2 | VEREJNÁ SPRÁVA

60

105 konkrétnych riešení pre

VEREJNÚ SPRÁVU
Štíhly štát a e-Government | Verejné obstarávanie
Samospráva | Regionálne rozdiely | Politický systém

Monika Filipová

Elena Sivová

ŠTÍHLY ŠTÁT
A E-GOVERNMENT

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

A U T O R I

Michal Uherčík

Andrej Sumka

SAMOSPRÁVA

POLITICKÝ SYSTÉM

2.1 | ŠTÍHLY ŠTÁT A E-GOVERNMENT

62

ŠTÍHLY ŠTÁT A
E-GOVERNMENT

NAŠE PRIORITY
Občan
Kvalitné riadenie verejných politík
Zrušenie nadbytočných regulácií
Viac on-line služieb
Menej úradov
Zvýšenie odbornosti úradníkov

Výzvy na lepšie spravovanie štátu
Nechceme predstavovať radikálne zmeny či nové reformy
fungovania štátu a verejnej správy. Chceme začať budovať
dôveru ľudí v štátne inštitúcie a vo verejné politiky. Dôveru,
ktorá bola rokmi ničená pod hlavičkou reforiem, ktoré
sa vôbec neudiali, prípadne sa udiali úplne inak, ako to
politici sľubovali. Chceme stavať na našej vízii fungujúceho
Slovenska.
Slovensko sa v medzinárodnom meradle umiestňuje
na chvoste štatistík efektívnosti verejnej správy.
Medzinárodný index účinnosti štátnej služby (InCiSE)
zaradilo Slovensko v roku 2019 na 33. miesto spomedzi
38 krajín. Ide o komplexný index ukazovateľov efektívnosti
štátnej služby s cieľom vyhodnotiť výkon ústredných
orgánov štátnej služby po celom svete. Hlavnými
oblasťami, v ktorých Slovensko v porovnaní s ostatnými
krajinami zaostáva, sú riadenie ľudských zdrojov, integrita
a tvorba politík. Preto sme naše opatrenia zamerali práve
na tieto oblasti.

vedia, že to bude mať reálny vplyv a dosah na fungovanie
krajiny. Je potrebné definovať rolu a status občana
pri účasti na veciach verejných, úlohu a funkciu štátu
pri tvorbe politík a regulácií, ako aj úlohu samosprávy
pri poskytovaní služieb a zlepšovaní životnej úrovne
obyvateľov.
V oblasti informatizácie služieb štátu predstavíme také
kroky, ktoré ustanovia centrálny riadiaci orgán pre túto
oblasť a integrujú roztrieštenosť v riadení a obstarávaní
informačných systémov verejnej správy. Úrad vlády bude
orgánom vedenia pre IT vo verejnej správe a bude mať
kľúčovú úlohu v otázkach určovania cieľov, plánov a priorít,
zaistení ich naplnenia vrátane schopnosti prideliť zdroje
na ich realizáciu, ale aj v určení, ktoré časti e-Governmentu
budú realizované centrálne, a ktoré budú naopak
realizované modulárne s využitím open-source softvéru a
bežne zavedených princípov agilného vývoja. Zodpovedať
bude aj za riadenie jednotného vzhľadu elektronických
služieb, prehodnotenie IT projektov, prepojenie databáz
a informačných systémov či sfunkčnenie portálu slovensko.sk.
Výsledkom lepšie nastavených úradov a kvalitnejších
úradníkov bude postupné zvyšovanie dôvery občanov
v štát. Verejné financie, ktoré prúdia do prevádzky
nadbytočného množstva úradov verejnej správy, budú
môcť byť investované do poskytovania kvalitnejších
verejných služieb a rozvoja obcí a miest podľa miestnych
špecifík.

Naším cieľom je vybudovať lepšie spravovaný štát
s dôveryhodnými orgánmi, kde občania nie sú zaťažení
byrokraciou, reguláciami a výstrahami zo strany štátu.
Štát, v ktorom sa chcú zapojiť do verejného života, lebo

136

Index sa zameriava na centrálnu štátnu správu a hodnotí efektívnosť na základe dvoch vzájomne prepojených zložiek: funkcie (základné veci, ktoré poskytujú štátne služby
v každej krajine, tzv. „čo“;) a atribúty (vlastnosti alebo správanie v každej časti štátnej služby, ktoré sú dôležitými hnacími silami základného fungovania, tzv. „ako“).
Tieto 2 zložky sú ďalej hodnotené podľa nasledujúcich indikátorov: tvorba politiky - kvalita procesu tvorby politiky vrátane spôsobu, akým sa politika vyvíja a koordinuje
naprieč vládou a ako sa politika monitoruje počas vykonávania; fiškálne a finančné hospodárenie - kvalita rozpočtového procesu a miera informovanosti o výdavkoch
prostredníctvom ekonomického hodnotenia; regulácia - rozsah a kvalita hodnotení vplyvu regulácie a miera zapojenia zainteresovaných strán; krízový manažment a riadenie
rizika - účinnosť, s ktorou vláda zapája celú spoločnosť s cieľom lepšie posúdiť následky extrémnych udalostí, predchádzať im, reagovať; obstarávanie - miera efektívnosti,
konkurencieschopnosti, spravodlivosti a efektívnosti verejných obstarávacích procesov; riadenie ľudských zdrojov - zásluhy o nábor pracovníkov a miera, do akej sú štátni
zamestnanci efektívne riadení a rozvíjaní; správa daní - efektívnosť a účinnosť výberu daní; digitálne služby - dostupnosť a použiteľnosť digitálnych služieb na vnútroštátnej
úrovni. Integrita- miera, do akej sa štátni zamestnanci správajú čestne, rozhodujú nestranne, spravodlivo a snažia sa slúžiť občanom; otvorenosť - pravidelná prax a miera
konzultácií s občanmi, ktoré majú pomôcť pri prijímaní rozhodnutí a rozsahu transparentnosti pri rozhodovaní; schopnosti - miera, do akej má pracovná sila správne zručnosti;
inklúzia - miera, v akej je štátna služba zástupcom občanov, ktorým slúži. Dostupné: https://www.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-04/InCiSE%202019%20Results%20Report.pdf.
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Medzinárodný index účinnosti štátnej služby v roku 2019 zaradilo Slovensko na 33. miesto spomedzi 38 krajín.
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205,07 € – 19 % daň – 19 % odvody.
Výška dôchodku sa určí podľa dnes platných pravidiel.
Rátame s valorizáciou vyrovnávacej dávky mierou rastu priemernej mzdy.

Inclusiveness

ČO POVAŽUJEME ZA NAJVYPUKLEJŠIE
NEDOSTATKY FUNGOVANIA ŠTÁTU A ÚRADOV?
absencia riadenia a koordinácia kľúčových verejných
politík a ich vyhodnotenie,
komplikované množstvo regulácií bez kontroly
výsledku, dosahu a bez dodatočnej nápravy v prípade
nedostatkov v praxi,
množstvo úradov a administratívnych zložiek
samosprávy a štátu na miestnej, ako aj na ústrednej
úrovni, vysoké výdavky na tzv. údržbu úradov,137
nedokončená a nekvalitná informatizácia
verejných služieb,138
prehadzovanie si zodpovednosti 139 medzi úradmi
pri výkone svojich kompetencií,
rozhodovanie o zásadných politikách a zmenách
zákonov na základe politických kompromisov
a bez zohľadnenia dát a dôkazov,
vysoká fluktuácia úradníkov, politizácia úradov
a funkcií, korupcia a neadekvátna úroveň odbornosti,
formalistické odborné vzdelávanie zamestnancov
vo verejnej správe.

na zmeny v nasledujúcich oblastiach: Efektívne verejné
politiky a regulácie; E-Government; Menej štátu – lepšie
usporiadanie úradov; Samospráva; Kvalitní ľudia na úradoch.
EFEKTÍVNE VEREJNÉ POLITIKY A REGULÁCIE
Doterajšou praxou pri „riešení“ problémov bolo často
vytváranie nových úradov alebo organizačných jednotiek,
prípadne prijímanie nových zákonov. Často však ostali
zachované staré útvary alebo predpisy regulujúce danú
oblasť. 140 Aj z tohto dôvodu je štátna správa prebujnená
úradmi a je pre bežného občana neprehľadná. Práve tento
systém dovoľuje, aby si úrady medzi sebou prehadzovali
povinnosť konať alebo pomáhať. Je preto nevyhnutné
zredukovať počet nadbytočných úradov, zrušiť duplicitné
útvary a kľúčové politiky sústrediť na príslušné ministerstvá
alebo Úrad vlády SR. Navrhujeme, aby realizácia kľúčových
verejných politík bola jednotne koordinovaná medzi
štátnymi orgánmi na základe reálnych dát a priebežne
hodnotená. Úrad vlády sa posilní ako koordinačný orgán
vo vzťahu k ministerstvám a ústredným orgánom štátnej
správy, aby ich politiky a aktivity boli kompatibilné. V
praxi to znamená, že Úrad vlády SR, ako základ tzv. centra
vládnutia (Centre of Government, CoG),141 bude poskytovať
expertízu a dáta pre prierezové politiky a bude presadzovať
jednotné štandardy na ich implementáciu naprieč rezortmi.

Naše návrhy v oblasti verejnej správy sa zameriavajú na štyri
kľúčové témy: tvorba verejných politík a regulácií,
informatizácia, efektívnosť úradov štátnej správy a samosprávy,
kvalita personálu na úradoch. V tejto kapitole predstavujeme
opatrenia, ktoré majú priniesť prehľadnejšie, efektívnejšie
a kvalitnejšie spravovanie štátu. V tejto kapitole sa venujeme
zlepšeniu vymedzenia úloh štátu, zjednodušeniu orgánov
štátnej správy, ako aj samosprávy, odbúravaniu
nadbytočných regulácií, rozhodovaniu o politikách na základe
skutočných dát a dôkazov a skvalitneniu personálu na
úradoch. Opatrenia, ktoré navrhujeme, sa budú zameriavať
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Napr.: Skrytý poklad v samospráve - Alternatívne možnosti sústredenia výkonu správy v samosprávach: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie
-ifp/ekonomicke-analyzy/41-skryty-poklad-samosprave-alternativne-moznosti-sustredenia-vykonu-spravy-samospravach-jun-2017.html; A comparative overview of public
administration characteristics and performance in EU28: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19208&langId=en; Public administration characteristics
and performance in EU28: Slovakia https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7c9b4c2-960f-11e8-8bc1-01aa75ed71a1/language-en; https://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_sk.pdf; https://www.nku.gov.sk/documents/10157/8a6a49bb-40ef-4a1b-9642-5faf5cae16d1.
Úroveň a kvalita informatizácie na Slovensku je v porovnaní so štátmi EÚ podpriemerná. (22.miesto), Index DESI 2019 – Digital public services, Zdroj: EK;
Správa o stave slovenského eGovernmentu (Slovensko.Digital - október 2019).
Napríklad v oblasti informatizácie dnes pôsobia tri orgány: NASES, MVSR, UPVII. V oblasti prevencie korupcie sa angažuje NAKA a osobitná sekcia na Úrade vlády SR.
Napríklad oblasť prevencie korupcie rieši NAKA, ale aj nová Sekcia prevencie korupcie a krízového manažmentu na Úrade vlády SR. Problematiku regionálneho rozvoja
upravuje zákon o regionálnom rozvoji, pričom v roku 2016 bol prijatý nový zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov.
Odporúčanie posilniť CoG sa nachádza aj v správe OECD o stave verejnej správy pre Slovenskú republiku z roku 2016.
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Riešenia SaS:
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1/
Úrad vlády bude riadiť prierezové verejné politiky. 142
2/
Začleníme Úrad podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu a Národnú agentúru pre sieťové
a elektronické služby do Úradu vlády SR. 143
3/
Úrad vlády bude každoročne vyhodnocovať stav
a výsledky prioritných verejných politík na základe
kľúčových ukazovateľov výkonnosti. 144

5/
Zjednotíme oblasť prevencie korupcie na Úrad
na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 146
6/
Zjednotíme regionálny rozvoj s najmenej rozvinutými
okresmi posilnením kompetenčného a finančného
manažovania regiónov. Zrušíme zákon o podpore
najmenej rozvinutých okresov. 147
7/
Všetky existujúce druhy podpory s dôrazom na miestne
a regionálne špecifiká zjednotíme do podpory trvalých
a súkromných pracovných miest. 148

4/
Zavedieme testovanie účelnosti a efektívnosti
vybraných regulácií. 145
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145
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147

148

CoG bude zodpovedný za horizontálne riadenie, rozhodovanie, plnenie a vyhodnocovanie prierezových politík vo verejnej správe. Bude prepájať a metodicky usmerňovať
ústredné orgány štátnej správy v týchto témach, zodpovedať za plnenie dlhodobých stratégií a vízií Slovenskej republiky, zhromažďovať a zverejňovať dáta a informácie
v týchto oblastiach. V praxi základom CoG bude Úrad vlády SR, ktorý sa bude skladať z odborných útvarov pre jednotlivé témy: informatizácia, regionálny rozvoj, rómska
otázka, národnostné menšiny, rozvoj občianskej spoločnosti. Útvarom budú šéfovať vicepremiéri. Kompetencie Úradu vlády SR sa upravia v zákone 575/2001., kde bude
ustanovená jeho koordinačná rola vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy. Nevytvára sa tým nový úrad, ale využije sa potenciál a postavenie existujúceho úradu vlády,
ktorý doteraz vo veľkej miere plní iba administratívnu podporu, ale nevystupuje ako centrálny koordinačný orgán.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa začlení do Úradu vlády SR, ktorý bude základom CoG. NASES je príspevková organizácia Úradu vlády SR,
ktorá bola vytvorená na splnenie odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti. V súčasnosti pri riešení problémov často nastáva situácia, kedy tieto dve entity odkazujú
navzájom na seba a neriešia vzniknuté problémy. Príkladom takéhoto prehadzovania si zodpovednosti je problém informatizácie v oblasti samospráv, špecificky čo sa týka
dostupnosti formulárov pre malé obce.
Vypracujeme príručku na vývoj a implementáciu KPI na hodnotenie verejných politík. KPI je merateľná hodnota, ktorá ukazuje, ako efektívne organizácia dosahuje kľúčové
ciele. Medzi základné ciele merané ukazovateľmi budú patriť: riadenie implementácie programu/politiky, identifikácia osvedčených postupov a medzinárodné vzdelávanie,
vytvorenie transparentnosti s cieľom prilákať investície a inovácie zo súkromného sektora, zodpovednosť voči obyvateľom. Medzi základné ukazovatele bude patriť
napr. hodnotenie krajiny v relevantných medzinárodných rebríčkoch (napr.: World Bank Ease of Doing Business, OECD Better Life Index http://www.oecdbetterlifeindex.
org/#/11111111111, Social Progress Index https://www.socialprogress.org/, Index of Economic Freedom https://www.heritage.org/index/ranking, Corruption Perceptions
Index https://www.transparency.org/cpi2018).
Na Úrade vlády SR bude vytvorená Komisia pre inovácie zložená z odborníkov z externého prostredia, ktorá bude posudzovať navrhované pilotné programy. Ústredné orgány
pred realizáciou nových politík, prípadne prijatím regulácií s celoštátnym dosahom, budú mať možnosť využiť skúsenosti Komisie pre inovácie. V komisii budú zastúpené:
podnikateľský sektor, samospráva, mimovládny sektor, štátna správa, príp. ďalší. V praxi to bude znamenať overenie realizovateľnosti regulácie/politiky v menšom prostredí/
na pilotnom projekte.
Oblasť prevencie korupcie a budovania integrity bude zastrešovať jeden úrad s celonárodnou pôsobnosťou, ktorý bol vytvorený zákonom. Ide o Úrad na ochranu
oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Legislatívnou úpravou sa presunie táto agenda, ktorú v súčasnosti zastrešujú rôzne úrady: Úrad vlády, Národná kriminálna
agentúra, Ministerstvo vnútra.
V súčasnosti máme dva zákony, ktoré upravujú problematiku zaostalých regiónov, pričom nie sú kompatibilné (jeden hovorí o štátnom riadení a podpore menej rozvinutých
okresov, druhý o pôsobnosti samosprávnych krajov v tejto oblasti). Zrušíme zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov. Novelizujeme zákon o podpore regionálneho
rozvoja s dôrazom na podporu zaostalých regiónov, na posilnenie miestnych a regionálnych subjektov pri rozhodovaní o finančných zdrojoch. Vláda tak bude mať menej
dominantnú úlohu pri rozdávaní financií a väčšiu úlohu pri zavedení koncepcie regionálneho rozvoja. Základom finančnej podpory bude rozvojová stratégia, ktorá bude
obsahovať faktory ovplyvňujúce výkonnosť miestnych podnikov, zameranie na špecifiká regiónu a menej na investície a transfery zhora nadol, dôraz na príležitosti
než na nevýhody alebo potreby podpory.
Nastavíme prerozdeľovanie vládnych dotácií pre zaostávajúce regióny v súlade s rozvojovou stratégiou, ktorú vypracuje Úrad vlády SR – centrum pre regionálny rozvoj –
v spolupráci s regionálnymi združeniami, predstaviteľmi samosprávy a ďalšími rezortmi. Podporu najmenej rozvinutých okresov vláda realizuje od roku 2016 nesystémovým
a nekoncepčným rozdávaním peňazí a na základe nekvalitných akčných plánov. Vláda rozhoduje o rozdávaní finančných prostriedkov selektívne. Financie dostávajú projekty
alebo vybrané firmy podľa politickej príslušnosti bez akejkoľvek koncepcie. Podpora nebude poskytnutá projektom ako napr. budovanie mestskej plavárne alebo futbalového
ihriska, keďže nejde o systémové opatrenia a ide len o dočasné pracovné miesta. Taktiež nebude podpora poskytnutá na nové úrady, keďže nejde o tvorbu súkromných
pracovných miest.

8/
Zrušíme 9 splnomocnencov vlády bez náhrady
a 3 splnomocnencov transformujeme (pre rómsku otázku,
národnostné menšiny a rozvoj občianskej spoločnosti)
na vicepremiérov na Úrade vlády SR. 149
9/
Zrušíme Správu štátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky. 150
10/
Ministerstvá prehodnotia zoznam transponovaných
smerníc. Na základe výsledkov upravia, alebo zrušia
regulácie, ktoré sú identifikované ako goldplating. 151
FUNGUJÚCE ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ŠTÁTU
Základom zdravého e-Governmentu sú služby, ktoré efektívne
šetria čas vynaložený na komunikáciu občana so štátom.
Realizáciu opatrení v oblasti informatizácie je potrebné
v prvom rade pochopiť ako významnú príležitosť na
zefektívnenie agendy štátnej správy. Výmena papierového

149

150

151
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formulára za rovnaký elektronický je výborným príkladom,
ako bolo v minulosti možné premrhať takúto cennú príležitosť.
Za uplynulé roky sa v agendách jednotlivých úradov
zhromaždilo množstvo informácií, ktoré bolo potrebné
v nejakej forme od občana získať. Táto doba však je už
nenávratne preč. Informatizácia v oblasti štátnej správy
ponúka možnosť prepojiť široké množstvo informácií,
ktoré má štát k dispozícii. Princípy ako „jedenkrát a dosť“
sa ešte nepodarilo zaviesť, hoci v dnešnej dobe sú už príliš
málo ambiciózne. Je potrebné ísť ďalej a zamyslieť sa nad tým,
čo je možné urobiť proaktívne tak, aby sa znížil priemerný
čas, ktorý občan strávi vybavovaním agendy so štátom.

Riešenia SaS:
11/
Zrealizujeme optimalizáciu procesov v štátnej správe,
na ktorej pracuje ministerstvo vnútra, s cieľom prepojiť
registre (úrady práce, daňové úrady, sociálna poisťovňa). 152

Rómska otázka, národnostné menšiny a rozvoj občianskej spoločnosti sa presunú pod záštitu vicepremiérov na Úrade vlády SR z dôvodu, že na riešení týchto problémov
musia spolupracovať viaceré ministerstvá. Prehodnotíme aktuálnosť a výsledky práce ďalších splnomocnencov a aktuálne úlohy presunieme na jednotlivé ministerstvá.
Ide o splnomocnencov: splnomocnenec vlády SR v Spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL, splnomocnenec vlády SR pre vyjednávanie o ekonomickom páse hodvábnej
cesty a námornej cesty 21. storočia, splnomocnenec pre Národný fond pre predvstupové nástroje PHARE, SAPARD a Prechodný fond, splnomocnenec vlády SR pre výstavbu
a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, splnomocnenec vlády SR pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis
v podmienkach SR, hlavný hraničný splnomocnenec SR, splnomocnenec vlády SR v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel
Gabčíkovo-Nagymaros, splnomocnenec vlády SR v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne, splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných
vodách s Rakúskom, Ukrajinou, Českom, Maďarskom.
Správa štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR) je rozpočtovou organizáciou Úradu vlády SR. Je ústredným orgánom štátnej správy pre štátne hmotné rezervy a pre koordináciu
a metodické usmerňovanie opatrení na riešenie stavu ropnej núdze. V roku 2019 celkové výdavky organizácie dosiahli takmer 10 miliónov eur, zamestnáva 113 osôb.
Popri SŠHR existuje tzv. Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, ktorá je záujmovým združením a ústredným subjektom správy núdzových zásob ropy
a ropných výrobkov pre Slovenskú republiku. Ďalej existuje aj Komisia pre ropnú bezpečnosť. Vzhľadom na úlohy je neopodstatnené a neekonomické fungovanie tohto
subjektu ako samostatnej rozpočtovej organizácie, preto ju navrhujeme zrušiť a úlohy pričleniť Ministerstvu hospodárstva SR, ktoré je ústredným orgánom o. i. aj
pre hospodársku mobilizáciu.
Slovensko je podľa indexu konkurencieschopnosti v oblasti kvality verejných inštitúcií a zaťaženia štátnymi reguláciami v poslednej desiatke zo 137 štátov sveta. Goldplating
(GP) je nesprávne/neadekvátne zavádzanie európskych regulácií: https://www.mhsr.sk/uploads/files/i8C2C98I.pdf. Jednou z foriem znižovania nadbytočných regulácií
je analýza transponovaných právnych predpisov. Ministerstvo hospodárstva SR ako gestor agendy lepšej regulácie vykonalo audit legislatívy z pohľadu goldplatingu
v roku 2018. Cieľom bolo identifikovať tie prípady regulácie, ktoré presahujú rámec minimálnych požiadaviek práva EÚ. 9 z 24 ministerstiev a ostatných ÚOŠS
identifikovalo výskyt GP vo svojej pôsobnosti. Externí experti identifikovali takmer o 70 % viac prípadov GP, ako identifikoval rezort, zároveň navrhli na odstránenie o 3,5-krát
viac prípadov GP, ako navrhol rezort. Navrhneme opätovne prehodnotiť zoznam transponovaných smerníc a viesť na jednotlivých ministerstvách a ostatných ÚOŠS internú
databázu právnych predpisov, ktoré patria do ich kompetencie, ako aj transponovaných právnych predpisov. Príkladmi regulácií identifikovaných v audite sú: zákon o ochrane
osobných údajov, zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb (nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie),
zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o ekodizajne, zákon o účtovníctve, zákon o úveroch na bývanie, zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve,
zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. http://www.sbagency.sk/99-nakladov-novych-povinnosti-pre-podnikatelov-je-dosledkom-gold-platingu#.XcAuhZpKg2x.
V tabuľkách MVSR sa nachádzajú analyzované procesy na rôznych úsekoch: https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave. Cieľom optimalizácie
procesov, na ktorom pracuje ministerstvo vnútra roky, ale bez implementácie výsledkov, je zjednodušenie úkonov v rámci poskytovania služieb štátom, minimalizovanie
potreby kontaktu občana s úradmi, ako aj usporiadanie činností a počtu personálu na úradoch. Procesy, cez ktoré prechádzajú žiadosti občanov, je potrebné usporiadať tak,
aby sa k výsledkom dostal buď cez jeden úrad, alebo výlučne on-line. Príkladom nefunkčných procesov je napr. keď sa skončí poberanie materskej dávky, tak rodičovská dávka
nezačne chodiť automaticky (ÚPSVaR a Sociálna poisťovňa spolu nekomunikujú). Pri žiadosti o rodičovskú dávku je vyžadované potvrdenie Sociálnej poisťovne o poberaní
materského (od; do; v akej dennej výške). Žiadosť o rodičovský prídavok a príspevok pri narodení dieťaťa podáva občan osobne na ÚPSVaR. K žiadosti sa dokladuje
aj rodný list v listinnej podobe.
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12/

15/

Vytvoríme centrálnu databázu rozhodnutí orgánov
verejnej moci ako nástroj na zefektívnenie a zjednotenie
výkonu verejnej správy. 153

Zavedieme jeden referenčný register o údajoch
fyzických osôb 157 a jednotný identifikátor občana
pre komunikáciu s inštitúciami. 158

13/

16/
154

Pripravíme návod pre životné situácie občanov.
Portál Slovensko.sk rozšírime o možnosť komentovať
jednotlivé životné situácie.

Integrujeme IS s cieľom poskytovať občanom na jednom
webovom sídle prístup ku všetkým on-line verejným
službám a informáciám. 159

14/

17/

Budeme efektívne realizovať informatizáciu verejnej
správy a spoločnosti. 155 Zrušíme nadbytočné a nefunkčné
informačné systémy orgánov verejnej správy. 156

Automatizujeme administratívne povinnosti vo všetkých
prípadoch, kde má štát k dispozícii dáta, ktoré sú na to
potrebné. Formuláre daňového priznania sa vyplnia
automaticky. Občan získa možnosť ich skontrolovať
a odoslať jednoduchou autorizáciou prostredníctvom
elektronickej schránky.

153

154

155

156

157

158

159

Verejná správa v Slovenskej republike patrí medzi najmenej transparentné. Je preto žiaduce, aby sa vytvorila jednotná databáza meritórnych rozhodnutí správnych orgánov.
Kým súdy majú zákonnú povinnosť zverejňovať väčšinu svojich rozhodnutí za zákonných podmienok, v Slovenskej republike dnes neexistuje jednotná databáza rozhodnutí
správnych orgánov. Jej zriadenie je pritom relevantné ako nástroj zvyšovania transparentnosti verejnej správy, ale aj ako nástroj na plnohodnotnú implementáciu základných
práv a slobôd fyzických a právnických osôb. Takáto databáza by tiež s veľkou pravdepodobnosťou zrýchlila samotné rozhodovanie správnych orgánov a zabránila by situáciám
vzniku neopodstatnených rozdielov v rámci rozhodovania vo verejnej správe (napr. niekomu je za správny delikt uložená pokuta v určitej výške a inému páchateľovi toho
istého deliktu, je pokuta uložená v inej výške, príp. niekomu je stavebné povolenie za určitých okolností vydané, inému žiadateľovi v podobnej situácii sa povolenie nevydá).
Príkladom môže byť napr. právna úprava v Grécku, kde žiadne rozhodnutie správneho orgánu nenadobúda právne účinky do času, kým nie je zverejnené na príslušnej stránke
zriadenej na tento účel štátom.
Podobnou iniciatívou je napr. Slovensko Digital: https://navody.digital/. Najpoužívanejšie služby postavíme na zrozumiteľných princípoch a intuitívnom dizajne, čo zvýši
mieru ich využívania. Maximalizuje sa tak účinok každého investovaného eura vďaka citeľnému zníženiu času stráveného vybavovaním bežnej agendy veľkej skupine
obyvateľstva. Zjednotíme služby back-office pre všetky digitálne služby bez ohľadu na to, ktorá organizácia má nad nimi formálnu autoritu. Služby ústredného portálu
verejnej správy (slovensko.sk) postavíme na princípoch inklúzie zahrnutím spätnej väzby ich používateľov – občanov a podnikateľov. Kľúčovými pri ich znovunastavení
sa stanú princípy postavené na potrebách verejnosti a nie štátu alebo dodávateľa.
Vyhodnotíme doterajšie a v súčasnosti bežiace projekty a zámery na informatizáciu. CoG vytvorí zoznam existujúcich, bežiacich a plánovaných projektov na IS vo verejnej
správe, pričom sa uvedie miera ich využívania, účelnosť a efektívnosť, cena atď. Základom stratégie informatizácie verejnej správy nebudú veľké eurofondové projekty,
ale reformné zámery vypracované alebo odsúhlasené týmto útvarom. CoG bude koordinovať postup ostatných orgánov štátnej správy v oblasti informatizácie a dohliadať
na realizáciu IT projektov na rezortoch. Je potrebné zabezpečiť efektívnejšie využitie a zapojenie externých IT zdrojov cez ponuku na elektronickom trhovisku a nahradiť
tým obrovské konzultačné zmluvy.
Vykonáme audit dostupných informačných zdrojov a informačných systémov štátnych orgánov. Podľa výsledkov auditu budú prepojené informačné systémy ústredných
orgánov štátnej správy a ďalších relevantných úradov na zníženie byrokracie, výmenu údajov a informácií, zvyšovanie transparentnosti a rýchlejší rozhodovací proces.
Každý rezort alebo iný ústredný orgán má vlastný informačný systém, pričom výmena údajov medzi nimi je veľmi ťažkopádna alebo často nemožná. Nemáme informácie,
do akej miery alebo či sa vôbec využívajú všetky v súčasnosti existujúce informačné systémy. Audit preto pomôže identifikovať nadbytočné IS. Súčasťou auditu budú
informácie o finančných nákladoch na zavedenie a prevádzku IS. Nefunkčné a neefektívne IS budú eliminované. Súčasťou auditu by malo byť zmapovanie platných zmlúv
orgánov verejnej správy s externými dodávateľmi a zhodnotenie efektívnosti a hospodárnosti týchto zmlúv. Posilníme pozíciu architekta na zvýšenie koncepčnosti
a odstránenie rozdrobenosti v oblasti informačných systémov. Koordinácia v oblasti významných štátnych investícií bude prebiehať s cieľom zvýšiť efektivitu a využitie
synergických efektov jednotlivých investícií.
Zavedieme jednotný referenčný register. Údaje o obyvateľoch zbierajú viaceré inštitúcie (Štatistický úrad SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR). Príkladmi
registrov v súčasnosti sú: Register obyvateľov, Register fyzických osôb, Centrálna ohlasovňa, Register adries, Štatistický úrad, Elektronická matrika. Mali by byť spojené
do jednej databázy a zdieľané medzi dotknutými inštitúciami. Bude tak možné lepšie skúmať napríklad adresnosť sociálnych dávok, efektívnosť aktívnych politík trhu práce,
pridanú hodnotu vysokých škôl a mnohé iné otázky.
Orgány verejnej správy a ostatné inštitúcie budú používať v informačných systémoch už existujúci bezvýznamný identifikátor „Počítačové číslo osoby”, ktoré v súčasnosti
využíva Ministerstvo vnútra SR. Pomôže to eliminovať duplicity spôsobené rodnými číslami, potenciálne zvýšiť ochranu osobných údajov a prepojiť informácie o občanovi
k vybaveniu jeho požiadaviek.
Spravovanie portálu Slovensko.sk, ako aj ostatné s tým súvisiace úlohy, prevezme Úrad vlády SR – centrum informatizácie. Cieľom je zjednodušiť a skvalitniť webové sídlo
pre používateľov. Bude potrebné integrovať IS orgánov verejnej správy do portálu a zaviazať príslušné orgány verejnej správy k povinnému poskytovaniu verejných dát
a informácií prostredníctvom portálu. Portál bude obsahovať informácie o službách štátu, ktoré možno využiť online bez osobného kontaktu či príručky pre občanov
a podnikateľov k lepšiemu pochopeniu, ako je potrebné postupovať v jednotlivých životných situáciách. Na portáli bude užívateľovi umožnené sa pýtať a hodnotiť
dostupné informácie.

18/
Zjednotíme zber štatistických údajov a posilníme
nezávislosť a kapacitu Štatistického úradu SR. 160
19/
Povinne zavedieme hodnotenie investičných projektov
prostredníctvom investičných metodík Útvaru hodnoty
za peniaze pre oblasť štátneho IT.
20/
Zahrnieme relevantné organizácie do
pripomienkovania projektov E-Governmentu
na všetkých úrovniach verejnej správy s cieľom dosiahnuť
lepšie využívanie digitálnych služieb.
21/
Zavedieme princípy modulárneho obstarávania 161
v štátnom IT po vzore americkej agentúry 18F. 162
22/
Úrad vlády SR – centrum informatizácie – bude
poverený povinnosťami v oblasti IT bezpečnosti.
Bude zodpovedať za schválenie IT projektov štátu
z hľadiska bezpečnosti; trvalý dohľad (audit a monitorovanie)
prevádzky štátnych IT; bezpečnostné IT školenia štátnych
zamestnancov.

organizácií došlo k centralizácii personálnej, finančnej,
materiálno-technickej moci na ministerstve vnútra.
Nezohľadňovali sa potreby zamestnancov v regiónoch.
Namiesto toho, aby sa akútne riešila roztrieštenosť
samosprávy a jej problémy, reforma ESO posilnila
štát a moc štátu, čo nie je v súlade ani s myšlienkou
decentralizácie. K samosprávam, ktoré sú hlavnými aktérmi
miestnej politiky v území a majú právomoc vydávať
všeobecne záväzné nariadenia, pribudla paralelná štátna
štruktúra, ktorá má tendenciu zasahovať do miestnej
politiky (napr. najmenej rozvinuté okresy). Myšlienka
integrovaného úradu má veľké pozitíva, preto tento
princíp treba zachovať, ale je nevyhnutné nastaviť ich
efektívne. Okresné úrady sú preddavkovými organizáciami
ministerstva vnútra, nedisponujú právnou subjektivitou,
a aj preto je ich činnosť v súčasnosti ovplyvňovaná
rozhodnutiami vedenia ministerstva vnútra. S cieľom
zabezpečiť, aby metodické riadenie výkonu štátnej správy
na okresných úradoch s dosahom na personálnu
a ekonomickú oblasť bolo aj úlohou príslušných rezortov,
pri zachovaní princípu integrovaného úradu miestnej
štátnej správy, navrhujeme zmeny v postavení okresných
úradov, ako aj v ďalších častiach miestnej štátnej správy.

LEPŠIE USPORIADANIE ÚRADOV
Realizácia programu ESO nebola komplexnou reformou.
Implementáciou došlo len k prechodu pôsobností
zrušených špecializovaných orgánov štátnej správy do
integrovaného okresného úradu miestnej štátnej správy.
To sa udialo bez prehodnotenia pôsobností, procesov a
požiadaviek občanov na služby od štátu. Integrovaním
špecializovanej štátnej správy a vytvorením nového počtu
okresných úradov, ako aj zrušením právnej subjektivity
okresných úradov a ďalších rozpočtových a príspevkových

160

161
162

Štatistický úrad skončil druhý od konca v Rebríčku nezávislosti kľúčových kontrolných a regulačných orgánov, ktorý zostavil INEKO: http://www.ineko.sk/clanky/vitazom-v-r
ebricku-nezavislosti-je-rada-pre-rozpoctovu-zodpovednost. Posilníme funkčnosť, nezávislosť a legislatívne ukotvíme koordinačnú rolu Štatistického úradu s cieľom zjednotiť
zber a spracovanie štatistických údajov naprieč všetkými povinnými osobami. Dôraz sa bude klásť na ochranu a bezpečnosť zbieraných a spracúvaných údajov a na odbúranie
duplicitného zberu dát. Vo svojom projekte „Jednotný informačný systém štatistických údajov“ Štatistický úrad SR uvádza, že „v súčasnosti neexistuje informatická podpora
na zabezpečenie koordinácie štatistických zisťovaní a tvorby produktov, čím vzniká množstvo duplicitných údajov, ktoré už sú niekde zaznamenané. Subjekty sa často oslovujú
duplicitne a existujúce databázy sa nevyužívajú v dostatočnej miere.“
https://18f.gsa.gov/2017/10/11/pulling-back-the-curtain-on-it-procurement/
Motiváciou pre centralizované nákupy v oblasti IT je často snaha o redukciu rizika na strane štátu. Obstarávanie obrovských, niekoľkoročných zákaziek má v niektorých
prípadoch svoje opodstatnenie, existuje však podozrenie, že niektoré nákupy rádovo v miliónoch eur sa pre štát násobne predražili. Firmy si navyše prisvojujú autorské práva
a štátu tak mnohokrát nezostane nič, len prevádzkovať uzatvorený systém za nevýhodných podmienok. Bližšie pozri: https://18f.gsa.gov/2019/02/28/prerequisites-formodular-contracting/.
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23/
Znížime počet okresných úradov. 163
24/
Prerozdelíme pôsobnosti súčasných okresných
úradov v sídle kraja medzi okresný úrad a krajský úrad.
164
Zabezpečíme personálnu nezávislosť zamestnancov
okresných úradov od ministerstva vnútra. 165
25/
Integrujeme najčastejšie využívané služby do klientských
centier (Sociálna poisťovňa, úrady práce,
daňové úrady atď.). 166

163

164

165

166

167

168

26/
Dobudujeme klientské centrá ako „front office“
okresných úradov, ktoré budú poskytovať služby občanom
na jednom mieste (na vzor KC Bratislava) dodržiavajúc
základné kritérium „dostupnosti verejnou dopravou
do 50 km a 1 hodiny.“ 167
27/
Zavedieme na okresných úradoch meranie spokojnosti
a poskytovanie spätnej väzby cez aplikáciu.
28/
Zrušíme zabezpečovanie obslužných činností
v štátnych organizáciách a sústredíme ich
do centier podpory. 168

Znížime počet okresných úradov, ktoré budú prvostupňovými orgánmi miestnej štátnej správy (zo súčasného počtu 72 znížime 38). Tým sa zrušia neefektívne a nehospodárne,
tzv. malé okresné úrady, zvýši sa kvalita personálu, výkon a ušetria sa prostriedky štátneho rozpočtu. Blízkosť k občanom sa zachová cez klientské centrá, ktoré budú poskytovať
služby podľa potrieb v danej oblasti. V rámci reformy ESO vláda koncentrovala moc do svojich rúk, konkrétne do rúk ministerstva vnútra. Avizované úspory financií neboli nikdy
dokázané a nedošlo k zrušeniu úradov, iba k ich zlučovaniu. Úspory by mohli vzniknúť jedine optimalizáciou činností jednotlivých úradov a nastavením počtu zamestnancov podľa
výkonnosti. Toto sa neudialo, pričom avizovaná optimalizácia práve, naopak, zvyšuje počet zamestnancov na okresných úradoch. Navrhovanou zmenou sa reálne zrušia tzv.
malé okresné úrady, sústredí sa výkon štátnej správy s dosahom na väčšie územie. K vyššej kvalite prispejú aj zamestnanci, ktorých zameranie bude vysoko odborné len na danú
oblasť. Súčasné rozdelenie výkonu štátnej správy do 72 okresných úradov spôsobuje, že zamestnanci musia ovládať viac rôznych oblastí bez možnosti špecializácie a príslušnej
odbornej kvalifikácie.
Krajské úrady budú druhostupňovými orgánmi. Posilníme riadiacu a koordinačnú úlohu rezortov vo vzťahu k okresným úradom. Vytvorí sa takto odborne kvalitný odvolací stupeň
voči rozhodnutiam prvostupňových úradov. Krajské úrady sa zo zákona stanú rozpočtovými organizáciami. Budú vykonávať personálnu agendu, financovanie a materiálnotechnické zabezpečenie aj pre okresné úrady v územnej pôsobnosti kraja. Z dôvodu, aby bola zachovaná integrovaná miestna štátna správa, tak by táto agenda mala prejsť na
Úrad vlády SR. Pri tvorbe rozpočtu je potrebné aktívne zapojiť jednotlivé ústredné orgány štátnej správy, ktorých výkon štátnej správy zabezpečujú odbory okresných úradov,
a to najmä pri nových úlohách. Prednostu krajského úradu vymenuje vláda a bude zodpovedať za plnenie úloh štátu na území kraja.
V súčasnosti ministerstvo vnútra rozhoduje o počte zamestnancov na jednotlivých odboroch okresných úradoch a tiež určuje finančné prostriedky pre tieto úrady. Zamestnancov
okresných úradov majú metodicky riadiť a kontrolovať pri výkone agendy jednotlivé ministerstvá, tie však nemajú voči nim žiadnu personálnu právomoc. Navrhujeme túto
anomáliu odstrániť, aby vecné rezorty mali dosah aj na personálnu oblasť (výber, hodnotenie atď.).
Integrujeme služby najčastejšie navštevovaných úradov do klientských centier (Sociálna poisťovňa, úrady práce, daňový úrad atď.). V rámci reformy ESO neboli všetky orgány
štátnej správy integrované do okresných úradov, keďže majú vlastnú štruktúru miestnych orgánov a bránili sa takejto integrácii. K integrovanému úradu sa nepridali napr. úrady
práce (dávky), finančná správa (dane) či Sociálna poisťovňa (odvody). Práve tieto úrady ľudia navštevujú najčastejšie. Bez ohľadu na štruktúru týchto orgánov by však bolo
tieto služby z pohľadu občana vhodné pričleniť do činností klientských centier, aby občan reálne mohol prísť na jeden úrad a vybaviť najdôležitejšie záležitosti. Týmto by došlo
aj k reorganizácii štruktúry a zníženiu počtu špecializovaných úradov (napr. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; úrady práce).
Vzhľadom na hlavný cieľ KC, ktorým je zjednodušenie kontaktu obyvateľov s miestnou štátnou správou, je nevyhnutné, aby boli pre obyvateľov primerane dostupné. Aj preto sú
KC rozmiestnené tak, aby obyvatelia nemuseli prekonávať vzdialenosť väčšiu ako 50 km a zároveň, aby čas cestovania verejnou dopravou netrval viac ako jednu hodinu.
V súčasnosti je otvorených 58 KC, pričom podľa pôvodného plánu ich má byť celkom 89. Vyhodnotíme súčasné klientské centrá a eliminujeme ich kompetenčné, technické
a personálne nedostatky. Analytická jednotka ministerstva vnútra vyhodnotí fungovanie a rozloženie súčasných klientských centier aj v nadväznosti na redukciu okresných
úradov. Je potrebné vykonať hodnotenie funkčnosti súčasných klientských centier so zameraním na agendu a nastaviť ich, aby fungovali ako reálny „front office“, t. z. aby si mohli
občania na jednom mieste vybaviť jednoduché záležitosti (na vzor KC Bratislava) a tak prišlo k odťaženiu odborných zamestnancov okresných úradov povinnosťou obsluhovať
klientské centrá.
Podľa správy Útvaru Hodnota za peniaze môžu ministerstvá zefektívnením podporných a prierezových činností ušetriť 12 mil. eur na mzdách a externe dodávaných službách.
V podporných a prierezových činnostiach, ktoré sú dobre porovnateľné medzi úradmi ministerstiev, pracuje približne každý ich tretí zamestnanec file:///C:/Users/dobry/
Downloads/priebezna_sprava_zamestnanost_odmenovanie%20(1).pdf. Významný priestor na zefektívnenie existuje v činnostiach podriadených organizácií ministerstiev
(viac ako 2-tisíc zamestnancov s ročnými výdavkami na mzdy a externe dodávané služby približne 40 mil. eur). Centrá podpory fungujú na ministerstve vnútra a vznikli medzi
prvými opatreniami reformy ESO. Cieľom bolo odstrániť tzv. obslužné činnosti zo všetkých útvarov ministerstva vnútra a centralizovať ich do centier, ktoré by poskytovali servis
týmto útvarom. Ide o servis napr. pri zabezpečovaní administratívno-technického vybavenia, opráv atď. Pri týchto centrách podpory je však problematické ich nesprávne
nastavenie – rozhodovacou právomocou pri čerpaní finančných zdrojov nedisponujú napr. okresné úrady. Vytvoríme centrá podpory pre obslužné činnosti pre ústredné orgány
štátnej správy a štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v území kraja, ktorých prínosom bude skvalitnenie a zefektívnenie procesov. V súčasnosti každá organizácia s
právnou subjektivitou si zabezpečuje vlastnými zamestnancami výkon personálnej, mzdovej, účtovnej, majetkovej a materiálno-technickej agendy. Prínosom bude, že
zamestnanci na centrách podpory sa budú profesijne venovať konkrétnej agende, nebude dochádzať ku kumulácii funkcií, ktorých kvalita nie je na požadovanej úrovni. Súčasne
sa zníži počet „obslužných“ zamestnancov. Tieto centrá podpory budú zabezpečovať iba bezplatné poskytovanie služieb úradom bez možnosti rozhodovať o použití zdrojov (táto
pôsobnosť zostane na úradoch). Financovanie bude z prostriedkov štátneho rozpočtu. V súčasnosti už funguje 8 centier podpory v krajských mestách, ktoré sú v riadiacej
pôsobnosti ministerstva vnútra. Ich činnosti a úlohy je potrebné prehodnotiť a rozšíriť o poskytovanie služieb pre ďalšie organizácie. Centrá podpory navrhujeme zaradiť
do pôsobnosti ministerstva financií.

KVALITNÍ ĽUDIA NA ÚRADOCH
V súčasnej dobe nie je z viacerých dôvodov atraktívne
zamestnať sa v štátnej správe. Ide napríklad o negatívne
vnímanie úradníka verejnosťou, ako aj súkromnými
zamestnávateľmi, slabé finančné ohodnotenie, spájanie
s politickým vedením, klientelizmus či rodinkárstvo.
Profesionalizácia štátnej služby vyžaduje viac než zákony
a musí ísť ruka v ruke so zmenou kultúry na úradoch,
v prístupe úradníkov na profesionálnych, etických,
ochotných a otvorených ľudí pri plnení svojich úloh.
Podľa priebežnej správy Útvaru Hodnota za peniaze.
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„Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania
vo verejnej správe“ 169 zamestnáva slovenský verejný
sektor mierne menší počet zamestnancov ako krajiny EÚ.
Vynakladá na nich nižší podiel výdavkov na HDP
(9,2 % vs. 10,6 %) a aj celkových verejných výdavkov
(22,7 % vs. 24,9 %). Pre verejný sektor tak pracuje pätina
všetkých pracujúcich v hospodárstve vrátane samospráv,
čo je celkom 413-tis. zamestnancov.
Podľa revízie „relatívne rovnostársky správajúci sa systém
odmeňovania vo verejnej správe v kombinácii s veľkými
regionálnymi rozdielmi v slovenskej ekonomike vytvárajú
veľké rozdiely v príjmoch medzi súkromným a verejným
sektorom v niektorých regiónoch.“ Verejný sektor rýchlo
starne, tretina zamestnancov odíde v priebehu 10 rokov
do dôchodku. Zamestnancov nad 55 rokov je vo verejnom
sektore dvojnásobok oproti súkromnému. Navyše verejný
sektor v rokoch 2011 až 2017 zostarol o polovicu viac ako
súkromný. Systém odmeňovania verejnej správy kladie
veľký dôraz na formálne vzdelanie a prax, menej oceňuje
ťažko definovateľnú produktivitu alebo výsledky. Priestor
na lepšie odmeňovanie identifikuje revízia výdavkov,
predovšetkým hľadaním neefektívnosti v rámci verejnej
správy. V systéme neexistuje skutočné riadenie ľudských
zdrojov, služobné úrady sa zameriavajú na mzdy
a personálne otázky, ale nie na manažovanie ľudských
zdrojov. Veľké nedostatky sú v nábore ľudí, manažmente,
pracovných metódach, zdieľaní informácií v rámci rezortu
a medzi rezortmi, komunikácii atď. Ak chceme mať dobre
fungujúce úrady a kvalitných úradníkov, na ktorých
odbornosť sa môže občan spoliehať, je nevyhnutné
transformovať pracovné podmienky, pracovné prostredie
a riadenie ľudí na moderné, flexibilné a profesionálne.
Preto navrhujeme nasledujúce opatrenia.

Správa Útvaru Hodnota za peniaze Ministerstva financií SR: Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-zapeniaze/revizia-vydavkov/zamestnanost-mzdy-vo-verejnej-sprave/?sfns=mo&fbclid=IwAR0d6zkX614kmXRWpltPSXaBPfPMfO7p2xR2gw_f9s-xzwxe7NTce7eqayM.
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Riešenia SaS:
2.1 | ŠTÍHLY ŠTÁT A E-GOVERNMENT

29/
Prepojíme hodnotenie zamestnancov v štátnej správe
s kľúčovými indikátormi výkonnosti a naviažeme platy na
ich výkon. 170

32/
Odbúrame formalizmus pri majetkových priznaniach
vedúcich zamestnancov a verejných činiteľov a zavedieme
nezávislú kontrolu. 173
33/

Zvýšime transparentnosť odmeňovania
zamestnancov. 171

Vytvoríme jednotné minimálne štandardy pre
zamestnancov v štátnej správe pri uplatňovaní
možných benefitov, ako napríklad práca z domu (home
office), flexibilná pracovná doba, pracovné prostredie
(jedálne, materské školy atď.).

31/

34/

Znížime počet zamestnancov verejnej správy tam,
kde sú nadbytoční a posilníme v oblastiach, kde je ich
nedostatok. 172

Vytvoríme manuál pre komunikáciu štátneho
zamestnanca s verejnosťou. 174

30/

170

171

172

173

174

Sekcia pre štátnu službu na Úrade vlády SR bude zodpovedať za metodiku hodnotenia štátnych zamestnancov, aby sa zjednotili možnosti ohodnotenia (bude jasne definovaný
systém hodnotenia, čo sa týka ďalších zložiek tabuľkového platu: osobný príplatok, odmeny za hodnotenie atď.). Zavedieme kľúčové indikátory výkonnosti (ďalej iba „KPI“)
pre organizácie aj pracovné pozície. Popri fixnej zložke mzdy ustanovíme variabilnú zložku, pričom variabilná zložka bude striktne podliehať KPI. Odmena bude udelená za dobre
vykonanú prácu na základe splnených KPI. Personálne KPI nastavíme na základe štandardov a budú monitorovateľné. Na základe výsledkov plnenia KPI jednotlivých organizácií,
oddelení a funkcií sa posúdi potreba ľudských zdrojov.
Systém odmeňovania verejnej správy kladie veľký dôraz na formálne vzdelanie a prax, menej oceňuje ťažko definovateľnú produktivitu alebo výsledky. Kompenzácie vrátane
odmien sú oproti súkromnému sektoru oveľa menej diferencované. Atraktivitu verejného zamestnávania môže zvýšiť flexibilnejšie odmeňovanie zohľadňujúce kvalitu
zamestnancov, nie formálne zaradenie alebo počet odslúžených rokov. Jednou z alternatív, ako dosiahnuť vyššiu flexibilitu a priestor pre odmeny je zavedenie širších
odmeňovacích pásiem. Najvýznamnejší zo všetkých príplatkov v štátnej a verejnej službe je osobný príplatok. Oveľa menšiu časť mzdy tvoria odmeny, čo znižuje
možnosť flexibilne odmeniť výkonnosť zamestnancov. Automatické zvyšovanie mzdy za prax (za odpracované roky) tvorí 15 % mzdových výdavkov, pričom to nemá jasný
súvis s kvalitou práce. Zmena systému by priniesla väčšiu slobodu rozhodovania, ale aj väčšiu zodpovednosť vedúcich zamestnancov.
Zdroj: http://www1.mfsr.sk/LoadDocument.aspx?categoryId=11154&documentId=16858
Podľa správy Útvaru Hodnota za peniaze Ministerstva financií SR „Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe“ pracovalo pre verejný sektor na Slovensku
v roku 2017 viac ako 413-tis. osôb. 53 % z nich v ústrednej štátnej správe vrátane štátnych podnikov v sektore verejnej správy a vysokých škôl. Samosprávy zamestnávajú 46 %
zamestnancov štátu, z toho veľkú časť predstavuje regionálne školstvo. Verejná zamestnanosť vrátane počtov úradníkov je veľmi podobná priemeru krajín EÚ aj po zohľadnení
veľkosti štátu, líši sa však jej štruktúra. V porovnaní s krajinami EÚ a OECD má Slovensko na počet obyvateľov menej zdravotných sestier a učiteľov na prvom stupni základných
škôl. Nedostatok pracovníkov v zdravotníctve – najmä zdravotných sestier – konštatuje aj Revízia výdavkov na zdravotníctvo (ÚHP, 2018). Pri sociálnych službách zatiaľ spoľahlivé
medzinárodné porovnanie absentuje. Starnutie populácie však bude vytvárať tlak na zvýšenú zamestnanosť v tejto oblasti. Naopak viac je najmä policajtov a vysokoškolských
učiteľov. Vysvetlením vyššieho počtu policajtov môže byť, že veľa týchto príslušníkov vykonáva administratívnu prácu.
Transparentnosť majetku vedúcich funkcionárov štátu a verejných činiteľov je dôležitá otázka a posledné roky práve táto časť ich pôsobenia naštrbila dôveru verejnosti.
Síce máme inštitút majetkového priznania, je však vnímaný ako formalizmus. Sfunkčnenie tohto inštitútu môže napomáhať orgánom činným v trestnom konaní efektívnejšie
konať. To znamená, že je nevyhnutné odbúrať formalizmus a zaviesť lepšiu kontrolu. Navrhujeme zaviesť povinnosť podať majetkové priznanie na začiatku a na konci funkčného
obdobia (nie každoročne, ale minimálne raz za 4 roky), dať pôsobnosť v majetkovom priznaní novému Úradu na ochranu oznamovateľov (úrad bol vytvorený s ambíciou
zastrešovať celú škálu tém v oblasti integrity, má byť nezávislý). V súčasnosti sa priznania podávajú nadriadeným, komisiám atď. - interným útvarom, čo samo osebe nemá zmysel,
ak chceme byť transparentní a chceme vyvodiť zodpovednosť v prípade porušenia zákonov, prepojiť kontrolný orgán na všetky potrebné verejné a neverejné databázy evidencie
majetku, majetkových práv, záväzkov, príjmov atď., upraviť formu zverejnenia údajov, aby bola jasná hodnota majetku, sankcie bude udeľovať nezávislý orgán, ktorým bude Úrad
na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, čím sa posilní kontrolný mechanizmus, aby nešlo o kontrolu formálnej stránky (podané, nepodané), ale o kontrolu
samotného obsahu.
Cieľom je zaviesť jednotnú otvorenú komunikačnú stratégiu k verejným politikám naprieč rezortmi. Príručku pomôže vytvoriť profesionálna PR agentúra na základe výberového
konania. Zaviazať sa k transparentnej, nekonfrontačnej komunikácii a zverejňovaniu informácií. Veľké politiky a reformy by mali mať nositeľov úloh/zodpovedné osoby,
harmonogram, odpočet plnenia – na tento účel vytvoríme portál ako súčasť CoG na poskytovanie informácií o väčších prierezových politikách – všetko dôležité na jednom
mieste. CoG vytvorí metodiku na pravidlá komunikácie pre odborníkov zo štátnej správy smerom k verejnosti a médiám, aby jednotlivé témy boli odkomunikované nielen
politicky, ale aj odborne. Agentúra sa vyberie cez výberové konanie.

2.2 | VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
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VEREJNÉ
OBSTARÁVANIE

ÚSPORNEJŠIE HOSPODÁRIŤ S VEREJNÝMI
FINANCIAMI
Verejné financie v sume 5 mld. eur ročne v prospech občanov
Slovenska 175 je možné manažovať profesionálne, pružne,
transparentne, ak dáme dôraz na kvalitu a zodpovednosť
výkonu zamestnancov verejnej správy, zameriame
sa na hospodárnosť a efektívnosť procesov obstarávania
a podporíme prostredie konkurenčnej hospodárskej súťaže.
Najvýraznejšie problémy vidíme v neefektívnom
a nehospodárnom vynakladaní verejných zdrojov
a chýbajúcom fungovaní systému hodnota za peniaze,
v kolíznom konaní firiem s prerozdeleným trhom a na základe
vzájomných dohôd, v slabom konkurenčnom prostredí,
v náročnosti a komplikovanosti zákona o verejnom
obstarávaní, v obstarávaní zákaziek cez elektronický
kontraktačný systém často aplikovanom v rozpore
so zákonom o verejnom obstarávaní, vo vylobovaných
výnimkách zákaziek vyňatých z pôsobnosti zákona
o verejnom obstarávaní, v chýbajúcom povinnom
zverejňovaní vyhlásených zákaziek s nízkou hodnotou.
Sme presvedčení, že najefektívnejším kontrolórom
verejného obstarávania sú samotní účastníci trhu, len
im treba vytvoriť pre túto prirodzenú činnosť podmienky. 176

175
176

177

178

Riešenia SaS:
1/
Budeme presadzovať spoločné obstarávanie komodít,
ktoré dnes samostatne obstarávajú jednotlivé rezorty
s cieľom znižovania nákladov a profesionalizácie verejného
obstarávania.
2/
Zavedieme pri tých zákazkách, kde to bude vhodné
a efektívne, zverejňovanie analýzy predpokladanej
návratnosti pred každou investíciou realizovanou
z verejných zdrojov s predpokladanou hodnotou zákazky
nad 10 miliónov eur, pričom táto bude rešpektovať
princípy Total Cost of Ownership (TCO) a jej výsledky
sa premietnu do kritérií obstarávania. 177
3/
Zavedieme povinné prípravné trhové konzultácie.
Umožníme hospodárskym subjektom zúčastniť sa
pripomienkovania verejného obstarávania už v čase jeho
prípravy, a to zavedením povinnosti pred vyhlásením
verejného obstarávania uskutočniť transparentné
prípravné trhové konzultácie na účely prípravy výberového
konania, a najmä informovania hospodárskych subjektov
o plánovanom postupe. 178

Podľa dokumentu ÚVO „Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2018“ bolo v roku 2018 celkovo ukončených 3 162 nadlimitných
a podlimitných postupov v celkovej zmluvnej hodnote 4,82 mld. eur. (Údaje sú bez zákaziek s nízkou hodnotou.)
Hospodársky subjekt je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. Práve
hospodárske subjekty pôsobiace v danej oblasti podnikania, ktorej sa predmet verejnej zákazky týka, sú tí najpovolanejší, aby sa vyjadrili k podmienkam súťaže.
Sú schopní najlepšie posúdiť, či: sú podmienky účasti v súťaži efektívne a primerané k predmetu zákazky, je predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a nestranne, prípadne,
či nevedie k jedinému vybranému riešeniu, pričom existujú hospodárnejšie alternatívy a pod., sú kritériá na vyhodnotenie ponúk stanovené efektívne alebo, naopak, špekulatívne
s cieľom nevybrať ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, sú určené obchodné podmienky dodania predmetu zákazky bežné a primerané v danej oblasti podnikania.
Je preto žiaduce dať čo najväčší priestor hospodárskym subjektom, aby sa mohli vyjadriť k pripravovaným alebo prebiehajúcim súťažiam.
Zverejňovanie predpokladanej návratnosti investícií má slúžiť na vytvorenie obrazu o tom, či sú dané investície návratné, či ich návratnosť nie je príliš dlhá, resp. či sú dané
investície pri istej návratnosti potrebné (napr. pri výstavbe jadrovej elektrárne atď. ). Cieľom uplatnenia princípov TCO (celkových nákladov na vlastníctvo) je zaistiť, aby náklady
nezahrňovali len obstarávaciu cenu, ale všetky ďalšie výdavky vznikajúce v súvislosti s vlastníctvom statku. Rozširovanie tohto princípu budeme presadzovať vo verejnom
obstarávaní postupne aj pod uvedený limit tam, kde je to efektívne.
Zákonnou úpravou § 25 zákona o verejnom obstarávaní by sa zaviedla povinnosť uskutočniť prípravné trhové konzultácie pri zákazkách nad 10 mil. eur. Odborná verejnosť,
ako aj potenciálni uchádzači by tak mali možnosť transparentne sa vyjadriť k podmienkam pripravovanej súťaže.
Obstarávajúci subjekt by bol povinný zverejniť na dobu min. 15 dní, v závislosti od rozsahu a zložitosti predmetu zákazky, podmienky plánovanej súťaže:
•
predpokladanú hodnotu zákazky,
•
podmienky účasti,
•
opis predmetu zákazky,
•
navrhované kritériá na hodnotenie a spôsob ich uplatnenia,
•
iné požiadavky.
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REVÍZNE POSTUPY

8/

4/

Umožníme, aby mohli byť chýbajúce náležitosti
námietok navrhovateľom jedenkrát doplnené na základe
jedinej výzvy úradu. 182

Predlžíme lehotu na uplatnenie revíznych postupov
pri žiadosti o nápravu179 tak, aby bolo možné záujemcami
korektne napadnúť diskriminačné podmienky
v súťažných podkladoch počas celej súťaže, nie iba
v prvých 10 dňoch od uverejnenia oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania.
5/
Výšku kaucií pri námietkach ponecháme
na úrovni 0,1 % z PHZ. 180
6/
Upravíme možnosť zloženia kaucie aj bankovou
zárukou, aby kaucie nebránili čestnej hospodárskej súťaži.
7/
Úrad pre verejné obstarávanie zastaví konanie o námietke,
ak kaucia nebola pripísaná na účet úradu v zákonnej lehote
alebo v správnej výške. Umožníme doplatenie kaucie
navrhovateľom v správnej výške na základe výzvy
úradu. 181

180
181

182

183

184

185

9/
Umožníme, aby úrad v prípade námietok
nepožadoval predloženie kompletnej dokumentácie,
ale len dokumentáciu, ktorú potrebuje na posúdenie
obsahu námietky. 183
10/
Odstránime duplicitné výkony kontrolných
orgánov pri kontrole postupov vo verejnom obstarávaní
spolufinancovaných z eurofondov. 184
11/
Zrušíme radu Úradu pre verejné obstarávanie. 185 Úrad
pre verejné obstarávanie je ústredný orgán štátnej správy pre
verejné obstarávanie a jeho predseda je volený Národnou
radou SR na návrh vlády. Sme presvedčení, že rozhodnutia
úradu ako vykonávateľa štátnej správy v oblasti verejného
obstarávania majú byť preskúmavané súdmi SR, a nie
skupinou fyzických osôb volených vládou SR.

Podľa § 164, ods. 5, písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní krátka lehota 10 dní od uverejnenia oznámenia na uplatnenie revíznych postupov nemá opodstatnenie
a je to ďalší faktor obmedzujúci hospodársku súťaž. Upravíme primerane podľa § 164, ods. 5, písm. c) a d).
V čase vypracovania tohto programu poslanci NR SR navrhli zmenu zákona, ktorou sa zvyšuje výška kaucie z pôvodných 0,1 % na 1 % z predpokladanej hodnoty zákazky.
Na námietky uchádzačov sa zvykne nazerať ako na nástroj obštrukcie pri verejnom obstarávaní, a pritom námietky predstavujú významný nástroj kontroly postupu verejných
obstarávateľov od tých najpovolanejších, a to od hospodárskych subjektov. Tento inštitút využíva stále menej uchádzačov. Poukazujeme na fakt, že v prípade, ak úrad rozhoduje
o obsahu námietky minimálne v 70 % prípadov, dá za pravdu sťažovateľovi a tento trend je dlhodobý.
Administratívne pochybenie pri príprave námietky pri súčasne platnom zákone ( § 174, ods. 1, písm. c) spôsobí, že sa úrad námietkou uchádzača (napriek tomu, že môže viesť
k odhaleniu zásadných chýb vo verejnom obstarávaní) vôbec nebude zaoberať. Pričom v súlade s princípom proporcionality by tento nedostatok mohol byť veľmi ľahko,
vyzvaním navrhovateľa na doplnenie námietky, odstránený.
Úrad pre verejné obstarávanie má rozhodnúť o námietkach do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu kontrolovaným. Úrad si pod kompletnou
dokumentáciou predstavuje väčšinou úplne niečo iné ako kontrolovaný verejný obstarávateľ. A tak úrad prerušuje konanie podľa § 173, ods. 4 zákona a požaduje od
kontrolovaného aj doklady, ktoré k rozhodnutiu o námietke vôbec nepotrebuje a lehoty stoja. Uchádzač do tohto procesu nijako nezasahuje a čaká na rozhodnutie úradu aj
niekoľko mesiacov namiesto 30 dní.
Navrhujeme, aby všetky nadlimitné zákazky spolufinancované z prostriedkov Európskej únie bez ohľadu na ich predpokladanú hodnotu zákazky kontroloval pred podpisom
zmluvy len Úrad pre verejné obstarávanie tak, aby tieto neboli podrobné dvojitej kontrole aj u poskytovateľa pomoci. Nadlimitné zákazky na tovary a služby, ktorých
predpokladaná hodnota zákazky je vyššia ako 600 000,- eur spolufinancované eurofondov, kontrolujú dnes jednak riadiace alebo sprostredkovateľské orgány a tiež ÚVO, čo
predlžuje celý proces kontroly o niekoľko mesiacov.
Zákon o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. júla 2013 rozšíril okruh orgánov úradu (ÚVO) o kolektívny orgán s názvom rada úradu. Rada úradu má deväť členov.
Členmi rady sú predseda úradu, dvaja podpredsedovia úradu a šesť osôb, ktoré vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

PODPORA ČESTNEJ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
A OBMEDZENIE KORUPČNÉHO SPRÁVANIA
12/
Obmedzíme možnosti zneužívania elektronického
trhoviska (EKS) obstarávať „rýchlo a zbesilo“ 186 zavedieme možnosť podania námietky pri zákazkách
realizovaných prostredníctvom elektronického
trhoviska.
13/
Zavedieme kontrolu splnenia požiadaviek
na predmet zákazky v EKS. 187

15/
Zavedieme povinné zverejňovanie zákaziek s nízkou
hodnotou. Obdobne ako pri zákazkách spolufinancovaných
z prostriedkov EÚ aj pri z ostatných zákazkách s nízkou
hodnotou navrhujeme legislatívne zaviesť povinnosť
zverejňovania týchto zákaziek v deň oslovenia
hospodárskych subjektov na predloženie ponuky
prostredníctvom jednotného informačného systému,
vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie. Táto povinnosť
by sa týkala zákaziek s nízkou hodnotou s predpokladanou
hodnotou vyššou ako 50 000 eur. 189

14/
Zredukujeme výnimky z postupov zákona o verejnom
obstarávaní. V súčasnom znení zákona o verejnom
obstarávaní existuje cez 70 výnimiek z postupov zo zákona
o verejnom obstarávaní 188 Navrhujeme redukovať zoznam
vylobovaných výnimiek z postupov zo zákona o verejnom
obstarávaní pri podlimitných zákazkách a zákazkách
s nízkou hodnotou.

186

187
188

189

Elektronické trhovisko (EKS) slúži na obstarávanie zákaziek bežne dostupných na trhu aukčným postupom, ktoré v novembri 2019 dosiahlo sumu uzavretých obchodov
od začiatku prevádzky 1,8 mld. eur. Správcom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ale systém od 1. 7. 2014 vytvorili a prevádzkujú súkromné spoločnosti - konzorcium
firiem Anasoft, Slovak Telekom a Tlačová agentúra Slovenskej republiky. EKS na základe rozdielne a diskriminačne stanovených lehôt v zákone o verejnom obstarávaní
pri podlimitných zákazkách z niekoľko týždňov na niekoľko dní urýchli proces verejného obstarávania za cenu umožnenia nákupov s diskriminačnými podmienkami.
Pri objeme zákaziek podľa štatistiky EKS je potrebné výrazne spozornieť a legislatívne urýchlene konať a tieto rizikové obstarávania neakceptujú ani štátne inštitúcie zriadené
na riadenie fondov z EÚ. Dôvodom je aj „svojvoľné“ vysvetlenie bežne dostupnej zákazky obstarávajúcim subjektom. Neumožňuje však efektívne uplatniť revízne postupy
pri diskriminačne nastavených podmienkach súťaže a opisu predmetu zákazky.
Trhovisko síce disponuje funkciou tzv. Karantény, slúžiacej na podávanie rozporov voči obsahu podaných tzv. Opisných formulárov, ale uplatnenie rozporu zo strany uchádzača
nebráni verejnému obstarávateľovi tento rozpor ignorovať a pokračovať v súťaži. Neúspešný uchádzač má právo podať podnet na kontrolu na ÚVO, ale až po uzavretí zmluvy.
SaS navrhuje zaviesť v zákone (§ 109 až 111) možnosť, aby v el. trhovisku bolo možné vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa
na predmet zákazky. A to pred automatickým vyhodnotením cien a uzavretím zmluvy.
a § 1 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní. Výnimky je potrebné upraviť s cieľom vyrovnávať regionálne rozdiely, zavádzať moderné verejné politiky, podporiť malé a stredné
podnikanie, duálne vzdelávanie a pod. Zavádzaním výnimiek z postupov zo zákona o verejnom obstarávaní pre finančne menej náročné zákazky a znížením administratívnych
nárokov je možné reflektovať na potreby spoločnosti, ktoré prináša prax a zefektívniť riešenia a zadávanie zákaziek aj cez zákonné normy tak, aby prinášal úžitok a zvýšil
miestne iniciatívy, ktoré môžu podnietiť inovatívne postupy a riešenia hodnoty za peniaze. Odstránime najmä výnimky uvedené v § 1, ods. 12, písm. l) a písm. a).
Za vážny problém pokladáme súčasnú neriadenú formu zverejňovania zákaziek s nízkou hodnotou, na tisícoch rôznorodých webových stránkach alebo dokonca bez zverejnenia.
Roky sa prehliadajú tzv. prieskumy trhu „ s vopred určeným úspešným uchádzačom“. Takáto zákonná úprava podporuje a upevňuje korupčné správanie zúčastnených subjektov
vo verejnom obstarávaní. Preukázateľne sú vo verejných zákazkách už roky totožní dodávatelia. Je neprijateľné, aby sa napr. služby uvedené v Prílohe č. 1 zákona o verejnom
obstarávaní v sume do 260 000 eur bez DPH alebo stavebné práce v sume do 180 000 eur bez DPH a pri tzv. obstarávateľoch až do sumy 5 548 000 eur bez DPH nezverejňovali.
Úprava sa týka § 117 zákona.
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SAMOSPRÁVNE USPORIADANIE, FINANCOVANIE
SAMOSPRÁV A KOMPETENCIE
Slovensko má extrémne rozdrobenú samosprávu. Máme
2 vojenské obvody, 39 mestských častí tvoriacich 2
mestá (Bratislava a Košice) a ďalších 2 885 miest a obcí.
Priemerný počet obyvateľov jednej obce je 1 850,190 čo je len
dvadsatina priemeru OECD (37 156).191
Zo zákona má každá samospráva poskytovať svojim
občanom rovnaké služby. Rovnaké služby ako krajské
mesto musí poskytovať aj obec s 250 obyvateľmi.
Kombinácia týchto dvoch faktorov znamená, že rozdrobenosť
územnej samosprávy vedie k neefektívnemu nakladaniu
s verejnými zdrojmi. Toto potvrdili aj odporúčania OECD
pre Slovensko z roku 2014, kde je uvedené, že časť obcí
je príliš malá na to, aby dokázala efektívne poskytovať
lokálne služby. 192

Rozdrobenosť samosprávy podčiarkuje fakt, že v 91 %
samospráv (samosprávy do 3 000 ľudí vrátane) žije len 38 %
obyvateľstva.
Malé obce do 250 obyvateľov (534 obcí) používajú na výkon
svojej správy zhruba polovicu všetkých svojich príjmov. 193
Jednotkové náklady (per capita) na výkon správy
sú 4- až 5-násobne vyššie pri obciach do 250 obyvateľov
ako pri obciach s počtom obyvateľov 20 000 – 50 000.
V roku 2013 ministerstvo vnútra a ministerstvo financií
pripravili v spolupráci s ďalšími relevantnými ústrednými
orgánmi štátnej správy Súhrnný audit výkonu kompetencií
verejnej správy – segmentu územnej samosprávy a návrh
na zabezpečenie financovania kompetencií verejnej správy. 194
Audit sa zameral na výkon pôsobností obcí a samosprávnych
krajov a ich financovanie. Išlo najmä o dôsledné
prehodnotenie uskutočnenej decentralizácie
a dekoncentrácie pôsobností na obce a samosprávne kraje.
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http://www.datacube.statistics.sk/ - Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr]; Priemer 2003-2018 je 1850,41 v intervale 1838-1862 obyvateľov.
http://www.oecd.org/economy/surveys/Slovak-Republic-2019-OECD-economic-survey-overview.pdf (strana 20-21)
https://www.oecd.org/economy/surveys/Overview_Slovak%20Republic_2014.pdf (strana 20)
Patria sem najmä výdavky na platy a odmeny starostov, komunálnych poslancov a niektorých úradníkov ako prednosta, asistent starostu, účtovník obce, členovia odborných
komisií zriadených obcou, zamestnanec vyberajúci miestne dane a poplatky a pod. Patria sem tiež tovary a služby spotrebované pri výkone týchto zástupcov obce a úradníkov.
Do tejto triedy nepatria pracovníci obecných a mestských úradov, ako sú napr. matrikár, kontrolór obce, zamestnanci rozpočtových a podriadených organizácií, ktorých
zriaďovateľom je obec (zamestnanci materských a základných škôl, domovov dôchodcov a pod.). Nepatria sem ani náklady na energie prevádzkovania obecných úradov.
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/ekonomicke-analyzy/41-skryty-poklad-samosprave-alternativne-moznosti-sustredenia-vykonu-spravysamospravach-jun-2017.html
Audit potvrdil, že na oboch úrovniach územnej samosprávy už roky absentuje systémovo ošetrený pravidelný monitoring všetkých relevantných parametrov (legislatívnych,
ekonomických, sociálnych atď.). Zo správ jednotlivých ministerstiev vyplývalo, že ústredné orgány štátnej správy dlhodobo nemajú vytvorenú príslušnú databázu ukazovateľov
a údajov o výkone prenesených pôsobností štátnej správy na územnú samosprávu. Jednotlivým rezortom chýba spätná väzba potrebná na vyhodnotenie kvantity a kvality
zabezpečenia prenesených kompetencií, ako aj úrovne ich finančného krytia. V správe rezorty poukazujú na absenciu zákonnej úpravy o povinnosti zberu relevantných údajov.
Audit dostupný: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/10861/1.
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Vytvorenie duálneho systému verejnej správy v istom
zmysle spôsobilo, že štát a jeho orgány sa dištancovali
od samosprávy, pričom to spôsobilo postupnú stratu
informácií, absenciu údajov a praktických vedomostí
ohľadom samosprávy, ako aj zoslabenie komunikácie
so samosprávou. Pre štátnu správu vo vzťahu k samosprávam
je charakteristické, že presunom kompetencií z rôznych
oblastí (školstvo, stavebný úrad, pozemné a miestne
komunikácie, životné prostredie atď.), buď na obce alebo
na vyššie územné celky, došlo k deľbe koordinačnej
právomoci aj medzi štátnymi orgánmi. Komunikácia medzi
samosprávou a štátnou správou je o to komplikovanejšia,
že často sa informácie nezdieľajú ani medzi štátnymi
orgánmi navzájom, pričom mnohé štátne orgány
pre vlastné potreby zhromažďujú údaje od samospráv.
Otázne dnes je využívanie a využiteľnosť týchto údajov.

Takmer 20 rokov po začiatku decentralizácie štát a ani
samosprávy nedokázali uviesť do života aspoň základný
mechanizmus porovnávaní samospráv a ich jednotlivých
oblastí. Nevieme, kde majú najnižší poplatok za uloženie
a zber komunálneho odpadu, nevieme, kde je strata vo
verejnom záujme v MHD najnižšia na obyvateľa, nevieme,
ktorá samospráva dokáže vytvárať najviac kapitálových
zdrojov na obyvateľa, nevieme, v ktorej samospráve trvá
stavebné konanie najmenej. Pretože samosprávy nemajú
len jednu strešnú organizáciu (ZMOS, ZOMOS, ÚMS),
je nutné, aby tieto ukazovatele definoval, zhromažďoval
a distribuoval štát. K týmto dátam by mal byť otvorený
prístup verejnosti a poskytovať by sa mali v otvorených
formátoch na ďalšie spracovanie.

Slovensko sa postupne od roku 1999 zaviazalo dodržiavať
Európsku chartu miestnej samosprávy, ktorá hovorí v
čl. 9, ods. 1. a 2., že „finančné zdroje miestnych orgánov
sú úmerné kompetenciám, ktoré im ukladá ústava
alebo zákon.“ Tento záväzok je dnes spochybňovaný
v samosprávnej praxi a cieľom akýchkoľvek zmien v
samosprávnom alebo kompetenčnom usporiadaní musí
byť správne nastavenie pravidiel, aby samosprávy mali
kryté prenesené kompetencie v plnej miere.
Samosprávy na Slovensku majú originálne 195 aj prenesené
kompetencie. Originálne kompetencie sú financované z
DPFO 196 a ďalších príjmov samospráv (daň z nehnuteľnosti,
daň za psa, poplatok za zber a likvidáciu komunálneho
odpadu a pod.) a na prenesené kompetencie dostávajú
obce účelovo viazané dotácie na ich výkon.
Napriek tomu, že samosprávy posielajú na jednotlivé
ministerstvá ročne stovky údajov, tieto údaje sa nikde
necentralizujú, nevyhodnocujú a často nie sú ani
podkladom na valorizáciu dotácií pre niektoré prenesené
kompetencie (stav v roku 2019). Dôkazom je, že v niektorých
oblastiach za posledných vyše 15 rokov je výška dotácie
identická napriek tomu, že výrazne vzrástla nákladovosť
procesov (kumulovaná inflácia 24 %, kumulovaný nárast
miezd 68 %).197
Smutným faktom je, že v 21. storočí štát a samospráva
nemajú spoločnú evidenciu o vybranej sume poplatkov
v zmysle spárovania s poskytnutými službami. Napríklad
pri využití systému e-Kolok aj na úroveň samosprávy by
bolo možné úkony spárovať s poplatkami, a teda vedieť
nákladovo oceniť celý proces zo strany štátu. Vedeli by
sme potom riadiť financovanie prenesených kompetencií
komplexne.198

195
196
197

198
199
200

Na úseku stavebného úradu dostávajú obce s 5 000 až
10 000 obyvateľmi približne 10 000 eur na činnosť úradu,
čo nepokryje ani činnosť jedného zamestnanca, no podľa
prieskumov (dnes neexistuje spätný zber údajov štátu)
deklarujú tieto samosprávy v priemere 2 zamestnancov.
Uvedená kategória samospráv vyberie cca 5 000 eur
na poplatkoch a zvyšné náklady musí pokryť obec
z vlastných príjmov. Hovorí o tom aj správa NKÚ 199 z 2015,
kde sa uvádza, že až 58 % kontrolovaných obcí nemalo
pokryté náklady na túto činnosť zo štátu.
Uvedené nedostatky a chýbajúce financie musia sanovať
samosprávy z vlastných zdrojov (DPFO, dane, poplatky
atď.). V kombinácii s neochotou samospráv správať
sa zodpovedne a zvyšovať úmerne aj vlastné príjmy
(dane, poplatky atď.), to ide na úkor kapitálových výdavkov
v samosprávach, ktoré klesajú priemerne o 1,2 % ročne.200
Tento trend sa snažil štát a samosprávy prekryť zmenou
v podielových daniach v roku 2016, no ani napriek tomu sa
nedarí dobiehať investičný dlh v oblastiach ako školstvo,
cestná infraštruktúra či ďalšie služby na úrovni samospráv.
Výsledkom dnešného stavu je fakt, že samosprávne
usporiadanie a deľba kompetencií spolu s ich financovaním
v súčasnosti nie sú efektívne a systém nie je dlhodobo
udržateľný. Slovensko sa musí vybrať cestou, akú nastúpilo
Dánsko, Fínsko či iné krajiny, a to municipalizáciou
a redefinovaním druhej úrovne samosprávy.

Milan Laurenčík, vicežupan na ŽSK, bývalý starosta Terchovej: Boli sme zapojení do analýzy systému DCOM, ktorého vývoj realizovalo združenie DEUS a vtedy sme napočítali,
že každá obec má 138 rôznych kompetencií. V malých obciach nedokážu zamestnať adekvátny počet kvalifikovaných zamestnancov, aby ich dokázali uskutočniť – vykonať.
DPFO – Daň z príjmov fyzických osôb
Napr. Dotácia na agendu hlásenia pobytu 0,33 eura na obyvateľa od roku 2006, Prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia – pokles dotácie o 35 % v roku 2019
oproti roku 2009 napriek zvýšenému nárastu kompetencií, zdroj: Výkon a financovanie prenesených kompetencií (2019) - Národný projekt - Modernizácia miestnej územnej
samosprávy. Ďalej niektoré dotácie v školstve, kde je krásnym príkladom normatív pre rok 2020 pre ŠKD, kde pri zvýšených nákladoch na platy v školstve tento normatív
na ŠKD poklesol.
Ministerstvo vnútra má pripravený IS na zber údajov od roku 2020, kde budú obce napĺňať údaje o úkonoch a financiách. Toto je pilotný projekt na to, aby štát vedel
zhodnotiť prenesené kompetencie, ich financovanie, zamestnancov...
https://www.nku.gov.sk/documents/10157/af2c6abf-0f21-40fb-9648-4a22856c7f00
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/ekonomicke-analyzy/41-skryty-poklad-samosprave-alternativne-moznosti-sustredenia-vykonu-spravysamospravach-jun-2017.html
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Riešenia SaS:
1/

2.3 | SAMOSPRÁVA

Zavedieme zber dát 201 v rámci jednotlivých
prenesených a originálnych kompetencií
a zabezpečíme ich zverejnenie.
Aby sme vytvorili kvalitatívne porovnateľné služby v
jednotlivých úrovniach samospráv pre občanov, musí dôjsť
ku koncentrácii výkonu jednotlivých kompetencií. Podporuje
to aj fakt, že malé obce vykazujú oveľa väčšie nedostatky
vo výkone v porovnaní s väčšími obcami, čo uviedla aj
súhrnná správa NKÚ. 202 Pri takmer troch tisíckach obcí
je nemožné dosiahnuť identickú kvalitu výkonu v každej
samospráve.
V rámci samospráv síce vznikajú spoločné obecné úrady
(SOÚ – 95 % obcí), 203 čím dochádza k čiastočnému
prenosu danej kompetencie na iné, spravidla väčšie obce
(rozhodovacia právomoc obce ostáva nedotknutá, ide len
o administratívnu prípravu pred rozhodnutím). Niekedy
však vznikajú paradoxné situácie, že napriek snahe menšej
samosprávy o SOÚ nenachádza partnera, keďže spájanie
je dobrovoľné. Rovnako vznikajú situácie, že niektoré
samosprávy sú vo viacerých SOÚ (každú kompetenciu majú
inde), či sú v regionálne nezmyselných SOÚ.

na ekonomickú efektívnosť. SOÚ pokrývajúce 50 000-70 000
obyvateľov dokážu svoje agendy riešiť so „ziskom“,
no menšie SOÚ do 6 000 obyvateľov so „stratou“.205
Zo skúseností zo zahraničia je potrebné zo strany štátu
koordinovať pravidlá spájania sa samospráv pri výkone
svojich kompetencií. Príkladom môže byť Dánsko, kde bol
počet samospráv znížený na desatinu od roku 1970 alebo
v Írsku, kde v roku 2014 bol počet samospráv znížený
na polovicu. „Živelne“ vytvárané SOÚ však nie sú dobrým
základom na koncentráciu výkonu kompetencií obcí
a následnej municipalizácie.
Municipalizácia sa dá uskutočniť bez straty identity obce.
Predstavitelia obce v municipalite budú mať také zastúpenie
ako dnes a napríklad časť finančných prostriedkov bude
viazaná len na územia municipalizovaných obcí. Výhodou
sú úspory z rozsahu pri výkone samotnej správy úradu
a pri výkone všetkých druhov kompetencií. Úspory sa môžu
pohybovať od 50 miliónov až k 360 miliónom pri neskoršom
prechode k regiónom. 206 Tie by nahradili dnešné územné
celky, ktoré sú umelou formou, ktorá nedokáže zabezpečiť
rozvoj prirodzených regiónov.207 Regióny ako druhý stupeň
samosprávy by prirodzene spájali viaceré municipality
a riešili by práve regionálny rozvoj vo viacerých oblastiach.

Spolupráca obcí pri správe je nutným predpokladom
efektívneho vynakladania zdrojov v samospráve. 204 SOÚ
sú však len náplasťou na rozdrobenosť samosprávneho
usporiadania. Problém je, že vznikajú bez ohľadu
201

202
203
204

205
206
207

Vytvoríme osobitný analytický a koordinačný útvar v rámci analytickej jednotky na ministerstve vnútra, ktorý bude zodpovedať za zber a spracovanie dát v oblasti samosprávy,
vypracovávať analýzy potrebné na objektívnu tvorbu politík a strategické rozhodovanie, poskytovať verejne dostupné informácie, analýzy a zohrávať koordinačnú úlohu medzi
orgánmi štátnej správy v predmetnej oblasti, ako aj medzi štátnou správou a samosprávou. V súčasnosti štátna správa má veľký deficit objektívnych a aktuálnych informácií
o jednotlivých oblastiach samosprávy (vrátane kvality a kvantity výkonu úloh, financovania, efektívnosti, počtu zamestnancov, legislatívnych nezrovnalostí atď.). Viaceré
orgány štátnej správy uskutočňujú zber dát v pravidelných, ako aj v nepravidelných intervaloch, pričom tieto zbery jednak zaťažujú samosprávy, a jednak následne neslúžia
na tvorbu rozhodovania a politík na národnej úrovni, t. j. netvoria sa koncepčné dokumenty a nerealizujú sa politiky v oblasti samosprávy na základe dát. Ďalším nedostatkom
je dostupnosť zbieraných dát a ich využiteľnosť. Zdôraznenie potreby analýz založených na dôkazoch, ako aj posilnenia analytických kapacít je dôležitou témou nedávnych
dokumentov OECD i Európskej únie popisujúcich verejnú správu v Slovenskej republike. Na dôležitosť budovania analytických kapacít upozorňuje Stratégia Európa 2020,
Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2020, ako aj Operačný program Efektívna verejná správa pre programové obdobie 2014 - 2020. V rámci úradu bude zavedený aj benchmark
samospráv v jednotlivých kompetenciách a určí jednotnú metodiku. Benchmarking bude online dostupný a best practise z jednotlivých kompetencií a samospráv budú
následne zmapované a odporúčané na implementáciu do praxe.
https://www.nku.gov.sk/documents/10157/af2c6abf-0f21-40fb-9648-4a22856c7f00
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/ekonomicke-analyzy/41-skryty-poklad-samosprave-alternativne-moznosti-sustredenia-vykonu-spravysamospravach-jun-2017.html
Milan Laurenčík, vicežupan na ŽSK, bývalý starosta Terchovej: 17 obcí Terchovskej doliny sme vytvorili prirodzený mikroregión – 34 800 obyvateľov (https://www.mikroregiontd.sk/) a riešili spoločne projekty v odpadovom hospodárstve. Viem si predstaviť aj iné (problém sme mali napr. s odchytom túlavých psov – môže to robiť kvalifikovaná osoba,
musí mať útulok a pod., spoločne by sa to dalo ufinancovať túto kompetenciu na takom území.)
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/ekonomicke-analyzy/41-skryty-poklad-samosprave-alternativne-moznosti-sustredenia-vykonuspravy-samospravach-jun-2017.html
Región – je v texte len pojem definujúci druhý stupeň samosprávy bez bližšieho vymedzenia.
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/ekonomicke-analyzy/41-skryty-poklad-samosprave-alternativne-moznosti-sustredenia-vykonuspravy-samospravach-jun-2017.html

Základnými piliermi pre návrhy zmien v samospráve sú:
podpora spájania malých administratívnych jednotiek
na posilnenie samosprávy,
posilnenie regiónov ako centier miestneho
a regionálneho rozvoja,
usporiadanie vzťahov medzi štátnou správou
a samosprávou,
vytvorenie funkčného druhého stupňa samosprávy.

V mnohých kompetenciách samosprávy sú často občania
„klamaní“ o reálnych výškach poplatkov. Samosprávy
vyrubia poplatok, ale pretože zákon im neukladá prenos
plnej miery nákladov na občanov, tak držia poplatky nízke
a zvyšnú časť nákladov kryjú z iných príjmov. Vzniká potom
nedostatok prostriedkov na strane kapitálových výdavkov,
ktoré, ako už bolo uvedené, sú každoročne v samosprávach
väčším problémom.
Práve preto je dôležité hľadať zodpovedné riešenie tejto
situácie a zabrániť v rámci rozpočtových pravidiel krížovým
dotáciám vybraných služieb.

Riešenia SaS:

Riešenia SaS:

2/

5/

Vytvoríme komisiu na úpravu miestneho a regionálneho
usporiadania samosprávy. 208 Predseda komisie bude
menovaný vládou, ďalšími členmi budú zástupcovia štátnej
správy, samosprávy, združení, akademického a tretieho
sektora. Komisia sa bude zaoberať najmä tvorbou motivujúceho
prostredia na spájanie malých obcí do väčších celkov 209
s cieľom sústrediť finančné prostriedky do služieb
pre občana, 210 čím budú vznikať predpoklady
na municipalizáciu obcí.

Nastavíme pravidlá pre vybrané druhy daní a poplatkov
tak, aby miera spolufinancovania vybraných
kompetencií v rámci rozpočtu bola maximálne na
úrovni 10 %. 214

3/
Zmeníme postavenie hlavných kontrolórov z volenej
funkcie samosprávy na samostatné útvary s právnou
subjektivitou s certifikáciou kontrolórov pod NKÚ. 211
4/
Navrhneme zmeniť odvolací orgán proti rozhodnutiam
samospráv pri výkone originálnych pôsobností z okresného
úradu. 212

OTVORENÁ A EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA
Napriek vymoženostiam, ktoré nám IKT dnes dovoľujú, nie je
štandardom poskytovať informácie verejnosti v dostatočnej
miere zo strany samospráv a vyšších územných celkov. Práve
vzhľadom na otvorenosť samospráv je dôležité, aby sa okruh
osôb povinných poskytovať informácie rozšíril aj na podniky
s majoritnou účasťou obce, ktoré dnes túto povinnosť
jednoznačne danú nemajú.
Rovnako je potrebné vytvoriť jasný a jednoznačný rámec
dokumentov a informácií, ktoré musí obec zverejňovať
na webovom sídle pre zvýšenie informovanosti verejnosti
a transparentnosti samosprávy.

208 Obdobne postupovali v Dánsku pri reforme samosprávy. Bližšie pozri: Daniel Klimovský (2010): Samospráva v Dánsku, https://www.researchgate.net/publication/236876916.
2809 Ako napríklad minimálna územná veľkosť úradu, minimálny počet obslúžených obyvateľov, minimálna skladba prenesených kompetencií, nutnosť prijať samosprávu,
ktorá nemá inú alternatívu...
210 Inštitút finančnej politiky zverejnil štúdiu (Skrytý poklad v samospráve: Alternatívne možnosti sústredenia výkonu správy v samosprávach), v ktorej sa zameriava na sústredenie
výkonu správy do väčších obcí alebo miest, čím by sa uvoľnili potrebné peniaze na služby, ktoré od našich obcí a miest očakávame. Základný princíp tkvie v presune a splynutí
obecných úradov do jedného, ktorý bude vykonávať a zabezpečovať služby pre všetky zapojené obce. Peniaze sa uvoľnia pri nákladoch na chod obecného úradu, platoch
starostov a úradníkov. Celkovo tak samosprávy vedia získať 181 mil. až 316 mil. eur ročne v závislosti od intenzity sústredenia ich výkonu správy.
211 Vytvoríme samostatné útvary hlavných kontrolórov s právnou subjektivitou, kde budú kontrolóri fungovať ako profesionáli na plný úväzok. NKÚ zabezpečí certifikovanie
kontrolórov. Upravíme postavenie kontrolórov vo vzťahu k voleným orgánom samosprávy a zabezpečíme tým vyššiu mieru nezávislosti v pracovnoprávnych vzťahoch, ako aj pri
výkone kontroly. Vo vzťahu k starostom posilníme zákonom umožnené vyvodenie následkov, t. j. vymožiteľnosť práva zo strany hlavných kontrolórov v prípade zistení. Taktiež
posilníme spoluprácu prokurátorov a ďalších externých kontrolných mechanizmov (audítori, štátna správa).
212 V súčasnosti je odvolacím orgánom v prípade rozhodovania obcí a miest v originálnych kompetenciách okresný úrad – miestny orgán štátnej správy, pričom podľa ústavy nemôže
štát zasahovať do týchto pôsobností a výkonu samosprávy. Do roku 2016 v prípade odvolania proti rozhodnutiam samosprávy príslušným orgánom boli súdy. Vzhľadom na to, že
sa pri reforme nevytvorilo správne súdnictvo, štát by však nemal zasahovať do tejto činnosti samosprávy, navrhujeme prehodnotiť odvolaciu pôsobnosť okresných úradov a
navrhnúť vhodnejšie riešenie pre samosprávy – napr. druhý stupeň.
213 Napríklad poplatok za zber a likvidáciu komunálneho odpadu.
214
Napríklad poplatok za zber a likvidáciu komunálneho odpadu.
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Riešenia SaS:

Riešenia SaS:
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Rozšírime okruh osôb povinných poskytovať
informácie na podniky s majoritnou účasťou obce.

Navrhujeme sledovanie vybavovania žiadostí online
na webovom sídle samosprávy ako napr.:

7/

žiadosť o pridelenie bytu,

Zabezpečíme zverejňovanie na webovom sídle
samosprávy:

žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva,
žiadosť o miesto v sociálnom zariadení,
ktorého zriaďovateľom je obec, VÚC,

materiály zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev,
komisií a rád,216

žiadosť o miesto v predškolskom zariadení,
ktorého zriaďovateľom je obec.

zmluvy vrátane cenníkov,
výsledky hospodárenia podnikov s väčšinovou
účasťou obce, VUC
informácie o verejnom obstarávaní, 217
informácie o výsledku verejných obchodných súťaží, 218
rozhodnutia o pridelení dotácie/grantu. 219
Obce sú prvým kontaktným miesto občanov. Dochádza
tu k vybavovaniu mnohých životných situácií a mnohokrát
majú samosprávy zákonné lehoty na plnenie. Na jednej
strane je dobré zaviesť benchmark jednotlivých procesov
(napr. dĺžka trvania stavebného konania), no často sa občan
nevie dopracovať k informácii, v akom stave sa jeho žiadosť
nachádza. 220

Samospráva vykonáva množstvo aktivít, kde dochádza
k zisťovaniu údajov o fyzických alebo právnických osobách.
Pri mnohých úkonoch nie je samospráva oprávneným
užívateľom a musí žiadať o prístupy do štátnych registrov.
Do doby vyriešenia jednotného štátneho registra
s úrovňovým prístupom je nutné umožniť samosprávam
pri výkone originálnych aj prenesených kompetencií
jednoduchý prístup k registrom v rámci debyrokratizácie
verejnej správy.

Riešenia SaS:
9/
Navrhujeme sprístupniť samospráve všetky štátne
registre potrebné na výkon samosprávnych kompetencií.
Samosprávy obsadzujú množstvo pozícií, či už v inštitúciách
v pôsobnosti prenesených kompetencií, v pôsobnosti
originálnych kompetencií alebo v prípade rozpočtových
a príspevkových organizácií, alebo v samosprávami
zriadených právnických organizáciách. Samosprávy
nemajú povinnosť výberové konania viesť ako verejné
a často nedochádza ani k zverejňovaniu uchádzačov alebo
poradia po uskutočnení výberového konania.

216
217
218
219
220

Ide o tieto materiály: Oznámenia o konaní, poznámky, zápisnice, analýzy, posudky, rozpočty, výročné správy a iné podklady, dnes nikde jasne nevymedzené.
Interné smernice, oznámenia o verejných obstarávaniach, informácie o ustanovení komisií na hodnotenie ponúk a riešení žiadostí, výsledky obstarávaní.
Zverejňovanie bude vrátane zápisníc pri predaji alebo prenájme majetku, spolu s povinnosťou zaslať uvedené všetkým uchádzačom.
Vrátane hodnotiacich tabuliek k jednotlivým projektom, správ o realizovaných akciách financovaných z dotácie/grantu a pozvánok na podujatia financované z dotácie/grantu.
Je možné, že menšie samosprávy by mohli mať problém s väčšou administratívnou záťažou, no samospráva je tu pre občanov a v dobe, keď si vieme sledovať dovoz pizze
z pizzerie online, musí byť umožnené občanovi aspoň to, aby vedel, v akom stave je jeho žiadosť.

Práve z týchto dôvodov zabezpečíme, aby všetky výberové
konania na výkonné funkcie v pôsobnosti samospráv
a vyšších územných celkov mali zákonnom stanovenú
povinnosť byť urobené formou verejného vypočutia
s prezentáciou vízie pre výkon danej pozície. Zabezpečíme
tak dôveryhodnosť výberového procesu a zavedenie
transparentných výberových konaní.

Riešenia SaS:
10/
Navrhujeme zavedenie verejných vypočutí a ich zverejnenie
na webovom sídle samosprávy pre kandidátov na:
riaditeľov škôl, sociálnych zariadení, nemocníc,
správy ciest a kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávy,
štatutárny orgán rozpočtovej alebo príspevkovej
organizácie,
štatutárny orgán právnickej organizácie
s majoritným podielom samosprávy.
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REGIONÁLNE
ROZDIELY

Nie je zmysluplné sa snažiť stoj čo stoj o úplne vyrovnané
regióny, priveľké rozdiely však spôsobujú národohospodárske
škody a znižujú kvalitu života. Ak sa príliš veľa ľudí presunie
z východu na západ, neprimerane klesajú ceny nehnuteľností
na východe a neprimerane stúpajú na západe krajiny.
Zároveň nepostačujú na západe parkovacie kapacity, MHD,
verejné služby a pod. Takáto je posledné roky situácia
na Slovenku, spôsobená katastrofálnou hospodárskou
politikou vlád Roberta Fica.
Dve tretiny všetkých investičných stimulov išlo do západných
krajov Trnava, Trenčín a Nitra, zatiaľ čo najmenej rozvinutý
kraj Prešov dostal najmenej. Tomuto absurdnému trendu
nasadila korunu dotácia pre Jaguár, ktorý sa usídlil pri Nitre,
kde už pred jeho príchodom bolo dostatok pracovných miest
a za to dostal stovky miliónov eur.

Výsledok dnes je, že na východe je nedostatok pracovných
miest, zatiaľ čo na západe krajiny je nedostatok pracovných
síl. Toto vláda rieši príspevkom na presťahovanie vo výške
až 4 000 eur, čím regionálne rozdiely ešte viac zväčšuje.
Pýtame sa, ako majú východné regióny držať krok so západom,
keď množstvo pracujúcich ľudí sa presunie z východu na západ
a tvorí hodnoty tam? 221
Pre solídne riešenie je potrebné ako prvé identifikovať najviac
znevýhodnené okresy. Iste, aj nezamestnanosť je jedným
z kritérií, ale nie tým najdôležitejším. Nezamestnanosť sa totiž
môže počas niekoľko málo rokov meniť. Čo sa ale tak rýchlo
nezmení, resp. vôbec nezmení, je napojenie na diaľničnú sieť.

Mapa

Diaľničná sieť a nezamestnanosť podľa okresov

Zdroj: NDS a www.indexnoslus.sk

221

Zaujímavý efekt vidieť na nezamestnanosti. V najseverovýchodnejších okresoch (Stropkov, Medzilaborce, Snina) je nezamestnanosť nižšia ako v západnejších (Svidník a Vranov).
Dôvod nie je dostatok pracovných miest, ale fakt, že z najseverovýchodnejších okresov sa odsťahovali ľudia za prácou na západ alebo do zahraničia.
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Výstavba diaľničnej siete je u nás nekonečná odysea,
ale aj keby hneď bola celá dokončená, stále bude osem
okresov, ktoré diaľnicu z pohľadu ľudského života nebudú
mať nikdy. Ide o okresy Stará Ľubovňa, Bardejov,
Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina,
Revúca a Gelnica.

5/

Ďalších desať okresov bude mať diaľnicu jedného pekného
dňa a dovtedy ich treba tiež podporiť, to sú Stropkov,
Svidník, Sabinov, Kežmarok, Rožňava, Rimavská
Sobota, Poltár, Veľký Krtíš, Krupina Uvedených
17 okresov budeme označovať ako znevýhodnené.

6/

Nemať rozumné napojenie na zvyšok slovenského
priemyslu je veľký a objektívny hendikep. To, samozrejme,
neznamená, že tieto okresy sú na veky stratené, znamená
to, že potrebujú férovú kompenzáciu. Ako sme už uviedli,
rozvoj týchto okresov je rovnako v záujme obyvateľov
západu.

Veľké verejné investície, napríklad nová väznica,
novovytvárané sociálne zariadenie, nový podnik s účasťou
verejnej správy vo väzbe na podporu regionálneho
rozvoja ako je podpora rozvoja regionálnej dopravy, budú
prednostne umiestnené v znevýhodnených okresoch.
Rómske pilotné projekty budeme prioritne realizovať
v znevýhodnených okresoch a v rámci nich v regiónoch
s najvyšším počtom obyvateľov rómskych osád.
7/
V každom zo znevýhodnených okresov zriadime
informačno-poradenské centrum (dnes sú len v krajských
mestách) s cieľom, aby žiadatelia mohli efektívne žiadať
o EŠIF. 224
8/
Komunitné centrá budeme budovať prednostne v
znevýhodnených okresoch.

Riešenia SaS:
1/
Zasadíme sa o prioritné dokončenie D1 a južné spojenie
Zvolena a Košíc R7/R2.
2/
Príspevok na presťahovanie za prácou 222 v terajšej
podobe zrušíme, lebo je kontraproduktívny.

Jediné, čo znevýhodneným okresom skutočne pomôže,
sú pracovné miesta v súkromnom sektore. Štát musí
vynaložiť maximálne úsilie prilákať do znevýhodnených
okresov pracovné miesta. Prednostne súkromné pracovné
miesta.

Riešenia SaS:

3/

9/

Naopak, zavedieme príspevok na presťahovanie
domov v rovnakej výške pre tých, ktorí sa vrátia domov
do niektorého zo znevýhodnených okresov a budú tam
minimálne jeden rok pracovať na TPP u niektorého
z miestnych zamestnávateľov. 223

Investičné stimuly budú schválené len pre znevýhodnené
okresy, ale len pre nekonkurujúcu výrobu alebo
nekonkurujúce služby. 225

4/
Majitelia motorových vozidiel – fyzické osoby –
s prihláseným pobytom v niektorých z 15 znevýhodnených
okresov budú platiť len polovičnú cenu za jednu
diaľničnú známku.

222
223
224
225

§ 53c zákona 5/2004 o službách zamestnanosti.
Po jednom roku vydá Sociálna poisťovňa potvrdenie o zaplatených odvodoch.
Európske štrukturálne a investičné fondy.
Napríklad európske call centrum veľkej medzinárodnej firmy.

10/
V znevýhodnených okresoch umožníme po dobu dvoch
rokoch pracovať aj za menej ako minimálnu mzdu,
napríklad za 80 %.

11/
Eurofondy budú prednostne pridelené do znevýhodnených
okresov, a to buď pre nekonkurenčnú výrobu alebo služby,
alebo budú v menšej sume nárokovateľné 226 pre všetky
subjekty zo znevýhodnených okresov.
12/
Cez miestne akčné skupiny (tzv. masky) podporíme
výrobné podniky 227 v znevýhodnených okresoch.
13/
Investorom v oblasti nehnuteľností v znevýhodnených
okresoch bude štátom preplatený poplatok za rozvoj.
228

14/
Investorom v znevýhodnených okresoch bude odpustený
poplatok za vyňatie z pôdneho fondu. 229
15/
Pozemkové úpravy (tzv. komasácia) budeme realizovať
prednostne v znevýhodnených okresoch.

226
227
228
229

Napríklad dotácia na zateplenie, dotácia na fotovoltaické strešné panely a pod.
Pri príprave Strategického plánu SPP pre SR na roky 2020 až 2027 budeme plánovať projektové výzvy zamerané na malé a stredné podnikanie, projekty MAS (miestne akčné
skupiny) zameriame na rozvoj podnikania v regiónoch.
§7 zákona 447/2015. Poplatok za rozvoj vyberajú obce, ak chce investor stavať. Pre podporu akejkoľvek súkromnej výstavby navrhujeme, aby štát refundoval investorovi
poplatok za rozvoj z roku pred zavedením refundácie (aby obce tento poplatok nezačali umelo zvyšovať), ktorý zaplatil obci.
Nariadenie vlády 58/2013.
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POLITICKÝ
SYSTÉM

Máte aj vy takého kolegu, ktorého názory sú úplne scestné
a nechcete sa s ním príliš zbližovať? Naopak, keď sa
rozprávate s priateľmi, tak tí, akoby vám z duše hovorili!
Presne preto vznikli politické strany. Sú to organizácie,
kde sa združujú ľudia s podobnými názormi. Zároveň
sa snažia tieto myšlienky presadiť aj do legislatívy, pretože
veria, že sú správne. Dnes máme na výber z množstva
strán a je len na nás, ktorú si vyberieme. Strany si vyberáme
podľa ich názorového ukotvenia, programu alebo aj preto,
že majú charizmatického lídra. Politické strany sú ešte aj
dnes démonizované niektorými ľuďmi, ktorí tvrdia, že sú
v nich len osoby pochybného charakteru. 230 Pravdou však
je, že niekto tento štát riadiť musí a máme dve možnosti,
ako to bude vyzerať. Buď prenecháme túto zodpovednosť
niekoľkým skupinám, ktoré sú organizované, koordinované
a profesionálne, alebo to necháme 150 nezávislým
osobnostiam, pričom každý bude mať svoju drobnú
agendu, ktorú bude chcieť presadiť. Pokiaľ to prenecháme
týmto 150 nezávislým osobnostiam, tak sa môže stať,
že sa nikdy na žiadnej náročnejšej reforme nedohodnú.
ZALOŽENIE POLITICKEJ STRANY
Ktokoľvek si dnes na Slovensku môže založiť stranu.
Dôkazom toho je približne 160 231 registrovaných politických
strán a ďalších 15, ktoré sú v prípravnom výbore. 232 Po tom,
čo je strana založená, sa môže uchádzať o hlasy voličov.
Potrebné sú len dve veci. Odovzdať načas kandidátnu

listinu a zaplatiť volebnú kauciu vo výške 17-tisíc eur, ktorá
sa pri zisku viac ako 1 % vracia. Tento stav považujeme
za silný a potrebný signál, že demokracia na Slovensku
funguje.
FINANCOVANIE POLITICKÝCH STRÁN
Peniaze boli vždy citlivou témou a môžeme to vidieť aj
v prípade politických strán. Čoraz častejšie počúvame,
že by strany nemali byť financované štátom. Prevádzka
však (priestory, zamestnanci, kampane...) politickej strany
jednoducho stojí peniaze a je dobré sa zamyslieť, odkiaľ
a za akých podmienok by mali pochádzať. Dnes rozlišujeme
štyri základné zdroje financií:
PRÍJMY Z PODNIKANIA
Zákon o politických stranách priamo zakazuje podnikať
(na rozdiel napríklad od Nemecka) a myslíme si, že tak je
to správne. Politická strana sa má v prvom rade venovať
politickej práci, teda pripraviť program, predstaviť
kandidátov, nastúpiť do volieb a v prípade úspechu
prevziať zodpovednosť za chod krajiny.
ČLENSKÉ 233
Členské príspevky ani najväčších strán nepokryjú náklady
na prevádzku strany. Ani vysoké členské (napríklad SaS má
minimálne členské 100 eur ročne) tento stav nerieši,
vo väčšine strán tvorí členské len zlomok výdavkov (do 5 %):

Tabuľka

Podiel členských príspevkov v politických stranách na celkových výdavkoch strán za rok 2018.
Politická strana

Príjmy z členského za rok 2018

Podiel členského na celkových výdavkoch

Celkové výdavky politickej strany za rok 2018

KOTLEBOVCI – ĽSNS

12 830

1,46 %

881 188

Most – Híd

26 490

3,79 %

699 857

OĽANO

0

0%

1 115 313

SaS

25 704

1,9%

1 350 492

SME RODINA

8 433

2,09%

403 844

SMER – SD

53 422

1,32%

4 054 364

SNS

39 839

4,57%

871 153

230
231
232
233

Za stranu SaS môžeme hrdo vyhlásiť, že takého osoby u nás nemáme. Svedčí o tom aj fakt, že SaS nikdy nebola zapletená do nijakej korupčnej kauzy.
Abecedný zoznam registrovaných politických strán: http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/list.aspx?type=ps
Oznámenie prípravného výboru (k 13. 12. 2019): https://www.minv.sk/?psph_opv
Všetky údaje o príjmoch z členského za rok 2018 a o celkových výdavkoch politických strán za rok 2018 si môžete prekontrolovať tu: http://www.minv.sk/?vyrocnespravypc2018
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Výška štátneho príspevku pre politické strany na volebné obdobie 2016 až 2020.
Politický subjekt

Príspevok za hlasy

Príspevok za činnosť

Príspevok za mandáty 234

Spolu

SMER - SD

6 334 962 EUR

6 334 962 EUR

4 054 480 EUR

16 724 404 EUR

SaS

2 710 643 EUR

2 710 643 EUR

2 130 320 EUR

7 551 606 EUR

OĽANO

2 470 578 EUR

2 470 578 EUR

1 958 520 EUR

6 889 676 EUR

SNS

1 987 905 EUR

1 987 905 EUR

1 546 200 EUR

5 418 331 EUR

KOTLEBOVCI - ĽSNS

1 802 002 EUR

1 802 002 EUR

1 443 120 EUR

5 047 123 EUR

SME RODINA

1 484 867 EUR

1 484 867 EUR

1 133 880 EUR

4 103 614 EUR

MOST

1 456 804 EUR

1 456 804 EUR

1 133 880 EUR

4 047 487 EUR

KDH

1 107 320 EUR

1 107 320 EUR

0 EUR

2 214 638 EUR

SMK

906 202 EUR

906 202 EUR

0 EUR

1 812 404 EUR

DARY
Slovo „dar“ znie vznešene a predpokladá sa, že dar
je bezodplatný. To znamená, že darca nič za svoj dar
neočakáva a ani nedostane. Žiaľ, práve tu má Slovensko
za posledných 10 rokov mimoriadne zlú skúsenosť.
Strana SMER dokonale predviedla, ako sa z akože darcov
stanú sponzori a neskôr akcionári, ktorí si svoje „dary“
tisícnásobne vyberú späť. V politickom svete dar nie je
darom, ale pre štát mimoriadne nevýhodná investícia.
To neznamená, že chceme dary zakázať, naopak,
navrhujeme zjednodušenie darovania v prípade
bezhotovostných darov. Spoliehať sa však na dary
ako na významný zdroj financií je nebezpečné.
ŠTÁTNY PRÍSPEVOK
Výška štátneho príspevku je jedno percento z hrubej
mesačnej mzdy za každý hlas ako príspevok na kampaň,
ďalšie percento z hrubej mesačnej mzdy ako príspevok na
činnosť a príspevok na mandát. Politické strany majú po
posledných voľbách nárok na tieto štátne príspevky za celé
štvorročné volebné obdobie:

234

Suma za 4 roky.

Zo štátnej kasy dostanú politické strany spolu 14,34 milióna
eur ročne, čo je menej ako tisícina príjmov štátneho
rozpočtu. V porovnaní so sumami, ktoré sa rok čo rok
na Slovensku rozkradnú, je to zanedbateľná suma, ale
významná pre politické strany, lebo umožňuje poctivé
fungovanie.
PROGRAM
Každá politická strana by mala ísť do volieb s programom.
Program má riešiť aktuálne problémy a odzrkadľovať
hodnotovú orientáciu strany. Práve pre množstvo
dobrých riešení je náš program dlhodobo hodnotený
ako najlepší. Niektoré strany však berú program viac ako
marketingovú zbraň než zoznam odborných a vecných
riešení, a to vytvára dva problémy. Po prvé, je pre strany
ťažké prezentovať skutočné riešenia, ktoré nemusia na prvý
pohľad vyzerať vábivo (no sú funkčné a hlavne v prospech
štátu a občanov), než nejaké populistické heslá sľubujúce
hory-doly, druhé Švajčiarsko a všetko zadarmo. Po druhé,
volič by nemal byť klamaný a zavádzaný nesplniteľnými
sľubmi.

Riešenia SaS:
1/
Navrhujeme zrušenie povinnosti notárom overenej
darovacej zmluvy v prípade bankového prevodu.
2/

Podľa zákona volebná komisia musí mať najmenej
päť členov, čo nie je problémom napríklad na východe
Slovenska, kde je členov komisie nadbytok, no začína to
byť veľkým problémom v hlavnom meste. Pokiaľ je komisia
v minimálnom možnom počte, musia pochopiteľne jej
členovia vyvíjať väčšiu aktivitu počas celého dňa a v noci
pri sčítavaní hlasov hrozí väčšie riziko pomýlenia sa.
TYPY VOLIEB

Navrhujeme fungujúce pravidlá na financovanie
kampane.235
3/
Navrhujeme transparentnosť namiesto stropov na
kampane.236
4/
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť bude povinná vyčísliť
dosahy volebných programov každej politickej strany
kandidujúcej v nadchádzajúcich voľbách do NR SR.237

Keď sa vrátime k voľbám, tak tie rozlišujeme v zásade
na dva typy, a to väčšinové a pomerné. Pri voľbe jednotlivca
sa má uplatňovať väčšinová voľba a pri voľbe kolektívu
pomerná voľba.
Tento volebný princíp je na Slovensku dôsledne
dodržiavaný:
Väčšinové voľby
Prezidentské voľby
Voľby županov (predsedov VÚC)

VOĽBY
Pravidelné voľby sú najdôležitejším nástrojom na ochranu
demokracie. Prejavujeme vďaka nim našu vôľu, volíme
si zástupcov do parlamentu, či za prezidenta, nepriamo
ovplyvňujeme zloženie vlády a mnoho ďalšieho. V našich
podmienkach sú voľby do NR SR všeobecné, priame, rovné
a tajné. Je nesmierne dôležité, že máme možnosť voliť
tajne, pretože len tajná voľba nám zabezpečí, aby sme
neboli postihnutí za prejavenie našej vôle. Iné je, ak majú
voliť nami zvolení zástupcovia. Tí by mali hlasovať vo
väčšine prípadov verejne, aby volič vedel, či daný zástupca
plní jeho vôľu.
OKRSKÁRI
Dôležité je aj presné a korektné sčítanie hlasov. O sčítanie
hlasov sa starajú členovia okrskovej volebnej komisie. Ich
odmena bola v prezidentských voľbách 2019 36,37 eura. 238

235

236
237
238
239

Primátorské a starostovské voľby
Pomerné voľby
Parlamentné voľby
Eurovoľby
Voľby do zastupiteľstiev VÚC 239
Voľby do mestských a obecných zastupiteľstiev
Dôležitý je aj počet kôl v týchto voľbách. V prípade
väčšinových volieb by sa mala použiť dvojkolová voľba,
v prípade pomerných volieb jednokolová voľba. Ak sa
pozrieme na vývoj prezidentských volieb z roku 2014, tak
uvidíme, že Robert Fico zvíťazil v prvom kole s náskokom
takmer 76-tisíc hlasov pred druhým Andrejom Kiskom,
ale v druhom kole dali voliči predtým iných kandidátov hlas
radšej Andrejovi Kiskovi ako Robertovi Ficovi a Andrej Kiska
vyhral.

To, že pravidlá nefungujú a je nevyhnutné ich upraviť a spresniť, dokázala strana SMER-SD hneď na začiatku predvolebnej kampane minulých parlamentných volieb.
Transparentné účty totiž mali odkryť, koľko a za čo presne strany míňajú počas kampane, SMER-SD však poslal väčšinu peňazí jednej reklamnej agentúre, ktorá mala za neho
realizovať kampaň. V prípade viacerých strán či kandidátov sa objavili podozrenia, že im kampaň financuje tretia osoba, ktorú, samozrejme, nepriznali a strana Kotlebovci ĽSNS
sa stala hneď po voľbách známou tým, že priznala len zopár malých darov a 1 050 eur napriek tomu, že ich kampaň evidentne stála výrazne vyššiu sumu. Čítajte aj: https://dennikn.
sk/311389/smer-vyspekuloval-aj-transparentnym-uctom-ktory-sam-presadil/
Uvedené zmeny uľahčia financovanie politických strán, najmä tých novovzniknutých, ktoré ešte nemajú nárok na štátny príspevok. Verejnosť bude mať zároveň lepší prehľad o
financovaní kampaní.
Bude musieť vyhodnotiť každú navrhovanú zmenu súčasného stavu, ktorá sa objaví v programe danej strany do 42. dňa pred voľbami [dobrovoľne bude môcť aj tie novšie] a
dosahy musí zverejniť medzi 28. – 21. dňom pred voľbami.
https://volby.sme.sk/parlamentne-volby/2020/i/volebne-komisie
V skutočnosti sú tieto voľby semiproporčné, kvôli volebným obvodom s rôznymi počtami hlasov.
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JEDEN VOLEBNÝ OBVOD

Počet hlasov kandidátom v prezidentských
voľbách v roku 2014
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Prvé kolo
Kandidát

Počet hlasov

Robert FICO

531 919

Andrej KISKA

455 996

Radoslav PROCHÁZKA

403 548

Milan KŇAŽKO

244 401

Druhé kolo
Kandidát

Počet hlasov

Andrej KISKA

1 307 065

Robert FICO

893 841

Zdroj: www.statistics.sk

Veľkou témou je rozdelenie Slovenska na niekoľko menších
volebných obvodov. Zástancovia viacerých volebných
obvodov argumentujú najmä silnejším zastúpením regiónov,
kde si voliči zvolia „svojho“ zástupcu, ktorého poznajú a bude
bojovať za ich záujmy. V prípade, že by to bola pravda,
nasledujúca tabuľka by ukazovala výrazne vyššiu účasť vo
voľbách do VÚC a do mestských a obecných zastupiteľstiev
než vo voľbách do NR SR. Je evidentné, že ľudia nemajú
záujem voliť si svojho zástupcu do regiónov, a naopak, ako
ukazuje druhá tabuľka, voliči preferujú skôr osobnosti bez
ohľadu na región, v ktorom žijú. 241 Ďalším argumentom
na podporu jedného volebného obvodu je fakt, že obvod
má byť totožný s územím, na ktorom budú platiť normy
prijaté zvolenými poslancami. 242
Tabuľka

Účasť voličov v posledných voľbách

Tento stav na Slovensku nie je dosiahnutý aj vďaka vládnej
koalícii strán SMER-SD, SNS a MOST-Híd, ktorá zmenila
v roku 2017 župné voľby na jednokolové.
Momentálne máme:

Voľby do

Účasť v posledných voľbách

NR SR 243

59,82 %

VÚC

29,95 %

miest a obcí 245

48,67 %

Jednokolové voľby
Zdroj: www.statistics.sk

Parlamentné voľby
Eurovoľby

PREFERENČNÉ HLASY

Voľby do zastupiteľstiev VÚC

Ako môžeme vidieť v tabuľke, voliči už dnes môžu vyjadriť
podporu svojmu favoritovi a dať mu preferenčný hlas pri
zachovaní jedného volebného obvodu. Tieto tzv. „krúžky“
môžeme dať až štyrom kandidátom z jednej strany a práve
tento mechanizmus môže pomôcť regionálnym tváram
dostať sa do parlamentu aj z nevýhodnej 150. priečky.

Voľby do mestských a obecných zastupiteľstiev
Voľby županov (predsedov VÚC) 240
Primátorské a starostovské voľby
Dvojkolové voľby
Prezidentské voľby

240
241
242
243
244
245

Tieto voľby by sa mali vykonávať dvojkolovo.
Viac o výhodách jedného volebného obvodu sa v blogu Richarda Sulíka: https://sulik.sk/jeden-volebny-obvod-staci/
Tento princíp nie je možné uplatniť pri eurovoľbách.
http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/data01.html
http://volby.statistics.sk/osk/osk2017/sk/data01.html
http://volby.statistics.sk/oso/oso2018/sk/data01.html

Tabuľka

Počet prednostných hlasov pre jednotlivých kandidátov
Kandidáti s najvyšším
počtom krúžkov 246

Počet prednostných hlasov
(podiel prednostných hlasov v percentách danej strany)

Politický subjekt

1. kandidát

2. kandidát

3. kandidát

SMER - SD

Robert Fico

Robert Kaliňák

Peter Pellegrini

502 345 (68,11)

357 018 (48,41)

193 420 (26,22)

Richard Sulík

Lucia Nicholsonová

Jozef Mihál

179 249 (56,80)

84 963 (26,92)

71 357 (22,61)

Igor Matovič

Daniel Lipšic

Veronika Remišová

159 874 (55,58)

83 915 (29,17)

71 618 (24,90)

Andrej Danko

Jaroslav Paška

Eva Smolíková

126 141 (55,96)

36 456 (16,17)

21 600 (9,58)

Marian Kotleba

Martin Beluský

Rastislav Schlosár

156 355 (74,53)

37 733 (17,03)

22 791 (10,86)

Boris Kollár

Martina Šimkovičová

Milan Krajniak

126 037 (72,91)

38 784 (22,43)

19 258 (11,14)

Béla Bugár

Lucia Žitňanská

Zsolt Simon

108 523 (63,99)

59 145 (34,87)

27 041 (15,94)

SaS

OĽANO

SNS

KOTLEBOVCI - ĽSNS

SME RODINA

MOST-HÍD

Zdroj: www.statistics.sk

Dnešný systém krúžkov má však jeden nedostatok, a to je naviazanosť kvóra na výsledok strany. Prekrúžkuje sa ten
kandidát, ktorý získa viac ako tri percentá z celkových hlasov pre stranu, čo znevýhodňuje kandidátov silnejších strán.
Tabuľka

Počet hlasov potrebných na prekrúžkovanie
Strana 247

Počet hlasov

3%

Prekrúžkovaní

0,2%

Prekrúžkovaní

SMER - SD

737 481

22 124

9

5 216

20

SaS

315 558

9 467

11

5 216

15

OĽaNO

287 611

8 628

16

5 216

23

SNS

225 386

6 762

8

5 216

13

KOTLEBOVCI - ĽSNS

209 779

6 293

7

5 216

9

SME RODINA

172 860

5 186

7

5 216

7

MOST - HÍD

169 593

5 088

13

5 216

13

#SIEŤ

146 205

4 386

9

5 216

Spolu

80

Zdroj: www.statistics.sk

246
247

http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/data04.html
Prepočty boli uskutočnene na základe výsledkov volieb do NR SR v roku 2016. http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/data02.html

9
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MORATÓRIUM

VÄZNI A AMNESTIA

Veľkou témou konca roka 2019 je moratórium na prieskumy,
ktoré sa zvýšilo zo 14 dní na neuveriteľných 50 dní. SaS sa
jasne vyjadrila a tento krok považuje za protiústavný. 248
Moratórium by podľa nás nemalo trvať zbytočne dlho,
pretože to občanom obmedzuje ústavou garantované
politické práva.

Obmedzovanie volebného práva bolo vždy citlivou témou,
no sme presvedčení, že občania nachádzajúci sa vo výkone
trestu, čiže väzni, by nemali mať možnosť voliť. Dôvod
pozastaviť väzňom volebné právo je zrejmý – ak by volili len
väzni, zvolili by si napríklad v prezidentských voľbách takého
kandidáta, ktorý im sľúbi milosť či amnestiu, čo je v priamom
rozpore so záujmami spoločnosti a nehrá rolu, že väzňov
je len niekoľko tisíc. V súvislosti s týmto zároveň vnímame
negatívne aj amnestiu. Amnestia na rozdiel od milosti nemá
po páde minulého režimu žiadne reálne opodstatnenie.
Po prvé, udelenie amnestie spôsobuje nárast kriminality
a po druhé, dehonestuje a marí prácu vyšetrovateľov,
prokurátorov a sudcov, ktorí sa snažili o to, aby dané osoby
za svoje skutky čelili spravodlivosti.

NÍZKA VOLEBNÁ ÚČASŤ
Rovnako veľkou témou, no už niekoľko rokov, je nízka
volebná účasť. V priemere chodí voliť 41,95 % voličov. 249
V SaS považujeme zvýšenie volebnej účasti za dôležité,
pretože čím viac voličov, tým je robustnejší a legitímnejší
mandát. Sme jednoznačne proti povinnej účasti na voľbách,
pretože odmietame vytvárať umelé čísla účastí. Naopak,
naším cieľom je riešiť zdroje tohto problému.
Hlavný zdroj problému je volebný deň, ktorý je stanovený
na sobotu. Sobota je pre mnohých voľným dňom a nájde sa
veľké množstvo ľudí, ktorí si tento voľný deň nechcú „pokaziť“
voľbami. Sú tu aj voliči, ktorí sú v čase volieb mimo svojho
bydliska a nedokážu odvoliť ani v inom okrsku (napríklad
sú na horách).
Všeliekom na tieto problémy má byť voľba cez internet. SaS
voľbu cez internet podporuje, no musíme upozorniť
na niektoré riziká, najmä na to, že voľba môže byť buď tajná
(nikto nevie, koho ste volili), alebo bezpečná (nedochádza
k podvodom), no nevie byť oboje súčasne. Do momentu,
kým sa nenájde elegantné riešenie pre voľby cez internet,
budeme naďalej zdokonaľovať súčasný systém.

248

249
250
251

Riešenia SaS:
5/
Navrhujeme, aby sa odmeny za účasť vo volebnej
komisii vyrátavali ako 1,5- násobok z priemernej
mzdy v kraji. 250
6/
Presadíme, aby sa voľby županov (predsedov VÚC)
vykonávali opäť ako dvojkolové a primátorské a
starostovské voľby tiež vykonávali ako dvojkolové. 251

Čl. 26 (4) ústavy: „Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu
práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ Stanoviť moratórium na 50 dní nie je rozhodne nevyhnutné, pretože
neporušuje nič z uvedeného.
Výpočet bol vytvorený zrátaním všetkých posledných účastí vo voľbách (do NR SR, EP, VÚC, samospráv a za prezidenta [1+2 kolo]) a vydelením ich súčtu (6). Všetky výsledky
si môžete skontrolovať tu: http://volby.statistics.sk/index.html
Nízka účasť v komisii súvisí práve so spomínanou výškou odmeny, ktorú by bolo potrebné zvýšiť, pretože dostať za takmer celý deň práce (20 až 24 hodín) okolo 40 eur
odrádza mnohých záujemcov o túto činnosť. Druhou rovinou je fakt, že niektorí tam idú práve z dôvodu privyrobiť si a zvýšenie odmeny by bolo pre nich prínosom.
Tento princíp sa budeme snažiť zakotviť v ústave, aby s ním nebolo možné politicky manipulovať.

7/

14/

Zavedieme jeden volebný obvod vo VÚC voľbách
(veľkosť župy) a v komunálnych voľbách, kde by bol jeden
obvod územie mesta (resp. mestskej časti) či obce. 252

Uľahčíme voľbu zo zahraničia tak, aby bolo možné voliť
na zastupiteľských a konzulárnych úradoch SR v zahraničí.
Zároveň zjednodušíme voľbu poštou aj v zahraničí.

8/

15/

Zmeníme kvórum pre preferenčné hlasy. Namiesto
kvóra 3 % počtu hlasov pre stranu navrhujeme 2 promile
(0,2 %) všetkých voličov. 253

Navrhneme, aby mali väzni počas výkonu trestu
pozastavené volebné právo. 256

9/

Zrušíme amnestiu a ponecháme len milosť.

Žiadame, aby moratórium (na kampaň, ako aj na
prieskumy) platilo len v deň volieb.
10/
Chceme zlúčiť prezidentské voľby s eurovoľbami, ktoré
majú pevný termín. 254
11/
Zavedieme, aby sa všetky voľby vykonávali v piatok
(namiesto soboty).
12/
Kto sa zúčastní volieb, dostane deň voľna (ideálne v
deň volieb, to závisí však od dohody so zamestnávateľom).
Ako kompenzáciu pre zamestnávateľov dňa voľna za
účasť na voľbách sa zruší štátny sviatok Deň Ústavy SR. 255
13/
Rozšírime a uľahčíme voľbu poštou tak, aby bolo možné
voliť vo všetkých voľbách a referendách aj z bydliska na
území SR v predstihu.

251
252
253
254

255

256

16/

REFERENDUM
Strana SaS podporuje priamu demokraciu a referendum
vníma ako vhodný nástroj na presadenie vôle voličov. Inštitút
referenda je fakticky nefunkčný a je zjavné, že ak majú mať
voliči možnosť reálne v referende rozhodovať, je potrebné
prijať niektoré zmeny. Zároveň však vidíme riziká spojené
s úplným a príliš rýchlym odstránením všetkých podmienok
na uskutočnenie a platnosť referenda.
CELOŠTÁTNE REFERENDÁ
Všetci si pamätáme, ako Marian Kotleba zbieral podpisy
na uskutočnenie referenda o vystúpení z EÚ a z NATO. Sme
presvedčení, že vystúpenie z EÚ či NATO nie je väčšinová
vôľa voličov, napriek tomu by referendum po zrušení kvóra
mohlo byť úspešné, pretože by sa ho mohlo zúčastniť
pokojne len pár desiatok tisíc voličov, pričom by väčšinu
tvorili odporcovia EÚ či NATO. To, čo nám chýba, je lehota,
dokedy sú vyzbierané podpisy platné, pretože po istom
čase už môžu byť niektorí z podpísaných občanov zosnulí,
alebo len mohli zmeniť názor na daný problém. Problém
vidíme aj v nejednoznačnosti ústavy, vďaka čomu je možné

Tento princíp sa budeme snažiť zakotviť v ústave, aby s ním nebolo možné politicky manipulovať.
Dnes je volič pri výbere kandidáta limitovaný obvodom, v ktorom žije. Chceme, aby si občan mohol slobodne vybrať ktoréhokoľvek zástupcu bez ohľadu na to,
z ktorého obvodu pochádza.
Posledných volieb sa zúčastnilo 2 648 184 voličov a 2 promile (0,2 %) z tohto počtu je 5 296. V posledných voľbách do NR SR by sa prekrúžkovalo o 29 kandidátov viac.
o je na jednej strane zohľadnenie silnej vôle voličov, na druhej strane to nerozhádže komplet celý tím, ako by sa stalo, keby neexistovali politické strany.
Týmto krokom chceme ušetriť finančné prostriedky a zároveň zvýšiť účasť na eurovoľbách. Ak by prezident z nejakého dôvodu nemohol pokračovať vo výkone svojej funkcie,
tak by sa konali doplňujúce voľby a nový prezident by mal mandát do ďalších euro/prezidentských volieb. Ak by sme prišli o prezidenta do 12 mesiacov pred ďalšími voľbami,
jeho právomoci a oprávnenia budú rozdelené podľa čl. 105 ústavy medzi vládu, predsedu vlády a predsedu parlamentu, kým nebude v riadnych voľbách zvolený
nový prezident.
Pokiaľ by bolo zároveň schválené zlúčenie volieb, tak by to na obdobie 12 rokov vychádzalo takto: 3-krát voľby do NR SR (každé 4 roky); cca 4,8-krát voľby
do euro/prezidentských (každých 5 rokov, 1. + 2. kolo prezidentských = 12/5*2) a 3-krát voľby do samosprávnych celkov (každé 4 roky fixne). To je dokopy v priemere 10,8 dňa.
Zrušený štátny sviatok vychádza v období 2020-2031 na 9 pracovných dní (Po-Pia).
Samozrejme, ak sa výkon trestu skončí, volebné právo im bude automatický obnovené.
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prijať výsledok referenda len ako zákon, ktorý musí prejsť
hlasovaním NR SR. Poslanci NR SR majú však ústavou
garantovaný voľný mandát. To znamená, že sa nemusia
pri hlasovaní riadiť výsledkom referenda a teoreticky môžu
ľudom prijaté referendum odmietnuť.

21/

OBECNÉ REFERENDÁ

NR SR A LEGISLATÍVNY PROCES

Iná situácia je pri obecných referendách, kde je potrebných
30 percent podpisov na vyhlásenie referenda a účasť
nadpolovičnej väčšiny voličov, aby miestne referendum bolo
platné. Najmä vo väčších mestách je problém s podpismi,
ale aj s účasťou.

NR SR je náš jediný ústavodarný a zákonodarný orgán.
Má 150 poslancov, ktorí prijímajú zákony, volia kandidátov
za ústavných sudcov a pod. Poslanec má pri tvorbe zákona
oproti ministrovi niekoľko zvýhodnení. Poslanecký návrh
nemusí na rozdiel od vládneho prejsť pripomienkovým
konaním verejnosťou či obsahovať vyhodnotenie dosahov.
Takáto nevyváženosť len zbytočne podnecuje vládne strany
navrhovať zákony prostredníctvom poslancov a vyhnúť
sa spomínaným procesom.

Riešenia SaS:
17/
Organizátor referenda bude mať právo požiadať o
konanie referenda v deň najbližších volieb, pri
súčasnom dodržaní technických lehôt. 257
18/
Podpisy na podpisových hárkoch pod petíciou, ktorou
sa žiada vyhlásenie referenda v určitej otázke, by mali
byť použiteľné len 24 mesiacov od začiatku zbierania
podpisov. 258
19/
Navrhneme také ústavné zmeny, aby výsledky referenda
boli záväzné a nevyžadovali žiaden ďalší súhlas
(parlamentu, prezidenta a pod.). 259
20/
Znížime petičné prahy na vypísanie miestneho
referenda v obciach od tisíc do 10-tisíc obyvateľov na
20 percent oprávnených voličov, v mestách nad 10-tisíc
obyvateľov na 10 percent. V obciach do tisíc obyvateľov
ponechať dnes platných 30 percent.

257
258

259

Zrušíme minimálnu účasť voličov pre platnosť
miestneho referenda.

Pri druhom čítaní môžu poslanci podávať pozmeňovací
návrh. No neraz sa stalo, že pozmeňovací návrh neupravoval
prerokovaný zákon, ale vytváral, či upravoval iný. Tento
pozmeňovací návrh, ktorý sa netýka navrhovaného
zákona je tzv. „prílepok“. Problém vidíme aj v skrátenom
legislatívnom konaní. Oba tieto nástroje sú zneužívané
na prijímanie či úpravu zákonov, ktoré akútne potrebuje
nejaká vládna strana a normálnym legislatívnym procesom
by sa daný zákon nestihol prijať.
Okrem úmyselného zneužívania systému sa občas stanú
aj chyby. Tieto chyby sa stávajú hlavne v prípadoch ak je
zákon prerokovaný v druhom a treťom čítaní počas jednej
schôdze. Potom poslanci prosia prezidenta, aby vrátil zákon
späť do parlamentu. Takýto prístup nie je správny, pretože
by si poslanci mali byť vedomí, za aký zákon hlasujú ešte
pred hlasovaním.
OPOZÍCIA A ROKOVACÍ PORIADOK
Nepáčia sa nám časové limity pre poslancov, ministrov
a podpredsedov NR SR alebo iné body obmedzujúce
poslanca v jeho práci, ktoré slúžia skôr ako nástroj represie

Doteraz bolo uskutočnených osem referend a len jediné bolo platné s účasťou 52,15 % oprávnených voličov. Najvýhodnejšie by pre organizátora bolo, pokiaľ by
sa referendum konalo súbežne s voľbami do NR SR, keďže tie ako jediné presahujú pravidelnú účasť viac ako 50 % oprávnených voličov.
Obdobný návrh zákona už raz predkladal podpredseda parlamentu a poslanec za SaS Martin Klus. Viac sa o tejto zmene môžete dočítať na jeho Facebookovej stránke:
https://www.facebook.com/martin.klus/posts/2336270079925586?comment_id=2336315729921021&reply_comment_id=2336511836568077&comment_
tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
Pokiaľ prejdú nami navrhované zmeny, sme pripravení viesť politickú a odbornú diskusiu o zmenách referendových podmienok na celoštátnej úrovni s cieľom znížiť
počet potrebných podpisov z dnešných 350 tisíc a znížiť resp. zrušiť potrebné kvórum pre platnosť referenda.

a šikany, než aby akokoľvek zlepšovali poriadok v rokovacej
sále. Po tom, čo poslanci vládnej koalície odignorovali
rozpravu o návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi
vlády, sme boli nútení nájsť riešenie aj na tento problém.
Nie je možné, aby obštrukcie zo strany vládnych strán
neumožňovali pracovať opozičným poslancom.

Regulačnými a kontrolnými inštitúciami sú napríklad:
Najvyšší kontrolný úrad,
Národná banka Slovenska,
Národný bezpečnostný úrad,
Poštový regulačný úrad,

TROJDEĽBA MOCI

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť,

Sme za jasné oddelenie legislatívy od exekutívy. Deľbu moci
poznáme už od roku 1748 a delíme ju na zákonodarnú
(legislatívnu), výkonnú (exekutívnu) a súdnu. Okrem iného
sa pri deľbe moci hovorí o zásade nezlučiteľnosti týchto
troch zložiek moci. Sudca nesmie byť zároveň poslancom,
poslanec zároveň primátorom atď., ale poslanec NR SR môže
byť súčasne napríklad poslancom mestského zastupiteľstva,
pretože obe tieto pozície patria pod zákonodarnú moc.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv,
Úrad jadrového dozoru,
Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej
činnosti,
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb,

Taktiež musíme reagovať na ústavných sudcov, ktorí
nedávno konali svojvoľne a odstránili časť textu z ústavy.
Myslíme si, že Ústavný súd SR sa má v prvom rade riadiť
Ústavou SR, a nie rušiť jej časti a už rozhodne nesmie
rozhodovať o takých ústavných zákonoch, ktoré sa priamo
dotýkajú jeho činnosti. Hovoríme o tom, ako Ústavný
súd SR zrušil bezpečnostné previerky pre sudcov. Znova
vychádzame z už spomínanej deľby moci a pridávame druhú
zásadu, a to rovnováhu moci. Ústavný súd rozhodnutím
zrušiť časť ústavy de facto vytvoril precedens, že môže meniť
znenie Ústavy SR, a tým blokovať napríklad NR SR, na čo
nemá právo.
NEZÁVISLOSŤ REGULAČNÝCH A KONTROLNÝCH
INŠTITÚCIÍ
Väčšia nezávislosť regulačných a kontrolných inštitúcií
je podľa nás dôležitá. Inšpirovať sa môžeme verejnými
vypočutiami kandidátov na ústavných sudcov, kde si každý
občan mohol prostredníctvom živého prenosu alebo
zo záznamu pozrieť, aké názory zastáva daný kandidát.

260

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
Úrad pre verejné obstarávanie,
Ústav štátnej kontroly a veterinárnych biopreparátov
a liečiv,
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,
Verejný ochranca práv.

Riešenia SaS:
22/
Zavedieme pripomienkovanie poslaneckých návrhov
medzi prvým a druhým čítaním. 260

Ďalej navrhujeme, aby predseda NR SR do 48 hodín od momentu, kedy prejde návrh prvým čítaním, zverejnil tento návrh na stránke Slov-lex a verejnosť bude mať 15 dní
na pripomienkovanie návrhu. Začleníme poslanecké návrhy zákonov a pozmeňujúce návrhy zákonov, ktoré prešli do druhého čítania, do procesu posudzovania vplyvov
dopadov politík a analýzy ich účelnosti a efektívnosti. Zavedieme posúdenie vplyvu regulácie (RIA) do počiatočných štádií politického procesu tvorby regulačných návrhov.
Vecne príslušné ministerstvá budú hodnotiť poslanecké návrhy zákonov vo vzťahu k svojim zákonom a dávať odborné stanoviská k týmto návrhom. Zmena čl. 31
Legislatívnych pravidiel Vlády Slovenskej republiky: zmena znenia, že predseda NR SR požiada vládu o stanovisko k poslaneckému návrhu zákona v každom prípade
(súčasné znenie: „ak požiada“). Príkladmi nekvalitných poslaneckých pozmeňujúcich návrhov boli: ak sa v druhom čítaní schvália pozmeňujúce alebo doplňujúce poslanecké
návrhy, tretie čítanie je hneď druhý deň, ak NR SR nerozhodne inak – v praxi NR SR takmer vždy rozhodne inak a hlasuje sa „ihneď“; pozmeňujúcim návrhom bolo tiež
schválené 50-dňové moratórium.
Ďalej navrhujeme, aby predseda NR SR do 48 hodín od momentu, kedy prejde návrh prvým čítaním, zverejnil tento návrh na stránke Slov-lex a verejnosť bude mať
15 dní na pripomienkovanie návrhu.
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23/
Poslanecké návrhy vrátane pozmeňujúcich návrhov musia
obsahovať vyhodnotenie dosahov. 261
24/
Zakážeme nepriame pozmeňujúce návrhy, tzv. „prílepky“ 262
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25/
Skrátene legislatívne konanie bude musieť schváliť
najmenej 90 poslancov.
26/
Zavedieme lehotu medzi 2. a 3. čítaním, a to najmenej
5 dní.
27/
Zrušíme obmedzenia na primeranú grafickú vizualizáciu
počas rozpravy.
28/
Zavedieme, aby rozprava o odvolaní ministra, premiéra
alebo funkcionára NR SR prebiehala bez ohľadu na
uznášaniaschopnosť. 263
29/
Schválime, aby poslanec NR SR nesmel súbežne vykonávať
žiadnu exekutívnu funkciu (napr. primátor, starosta,
predseda VÚC, riaditeľ Sociálnej poisťovne). 264
30/
Navrhneme explicitný zákaz Ústavnému súdu SR meniť
znenie Ústavy SR (už dnes na to nemá právo, avšak už raz
tak spravil).
31/
Verejným vypočutím kandidátov zlepšíme nezávislosť
regulačných a kontrolných inštitúcií. 265
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Ide o tzv. doložku vybraných vplyvov. Predkladateľ v nej uvádza, či bude mať navrhovaný právny predpis vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie,
životné prostredie, informatizáciu, služby verejnej správy pre občana, alebo či bude mať sociálne vplyvy. V prípade, ak bude mať navrhovaný právny predpis vplyv
na podnikateľské prostredie, je predkladateľ povinný uskutočniť konzultácie s ich zástupcami, a teda zapojiť časť verejnosti do jeho tvorby.
O neústavnosti tzv. „prílepkov“ rozhodol v ČR Ústavný súd ČR a označil to: „...za nežádoucí jev, nekorespondující se smyslem a zásadami legislativního procesu, je nutno označit
situaci, kdy jedním zákonem jsou novelizovány zákony vzájemně obsahově bezprostředně nesouvisející, k čemuž dochází např. z důvodu urychlení legislativní procedury,
a to začasté formou podaných pozměňovacích návrhů.“ Viac nájdete tu: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-77-06
Rozprava sa otvorí v plánovanom čase (alebo v čase najbližšom možnom, ak ju nebude možné otvoriť v plánovanom čase) a člen vlády, ktorého sa týka odvolávanie, musí
sedieť v rokovacej sále NR SR. Týmto krokom docielime to, že poslanci budú môcť konfrontovať člena vlády. O uznášaniaschopnosti by sa hlasovalo až tesne pred začatím
hlasovania o vyslovení nedôvery členovi vlády. Samozrejme stále bude potrebné zozbierať 30 hlasov na podanie návrhu na odvolanie.
Okrem toho, že nie je možné tieto funkcie vykonávať so 100 % nasadením, ide aj o konflikt záujmov.
Taktiež sa nebránime možnosti zapojenia širokého spektra relevantných inštitúcií do výberového procesu.

Skratky
CoG

Centre of Government (Centrum vládnutia)

NKÚ

Severoatlantickej zmluvy (Severoatlantická aliancia))

DPFO

Daň z príjmov fyzických osôb

NR SR

Najvyšší kontrolný úrad

DPH

Daň z pridanej hodnoty

OECD

Národná rada Slovenskej republiky

EK

Európska komisia

PHARE

EKS

Elektronický kontraktačný systém
(Elektronizácia verejného obstarávania)

Organisation for Economic Co-operation and Development
(Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj)

PHZ

EP

Európsky parlament

Poland and Hungary Assistance for Restructuring of their
Economies (Národný program – predvstupová pomoc EÚ
na vstup do EÚ)

ESO

Program ESO – Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná
správa

RIA

Predpokladaná hodnot zákazky

SAPARD

Stratégia lepšej regulácie

SOÚ

Osobitný prístupový program pre poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka Spoločné obecné úrady

SPP

Slovenský plynárenský priemysel

SŠHR

Správa štátnych hmotných rezerv SR

ŠKD

Školský klub detí

TCO

Total Cost of Ownership – celkové náklady vlastníctva

ÚHP

Útvar hodnoty za peniaze

ÚMS

Únia miest Slovenska

ÚPSVaR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

UPVII

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

ÚVO

Úrad pre verejné obstarávanie

VÚC

Vyšší územný celok (aj samosprávny kraj)

ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska

ZOMOS

Združenie občanov, miest a obcí Slovenska

EŠIF

Európske štrukturálne a investičné fondy

EÚ

Európska únia

GP

Goldplating (zavádzanie európskych regulácií
vo väčšom ako nutnom rozsahu)

IKT
IS
IT
KC
KPI
MAS
MHD
MV SR
NAKA
NASES
NATO

Informačno–komunikačné technológie
Informačný systém
Informačné technológie
Klientské centrum
Key Performance Indicators (kľúčové ukazovatele výkonnosti)
Miestne akčné skupiny
Mestská hromadná doprava
Ministerstvo vnútra SR
Národná kriminálna agentúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
North Atlantic Treaty Organization (Organizácia

