
 
 
 

 
 

Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia, Kresánkova č. 8, Bratislava 4 
Zapísaná v registri neziskových organizácií dňa 27. 10. 2009 pod č. OVVS-27679/298/2009-NO 

 
 

Projekt 
Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej  

samosprávy 
Kód projektu v ITMS2014+ : 314011Q463 

 
 

KONCEPCIA PARTICIPÁCIE OBČANOV 

V OBLASTI VEREJNÝCH FINANCIÍ 

NA ÚROVNI ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY 

- Návrh - 
Verzia 1.0 

Kód merateľného ukazovateľa: P0178 
 
 
 
 

Vypracovali: 

Ing. Marián Kováč, PhD. 

PhDr. Silvia Matúšová, CSc. 

Bratislava 6. decembra 2020 

 
Pripomienkoval a schválil: 

JUDr. Ing. František Palko, PhD. 



OBSAH 

OBSAH ....................................................................................................................................... 2 

1 Úvod ................................................................................................................................... 3 

1.1 Metodológia spracovania koncepcie ............................................................................ 3 

2 Analýza východísk súčasného stavu riešenej problematiky .......................................... 5 

2.1 Východiská koncepcie participácie občanov v oblasti verejných financií .................. 5 

3 Analýza súčasného stavu participácie v programovom rozpočtovaní územnej 

samosprávy ................................................................................................................................ 8 

3.1 Úvod do analýzy ............................................................................................................... 8 

3.2 Určovanie súvislostí realizácie participatívneho rozpočtovania v praxi ........................... 8 

3.3 Výsledky analýzy a hodnotenia participatívneho rozpočtovania v praxi ........................ 13 

3.4 Zhrnutie spôsobov realizácie participatívneho rozpočtovania samosprávy .................... 24 

3.5 Prieskum názorov a postojov občanov k participatívnemu rozpočtovaniu ..................... 27 

4 Úlohy samospráv pri zvyšovaní účasti občanov na participatívnom financovaní .... 32 

4.1 Model konzultácie ........................................................................................................... 34 

4.2 Model interakčných vzťahov .......................................................................................... 35 

4.3 Model partnerstva ........................................................................................................... 36 

4.4 Model smart city ............................................................................................................. 37 

5 Zhrnutie a závery ............................................................................................................ 40 

Zoznam použitých zdrojov a ďalšej literatúry ..................................................................... 41 
 



1 ÚVOD 
 

Projekt Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni 

územnej samosprávy (kód projektu ITMS2014+ 314011Q463) je okrem iných oblastí 

zameraný aj na: 

- zvyšovanie porozumenia občanov verejným financiám a verejným politikám, 

- zapájanie občanov do verejných rozhodnutí v oblasti verejných financií, 

- posilnenie účasti širokej verejnosti na rozhodovacích procesoch na úrovni 

samosprávy. 

Projekt v prekladanej koncepcii prezentuje posudzovanie súčasného stavu využívanie 

aspektov participatívnosti verejných financií, tzv. participatívnych rozpočtov. Koncepcia 

participácie občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy si tak kladie 

za cieľ: 

Ø Poukázať na súčasný stav ako výsledky posúdenia využívania rôznych foriem a typov 

participatívnych rozpočtov na úrovni územnej samosprávy 

Ø Sformulovať návrhy a odporúčania orgánom územnej samosprávy v oblasti zvyšovania 

participatívnosti občanov v problematike verejných financií, 

Ø Identifikovať  špecifiká vnímania participatívnosti z pohľadu samosprávy, ale aj 

samotných občanov 

Ø Sumarizovať získané poznatky a vyvolať verejnú diskusiu zameranú zvyšovanie 

povedomia o pozitívnych vplyvoch zapájania občanov do danej problematiky 

1.1 Metodológia spracovania koncepcie 
 

Pri spracovaní Koncepcie participácie občanov v oblasti verejných financií na úrovni 

územnej samosprávy sme vychádzali z originálnych projektových zdrojov získaných 

prostredníctvom aplikácie metód analýzy, syntézy, vedeckej abstrakcie a z dostupných 

informačných zdrojov. Z originálnych projektových zdrojov je potrebné vyzdvihnúť 

predovšetkým aplikáciu metódy analýzy Delphi a následnej kritickej analýzy, ktoré sú 

založení na metódach expertného hodnotenia. Čo sa týka ostatných dostupných zdrojov, tieto 

rozdeľujeme na verejne prístupné zdroje z web stránok a iných verejných materiáloch 

príslušných samospráv a usmernení publikovaných ústrednými orgánmi štátnej správy, 

a zdroje získané dotazovaním, štruktúrovaným rozhovorom a inými prieskumnými metódami 

na mieste alebo online. 



- Nadväzné dokumenty a iné materiály z originálnych projektových zdrojov: 

o mapovania a analýzy tvorby verejných rozpočtov v samosprávnom území 

(VÚC Trenčín, Trnava, Nitra; obce a mestá ako napríklad Košeca, Partizánske, 

Nové Zámky, Zlaté Moravce, Biely Kostol) 

o Analýza súčasného stavu aplikácie prvkov strategického plánovania v 
programovom rozpočtovaní územnej samosprávy; 

o  Koncepcia informovanosti občanov v oblasti verejných financií na úrovni 
územnej samosprávy 

V prípade participatívneho rozpočtovania nie je stanovená povinnosť zaviesť takýto systém 

do praxe, preto pri hodnotení súčasného stavu aplikácie vychádzame z predpokladu, že nie 

každá samospráva musí myť tento systém zavedený. 

Zaoberáme sa preto hodnotením toho, či má samospráva zavedený systém participácie pri 

rozpočtovaní a následne v prípade, že áno, hodnotíme úroveň rozvinutosti súvisiacich 

procedúr, systémov a podkladov vo vzťahu k ich dostupnosti pre širokú skupinu občanov, 

prehľadnosti a transparentnosti. 

Podkladom pre realizáciu expertného hodnotenia je dotazník pozostávajúci z 10 otázok, každá 

s 3 preddefinovanými odpoveďami. Tieto sú zoradené od najmenej sofistikovaných po 

najviac, pričom následne sa im prideľujú body, s cieľom aplikácie semi-kvantitatívneho 

hodnotenia. Zodpovedajúce bodové hodnotenie odpovedí: a) predstavuje 0 bodov; b) 1 bod a 

c) 2 body. V prípade, ak otázka nie je pre hodnotenú samosprávu relevantná z dôvodu, že 

príslušný princíp neuplatňuje, potom bodové hodnotenie je 0 bodov. 

Na záver sa spočíta bodové hodnotenie všetkých otázok a výsledok sa vyhodnotí na stupnici 

od 0 po 20 bodov. Pri expertnom hodnotení sa v zmysle metodiky Delphi postupuje 

spôsobom vzájomného zosúlaďovania, diskusie a dosahovania konsenzu za účelom získania 

jedného výsledku, ktorý sústreďuje názory oboch expertov. 

Tabuľka 1 Scorecard pre hodnotenie programového rozpočtovania 
 
 
 
 

Zdroj: Metodika pre hodnotenie programového a participatívneho rozpočtovania 

Bodový výsledok do 10 bodov vrátane znamená, že samospráva má v danej oblasti značné 

rezervy a pomerne veľký priestor na zlepšenie. Bodový výsledok od 11 do 16 bodov vrátane 

znamená, že samospráva zvládla zavedenie daného aspektu rozpočtovania na základnej 

úrovni, ale má priestor na zlepšenie. Bodový výsledok 17 a viac bodov znamená, že 



samospráva je v danej oblasti značne pokročilá a môže slúžiť ako príklad menej úspešným 

samosprávam. 
 

2 ANALÝZA VÝCHODÍSK SÚČASNÉHO STAVU RIEŠENEJ 

PROBLEMATIKY 

 
2.1 Východiská koncepcie participácie občanov v oblasti verejných 

financií 

Občianska participácia znamená konkrétnu účasť občanov a verejnosti na verejnej 

diskusii a na rozhodovaní v rôznych oblastiach ovplyvňujúcich spoločnosť ako celok 

a príslušné územia s cieľom dosiahnuť kvalitnejšie verejné rozhodnutia. 

Dialóg predstaviteľov samosprávy s verejnosťou má za cieľ využiť poznatky a 

zručnosti dotknutých subjektov, optimalizovať navrhované opatrenia z hľadiska potrieb, 

záujmov a kvality života obyvateľov, podnikateľských subjektov a ďalších aktérov, plánovito 

šíriť informácie v najširšom okruhu zainteresovaných strán ako stakeholderov. Základným 

predpokladom úspešnej účasti verejnosti na procesoch tvorby návrhov opatrení a ich 

implementácie je pravdivé, úplné a nestranné informovanie verejnosti a zainteresovaných 

strán, konzultácie s verejnosťou a zapájanie verejnosti do riešenia problémov a hodnotení ich 

dosahov. 

Verejnosť predstavuje jednu alebo viacero fyzických osôb, právnických osôb, ich združenia, 

organizácie alebo skupiny. Tzv. zainteresovaná verejnosť má alebo môže mať záujem na 

riešení problémov alebo má záujem a potrebu sa k nim vyjadriť. Verejnosť nemožno pokladať 

za jednoliaty a nemenný celok. Ide o stále sa meniacu množinu občanov, ktorí sa zoskupujú 

na základe spoločne pochopeného záujmu (Schöffel - Jamečný – Ondrejičková, 2014, s. 44). 

Existujú rôzne typy verejnosti s odlišnou početnosťou. V jednotlivých fázach posudzovania 

návrhov opatrení sa verejnosť môže meniť. 

Stakeholderi predstavujú verejnosť alebo organizácie, ktoré majú skutočný záujem 

posúdiť určité problémy. K stakeholderom zaraďujeme jednotlivcov, skupiny občanov, 

skupiny podnikateľov, verejné záujmové skupiny, priemyselné, obchodné, poľnohospodárske, 

zdravotnícke, miestne spolky a združenia, mimovládne organizácie, ochranárske hnutia, 

občianske združenia a občianske iniciatívy, ktoré sú s územím prepojené. 

Verejnosť a stakeholderi môžu pôsobiť ako reálna sila v rozhodovacom procese až po 

svojej aktivizácii. Miera aktivizácie a participácie verejnosti závisí od stavu spoločnosti, 



najmä z hľadiska politickej kultúry, kultúry informovanosti a sociálnej naliehavosti riešenia 

problémov. 

Občania sa môžu k návrhom vyjadriť individuálne a kolektívne na stretnutiach s 

predstaviteľmi samosprávy alebo prostredníctvom: 

- občianskych iniciatív; 

- občianskeho združenia; 

- organizácie podporujúcej ochranu životného prostredia s viac ako dvojročnou 

pôsobnosťou, založenej podľa osobitných predpisov. 

Základom pre občiansku participáciu je plánovanie účasti verejnosti a 

zainteresovanie verejnosti na identifikovaní verejných záujmov, potrieb, hodnôt a priorít pred 

vydaním konečného stanoviska alebo rozhodnutia orgánu územnej samosprávy. Komunikácia 

samosprávy s verejnosťou by mala byť zmysluplná, plodná, obojstranná, bez snahy o 

manipuláciu. 

V procese občianskej participácie sa verejnosť dostáva do pozície prijímateľa 

adresovaných informácií a potenciálneho pripomienkujúceho subjektu alebo do pozície znalca 

miestnych podmienok. 

V prípade odmietania participácie občanov v uvedených procesoch sa ako dôvody 

uvádzajú (Gindlová et al., 2001), že: 

• občania sa necítia dostatočne reprezentovaní niekým iným z ozývajúcej sa menšiny; 

• nie sú presvedčení, že dôsledok alebo dosah posúdenia návrhu ich bezprostredne 
ohrozuje; 

• nie sú oboznámení so skutočnosťou, že budú rozhodnutím zasiahnutí alebo dotknutí; 

• principiálne neveria, že oni môžu vážne ovplyvniť rozhodnutie (sociálna apatia); 

• sú toho názoru, že rozhodnutie je už dávno urobené aj bez nich, a majú obavy, že by 
mohli byť šikanovaní. 

Preto je potrebné navrhnúť model občianskej participácie s cieľom: 

ü identifikovať verejné záujmy, sociálne potreby a hodnoty; 

ü zozbierať od verejnosti ďalšie ekonomické, sociálne a environmentálne informácie; 

ü informovať verejnosť o alternatívach riešení; 

ü rozvinúť partnerstvo „občan – verejnosť - územná samospráva – investori - záujmové 

združenia -mimovládne organizácie“; 

ü rozvinúť a udržať vzájomnú dôveru zúčastnených subjektov počas celého procesu 

(Schöffel - Jamečný – Ondrejičková, 2014, s. 50). 



 
 

Kľúčové východiská pre implementáciu participácie občanov možno formulovať takto: 

Ø Občianska participácia úzko súvisí s dôverou v obecných politikov. 

Ø Posilňovanie participácie občanov na spravovaní vecí verejných napomáha 

obmedzovaniu korupcie. 

Ø Stupeň občianskej participácie je vo vzájomnom vzťahu so sídelnou, či regionálnou 

identitou. 

Ø Od občanov nemožno požadovať zainteresovaný a zodpovedný postoj alebo mienku, 

pokiaľ nie sú objektívne oboznámení s alternatívami riešenia, ich predpokladanými 

dôsledkami a pokiaľ sa nestotožňujú s hodnotami, ktoré sa v rozhodovacom procese 

sledujú. 

Ø V procese participácie verejnosti na rozhodovaní sa využívajú klasické metódy a techniky 

(sociologický empirický prieskum, informačná kampaň, informačné centrum, 

pripomienkovanie a komentovanie, verejné prerokovanie, verejné diskusie, petícia za 

miestne referendum), ktoré treba doplniť novšími nástrojmi (poradné výbory, plánovacie 

workshopy, študentské workshopy, prechádzka m(i)estom – urban walk, cieľovo 

orientované diskusie – fokusové skupiny, ako aj odborné diskusné fórum). 

Ø Trojuholník partnerstva má obsiahnuť obecnú / regionálnu samosprávu, verejnosť a 

odbornú verejnosť, resp. akademickú verejnosť. 



3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU PARTICIPÁCIE V 

PROGRAMOVOM ROZPOČTOVANÍ ÚZEMNEJ 

SAMOSPRÁVY 

 
3.1 Úvod do analýzy 

 
V rámci územného vymedzenia realizácie celého Projektu, sme sa zamerali na tri 

samosprávne kraje, a to Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský samosprávny kraj. Ďalej tiež na 

obce a mestá alokované v územných celkoch týchto krajov, a to Biely Kostol, Košeca, Nové 

Zámky, Partizánske, Tvrdošovce, Zlaté Moravce. V každom skúmanom subjekte sme 

uskutočnili zisťovanie stavu participácie občanov pri programovom rozpočtovaní. Postupovali 

sme podľa Metodiky hodnotenia programového a participatívneho rozpočtovania, spracovanej 

ako čiastkový výstup tímom v rámci riešeného Projektu. V zmysle tejto metodiky sme 

sledovali 10 ukazovateľov participatívneho rozpočtovania, ktoré boli posudzované na základe 

aplikácie metódy Delphi a kritickej analýzy s využitím štruktúrovaného rozhovoru. Na 

štruktúrovanom rozhovore sa zúčastnili príslušné útvary ekonomiky a plánovania rozpočtu 

príslušných územných celkov prostredníctvom svojich zástupcov. Sumarizáciu získaných 

výsledkov sme uskutočnili podľa vopred pripravenej Metodiky a s využitím kritickej 

analýzy, ktorú aplikovali experti nášho odborného tímu. 

K analýze prispeli aj výsledky dotazníkového prieskumu, ktorý sme vykonali 5. júna 

2020 v skupine respondentov – seniorov pri ukončení vzdelávaco-osvetového programu 

Občiansky rozpočet na Univerzite tretieho veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne. Prostredníctvom dotazníka sme zisťovali skúsenosti respondentov 

s účasťou na participatívnom financovaní obce/mesta a samosprávneho kraja (Trenčiansky 

samosprávny kraj). 

3.2 Určovanie súvislostí realizácie participatívneho rozpočtovania v 

praxi 

Otázka č. 1: Má samospráva zavedený participatívny rozpočet v akejkoľvek forme? 

(expertné hodnotenie) 

a) Nie, nemá zavedený žiadny aspekt PART. 
 

b) Áno, má zavedené niektoré prvky participácie verejnosti na tvorbe rozpočtu. 



c) Áno, má zavedený fungujúci systém participatívneho rozpočtovania. 
 

Otázka 1 sa zaoberá participatívnym rozpočtom na samosprávnej úrovni vo všeobecnej rovine 

a skúma do akej miery a či vôbec ho príslušná samospráva má zavedený. Odpoveď poskytuje 

informáciu o tom, či particiatívny rozpočet existuje a do akej miery zavedený. 

Odpoveď “c” označuje, že participatívne rozpočtovanie funguje na úrovni skúmanej 

samosprávy v najvyššej možnej miere, teda v podobe aktívneho zapojenia občanov a 

dokumentačného zabezpečenia zo strany samosprávy. „Verejnosť môže sama navrhovať 

projekty a má priamo možnosť zapojiť sa do rozhodovacieho procesu o prerozdelení 

finančných prostriedkov na to vyčlenených.“ 

Pre odpoveď „b“ znamená, že participatívne rozpočtovanie je zavedené čiastočne, teda v 

podobe možnosti zapojenia občanov a dokumentačného zabezpečenia zo strany samosprávy. 

„Verejnosť má priamo možnosť zapojiť sa do rozhodovacieho procesu o prerozdelení 

finančných prostriedkov na to vyčlenených“. 

Pre odpoveď „a“ vyjadruje, že participatívne rozpočtovanie nie je vôbec zavedené. 
 

Otázka č. 2: Má samospráva v rozpočte vyčlenenú špecificky alokovanú čiastku 

prostriedkov na realizáciu malých občianskych projektov? (expertné hodnotenie) 

a) Nie, nemá špecificky alokovanú čiastku v rozpočte na občianske projekty. 
 

b) Áno, je to menej ako 1% celkových výdavkov rozpočtu. 
 

c) Áno, je to viac ako 1% celkových výdavkov rozpočtu. 
 

Rozsah výdavkov vyčlenených na participatívne rozpočtovanie je ukazovateľom vyspelosti 

systému participácie verejnosti na rozpočtovaní. Avšak na to, aby mal svoj zmysel, musí byť 

podporený systémom pozostávajúcim z pravidiel, dokumentačnej podpory a monitoringu, 

ktorý vytvorí za týmto účelom vedenie samosprávy. 

Otázka č. 3: Je verejnosť zapojená do rozhodovania o investičných projektoch 

samosprávy? (kombinované expertné hodnotenie a dotazovanie) 

a) Nie, o investičných projektoch rozhodujú poslanci zastupiteľstva. 
 

b) Áno, verejnosť hlasuje o preferencii vybraných investičných projektov a výsledky 

hlasovania môžu ale nemusia poslanci zobrať do úvahy pri rozhodovaní. 

c) Áno, váha získaných hlasov od občanov rozhoduje o poradí investičných projektov. 



Otázka 3 sa zaoberá metodikou realizácie rozhodovacieho procesu pri investičných 

projektoch z pohľadu participácie verejnosti. Investičné projekty sú v mnohých prípadoch 

technologicky a odborne náročné, preto by nebolo ani vhodné, aby rozhodnutie občanov 

jediným vhodným kritériom. Na druhej strane však máme projekty zamerané na vzdelávanie, 

šport, či voľný čas. Opäť, základom hodnotenia je systémové zabezpečenie a dokumentačná 

sila samosprávy v oblasti riadenia procesu participatívneho rozpočtovania. 

Otázka č. 4: Je hlasovanie verejnosti záväzné pri určovaní, ktoré projekty budú z 

rozpočtu podporené? (kombinované expertné hodnotenie a dotazovanie) 

a) Nie, hlasovanie verejnosti má iba odporúčací charakter. 
 

b) Čiastočne, pri určovaní poradia projektov sa okrem výsledkov hlasovania zohľadňujú 

aj iné kritériá (napr. hlasovanie odbornej komisie). 

c) Áno, hlasovanie verejnosti určuje poradie projektov, a teda aj to, ktoré budú z 

rozpočtu financované. 

Otázka 4 zisťuje mieru participácie občanov, teda, či ide o skutočnú participáciu a vyjadrenie 

stanoviska občanov, ktoré sa považuje za rozhodujúce, alebo sa jedná len o poradný hlas. 

Samozrejme, nie vždy je žiaduce, aby o niektorých projektoch, napríklad infraštruktúrneho 

charakteru rozhodovali občania namiesto odborníkov. Čo sa však týka samostatne 

vyčleneného participatívneho rozpočtu, ten by sa nemal týkať technicky náročnej 

infraštruktúry. Ide najmä o také schémy (resp. grantové schémy), kde samotní občania 

predkladajú vlastné projekty a následne hlasujú o ich finančnej podpore. Ktorý projekt získa 

najviac hlasov, ten bude podporený, resp. podporených bude toľko projektov, koľko 

finančných prostriedkov sa do schémy alokuje. 

Otázka č. 5: Aký je spôsob zberu / prezentácie návrhov projektov? (expertné 

hodnotenie) 

a) Výhradne elektronicky prostredníctvom emailu alebo webového formulára. 
 

b) Čiastočná kombinácia - samospráva využíva elektronický aj fyzický zber projektov, 

môžu sa teda zapojiť aj občania bez prístupu na internet, projekty však musia pripraviť v 

jednotnej štruktúre, inak sa na ne neprihliada. 

c) Úplná kombinácia elektronického a fyzického zberu projektov, samospráva prijíma 

projekty elektronicky a organizuje stretnutia s občanmi v území, projekty môžu podať občania 

aj ústnou formou a samospráva zabezpečí ich zápis a registráciu do elektronického systému. 



Otázka 5 sa zaoberá metodikou realizácie samotného participatívneho rozpočtovania. Na 

základe sledovania praxe konštatujeme, že existuje a uplatňuje sa viacero spôsobov, metód, 

nástrojov a postupov. Elektronická forma je nenáročná na zber a spracovanie, avšak 

neumožňuje zapojenie všetkých skupín občanov. Za optimálnu formu sa považuje taká 

kombinácia elektronického a fyzického zberu návrhov, ktorá zároveň umožňuje aj osvetu a je 

prístupná odbornej aj laickej verejnosti bez špecifických požiadaviek na digitálnu gramotnosť, 

alebo administratívne znalosti. 

Otázka č. 6: Má samospráva vyčlenené kapacity na spracovanie návrhov / hodnotenie 

projektov     predložených      verejnosťou?      (kombinované      expertné      hodnotenie 

a dotazovanie) 

a) Nie, projekty neprechádzajú hodnotením pred ich zaradením do hlasovania. 
 

b) Čiastočne, projekty hodnotia jednotlivé odbory samosprávy popri svojich bežných 

pracovných povinnostiach. 

c) Áno, samospráva vytvorila funkciu koordinátora na vyčlenený čas a určila 

zamestnancov na spracovanie a hodnotenie projektov predložených verejnosťou. 

Otázka 6, ktorá úzko súvisí s otázkou č. 8, sa zameriava na odborné technické hodnotenie 

navrhovaných projektov. Toto by malo zamedziť schváleniu projektov, ktoré by boli mimo 

vymedzenej oblasti, alebo takých, ktoré by nerešpektovali kompetencie príslušnej 

samosprávy, alebo boli v rozpore s existujúcim systémom a legislatívou (teda, aby sa 

neschvaľovali projekty, ktoré nie sú realizovateľné). 

Otázka č. 7: Aký je spôsob hlasovania o projektoch? (kombinované expertné hodnotenie 

a dotazovanie) 

a) Jednoduché: využíva sa jednoduché online hlasovanie prostredníctvom webstránky. 
 

b) Zabezpečené: využíva sa zabezpečené elektronické hlasovanie prostredníctvom 

platformy overujúcej unikátnosť odovzdaných hlasov. 

c) Kombinované: hlasuje sa fyzicky prostredníctvom hlasovacích lístkov doručených do 

domácností alebo v kombinácii s elektronickým hlasovaním. 

Otázka 7 rieši transparentnosť, spravodlivosť a dôveru občanov v systém participatívneho 

rozpočtovania. Úzko súvisí so spôsobom predkladania návrhov projektov, z hľadiska ich 

dostupnosti širokej verejnosti, bez diskriminácie alebo diskvalifikácie. Hlasovanie by malo 



byť dostatočne sofistikovane zabezpečené, aby nedošlo k opakovanému odovzdaniu hlasu od 

identického subjektu, alebo k nepovolenej manipulácii so získanými osobnými údajmi. 

Otázka č. 8: Má samospráva vytvorenú pozíciu koordinátora PART, ktorý zabezpečuje 

komunikáciu s verejnosťou aj dovnútra úradu? (expertné hodnotenie) 

a) Nie, proces koordinuje jeden z odborov úradu a komunikáciu s verejnosťou 

zabezpečuje predseda/primátor/starosta. 

b) Čiastočne, koordinácii sa venuje jeden alebo viacero zamestnancov úradu, ktorí ju 

vykonávajú popri iných povinnostiach. 

c) Áno, koordinácii sa venuje jeden alebo viacero zamestnancov úradu ako svojej hlavnej 

pracovnej náplni. 

Otázka 8 úzko súvisí s otázkou 6. Na zabezpečenie transparentného a starostlivého 

spracovania, vysokej úrovne komunikácie voči občanom a dôvery v celý systém 

participatívneho rozpočtovania je veľmi dôležité, aby bola problematika riešená aj kapacitne 

vhodnými a dôveryhodnými koordinátormi. 

Otázka č. 9: Má zavádzanie a zlepšovanie PART podporu politického vedenia 

samosprávy? (kombinované expertné hodnotenie a dotazovanie) 

a) Nie, politickí predstavitelia nie sú dostatočne informovaní o zavádzaní PART. 
 

b) Čiastočne, politickí predstavitelia zavádzanie PART podporujú, ale nie je to ich 

priorita. 

c) Áno, politickí predstavitelia aktívne podporujú zavádzania a zlepšovanie PART. 
 

Otázka 9 sa zaoberá kvalitou realizácie a ďalším rozvojom v oblasti participatívneho 

rozpočtovania. Miera a rozsah zapojenia politického vedenia do oblasti PART determinuje 

jeho dôveryhodnosť, kvalitu a transparentnosť. 

Otázka č. 10: Spolupracujú samosprávy miest a obcí s príslušným samosprávnym 

krajom v rámci VÚC pri tvorbe svojich systémov PART? (kombinované expertné 

hodnotenie a dotazovanie) 

a) Nie, každá samosprávna jednotka si určuje vlastné pravidlá a vyhodnocuje projekty 

osobitne. 

b) Čiastočne, samosprávy sa vzájomne informujú o svojich pravidlách a postupoch, 

vyhodnocovanie projektov však prebieha osobitne. 



c) Áno, postup pri určovaní pravidiel a vyhodnocovaní projektov v rámci 

participatívneho rozpočtovania je zo strany VÚC koordinovaný s obcami a mestami. 

Otázka 10 sa zaoberá budúcim rozvojom aj zameraním na maximalizáciu úžitku z realizácie 

projektov a dosiahnutých výsledkov. Úžitok je determinovaný nielen všeobecne pozitívnym 

vplyvom na miestnu komunitu, ktorá sa nie vždy dá ohraničiť jednou obcou, ale aj znížením 

administratívnej náročnosti pri rozložení na viacero územných celkov. 

3.3 Výsledky analýzy a hodnotenia participatívneho rozpočtovania v praxi 
 

Hodnotenie spôsobov realizácie participatívneho rozpočtovania samospráv 
 

Ako demonštruje nasledovný obrázok, všetky tri skúmané samosprávy majú zavedené 

participatívne rozpočtovanie, i keď na rôznych úrovniach rozpracovanosti. 
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NRSK TNSK TTSK 
 
 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Trenčiansky samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj 



Trenčiansky samosprávny kraj má zavedené participatívne rozpočtovanie na vysokej 

úrovni implementácie, ktoré podporuje otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy. 

Téme je venovaná samostatná záložka na webstránke v kategórie Financie s názvom 

Participatívny- komunitný rozpočet. 

V úvode TSK predstavuje participatívne rozpočtovanie, jeho históriu a význam. 

Jednoduchým spôsobom vysvetľuje, že participatívne rozpočtovanie umožňuje „ľuďom, ktorí 

platia dane, rozhodovať o ich využití“. Participatívne rozpočtovanie má vytvorené aj 

samostatné logo „Rozhoduj“. Vo forme infografiky je prezentovaný proces a časový 

harmonogram participatívneho komunitného rozpočtovania (PaKR). Participatívne komunitné 

rozpočtovanie sa uplatňuje od roku 2017 a je upravené všeobecne záväzným nariadením 

(VZN) TSK č. 22/2019, ktoré bolo schválené Uznesením zastupiteľstva TSK č. 381/2019 dňa 

25.11.2019, aj vďaka iniciatíve riešeného Projektu, ako čiastkový výsledok rokovaní expertov 

IHP s vedením samosprávneho kraja. 

Podľa VZN č. 22/2019 je cieľom PaKR vytvoriť obyvateľom TSK priestor 

spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít 

obyvateľov a komunít, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať 

správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného 

rozhodovania a obmedziť neželané javy ako klientelizmus a korupcia.”(článok 1 VZN). 

Trnavský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Trnavský samosprávny kraj 
 

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) má zavedený fungujúci systém participatívneho 

rozpočtovania (PR). Pilotný projekt PR sa realizoval v roku 2019 so zámerom „poskytnúť 

moderný nástroj podpory občianskeho aktivizmu obyvateľom kraja a tým podporiť realizáciu 

autentických občianskych a komunitných projektov.“ Tematike PR je venovaná samostatná 

webová stránka Participatívny rozpočet trnavskej župy https://tvorimekraj.sk/ a informácie o 

PR a možnostiach predkladať projekty poskytuje župa aj na facebookovej stránke 

https://www.facebook.com/tvorimekraj/. 



Participatívny rozpočet definuje župa ako „proces, na základe ktorého môžu 

obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu týchto 

miest či obcí.“ Umožňuje ľuďom, občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým 

organizáciám možnosť aktívne rozhodovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu o časti 

verejných financií, čím ich zapája do procesov riadenia vyššieho územného celku. Sloganom 

PR je „spoločne robíme náš KRAJ lepším“. Na stránke je uvedený popis 4 fáz procesu PR – 

nápad, projekt, rozhodovanie, financovanie. Participatívne rozpočtovanie je upravené v 

dokumente Zásady participatívneho rozpočtovania, ktoré sú schvaľované podľa Všeobecne 

záväzného nariadenia TTSK č. 44/2018 (čl. VIII) o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK. 

Nitriansky samosprávny kraj 
 

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) nemá zavedený štandardný systém 

participatívneho rozpočtovania (PR). Avšak aplikuje podporu financovania projektov 

realizovaných v rámci kraja. Tým, že tieto sú čiastočne financované z rozpočtu NSK. 

Dotácie z rozpočtu NSK sa poskytujú na základe všeobecne záväzných nariadení 

schválených zastupiteľstvom NSK (napr. VZN NSK o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na 

podporu rozvoja cestovného ruchu č. 7/2017 alebo VZN   NSK č. 3/2020 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu NSK na podporu kultúry a športu). Pod dotáciou sa rozumie nenávratný 

finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu NSK. . Dotácie sa poskytujú na podporu 

vybraných všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných 

účelov. Dotácie sa poskytujú na konkrétny účel – na cieľové oblasti, ktoré sú stanovené vo 

VZN a taktiež v príslušnej výzve, 

Okrem toho je NSK je určený, na základe rozhodnutia Vlády SR zo 14.5.2014, ako 

jeden zo sprostredkovateľkých orgánov (SO) pre Integrovaný regionálny operačný program 

(IROP), ktorý kraj taktiež používa čiastočne na rôzne komunitné aktivity. 

Mesto Nové Zámky 
 

Mesto Nové Zámky má zavedený participatívny rozpočet (ďalej len „PR“) od roku 

2019. Informuje o ňom na webstránke mesta pod záložkou Rozpočet mesta/Participatívny 

rozpočet https://www.novezamky.sk/participativny-rozpocet/d-31672. Je tu uveden kontaktná 

osoba, harmonogram procesu PR, Zásady tvorby a čerpania participatívneho rozpočtu pre 

Nové Zámky, potrebné formuláre, informácie o predložených projektoch v aktuálnom roku, 

informácie o zrealizovaných projektoch v roku 2019. Priebeh PR, úlohy a postavenie 

jednotlivých účastníkov PR upravujú Zásady tvorby a čerpania participatívneho rozpočtu pre 



Nové Zámky, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Nové Zámky, 

Uznesenie č. 200/111219 z 11.12.2019 (ďalej len „Zásady“). V úvode Zásad mesto 

informuje, že „PR pre Nové Zámky predstavuje nástroj samosprávy, ktorý podporuje aktívne 

zapojenie obyvateľov Nových Zámkov do správy a rozvoja mesta.“ Podrobnejšie informuje o 

jeho cieľoch akými je aktívna účasť na zlepšovaní kvality života v meste prostredníctvom 

vlastných nápadov, pochopenie mechanizmov fungovania mesta, podporiť skutočný záujem 

na projektoch a investíciách mesta, účasť na verejných rozhodnutiach samosprávy, vytvorenie 

priestoru pre aktivity a záujmy občanov zamerané na zlepšenie kvality života v meste. 

Mesto Partizánske 
 

Mesto Partizánske má zavedený participatívny rozpočet od roku 2016. Používa názov 

komunitný participatívny rozpočet (KPR) a informuje o ňom na webstránke mesta 

https://www.partizanske.sk/komunitny-participativny-rozpocet.phtml?id5=26327, kde 

vysvetľuje čo znamená a aké sú jeho ciele: „Komunitný participatívny rozpočet (KPR) mesta 

umožňuje obyvateľom Partizánskeho spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu 

mesta. Cieľom KPR je vytvoriť pre obyvateľov Partizánskeho, ako aj formálne a neformálne 

organizácie so sídlom v Partizánskom, alebo ktoré pôsobia v Partizánskom, priestor 

spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať 

ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť 

efektívnosť, legitímnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania a obmedziť 

neželané javy ako klientelizmus a korupciu.“ 

Komunitné participatívne rozpočtovanie sa riadi zásadami pre priebeh procesu 

navrhovania projektov a spolurozhodovania obyvateľov o použití časti rozpočtu mesta, ktoré 

sú sformulované do dokumentu „Pravidlá Komunitného participatívneho rozpočtu mesta 

Partizánske.“ (ďalej len „Pravidlá“), ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Ich predmetom 

je úprava harmonogramu, rozhodovacích mechanizmov a funkcií orgánov KPR. 



Zapojenie verejnosti a spôsob hlasovania pri aplikácii participatívneho rozpočtovania 
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Trenčiansky samosprávny kraj 
 

V súlade s VZN č. 22/2019 sú predmetom podpory v rámci PaKR projekty, ktorými sú 

neinvestičné akcie realizované na území kraja. Finančné prostriedky na účel PaKR 

predstavujú rozpočtované bežné výdavky na projekty v oblastiach: doprava a komunikácie, 

životné prostredie, voľno-časové aktivity, kultúra, šport, sociálna pomoc a sociálne služby a 

zdravotníctvo (článok 6, bod 3 VZN č22/2019). 

Predložené projekty najskôr posudzuje Rada pre participatívny – komunitný rozpočet TSK, 

ktorá ich posudzuje z hľadiska formálnej správnosti a realizácie. Členom rady sú 2 

zamestnanci Úradu TSK a poslanci za príslušný okres. 

Verejnosť je zapojená do: 
 

1) verejného zvažovania 
 

2) verejného hlasovania. 
 

Verejné zvažovanie (podľa okresov TSK) je proces prerokovania predložených navrhnutých 

projektov za účasti rady pre PaKR príslušného okresu a širokej verejnosti (navrhovatelia, 



zástupcovia verejnej správy, občania), ktorého úlohou je stanovanie bodového hodnotenia 

projektov a ich rozdelenie do dvoch skupín: 

1. projekty určené na hlasovanie (týmto je pridelené poradové číslo) a 2. vyradené projekty. 
 

Z verejného zvažovania sa vyhotovuje zápisnica, ktorá je zverejnená na webovom sídle TSK 

do 10 pracovných dní po verejnom zvažovaní. (článok 7, pís. d, VZN). 

Projekty sa bodujú na škále 0 -5 bodov podľa 10 kritérií (článok 5, písm. 11 VZN): 
 

a) súlad s prioritou TSK – podpora všestranného rozvoja územia TSK a starostlivosť o 

potreby obyvateľov kraja; 

b) participácia verejnosti; 
 

c) dostatočne konkrétny a zrozumiteľný popis cieľa a aktivít projektu; 
 

d) zadefinovanie cieľovej skupiny a rozsah oslovania cieľovej skupiny; 
 

e) spôsob a miera využiteľnosti výsledkov projektu pre cieľovú skupinu; 
 

f) miera prínosu pre cieľovú skupinu/verejnosť; 
 

g) primeranosť rozpočtovaných finančných prostriedkov vzhľadom na ciele a parametre 

riešenia; 

h) dostatočný popis spolupráce navrhovateľa s ostatnými partnermi; 
 

i) prehľadnosť a zrozumiteľnosť vecného a časového harmonogramu projektu; j) inovatívnosť 

a originalita projektu. 

Do verejného hlasovania môžu byť zaradené len projekty, ktoré sú v súlade sprioritou TSK – 

podpora všestranného územia TSK a starostlivosť o potreby obyvateľov kraja (v tomto 

kritériu nemôže projekt obdržať 0 bodov pri verejnom zvažovaní). Verejné hlasovanie sa 

realizuje prostredníctvom SMS hlasovania podľa zverejneného časového harmonogramu (15.- 

30.5. podľa VZN). Výsledky hlasovania vyhlasuje TSK do 5 pracovných dní (najneskôr do 

10.6. podľa VZN) odo dňa vyhodnotenia verejného hlasovania na webovom sídle TSK 

(článok 7, pís. e, VZN). 

 
 

V PaKR sú finančné prostriedky vyčlenené na neinvestičné projekty, ktoré 

predkladajú občania alebo právnické osoby s cieľom podporiť rozvoj územia. Do verejného 

hlasovania postupujú projekty po bodovom hodnotení vo verejnom zvažovaní projektov. 



Podľa článku 8, VZN č. 22/2019, projekt, ktorý získal minimálne 150 hlasov vo verejnom 

hlasovaní je oprávnený k čerpaniu grantu na základe uzatvorenej zmluvy. 

Podľa článku 9, bod 2 VZN č. 22/2019 subjekt v rámci vyúčtovania projektu predkladá aj 

vecné vyhodnotenie projektu, ktoré obsahuje správu z realizácie projektu o naplnení cieľa, 

zámeru projektu s časovými údajmi realizácie projektu, informáciu o priebehu realizovaných 

aktivít, počet účastníkov podieľajúcich sa na projekte, počet spolupracujúcich subjektov, 

informáciu o mediálnej odozve, sprievodné propagačné materiály, fotodokumentáciu z 

realizácie projektu, iné informácie nevyhnutné na realizáciu projektu. 

Z uvedeného vyplýva, že hlasovanie verejnosti určuje poradie projektov, ktoré boli 

zaradené do hlasovania a to, či budú z rozpočtu financované. Prostriedky z rozpočtu 

vyčleneného na PaKR sú rozdelené medzi víťazné projekty do jednotlivých okresov regiónu 

rovnomerne. V roku 2018 sa o víťazných 41 projektoch zo všetkých okresov kraja rozhodlo 

hlasovaním viac ako 15 000 hlasujúcich občanov. V záverečnom účte za rok 2019 je uvedený 

zoznam schválených projektov v PaKR – realizátor, názov projektov, schválená dotácia 

a čerpanie. Efektívnosť alokácie finančných prostriedkov na projekty po ich realizácii nie je 

hodnotená. 

Trnavský samosprávny kraj 
 

Za projekt sa v participatívnom rozpočtovani TTSK považuje investičná alebo neinvestičná 

akcia realizovaná na území kraja. Vzhľadom na výšku alokácie na projekt, v prípade 

investičných akcií sa dá predpokladať, že ide o projekty, ktoré si nevyžadujú náročné 

odborné posúdenie. 

Projekty musia byť verejne prospešné a zamerané aspoň na jednu z nasledovných oblastí: 
 

a) revitalizácia verejných priestranstiev; 
 

b) stimulácia a rozvoj komunít a susedských vzťahov; 
 

c) vytvorenie nových verejných služieb alebo priblíženie už existujúcich verejných služieb. 
 

Vo výzve sú uvedené príklady zamerania projektov, napr. voľnočasové aktivity zamerané na 

kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity, komunitná 

infraštruktúra (obnova a revitalizácia verejných priestranstiev), atď. Verejnosť je zapojená do 

fázy rozhodovania, ktorá má dve časti: hlasovanie a deliberatívne rozhodovanie. Hlasovať 

môže každý obyvateľ kraja vo veku nad 15 rokov. Obyvateľ hlasuje elektronicky online 



prostredníctvom hlasovacieho formulára na webovej stránke PR, a to minimálne za 3 

projekty. 

Hlasovanie obyvateľov má 50 % váhu v rozhodovaní o projektoch. Ďalších 50 % má 

deliberácia – verejné zvažovanie, ktoré je zamerané na kvalitatívne hodnotenie projektov 

podľa stanovených kritérií. Výsledné poradie projektov je stanovené zostupne podľa 

jednotlivých okresov matematickým prepočtom poradia z online hlasovania a poradia 

určeného jednotlivými deliberatívnymi fórami. 

Kritériá hodnotenia stanovujú členovia deliberatívneho fóra na verejnom stretnutí na Úrade 

TTSK. Deliberácia projektov (hodnotenie na základe stanovených kritérií) sa uskutočňuje v 

rámci 3. kola verejných stretnutí v obciach a mestách. Členmi deliberatívneho fóra je 1 

poslanec z vybraného okresu, 2 pracovníci Úradu TTSK a 2 zástupcovia občianskej 

spoločnosti. Deliberatívne fórum menuje župan. 

V roku 2020 boli stanovené nasledovné kritériá hodnotenia projektov: udržateľnosť, 

inluzivita, inovatívnosť, životné prostredie, komunitná spolupráca/cieľová skupina. 

https://tvorimekraj.sk/rozhodovanie/. 

Výsledky rozhodovania TTSK zverejňuje na webovej stránke PR veľmi transparentným 

spôsobom, s uvedením bodového hodnotenia v deliberácii aj v online hlasovaní, finálnym 

umiestnením a finančnou alokáciou na jednotlivé projekty, vrátane zoznamu projektov, ktoré 

alokáciu nezískali. 

 
 

Z uvedeného vyplýva, že projekty sa hodnotia nielen kvantitatívne (priradenie hlasov 

občanov), ale aj po technickej/kvalitatívnej stránke. Ide o ex-ante hodnotenie. Jednotlivé 

kritéria sú podrobnejšie vysvetlené na webstránke: https://tvorimekraj.sk/rozhodovanie/. V 

záverečnom účte TTSK je za projekty participatívneho rozpočtovania uvedené len čerpanie 

bežných a kapitálových výdavkov. Nie je zahrnuté hodnotenie efektívnosti využitia verejných 

zdrojov. Pri overovaní realizovateľnosti projektu v prípravnej fáze PR sa posudzuje (ex-ante) 

primeranosť predpokladaných nákladov projektu, nie je známy postup tohto hodnotenia. 

Podľa Zásad (čsť IX. bod 7) realizácia projektu prebieha podľa predloženého návrhu projektu. 

Realizátori sú povinní zaslať Úradu TTSK dokumentáciu z uskutočnenia projektu. Existuje 

priestor, aby sa projekty hodnotili aj po realizácii, napr. na základe kritérií, ktoré sa použili pri 

rozhodovaní o projektoch, prípadne, aby sa tieto doplnili o ďalšie kritériá efektívnosti. 



Hodnoteniu podlieha proces participatívneho rozčpotovania (Zásady, časť XIII.), v ktorom sa 

okrem iného hodnotí úspešnosť realizácie projektov. 

 
 

Nitriansky samosprávny kraj 
 

Verejnosť nie je zapojená do rozhodovania o investičných projektoch samosprávy. 

NSK nemá zavedený systém PART, v rámci ktorého by prebiehalo hlasovanie verejnosti. 
 

Žiadatelia o granty EŠIF a dotácie môžu predkladať aj investičné projekty v závislosti od 

predmetu a podmienok konkrétnej výzvy. 

Vzhľadom k tomu ,že participatívne rozpočtovanie v NSK nie je zavedený, verejnosť 

nehlasuje o tom, ktoré projektu budú podporené. Projekty sa schvaľujú na základe vopred 

stanovených kritérií, ktoré sú zadefinované vo výzvach EŠIF, resp. výzvach na poskytnutie 

dotácií a výber projektov realizuje vecne príslušný odbor ÚNSK, ktorý sa môže oprieť o 

posúdenie projektov odbornými hodnotiteľmi. Každá výzva obsahuje špecifikáciu 

oprávnených výdavkov, ktoré môžu byť zahrnuté do rozpočtu projektu a financované z NFP. 

Čerpanie prostriedkov z operačného programu sa realizuje prostredníctvom viacerých výziev 

s indikatívnou výškou alokácie na konkrétnu výzvu. 

V prípade dotácií výšku dotácie pre žiadateľov navrhujú poslanci jednotlivých volebných 

obvodov a schvaľuje zastupiteľstvo NSK (ak poslanci v stanovenom termíne nepredložia 

návrhy, výšku dotácie navrhne príslušný odbor ÚNSK). Zoznam schválených dotácií je 

zverejnený na webovej stránke ÚNSK do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia Zastupiteľstva 

NSK, ktorým sa poskytnutie dotácií schválilo (VZN č. 3/2020, § 7). Dotácie sú schvaľované 

žiadateľom na konkrétny projekt, ktorý nie je možné meniť. V prípade, že žiadosť obsahuje v 

rámci projektu viacero aktivít, prijímateľ je povinný zrealizovať všetky aktivity uvedené v 

žiadosti bez ohľadu na výšku poskytnutej dotácie. 

Zaujímavosťou NSK je spôsob informovania o investičných projektoch na 

samostatnom portáli Investičná mapa NSK, ktorá umožňuje vyhľadávanie projektov podľa 

viacerých kritérií n napr. fáza realizácie, územie, typ/sektor, rok realizácie, hodnota a po 

vyhľadaní zobrazuje kartu projektu so základnými údajmi a fotografiami v prípade 

zrealizovaného projektu https://investicnamapa.unsk.sk/# 

 
 

Samosprávy municipalít 



Podľa Zásad (Čl. 2) obyvatelia mesta Nové Zámky rozhodujú o použití časti rozpočtu mesta 

na kalendárny rok, ktoré sú určené na a) občianskej projekty (majú charakter bežných 

výdavkov) a b) investičné zadania (majú charakter kapitálových výdavkov). Cyklus PR pre 

projekty je jeden rok (zahŕňa všetky fázy od tvorby a podávania návrhov po realizáciu 

projektov a schvaľovanie financií pre particpiatívne rozpočtovanie na nasledujúci rok). 

Cyklus PR pre zadania sú dva kalendárne roky (v prvom roku sa navrhnú a posúdia zadania 

zo strany MsÚ, schvália sa financie a vyberú sa zadania s realizáciou v druhom roku). PR na 

projekty a zadania sa hodnotí do 30.6. nasledujúceho roka v Záverečnom účte mesta. 

Projekty, ktoré prešli formálnou a obsahovou kontrolou zo strany Mestského úradu sú 

prezentované na verejnom stretnutí, ktoré vedie nezávislý facilitátor. Cieľom stretnutia je 

predstavenie návrhov projektov verejnosti a ich prediskutovanie. Verejnosť je zapojená do 

rozhodovania o projektoch prostredníctvom SMS hlasovania. Predkladatelia projektov si ich 

vzájomne hodnotia vo fáze verejného zvažovania na základe vopred dohodnutých kritérií. 

Zadania, ktoré prešli formálnou a obsahovou kontrolou a na základe toho boli vyhodnotené 

kompetentnými útvarmi MsÚ ako realizovateľné, postupujú do verejného stretnutia komunity, 

na ktorom sú predstavené širokej verejnosti a prediskutované. Verejnosť sa zúčastňuje na 

rozhodovaní o zadaniach prostredníctvom SMS hlasovania, ktorého výsledkom je zoznam 

zadaní určených na realizáciu. Ich počet sa odvíja od vyčerpania maximálnej sumy určenej na 

realizáciu zadaní v príslušnom cykle PR. 

 
 

Hlasovanie o projektoch prebieha kombinácou dvoch hodnotení s rôznou váhou: SMS 

hlasovanie má 80 % váhu v hodnotení projektov, čiže rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje 

výber projektov, ktoré sú podporené z participatívneho rozpočtu. 20% váhu má verejné 

zvažovanie. Verejné zvažovanie predstavuje hodnotenie, v rámci ktorého jednotlivé návrhy 

projektov navzájom posudzujú samotní predkladatelia. Stretnutie vedie koordinátor PR. 

Účastníci sa v úvode dohodnú na kritériách, na základe ktorých budú hodnotiť jednotlivé 

projekty (predkladateľ nemôže hodnotiť svoj návrh projektu). Verejné zvažovanie 

predpokladá informovaných účastníkov, preto mu vždy predchádza verejná prezentácia 

projektov. Výsledky hlasovania mesto zverejňuje na webovej stránke. Uvedené je hodnotenie 

jednotlivých projektov vo fyzickom a SMS hlasovaní zvlášť, hodnotenie vo verejnom 

zvažovaní a celkové hodnotenie každého projektu a poradie projektov s pridelenou finančnou 

alokáciou. 



 
Hlasovanie o zadaniach prebieha SMS hlasovaním (čl. 8, bod6 Zásad). Výstupom SMS 

hlasovania je zoznam zadaní určených na realizáciu, ktoré mesto zverejní na stránke 

www.novezamky.sk a prostredníctvom bežných informačných kanálov Mesta. Víťazné 

zadania sa realizujú v kalendárnom roku nasledujúcom po ich výbere. 

Zo Zásad vyplýva, že v prípade zadaní sa nerealizuje verejné zvažovanie a bodovanie 

zadaní ich predkladateľmi ako je to v prípade projektov. 

 
 

Prístup mesta Partizánske 
 

Projekt, ktorý spĺňa formálne požiadavky (obsah žiadosti) je zaradený do prerokovania 

na verejnom fóre, ktoré sa uskutočňuje v apríli. Zúčastňujú sa ho zodpovední odborní garanti 

mestského úradu a občania. Návrhy sa na základe verejného zvažovania a konsenzu zaradia 

do troch skupín: 

1. návrhy určené na hlasovanie; 
 

2. odporúčania pre mesto a mestské organizácie; 
 

3. vyradené návrhy (mimo kompetencie mesta, nekonkrétne návrhy, návrhy nad rámec 

rozpočtu, investičné projekty, okrem výnimiek a pod.). 

Návrhy v prvej skupine sú na verejnom fóre prediskutované a ku každému návrhu je určená 

suma do max. výšky 2 000 eur. 

Výdavky na investičné projekty posudzuje Rada pre Komunitný participatívny rozpočet 

zvlášť. Je možné ich realizovať len v súčinnosti s mestom tak, aby kapitálový výdavok bol v 

majetku mesta a Rada pre KPR si vyhradzuje právno neschváliť investičný projekt bez 

možnosti odvolania sa (str. 3, kapitola 5 Kategorizovanie a posúdenie návrhov, Pravidlá). 

 
 

Do verejného hlasovania postupujú projekty, ktoré prešli verejným zvažovaním za 

účasti odborných garantov mestského úradu. Pri posudzovaní projektov sa teda zohľadňuje aj 

odborné stanovisko zodpovedných útvarov, nielen preferencie občanov. Investičné projekty 

nie sú predmetom verejného hlasovania, rozhoduje o nich Rada pre KPR a má právo ich 

neschváliť. 



O realizácii projektov mesto informuje na svojej webstránke. Zverejňuje odpočet realizácie 

projektov, vrátane čerpania rozpočtu. Realizátori projektov sú povinní písomne informovať o 

realizácii projektu do 15.12. 

 
 

3.4 Zhrnutie spôsobov realizácie participatívneho rozpočtovania 

samosprávy 

Spolupráca samosprávy municipalít a vyšších územných celkov pri aplikácii 

participatívneho rozpočtovania 

Podľa VZN, článok 2 sa nariadenie, ktoré upravuje PaKR v TSK vzťahuje na obce a 

mestá na území TSK v rámci účasti na financovaní spoločných úloh v záujme všestranného 

rozvoja územia TSK. Z uvedeného vyplýva, že proces je koordinovaný zo strany Úradu TSK 

pre projekty týkajúce sa rozvoja kraja. Dá sa predpokladať, že obce a mestá majú svoje 

vlastné pravidlá pre participatívne rozpočtovanie týkajúce sa projektov rozvoja príslušnej 

obce alebo mesta a tento proces nie je koordinovaný na úrovni VUC, môžu sa však inšpirovať 

pravidlami stanovenými vo VZN a skúsenosťami z účasti na PaKR v TSK. Úrad TSK 

koordinuje proces PaKR za všetky okresy a organizuje verejné zvažovania predložených 

projektov za každý okres TSK. 

Participatívne rozpočtovanie TTSK sa realizuje podľa Zásad, ktoré schvaľuje 

zastupiteľstvo TTSK. Finančné prostriedky na podporu projektov PR sú vyčlenené z rozpočtu 

TTSK a rozdelené sú na jednotlivé okresy. Dá sa predpokladať, že obce a mestá majú svoje 

vlastné pravidlá pre participatívne rozpočtovanie týkajúce sa projektov rozvoja príslušnej 

obce alebo mesta a tento proces nie je koordinovaný na úrovni TTSK. Keďže súčasťou 

procesu PR v TTSK sú tri kolá verejných stretnutí vo vybraných mestách a obciach, tieto sa 

môžu inšpirovať pravidlami PR v TTSK a skúsenosťami z praxe. Úrad TTSK koordinuje 

proces PR za všetky okresy a organizuje verejné zvažovania predložených projektov za každý 

okres TTSK za účasti príslušného deliberatívneho fóra. 

Vzhľadom k tomu, že v NSK sú samosprávy, ktoré realizujú participatívne 

rozpočtovanie existuje priestor pre zdieľanie skúseností so zavedením PART. Inšpiráciou 

môže byť aj samotné mesto Nitra, ktoré v roku 2019 zmenilo dotačnú politiku mesta tak, že 

do systému poskytovania dotácií zaradilo aj poskytovanie dotácií formou participatívneho 

rozpočtu (VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry, čl. VIII.) Pilotný 



projekt PART Nitra zrealizovala už v roku 2018 s alokáciou 50 000 eur na IT riešenia a 

verejné priestory. V participatívnom rozpočtovaní mesto Nitra naďalej pokračuje a realizuje 

už tretí ročník. 

Spolupráca jednotlivých úrovní samosprávy pri aplikácii participatívneho 

rozpočtovania nie je v súčasnosti riešením, ktoré by bolo prioritizované. Jedná sa skôr 

o ojedinelé prípady iniciatívy vychádzajúce z prepojenia jednotlivých samosprávnych úrovni 

prostredníctvom aktívneho zapájania sa osvietených pracovníkov samospráv, či poslancov. 

Na druhej strane, väčšina samosprávnych krajov, ak aj otvorene nepodporuje takúto 

spoluprácu, metodické postupy a pravidlá PART umožňujú zapájanie sa ich občanov. 

K pozitívnym výsledkom by tak v niektorých prípadoch postačilo zdieľanie informačnej 

aktivity žúp napríklad na web stránke alebo sociálnych sieťach obcí. 

Zhrnutie 
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Ako vyplýva z vyššie uvedeného grafického vyjadrenia výsledkov celkového 

hodnotenia participatívneho rozpočtovania, z hodnotených samosprávnych krajov, dva 

dosiahli základnú úroveň zvládnutia problematiky. Hodnotení samosprávy municipalít 

dosiahli celkové hodnotenie v rozmedzí 0 až 13, pričom najlepšie hodnotenie dosiahlo mesto 

Nové Zámky. 
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V celom participatívnom rozpočtovaní na úrovni Slovenska sa prejavuje absencia 

systematizácie problematiky na úrovni štátu či jednotnej legislatívy. Tá následne spôsobuje 

nejednotnosť aplikácie participatívneho prístupu k využívaniu verejných financií. Za 

významnú však považujeme snahu samosprávnych orgánov zapájať občanov, či rôzne 

združenia do participatívnych aktivít. Pozícia kedy samospráva uprednostňuje organizované 

skupiny, združenia, ako je to v prípade NSK, však v zmysle expertného hodnotenia 

neposkytuje dostatočný priestor pre zvyšovanie povedomia a vzdelávanie občanov v oblasti 

správy vecí verejných a využívania verejných financií. Stáva sa tak prechodnou aktivitou, 

ktorá zapája niektoré prvky participatívnosti, nemala by však byť trvalou tendenciou. 

Na úrovni samosprávy vidieckych mestských municipalít možno konštatovať nízku 

mieru zavedenia aspektov participatívneho rozpočtovania. Z hodnotených samospráv miest 

a obcí z pohľadu spôsobu realizácie, nemajú participatívne rozpočtovanie zavedené dve 

tretiny z nich. V tejto oblasti sa stále jedná o určité nóvum, ktoré niektoré volený zástupcovia 

nepovažujú za relevantnú inováciu s najčastejšou argumentáciou poukazujúcou na nedostatok 

finančných prostriedkov. Na druhej strane však môžeme vidieť viaceré municipality, ktoré 

využívajú možnosť spolupráce so samosprávnymi krajmi, takže v prípade ak nerozvíjajú túto 

možnosť samostatne, odkazujú záujemcov na projekty vyšších územných celkov. Obyvatelia 

tak môžu predkladať svoje projekty v rámci participatívneho rozpočtovania VÚC. Niektoré 

samosprávy, predovšetkým so štatútom mesta však deklarujú zavedené participatívne 

rozpočtovanie, a tie sa stávajú príkladmi dobrej praxe pre iných. 



3.5 Prieskum názorov a postojov občanov k participatívnemu 

rozpočtovaniu 

Dotazníkový prieskum mal za cieľ zisťovať postoje respondentov – účastníkov 

osvetovo-vzdelávacieho programu Občiansky rozpočet. Predmetom prieskumu bola 

informovanosť   respondentov    o tvorbe    a čerpaní    rozpočtu    na    úrovni    obce/mesta 

a samosprávneho kraja a možnostiach účasti na verejných zasadnutiach príslušných 

zastupiteľstiev venovaných rozpočtu. Prieskum bol anonymný. Počet respondentov bol 13, 

všetci boli účastníkmi vzdelávaco-osvetového programu Občiansky rozpočet. Dotazník ako 

nástroj zisťovania názorov a postojov respondentov sa v tejto skupine osvedčil už na začiatku 

vzdelávaco-osvetového programu, teda respondenti tento prieskumný nástroj už poznali. 

Témy, ktoré dotazník pokrýval, boli respondentom známe, keďže všetky boli súčasťou obsahu 

vzdelávaco-osvetového programu. 

Dotazník okrem demografických údajov obsahoval 10 otázok, ktoré sme formulovali 

ako výroky. Pri každom výroku sme uviedli aj možné varianty odpovedí, s ktorými 

respondenti vyjadrovali súhlas alebo nesúhlas, resp. pri ktorých hodnotili mieru vlastnej 

informovanosti alebo frekvenciu vlastnej participácie a právo občana zapojiť sa do tvorby 

a čerpania rozpočtu v obci/meste alebo samosprávnom kraji. K tejto problematike sme 

špecificky formulovali otázku č. 9 a otázku č. 10. 

Otázka č. 9 v dotazníku znela: Využili ste právo ako občan a zapojili ste sa do tvorby 

a čerpania rozpočtu obce alebo mesta? Vyjadrite súhlas s výrokmi. Hodnotenie označte 

krížikom. Pri tejto otázke respondenti posudzovali tieto výroky: 

a) Som vopred dobre informovaný o termínoch zasadnutí zastupiteľstva obce (mesta). 

b) Informácie o konaní zasadnutí sú dostupné na úradnej tabuli, webovej stránke 

alebo na iných komunikačných kanáloch. 

c) Informácie o schvaľovaní položiek rozpočtu sú občanom vopred verejne dostupné. 

d) Informácie o schvaľovaní verejnoprospešných projektov podporených y rozpočtu 

sú vopred verejne dostupné. 

e) Občania môžu písomne predložiť doplňujúce návrhu v určenom termíne. 

f) Zúčastňujem sa na verejných zasadnutiach zastupiteľstva obce (mesta). 

g) Na zasadnutiach o rozpočte môžu občania požiadať o slovo a predniesť vlastné 

návrhy. 



h) Závery zasadnutia o schvaľovaní tvorby a čerpaní rozpočtu sú písomné a verejne 

dostupné a môžem sa s nimi oboznámiť. 

Respondenti vyjadrovali mieru súhlasu s uvedenými výrokmi ako vždy – spravidla 

áno - výnimočne – spravidla nie – nikdy. Výsledky sú v tabuľke č. 1. 

Tabuľka č. 1: Výsledky odpovedí k otázke č. 9. 
 

Výrok vždy spravidla 
áno 

výnimočne spravidla nie nikdy neodpovedali 

a) 1 3 4 2 2 1 

b) 7 4 0 2 0 1 

c) 5 7 0 1 0 1 

d) 2 10 0 1 0 1 

e) 6 5 0 1 0 1 

f) 0 1 5 5 2 1 

g) 1 6 2 4 0 2 

h) 4 6 1 2 0 1 

Spolu 26 42 12 18 4 9 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Pre ľahšiu orientáciu, hodnotenie a interpretáciu sme každému hodnoteniu priradili 

jeden bod. Početnosť súhlasu s príslušnou mierou je uvedená v poslednom riadku ako súčet. 

Z výsledkov vyplýva, že pri hodnotení jednotlivých výrokov respondenti najčastejšie využili 

mieru spravidla áno (42-krát), nasledovala miera vždy (26-krát), ďalej miera spravidla nie 

(18-krát), potom výnimočne (12-krát) a napokon nikdy (4-krát). Jeden respondent neuviedol 

odpoveď na žiaden výrok, jeden neuviedol odpoveď na výrok g). Ak kumulujeme prvú 

a druhú kategóriu posudzovania miery (vždy a spravidla áno), zisťujeme, že tieto pozitívne 

vyjadrenia prevažujú (26 + 42 = 68). Negatívne vyjadrenia (spravidla nie a nikdy) získali 

významne nižšie hodnotenie (18 + 4 = 22). Možnosť výnimočne, ktorá je umiestnená 

uprostred stupnice, nezískala výraznejší počet vyjadrení (12). Tieto údaje naznačujú, že 

respondenti spravidla využívajú svoje občianske právo zúčastňovať sa na verejnom 

prerokovaní otázok súvisiacich s tvorbou a čerpaním rozpočtu obce alebo mesta. 



V súvislosti   s otázkou   č.   9   mali   respondenti   hodnotiť   vlastnú   informovanosť 

o rozpočte obce alebo mesta, kde žijú. Mohli použiť päťstupňovú škálu výborne - veľmi dobre 

– dobre – dostatočne – slabo. Výsledky sú v tabuľka č. 2. 
 
 

Tabuľka č. 2: Hodnotenie miery vlastnej informovanosti o rozpočte obce alebo mesta 
 

Stupeň výborne veľmi dobre dobre dostatočne slabo 

Početnosť 1 3 3 2 2 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Výsledky naznačujú, že z 13 respondentov považujú štyria respondenti svoju 

informovanosť za výbornú alebo veľmi dobrú, traja za dobrú, štyria za dostatočnú až slabú, a 

dvaja respondenti neodpovedali. Odpovede sú pomerne dobre rozložené, pretože je 

pravdepodobné, že mieru vlastnej informovanosti dokázali respondenti realisticky posúdiť. 

Otázka č. 10 v dotazníku znela: Využili ste právo ako občan a zapojili ste sa do 

tvorby a čerpania rozpočtu VÚC? Vyjadrite súhlas s výrokmi. Hodnotenie označte krížikom. 

Pri tejto otázke respondenti posudzovali tieto výroky: 

a) Som priebežne informovaný o termínoch konania zasadnutí zastupiteľstva VÚC. 

b) Informácie o konaní zasadnutí sa zverejňujú na úradnej tabuli, na webovej stránke 

VÚC alebo inými komunikačnými kanálmi. 

c) Informácie o schvaľovaní položiek rozpočtu VÚC sú občanom vopred verejne 

dostupné. 

d) Informácie o schvaľovaní verejnoprospešných projektov podporených z rozpočtu 

VÚC sú vopred verejne dostupné. 

e) Občania môžu písomne predložiť doplňujúce návrhy k rozpočtu v určenom termíne. 

f) Zúčastňujem sa na verejných zasadnutiach zastupiteľstva VÚC. 

g) Na zasadnutia VÚC o rozpočte môžu občania požiadať o slovo a predniesť vlastné 

návrhy. 

h) Závery zasadnutia o schvaľovaní tvorby a čerpaní rozpočtu sú písomné a verejne 

dostupné a môžem sa s nimi oboznámiť. 

Výsledky sú v tabuľke 3. 



Tabuľka 3: Výsledky odpovedí k otázke č. 10. 
 

Výrok vždy spravidla 
áno 

výnimočne spravidla nie nikdy neodpovedali 

a) 0 2 3 2 4 2 

b) 0 4 2 3 1 3 

c) 1 4 + 1 neviem 1 2 1 3 

d) 1 5 + 1 neviem 2 1 1 3 

e) 2 4 + 1 neviem 0 1 2 2 

f) 0 0 1 2 6 2 

g) 1 + 1 neviem 5 0 3 1 2 

h) 3 3 + 1 neviem 0 2 1 3 

Spolu 9 31 9 16 17 20 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Aj v tomto prípade sme pre ľahšiu orientáciu, hodnotenie a interpretáciu priradili 

každému   hodnoteniu   jeden   bod.   Početnosť   súhlasu   s príslušnou   mierou   je   uvedená 

v poslednom riadku ako súčet. Zistené údaje naznačujú, že najviac bodov získala kategória 

spravidla áno (31), za ktorou nasledujú kategória nikdy (17 bodov), ďalej kategória spravidla 

nie (16 bodov) a napokon kategória výnimočne (9 bodov). V poslednom stĺpci je uvedený 

celkový počet chýbajúcich odpovedí, teda pri jednotlivých výrokoch dvaja, resp. traja 

respondenti neodpovedali. 

Ak kumulujeme prvú a druhú kategóriu (vždy a spravidla áno), zisťujeme, že na 

prvom mieste sa umiestňujú tieto pozitívne vyjadrenia (9 + 31 = 40), ktoré síce prevažujú, ale 

ak kumulujeme štvrtú a piatu kategóriu (spravidla nie a nikdy), musíme konštatovať, že 

výsledok (16 + 17 = 33) sa početnosťou umiestňuje na druhom mieste. Na treťom mieste sa 

umiestňuje kategória výnimočne (9 bodov). Do kategórie spravidla áno sme zaradili aj 

odpovede respondentky, ktorá v danom stĺpci vpísala ako hodnotenie „neviem posúdiť“. 

V závere tá istá respondentka uviedla: „Dosiaľ som sa VÚC nevenovala, ale po tomto 

vzdelávaní budem.“ 

Pri porovnaní výsledkov, ktoré respondenti dosiahli v otázke 9 a v otázke 10, musíme 

konštatovať, že informovanosť respondentov je vyššia v prípade obce a mesta. Informovanosť 



občanov o otázkach tvorby a čerpania rozpočtu samosprávneho kraja je nižšia. Potvrdzuje to 

aj hodnotenie vlastnej miery informovanosti respondentov, ktoré je uvedené v tabuľke č. 4. 

Tabuľka č. 4: Hodnotenie miery vlastnej informovanosti o rozpočte samosprávneho 

kraja 

Stupeň výborne veľmi dobre dobre dostatočne slabo 

Početnosť 1 1 2 1 6 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Výsledky potvrdzujú, že vlastnú informovanosť hodnotia ako výbornú až veľmi dobrú 

len dvaja respondenti, ako dobrú tiež len dvaja respondenti. Až sedem respondentov svoju 

informovanosť označuje za dostatočnú alebo slabú. Dvaja respondenti neodpovedali. Jedna 

respondentka uviedla, že informácie má spravidla dobré preto, že chodí na dni otvorených 

dverí VÚC a tam sa dozvedá „veľa o rozmanitosti projektov i činnosti VÚC“ a získava 

informácie „zamerané na konkrétne oblasti.“ 

Získané výsledky môžeme čiastočne pripísať tomu, že naši respondenti absolvovali 

vzdelávací program a jednak si rozšírili svoje vedomosti o danej problematike, a jednak 

uvedené otázky spojené s občianskou participáciou na správe vecí verejných vnímajú veľmi 

citlivo. Na druhej strane však musíme pripustiť, že k rozhodnutiu o účasti na osvetovo- 

vzdelávacom programe mohli respondentov priviesť vlastné skúsenosti s osobnou účasťou na 

zasadnutiach obecného alebo mestského zastupiteľstva. V každom prípade môžeme 

konštatovať, že ďalšie vzdelávanie seniorov má svoj význam, pretože prispieva k získavaniu 

nových poznatkov, prehlbovaniu doterajších vedomostí a formovaniu občianskych postojov 

a záujmov. 

Výsledky analýzy a dotazníkového prieskumu využijeme z hľadiska formulovania 

možností samospráv pri zvyšovaní účasti občanov na participatívnom financovaní. 



 
 
 
 
 
 

4  ÚLOHY SAMOSPRÁV PRI ZVYŠOVANÍ ÚČASTI 

OBČANOV NA PARTICIPATÍVNOM FINANCOVANÍ 

 
Výsledky dotazníkového prieskumu potvrdili, že občania sú významne lepšie 

informovaní o udalostiach a aktivitách, ktoré sa plánujú, organizujú a uskutočňujú v ich 

bezprostrednej blízkosti, teda  v obciach a mestách, kde žijú. Občania prejavujúci  záujem 

o participatívne rozpočty, ich tvorbu a čerpania si iniciatívne získavajú informácie aj 

o aktivitách   samosprávneho   kraja.   Avšak   treba   zdôrazniť,   že   viaceré   informácie 

o participatívnom rozpočtovaní ostávajú pre veľkú časť občanov neznáme. Jednak aj preto, že 

občania nie sú odborníci na participatívne rozpočty, a preto nemusia vidieť a postrehnúť 

súvislosti medzi verejnoprospešnými projektami a financovaní z rozpočtov samosprávnych 

krajov. Sú však obyvateľmi na území samosprávneho kraja a občanmi s právom voliť svojich 

zástupcov do miestnej a regionálnej samosprávy. Preto je potrebné zvyšovať informovanosť 

občanov vo vybraných verejných politikách, osobitne v kompetenciách regionálnej 

samosprávy z hľadiska participatívnych rozpočtov. 

Na   základe   zistení   vykonaných   prostredníctvom   expertnej   analýzy o existencii 

a uplatňovaní participatívneho rozpočtu, ako aj dotazníkového prieskumu o miere 

informovanosti občanov o možnosti participácie na tvorbe a čerpaní rozpočtu obcí/miest 

a samosprávnych krajov sme spracovali vybrané návrhy, ako samosprávy môžu zvyšovať 

mieru participácie občanov na participatívnom financovaní. Vychádzame z predpokladu, že 

spojenie síl štátnych úradov, regionálnych a miestnych samospráv, podnikateľských 

subjektov, sektora služieb a vzdelávacích inštitúcií sa vníma ako príležitosť rozvoja 

miestnych komunít a rozvoja celého regiónu. 

Miestne a regionálne orgány majú priamy kontakt s miestnou realitou, najlepšie jej 

rozumejú, a preto môžu najviac prispieť k vypracovaniu politiky vzdelávania a jej 

uskutočňovania na miestnej a regionálnej úrovni (Hamalová-Belajová-Matúšová a kol., 

2012). 

Dôležitou súčasťou zvyšovania informovanosti v obciach, mestách a samosprávnych 

krajoch sú tzv. regionálne kooperačné siete. Sú to prepojenia viacerých aktérov a platforiem 



výmeny informácií a formulovania stanovísk ku kľúčovým otázkam rozvoja v obci, meste 

alebo v regióne, vrátane otázok participatívneho rozpočtu z hľadiska obyvateľov územného 

sídla. Regionálne kooperačné siete sú osobitné prepojenia rôznorodých aktérov, ktorí medzi 

sebou vytvárajú regionálnu interakciu, komunikáciu a spoluprácu, ktoré sa vyznačujú týmito 

znakmi: 

- výmena názorov a skúseností medzi kľúčovými aktérmi, 

- využívanie rozličných kvalifikácií a kompetencií ľudí pôsobiacich v regióne, 

- spolupráca aktérov pri analýze vzdelávacích a informačných potrieb obyvateľov miest, 

obcí, samosprávnych krajov, 

- spolupráca pri identifikovaní cieľových skupín mienkotvorných aktérov, 

- realizácia projektov, ktoré si vyžadujú viacerých partnerov, 

- prekonávanie izolácie inštitúcií, organizácií, mimovládnych inštitúcií, záujmových 

skupín a občianskych iniciatív, 

- zamedzovanie duplicity alebo roztrieštenosti informácií, 

- efektívne využívanie ľudského potenciálu, 

- významnejšia mediálna publicita, 

- rozvoj nových štruktúr a väzieb v obci, meste a najmä v regióne. 

Základným predpokladom participácie verejnosti v samosprávnom kraji do procesov 

tvorby a implementácie návrhov opatrení regionálnej samosprávy je pravdivé, úplné a 

nestranné informovanie verejnosti a zainteresovaných strán, konzultácie s občanmi a 

verejnosťou a ich zapájanie do riešení problémov a hodnotenia dosahov rozhodnutí 

samosprávnych krajov na rozvoj regiónu. 

Občania sa môžu k návrhom vyjadriť individuálne a kolektívne na stretnutiach 

s predstaviteľmi samosprávy alebo prostredníctvom občianskych iniciatív, občianskych 

združení a organizácií podporujúcich ochranu životného prostredia. 

Verejnosť predstavuje jednu alebo viacero fyzických osôb, právnických osôb, ich 

združenia, organizácie alebo skupiny. Tzv. zainteresovaná verejnosť má alebo môže mať 

záujem na riešení problémov alebo má záujem a potrebu sa k nim vyjadriť. 

Dialóg   predstaviteľov   samosprávy   s verejnosťou   má   za   cieľ   využiť   poznatky 

a zručnosti dotknutých subjektov, optimalizovať navrhované opatrenia z hľadiska potrieb, 

záujmov a kvality života obyvateľov, podnikateľských subjektov a ďalších aktérov, plánovito 

šíriť informácie v najširšom okruhu dotknutých subjektov. 

Zúčastnené subjekty (stakeholderi) predstavujú verejnosť alebo organizácie, ktoré 

majú skutočný záujem posúdiť určité problémy. K nim zaraďujeme jednotlivcov, skupiny 



občanov, skupiny podnikateľov, verejné záujmové skupiny, priemyselné, obchodné, 

poľnohospodárske, zdravotnícke, miestne spolky a združenia, mimovládne organizácie, 

ochranárske hnutia, občianske združenia a občianske iniciatívy, ktoré sú s územím prepojené. 

Občania, verejnosť   a zúčastnené   subjekty vytvárajú   siete   regionálnych   aktérov 

a zapájajú sa do verejných diskusií a hodnotenia s cieľom ovplyvniť tvorbu a implementáciu 

verejných politík v regiónoch (Matúšová, 2020, s. 89-90). 

Siete regionálnych aktérov sa dynamicky rozvíjajú v rôznorodých interakciách, pod 

vplyvom interných faktorov a externého okolia. Nadobúdajú rôznorodé podoby, kvalitatívne 

sa odlišujúce stupne a formy interakcie, komunikácie a spolupráce medzi verejnosťou 

a regionálnou samosprávou. 

Jednotlivé kvalitatívne sa odlišujúce stupne spolupráce samosprávy s občanmi 

môžeme nazvať modely. Majú spravidla formalizovanú podobu. Demonštrujú mieru 

zapojenia regionálnych aktérov, mieru riadenia zo strany samosprávnych krajov, mieru 

angažovanosti verejnosti a jej občianskych predstaviteľov aj pri riešení otázok informovanosti 

občanov. K nim zaraďujeme model konzultácií, model interakčných vzťahov, model riadenej 

interakcie, model partnerstva, model učiaci sa región a učiace sa mesto, model inteligentný 

región, model smart city. Dopĺňajú ich prístupy, ktoré spravidla nemajú formalizovaný 

základ alebo platformu, napríklad prístup na báze využívania medzigeneračných vzťahov 

(Matúšová, 2020, s. 91). 

V ďalšom texte sa zameriame na využitie vybraných modelov pri zvyšovaní 

informovanosti občanov o problematike participatívneho rozpočtu z hľadiska možností 

miestnej a regionálnej samosprávy. Osobitne si budeme všímať model konzultácií, model 

interakčných vzťahov, model partnerstva a model smart city. 

 
 

4.1 Model konzultácie 
 

Úlohou samospráv je organizovať proces konzultácií. Pozostáva z troch hlavných etáp: 

1. Poskytovanie informácií: predstavitelia samosprávy v obci, meste alebo VÚC 

zabezpečujú tok informácií smerom k expertom, občanom, záujmovým skupinám, 

zamestnávateľom a občianskym iniciatívam tak, aby konzultácie mohli prebiehať na 

rovnocennej úrovni. 

2. Spracúvanie podnetov: koordinátori v úradoch samosprávy aktívne hľadajú, 

spracúvajú a posudzujú podnety počas celého cyklu tvorby participatívneho rozpočtu 

a pracujú v programovo-politickom cykle. 



3. Aktívna participácia záujmových skupín, občanov a iných subjektov (napr. 

pracovné skupiny, komisie, diskusné fóra) v procese konzultácie ku tvorbe a implementácii 

participatívneho rozpočtu na dosiahnutie zvýšenia informovanosti občanov. 

 
Model konzultácií s kľúčovými aktérmi 

 

Charakteristiky modelu Prejavy uplatňovania modelu v praxi 
Zapojenie miestnych a regionálnych aktérov Konzultácie s kľúčovými aktérmi v obci, 

meste a regióne (poskytovanie informácií, 
spracúvanie podnetov). 

Riadenie zo strany miestnych a regionálnych 
samospráv 

Koordinácia konzultačného procesu za 
pomoci koordinátorov, vyhľadávanie 
relevantných organizácií, mienkotvorných 
skupín a jednotlivcov. 

Miera angažovania verejnosti a jej 
predstaviteľov 

Aktívna participácia záujmových skupín, 
občanov, občianskych iniciatív a iných 
subjektov. 

Výstup procesu konzultácie Verejné prerokovávanie výsledkov 
konzultácií o jednotlivých bodoch 
participatívneho rozpočtu a zverejňovanie 
výsledkov rokovaní. 

Formalizovaná platforma Pracovné skupiny, komisie, diskusné fóra, 
poradné skupiny prierezového charakteru (z 
hľadiska vecného a finančného). 

Technické prostriedky Webstránky miestnej a regionálnej 
samosprávy, stránky na sociálnych sieťach. 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 

4.2 Model interakčných vzťahov 
 

Model interakčných vzťahov v regiónoch sa zakladá na interakcii, komunikácii 

a kooperácii kľúčových aktérov v obciach, mestách a regiónoch, ku ktorým sa zaraďuje 

územná samospráva, verejný, súkromný a neziskový sektor. Tento model môže byť využitý 

na začiatok formovania dialógu, platforiem a koalícií v prospech participatívneho 

rozpočtovania. 

Interakčný model vzdelávania v regiónoch spája viacero dimenzií: 

- zapojenie aktérov z verejného, súkromného a neziskového sektora; 

- dôraz na funkcie inštitucionalizovanej štruktúry verejnej samosprávy a a ich 

kooperáciu    pri    posilňovaní    informovanosti    občanov    o verejných    politikách 

v samosprávnom kraji; 



- budovanie sietí vzťahov medzi regionálnou a miestnou samosprávou, podnikateľskými 

subjektmi (inkubátory, start-upy), významnými podnikmi v samosprávnom kraji ako 

podporovateľmi všeobecne prospešných projektov (z hľadiska vlastného príklonu ku 

korporátnej spoločenskej zodpovednosti), strednými a vysokými školami, 

výskumnými a vzdelávacími centrami 

Platformou na realizáciu interakčného modelu sú predovšetkým verejné zhromaždenia 

obyvateľov, výzvy samosprávnych orgánov na predkladanie projektov a podnetov, na 

hodnotenie návrhov prostredníctvom prostriedkov verejnej komunikácie, príležitostné 

stretnutia predstaviteľov samosprávy s občanmi a mienkotvornými osobnosťami a skupinami. 

 
Model interakčných vzťahov 

 

Charakteristiky modelu Prejavy uplatňovania modelu v praxi 
Zapojenie miestnych a regionálnych aktérov Interakcia, komunikácia a kooperácia 

kľúčových aktérov v obciach/mestách 
a samosprávnych krajoch pri tvorbe 
verejných politík a verejných rozpočtov 

Riadenie zo strany miestnej a regionálnej 
samosprávy 

Zapojenie aktérov z verejného, súkromného 
a neziskového sektora, občianskych 
aktivistov a občianskych iniciatív, 
mienkotvorných občanov. 

Miera angažovania verejnosti a jej 
predstaviteľov 

Zapojenie malých, stredných a veľkých 
podnikov (s príklonom ku korporátnej 
spoločenskej zodpovednosti) 

Výstup procesu interakcie, konzultácie a 
kooperácie 

Vytváranie vzťahov a interakcií medzi 
obyvateľmi obcí a regiónov, aktérov 
podpory rozvoja obcí, mesta, kraja. 

Formalizovaná platforma Verejné zhromaždenia obyvateľov, 
prostriedky verejnej komunikácie. 

Technické prostriedky Budovanie sietí vzťahov (dialóg, platforma, 
koalícia) medzi samosprávou, 
podnikateľskými     subjektmi,      strednými 
a vysokými školami, výskumnými 
a vzdelávacími centrami. 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 

4.3 Model partnerstva 
 

Partnerstvo sa chápe ako organizačná inovácia, ktorá dostala formalizovanú podobu 

formou dohôd medzi subjektmi zúčastnenými na aktivitách v rámci partnerstva. Partnerstvo je 

široko koncipovaná spolupráca medzi rozmanitými subjektmi, ktoré majú predpoklady 

participovať na rozvoji regiónu, miest a obcí. Partnerstvo predstavuje spoluprácu pri hľadaní 



riešení na základe spoločnej dohody, ktorá určuje funkcie a konkrétne úlohy partnerov. 

V partnerstve sa integrujú rozdielne záujmy a ciele do návrhu takého riešenia, z ktorého majú 

profitovať všetci partneri. Prostredníctvom partnerstiev možno riešiť práve také výzvy 

a problémy v rozvoji obcí, miest a samosprávnych krajov, ktoré by jednotlivé subjekty 

(partneri) pravdepodobne ťažko zvládli alebo zabezpečili sami. Partnerstvo buduje a využíva 

silné stránky a príležitosti, ktoré predstavuje potenciál jednotlivých členov partnerstva, a ktoré 

môžu prispieť k synergickému efektu v rozvoji obce, mesta a samosprávneho kraja. 

Model partnerstva 
 

Charakteristiky modelu Prejavy uplatňovania modelu v praxi 
Zapojenie regionálnych aktérov Široko koncipovaná a formalizovaná 

spolupráca medzi rozmanitými subjektmi, 
ktoré majú predpoklady participovať na 
rozvoji obcí, miest a kraja. 

Riadenie zo strany miestnej a regionálnej 
samosprávy 

Partnerstvo ako  organizačná inovácia 
s formalizovanou podobou na  základe 
spoločnej dohody medzi partnermi. 

Miera angažovania verejnosti a jej 
predstaviteľov 

Spoločná dohoda využívajúce silné stránky 
a príležitosti, vrátane potenciálu 
jednotlivých členov partnerstva. 

Výstup aktivít v partnerstve zameranom na 
participatívny rozpočet 

Synergický efekt, posilnenie občianskej 
spoločnosti, vzťahov medzi majoritou 
a minoritami, podpora sociálnej inklúzie, 
rozvojové ciele obcí, miest, kraja. 
Presadzovanie participatívneho 
rozpočtovania za širokej podpory partnerov. 

Formalizovaná platforma Poznatkové a inštitucionálne siete, triple 
helix model. 

Technické prostriedky Informačné siete, tlač, webstránky, 
regionálne TV vysielania, informačné dni 
(dni otvorených dverí). 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 

4.4 Model smart city 
 

Osobitnú úlohu v rozvoji inteligentného regiónu v súčasnosti zohrávajú inteligentné 

mestá (smart cities). Koncept smart city sa môže zameriavať na informačné a komunikačné 

technológie, pričom širšie poňatie zahŕňa sociálno-ekonomické aspekty, ako je využívanie 

účasti verejnosti na zvýšení udržateľnosti, kvality života a dobrých životných podmienok 

v mestách. Pri zvyšovaní informovanosti občanov o participatívnom rozpočte je vhodné 

využívať aj prístupy, ktoré ponúka model smart city, keďže sídla regionálnej samosprávy sú 

spravidla umiestnené v najvýznamnejšom meste kraja s príslušnou infraštruktúrou, 



rozvinutými vzťahmi medzi regionálnymi aktérmi a zastúpením verejného, súkromného 

a neziskového sektora, vrátane mienkotvorných osobností a podnikateľov. 

Smart city možno definovať ako mesto, ktoré riadi a integrujúcim spôsobom 

implementuje svoju dlhodobú stratégiu rozvoja, pričom kultivuje politické, spoločenské 

a priestorové prostredie mesta s cieľom zvýšiť kvalitu života a atraktivitu mesta, a obmedziť 

negatívne dopady na životné prostredie. Označenie inteligentné mestá (smart cities) sa 

v súčasnosti na   Slovensku   týka   takých   miest,   ktoré   hľadajú   inovatívne   riešenia 

v najrôznejších oblastiach s cieľom skvalitniť život svojich obyvateľov na základe aplikácie 

najnovších technológií a riešení. 

V súčasnosti sa dôraz kladie na inteligentné riešenie problémov dopravy, služieb, 

samosprávnych úradov, problematiku inteligentných (pasívnych) budov a dosiahnutie 

viditeľných   výsledkov    pre    všetkých    obyvateľov    z hľadiska    životného    prostredia 

a zmierňovania dôsledkov klimatických zmien. 

Nositeľmi a realizátormi konkrétnych inovatívnych návrhov a riešení sú spravidla 

malé a stredné podniky, združenia občanov a neziskové organizácie, fungujúce na území 

inteligentného mesta, ktoré svojimi projektmi reagujú na aktuálne a perspektívne potreby 

mesta a jeho obyvateľov. Zámerom projektových aktivít je iniciovať spoluprácu medzi 

samosprávou, obyvateľmi a podnikmi, a ich účelom je dosiahnuť synergický efekt. Úlohou 

mestskej samosprávy je fungovať ako iniciátor a facilitátor spolupráce medzi všetkými 

aktérmi – obyvateľmi a ich združeniami, podnikateľskými subjektmi a ďalšími inštitúciami. 

Návrhy projektov a ich riešenia môžu prispieť k premene mesta na platformu na 

testovanie a zavádzanie inteligentných a udržateľných   riešení rozvoja   mesta. Adresátom 

a odberateľom výsledkov inteligentných projektových aktivít a riešení sú všetky generácie 

obyvateľov žijúcich v inteligentnom meste. Takto smerované projekty majú dosah nielen na 

atraktivitu mesta, ale aj na celý samosprávny kraj, prispievajú k zlepšeniu regionálnej 

ekonomiky a k zvýšeniu kvality života jeho obyvateľov. 

 
Model smart city 

 

Charakteristiky modelu Prejavy uplatňovania modelu v praxi 
Zapojenie regionálnych aktérov Cieľom je iniciovať spoluprácu medzi 

samosprávou, obyvateľmi a podnikmi, a ich 
účelom je dosiahnuť synergický efekt. 

Riadenie zo strany samosprávnych orgánov Úlohou samosprávy je fungovať ako 
iniciátor a facilitátor spolupráce medzi 
všetkými aktérmi. Smart city má dlhodobú 
stratégiu rozvoja, kultivuje politické, 



 spoločenské a priestorové prostredie mesta 
s cieľom zvýšiť kvalitu života a atraktivitu 
mesta, a obmedziť negatívne dopady na 
životné prostredie. 

Miera angažovania verejnosti a jej 
predstaviteľov pri tvorbe a čerpaní 
participatívnych rozpočtov 

Iniciátormi návrhov inteligentných riešení 
môžu byť obyvatelia, samospráva 
a podnikateľské subjekty, nositeľmi 
a realizátormi konkrétnych inovatívnych 
návrhov a riešení sú spravidla malé a stredné 
podniky, združenia občanov a neziskové 
organizácie. 

Výstup aktivít v modeli smart city 
z hľadiska participatívneho rozpočtovania 

Inovatívne a inteligentné riešenia problémov 
dopravy, služieb, samosprávnych úradov, 
problematika inteligentných (pasívnych) 
budov a dosiahnutie viditeľných výsledkov 
pre všetkých obyvateľov z hľadiska 
životného prostredia a zmierňovania 
dôsledkov klimatických zmien. 

Formalizovaná platforma Vhodné informačno-komunikačné 
technológie umožňuje občanom zapojiť sa 
do rozvoja mesta a uplatniť svoje nápady 
a námety prostredníctvom občianskych a 
komunitných programov. 

Technické prostriedky Informačné a komunikačné technológie, 
inovatívne riešenia, digitálne platformy 
inteligentných a udržateľných riešení. 

Zdroj: vlastné spracovanie 



 
 
 
 
 
 
 

5 ZHRNUTIE A ZÁVERY 
 

V súčasnosti sa v riadení z úrovne miestnej a regionálnej samosprávy dostáva do 

popredia otázka vytvárania regionálnych kooperačných sietí, do ktorých sa premyslene 

a cielene začleňujú sociálne skupiny, inštitúcie, občianske iniciatívy, združenia a spolky, aby 

prispeli do tvorby a realizácie návrhov a rozhodnutí v oblasti verejných politík, vrátane 

verejných rozpočtov. 

Zistili sme, že miestne a regionálne samosprávy spočiatku skôr intuitívne ako vedome 

či plánovito postupujú podľa uvedených modelov interakcie, komunikácie a kooperácie 

miestnej a regionálnej samosprávy s občanmi. 

V svojich prvotných snahách spravidla sledujú a vychádzajú z modelu konzultácií a 

modelu interakčných vzťahov. Po prehĺbení poznatkov a získaní skúseností sa postupne 

posúvajú na vyššiu úroveň riadenej interakcie a partnerstva a usilujú sa dosiahnuť až úroveň 

učiaceho   sa   regiónu   a učiaceho   sa   mesta.   Táto   úroveň    je   štartovacím   momentom 

k dosiahnutiu úrovne inteligentného regiónu a inteligentného mesta. Najvyššiu úroveň 

predstavuje model  smart city. 

Zvyšovanie informovanosti občanov o verejných rozpočtoch, kompetenciách miestnej 

a regionálnej samosprávy a fungovaní participatívnych rozpočtov je procesom, v ktorom 

nevyhnutne musí nastať spojenie medzi aktérmi strategického plánovania, ktorý podporuje 

a posilňuje proces interakcie učenia sa, komunikácie a kooperácie. Tie nadobúdajú rôznorodé 

podoby ako sú verejné fóra, diskusie alebo zhromaždenia organizácií regionálnej samosprávy, 

ktoré dopĺňa komunikácia a kooperácia s podnikateľským sektorom, s predstaviteľmi start- 

upov, ale predovšetkým podnikov usilujúcich sa o presadzovanie korporátnej spoločenskej 

zodpovednosti, s občianskymi iniciatívami a združeniami. Vytvárajú novú úroveň a kvalitu 

verejného diskurzu, ktorý môže fungovať ako odrazový mostík zmien aj v prístupe k tvorbe 

a čerpaniu participatívneho rozpočtu. 
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