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Potreba správy vecí verejných na zabezpečenie pokroku v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja

S cieľom uspieť v oblasti regionálneho rozvoja sa nestačí dohodnúť na skutočnostiach, ktoré 
je potrebné vykonať, ale je nevyhnutné zaviesť mechanizmy spôsobu, akým sa činnosti 
vykonávajú, teda správy vecí verejných.
Politiky na regionálnej a mestskej úrovni sa musia začleniť do stratégie integrovaného 
rozvoja. Je potrebné zaviesť mechanizmy, ktoré umožnia zabrániť situáciám, keď si rôzne 
politiky odporujú. Pokrok v oblasti trvalo udržateľného rozvoja je možno zabezpečiť len 
prostredníctvom skvalitnenia správy vecí verejných.
V štúdii, o ktorú požiadalo tematické oddelenie Európskeho parlamentu, o Správe vecí 
verejných a partnerstve v oblasti regionálnej politiky sa preukázali rozdiely a ťažkosti v rámci 
uplatňovania zásady partnerstva. V skutočnosti neexistuje žiadny jednotný model pre 
partnerstvo, ale 27 rôznych spôsobov, akým ho uplatňovať, pričom sa zohľadňuje 
inštitucionálna povaha každého členského štátu. V praxi si úspešné partnerstvo vyžaduje isté 
investície na začiatku procesu, ale neskôr predstavuje zisk, pokiaľ ide o čas, finančné 
prostriedky a účinnosť.
V praxi často koncepcia a realizácia regionálneho rozvoja čelí prekážkam v podobe 
neprirodzeného rozdelenia jednotlivých odvetví alebo administratívneho a politického celku. 
Štruktúry čoraz menej zodpovedajú potrebám občanov žijúcich v čím ďalej viac vzájomne 
prepojenom svete.
Toto sú niektoré príklady situácií takéhoto zablokovania, ktoré sa musia riešiť 
prostredníctvom správy vecí verejných:
 Verejné organizácie (Európska únia, štát, región, obce a iné) majú k dispozícii svoje 

právomoci, rozpočty, strategické rozhodnutia a svoje časové harmonogramy. Akým 
spôsobom je možné dosiahnuť súlad v oblastiach spoločného záujmu?

 Na každej úrovni sú určené odvetvové politiky, akými sú doprava, vzdelávanie, sociálna 
politika, kultúra, bývanie, energetika atď. Predpokladajú zodpovední činitelia dôsledky 
pre ostatné politiky?

 Európske právne predpisy týkajúce sa EFRR (Európskeho fondu regionálneho rozvoja) 
uprednostňujú integrovaný prístup na jednom území (napríklad obec, či región). 
Uplatňuje sa tento prístup v praxi? Ako sa využívajú iné európske fondy, akými sú 
napríklad EPFRV (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka), ESF 
(Európsky sociálny fond), 7. rámcový program pre výskum a vývoj na tom istom 
území?

 Aké pracovné metódy sa pravidelne používajú medzi útvarmi jednotlivých inštitúcií 
(generálne riaditeľstvá Európskej komisie, útvary mestskej samosprávy, ako aj 
ministerstvá a oddelenia regionálnych rád) na zabezpečenie fungovania v rámci 
prierezovosti?

 V niektorých členských štátoch Európskej únie by sa mal ukončiť proces 
decentralizácie, s cieľom lepším spôsobom riešiť regionálne a mieste záležitosti.
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Od koncepcie integrovaného prístupu k nástroju správy vecí verejných

Koncepcia integrovaného prístupu, teda rozsiahlejšej integrácie všetkých politík, ktoré majú 
územný, hospodársky a sociálny dosah, sa čoraz viac presadzuje v európskych právnych 
predpisoch. Táto koncepcia je výsledkom potreby uniknúť z doterajšieho prísneho 
oddeľovania.
Dnes sa už považuje za nutnosť, a to do takej miery, že sa uvádza v množstve textov 
európskych inštitúcií, predovšetkým textov z oblasti politiky súdržnosti. Stala sa základnou 
myšlienkou zefektívňovania európskych politík. Akým spôsobom je však možné prejsť od 
teoretickej koncepcie k uplatňovaniu v praxi?
Ak sa integrovaný prístup uznáva ako nutnosť zohľadniť tematické rozdiely súvisiace 
s jedným projektom, správa vecí verejných je mechanizmom na jeho realizáciu. Správa 
vecí verejných je spôsobom zavedenia typov spolupráce a rozhodovania:
 v jednej tematickej oblasti,
 medzi rôznymi verejnými a súkromnými subjektmi,
 medzi rôznymi územnými jednotkami,
 medzi rôznymi verejnými politikami.

Na to, aby bola správa vecí verejných funkčná je potrebné využívať nástroj riadenia 
projektov. Riadenie projektov vychádza z istých pravidiel, ktoré sú často veľmi jednoduché. 
Tento nástroj pochádzajúci najmä z podnikateľského prostredia neumožňuje podniku len 
vytvoriť nový produkt v čoraz komplexnejšom prostredí, ale rovnako je užitočný pri úspešnej 
realizácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. Ide o nástroj na organizáciu 
interakcie medzi rôznymi zainteresovanými subjektmi a ktorý tým umožňuje realizáciu 
integrovaného prístupu.

Nové formy správy vecí verejných, ktoré sa už v Európskej únii zaviedli

Napríklad: 

 Iniciatívy Spoločenstva, akými sú program URBAN a URBAN II v mestských štvrtiach 
a program LEADER vo vidieckych oblastiach, ktoré dokázali výkonnosť systému.

 Európska komisia vytvorila pracovnú skupinu, ktorá sa zameriava na mestské otázky 
v spolupráci s 12 generálnymi riaditeľstvami, ktoré koordinuje GR REGIO.

 Program URBACT rozšíril siete, ktoré správu vecí verejných vykonávajú vo forme 
riadenia projektov. A od mája roku 2008 sa sedem sietí osobitne venuje správe vecí 
verejných.

 Vo všeobecnom nariadení pre štrukturálne fondy sa podľa článku 11 požaduje 
uplatňovanie zásady partnerstva, teda konzultácie s občianskou spoločnosťou 
a sociálno-hospodárskymi subjektmi a ich zapojenie do vytvárania a realizácie 
operačných programov.
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 Členské štáty sa dohodli na územnom programe, ktorý je strategickým dokumentom 
určeným na zvýšenie miery zohľadňovania územného rozmeru v rámci vnútroštátnych 
a európskych politík. Jedno opatrenie z prvého programu určeného na realizáciu 
územného programu pozostávajúce z viacerých činností je určené výlučne na posilnenie 
územnej správy vecí verejných na viacerých úrovniach. S cieľom lepšie zohľadniť 
a riadiť územný dosah verejných politík je nevyhnutné optimalizovať interakciu medzi 
rôznymi územnými subjektmi.

 Vytvorenie Európskeho zoskupenia pre cezhraničnú spoluprácu (EZCS) (s prvým 
príkladom spolupráce na projekte Európskej metropoly Lille – Tournai – Courtrai, ktorý 
sa realizoval v januári 2008) v sebe zahŕňa využitie novej správy vecí verejných.

 - V rámci 7. rámcového programu pre výskum a vývoj (podporné opatrenia) Európska 
komisia začala realizovať sociálnu platformu SOCIAL POLIS venovanú sociálnej 
súdržnosti v mestách.

 Vo svojej budúcej zelenej knihe venovanej územnej súdržnosti sa Európska komisia 
bude venovať správe vecí verejných.

 A napokon v časti venovanej územnej súdržnosti sa v Lisabonskej zmluve tiež 
požaduje, aby sa otázke správy vecí verejných venovala osobitná pozornosť.

NÁVRHY

Úvod
Nové metódy správy vecí verejných nenahrádzajú verejné inštitúcie (európske, vnútroštátne, 
regionálne a miestne), ktoré disponujú právomocami a rozpočtami, ale poskytujú im možnosť 
realizovať ich vlastné politiky v súlade s inými subjektmi (verejnými a súkromnými), ktoré sa 
zaoberajú rovnakou problematikou.

Je teda potrebné vybrať a uplatňovať opatrenia, ktoré umožnia kvalitatívne a kvantitatívne 
rozvinúť tieto nové metódy správy vecí verejných.

Správa vecí verejných a európske fondy
 Akým spôsobom by sa mohla zlepšiť správa vecí verejných pri realizácii 

štrukturálnych fondov, aby operačné programy na roky 2007 – 2013 boli čo 
najefektívnejšie?

 Aké opatrenia pre správu vecí verejných môže navrhnúť Európska komisia, s cieľom 
dosiahnuť prepojenie medzi rôznymi fondmi Spoločenstva (štrukturálne fondy, 
rámcový program pre výskum a vývoj, Európsky fond pre rybné hospodárstvo, 
EPFRV atď.)?

 Je nutné zlučovať Kohézny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja s ostatnými 
fondmi v rámci budúcej politiky súdržnosti po roku 2013?
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 Je potrebné od roku 2014 prijímať nariadenia, na základe ktorých bude využívanie 
integrovaného prístupu a používanie nástrojov správy vecí verejných povinné 
v prípade využívania európskych fondov (pri dodržiavaní zásady subsidiarity)?

Návrhy na rozvoj správy vecí verejných v rámci verejných organizácií

 Môže Európska komisia vypracovať usmernenia na realizáciu správy vecí 
verejných, v rámci ktorej sa rešpektuje inštitucionálny rámec členských štátov?

 Je potrebné podrobnejšie vymedziť zodpovednosti regionálnych úradov v súlade 
s článkom 274 Lisabonskej zmluvy, v ktorom sa stanovuje decentralizácia 
zodpovednosti za realizáciu programov smerom k regionálnej úrovni?

 Je potrebné vytvoriť formálnu Radu ministrov zodpovednú za územný rozvoj, 
s cieľom pokročiť v oblasti politiky súdržnosti a územného rozmeru?

 Akým spôsobom môžu Európska komisia, členské štáty a regionálne a miestne úrady 
povzbudiť rozvoj skutočnej správy vecí verejných v prípade projektov zameraných na 
vidiek – mesto a projektov pre okolie mestských oblastí?

 Akým spôsobom môžu európske inštitúcie podporiť využívanie Európskeho zoskupenia 
pre cezhraničnú spoluprácu (EZCS) ako nástroja cezhraničnej správy vecí verejných 
a prostredníctvom akých nástrojov by mali zaručiť jeho úspešnosť?

 Akým spôsobom je možné podporovať realizáciu opatrení správy vecí verejných 
v rámci prvého programu na realizáciu územného programu, ktorý bol prijatý na 
zasadnutí Rady na Azorách 23. novembra 2007?

 Akým spôsobom je možné prispôsobiť rokovací poriadok Európskeho parlamentu, 
s cieľom umožniť mu pracovať prierezovo na témach, do ktorých je zapojených viacero 
parlamentných výborov, prostredníctvom zverenia tejto úlohy dočasnej skupine 
(napríklad podľa vzoru Dočasného výboru pre finančný výhľad)?

Ukazovatele a kvantifikácia výsledkov nových metód správy vecí verejných
 Akým spôsobom môže Európska komisia v spolupráci so zainteresovanými stranami 

navrhnúť ukazovatele realizácie správy vecí verejných?
 Akým spôsobom je možné využiť nový program Monitorovacej siete pre európske 

územné plánovanie (ESPON/ORATE) na vymedzovaní ukazovateľov správy vecí 
verejných?

 V rámci francúzskeho predsedníctva EÚ bude predložená myšlienka vytvorenia tzv. 
„značky trvalo udržateľného mesta“ vrátane vypracovania referenčných kritérií udelenia 
štatútu trvalo udržateľného mesta. Akým spôsobom je možné zabezpečiť, že rozmer 
správy vecí verejných bude súčasťou pojmu trvalo udržateľného mesta, a bude tak 
zahrnutý aj medzi referenčné kritériá trvalo udržateľného mesta?

 Akým spôsobom je možné uplatňovať zásadu partnerstva v hodnotiacej fáze? 
 V akej miere sa postup dodatočného auditu môže viac sústrediť na dosah projektov?
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 Ktoré mechanizmy je možné zaviesť, s cieľom umožniť kvalitatívny výber partnerov 
v rámci uplatňovania zásady partnerstva?

 Do akej miery sa môže dodatočné hodnotenie viac sústrediť na kvalitatívne aspekty 
projektov?

 Akým spôsobom je možné podporovať od začiatku realizácie projektov povinné 
postupy hodnotenia vplyvu?

Vysvetľovať – presviedčať – vytvárať – šíriť osvedčené postupy v oblasti správy vecí 
verejných
 Aké iné opatrenia je možné prijať, s cieľom rozvinúť šírenie osvedčených postupov, 

pokiaľ ide o správu vecí verejných?

 V akej miere by mohli existujúce európske siete rozvinúť svoju činnosť v oblasti správy 
vecí verejných, a tým prispieť k väčšej funkčnosti metód správy vecí verejných?

 Akým spôsobom je možné využiť mnohé existujúce siete medzi mestami a regiónmi na 
šírenie poznatkov týkajúcich sa riadenia projektu?

 Akým spôsobom je možné podnietiť záujem zvolených zástupcov a úradníkov vo 
verejnej správe o využívanie finančných zdrojov a technickej pomoci na získanie 
vedomostí o správe vecí verejných, a najmä o riadení projektu?

 Je možné určiť univerzitám a iným inštitúciám vyššieho alebo technologického 
vzdelávania štruktúrovanejšiu úlohu v rozvoji správy vecí verejných?

 Aká by mohla byť úloha Výboru regiónov v podpore nových metód správy vecí 
verejných?
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