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ZHRNUTIE 

Koncepčné základy 

Na to, aby bolo možné pochopiť mestské politiky, európske i vnútroštátne, v prospech 
znevýhodnených štvrtí, treba sa najskôr pokúsiť o vymedzenie tohto osobitného mestského 
kontextu: znevýhodnená štvrť je mestské územie, v ktorom sa sústreďujú problémy 
v sociálnej a ekonomickej oblasti, v oblasti dopravy, kultúry, životného prostredia, 
bezpečnosti, mestského plánovania a bývania.  

Vzhľadom na rozmanité problémy, ktorými sa vyznačujú znevýhodnené štvrte, spočíva 
kľúčový faktor úspechu pokusu o obnovu v zmene jednosektorového alebo segmentového 
prístupu v prospech prijatia integrovaného prístupu. 

Okrem toho je potrebné vysvetliť aj integrovaný prístup, keďže ide o komplexný pojem: 

• zahŕňa rozmer vertikálnej integrácie medzi rôznymi úrovňami aktérov, ktorí 
prijímajú rozhodnuia, a verejných činiteľov (Európska únia, štát, región, kraj, 
obec, štvrte), ako aj horizontálnej integrácie medzi verejným a súkromným 
sektorom alebo aj v rámci inštitúcií a verejných služieb medzi politickou 
a správnou úrovňou; 

• integruje rôzne druhy finančných nástrojov (európske, vnútroštátne, regionálne, 
miestne, súkromné) a zároveň zabezpečuje pákový efekt a trvalú udržateľnosť 
opatrení;  

• zahŕňa vytvorenie a mobilizáciu miestneho sociálneho kapitálu, schopného 
konkrétne tvarovať tzv. územnú občiansku správu pokrývajúcu jednotlivé etapy 
projektu: návrh, plánovanie, realizáciu, dohľad a hodnotenie, ako aj mobilizáciu 
sociálneho kapitálu na vytvorenie spoločných projektov pre obyvateľov; 

• osobitnú pozornosť venuje trvalo udržateľnému rozvoju. 

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že pre uplatňovanie integrovaného prístupu má kľúčový 
význam dostupnosť zainteresovaných verejných aj súkromných subjektov a ich schopnosť 
spolupracovať, aj keď pri konkrétnych iniciatívach sa táto spolupráca realizuje ťažšie.  

 

Etapy európskej politiky v prospech znevýhodnených štvrtí 

Mestská politika nemá právny základ v Zmluve o Európskej únii (EÚ) ani v Zmluve 
o založení Európskeho spoločenstva.  

Postupom rokov a s cieľom zlepšiť účinnosť politík Spoločenstva sa však Európska únia 
zaujímala o otázku ozdravenia a rozvoja miest a ich znevýhodnených štvrtí. Preto prijala 
konkrétne politické iniciatívy.  

Všetky tieto iniciatívy viedli k postupnému uvedomeniu si, a to na európskej úrovni, ako aj 
na úrovni členských štátov, príspevku miest a aglomerácií k rastu a zamestnanosti. Okrem 
toho prispeli k vytvoreniu koncepcie integrovaného prístupu a k podpore jeho uplatňovania 
pri vymedzovaní a realizácii stratégií rozvoja miest a znevýhodnených štvrtí.  
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Základné etapy tohto procesu sú tieto:  

• prijatie zelenej knihy o mestskom prostredí (1990), oznámení s názvom Smerom 
k programu pre mestské životné prostredie v Európskej únii (1997) a Trvalo 
udržateľný mestský rozvoj v Európskej únii: rámec činnosti (1998), ktoré svedčia 
o vytvorení prepojenia medzi záujmami životného prostredia a miest; 

• prijatie schémy rozvoja priestoru Spoločenstva (1999), ktorá poskytuje 
východiskový bod skutočnej európskej politiky v prospech znevýhodnených štvrtí; 

• realizácia mestských pilotných projektov (1990 – 1993), iniciatívy Spoločenstva 
URBAN (1994 – 1999), ako aj iniciatívy URBAN II (2000 – 2006), ktoré podporujú 
realizáciu konkrétnych opatrení v prospech znevýhodnených miest a štvrtí; 

• podpis Bristolskej dohody (2005), v ktorej sa vymedzuje tzv. trvalo udržateľné 
spoločenstvo ako miesto, kde by sme chceli bývať a pracovať dnes i zajtra; 

• prijatie Lipskej charty (2007), ktorá sa osobitne venuje znevýhodneným štvrtiam 
a určujú sa v nej stratégie pre zanedbané mestské štvrte v rámci integrovanej 
politiky mestského rozvoja; 

• prijatie územnej agendy (2007), v rámci ktorej sa mestská politika dostáva do 
stredobodu príspevkov zo štrukturálnych fondov na obdobie rokov 2007 – 2013; 

• realizácia mestského auditu, ktorý umožňuje zhromažďovať štatistické údaje 
o kvalite života v európskych mestách; 

• prijatie zelenej knihy o územnej súdržnosti (2008), v ktorej sa navrhujú metódy na 
dosiahnutie územnej súdržnosti a ktorá podnecuje diskusiu o jej realizácii. 

Ak na jednej strane počas prvého obdobia rokov 1990 – 1999 integrovaný postup nebol 
všeobecne pochopený a uplatňovaný, na druhej strane Bristolská dohoda, Lipská charta 
a územná agenda priniesli integrovanému prístupu koncepčný pokrok. Okrem toho 
lisabonská stratégia (2000) a po nej göteborská stratégia (2001) takisto prispeli k tomuto 
rozvoju, najmä prostredníctvom začlenenia pojmov konkurencieschopnosť a trvalo 
udržateľný rozvoj.  

V histórii a vývoji mestskej politiky a politiky v prospech znevýhodnených štvrtí Európsky 
parlament neustále zohrával úlohu hnacieho motora, najmä prostredníctvom činnosti 
Výboru pre regionálny rozvoj.  

 

Bilancia programovania v rokoch 2000 – 2006, pokiaľ ide o činnosti 
v prospech znevýhodnených mestských oblastí 

V rámci programovania štrukturálnych fondov na obdobie rokov 2000 – 2006 nadobudla 
mestská politika Spoločenstva v prospech znevýhodnených štvrtí významný rozmer, najmä 
prostredníctvom realizácie iniciatívy Spoločenstva URBAN II a programu URBACT I.  

Hlavné výsledky iniciatívy Spoločenstva URBAN II sa týkajú: 

• objasnenia pojmu integrovaný prístup: postupy vyplývajúce z týchto iniciatív 
zahŕňajú vertikálnu aj horizontálnu koordináciu; 

• posilnenia decentralizácie a subsidiarity: miestnym orgánom sa poskytujú významné 
a zvyšujúce sa právomoci, a to aj v rámci vymedzovania mestskej politiky 
Spoločenstva; 
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• vytvárania súvisiaceho pákového efektu: využitie štrukturálnych fondov na účely 
miestneho rozvoja môže priniesť investície verejného a súkromného pôvodu. 

V rámci tejto iniciatívy bolo 82 % finančných prostriedkov vyčlenených na činnosti, ktorých 
cieľom boli tieto aspekty: materiálna a environmentálna obnova; boj proti sociálnemu 
vylúčeniu a podpora podnikania a vytvárania pracovných miest. 

Program URBACT zároveň umožnil úspešnú výmenu určitého množstva skúseností iniciatívy 
URBAN, najmä z hľadiska uplatňovania integrovaného prístupu.  

Okrem toho sa počas tohto obdobia politické opatrenia zamerané na znevýhodnené 
mestské oblasti do istej miery konkretizovali aj prostredníctvom regionálnych operačných 
programov a jednotných programových dokumentov. 

Do týchto dokumentov sa problematika mestskej politiky začlenila rôznym spôsobom 
v závislosti od jednotlivých programov, či už ide o druhy opatrení alebo množstvo 
vyčlenených prostriedkov. Okrem toho môžeme skonštatovať, že veľká časť regiónov 
spracovala prvky mestského rozvoja v rámci niektorých rozsiahlejších opatrení, ktoré neboli 
nevyhnutne zamerané len na problematiku znevýhodnených štvrtí.  

Napokon možno na základe týchto iniciatív konštatovať nezanedbateľné posilnenie pojmu 
integrovaného prístupu. Zatiaľ však nie je možné tvrdiť, že sa podarilo účinne realizovať 
integráciu obsahujúcu skutočnú občiansku správu a osvojenie opatrení mestského rozvoja.  

 

Európska politika v prospech znevýhodnených mestských oblastí na 
programové obdobie rokov 2007 – 2013 

Z analýzy operačných programov na roky 2007 – 2013 vyplýva, že zo všeobecného 
hľadiska existujú medzi staršími a novými členskými štátmi výrazné nerovnosti v oblasti 
realizácie politiky Spoločenstva, najmä v oblasti znevýhodnených štvrtí. V prvom rade nové 
členské štáty EÚ nemali prospech z iniciatívy URBAN, ktorá umožnila miestnym orgánom, 
ktoré boli zmluvnými stranami tejto iniciatívy, osvojiť si túto politiku. Neskôr, po ich 
pristúpení k EÚ, nové členské štáty často realizovali mestskú politiku štrukturálnymi 
opatreniami; integrovaný prístup sa vzhľadom na naliehavý stav v teréne 
neuprednostňoval.  

Koncepcia operačných programov v rámci národného strategického referenčného rámca 
každej krajiny sa musela podriadiť pravidlám nasmerovania, ktoré nariadili minimálne 
percento opatrení zameraných na priority lisabonskej stratégie, z ktorých sa určité 
množstvo týka mestskej politiky v prospech znevýhodnených štvrtí v rámci integrovaného 
prístupu.  

Okrem toho sa v operačných programoch na roky 2007 – 2013 venovala značná pozornosť 
správe politík, ako aj zapojeniu miestnych orgánov do vytvárania a realizácie programov na 
podporu mestského rozvoja, a najmä na zlepšenie krízových štvrtí.  

Priemerné množstvo operačných programov súčasného programovacieho obdobia 
s mestským rozmerom sa odhaduje na 56,3 %. Táto hodnota sa zvýši na 70 %, ak rátame 
aj operačné programy regiónov, ktorých sa týka cieľ Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť.  
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Na roky 2007 – 2013 sa jeden nástroj javí osobitne prispôsobený integrovanému 
mestskému rozvoju: iniciatíva JESSICA. Táto iniciatíva je totiž zameraná na mestskú 
obnovu a podporuje pákový efekt prostredníctvom uľahčenia verejných a súkromných 
investícií v štvrtiach, ktorým sa poskytuje pomoc v rámci štrukturálnych fondov.  

Program URBACT II (2007 – 2013) zároveň podporuje výmenu skúseností a prenos 
osvedčených postupov presadzujúcich integrovaný prístup v znevýhodnených štvrtiach. 
V rámci programu URBACT II sa analyzovali predovšetkým dve operácie, keďže sú 
zamerané na inovačné postupy v oblasti integrovaného mestského rozvoja: 

• označenie Fast Track; 

• Erasmus pre volených zástupcov. 

Pred analýzou konkrétnejších ťažkostí riadiacich orgánov táto štúdia odkazuje na 
protikrízový balíček. So zreteľom na hospodársku a sociálnu krízu, ktorej čelí EÚ, sa totiž 
vnútroštátne inštitúcie a orgány pokúšajú podnietiť realizáciu opatrení na podporu investícií 
s cieľom obnoviť rast. V tomto ohľade mnohé priority podporujú znevýhodnené štvrte.  

 

Závery 

Činnosti v prospech problematických mestských oblastí, ktoré Európska komisia začala 
realizovať od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia, potvrdili, že ich úspech sa 
do veľkej miery opiera o mobilizáciu poznatkov mužov a žien a ich schopnosť organizovať 
a koordinovať spoločné ciele.  

Obnova znevýhodnených štvrtí, ako aj ich oživenie totiž vedú k sústredeniu nielen na 
vonkajšie štrukturálne aspekty, ktorých význam je zjavný, ale aj a najmä na nehmotné 
aspekty rozvoja. Okrem toho sa miestny rozvoj zakladá predovšetkým na ľudských 
zdrojoch, ktorých inovačné schopnosti je potrebné organizovať a zároveň zhodnotiť.       

Z tohto dôvodu boli prvé opatrenia európskej politiky v prospech problematických 
mestských oblastí pokusy zamerané na vyriešenie nahromadeného nedostatku služieb 
a infraštruktúry, ktorý bol spôsobený postupným opustením mestských centier 
a ochudobnením okrajových štvrtí. 

Táto kategória operácií môže v súčasnosti určite naďalej zohrávať významnú hospodársku 
úlohu, pokiaľ ide o jej vplyv na ponuku, s cieľom odpovedať na vonkajšie vplyvy a nové 
požiadavky dopytu a technológie. Miestny rozvoj – a najmä rozvoj znevýhodnených štvrtí – 
však do veľkej miery závisí od úrovne zapojenia občanov a ostatných miestnych činiteľov 
do programov, projektov obnovy a činností mikropodnikania. 

Preto je zrejmé, že verejné politiky sa musia sústreďovať na začlenenie týchto úrovní 
činnosti prostredníctvom podpory prevzatia iniciatívy na miestnej úrovni, lebo sociálno-
hospodárske a environmentálne príležitosti je možné ľahšie určiť prostredníctvom subjektov 
z terénu. Na to, aby boli tieto politiky účinné, je nevyhnutné, aby ich pochopili a aby si ich 
osvojili miestni obyvatelia a činitelia. 

Podpora miestnych činností v niektorých zanedbaných centrách veľkých miest 
a v okrajových štvrtiach je teda úlohou pre verejné orgány na rôznej územnej úrovni najmä 
vo väčšine miest znevýhodnených regiónov. 
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Po fáze skôr sektorových činností by bolo potrebné nariadiť vytvorenie integrovaných 
rozvojových stratégií vzťahujúcich sa na viacero sektorov a zovšeobecniť ich 
uskutočňovanie. Tento postup bude vyžadovať, okrem iného, príkladné operácie, na ktorých 
bude možné poukázať na užitočnosť zhromaždenia verejných a súkromných miestnych 
subjektov okolo jednotného plánu rozvoja. Tieto postupy by mali spočívať na: pružnosti 
verejných politík, výmene skúseností a osvedčených postupov, aktívnej účasti miestnych 
subjektov a kombinácii vzostupného a zostupného prístupu, so zreteľom na príslušné 
prínosy týchto dvoch prístupov.  

Okrem toho by mala Európska komisia ako privilegované miesto konvergencie mnohých 
príkladov mestského oživenia a dobrej správy pochádzajúcich z členských štátov využiť túto 
príležitosť na potvrdenie a upevnenie skutočnej občianskej kultúry partnerstva a spolupráce 
v mestskom prostredí. Iba postupné zavádzanie takejto kultúry by umožnilo zlepšiť 
integrovaný prístup v prospech znevýhodnených štvrtí. 

 

Odporúčania  

Ak chceme maximalizovať vplyv skutočnej mestskej politiky, bolo by potrebné, aby Výbor 
Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj navrhol Európskej komisii zaviesť na 
obdobie po roku 2013 tieto opatrenia: 

• pristúpiť po dohode s členskými štátmi k vytvoreniu tzv. mapy znevýhodnených 
štvrtí v EÚ, ktorá by sa mala vypracovať na základe určitého počtu spoločne 
vytvorených syntetických ukazovateľov;   

• opätovne zaviesť iniciatívu Spoločenstva URBAN pre všetky členské štáty alebo 
aspoň pre EÚ 12; na to stačí vytvoriť spoločný fond vyhradený pre tieto štáty, do 
ktorého budú prispievať a zároveň ho využívať, s vopred určeným podielom 
finančných prostriedkov vyčlenených pre každý z týchto štátov; 

• vyčleniť na program URBACT viac finančných prostriedkov, aby sa mu darilo 
vykonávať úlohu výmeny skúseností a hodnotenia, modelovania a prenosu 
osvedčených postupov, a umožniť mu zabezpečovať technickú pomoc v prospech 
miestnych subjektov; 

• na tento účel by mal program URBACT zlepšiť štruktúru databázy, aby bola 
jednotnejšia a ľahšie dostupná pre operácie mestskej inovácie, ktoré sa už 
realizovali alebo sa práve realizujú; táto databáza by mohla tvoriť prvý krok smerom 
ku každoročnej burze výmeny a prenosu osvedčených postupov, zameraných 
predovšetkým na témy inovácie, občianskej správy a trvalej udržateľnosti 
v znevýhodnenom mestskom prostredí; 

• vypracovať príručku, ktorej predmetom bude tzv. mestská občianska správa a ktorá 
vysvetlí jej metódu; táto príručka bude určená politickým činiteľom miest, 
zainteresovaným verejným a súkromným subjektom, ako aj zástupcom občianskej 
spoločnosti. Mala by byť schopná:  

- objasniť faktory, ktoré určujú pridanú hodnotu integrovaného a trvalo 
udržateľného mestského rozvoja,  

- vytvoriť, so zreteľom na existujúce postupy, teoretický referenčný rámec správy 
v súvislosti s uplatňovaním konsolidovaných metód riadenia, fungovania 
a zhodnocovania verejného majetku, 
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• zlepšiť spoluprácu: EIB + EIF + EFRR + členské štáty, posilniť prostriedky EIB – EIF 
s cieľom podporiť vytváranie a napomáhať rozvoj lokálnych činností, ako aj 
prideľovanie mikroúverov na rovnaký účel; 

• vytvoriť Európsku nadáciu pre obnovu znevýhodnených mestských oblastí 
umožňujúcu financovanie projektov základnej infraštruktúry a vytvorenia lokálnych 
služieb (pomoc rodinám a jednotlivcom, drobné podnikanie v oblasti murárskych, 
údržbárskych prác, elektrickej energie a rôznych opráv atď.); táto nadácia by mohla 
takisto organizovať vzdelávacie kurzy pre mladých s ťažkosťami z týchto štvrtí, ktorí 
by sa chceli združovať a vykonávať takéto činnosti; 

• podnecovať v novej verzii URBAN-u iniciatívy zamerané na predchádzanie 
rozširovaniu miest do vidieckych oblastí a podporiť návrat k bývaniu v mestských 
centrách; 

• podnecovať a propagovať činnosti umeleckého remeselníctva v problematických 
štvrtiach, podporiť ich iniciatívami primeraného označovania. 

 


