii programov.
Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa

50

Po podpise dohôd správcovia programov, čiže inštitúcie zodpovedné za implementáciu
jednotlivých programov pristúpia k príprave a k zverejneniu prvých výziev, čo sa
predpokladá v priebehu prvého polroku 2019.
Záver
Dôležitým
programových

konštatovaním
období

doposiaľ

je,

že

implementácia

priniesla

želané

dvoch

výsledky

predchádzajúcich
a nepochybne

identifikovaný prínos naprieč oblasťami, v ktorých boli programy realizované.
Granty EHP a Nórska sú dnes „značkou“, ktorá nachádza v spoločenskom vedomí
svoje stabilné miesto a možno ich označiť ako „úspešný príbeh“, podporujúci zelenú,
konkurencieschopnú a inkluzívnu

Európu,

čo

je mimochodom

aj

výstižné

celoeurópske motto grantov pre programové obdobie 2014-2021.
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MFF/EK legislatívny návrh kohéznej politiky na nové programové
obdobie
Ľudmila Majláthová, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
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Možnosti financovania municipálneho rozvoja cez programy a projekty
Európskej územnej spolupráce
Michal Blaško, riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce, Úrad vlády
SR
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III. BLOK: KONTROLNÁ ČINNOST V

SAMOSPRÁVE

– PREVENCIA A

OTVORENOSŤ

Zlepšovanie kontroly v územnej samospráve
Ján Janoško, sekcia verejnej správy a územnej samosprávy Ministerstva
vnútra SR
Zlepšovanie kontroly v územnej samospráve - obdobne ako každé zlepšovanie je (spravidla) proces dlhodobý, ba možno bez konca.
Vzhľadom na profesionálne zameranie - keďže pracujem na Ministerstve vnútra
SR (ďalej len „ministerstvo vnútra“), ktoré je gestorom rámcovej právnej úpravy
pre územnú samosprávu - sústredím sa na časť zlepšovania kontroly v územnej
samospráve (hoci veľmi významnú) a to na zlepšovanie právnej úpravy.
Kým prejdem k popisu procesu zlepšovania, začnem tým, čo to kontrola, najmä
tá v územnej samospráve, vlastne je.
Vo všeobecnosti, kontrolou sa rozumie činnosť, ktorou sa zisťuje:
•

či existujúci stav niečoho je náležitý (teda taký, aký má byť, resp. aký je
plánovaný, primeraný a správny),

•

či nejaká činnosť zodpovedá normám, predpisom, zásadám či očakávaniam.
Kontrola sa považuje v rámci riadenia (spravovania) určitého celku za jej

významnú súčasť. To platí aj v prípade takých celkov, akými sú obce a vyššie územné
celky (samosprávne kraje).
V územnej samospráve sa kontrolná činnosť zameriava predovšetkým na:
•

zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s
majetkom a majetkovými právami,

•

preverenie príjmov, výdavkov a finančných operácií,

•

vybavovanie sťažností a petícií,

•

dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, na plnenie rozhodnutí
(uznesení) a interných predpisov a

•

plnenie ďalších ustanovených úloh.
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Keďže som sa podujal popísať proces zlepšovania, nemôžem nespomenúť vznik
a históriu kontroly v územnej samospráve. Vzhľadom na predpísaný rozsah, spomeniem
len to najdôležitejšie.
S kontrolou v územnej samospráve sa počítalo od samotného vzniku územnej
samosprávy. Inštitút hlavného kontrolóra vznikol súčasne so vznikom obcí, t. j. v roku
1990.
Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon
o obecnom zriadení“) obce nahradili dovtedajšie miestne orgány štátnej moci - národné
výbory základného stupňa, pričom boli ustanovené ako samostatné samosprávne
územné celky Slovenskej republiky, tiež ako právnické osoby, ktoré za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodária s vlastným majetkom a so svojimi
finančnými zdrojmi. Keďže v novej štruktúre nebolo možné uvažovať s výbormi ľudovej
kontroly, ani s priamou štátnou kontrolou hospodárskej činnosti, ustanovená bola pre
potreby kontroly nová funkcia. Kontrolu mali pre obce zabezpečovať hlavní kontrolóri.
Východiskom bolo (a platí to viac-menej dodnes), že hlavný kontrolór je úradník
zameraný predovšetkým na kontrolu hospodárskych úkonov orgánov samosprávy obce,
ktorý je nezávislý od výkonnej moci obce (t. j. zodpovedajúci sa za svoju činnosť len
obecnému zastupiteľstvu).
Prvotná právna úprava týkajúca sa hlavného kontrolóra bola stručná. Vzhľadom
na neexistenciu

podrobnejšej

úpravy,

konkrétne

podmienky

obsadzovania

a vykonávania tejto funkcie boli ponechané na samotné obce. To však vyvolávalo
problémy. Systém kontroly nebol dostatočne účinný a stabilný. Nedostatkom boli často
nevhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky. Postupom času
sa preto právna úprava začala rozširovať.
Významnejšie doplnenia právnej úpravy (zákona o obecnom zriadení) zamerané
na zlepšenie kontroly v územnej samospráve sa realizovali najmä v rokoch 2001 a
2004. V danom čase došlo k zakotveniu:
•

voľby, ako spôsobu obsadzovania tejto funkcie,

•

nezlučiteľnosti funkcie,

•

kvalifikačných predpokladov,

•

spôsobu vykonania volieb,
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•

dôvodov zániku funkcie,

•

platových náležitostí,

•

rozsahu kontrolnej činnosti a

•

úloh hlavného kontrolóra.
Na základe poznatkov z praxe aj následne dochádzalo k vylepšovaniu, hoci

rozsah zmien a doplnení už nebol taký veľký.
A aký je stav právnej úpravy kontroly v územnej samospráve dnes? Nuž, nechám
Vás nahliadnuť do toho, čoho som sa v poslednom období zúčastnil.
V súčasnosti, napriek vývoju (postupnému radu zmien smerujúcich k zložitejšej
a dokonalejšej forme kontroly v územnej samospráve), stále nie je ideálny stav.
Objavujú sa totiž v tejto oblasti nové problémy, ale tiež nové výzvy či spoločenské
požiadavky.
V priebehu príprav ostatného vládneho návrhu novely zákona o obecnom
zriadení, jeho pripomienkovania a následných rozporových konaní k nemu, sa vyskytli
hlasy požadujúce komplexné riešenie pre oblasť vnútornej kontroly v územnej
samospráve a boli natoľko silné, že za týmto účelom bola ministerstvom vnútra
vytvorená pracovná skupina na riešenie problematiky kontroly v územnej samospráve
(ďalej len „pracovná skupina“). Jej členmi sú okrem zástupcov ministerstva vnútra aj
odborníci z Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR, Združenia miest
a obcí Slovenska a Združenia hlavných kontrolórov Slovenska. Plánované je doplnenie
pracovnej skupiny aj o zástupcu Generálnej prokuratúry SR.
Pre pracovnú skupinu počas leta ministerstvo vnútra získavalo podklady (ktoré
sa v súčasnosti spracúvajú).
1. Prostredníctvom dotazníkového prieskumu sa ministerstvo vnútra zameralo
na súčasný

stav

vykonávania

vnútornej

kontroly

v územnej

samospráve

na Slovensku. Priamo bolo oslovených 300 hlavných kontrolórov vykonávajúcich
kontrolnú činnosť v obciach, vybraných približne v rovnakom počte podľa veľkostných
kategórií zo všetkých okresov. Oslovené boli tiež všetky obce prostredníctvom
stručného internetového dotazníka. Dotazníkové skúmanie sa zameralo tak na
kvantitatívne,

ako

aj

na

kvalitatívne

ukazovatele.

Prostredníctvom

dotazníkov

ministerstvo vnútra (nad rámec údajov, ktoré zozbieralo v rámci svojej priebežnej
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činnosti), zisťovalo aj názory subjektov vykonávajúcich vnútornú kontrolu na problémy
v tejto oblasti.
2. Ministerstvo vnútra svoj výskum pre potreby pracovnej skupiny zameralo aj
na medzinárodné aspekty a dobré príklady iných systémov územnej samosprávy
v zahraničí. Boli zmapované modely vnútornej kontroly územnej samosprávy vo
vybraných krajinách Rady Európy (najmä v krajinách, s ktorými SR susedí, alebo
s ktorými má porovnateľné parametre ako veľkosť, počet obyvateľov a pod). Prieskum
bol realizovaný prostredníctvom „systému rýchlej odpovede“ Výboru pre demokraciu a
správu Rady Európy.
Máme teda zozbieraných mnoho údajov. Ako s nimi naložíme?
Stretnutia pracovnej skupiny sú v tomto roku ministerstvom vnútra naplánované
na posledný štvrťrok. Dovtedy by mali byť hotové aj relevantné podklady:
1. Vytypované sú okruhy tém, ktoré by mohli byť cieľom najbližšej legislatívnej
práce, napr.:
•

prehodnotenie pracovno-právneho postavenia hlavného kontrolóra a jeho úprava
(stanovenie „minimálneho úväzku hlavného kontrolóra tak, aby kontrolná činnosť
bola v obci reálne zabezpečená, riešenie situácií, ako sú dlhodobá PN či materská
a rodičovská dovolenka, spresnenie náležitostí pracovnej zmluvy a pod.),

•

ustanovenie pravidiel kontrolnej činnosti priamo v zákone o obecnom zriadení,
prípadne v novom zákone na to určenom.
2. Významným

podkladom

pre

pracovnú

skupinu

má

byť

na

základe

zozbieraných údajov spracovaná analýza zameraná na vnútornú kontrolu v územnej
samospráve (ďalej len „analýza“).
Analýza má za cieľ nielen popísať súčasný stav systému kontroly, pod
drobnohľadom ukázať jednotlivé časti tohto systému, ale tiež načrtnúť možnosti
budúceho usporiadania kontroly v územnej samospráve v rámci štyroch vybraných
alternatív, zhodnotiť ich klady, zápory, príležitosti a úskalia (riziká).
Vybranými alternatívami sú:
•

ponechanie súčasného modelu kontroly so zmenami menšieho charakteru,

•

upravenie súčasného modelu kontroly (väčšie previazanie vnútornej kontroly
s vonkajšou kontrolou),
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•

posilnenie nezávislosti hlavných kontrolórov zavedením ich priamej voľby
obyvateľmi obce a zmenou ich statusu a

•

vyčlenenie hlavných kontrolórov z organizácie orgánov územnej samosprávy
vytvorením komory hlavných kontrolórov.
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Kontrolná činnosť ÚVO
o Verejnom obstarávaní

a najčastejšie problémy pri aplikácii zákona

Tomáš Lepieš, riaditeľ odboru dohľadu, Úrad pre verejné obstarávanie
„Niekoľko postrehov k verejnému obstarávaniu očami Mgr. Tomáša Lepieša“
Úvodná časť (preambula):
Význam verejného obstarávania akcentuje fakt, že tvorí viac ako 14 % HDP v
rámci Európskej únie a v minulom roku boli na Slovensku vyhlásené zákazky za vyše
štyri miliardy eur. S cieľom zvýšenia efektivity vynakladania verejných finančných
prostriedkov sa na Úrade pre verejné obstarávanie pripravila novela zákona o verejnom
obstarávaní,

ktorá

uľahčí

všetkým

verejným

obstarávateľom

tento

relatívne

komplikovaný proces. Predpokladá sa, že prínos týchto pozitívnych zmien sa prejaví už
čoskoro, po ich zavedení do praxe.
Novela zákona o verejnom obstarávaní – najvýznamnejšie zmeny pre
potreby miest a obcí Slovenskej republiky
Na Slovensku je historicky 6026 verejných obstarávateľov, ktorí obstarávali
aspoň jednu zákazku. Z môjho pohľadu kľúčovú časť z nich tvoria mestá a obce, ktoré
okrem výrazného 50 % podielu z celkového množstva taktiež patria medzi tých
najaktívnejších. Pri koncipovaní novely zákona o verejnom obstarávaní sme mysleli aj
na túto významnú časť verejných obstarávateľov a ich potreby.
Novela zákona o verejnom obstarávaní výrazne zjednoduší proces
verejného obstarávania, skráti zákonné lehoty, upraví finančné limity,
zjednoduší revízne postupy a v neposlednom rade vytvorí väčší priestor pri
uzatvorení dodatkov.
V duchu motta novely: „jednoducho a efektívne“ chce Úrad pre verejné
obstarávanie zaviesť do praxe civilnú zákazku malého rozsahu, ktorej predpokladaná
hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti
zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie ako jeden kalendárny rok. Dôležitým aspektom
novely je ustanovenie upravujúce vyňatie týchto zákaziek z pôsobnosti zákona
o verejnom obstarávaní. Ďalším prínosom takýchto zákaziek je ich jediná informačná
povinnosť, spočívajúca v uverejňovaní štvrťročnej súhrnnej správy v profile verejného
obstarávateľa. Zavedením takéhoto „postupu“ reflektujeme na fakt, že verejným
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obstarávateľom absencia takéhoto „administratívne a formálne nenáročného“ procesu
komplikovala obstaranie ich základných potrieb. Považujem za správne, vytvárať čo
najväčší manévrovací priestor a redukovať formalizovanie postupov tam, kde je zrejmé,
že verejní obstarávatelia sú zbytočne zaťažení nadmernou administratívou.
V spojení s myšlienkou zjednodušovania verejného obstarávania je aj avizovaná
zmena finančných limitov, keď v novele zákona navrhujeme jednotne upraviť finančné
limity bez ohľadu na skutočnosť, či predmet obstarávania spĺňa definičné znaky bežnej
dostupnosti. Navrhovanou úpravou sa teda odstraňuje dichotómia úpravy finančných
limitov pre bežné a nie bežné predmety zákaziek.
V rámci zjednotenia rozhodovacej praxe sa navrhovanou novelou snažíme
pôsobiť na správny výklad bežnej dostupnosti a navrhujeme, aby intelektuálne služby,
ako aj stavebné práce nespĺňali definičné vymedzenie bežnej dostupnosti na trhu.
Zvýšením hornej hranice limitov pre zákazky s nízkou hodnotou sa taktiež
snažíme zjednodušiť proces obstarávania. S cieľom zjednotenia aplikačnej praxe
v novele, Úrad pre verejné obstarávanie precizuje pri zadávaní týchto zákaziek
podmienky účasti osobného postavenia, informačno-archivačné povinnosti a formu
zmluvy.
Ďalšie

výrazne

zmeny

nastanú

v podlimitných

zákazkách

bez

využitia

elektronického trhoviska, keď nový zákon bude zohľadňovať časovú a logickú
následnosť krokov v tomto postupe. Vďaka novému prehľadnému paragrafovému
zneniu

sa

sprehľadní

postup

zadávania

podlimitných

zákaziek

bez

využitia

elektronického trhoviska. Na účel zjednodušenia a zrýchlenia zadávania takýchto
zákaziek novela prinesie napr. fakultatívnosť zriadenia komisie na vyhodnotenie ponúk,
umožnenie použitia čestného vyhlásenia na účely predbežného preukazovania splnenia
podmienok účasti, precizovanie vyžadovania podmienok osobného postavenia, alebo
zrušenie dvojobálkového predkladania ponúk. Ďalšou dobrou správou pre verejných
obstarávateľov bude určite aj to, že pri plnom elektronickom verejnom obstarávaní,
dôjde ku skráteniu lehôt o 8 – 10 dní oproti stavu z pred novely.
Ďalšou podstatnou zmenou je uvoľnenie pravidiel pri uzatváraní dodatkov.
V súvislosti so zmenami zmlúv „de minimis“ sa navrhuje, aby sa obmedzenie
nemožnosti prekročenia finančného limitu naďalej uplatňovalo len pri nadlimitných
zákazkách

a

nadlimitných koncesiách.

V ostatných

prípadoch

bude

maximálna
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prípustná hodnota všetkých zmien limitovaná len pravidlom 10% , resp. 15%. Znamená
to napríklad, že maximálna hodnota zmien nadlimitnej zákazky na stavebné práce bude
naďalej obmedzovaná aj nemožnosťou prekročenia finančného limitu pre nadlimitné
zákazky (t. j. 5 548 000 eur), kým hodnota zmien podlimitnej zákazky na stavebné
práce bude obmedzovaná len 15% hodnotami pôvodnej zmluvy bez ohľadu na to, či je
vyššia ako 180 000 eur alebo nie.
Dohľad nad verejným obstarávaním
Možno najdôležitejšou úlohou Úradu pre verejné obstarávanie je jeho dohľadová
činnosť

nad

verejným

obstarávaním,

ktorá

priamo

ovplyvňuje

hospodárnosť

vynakladania verejných finančných prostriedkov. Z mojej pozície riaditeľa dohľadu sa
snažím o čo najefektívnejšie nastavenie procesov na tomto odbore, čo pozitívne vplýva
na dĺžku samotných kontrol a taktiež ich kvalitu. V období prvého kvartálu 2018, keď
sa naplno prejavili zavedené zmeny interného prístupu ku kontrole, sa úradu podarilo
skrátiť celkovú dobu trvania kontroly o 41,92 dní v porovnaní s obdobím prvého až
tretieho kvartálu 2017. Napriek tomu, že sa nám podarilo dosiahnuť znateľnú časovú
úsporu, osobne si dávam s odborom dohľadu za cieľ tento pozitívny trend zachovať
a zlepšiť.
Okrem časovej úspory je badať pozitívny trend aj v poklese počtu prerušených
konaní, keď v prvom kvartáli 2018 ich bolo len 12, čo predstavuje len 12,9 %
z celkového počtu doručených podnetov. V minulosti sa podiel prerušených konaní
z celkového počtu pohyboval až na úrovni 50 %.
Pre ešte väčšiu optimalizáciu procesu kontroly nad verejným obstarávaním Úrad
pre verejné obstarávanie pristúpil k podpísaniu strategického dokumentu so svojimi
domácimi a zahraničnými partnermi. Na plánovanom prvom stretnutí všetkých
partnerov na pôde úradu sa v najbližších dňoch začne diskutovať o témach pozitívne
vplývajúcich na ďalšie zjednodušenie verejného obstarávania a dohľadu nad ním.
V rámci dohľadovej činnosti úradu si touto cestou dovolím upriamiť Vašu
pozornosť na dobrovoľný zákonný inštitút „ex ante posúdenia“. Táto kontrola súťažných
dokumentov pred vyhlásením verejného obstarávania pomáha predchádzať tvorbe chýb
v samotnom procese verejného obstarávania a má taktiež edukačný charakter. Pre
verejných obstarávateľov je podľa môjho názoru určite výhodnejšie odstrániť
potenciálnechyby, vďaka garancii kvalitnej práce odborníkov z Úradu pre verejné
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obstarávanie bez hrozby sankcie, ako riskovať ich výskyt, ktorý na konci dňa vyústi
v porušenie zákona o verejnom obstarávaní a možný správny delikt.
Taktiež si na tomto mieste dovolím predstaviť dokument, ktorý začneme
v pravidelných intervaloch, počnúc novým rokom, zverejňovať na našom webovom
sídle. Tento dokument si dáva za cieľ zmapovať najčastejšie porušenia vo verejnom
obstarávaní a zdôrazniť príklady dobrej praxe. Predpokladám, že tento dokument
napomôže

pri

tvorbe

verejných

obstarávaní

a zníži

chybovosť

vo

verejných

obstarávaniach. Aj touto cestou sa odbor dohľadu snaží pomôcť verejnému obstarávaniu
na Slovensku.
Najčastejšie pochybenia vo verejnom obstarávaní
Ako riaditeľ odboru dohľadu, považujem do istej miery, za podstatné všetky
porušenia zákona o verejnom obstarávaní a preto je pre mňa nesmierne ťažké upozorniť
len na niektoré z nich. Napriek tomu si dovolím upriamiť Vašu pozornosť na tie, ktoré
sa vo verejných obstarávaniach opakujú naozaj často a dlhodobo.
Osobitou témou sú takzvané „výnimky zo zákona“, keď často krát verejní
obstarávatelia zabúdajú na fakt, že príprava a zadávanie zákaziek sa nesmie realizovať
so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky zo zákona alebo s cieľom narušenia
hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodňovaním, resp. znevýhodnením určitých
hospodárskych subjektov. Medzi tie často opakujúce sa, určite patrí výnimka spojená
s nadobúdaním existujúcich nehnuteľností a takzvaná „in-house“ výnimka. Pre ich
správne aplikovanie Vám odporúčam naštudovať si úradom zverejnený dokument
„Metodika zadávania zákaziek – 3 verzia“, ktorá dopodrobna popisuje a vysvetľuje celý
zákon o verejnom obstarávaní. V prípade, že uprednostňujete metodickú činnosť na
mieru, tak Inštitút verejného obstarávania Vám ju určite poskytne.
Ďalšou problémovou témou sú nekalé praktiky vo verejnom obstarávaní. Úrad
v tomto smere nadviazal intenzívnu spoluprácu s viacerými významnými orgánmi
a medzinárodnou

organizáciou

OECD,

ktorá

bude

smerovať

k posilneniu

boja

s korupciou vo verejnom obstarávaní. Okrem toho sme na odbore dohľadu pred
nedávnom zaviedli do praxe nový systémový prvok, ktorý pomôže pri odhaľovaní
potencionálneho konfliktu záujmov a možných kartelových dohôd . Dúfam, že prvé
výsledky by sa mohli prejaviť už v najbližších mesiacoch.
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Nakoľko verejné obstarávanie je neoddeliteľnou súčasťou pracovného života
každého z nás, záverom si dovolím vysloviť prianie čo najužšej a najefektívnejšej
spolupráce medzi nami, ktorá prispeje k zlepšeniu nie len samotného procesu verejného
obstarávania, ale aj dohľadu nad ním.
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Kontrola - postrach samosprávy či nová výzva
Ľubomír Andrassy, generálny riaditeľ kancelárie predsedu, Najvyšší kontrolný
úrad SR

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa

69

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa

70

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa

71

Kontrolná činnosť na úrovni samosprávy
Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta Prešov
1. Úvod - Kompetencie miest a obcí
Kontrola bez poznania kompetencií je nemožná. Súvisiaca tvorba vnútorného
spravovania a organizačných štruktúr úradov je v ustálenom stave, ale je založená
na samosprávnej voľnosti jednotlivých starostov. Cieľom je mať nastavené
vnútorné mechanizmy úradov efektívne a rozumne a získať tak prostriedok na vlastné
efektívne a rozumné vládnutie.
Volený manažment (starosta a poslanci) rozhoduje o smerovaní rozvoja obce.
Na druhej strane odborný manažment (zamestnanci) je zodpovedný za dodržiavanie
zákonných rámcov a podmienok prijímania pomoci a musí byť stabilizujúcou zložkou
voleného manažmentu.
1.1 Činnosti, ktoré musí obec zabezpečiť
Činnosti, ktoré by mal štandardný úrad zabezpečiť sú v oblastiach: Ekonomika,
Majetok, Poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci, Školstvo – časť v rámci
preneseného výkonu štátnej správy, Doprava, Životné prostredie, Energetika,
Komunálne služby, Územné plánovanie, Investičná činnosť, Stavebný úrad – prenesený
výkon štátnej správy, Kultúra, Šport, Cestovný ruch, Vnútorná správa, Matričný úrad –
prenesený výkon štátnej správy, Spoločný obecný úrad, úsek Kontroly prípadne aj
obecná polícia.
1.2

Vnútorná správa úradu

Vnútorná správa úradu vydáva a spravuje vnútorné normy potrebné pre prácu
úradu a jeho zamestnancov a vonkajšie normy definujúce postavenie obce smerom
k občanom a poslancom.
2. Kontrola v samospráve
Kontrola je zisťovanie skutočného stavu veci, jeho porovnávanie so stavom
požadovaným a v prípade zistenia nedostatkov prijatie opatrení na odstránenie
zistených odchýlok. Každá činnosť úradu/obce podlieha kontrole.
Kritéria, podľa ktorých sa kontrolná činnosť má vykonávať: zákonnosť,
efektívnosť, účinnosť, hospodárnosť, účelnosť. Dôležité je rozlišovať či sa jedná
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o výkon originálnej samosprávnej pôsobnosti obce alebo ide o prenesený výkon
štátnej správy.
Kontrolnú pôsobnosť v obci majú:
1. Starosta

6. jednotliví poslanci

2. prednosta úradu a zamestnanci

7. orgány

obce

verejnej

moci/správy

(štátu)

3. obecné zastupiteľstvo

8. hlavný kontrolór

4. obecná rada

9. obecná polícia

5. komisie obecného zastupiteľstva

10.občania

Kontrolná pôsobnosť starostu je súčasťou jeho riadiacej činnosti:
•

je zodpovedný za utvorenie účinného systému kontroly a musí vytvárať vhodné
organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na nezávislý výkon
kontroly,

•

je povinný vytvoriť, zachovávať a rozvíjať také finančné riadenie, v rámci
ktorého zabezpečí 11 rôznych činností a výkon finančných kontrol,

•

vykonáva opatrenia na odstránenie nedostatkov, môže uložiť pokuty za
neplnenie povinností.

•

vydáva vnútorný predpis – Smernicu o vykonávaní finančnej kontroly
v podmienkach obce,

•

Poveruje zamestnancov vykonávať finančnú kontrolu.
Kontrolnú pôsobnosť zastupiteľstvo vykonáva prostredníctvom ním voleného

hlavného kontrolóra obce a určenia rozsahu výkonu jeho funkcie.
Kontrolná komisia obecného zastupiteľstva, po určení jej zloženia a úloh,
môže byť stálym alebo dočasným kontrolným orgánom. Kontrola prostredníctvom
komisie nie je oprávnená zasahovať do kompetencií iných orgánov obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva sú oprávnení využiť svoje postavenie pri
kontrole práce nielen starostu ale aj iných subjektov.

Procesnoprávne predpisy

upravujúce výkon kontroly neumožňujú účasť poslanca v rámci výkonu kontroly.
Kontrolný orgán môže prizvať aj poslanca, ak je špecifickým odborníkom v oblasti
predmetu výkonu kontroly.
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1.1

Úlohy hlavného kontrolóra

Zákon stanovuje povinnosť každej obci zriadiť funkciu hlavného kontrolóra a
utvárať účinný systém kontroly. Bez ustanoveného hlavného kontrolóra v obci je
takáto samospráva bez účinného kontrolného systému, ktorý štátne orgány nedokážu
nahradiť. Kontrola či dozor zo strany štátu je skôr výberová a náhodná, kým činnosť
hlavného kontrolóra v obci je bezprostredná a stála.
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra na obecnom úrade sa nevzťahuje na
konanie v správnom konaní.
Úlohy hlavného kontrolóra určujú zákony: č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, č. 307/2014
Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, č. 138/1990 Zb. o majetku obcí. Zároveň
vykonáva kontrolu dodržiavania normotvorby obce – všeobecne záväzných nariadení,
uznesení a interných predpisov.
1.2

Pravidlá kontrolnej činnosti

Zákon č. 369/1990 Zb. dáva obci možnosť uznesením schváliť podrobnosti
o pravidlách kontrolnej činnosti. Tie by mali byť samostatne upravené pre hlavného
kontrolóra obce a samostatne pre výkon vnútornej kontroly obce a jej úradu.
Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obsahujú:
•

určenie rozsahu kontrolných činností v zmysle platných zákonov

•

oprávnenia a povinnosti oprávnenej osoby

•

oprávnenia a povinnosti povinnej osoby

•

vysporiadanie sa s predpojatosťou

•

povinnosti pri príprave a priebehu kontroly

•

dokumentácia z vykonaných kontrol
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1.3

Kontrola obce inými orgánmi verejnej správy

Kontrolu

hospodárenia

s

majetkom,

majetkovými

právami,

finančnými

prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami obcí, právnických osôb s majetkovou účasťou
obcí a právnických osôb zriadených obcami, spôsob vyrubovania a vymáhania daní,
poplatkov a pokút, výkon a uplatňovanie práv a dodržiavanie povinností vyplývajúcich
z finančnoekonomických vzťahov, dozor nad zachovávaním zákonnosti a všeobecne
záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, kontrolu
zákonnosti normatívnych správnych aktov, rozhodovanie v konaní o porušení finančnej
disciplíny, dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, kontrolu spracúvania
osobných údajov, ochranu práv a slobôd, preskúmavanie sťažností občanov, činnosť
obce vo vzťahu k prenesenému výkonu štátnej správy vykonáva celý rad inštitúcií:
Najvyšší kontrolný úrad, prokuratúra, súd, úrad vládneho auditu, úrad pre verejné
obstarávanie, úrad na ochranu osobných údajov, verejný ochranca práv, ústredné a
miestne orgány štátnej správy.
3. Stav, návrhy zlepšení a spolupráca vo verejnej správe
Je nemožné v 2933 obciach na Slovensku zabezpečiť odborne zdatný a rovnaký
dôsledný a nezávislý výkon kontroly. Väčšina malých obcí si môže dovoliť len kontrolóra
na minimálny úväzok. Jedným zo spôsobov ako vytvoriť a garantovať nezávislosť
a stabilitu postavenia hlavného kontrolóra a jeho nezávislý výkon je prijať nový zákon
o kontrole vo verejnej správe, ktorý bude riešiť v jednej časti kontrolu v štátnej
správe a v druhej časti kontrolu v samospráve. Tento zákon súčasne nahradí existujúci
zákon č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe a príslušné ustanovenia zákonov č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a č. 302/2001 Z.z. zákona o samospráve vyšších
územných celkov. Hlavný kontrolór bude naďalej voleným funkcionárom s možnosťou
zvolenia obecnými zastupiteľstvami a to nielen v jednej obci alebo meste, ale aj vo
vymedzenom kontrolnom obvode, ktorý môže pozostávať z niekoľkých obcí.
Podobne ako u spoločných obecných úradov by mala byť daná možnosť, aby obce
vytvárali spoločný útvar hlavného kontrolóra.
Je nevyhnutné zvýšiť požiadavky na výber kontrolóra tak, aby základnými
predpokladmi na výkon jeho funkcie bolo vysokoškolské vzdelanie minimálne 1.stupňa,
určená minimálna doba odbornej praxe, bezúhonnosť, nadstraníckosť a neexistencia
konfliktu záujmov. Zvyšovaniu odbornej kvalifikácie pre

činnosti hlavných
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kontrolórov a audítorov a profesionalizácii kontrolórov a audítorov vo verejnej správe
by výrazne pomohol vytvorený študijný program „kontrolór – audítor vo verejnej
správe„.
Je nevyhnutné hlavných kontrolórov spájať prostredníctvom profesijnej organizácie
– odbornej komory, ktorá bude združovať hlavných kontrolórov na základe povinného
organizovania zároveň s vytvorením verejného registra hlavných kontrolórov. Hlavným
cieľom komory by okrem odborného združovania kontrolórov bola spolupráca
s orgánmi verejnej správy, snaha o väčšiu nezávislosť kontrolného orgánu samosprávy,
pravidelné vzdelávanie kontrolórov a výmena skúseností. Kontrola musí plniť aj
preventívnu úlohu.
Je potrebné oceniť spoluprácu s ústrednými a miestnymi orgánmi štátnej
správy z pohľadu metodickej pomoci – zvlášť dobrá spolupráca je s Ministerstvom
financií SR, Finančnou správou SR, ale aj MV SR. Je to však spolupráca postavená
dopytovo a každá pomoc je limitovaná. Nedostatočné prepojenie je s niektorými
kontrolnými orgánmi štátnej správy – nedochádza k výmene informácií, neexistujú
nástroje spolupráce pre koordináciu činnosti. Týmto sa znižuje efektívnosť výkonu
kontroly vo verejnej správe.
Výraznou pomocou pre hlavných kontrolórov sú informačné systémy pre
podporu ich činnosti. Pred uvedením do skúšobnej prevádzky je IS RISSAM –
SAM.KON, ktorý bude slúžiť pre potreby všetkých kontrolórov a ktorého výstupy budú
môcť v budúcnosti účinne využívať aj ústredné orgány štátnej správy a ZMOS.
Existujúci IS RISSAM.rozpocet riešenie pre zber rozpočtu, jeho zostavovanie, úpravy,
ako aj správu programového rozpočtovania. Prináša výrazné zlepšenie IT podpory
rozpočtovania.
Plán podpory tzv. smart cities má za cieľ pomôcť prostredníctvom digitálnych
technológií k zlepšeniu verejných služieb a občianskej infraštruktúry, k lepšiemu
využívaniu zdrojov a k znižovaniu vplyvov na životné prostredie. Zámerom je mať napr.
inteligentnejšiu verejnú mestskú dopravu, zmodernizované vodné hospodárstvo a
zariadenia pre odstraňovanie odpadu, efektívnejší spôsob vykurovania a osvetľovania
budov. Koncept rozumného mesta kladie dôraz na zodpovednejšiu správu mesta, ktorá
bude otvorenejšia v komunikácii s občanmi a s digitalizáciou správy mesta a
služieb obyvateľom.
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4. Môže byť kontrola SMART?
Príklad mesta Prešov.
Kontrolná činnosť v roku 2017: 167 kontrolných zistení a 104 navrhnutých
a prijatých opatrení.
4.1 Práca s dátami
Prvotné manuálne zverejňovanie Zmlúv, Faktúr a Objednávok, PDF dokumentov
s popisom

bolo

pri

množstve

a objeme

dát

dlhodobo

neudržateľné,

prácne

a neprehľadné, ale podľa zákona postačujúce.
Open Data - hlavným princípom je otvorenosť prostredia a ponúkaných
informácií. “Čo nie je tajné, je verejné”. Otvorenosť údajov znamená, že
ktokoľvek môže slobodne k údajom pristupovať, používať ich, upravovať a zdieľať na
ľubovoľný účel.
Prínosy: vyššia transparentnosť štátu a samosprávy, lepšia spolupráca
občanov a úradníkov, lepšie alebo nové služby, ekonomické prínosy. Prínosy sú tie
isté, čo očakávame z výstupov kontroly: zvýšiť transparentnosť, spoluprácu, znižovanie
výdavkov, dostať za rovnaké peniaze väčšiu hodnotu.
Dlhodobé ciele: sprístupnenie všetkých informácií, transparentná verejná
kontrola samosprávy a jej hospodárenia, výrazné šetrenie prostriedkov, času i ľudských
zdrojov na poskytovanie informácií, automatická aktualizácia údajov z vnútorného
informačného systému bez potreby „ľudského“ zásahu, prepojenie evidencií s mapovým
systémom, možnosť vyhľadávania, tlače, hypertextové odkazy z mapy, grafická
vizualizácia údajov. Efektom je kvalitnejšie rozhodovanie sa manažmentu obce aj
jej občanov.
4.2

Informačný systém samosprávy mesta Prešov

Jeden systém pre 480 používateľov a „napĺňačov dát“. Pod jednou databázou
pokryté všetky hlavné agendy pre samosprávu. Zapojených 56 organizačných
jednotiek s právnou subjektivitou. Evidencia datasetov na data.gov.sk (centrálna
evidencia štátu pre každého, kto pracuje s dátami – nemusí ich žiadať) v zmysle zákona
č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.
4.3

Používanie otvorených dát v kontrole - príklady mesta Prešov
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Všeobecný filter nad ktorýmkoľvek stĺpcom databázy .
41 rôznych evidencií a 56 tém nad mapou – mapa je online, vizualizácia údajov a
rozpočtu.
Demografia - „hustota osídlenia“ podľa trvalých a prechodných pobytov.
Mapa priestupkov na úseku dopravy (čistoty a ŽP, chovu psov, ver. poriadku, ..).
Denná automatická aktualizácia rozpočtu 32 organizácií – údaje existujú na
stiahnutie v Katalógu OPEN DATA mesta Prešov
Kontrola: dane, majetok, rozpočet, petície, sťažnosti, podnety a požiadavky od
občanov(vyhodnocovanie, štatistiky, grafy), územný plán mesta, ...
Výhody: skvalitnenie interných procesov, zjednodušenie kontroly, poriadok a
pozitívne prezentovanie práce úradu pred občanmi.
5. Záver
Kontrola je nástrojom k lepšiemu a efektívnejšiemu riadeniu obce a jej organizácií. Je
hlasom rozumu a zodpovednosti pri nakladaní s majetkom obce.
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Príklady z praxe- audit miestnych samospráv
Piotr Miklis, riaditeľ regionálnej pobočky Katowice, Najvyšší kontrolný úrad
Poľsko
Opis krokov
Predmetom zadania bolo pripraviť a predstaviť prezentáciu na tému „Ako
vykonávať audit samosprávy — prístup Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ)", vrátane
prípravy textu a 20 minútovej prezentácie v oblasti týkajúcej sa uplatňovania zásad
hospodárenia SMART v jednotkách miestnej samosprávy, berúc do úvahy medzinárodnú
spoluprácu, sledovanie názorov účastníkov konferencie za účelom vytvorenia priestoru
pre diskusiu vyplývajúcu zo samotnej prezentácie.
Cieľ aktivity
1. Oboznámiť účastníkov s právnym základom fungovania Najvyššieho kontrolného
úradu v Poľsku, najmä — s právomocami týkajúcimi sa výkonu kontroly jednotiek
miestnej samosprávy v Poľsku, nástrojmi NKÚ pri hodnotení činnosti jednotiek
miestnej samosprávy a druhmi kontrol realizovanými v rámci územnej
samosprávy.
2. Pripomenúť základné princípy a právny základ fungovania jednotiek miestnej
samosprávy v Poľsku. Oboznámiť účastníkov s hlavnými otázkami a rizikovými
oblasťami týkajúcimi sa financovania jednotiek miestnej samosprávy v Poľsku.
3. Na vybraných príkladoch kontrol vykonaných NKÚ uviesť osvedčené postupy pri
implementácii SMART agendy, najmä tých, ktoré sú financované zo zdrojov
Európskej únie.
4. Predstaviť zhrnutie vo forme téz pre ďalšiu diskusiu, vrátane:
a. uvedenia príležitostí pre nasadzovanie SMART agendy a všeobecnejšie –
základný význam účasti na programoch financovaných Európskou úniou pre
modernizáciu miestnych komunít a zvýšenie kvality ich života v tomto
kontexte,
b. Významu decentralizácie ako praktického nástroja, vďaka ktorému je
vykonávaná zásadu subsidiarity v EÚ a dosahované najlepšie hospodárske
efekty intervencie,
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c. Významu nezávislosti jednotiek miestnej samosprávy pri výbere cieľov a
metód vykonávania politiky rozvoja a vykonávania nezávislej finančnej
politiky
d. Významu medzinárodnej spolupráce a výmeny skúseností medzi miestnymi
komunitami skupiny V4 pre tvorbu trvalých dobrých susedských vzťahov.
e. Zmeny prístupu NKÚ ku kontrole miestnej samosprávy — generovanie zmien
v dlhodobom horizonte so zameraním na výsledky vykonávania sociálnej
politiky, hodnotenia kontroly fondov EÚ ako súčasti širšej problematiky a
procesov, úlohy NKÚ ako partnera a zdrojov kľúčových a spoľahlivých
informácií potrebných pre zvýšenie efektívnosti manažmentu miestnej
samosprávy.
Manažérske zhrnutie obsahu prezentácie
1. Najvyšší kontrolný úrad je najvyšším ústavným orgánom kontroly v Poľsku a jeho
kompetencie zahŕňajú aj výkon kontroly jednotiek miestnej samosprávy. Rozsah
v tomto prípade využívaných hodnotiacich nástrojov (definovaných v poľskom
práve ako kritériá kontroly) je obmedzený v porovnaní s rozsahom právomocí,
ktoré prináležia NKÚ vo vzťahu k štátnej správe a štátnym inštitúciám.
2. Jedným z najdôležitejších aspektov činností jednotiek miestnej samosprávy, na
ktorý sa zameriava pozornosť NKÚ ako verejného audítora, je výkon finančného
riadenia a vykonávanie vlastných úloh a úloh zverených štátom. NKÚ tiež venuje
osobitnú pozornosť hospodárskym jednotkám miestnej samosprávy, ktorá môže
účinne stabilizovať financie obcí, okresov a krajov, ale tiež môže byť zdrojom
rizika — tam, kde účasť na hospodárskych činnostiach prekračuje verejné úlohy,
vedie k nezákonnej štátnej pomoci spoločnostiam patriacim do miestnej
samosprávy alebo vytláča z trhu súkromné subjekty.
3. Jednou z oblastí, kde by miestne samosprávy mali prirodzene využívať svoj
ekonomický potenciál na implementáciu rozsiahlych riešení týkajúcich sa riadenia
výkonu verejných úloh založených na nových technológiách. Predovšetkým to
zahŕňa oblasti pôsobnosti SMART agendy (tá obsahuje: využívanie zdrojov,
podmienky života, ekonomiku, sociálny kapitál, dopravné siete a verejnú
správu). Implementácia týchto programov/aktivít/projektov bude podporovaná
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čoraz viac z prostriedkov EÚ v súlade s novou paradigmou inovatívnosti vo
všetkých jej prejavoch týkajúcich sa krajín spoločenstva.
4. Rozširujúci sa prístup k externým zdrojom, schopnosť používať nové nástroje a
prehlbujúca sa spolupráca so subjektmi miestnej samosprávy so súkromným
sektorom bude prirodzeným výsledkom implementácie riešení, ktoré povedú k
transformácii našich miest v duchu SMART agendy. Bude to vyžadovať zmeny
prístupu najvyšších kontrolných orgánov vo vzťahu k plánovaniu, realizácii a
spôsobu uverejňovania výsledkov kontrol vykonávaných v tejto oblasti.
Priebeh činnosti experta
1. Otázka prameňov práva:
a. rozsah pôsobnosti NKÚ vo vzťahu k jednotkám miestnej samosprávy,
použitých kritérií a limitov ústavnej povahy: preskúmanie existujúcich
právnych predpisov a ústavy Poľskej republiky, zákona o Najvyššom
kontrolnom úrade, Medzinárodných noriem auditu a kontroly verejného
sektora (ISSAI), stanov NKÚ, interných riadiacich predpisov;
b. systémová pozícia, pravidlá a základy fungovania jednotiek miestnej
samosprávy v Poľsku — právna špecifikácia, súdna ochrana, predpoklad
kompetencií obcí a všeobecné ustanovenie obsiahnuté v článku 7 zákona
o

miestnej

samospráve,

administratívne

rozdelenie

Poľska,

fáza

vykonávania reformy miestnej samosprávy, právomoci jednotiek miestnej
samosprávy, kvantifikácia jednotiek miestnej samosprávy;
c. pravidlá vykonávania finančného hospodárenia a činnosti jednotiek
miestnej samosprávy v Poľsku, zdroje príjmov územnej samosprávy —
podielové zdaňovanie, miestne dane, dotácie, granty, rozsah prípustných
aktivít hospodárskych činností, pôsobenie obecných jednotiek, využívanie
majetku, finančné riadenie, finančný dohľad vykonávaný regionálnymi
orgánmi auditu.
2. Otázky výsledkov kontrol vykonávaných NKÚ v jednotkách miestnej samosprávy
na tému zodpovedajúcej programu konferencie, najmä implementácii programov
financovaných Európskou úniou v rámci agendy SMART, vykonávanie projektov
zameraných na moderné metódy riadenia miestnej samosprávy a miestnych
spoločenstiev a riešenie spoločenských problémov s využitím nových nástrojov.
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a. Kontrola plnenia štátneho rozpočtu v rokoch 2015-2017 pokiaľ ide o
dotácie, granty a schému ich implementácie;
b. Identifikácia osvedčených postupov v riadení miestnej samosprávy v
auditoch NKÚ — vybrané programy financované z európskych programov,
najmä zameraných na implementáciu agendy SMART,
c. Vybrané výsledky kontrol poukazujúce na evolučné zmeny v prístupe NKÚ
ku kontrole miestnej samosprávy — problematické kontroly v oblasti
vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb, hospodárskej činnosti a
veľkých investičných projektov a ochrany životného prostredia.
3. Vypracovanie koncepcie rozvoja prezentovania s osobitným dôrazom na časové
obmedzenia a požiadavky na obsah prezentácie. Správne rozdelenie obsahu a
dôrazu, aby všetky kognitívne predpoklady týkajúce sa právneho základu činnosti
miestnej samosprávy a Najvyššieho kontrolného orgánom v Poľsku, rozsah
vykonaných kontrol a pozorované zmeny smerovania.
4. Výber grafických materiálov — využívanie prostriedkov poskytnutých zo strany
NKÚ v rámci zverejňovania výsledkov kontrol vykonaných v jednotkách miestnej
samosprávy.
5. Príprava textovej časti — obsahu prezentácie podliehajúcej ohláseniu a k
diskusii po ukončení prezentácie
Prezentácia – priebeh
Prezentácia sa konala — podľa plánu – počas konferencie usporiadanej dňa 19.
septembra 2018 a trvala približne 25 minút. Prezentácia tematicky nadviazala na
predchádzajúce vystúpenie zástupcu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky, v ktorej bola načrtnutá metodika plánovania práce, čo umožnilo skrátiť čas
venovaný popisu tejto otázky týkajúcej sa poľského NKÚ. Počas prezentácie bola
zdôraznená podobnosť, pokiaľ ide o zmeny v prístupe ku kontrole jednotiek miestnej
samosprávy, vyskytujúce sa v praxi slovenského a poľského NKÚ. Následne bola v
prezentácii popísaná ústavná pozícia NKÚ v kontexte činností miestnej samosprávy;
vrátane právneho a finančného základu činnosti poľských samospráv. V ďalšej časti
prezentácie boli popísané rôzne typy kontrol, ktoré vykonáva NKÚ na úrovni
samosprávy, čo zohľadňuje kontrolu plnenia rozpočtu štátu (tu bola podrobne
popísaná jeho pôsobnosť) a kontroly vykonávané v jednotlivých tematických
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oblastiach (miestne investície, využívanie fondov EÚ, vzdelávanie a zdravotná
starostlivosť).
Expert venoval mimoriadnu pozornosť popisu výsledkov kontroly v oblasti
životného prostredia. Uviedol príklad jednej z kontrol vykonaných NKÚ v roku 2016, v
rámci novej úlohy NKÚ, ktorý ako prvá inštitúcia začala celoštátnu diskusiu o kvalite
ovzdušia v Poľsku a poukázal na to, že smog je príčinou najmenej 46 tisíc predčasných
úmrtí v Poľsku. V priebehu kontroly sa tiež vykryštalizovala nová úloha NKÚ – rola
spoľahlivého zdroja vierohodných údajov (v tomto prípade týkajúcich sa pomeru
nákladov/výnosov konkrétnych projektov zameraných na zníženie objemu emisií
vypúšťaných do ovzdušia). Táto nová úloha spočíva aj na nových partnerských vzťahoch
medzi audítorom a kontrolovaným subjektom.
Na pozadí prezentovaných príkladov boli sformulované tézy opisujúce smer
pripravovaných zmien v praxi verejných audítorov. Podľa názoru experta bude už v
blízkej budúcnosti potrebné:
1. Vykonávanie hĺbkových ex-ante systémových analýz na identifikáciu skutočných
oblastí rizika — namiesto v dnešnej dobe častých kontrol individuálnych
incidentov a jednotlivých projektov,
2. Široko uplatňovať systémový prístup namiesto doteraz dominujúcich priamych
kontrol a neustále zohľadňovanie témy smart spoločnosti a inteligentných metód
riadenia v pracovných plánoch najvyších kontrolných orgánov krajín V4.
3. Zamerať sa na vyhodnotenie výsledkov realizovaných činností, čo bude mať za
následok potrebu vykonať kontroly výkonu úloh namiesto v súčasnosti
najobľúbenejšej kontroly zhody a rozvíjať nové metriky pre hodnotenie.
4. Realizovať koncepčné činnosti umožňujúce účinné a spravodlivé hodnotenie
dlhodobého vplyvu vykonávania jednotlivých programov/projektov, ktoré budú
vyžadovať použitie neštandardných kontrolných metód, ako napríklad sociálnych
štúdií alebo meranie úrovne spokojnosti.
5. Zvýšiť účinnosť kontrolných činností, definovaných ako schopnosť realizovať
kľúčové

systémové

závery

formulované

najvyššími

kontrolnými

orgánmi

samotnými kontrolovanými subjektmi. Na tento účel je potrebné opätovne
zadefinovať rozloženie zúčastnených strán (klientov) a zamerať sa porozumenie
výsledkom kontrol kontrolovanými a názory spoločnosti.
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NKÚ ČR a možnost kontrol územních samosprávných celků
Zdeňka Horníková, viceprezidentka, Najvyšší kontrolný úrad Česká republika
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Skúsenosti NKÚ v Maďarsku s kontrolnou činnosťou samosprávy
József Janik, Štátny kontrolný úrad, Maďarsko
Inovatívne metódy podporujúce zlepšovanie kvality na úrovni miestnej
samosprávy v Maďarsku
Poslanie NKÚ
Poslaním Najvyššieho kontrolného úradu Maďarska (NKÚ) je podpora „dobrého
spravovania" a teda podpora transparentnosti, zodpovednosti a integrity verejného
sektora, ako aj prispievanie ku kvalitnému riadeniu fungovania verejných subjektov.
Plnenie tohto poslania je podporené posilnenou pozíciou NKÚ vo verejných financiách,
ako najvyššej kontrolnej inštitúcie, vzhľadom na novú legislatívu prijatú v roku 2011.
Najdôležitejším prvkom nového legislatívneho prístupu je, že neexistujú žiadne ďalšie
audity bez dôsledkov. Zákon ukladá auditovaným subjektom povinnosť prípravy
akčných plánov na základe kontrolných zistení a ich oznámenia NKÚ v stanovenom
obmedzenom čase. NKÚ je oprávnený kontrolovať plnenie takýchto akčných plánov v
rámci následných opakovaných auditov.
NKÚ podporuje správne používanie verejných aktív v dvoch hlavných smeroch. Na
jednej strane vykonáva audity zabezpečujúce čo možno najvyššie pokrytie všetkých
relevantných oblastí verejného sektora na zabezpečenie správneho využívania
verejných fondov a národného majetku. Na druhej strane podporuje pravidelné, účinné,
efektívne a zodpovedné fungovanie verejného sektora posilnením a rozšírením
poradenskej činnosti.
Pre dosiahnutie čo možno najlepšieho efektu sú výsledky auditu využité na podporu
„dobrého spravovania" a kvalitného riadenia niekoľkými spôsobmi:
•

auditované subjekty opravia nedostatky plnením akčných plánov pripravených na
základe zistení auditu;

•

príslušné subjekty sú priamo oslovené prostredníctvom listov obsahujúcich
upozornenia týkajúce sa odhalených nedostatkov;

•

všetky správy z auditov sa uverejňujú na internetovej stránke NKÚ;

•

získané skúsenosti ako výsledok auditov sú, vzhľadom na špecifické oblasti,
zhromažďované a zhrnuté v analýzach;

•

skúsenosti z auditov sú využité na rozvoj poradenskej činnosti.
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Hlavným cieľom NKÚ v oblasti auditovania samospráv je podpora regulovanej a
pravidelnej činnosti, ktorá je základnou podmienkou posilnenia fiškálnej disciplíny na
zabezpečenie zodpovednosti, transparentnosti a udržateľnej finančnej rovnováhy.
Zákonnosť je základom správneho a na kvalitu orientovaného zodpovedného využívania
verejných zdrojov, zachovania a zvýšenia hodnoty národného bohatstva zvereného
samosprávam, ako aj zlepšenia účinnosti a efektívnosti verejných služieb.
Základná požiadavka – správne fungovanie vnútornej kontroly
Zákonnosť
zodpovednosti,

je

základným

pričom

je

aj

predpokladom
základnou

na

zaistenie

požiadavkou

transparentnosti

týkajúcou

sa

a

subjektov

využívajúcich verejné prostriedky. Hlavným nástrojom na zabezpečenie zákonnosti je
implementácia riadne fungujúceho systému vnútornej kontroly v rámci daného
subjektu. To znamená, že vnútorná kontrola je dôležitá pre fungovanie miestnych
samospráv založených na kvalitnom riadení.
V Maďarsku je približne 3200 miestnych samospráv. Takýto veľký počet potenciálnych
kontrolovaných subjektov vyžaduje osobitné audítorské metódy. Pre účely výkonu
auditov účinným a efektívnym spôsobom a pre dosiahnutie čo najvyššej možnej miery
pokrytia auditmi boli vypracované štandardné kontrolného programy pre subjekty s
podobnými atribútmi (ako sú typicky miestne samosprávy). Špeciálne vyvinuté moduly
sú súčasťou programov auditov a umožňujú flexibilné zameranie štandardných typov
auditov na kritické alebo rizikové otázky. Moduly auditov navrhnuté s ohľadom na
interné kontroly samosprávy hodnotia dodržiavanie právnych požiadaviek v rôznych
oblastiach fungovania.
Tento prístup má však svoje limity, keďže právna úprava nie je schopná úplne pokryť
všetky aspekty fungovania a prevádzky a zabezpečenie zákonnosti neznamená, že
všetky druhy rizík sú dostatočne pokryté. Tvrdé kontrolné prvky, ktoré sú zabudované
do systému vnútornej kontroly sú potrebné, ale nepostačujú na zabezpečenie najvyššej
kvality fungovania. S cieľom maximalizovať verejnoprospešný charakter týchto činností
je potrebné správne fungovanie a riadne spravovanie verejných financií.
Dôležitosť informovanosti o otázkach integrity
Integrita je komplexný systém aspektov, požiadaviek a očakávaní smerujúcich k
riadnemu fungovaniu na všetkých úrovniach riadenia daného subjektu. Informovanosť
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o integrite a vhodné nástroje kontroly sú potrebné na zabezpečenie zodpovedného,
kontrolovateľného a transparentného riadenia verejných prostriedkov. Integrita je preto
základným prvkom fungovania založeného na kvalite.
NKÚ každoročne posudzuje informovanosť verejného sektora na dobrovoľnom
základe už od roku 2010. Nástrojom pre realizovanie tohto prieskumu je každoročne
aktualizovaný dotazník, ktorý je možné stiahnuť si z webovej lokality NKÚ v oznámenej
lehote. Po dokončení musí byť dotazník odoslaný NKÚ na spracovanie. Účasť na
prieskume je dobrovoľná a výsledky hodnotenia vyplnených dotazníkov sa používajú na
analytické účely. Prieskumy integrity výrazne prispievajú k informovaniu subjektov
verejného sektora o dôležitosti integrálneho prístupu. Počet účastníkov v prieskumoch
integrity neustále stúpa. V roku 2017 odoslalo vyplnený dotazník viac ako 3300
verejných subjektov, z nich približne 1570 samospráv. Výsledky prieskumu ukazujú, že
riziká, ktorým sú vystavené miestne samosprávy sú vyššie ako priemer verejného
sektora, s čím súvisí nižšia miera priemernej úrovne kontroly.
Vzhľadom na dôležitosť posúdenia integrity sa jej hodnotenie stalo dôležitou
súčasťou programu auditov NKÚ a je naň kladený zvýšený dôraz. Integrita sa
vyhodnocuje paralelne so systémami vnútornej kontroly. Audítorská metóda použitá
pre

posúdenie

povedomia

vyhodnocovaných

o

pomocou

integrite
rovnakých

bola

vyvinutá

dotazníkov,

na
aké

základe
sú

prieskumov

využívané

pre

vyhodnocovanie samotných auditov.
Prieskumy integrity výrazne prispievajú k informovaniu subjektov verejného
sektora o dôležitosti integrálneho prístupu. Ako neoddeliteľná súčasť auditov NKÚ sa v
každom jednotlivom prípade využívajú dotazníky auditovaných subjektov. Príslušné
zameranie

auditu

kladie

dôraz

na

jednotlivé

otázky

auditovaných

subjektov.

Zabezpečujú sa tak jednotné informácie o podstate koncepcie integrity a jej úlohe v
prevencii korupcie pričom zároveň prispieva k šíreniu poznatkov o integrite poskytnutím
dotazníka ako štandardného návodu.
Koncepcia samohodnotenia
Poradenské činnosti majú v tomto ohľade osobitný význam, pretože umožňujú
NKÚ osloviť podstatne širší okruh subjektov, ako môžu samotné audity pokryť. Pre
dosiahnutie čo možno najvyššieho efektu sú výsledky auditu využité na podporu
„dobrého spravovania" a kvalitného riadenia verejného sektora. Poradenské činnosti
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môžu vyvolať záujem u širokej škály subjektov spolupracujúcich s NKÚ pre ich vlastný
prospech.
Myšlienka samohodnotenia znamená vývoj metódy vhodnej na posúdenie súladu
s požiadavkami na zákonnosť prostredníctvom samotných subjektov. Za týmto účelom
boli formulované otázky týkajúce sa hlavných oblastí činnosti vnútornej kontroly. Všetky
otázky boli kombinované s cieľom vysvetliť a definovať opatrenia v prípade nesúladu.
Výsledok spočíva v možnosti implementovania nástroja pre sebahodnotenie, ktorý je
vhodný aj pre subjekty, ktoré nie sú pokryté auditmi pre účely identifikovania
základných požiadaviek na zákonnosť a podpore ich správneho a regulovaného
pôsobenia.
Takto koncipovaný test samohodnotenia má niekoľko výhod. Poskytuje jednotné
a zrozumiteľné informácie o zákonnosti základných požiadaviek a podporuje subjekty
verejného sektora pri posudzovaní ich súladu s požiadavkami v štandardizovanej forme.
Výsledky samohodnotenia môžu byť využité priamo na identifikáciu a implementáciu
opatrení pre dosiahnutie potrebných zlepšení daného subjektu. Zároveň slúžia ako
praktický nástroj pre subjekty s cieľom prípravy pre potenciálne audity NKÚ. Pravidelne
aktualizované samohodnotenie reflektuje najnovšie právne predpisy a obsahuje aj
skúsenosti z auditu, pokiaľ ide o typické slabé stránky.
Vykonanie takéhoto samohodnotenia je pomerne jednoduché. Je pripravené vo
forme dotazníka vo formáte MS EXCEL, dostupného na internetovej stránke NKÚ. Na
každú otázku je možné odpovedať „ÁNO" alebo „NIE" a v niektorých prípadoch „NA"
(„neaplikuje sa"). Nájdenie správnej odpovede na každú otázku pomáhajú podrobné
pokyny, vysvetlenia, s odkazom na príslušné právne ustanovenia. S cieľom podporiť
stanovenie nápravných opatrení je ku každej otázke priložené odporúčanie, ako
postupovať v prípade odpovede „NIE".
Prvé samohodnotenie navrhnuté pre samosprávu bolo vydané v novembri 2014
na základe regulačného rámca platného v tom čase, zodpovedajúceho systému
hodnotenia systému vnútornej kontroly za rok 2013, vykonaného v rámci auditov NKÚ.
Po zverejnení prvej verzie, s cieľom zabezpečiť aktuálnosť, bolo samohodnotenie
revidované a aktualizované v roku 2016 a 2017. Takéto aktualizácie boli vykonané
súčasne s predĺžením štandardného kontrolného programu na posúdenie úrovne
vnútorného systému kontroly. Aktuálna verzia samohodnotenia municipalít obsahuje
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približne 170 otázok vzťahujúcich sa na päť pilierov vnútorného systému kontroly
(kontrolné prostredie, kontrolné činnosti, riadenie rizika, informovanosť a komunikácia,
monitoring).
Samohodnotenie prebieha na striktne

dobrovoľnej báze. Testy v rámci

samohodnotenia sú vykonávané výhradne pre subjekt, ktorý ich vykonáva, NKÚ
nedostane vyplnený dotazník a nie je informovaný o výsledkoch samohodnotenia.
Keďže nie sú k dispozícii žiadne spoľahlivé informácie o výsledkoch posudzovania
vykonávaného samohodnotenia, jeho sledovanie je založené na počte stiahnutí. NKÚ
pripravuje štatistiky sťahovania na mesačnej báze, a hodnotí ich pravidelne na úrovni
riadenia. Od prvého zverejnenia v roku 2014 boli formuláre samohodnotenia stiahnuté
viac ako 3000 krát a keďže sa tento počet približne rovná počtu samospráv v Maďarsku,
evidentne to dokazuje úspech tejto metódy.
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Kontrolná činnosť v mestách a obciach v Poľsku
Małgorzata Małuch, starostka spoločenstva obcí Sękowa, Poľská republika
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Kontrolná činnosť v mestách a obciach v Maďarsku
Jenö Schmidt, predseda TÖOSZ, primátor mesta Tab, Maďarsko
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Závery a odporúčania z konferencie
➢ Budúci ročník konferencie MUNICIPÁLNA V4 bude zohľadňovať
požiadavky na témy definované účastníkmi aktuálneho podujatia.
➢ Aktívna participácia v rámci agendy SMART je výrazným krokom
k modernizácii miestnej územnej samosprávy.
➢ Jej spájanie s medziobecnou spoluprácou vytvorí predpoklady na väčšiu
kooperáciu samospráv a koordinovaný rozvoj územia.
➢ Popri EŠIF je potrebné zamerať pozornosť na alternatívne financovanie
municipálneho

rozvoja

ako

ďalších

finančných

mechanizmov

podporujúcich rozvoj miest a obcí.
➢ Preto mestá a obce budeme informovať o možnostiach rôznych
finančných mechanizmov.
➢ V rámci prípravy a pri aktualizácii koncepčných a strategických
dokumentov budeme prihliadať na podporu SMART agendy a rozvoj
medziobecnej spolupráce.
➢ V rámci transferu skúseností zabezpečíme presun príkladov dobrej praxe
v oblasti medziobecnej spolupráce a SMART riešení z krajín V4 do miest
a obcí na Slovensku.
➢ Porovnávaním modelov miestnej územnej samosprávy na úrovni V-4
budeme vytvorením tzv. Nového komunálneho manažmentu formulovať
odporúčania na zmeny súčasného systému MÚS na Slovensku.
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Zborník z konferencie je súčasťou projektovej aktivity "Podpora medziobecnej spolupráce"
v rámci Národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy
realizovaného Združením miest a obcí Slovenska.
Odborný gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
Garant projektovej aktivity: Mgr. Gabriel Mihályi

https://npmodmus.zmos.sk
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