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Zhrnutie 

Reforma v oblasti európskeho riadenia je prioritou Komisie už takmer osem rokov. Touto 
reálnou výzvou sa zaoberá Biela kniha Európskej komisie o európskom riadení z roku 2001. 
Komisia ju uznala, čím zaviazala EÚ, aby sa viac zapájala do spolupráce s regionálnymi 
a miestnymi vládami a nadviazala vzťahy s formálnymi štruktúrami širšej občianskej 
spoločnosti. Toto zapojenie nemalo byť jednostranným aktom, zúčastnené strany nemali len 
jednoducho realizovať schválené európske politiky. Komisia hľadala spôsoby, ako v rámci 
širšej oblasti riadenia vymedzovať ciele, vypracúvať politiky a prakticky ich realizovať. 

V rámci 27 členských štátov sa vypracovali národného strategické referenčné rámce (NSRR), 
čiže podrobné vyhlásenia rozvojových cieľov v európskom kontexte rozvoja trvalo 
udržateľných, úspešných a moderných hospodárstiev – Lisabonský program. Partnerstvo 
a účasť tvoria základný prvok tohto rozvojového procesu. 

Táto štúdia obsahuje informácie o situácii v oblasti zlepšovania partnerstva v druhej najväčšej 
oblasti rozpočtu EÚ – Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov počas súčasného 
programového obdobia 2007 – 2013. 

Vymedzuje sa v nej riadenie v kontexte prvého desaťročia 21. storočia pred začiatkom 
preskúmania vývoja na mieste prostredníctvom prípadových štúdií 5 členských štátov: Dánska, 
Lotyšska, Rakúska, Rumunska a Talianska.  

Tieto dva základné prvky, teoretickejší a praktickejší, poskytujú základy pre syntézu správy 
a jej odporúčaní. 

Výzva v kontexte riadenia a partnerstva 

V priebehu posledných približne dvadsiatich rokov sa termín „riadenie“ začal často používať, 
dokonca získal na dôležitosti, v mnohých spoločnostiach a vedných disciplínach vrátane 
politických vied, ekonómie, sociológie a verejnej správy. 

Vo všeobecnosti sa termín „riadenie“ vzťahuje na procesy, štruktúry, predpisy, normy 
a hodnoty, na základe ktorých sa riadia a koordinujú kolektívne činnosti1. Ako také riadenie 
predstavuje nový model koordinácie medzi rôznymi zainteresovanými stranami: vládami, 
parlamentmi, oficiálnymi konzultačnými štruktúrami, verejnými orgánmi, súkromnými 
obchodníkmi, vedeckou obcou, výskumnými ústavmi, médiami, zastupiteľskými orgánmi, 
napríklad sociálnymi partnermi, a množstvom mimovládnych organizácií, z ktorých niektoré sú 
vysoko štruktúrovanými, kým iné voľnejšie štruktúrovanými agitačnými orgánmi. Všetky sú 
súčasťou zložitého kaleidoskopu procesu rozhodovania a realizácie politík. Procesu 
rozhodovania tak už viac nedominuje administratívna hierarchia, ale zložité vzťahy medzi 
týmito zainteresovanými stranami. Spolupráca medzi nimi sa dá realizovať prostredníctvom 
vertikálnych a horizontálnych sietí a vyžaduje zapojenie štátu, ale aj občianskej spoločnosti 
(hospodárskych a sociálnych subjektov, inštitúcií Spoločenstva a neštruktúrovaných skupín, 
médií atď.), na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a celosvetovej úrovni. 

                                                 
1 Hamedinger A., Frey O., Dangschat J., Breitfuss A. (Eds.), 2008: Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat (Strategicky 
orientované plánovanie v kooperujúcom štáte), ISBN: 978-3-531-14587-7. 
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Integrovaný prístup založený na posilnenom viacúrovňovom riadení, ako je vymedzený 
v strategických usmerneniach Spoločenstva na roky 2007 – 2013, vyžaduje integráciu stratégií 
rastu na európskej, regionálnej a miestnej úrovni, pričom sa berú do úvahy regionálne špecifiká. 
Takýmto prístupom by sa mal zabezpečiť neizolovaný rozvoj každého sektora v kontexte vízie 
súdržnosti sociálno-hospodárskeho rozvoja území členských štátov. To vyžaduje hlbšiu 
integráciu verejných politík s územným vplyvom, najmä v súvislosti s hospodárskou, sociálnou 
a environmentálnou sférou. 

Zásada partnerstva sa stala jednou z kľúčových zásad súdržnosti na európskej úrovni a vyžaduje 
viacúrovňovú (regionálnu, vnútroštátnu a nadnárodnú) účasť viacerých (miestnych 
a regionálnych orgánov a súkromných a občianskych organizácií) partnerov pri tvorbe, 
realizácii, monitorovaní a hodnotení kohéznej politiky. V návrhu finančného a operačného 
rámca regionálnej politiky na obdobie rokov 2007 až 2013 sa na zásadu partnerstva kladie 
veľký dôraz a spájajú sa s ňou organizácie občianskej spoločnosti, environmentálni partneri, 
mimovládne organizácie a orgány podporujúce rodovú rovnosť2. V tejto súvislosti sa v rámci 
zásady partnerstva zdôrazňujú aspekty vertikálnej aj horizontálnej integrácie.  

Niekoľko spoločných tém v návrhoch NSRR 27 členských štátov EÚ 

V praxi prináša plnenie Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov EÚ niekoľko úloh pre 
zúčastnené zainteresované strany. Na základe týchto podmienok vznikol spoločný systém 
riadenia na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni: jednoducho povedané, 
viacúrovňový systém riadenia, ktorý sa však líši v jednotlivých členských štátoch a aj v rámci 
regiónov členských štátov. Vlády členských štátov a regionálne zainteresované strany sa 
procesu rozhodovania a uplatňovania právomocí zúčastňujú na rôznych úrovniach.  

Počas navrhovania a prípravy NSRR sa v 27 členských štátoch EÚ vyskytlo množstvo 
spoločných tém. 

Spoločným menovateľom je to, že proces prípravy NSRR nie je súčasťou plánovania 
v politickom vákuu. Zvyčajne bol súčasťou plánovania v širšom rámci vnútroštátneho rozvoja 
alebo vnútroštátnych reforiem. Bez ohľadu na to, či sa jednotlivé procesy plánovania 
vykonávali súbežne alebo postupne, vychádzali z rovnakých údajov, podobných, ak nie 
identických, partnerstiev a boli priamo zamerané na dosiahnutie spoločných cieľov. 

Takýto proces by sa skôr očakával v starších členských štátoch, kde sa financovanie 
z prostriedkov EÚ považuje za menej dôležité. Viac-menej bol však rovnaký vo všetkých 
členských štátoch. 

V skutočnosti sa to môže vnímať ako pozitívny vývoj v oblasti európskeho riadenia, pri ktorom 
sa spoločne vymedzujú, zdôrazňujú a presadzujú priority európskeho a vnútroštátneho 
strategického rozvoja do veľkej miery podobnými skupinami účastníkov. 

Ministerstvá financií členských štátov alebo výkonné agentúry v správe týchto ministerstiev boli 
za normálnych okolností kľúčovými správnymi orgánmi pre podporu, koordináciu a niekedy aj 
riadene procesu navrhovania. 

                                                 
2 Pozri článok 11 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.  
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Tieto ústredné ministerstvá riadiace dôležité politické páky výdavkov sa zvyčajne neochotne 
delia o svoje právomoci v partnerských štruktúrach, aspoň nie v administratívnom prostredí. 

Prvým spoločným prvkom partnerského prístupu bolo vytvorenie medzirezortných pracovných 
skupín alebo štruktúr spájajúcich úradníkov z ministerstiev financií s partnermi z príslušných 
ministerstiev (zodpovednými za vykonávanie a realizáciu programov).  

Medzi úradníkmi na vyšších a stredných pozíciách rôznych ministerstiev prebiehal pri príprave 
NSRR skutočný štruktúrovaný dialóg. Niektoré členské štáty vytvorili na tento účel formálne 
výbory, zatiaľ čo iné zriadili menej formálne pracovné skupiny. V niektorých prípadoch týmto 
orgánom predsedali významné politické osobnosti vrátane premiérov. 

Druhým spoločným prvkom je zapojenie do dialógu o cieľoch, obsahu, zdrojoch a metódach 
medzi ústrednou vládou a ďalšími vládnymi úrovňami – regionálnymi a miestnymi. Napriek 
tomu, že v rámci tohto dialógu sa medzi 27 členskými štátmi vyskytovali rôzne odchýlky, 
dialóg prebiehal na spoločnej úrovni. 

Tam, kde sa vyskytovali regionálne subjekty (väčšinou v prípade federálnych členských štátov), 
existovala jasná tendencia viesť osobitný dialóg s jednotlivými správami. Tieto skutočné 
dialógy boli vo väčšine prípadov obojsmerné a uskutočňovali sa celý čas. V takých prípadoch sa 
v rámci ústrednej správy uskutočnili predbežné konzultácie s regionálnymi orgánmi a potom sa 
vypracoval predbežný návrh NSRR (v niektorých prípadoch sa procesu navrhovania zúčastnili 
regionálni zástupcovia). 

Tento návrh, resp. tieto návrhy, boli potom znovu predložené na poradných stretnutiach 
ústrednej aj regionálnej správy a v mnohých prípadoch sa dosiahol konsenzus. V určitých 
prípadoch sa navrhol arbitrážny postup, pri ktorom sa znovu zvažovali návrhy zamietnuté na 
úrovni ústrednej správy. 

V štátoch bez regionálnej správy sa uskutočnili konzultácie s miestnymi orgánmi, často 
prostredníctvom dialógu s vnútroštátnymi združeniami okresných, mestských a miestnych 
zastupiteľstiev. Aj keď sa tieto konzultácie uskutočňovali na základe modelu „zhora nadol“, 
neboli by bez nich možné určité významné výmeny a zmeny. 

Vo väčšine členských štátov je bežný aj model konzultácií a dialógu so sociálnymi partnermi, 
najvýznamnejšími zamestnávateľskými a odborovými federáciami. Tie sa niekedy uskutočňujú 
prostredníctvom zapojenia formálnych konzultačných mechanizmov, napríklad hospodárskych 
a sociálnych výborov, obchodných a priemyselných komôr atď., niekedy prostredníctvom 
priamej účasti federácií na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a často prostredníctvom prepojenia 
oboch prístupov. 

Takisto je zrejmé, že cieľom ústredných správ je osloviť aj ďalšie mimovládne organizácie ako 
účastníkov občianskej spoločnosti. V niektorých konkrétnych programových oblastiach vrátane 
problematiky rodovej rovnosti alebo rovnosti osôb s telesným postihnutím, environmentálnej 
problematiky a problematiky národnostných menšín bol výber mimovládnych organizácií 
relatívne priamočiary. V iných, horizontálnejších či viacsektorových oblastiach, bol výber 
mimovládnych organizácií v niektorých prípadoch zložitejší. Ktoré mimovládne organizácie 
budú prizvané k všeobecným rozhovorom o regionálnom rozvoji? Ktoré mimovládne 
organizácie budú z týchto rozhovorov vylúčené? 
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Zapojenie menších mimovládnych organizácií prináša aj určité technické problémy súvisiace 
s rozširovaním partnerstiev občianskej spoločnosti v kohéznej politike. Proces kohézie je 
nevyhnutne dlhodobý a jeho dokumentácia často veľmi významná. Miestnym mimovládnym 
organizáciám alebo mimovládnym organizáciám ad hoc často chýbajú zdroje v oblasti ľudských 
zdrojov a infraštruktúry na analýzu a spracovanie dokumentácie, ako aj na neustále 
zastupovanie v orgánoch, na činnosti ktorých sa zúčastňujú (schôdze navštevujú rôzni 
dobrovoľní zástupcovia). Z tohto dôvodu sa niektoré oficiálne orgány na návratnosť času 
investovaného do partnerských dialógov s menšími mimovládnymi organizáciami pozerajú 
kriticky. 

Štrukturálne a kultúrne rozdiely 

V našom výskume sa ukázalo aj to, že mnohé spoločné aspekty partnerstva vo všetkých 27 
členských štátoch sa musia vyvážiť dôležitými štrukturálnymi a kultúrnymi rozdielmi. 

Štrukturálne rozdiely sa vzťahujú na celkovú hospodársku situáciu, ako aj na politické systémy. 
V rozvinutejších hospodárstvach existuje väčšinou menej akútna potreba na vypracúvanie 
veľkých projektov rozvoja infraštruktúry, zatiaľ čo v niektorých novších členských štátoch sa 
významný dôraz kladie na rozvoj rôznych prvkov fyzickej infraštruktúry. 

Podobné rozdiely v dôraze vidno v oblasti, ktorej sa všeobecne hovorí „budovanie kapacít“. 
V niektorých novších členských štátoch poukázali skúsenosti vyplývajúce z predvstupových 
programov na nedostatky vnútroštátnych, a najmä regionálnych alebo miestnych správ pri 
príprave, navrhovaní a realizovaní programov. Tieto krajiny preto príprave a školeniam 
úradníkov na rôznych vládnych úrovniach priraďujú určitý stupeň dôležitosti. 

Rôzne politické systémy taktiež významne ovplyvňujú štruktúru, obsah a hĺbku partnerských 
procesov z hľadiska prípravy, vypracúvania a najpravdepodobnejšie realizácie kohéznej 
politiky. Čitateľ by mal však zohľadniť, že toto oznámenie bolo pripravené na začiatku 
programového obdobia 2007 – 2013, čo znamená, že pripomienky k realizácii programu sa 
musia odvíjať od ambícií vyjadrených rôznymi orgánmi, a nie od praktických postupov. 

Nemala by sa prehliadať ani dôležitosť osobných sietí pri príprave a realizácii vládneho 
partnerstva. Hoci sú takéto siete jednoznačne kľúčovejšie v menších členských štátoch, svoju 
úlohu zohrávajú aj v tých väčších. Ak má predseda odborovej federácie alebo združenia 
miestnych orgánov väčšie skúsenosti s rokovaním s úradníkmi a ministrami členských štátov, dá 
sa očakávať, že dokážu ovplyvniť rozhodovací proces. Problém s oznámením tohto typu 
spočíva v tom, že je prakticky nemožné analyzovať, a už vôbec nie vyčísliť, vplyv takýchto, 
v podstate neformálnych, sietí. 

Štruktúrovaná úloha univerzít a ďalších inštitúcií vysokoškolského alebo technického 
vzdelávania je variantom, ktorý sa v niektorých členských štátoch poskytuje len explicitne, 
prinajmenšom na vnútroštátnej úrovni. V prípade politík, ktoré majú byť hybnou silou 
lisabonského programu inovácie, to môže byť významným nedostatkom. 

Využitie externých odborníkov pri uľahčovaní procesu NSRR v oblasti jeho obsahu aj postupov 
sa spomína len explicitne v niekoľkých členských štátoch. A aj v týchto prípadoch sa podstate, 
funkciám a kompetenciám takýchto odborníkov venuje nedostatočný priestor. Niektoré členské 
štáty na príprave svojich NSRR spolupracovali s Európskou komisiou. Všetky členské štáty do 
určitej miery s Komisiou rokovali, niektoré jej však svoj návrh dokumentu predložili na 
posúdenie priamo. V niektorých členských štátoch sa úradníci Komisie aktívne a plnohodnotne 
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zúčastňovali procesu navrhovania, v ďalších plnili primárne úlohu pozorovateľov, kým v iných 
o ich účasti nie je zmienka.  

Príklady prípadových štúdií 

Spomenuté podobnosti, rozdiely a úlohy v tej či onej forme ilustruje päť prípadových štúdií 
z Dánska, Lotyšska, Rakúska, Rumunska a Talianska. 

Ciele kohéznej politiky 
(2007 – 2013) 

Krajina 
Rozloha 

(v tis. 
štvorcových 
kilometrov) 

Obyvateľstvo 
(2007, 

v miliónoch) 

Štátne 
zriadenie 

(podľa 
projektu 
ESPON 

3.2) 

HDP na 
obyvateľa 

v HND, 
2006,  

EÚ 27 = 
100 

NSRR 2007 
– 2013, 
celkové 

prostriedky
(v cenách za 

rok 2007, 
v tis. EUR) 

Konvergencia 
Region. 
konkur. 

a 
zamest. 

Rakúsko 83,9 8,3 Federácia 128 1 461 PU R 

Dánsko 43,1 5,4 
Decentrali

zovaný 
unitárny 

štát 

126 613 - R 

Taliansko 301,3 59,6 
Regionaliz

ovaný 
unitárny 

štát 

103 28 812 K, PU PZ, R 

Lotyšsko 64,6 2,3 
Decentrali

zovaný 
unitárny 

štát 

39 4 620 KF, K - 

Rumunsko 238,4 21,6 
Centralizo

vaný 
unitárny 

štát 

54 19 668 KF, K - 

PU = postupné ukončovanie, PZ = postupné zavádzanie, R = regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, 
KF = Kohézny fond, K = konvergencia  

Proces NSRR v Rakúsku odráža federálnu realitu, ako aj dlhý čas existencie modelu 
konzultácií a partnerstva. NSRR bol vypracovaný na federálnej úrovni s Rakúskou konferenciou 
pre územné plánovanie (ÖROK), tripartitným federálno-regionálno-územným subjektom 
poskytujúcim konzultačnú platformu. Do procesu prípravy boli okrem rôznych vládnych 
subjektov zapojení aj sociálni partneri a niektoré mimovládne organizácie, prinajmenšom 
prostredníctvom zastupujúcich federácií. Procesu sa zúčastnili aj externí odborníci a návrh 
rámca bol predložený Európskej komisii na preskúmanie. Rakúsky príklad predstavuje hladko 
fungujúci zavedený systém partnerstva a konzultácií s relatívne vysokou úrovňou skúseností 
a odborných znalostí rozšírených v tejto oblasti. Nedostatky môžu existovať v oblasti úplnosti, 
neochote voči zmenám a neexistencii kapacít expertných skupín, ktoré by podporili niektoré 
pripomienky. 

Dánsko je unitárny štát, v ktorom vládnu moc zabezpečujú vnútroštátne orgány (vláda 
a parlament). Príprava dánskeho NSRR sa uskutočnila v kontexte významnej reformy dánskych 
vnútorných vládnych štruktúr. Počet okresov sa znížil z 271 na 98 a bývalých 13 krajských 
samospráv sa zjednotilo do piatich nových regionálnych úradov. Tak ako v prípade Rakúska, 
finančné prostriedky EÚ tvoria len jeden prvok celkovej dánskej stratégie rozvoja. Ústredným 
orgánom v procese prípravy rámca bol Dánsky úrad pre podnikanie a výstavbu DEACA/EBST, 
štátny úrad, ktorý patrí pod ministerstvo hospodárstva a obchodu. NSRR bol vydaný v novembri 
2006 po rozsiahlych konzultáciách s miestnymi a regionálnymi orgánmi, sociálnymi partnermi 
a ďalšími mimovládnymi organizáciami. Výsledný návrh potom preskúmali fóra pre regionálny 
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rast, nové partnerské orgány, ktoré združujú miestne a regionálne subjekty z vlády, verejných 
orgánov, ako aj vzdelávacích a školiacich inštitúcií, a tvoria súčasť štruktúry na prípravu rámca 
patriacu pod novovytvorenú Dánsku radu pre rast, 19-členný orgán menovaný ministrom 
hospodárstva a obchodu. Vytvoril sa teda široko zameraný partnerský systém. Ciele však 
stanovila národná vláda. Dôraz sa kládol na umožnenie širšej účasti pracovnej sily z radov, 
napríklad, osôb s telesným postihnutím alebo žien z existujúcich prisťahovaleckých 
spoločenstiev. 

Taliansky NSRR vyplýva z konzultačného procesu, ktorý sa začal v roku 2005 prípravou troch 
(národného, regionálneho a mezzogiornského (3)) predbežných dokumentov. Počas roka 2006 
tieto dokumenty tvorili základný kameň širokých konzultácií medzi tromi administratívnymi 
úrovňami a sociálnymi partnermi. Taliansky NSRR sa do veľkej miery zameriava na zapojenie 
sociálnych partnerov a ďalších mimovládnych organizácií. Mimo rámec politiky sa uplatňuje na 
rozhodovací proces pri výbere konkrétnych priorít v rámci operačných programov, ich 
realizácie, sledovania a koordinácie. Partnerský prístup bol prvýkrát formálne zavedený do 
talianskych programov v období 2000 – 2006. Partnerstvo pri plánovaní politík a operácií na 
roky 2007 – 2013 vyplynulo zo skúseností z predchádzajúceho obdobia. Všeobecne vzniká 
dojem, že partnerský proces veľmi dobre funguje na úrovni strategického plánovania, ale pri 
rozhodovaní o aktuálnych programoch môže byť menej účinný. Kapacity rôznych 
mimovládnych organizácií sa do veľkej miery líšia. Niektoré majú potrebné štruktúry 
a personál, iné nemajú dostatok zdrojov na úplnú účasť. V tejto súvislosti preto niektoré verejné 
subjekty poukazujú na relatívne malú návratnosť vstupov v porovnaní s vyvinutým 
konzultačným úsilím. 

Lotyšsko je relatívne centralizovaná parlamentná demokracia rozdelená na 5 plánovacích 
regiónov s 556 miestnymi orgánmi. Štruktúrovaný prístup k partnerstvu pri riadení sa objavuje 
v rokoch 2004 – 2007 prostredníctvom prípravy lotyšského Jednotného programového 
dokumentu. Ústredným orgánom bolo ministerstvo financií, ktoré spolupracovalo s ďalšími 
ministerstvami a regionálnymi orgánmi v malých pracovných skupinách s pridelenými úlohami. 
Výsledky práce týchto skupín sa potom postupovali na širšie konzultácie s ďalšími orgánmi, 
agentúrami pre rozvoj, miestnymi orgánmi, sociálnymi partnermi a mimovládnymi 
organizáciami. Skúsenosti Lotyšska v oblasti partnerstva boli väčšinou pozitívne. Mnohí 
účastníci vítajú príležitosti na účasť pri určovaní priorít a plánovaní a realizácii programov. 
Druhou stranou mince je zložitejší rozhodovací proces, ktorý sa vyvinul ako dôsledok 
administratívnych výdavkov a vyšších požiadaviek kladených na často slabo financované 
a štruktúrované mimovládne organizácie. 

Rumunsko je v podstate centralizovanou parlamentnou demokraciou. Krajina sa delí na 41 žúp 
a hlavné mesto Bukurešť. Regióny sa využívajú na plánovacie a štatistické účely, ale nemajú 
žiadne správne funkcie. V roku 2005 vypracovalo ministerstvo hospodárstva a financií návrh 
národného akčného plánu rozvoja a jednotného akčného plánu. Partnerstvo sa využilo už pri 
monitorovacích výboroch predvstupových programov. Tým sa vytvoril základ pre prípravu 
rumunského NSRR, ktorý vypracovalo to isté ministerstvo, a ktorý bol publikovaný v máji 
2007. Zameriava sa na tri hlavné priority – rozvoj infraštruktúry krajiny podľa európskych 
noriem, zlepšovanie zručností pracovnej sily a budovanie administratívnych kapacít Rumunska. 
Vláda si veľmi dobre uvedomuje dôležitosť partnerských štruktúr. Z iniciatívy premiéra bola 
                                                 
3 Mezzogiorno – oblasť bežne považovaná za hospodársky málo rozvinutú južnú časť Talianska – skladá sa z regiónov Abruzzi, Molise, 
Kampánia, Basilicata, Apúlia, Kalábria, Sicília a Sardínia. 
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zriadená pracovná skupina zahŕňajúca všetky zodpovedné štruktúry na riadenie štrukturálnych 
nástrojov, ako aj občiansku spoločnosť, univerzity, výskumné ústavy, masmédiá a sociálnych 
partnerov. V auguste 2006 pripravila akčný plán, ktorý bol začlenený do NSRR. Rumunské 
úrady vo všeobecnosti podporovali a zjednodušovali partnerstvo pri riadení, avšak možnosti 
občianskej spoločnosti reagovať na príležitosti zostávajú obmedzené. 

Závery týkajúce sa riadenia a partnerstva v období 2007 – 2013 

Vzťahy na vládnej úrovni medzi Európskou komisiou a členskými štátmi počas programovania 
NSRR (a jeho realizácie) sú vysoko formálne. Príslušné povinnosti sú jasne stanovené 
v nariadeniach a týkajú sa formy konzultácií, ako aj subjektov zapojených do partnerstva. 
Vzájomný vzťah medzi Komisiou a regionálnymi subjektmi na vládnej úrovni je do najvyššej 
možnej miery daný štátnym zriadením (federácia, centralizované riadenie atď.) a vo 
všeobecnosti závisí od „schválenia“ priamych kontaktov medzi regiónmi alebo okresmi 
s účasťou Komisie zo strany členských štátov. Členské štáty vyvíjajú veľké úsilie pri 
zjednocovaní národných orgánov s cieľom zjednodušiť ich koordináciu a komunikáciu 
s Komisiou.  

NSRR majú v členských štátoch odlišné „funkcie“ a ovplyvňuje ich aj príslušné štátne 
zriadenie. Môžu buď poskytovať usmernenia, umožňovať riadenie na regionálnej úrovni alebo 
vopred podrobnejšie vymedzovať takéto vzťahy. Nové členské štáty často experimentujú 
s „neformálnymi pracovnými skupinami“, ktoré umožňujú integráciu širšej skupiny subjektov. 
V zásade sa tento inkluzívny prístup predpokladá aj pri realizácii operačných programov, hoci 
je zatiaľ k dispozícii málo praktických dôkazov. Zaujímavé je, že len niekoľko členských štátov 
začalo reformalizovať takýto inkluzívny prístup „zdola nahor“ uprednostňovaním zavádzania 
relatívne silných a nezávislých koordinačných štruktúr, ktoré majú buď formu „dialógových 
platforiem“ alebo, častejšie, väčšie právomoci pri rozhodovaní a finančnú nezávislosť. 
Zavádzanie takýchto štruktúr predstavuje silné záväzky pri realizácii operačných programov.  

Začlenenie miestnej úrovne do veľkej miery závisí od poskytovaných „príležitostí“ (členskými 
štátmi). To sa zvyčajne „formálne dosahuje“ vo väčšine členských štátov prostredníctvom ich 
zapojenia počas etapy konzultácií a zapojenia zástupcov združení miestnych orgánov, hoci 
stupeň aktívnej účasti sa nedá vždy jednoducho určiť. Táto situácia je však iná v prípadoch, kde 
okresy (najmä mestá) zohrávajú jasnú úlohu pri realizácii konkrétnej časti operačného 
programu. Niektoré členské štáty poskytujú účinné metódy nepretržitého zapájania 
zainteresovaných miestnych strán počas realizácie programu. Poskytnutie vhodných štruktúr 
(fór, dialógových platforiem atď.) znovu poukazuje na najsilnejšie záväzky 
a najprepracovanejšie formy integrácie. 

Riadenie a partnerstvo sa niekedy považujú za formálne požiadavky, ktoré členské štáty najmä 
počas programového plánovania dodržiavajú (prostredníctvom konzultácií), ale počas realizácie 
programu sa považujú za veľké administratívne bremeno. Hlavnými prekážkami bývajú 
administratívne zaťaženie, zložitosť procesov, nedostatok zdrojov a kapacít. Okrem toho, 
pridaná hodnota nie je vždy zúčastneným stranám jasná, a to najmä stranám z oblasti verejnej 
správy, ktoré pracovali na začlenení neziskových organizácií. 

Sociálna a politická kultúra krajín, skúsenosti z predchádzajúcich programov štrukturálnych 
fondov a otvorenosť participatívneho procesu sú dôležitými predpokladmi úspešného prístupu 
k riadeniu a partnerstvu. Avšak v prípade nových členských štátov vytvorili všeobecné reformy 
príležitosti na inovačné postupy. Existencia neformálnych sietí, ktoré umožňujú obísť pomalé 
administratívne postupy, sa vo všeobecnosti javí ako dôležitý doplňujúci faktor, ktorý môže mať 
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na systém pozitívny vplyv. Priepustnosť vládnych úrovní (účastníci z rôznych správnych úrovní 
si zvykajú na priame rokovania so zástupcami vyšších správnych úrovní) môže predstavovať 
ďalší pozitívny vplyv. Inštitucionalizácia systému riadenia a partnerstva je novým trendom, 
ktorý v súčasnosti niektoré členské štáty nasledujú. Posun riadiacich právomocí smerom 
k nižším územným jednotkám s cieľom spolufinancovať sprostredkovateľské inštitúcie, zlepšiť 
prenos know-how a posilniť regionálne riadenie sa ukázal ako účinný.  

Pripomienky a odporúčania 

Vo všeobecnosti pripomíname, že koncepcia partnerstva v riadení bola uznaná, prijatá 
a začlenená do plánovania a prípravy regionálnej politiky vo všetkých 27 členských štátoch 
Európskej únie. Presná podstata a formy takého partnerstva sa líšia v rámci jednotlivých 
členských štátov z hľadiska jeho funkcie a množstva kritérií. 

Naše odporúčania v oblasti ďalšieho rozvoja, rozširovania a zefektívnenia partnerstva v riadení 
sa rozdeľujú na tri hlavné politické etapy: prípravu politiky, realizáciu politiky a poučenia 
z politiky alebo jej hodnotenie. 

V etape prípravy politiky sa musí klásť dôraz na to, aby politiky neboli „zaplavené“ 
množstvom cieľov. Ak je v politike začlenených mnoho cieľov, bez ohľadu na to, aké sú 
dôležité, existuje riziko, že v oficiálnych dokumentoch sa sotva niektoré objavia. 

Výmena informácií sa nevyžaduje len medzi rôznymi „úrovňami“ subjektov zapojených do 
regionálnych politík, ale aj medzi rôznymi „typmi subjektov“. Na úrovni členských štátov, ako 
aj na európskej úrovni, sa vyžaduje najmä prepojenie medzi „vizionármi“, „stratégmi“ 
a „realizátormi“.  

V rámci európskeho programovania sa z nutnosti vyvinulo niečo, čo možno nazvať vlastný 
metajazyk programovania. Hoci táto terminológia uľahčuje úlohu tvorcov programu 
a úradníkov, z hľadiska širšieho zapojenia zástupcov občianskej spoločnosti môže predstavovať 
prekážku. S cieľom uľahčiť zapojenie občianskej spoločnosti je potrebné zvážiť pridelenie 
určitých minimálnych zdrojov. 

Vyžaduje sa, aby sa Európska komisia výslovne zaviazala počas plánovania a realizácie 
programu k participatívnemu procesu s otvoreným koncom, pri ktorom je skutočný výsledok 
naozaj nejasný. 

Čo sa týka realizácie politiky, zásada partnerstva sa čoraz viac uplatňuje v užšom slova zmysle. 
Aktuálne zloženie partnerstva nemá však len kvantitatívny rozmer, malo by byť selektívne aj 
v zmysle integrovania kvalifikovaných subjektov.  

Zapojené inštitúcie a vykonávacie orgány musia zaviesť komunikačné rozhrania na 
komunikáciu s „vonkajším svetom“. Takýmito rozhraniami môžu byť informačné podujatia, 
výmeny informácií s ďalšími štruktúrami, neformálne výmeny mimo bežných riadiacich 
štruktúr (t. j. monitorovací výbor).  

Zlepšenia sa môžu dosahovať prostredníctvom strategických následných činností na európskej 
úrovni.  Takýto sprievodný model vyžaduje formát na hodnotenie. Európske inštitúcie budú 
musieť umožniť participatívny proces s otvoreným koncom, v ktorom je možný otvorený dialóg 
o „problémoch“ a nie je potrebné zjemňovať dosiahnuté výsledky pri realizácii programu.  
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Na zjednodušenie horizontálneho a vertikálneho prístupu sa musia vytvoriť inštitucionalizované 
nástroje. Takýmito nástrojmi môžu byť platformy (napr. regionálne riadenie, okrúhle stoly 
atď.), ktoré zjednodušujú vytváranie sietí v rámci sektorov, politickej a administratívnej úrovne.  

Nenavrhuje sa ďalej rozvíjať „minimálne požiadavky“ partnerstva, ale skôr účinne podporovať 
zapojené orgány pri stanovovaní kvalitatívnych partnerských štruktúr v zmysle paralelných 
sprievodných školení, seminárov a informačných podujatí, ktoré obsahujú stálu výmenu medzi 
subjektmi zapojenými do regionálnej politiky. 

Partnerstvo má viac než aktuálny „kvantitatívny rozmer“ (v súvislosti s počtom zapojených 
partnerov). Má aj veľmi silný „kvalitatívny rozmer“. V konkrétnych prípadoch je potrebné 
preskúmať silnejší výber „kvalifikovaných partnerov“, ktorí majú ľudské, finančné a logistické 
zdroje a kapacity na to, aby sa mohli podieľať na plnení potrieb partnerského procesu. 

Vytvorenie a realizácia nástrojov, ako napríklad Európskeho zoskupenia územnej spolupráce, sa 
vníma ako inovačný pokus o zjednodušenie na inštitucionálnej úrovni a môže tvoriť základ 
jednoduchšej realizácie programov a projektov najmä v oblasti územnej spolupráce. 

Účinný záväzok sociálno-hospodárskych partnerov týkajúci sa programov sa musí osobitne 
podporovať aj napriek tomu, že je formálne zahrnutý do programov EFRR a ESF.  

Regionálne politiky sa stávajú čoraz zložitejšími a sú takmer nezrozumiteľné, ak sa neprefiltrujú 
cez kvalifikované a vhodné médiá. Rozhrania s vonkajším svetom je potrebné vytvoriť na 
rôznych úrovniach realizácie politiky. 

Poučenie z politiky v etape hodnotenia sa naďalej využíva málo. Za určitých okolností je to 
v dôsledku administratívneho a časového tlaku súvisiaceho s dokončením programu – subjekty 
zaneprázdnené realizáciou a dokončovaním programov často nemajú dostatok času a zdrojov na 
vyhodnotenie ani na šírenie osvedčených postupov a hodnotných poučení. Poučenia z politiky 
sú však životne dôležité z hľadiska budovania kapacít v sektoroch alebo regiónoch, kde sú 
potrebné. Zostáva nedostatok možností a štruktúr na vyhodnotenie. 

Vytvorenie komplexnejšieho prístupu pre celý programový cyklus a zapojenie ďalších a nových 
zástupcov občianskej spoločnosti bude vyžadovať ďalšie úsilie a zdroje. 

Poučenie z politiky a hodnotenie politiky sa stáva trvalou úlohou v rámci súčasného 
programového obdobia. Na častejšie hodnotenie obsahu programov a stratégií by sa mali 
navrhnúť osobitné platformy.  

Hodnotenie regionálnej politiky sa nesmie stať „ďalšou úlohou“, ale musí sa tvorivo 
zakomponovať do už existujúcich udalostí a stretnutí, čiže napomôcť ich podstatu. 

Poučenie z politiky a budovanie kapacít vyžaduje zavedenie a inštitucionalizáciu pomocného 
procesu, ktorý bude prebiehať zároveň s procesom plnenia SF a bude zahŕňať všetkých 
partnerov. V tomto procese by sa malo podporovať vzájomné odovzdávanie hodnotení, ktoré by 
sa malo aj podnecovať prostredníctvom výmeny skúseností na častých stretnutiach partnerov. 

Poučenie zo štruktúrovanej politiky by sa malo posúvať od zodpovednosti na úrovni 
jednotlivých členských štátov a operačných programov k zodpovednosti na medzinárodnej 
úrovni EÚ. Dá sa to uskutočniť vo forme sieťových programov (napr. INTERACT pre územnú 
spoluprácu, URBACT), prostredníctvom ktorých je možné vytvoriť know-how o problémoch 
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pri realizácii programov, poskytnúť súčinnosť pre súvisiace programy a vyhnúť sa 
znovuobjavovaniu objaveného.  

Ako nástroj na získanie poučenia z politiky sa dá využiť zhromažďovanie, kritické analýzy 
a cielené šírenie dobrej praxe. 

 

 


