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Opportunities and Preconditions of Public Participation in Sustainable Settlement 
Development. Public participation is a comprehensive social science concept that is of 
interdisciplinary character, with the impact on the society. This paper concentrates on public 
participation in settlement development at the local level in Slovakia as well as in 
international context. It takes into consideration social and historical origins of participation 
and reflects some issues of citizen participation in the development of settlement structures 
in Slovakia. The significance of citizen participation in settlement development lies in the fact 
that citizens create their settlement environment according to their social needs and at the 
same time under this process they get changed too. Participating citizens cease being 
apathetic towards their social and settlement environment and take responsibility for the 
activities within their communities. It is a continual process of improving the settlement 
conditions and its implication is to reach the wishful shape of environment and to develop 
local community with its identity and social cohesion. Citizen participation connects personal 
and group interests as well as the interests of local communities with public well-being. The 
paper points out the mechanisms of participation in the settlement development and clarifies 
the legal framework for public participation in the Slovak as well as in the international 
context. At the same time the paper points out the prevailing forms of participatory projects, 
based on the principles of partnership and cooperation, the objective of which was to 
coordinate mutual activities of the stakeholders oriented towards solutions of local and 
regional issues of the settlements in Slovakia. Several identified issues of the citizen 
participation at the local level are brought forward. They are based on the results from 
sociological surveys of local democracy and the process of participation has been illustrated 
by the contextual analysis of the implemented citizen participation project in the frame of an 
international research and development project “Ecocity”. 
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Občianska participácia predstavuje rozsiahly sociálnovedný koncept, ktorý má 
multidisciplinárny charakter a celospoločenský dosah. Jeho pojmové vymedze-
nie často korešponduje s obsahom skúmania. Občianska participácia sa chápe 
ako prostriedok riešenia deficitu zastupiteľskej demokracie a problémov vývoja 
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demokratických inštitúcií v postmoderných spoločnostiach, je vymedzovaná 
v súvislosti s aktivitami mimovládnych organizácií (MVO) ako dimenzia 
občianskej spoločnosti alebo v užšom chápaní ako politická participácia, 
vyjadrujúca priamu účasť občanov na procesoch vládnutia, ktorá je vyjadrená 
aktom volieb na lokálnej, regionálnej či celoštátnej úrovni. Cieľom našej štúdie 
nie je vysvetliť celú šírku problematiky občianskej participácie; pokúsime sa 
zamerať na jej sídelný aspekt v slovenskom kontexte a reflektovať poznatky 
najmä z reálnej spoločenskej praxe na lokálnej úrovni. 
 Problematika občianskej participácie je neustále legitímnou zložkou 
sociologického bádania, pretože jej podstata vychádza z myšlienky utvárania 
podmienok individuálneho i kolektívneho života človeka v spoločnosti. Účas-
ťou na spravovaní verejných záležitostí človek zároveň napĺňa spoločenský 
charakter svojej existencie a realizuje svoje občianske práva. Teoretický 
koncept skúmania občianskej participácie v slovenskej sociológii sa po roku 
1989 rozpracovával najmä v rámci koncepcie občianskej spoločnosti, ktorá 
vychádzala z Marshallovho chápania trojdimenzionálneho občianstva, v rámci 
ktorého je participácia na výkone politickej moci štátu i obce súčasťou 
politického občianstva. (Roško 2002: 399)4 
 Vo všeobecnej rovine môžeme problematiku občianskej participácie 
v sociológii chápať ako zložku procesu socializácie, akulturácie vo verejnom 
živote (Pašiak 1993: 241), v politickej terminológii vyjadruje formu participač-
nej, priamej demokracie, v právnej literatúre sa občianska participácia 
vymedzuje ako jedno z najvýznamnejších občianskych práv – právo účasti 
občanov na správe vecí verejných. (Řehůřek 1997: 7) Podobne sa vymedzuje 
občianska participácia aj v terminológii verejnej politiky. Účasť občanov na 
správe vecí verejných je spájaná s priblížením verejnej moci širšej verejnosti 
v rámci decentralizovanej verejnej správy a význam participácie spočíva najmä 
v zvyšovaní legitimity rozhodnutí verejného sektora, vplyvu na spôsob 
prijímania rozhodnutí a jeho výsledku, v tomto zmysle plní občianska 
participácia funkciu protikorupčnej poistky. (Sičáková-Beblavá 2005: 9-11) 
V reálnej spoločenskej praxi na Slovensku sa občianska participácia vníma 
najmä ako „...účasť občanov a ich zoskupení na verejnom rozhodovaní“ 
v zmysle transparentnosti a efektívnosti. (Paulíniová 2005: 13) Komplexnejší 
pohľad na problematiku občianskej participácie podáva štúdia D. Klimovského, 
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vzťahu k sociálnemu partnerstvu a regionálnemu sociálnemu dialógu Čambáliková 2008: 41-59, v českom sociálnovednom 
výskume napr. Rakušanová – Řeháková 2006: 11-12. 
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ktorý sa pokúsil o klasifikáciu tejto problematiky s dôrazom na komunálnu 
a regionálnu politiku v slovenských podmienkach z aspektu verejnej politiky. 
Občianska participácia sa chápe ako predpoklad pre dobré vládnutie, ako 
súčasť demokratickej tvorby politiky v rozhodovacích procesoch politicko-
administratívnych autorít. (Klimovský 2008: 132) 
 Aj keď nemožno celkom abstrahovať od rôznych foriem a oblastí občian-
skej participácie vrátane politickej participácie ako účasti občanov na 
procesoch vládnutia, ktorá je v ostatnom období predmetom najširšieho záujmu 
výskumníkov a verejnosti, predmetom nášho záujmu je občianska participácia 
v sídelnom rozvoji na lokálnej úrovni, jej predpoklady i reálne podoby 
v súčasnosti v SR i v medzinárodnom kontexte, spoločensko-historická reflexia 
jej počiatkov a reflektovanie niektorých problémov občianskej participácie 
v sídelnom rozvoji na Slovensku, ktoré sme identifikovali v našich výskumoch. 
Význam participácie v sídelnom rozvoji ideálne spočíva v tom, že občania si 
utvárajú svoje sídelné prostredie podľa svojich potrieb, zároveň sa v tomto 
procese sami menia, participujúci občania prestávajú byť ľahostajní voči 
svojmu sídelnému a sociálnemu prostrediu a preberajú zodpovednosť za dianie 
vo svojom sídelnom prostredí. Podstatné je však to, že je to permanentný 
proces skvalitňovania vlastných sídelných podmienok a jeho zmyslom nie je 
len dosiahnuť želaný stav, ale zároveň obsahuje aj prvky sociálnej kontroly, 
napomáha formovaniu sídelnej identity a spolupatričnosti s lokálnou komuni-
tou. Správne pripomína J. Pašiak, že občianska participácia má procesuálny 
charakter a je to „proces demokratizácie spoločnosti a verejného života v nej. 
V tomto procese sa „posamosprávňuje“ politická obec a „zosamosprávňuje“ sa 
občan. Občianskej participácii sa možno naučiť len účasťou na rozhodovaní, 
spravovaní, usmerňovaní vecí verejného života. Občianska participácia prepája 
osobné, skupinové záujmy, záujmy územných a lokálnych spoločenstiev so 
záujmami verejnými.“ (Pašiak 1993: 241) P. Gajdoš chápe participáciu ako 
faktor sídelného rozvoja a účasť obyvateľov na procesoch riadenia a rozvoja 
sídla ako jedno zo základných práv v sídelnom rozvoji. (Gajdoš 2002: 303) 
V tomto zmysle chceme poukázať aj na participačné mechanizmy v sídelnom 
rozvoji na Slovensku v období riadeného a samosprávneho spravovania sídiel. 
V súčasnosti je participácia v sídelnom rozvoji vytváraná sieťou vzťahov, do 
ktorej vstupujú rôzni aktéri – subjekty participácie: občania, spoločenské a 
kultúrne inštitúcie, poslanci, miestna samospráva, štátna správa, hospodárske 
subjekty, záujmové združenia a iniciatívy občanov, ktoré hľadajú konsenzus 
v rôznorodých záujmových skupinách. Občiansku participáciu v sídelnom 
prostredí chápeme ako proces, pri ktorom sa zapájajú hľadiská všetkých 
zainteresovaných subjektov do správy, riadenia i rozvoja sídla. K priaznivým 
podmienkam občianskej participácie vo všeobecnosti patrí otvorený sociálny 
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priestor, primeraný stupeň a charakter demokracie verejného života, ekono-
mické a politické podmienky a verejne aktívny občan. 
 
Spoločensko-historická reflexia problematiky občianskej participácie 
v sídelnom vývoji 
 
Spoločensko-historický kontext občianskej participácie sa v spoločenskovednej 
teórii odvíja od formovania občianskej spoločnosti, ktorá je už podľa Dahren-
dorfa schopná vytvoriť si politické jednotky k ústavnosti občianskych práv 
a občianskej účasti. Občianska participácia sa tak realizuje prostredníctvom 
sociálnych, politických alebo ekonomických prostriedkov. (Dahrendorf 1991: 
73) V tomto zmysle Čambáliková spája proces modernizácie a demokratizácie 
s „procesom vytvárania inštitúcií, sprostredkujúcich občianstvo vo všetkých 
jeho dimenziách – inštitúcií medzi občanom a polis na jednej a medzi občanom 
a trhom na druhej strane. Na sklonku 20. storočia je už v rôznych formách 
inštitucionalizovaná občianska participácia v politickej, sociálnej i ekonomic-
kej sfére.“ (Čambáliková 1996: 51) Spoločenskí vedci, zaoberajúci sa demo-
kratickými formami usporiadania spoločnosti, začínajú svoje úvahy prevažne 
historickou reflexiou Aristotelovej Politiky, v ktorej autor nielen rozoberá 
rôzne formy demokratického usporiadania spoločnosti, ale podáva aj obraz 
fungovania akéhosi ideálneho modelu spoločenstva gréckych mestských štátov 
– polis. Väčšina autorov však zdôrazňuje len niektoré aspekty Aristotelovej 
koncepcie, ktoré sú často pokusmi o implementáciu niektorých prvkov 
demokratického samosprávneho usporiadania bez rešpektovania historickej 
sídelnej reality. Prvky samosprávnej autonómie polis sa vzťahujú na staroveké 
mestské spoločenstvá, ktoré boli charakteristické silnou sídelnou príslušnosťou 
k svojmu mestu – polis, ktorú G. Sartori charakterizuje takto: „Nielenže staro-
veké mestá boli veľmi malé, ale ich občania žili s nimi v symbióze, zviazaní 
s nimi akoby spoločným životom a smrťou.“ (Sartori 1993: 283) Charakter 
samosprávy starovekých gréckych spoločenstiev, ktorý sa približoval až k au-
tarkii, nie je možné podľa Sartoriho aplikovať na dnešné heterogénne, mobilné 
spoločenstvá, ktorých existencia je založená na iných integračných prvkoch. 
Sídelné spoločenstvo polis tvorilo kompaktnú komunitu, ktorá bola spojená 
náboženským, morálnym a politickým étosom. V polítes sa nerozlišovalo 
medzi súkromnou a verejnou sférou, jednotlivec a občan boli stotožnení svojou 
účasťou na živote mesta, občan a mesto boli nerozlučne zviazaní spoločným 
osudom. Podstatný záver týchto úvah je pre nás podnetný v tom, že zdôrazňuje 
význam lokálnych spoločenstiev pri utváraní demokratického charakteru 
verejného života tým, že: „...demokracia v spoločenskom zmysle sa buduje ako 
sieť malých komunít a zakladá sa na vitalite zúčastnených skupín“. (Sartori 
1993: 285) 
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 Ak uvažujeme o spoločensko-historickom kontexte občianskej participácie, 
R. Putnam nachádza historické korene formovania občianskych komunít, 
tradície občianskej angažovanosti a sociálnej solidarity v ďalekej minulosti: 
„Základom tohto občianskeho dedičstva sú bohaté siete občianskej reciprocity 
a občianskej solidarity – združenia, cirkevné bratstvá a hradné spoločenstvá 
založené na sebaobranu v stredovekých komunitách; družstvá, spoločenstvá 
vzájomnej výpomoci, susedské združenia a zborové spoločenstvá v 20. sto-
ročí.“ (Putnam 1993: 3) Spoločensko-historické súvislosti občianskej participá-
cie v slovenskom kontexte vývoja lokálnych spoločenstiev si vyžadujú 
osobitnú pozornosť, pretože sú späté so špecifickým vývojom občianskej 
spoločnosti, preto sa im v tejto práci nebudeme venovať5. Participačná, priama 
forma demokracie, typická pre aténske staroveké spoločenstvá, kde sa všetci 
občania zúčastňovali zasadnutia snemu na námestí a každý občan mohol 
vstúpiť so svojimi námietkami do rozhodovacieho procesu, sa vznikom zloži-
tejších štátnych útvarov a celkovým spoločensko-hospodárskym rozvojom, 
vyžadujúcim náročnejšie formy rozhodovacieho procesu, stala neuskutočniteľ-
nou. Vysvetľuje to G. Sartori, keď hovorí: „...demokracia sa pri svojom vzniku 
chápala horizontálne. Grécka demokracia nenastolila hĺbkový problém, 
problém vertikálnej štruktúrovanosti. Moderné demokracie alebo zastupiteľské 
demokracie ho riešia.“ (Sartori 1993: 16) Participačnú formu demokracie tak 
začali nahrádzať formy zastupiteľskej, reprezentatívnej demokracie. Účasť 
všetkých občanov na rozhodovaní a spravovaní verejných, občianskych 
záujmov je nahrádzaná zvolenými zástupcami, ktorým občania delegujú časť 
svojich občianskych práv. Reprezentatívna forma demokracie však v reálnej 
spoločensko-politickej praxi skĺzava do kumulácie moci v rukách zvolených 
zástupcov a ich odcudzením sa záujmom občanov, ktorých reprezentujú. Vo 
vyspelých demokratických spoločnostiach sa preto používa kombinácia parti-
cipačnej a reprezentatívnej formy demokracie, ktorá je istým kompromisom 
medzi hľadaním optimálnej formy účasti občanov na správe verejných vecí 
a racionálnym usporiadaním fungovania spoločenských útvarov6. V ďalšom 
spoločenskom vývoji sa inštitucionalizovali rôzne formy občianskej participá-
cie v politickej, ekonomickej, spoločensko-kultúrnej i sídelnej rovine života 
spoločnosti. Jednou z takýchto foriem je aj sídelná samospráva, ktorá rieši 
usporiadanie sídelných vzťahov a väzieb na miestnej úrovni. 
 V ostatných rokoch sa aj v našich podmienkach rozvíjajú rôzne formy par-
ticipácie verejnosti v územnom rozvoji a priestorovom plánovaní. Sústredenej-
šie úsilie o prepracovanie foriem a metód občianskej participácie v sídelnom 

                                                 
5 K tejto problematike odporúčame napr.: Buerkle 2004: 23-27; Pašiak 2002: 423-443; Roško 2002: 393-410; Strussová 
1997: 134-155; Mannová 1998. 
6 Pozri: V kontexte problematiky občianskej participácie je podnetný príspevok J. Plichtovej ku kritike liberálneho modelu 
demokracie, výhodám a nevýhodám deliberatívnej demokracie. (Plichtová 2008: 45-50) 
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vývoji sa v západnej Európe výraznejšie aplikovalo po 2. svetovej vojne ako 
reakcia na silnú moc štátu a dravosť individualizmu, čo sa prejavilo nespúta-
ným stavebným rozvojom, rozvratom predošlých foriem spoločenstiev a v dô-
sledku toho dezorganizáciou sociálneho života a rozpadom tradičných väzieb. 
Bolo to obdobie vzmáhania sa Európy po 2. svetovej vojne a tzv. „povojnového 
stavebného boomu“. Tu sa formovali začiatky reálnej participácie, keď sa 
občan stal účastníkom procesu územného rozvoja. (Gajdoš 2002: 303) 
 V procese sídelného vývoja sa rozpracovávali konkrétne formy a princípy 
participatívneho a komunitného projektovania, ktoré umožňujú rôznym subjek-
tom vstupovať do tvorby sídelného prostredia vo všetkých etapách a na rôz-
nych úrovniach. B. Wood poukazuje na to, ako sa postupne zvyšovala prak-
tická realizácia participačných aktivít verejnosti do procesov priestorového 
plánovania v západnej Európe. V priebehu posledných 50 rokov 20. storočia sa 
vyvinula až do štádia, keď sa participácia verejnosti stala súčasťou väčšiny 
národných systémov sídelného rozvoja a priestorového plánovania. Na dvoch 
prípadových štúdiách z anglických miest ilustruje niektoré hlavné myšlienky 
občianskej participácie v sídelnom rozvoji, pričom poukazuje na rozdiely 
medzi aktívnou účasťou verejnosti a konzultáciami s verejnosťou. (Wood 2001: 
256) Odborná literatúra ponúka viaceré prípadové štúdie tzv. „good practis“, 
účasti občanov na sídelnom a územnom rozvoji, ktoré opisujú úspešné partici-
pačné mechanizmy vo viacerých krajinách, ale aj na Slovensku. Problémom je 
však rôznorodosť a nejednotnosť definovania občianskej participácie, a to jej 
úzke vymedzenie a stotožnenie sa s aktivitami neziskového sektora, vstup 
aktívnych občianskych združení najmä v enviromentálnej oblasti alebo len 
občiansky tlak pri vymáhaní svojich neuspokojených legislatívnych nárokov, 
resp. iných zlyhaní verejných inštitúcii v rozhodovacom procese. 
 Pri analýze problematiky občianskej participácie na lokálnej rovine u nás je 
potrebné zdôrazniť niektoré špecifické faktory. Sídelná sieť na Slovensku je 
bohato štruktúrovaná, kvantitatívne i kvalitatívne diferencovaná. Regionálne 
rozdiely sa neustále prehlbujú, preto dnes už nie je možné hovoriť o občianskej 
participácií všeobecne, bez zohľadnenia základných sídelných charakteristík. 
Iné problémy a možnosti ich riešenia sú v malých obciach, iné vo veľkých 
mestách, iné v prosperujúcich a iné v zaostávajúcich regiónoch. Na tento prob-
lém upozorňuje aj P. Gajdoš, keď poukazuje na negatívny vplyv individualizá-
cie, sociálnej diferenciácie, ale najmä sídelného a regionálneho zaostávania pri 
formovaní priestorových identít a participácii na sídelnom a regionálnom 
rozvoji: „Potreba zvýšiť záujem občanov o obec a získať viac aktívnych ľudí 
naráža, najmä v málo rozvinutých regiónoch, na spoločný základ v riešení zlej 
sociálnej situácie obyvateľstva, avšak príčiny zlej sociálnej situácie obyvateľ-
stva majú v prevažnej miere nadlokálny a často nadoblastný charakter.“ 

Sociológia 41, 2009, č. 4 359 



(Gajdoš 2007: 39) Tento problém sa pokúšajú riešiť viaceré participačné 
projekty, ktoré v súčasnosti prebiehajú v slovenskom sídelnom prostredí. 
 
Reálne podoby participačných projektov v súčasnom sídelnom rozvoji 
na Slovensku 
 
V sídelnom a územnom rozvoji v Európe sa už od konca 70. rokov presadzuje 
stratégia miestneho endogénneho rozvoja, ktorú charakterizujú podľa F. de 
Ryncka termíny partnerstvo, decentralizácia, vývoj zdola – nahor a strategický 
prístup. (de Rynck 1997: 8) Princípy a mechanizmy ekonomickej podstaty 
endogénneho rozvoja ovplyvňujú podľa autora miestny rozvoj a lokálne 
politiky vo všetkých krajinách západnej Európy a premietli sa aj do postupných 
reforiem a smerníc pre čerpanie štrukturálnych fondov EÚ. Endogénny rozvo-
jový model v sebe spája myšlienky globalizácie (internacionalizácie) a špecifík 
lokálneho hospodárskeho rozvoja mestských a vidieckych regiónov, ktoré 
najlepšie poznajú lokálni lídri. Vytváraním lokálnych riadiacich štruktúr, ktoré 
sú zainteresované na sídelnom rozvoji územia, dokážu spájať lokálny rozvo-
jový potenciál a reagovať na meniace sa potreby miestnych komunít: „Ak-
tivizácia stratégie zdola – nahor a decentralizácia politiky sú v súčasnosti 
hlavným témami úvah vo všetkých krajinách a regiónoch Európy.“ (s. 8) 
Aktivizácia endogénnych rozvojových zdrojov sídiel je založená na zapájaní a 
spolupráci rozhodujúcich aktérov lokálneho rozvoja, sieťovaní zainteresova-
ných subjektov na riešení aktuálnych sídelných problémov v území a schop-
nosti miestnych lídrov zapojiť do týchto procesov aj obyvateľov. Občianska 
participácia sa tak stáva integrálnou súčasťou sídelného rozvoja. Predpokladá 
to spoluprácu a koordináciu v rámci samosprávy obcí, odstránenie nejednot-
nosti strategických cieľov pri formulovaní rozvojových programov v území, 
zapojenie rozhodujúcich záujmových skupín obyvateľov vrátane miestnej 
podnikateľskej sféry a prepojenie sociálnych sietí v rámci sídiel. Pozitívny 
vzťah k obci a pocit sídelnej spolupatričnosti a zainteresovanosti na dianí 
v obci je silným motivačným činiteľom pre aktivizáciu sídelných spoločenstiev 
a využitie sociálneho kapitálu v území. Sociálny kapitál zdôrazňuje normy 
a siete občianskej angažovanosti a stáva sa stále viac rozhodujúcim faktorom 
ekonomického rozvoja. R Putnam zdôrazňuje význam sociálneho kapitálu v lo-
kálnom rozvoji a tvrdí, že sociálny kapitál zvyšuje benefity investovania do 
fyzického a ľudského kapitálu. Silné tradície občianskej angažovanosti, zalo-
žené na politickej participácii, členstvách v občianskych a zborových spoloč-
nostiach, záujmové a športové spolky, bohatý komunitný život – to sú podľa 
neho známky úspešných regiónov. Zároveň zdôrazňuje úlohu lídrov ako 
prirodzených autorít v lokálnych komunitách. Ako hovorí, „...občianske 
a politické siete sú organizované horizontálne, nie hierarchicky. Občianske 
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komunity uznávajú hodnoty solidarity, spolupatričnosti, participácie, integrity. 
To je lokálna demokracia.“ (Putnam 1993: 3) 
 V problematike občianskej participácie v sídelnom rozvoji možno vymedziť 
široký okruh oblastí a foriem participačných mechanizmov. V reálnej spoločen-
skej praxi nadobúda občianska participácia rôzne podoby, môžeme sem zaradiť 
formálne i neformálne občianske združenia a aktivity, ale aj participáciu vzni-
kajúcu na báze partnerstiev, založenú s úmyslom spájať svoje aktivity s rieše-
ním spoločných sídelných problémov. Aj tieto formy partnerskej participácie 
môžu vznikať neformálne, keď sú participujúci občania prizvaní k účasti na 
spolurozhodovaní a títo sa stávajú rovnoprávnymi partnermi samosprávnych 
orgánov. Môžu však vznikať aj viac-menej formalizovaným spôsobom z inicia-
tívy, resp. výzvy formálnych inštitúcií verejnej správy a môžu združovať 
samosprávne orgány, podnikateľské subjekty, predstaviteľov verejných inštitú-
cií (školy, kultúrno-spoločenské inštitúcie, cirkev, záujmové združenia), verej-
nej správy, ale aj občianske združenia a aktívnych občanov. Význam 
regionálneho sociálneho dialógu zdôrazňuje aj M. Čambáliková, keď hovorí, že 
má prebiehať „...na princípe dobrovoľnosti, budovaním sietí na využitie 
kompetencií a zdrojov vlastného regiónu. Vytvorenie týchto inštitúcií je sú-
ladné so súčasným trendom v Európe – s princípom subsidiarity, ako aj prokla-
movaným princípom zamestnaneckej a občianskej participácie.“ (Čambáliková 
2002: 455) 
 Aj na Slovensku prebiehajú v súčasnosti participačné projekty, ktorých 
cieľom je koordinovať vzájomné aktivity zainteresovaných subjektov pri rie-
šení sídelných a regionálnych problémov a integrovať princípy endogénneho 
sídelného rozvoja. Viaceré z týchto projektov sú realizované v dôsledku 
reformného tlaku EÚ a ich programy sú komparatívne s programami ostatných 
pristupujúcich krajín EÚ. Ukážeme na niektoré z týchto participačných projek-
tov, ktoré sú založené na princípoch partnerstiev a spolupráce a ktoré reálne 
prebiehajú v sídelnom a regionálnom rozvoji7. 
 Napriek tomu, že nemáme dostatok analytických poznatkov pri hodnotení 
všetkých reálne prebiehajúcich participačných projektov na Slovensku, pokú-
sime sa prezentovať aspoň tie, ktoré považujeme za dôležité z pohľadu riešenia 
regionálnych rozvojových rámcov a deklarovaných princípov endogénneho 
sídelného a regionálneho rozvoja. Príkladom takéhoto typu participačného 
mechanizmu sú partnerstvá sociálnej inklúzie (PSI), ktoré vznikli na Slovensku 
na základe výziev Fondu sociálneho rozvoja v rokoch 2004, 2006 a 2007 na 
riešenie problematiky sociálnej inklúzie v území. Bezprostredným cieľom 
programu bolo iniciovať formovanie lokálnych partnerstiev na riešenie prob-
lematiky sociálnej inklúzie, podporiť rozvoj regionálnej zamestnanosti a riešiť 
                                                 
7 Participačné projekty a utváranie partnerstiev na lokálnej úrovni v českom sídelnom prostredí porovnaj v štúdii: Bernard 
2007: 27-46. 
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zamestnateľnosť obyvateľov postihnutých sociálnou exklúziou. Participačný 
prístup bol základným princípom vzniku PSI, ktoré sa formovali z verejného, 
súkromného i mimovládneho sektora prevažne na okresnej úrovni. V roku 
2008 bolo na Slovensku konštituovaných 29 PSI. Koncept partnerstiev sociál-
nej inklúzie je postavený na hodnote lokálneho poznania, ktoré zdôrazňuje „na 
mieru šité“ riešenia podľa potrieb danej lokality. Participačný prístup impli-
citne predpokladá, že komunity cieľových skupín by nemali byť len objektom 
partnerstva, ale aj jeho aktívnym subjektom. Tento prístup zároveň predpo-
kladá podporu komunikácie v regióne, vzájomné poznávanie, zlepšenie infor-
movanosti, sieťovanie aktérov z rôznych sektorov a oblastí záujmu. Výskumný 
tím Sociologického ústavu SAV realizoval v roku 2008 sociologický výskum 
činnosti partnerstiev sociálnej inklúzie formou terénneho dotazníkového 
výskumu, expertných rozhovorov v siedmich vybraných partnerstvách a pa-
nelových diskusiách so zástupcami všetkých PSI na Slovensku. Hodnotiaca 
správa analyzuje doterajšie fungovanie PSI, vnútorné i vonkajšie bariéry v ich 
činnosti, ale aj ich žiaduce zameranie z pohľadu participujúcich subjektov 
a zamestnancov PSI. (Pozri: Kusá (ed.) 2008) K pozitívnym benefitom tohto 
participačného mechanizmu pri riešení sociálnej problematiky v území pro-
stredníctvom PSI patrí nesporne aktivizácia a sieťovanie lokálnych aktérov 
z rôznych oblasti, a to verejnej správy, hospodárskej sféry, spoločensko-
kultúrnej oblasti, súkromného sektora tak v horizontálnej, ako i vertikálnej 
rovine, aj keď to nemôžeme zovšeobecniť na všetky PSI. Rôzna miera parti-
cipácie zainteresovaných subjektov v regionálnom priemete a faktory, ktoré ju 
ovplyvňujú, môžu byť zaujímavým výskumným projektom k poznaniu trendov 
sídelného a regionálneho rozvoja na Slovensku. 
 K partnerským typom participácie subjektov na lokálnej rovine patria aj 
rôzne formy komunitného plánovania najmä v oblasti sociálnych služieb 
(KPSS), podporované ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Doteraz 
sme nezaznamenali systematickejšiu analýzu fungovania KPSS, k dispozícii sú 
niektoré projekty komunitného plánovania v niektorých obciach na Slovensku8. 
V projektoch komunitného plánovania v obciach Korytárky, Látky, Detvianska 
Huta sa zdôrazňuje skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb participatív-
nym prístupom sociálnych partnerov. V rámci projektov zároveň prebieha 
komunitné plánovanie na obecnej úrovni za účasti všetkých subjektov, ktoré 
poskytujú sociálne služby pre obyvateľov, ako sú analýza sociálnej situácie 
v obciach, identifikácia subjektov, stretnutia s občanmi. Ako zdôrazňujú 
projekty, je to zároveň spôsob, ako iniciovať spoluprácu a vytvárať trvalejšie 
partnerstvá, posilňovať sociálnu súdržnosť obyvateľov obcí a predchádzať tak 
                                                 
8 Pri skúmaní fungovania PSI viedla autorka rozhovory so zainteresovanými subjektmi (starostovia, komunitní konzultanti) 
a náhodnými obyvateľmi v spomínaných lokalitách aj k problematike KPSS. Účastníci rozhovorov vyzdvihovali najmä 
aktivizáciu ohrozených skupín, spolupatričnosť sídelného spoločenstva a celkové oživenie miestneho života a sociálnej 
klímy v týchto sídlach. Tieto poznatky a pozorovania však nemožno zovšeobecniť na všetky projekty KPSS na Slovensku. 
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sociálnemu vylúčeniu. (Občianske združenie Podpoľanie 2008) O význame 
komunitného plánovania sociálnych služieb pri riešení problémov sociálnej 
exklúzie na lokálnej úrovni v ČR píšu J. Havlíková a O. Hubíková, pričom 
zdôrazňujú, že tento inštitucionálny rámec poskytuje priestor pre bezprostrednú 
politickú participáciu občanov na živote komunity, zároveň sa predchádza 
sociálnemu vylúčeniu miestnych obyvateľov podporou vytvárania sociálnych 
vzťahov, rastom sociálneho kapitálu sídelného spoločenstva a vytváraním 
lokálnych koncepcií sociálnych služieb, ktoré zohľadňujú miestne špecifiká. 
(Havlíková − Hubíková 2007: 25) 
 V rámci predvstupových programov do EÚ boli na Slovensku realizované 
viaceré projekty, ktoré mali posilniť participáciu subjektov na riešení problé-
mov v území. Ich cieľom bolo aktivizovať endogénne a exogénne rozvojové 
potenciály v SR na úrovni NUTS II. K takýmto programom patrí SAPARD 
(programovacie obdobie 2004 – 2006), ktorý bol zameraný na riešenie problé-
mov vidieckeho osídlenia. Participujúcimi partnermi boli vidiecke mikrore-
gióny, združenia obcí, miestne samosprávy, podnikateľské subjekty a občania. 
Z pohľadu problematiky občianskej participácie spočíval význam tohto prog-
ramu v aktivizovaní potenciálne participujúcich subjektov formulovať spolo-
čenské sídelné a regionálne potreby a vypracovať strategické rozvojové 
dokumenty. Jedným z cieľov projektu bolo aj riešiť problém nekoncepčnosti a 
nekoordinovanosti rozvojových aktivít jednotlivých aktérov lokálneho rozvoja 
a nízke zapájanie sa občanov do rozhodovacieho procesu. Nedostatočný stupeň 
občianskej participácie v sídelnom rozvoji sa tak priamo premietal do reálnych 
participačných rozvojových projektov na lokálnej úrovni. V súčasnosti sa 
v rámci štrukturálnych fondov EÚ implementuje prostredníctvom Ministerstva 
pôdohospodárstva SR Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 – prioritná os 
LEADER, ktorá má za cieľ podnietiť tvorbu a mobilizáciu miestnych akčných 
skupín (MAS) pri realizácii lokálnych stratégií integrovaného rozvoja. Dôraz sa 
kladie na miestne špecifické podmienky tak, aby samotné miestne komunity 
vytvárali partnerstvá a získali potrebné zručnosti pri riešení svojich problémov. 
Ide o podporu rozvojových projektov lokálnych subjektov, ktoré vyberá 
miestna akčná skupina, vytvorená z miestnych aktérov9. Cieľom projektu 
LEADER je aktivizácia vidieckych mikroregiónov, mobilizácia všetkých 
zainteresovaných subjektov tak, aby sami dokázali riešiť sídelné problémy 
a implementovať rozhodujúce strategické dokumenty v území. Metodika tohto 
prístupu je uplatnením princípu „zdola-nahor“, pri ktorom sa spájajú lokálne 
subjekty do miestnych akčných skupín a na partnerskom princípe kumulujú 
svoje sily a územné zdroje k sociálno-ekonomickému rozvoju spoločného 

                                                 
9 MAS tvorí zoskupenie verejného a súkromného sektora na miestnej úrovni, ktoré rozhoduje na partnerskom princípe a je 
zložená z 50 % zástupcov verejného sektora a 50 % súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového. Pozri: Program 
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, s. 19. 
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územia. Je teda predpoklad, že prispejú k aktivizácii vidieckeho obyvateľstva, 
k uvoľneniu vnútorných rozvojových potenciálov, k zvýšeniu sídelnej identity 
a v konečnom dôsledku k posilneniu spoluzodpovednosti sídelných spoločen-
stiev formou aktívnej občianskej participácie. 
 Ďalším realizovaným spôsobom participácie na sídelnom rozvoji je aj me-
dziobecná spolupráca, ktorá je výrazom potreby kooperácie obcí a ich spájania 
do rôznych foriem mikroregionálnych zoskupení. Aj na Slovensku sa stala 
participačným mechanizmom na riešenie spoločných sídelných i regionálnych 
problémov. Medziobecná spolupráca na Slovensku sa realizuje formou mikro-
regionálnych združení, spoločných obecných úradov a rôznych foriem účelovej 
spolupráce. Ľ. Falťan uvádza, že na Slovensku je 266 mikroregionálnych 
združení. Tvorí ich prevažne 6 – 19 obcí, ktoré zakladajú najmä starostovia 
obcí a vo veľkej miere ich úspešnosť závisí od ich schopnosti a líderstva, t.j. 
nakoľko sa im podarí získať pre svoje zámery podporu miestnych obyvateľov 
a rôznych záujmových skupín. (Falťan 2006: 9) Na tento problém upozorňuje 
aj O. Danglová, ktorá vychádza z práce Fukuyamu a jeho myšlienky o 
dôležitosti participácie na skupinových aktivitách a miere dôvery, kde pod-
statnú úlohu hrá dôvera a z nej vyrastajúci sociálny kapitál. (Danglová 2005: 
151) Viaceré príklady fungovania mikroregionálnych združení na Slovensku 
ukazujú, že sa stali významným participujúcim subjektom sídelného a regionál-
neho rozvoja, vytvorili sa participačné mechanizmy medziobecnej spolupráce 
na základe spoločne definovaných rozvojových programov a na báze občian-
skej solidarity medzi obcami. 
 
Legislatívny rámec občianskej participácie v územnom rozvoji v sloven-
skom a medzinárodnom kontexte 
 
Udržateľný rozvoj sídiel, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou udržateľného 
rozvoja spoločnosti, nie je možné dosiahnuť bez aktívnej participácie občanov 
vo všetkých jej fázach a polohách – od procesov plánovania rozvoja až po 
procesy každodenných životných aktivít v sídle. Osobitné postavenie pritom 
zohráva účasť verejnosti v plánovacích procesoch, práve tu sa tvoria východi-
ská pre aktívnu podporu stratégií udržateľného rozvoja sídla zo strany verej-
nosti. Principiálnou zmenou v metodike plánovania sídelného rozvoja by mal 
byť posun od direktívneho k participatívnemu plánovaniu. (Finka – Petríková 
2002: 93) Aké sú teda legislatívne rámce pre občiansku participáciu v územ-
nom rozvoji? V súčasnosti platnom Zákone o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov je zakotvená verejná 
informačná povinnosť formou niekoľkonásobnej interakcie orgánu územného 
plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu: oznámenie 
o začatí, prerokovanie zadania, pripomienkovanie a prerokovanie konceptu, 
schvaľovanie návrhu. Legislatíva síce vyžaduje na všetkých stupňoch „infor-
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movať spôsobom v mieste obvyklým“, v reálnej spoločenskej praxi to však 
vytvára široké interpretačné spektrum pre jeho realizátorov, pričom spôsob a 
rozsah informovania verejnosti je mimoriadne dôležitý. V novele Zákona 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 237/2000 Z.z. nie je inovačným 
spôsobom riešený spôsob informovania obyvateľstva. Zostáva v platnosti 
predchádzajúci prístup „informovať spôsobom v mieste obvyklým“, ktorý síce 
ponecháva široké pole pôsobnosti, ale problematickým je rozvinutie spoločen-
ských, plánovacích a participačných nástrojov, ktoré umožňujú efektívne 
informovanie. Z hľadiska účasti verejnosti v SR sú vytvorené určité rámcové 
legislatívne podmienky na priame a nepriame formy účasti verejnosti na 
rozhodovacích procesoch, problematická je však aplikácia výsledkov parti-
cipačného procesu verejnosti kompetentnými subjektmi verejnej správy, ktoré 
disponujú pri rozhodovaní vysokou mierou subjektivity. Význam sociálnej 
kontroly a občianskej angažovanosti môže rôznymi formami vytvoriť tlak na 
akceptáciu výsledkov participačného procesu verejnosti10. 
 Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (tzv. 
infozákon) zlepšil situáciu a upravil podmienky, postup a rozsah slobodného 
prístupu k informáciám. Stanovuje totiž, že právo na prístup k informáciám má 
každý občan SR a žiadateľom o sprístupnenie informácie môže byť každá 
fyzická alebo právnická osoba, ktorá o to požiada, a to bez preukazovania 
právneho alebo iného dôvodu záujmu, pre ktorý informácie požadujú. Spolo-
čenská prax však ukazuje, že aj jeho implementácia podlieha rôznorodému 
výkladu predstaviteľov verejných inštitúcií, ktorí ho majú uplatňovať. V ostat-
ných rokoch vstupuje do procesov zabezpečujúcich účasť verejnosti na 
procesoch plánovania sídelného rozvoja veľmi výrazne environmentálne právo, 
a to v podobe Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (č. 24/2006 
Z.z.). Strategické environmentálne hodnotenie, ktoré vstupuje do strategického 
socioekonomického rozvojového plánovania (rámcovaného Zákonom o regio-
nálnom rozvoji) a územného plánovania, predstavuje predovšetkým vo vzťahu 
k územnému plánovaniu kontrolný mechanizmus, zabezpečujúci transparent-
nosť procesov rozhodovania s dôrazom na environmentálny aspekt udržateľ-
ného rozvoja. Aj v tomto prípade však musíme konštatovať, že zákonom defi-
nované procesy strategického environmentálneho hodnotenia územnoplánova-
cej dokumentácie nie sú vo vzťahu k reálnemu vplyvu rozhodovania verejnos-
ťou dostatočné, čo sa prejavuje vznikom rôznych občianskych zoskupení, ktoré 
sú na jednej strane prejavom občianskeho vzdoru, na druhej strane ignorova-
ním legislatívneho rámca. 

                                                 
10 Príklady úspešne realizovaných participačných projektov v SR môžu byť výskumným zdrojom pre skúmanie 
problematiky občianskej participácie v sídelnom rozvoji, zatiaľ však ešte neboli systematicky spracované. Pozri napr.: 
Miková – Paulíniová 2002; Majchrák – Strečanský – Bútora 2004 a iní. 
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 Verejnosť môže vstupovať do participačných procesov v rôznych polohách: 
ako vlastníci pozemkov a nehnuteľností, poskytovatelia služieb, zamestnanci, 
návštevníci či užívatelia prostredia sídla, preto je nevyhnutná spolupráca 
s vlastníkmi i užívateľskou verejnosťou. Pravdivosť, včasnosť, úplnosť a ob-
jektívnosť informácií je najvýznamnejší prostriedok pre získanie verejnosti, čo 
je prvým krokom v procese jej zainteresovania. Dôležitou súčasťou procesu 
zainteresovania verejnosti je obojstranná komunikácia s občanmi, konzultova-
nie problémov a získavanie názorov, potrieb, požiadaviek a prianí rôznych 
sociálnych skupín obyvateľov, ktorých riešenie vedie k aktívnej participácii 
a dohode s obyvateľmi. V súčasnej územnoplánovacej praxi sa však ešte 
s takýmto prístupom nie vždy stretávame. 
 V participačnom procese sa za verejnosť považuje každý občan alebo 
skupina občanov, ktorá má osobný záujem na riešení určitého problému, alebo 
sa chce k nemu vyjadriť. Je potrebné rozlišovať rozdielne úrovne a členenie 
verejnosti, a to najmä občanov, ktorí sú priamo dotknutí riešením daných 
problémov, občanov, ktorí sa zaujímajú o problémy sídla až po občanov alebo 
skupiny občanov, ktorí môžu byť postupne vtiahnutí do rozhodovacieho 
procesu. Patria k nim tiež občania s odbornou špecifickou funkciou, pracovníci 
v riadiacich a samosprávnych orgánoch, ktorých sa daný problém dotýka. Pri 
navrhovaní procesu občianskej participácie je veľmi užitočné zvážiť dve 
principiálne rozdielne pozície verejnosti, a to verejnosť ako pasívny prijímateľ 
informácií a verejnosť ako aktívny nositeľ informácií. „Spôsob, akým verejná 
správa komunikuje s verejnosťou, stavia občana do určitej pozície – buď do 
pozície diváka bez možnosti ovplyvniť stav veci, alebo do pozície 
rovnocenného partnera, aktívneho účastníka diania.“ (Pirošík 2005: 45) 
 V spoločenskej praxi sa uplatňuje oveľa častejšie pozícia verejnosti ako 
príjemcu adresovaných informácií a potenciálneho pripomienkovateľa navr-
hovaných rozvojových projektov v sídle. Táto pozícia je podmienená sumou 
údajov a dostatkom informácií o všetkých súvislostiach problému a ich 
dôsledkoch, čo môže prispieť k priaznivej spoločenskej akceptácii riešenia 
problému. Atmosféra spoločenskej dôvery je pre vstup verejnosti dôležitá 
najmä preto, aby zainteresovanie verejnosti nebolo podmienené iba ťarchou 
dôsledkov alebo nepriaznivých dopadov, resp. prejavom „rebelujúcich“ 
občanov, ale nadobudlo prejav uvedomelej participácie občanov, ktorí sú 
pripravení zverejniť a obhajovať svoje postoje. V druhej pozícii vstupuje 
verejnosť do procesu participácie v polohe znalca miestnych podmienok. 
Význam týchto poznatkov a skúseností, ktorých nositeľom je verejnosť s jej 
vlastným dlhodobým spôsobom ukladania informácií, ktorý prebieha 
v každodennom kontakte s miestnou realitou, spočíva v obohatení poznatkovej 
základne. 
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 Pojem zainteresovaná verejnosť zavádza do spoločenskej praxe Aarhuský 
dohovor (1998), predstavuje časť verejnosti, ktorá tvorí podskupinu širokej 
verejnosti s osobitným vzťahom ku konkrétnemu rozhodovaciemu procesu 
v záležitostiach životného prostredia. Pre zainteresovanie nie je potrebné 
preukázať právny alebo inak špecifikovaný záujem na príslušnom rozhodova-
com procese, čím sa podstatne rozširuje okruh subjektov, ktorí sa môžu 
zainteresovať na riešení problému, napr. nemusia byť k problému ani lokálne 
viazaní. Proces aktivizácie občana smerom k zainteresovanej verejnosti má 
v istom zmysle svoje národné špecifiká, vyplývajúce z vyspelosti demokracie a 
napĺňania princípu občianstva v danom štáte. Proces aktivizácie slovenského 
občana smerom k participujúcej verejnosti vyžaduje prinajmenšom zohľadniť 
diskontinuitu vo vývoji samotného občianstva v nepluralitne fungujúcej spoloč-
nosti. Náš občan si plnohodnotný význam samého seba ako súčasti participujú-
cej verejnosti v súčasnosti viac-menej iba osvojuje, pretože v minulosti boli 
občania stavaní do pozície pasívnych prijímateľov rozhodnutí o rozvoji svojho 
mesta alebo obce, ktoré vznikali bez spätnej väzby voči skutočným potrebám 
obyvateľov. (Petríková 1999: 178) 
 Problematika občianskej participácie sa stáva dominujúcou aj v medzi-
národných súvislostiach. Do popredia ju posúvajú medzinárodné dokumenty 
Dohovor EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodova-
com procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia 
(tzv. Dohovor z Aarhusu) (Aarhus Convention: 1998), ktorý bol podpísaný 
predstaviteľmi 35 európskych vlád a Európskej únie v roku 1998. Ďalej je to 
Smernica Európskeho spoločenstva č. 35/2003 o účasti verejnosti na tvorbe 
určitých plánov, koncepcií a programov týkajúcich sa životného prostredia 
(Directive 2003/35/EC), ktorá kodifikuje zásady Aarhuského dohovoru11. 
Cieľom týchto dokumentov je podporiť zodpovednosť a transparentnosť rozho-
dovania a posilniť participáciu občanov v rozhodovacom procese o životnom 
prostredí a trvalo udržateľnom rozvoji spoločnosti, prinášajú nielen vynútenie 
dôrazu na túto problematiku v domácom prostredí členských štátov EÚ, ale aj 
potrebnú oporu v medzinárodnom legislatívnom prostredí. (Dienel 2008: 26) 
Aarhuský dohovor obsahuje tri hlavné práva, týkajúce sa procesu participácie 
verejnosti, ktorými sú právo na prístup verejnosti k informáciám o životnom 
prostredí, právo na účasť verejnosti na rozhodovacom procese a právo na 
prístup verejnosti k spravodlivosti vo veciach životného prostredia. Aarhuský 
dohovor ustanovuje aj určité konkrétne minimálne požiadavky či princípy pre 
                                                 
11 Tieto dokumenty sú dôležitým nástrojom na posilnenie občianskych práv v oblasti rozhodovacieho procesu aj v otázkach 
životného prostredia. Aarhuský dohovor sa týka tiež princípov občianskej spoločnosti, kde má zodpovednosť za vývoj celá 
spoločnosť. Zásady Aarhuského dohovoru a Smernice ES č. 35/2003 sú od 26. júna 2005 záväzné pre členské štáty EÚ a sú 
zahrnuté do súboru legislatívy Európskej únie. Participácia občanov sa stala súčasťou Teritoriálnej agendy EÚ, ktorá 
v Charte z Lipska o trvalej udržateľnosti európskych miest z roku 2007 zdôrazňuje ako jeden z plánovacích nástrojov 
„zapájať občanov a iných zainteresovaných aktérov ...do formovania budúcej hospodárskej, sociálnej, kultúrnej 
a ekologickej kvality území“. 
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občiansku participáciu, najmä pokiaľ ide o kvalifikovaný a účinný oznam, 
primerané informácie, adekvátne postupy (najmä včasnosť, účinnosť, primera-
nosť, spoľahlivosť a transparentnosť), pretože inak „očakávania jednotlivca 
ohľadne spoľahlivosti a transparentnosti zostávajú v tejto komplexnej spoloč-
nosti nenaplnené“. (Dienel 2008: 23) Celá procesnosť vyžaduje v závere zo-
hľadnenie výsledkov účasti verejnosti, a to aj pokiaľ ide o verejnosť dotknutej 
strany pri cezhraničných vplyvoch. 
 Z hľadiska účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch v SR sú vytvorené 
určité rámcové legislatívne podmienky na priame a nepriame formy účasti 
verejnosti na rozhodovacích procesoch, v územnom rozvoji však problém 
spočíva v tom, ako sa výsledky procesu participácie verejnosti premietnu do 
procesu vlastného rozhodovania v konkrétnych spoločenských podmienkach 
diferencovanej sídelnej štruktúry SR. Participatívny vstup občanov je dlhodobý 
proces spojený s rozvojom zastupiteľskej a priamej demokracie v územnej 
samospráve a rozvoji občianskej spoločnosti. Tento rozvoj po obnovení územ-
nej samosprávy naráža na rad prekážok, medzi ktorými zohrávajú dôležitú 
úlohu rezíduá štátneho paternalizmu, ktoré sú určitým spôsobom modifikované 
aj na orgány územnej samosprávy, napr. rozšírená korupcia a klientelizmus vo 
verejnej správe, byrokratizácia verejnej správy, veľmi nízka úroveň právnej 
istoty a vymožiteľnosti práva, nadmerná sociálna a politická polarizácia 
s následnou atomizáciou sídelných spoločenstiev.  
 Pri skúmaní občianskej participácie rozlišujeme potenciálnu (virtuálnu) 
participáciu, t.j. deklarovanú vôľu a záujem obyvateľov participovať pri riešení 
problémov obecného záujmu a reálnu, t.j. realizovanú participáciu obyvate-
ľov12. Pri posúdení miery disproporcie medzi reálnou a potenciálnou participá-
ciou je dôležitý nielen spoločensko-historický kontext vývoja spoločnosti a 
stupeň rozvoja participatívnej demokracie, ale aj zažité vzory participatívneho 
správania a stupeň hospodárskeho rozvoja spoločnosti, ktorý umožňuje 
zabezpečiť istý štandard sídelných podmienok, tzv. civilizačné minimum. Oso-
bitnú úlohu zohrávajú aj rôzne sociálne mechanizmy, ktoré umožňujú komu-
nikáciu medzi rôznymi skupinami sídelného spoločenstva, samosprávnymi 
orgánmi a ďalšími subjektmi zainteresovanej verejnosti. V každej spoločnosti 
sa miera reálnej participácie hodnotí inými kritériami, ktoré nesledujú len 
kvantitatívny ukazovateľ účasti obyvateľov. Vychádza sa z toho, že ak občania 
nepovažujú za potrebné vstúpiť do riešenia istých sídelných problémov, 
znamená to ich súhlas s daným riešením. Iný hodnotiaci prístup k participatív-
nym vstupom občanov bol zaznamenaný pri analýze fungovania lokálnej 
demokracie v Japonsku, kde sa od občanov očakáva v prípade potreby istá 
miera akceptácie rozhodnutí samosprávy, a v Nemecku, kde sa strety rôznych 
                                                 
12 Riešenie problému optimálnej miery občianskej participácie, resp. pomeru medzi reálnou a potenciálnou participáciou 
pozri: Klimovský 2008: 171-174. 
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sídelných záujmov riešia na úrovni zainteresovaných subjektov: občianskych 
a záujmových združení, hospodárskych, spoločensko-kultúrnych a iných sub-
jektov. Samosprávne orgány sú tu v polohe ratifikovania konečného rozhodnu-
tia. V dlhodobom kontinuálnom vývoji komunálnej politiky sa v Nemecku 
vytvorili participačné mechanizmy, ktoré sú občanom všeobecne známe a pred-
stavujú už zažité formy participačného správania13. Na tento problém upozor-
ňuje aj Řehůřek, podľa ktorého „úskalia“ participatívnej zložky samosprávy 
spočívajú v tom, že sa často „apriori“ vychádza z premisy, že samospráva 
vyvoláva „sama osebe totálny záujem všetkých občanov o samospravovanie sa, 
a to v najrozličnejších formách, komunitách a prostrediach...“, pritom však 
„reálne treba vychádzať z toho, že len časť občanov spoločnosti sa chce a má 
dispozície racionálne sa zapájať do samosprávnych foriem a aktivít“. (Řehůřek 
1993: 15) Pri hľadaní optimálnej miery medzi možnosťami a kreatívnymi 
dispozíciami občanov uplatniť svoju vôľu pri riešení obecných záležitosti 
upozorňuje autor na dva extrémne póly pri ich interpretácií. Na jednej strane je 
to vyvolávanie tzv. „samosprávnej eufórie“ preceňovaním faktora občianskej 
tvorivosti a prirodzeného záujmu o verejné veci, na druhej strane interpretácia, 
ktorá vychádza z myšlienky o „vrodenom nezáujme väčšiny občanov o prob-
lémy obecného záujmu a prirodzenosti stavu občianskej apatie“. (Řehůřek 
1993: 15) 
 Charakteristickým znakom reformy verejnej správy na Slovensku po roku 
1989 bolo jej dôsledné delenie na štátnu správu a miestnu samosprávu, ktoré 
vychádzalo z princípu duality verejnej správy. Konštituovaním miestnej samo-
správy začína nové obdobie v živote miest a obcí, ktoré prináša systémovú 
zmenu princípu riadenia sídiel na princíp samoriadenia sídiel. Samosprávny 
systém k tomu, aby sa mohol realizovať, vyžaduje istú mieru osobnej aktivity 
občanov, istý stupeň spoločensko-kultúrnej vyspelosti prevažnej časti občanov, 
ktorí sa vedia a chcú samosprávne správať a rešpektujú demokraticky zvolené 
formy a prostriedky samoriadenia. Základným predpokladom samosprávy je 
vôľa a záujem občanov o veci verejné, občianska aktivita a zodpovednosť za 
prijaté rozhodnutia. 
 
Participačné mechanizmy v období samosprávneho sídelného rozvoja 
 
 Účasť občanov na samospráve sídiel, resp. formy priamej demokracie sú 
vymedzené tým, že Zákon o obecnom zriadení 369/1990 Zb. v znení neskor-
ších predpisov14 ustanovuje, o ktorých otázkach je možné rozhodnúť iba 

                                                 
13 Názor autorky sa opiera o poznatky zo študijných pobytov v týchto krajinách. 
14 Podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. umožňuje územná samospráva 3 základné spôsoby občianskej 
participácie: zhromaždenie obyvateľov, miestne referendum, prostredníctvom priamej voľby samosprávnych orgánov. 
Legislatívne podmienky občianskej participácie upravuje Ústava SR, ktorá vymedzuje právo občanov zúčastňovať sa na 
správe vecí verejných priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov podľa č. 30 ods. 1, ďalej ustanovenia čl. 27-29, 
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hlasovaním obyvateľov: 1. zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, 2. zavede-
nie a zrušenie miestnej dane, verejnej dávky alebo poplatku, 3. návrh petície 
skupiny obyvateľov v počte 20 % všetkých voličov k prerokovaniu problému. 
Zákon zároveň definuje obyvateľa obce a vymedzuje jeho práva a povinnosti 
voči obci15. Tento základný legislatívny rámec je podmienený reálnymi 
ekonomickými, finančnými a personálnymi podmienkami, ktoré majú rôzny 
priemet v lokálnej a regionálnej rovine. Všeobecne však môžu občania vstu-
povať do rozhodovania o verejných záležitostiach sprostredkovane, účasťou 
v komunálnych voľbách, prostredníctvom svojich volených komunálnych 
predstaviteľov, účasťou na zasadnutiach obecných zastupiteľstiev alebo 
využitím legislatívnych možností voľného prístupu k informáciám. Doterajšie 
skúsenosti s využívaním týchto participačných mechanizmov na lokálnej 
rovine sú rôznorodé. Viaceré prípady poukazujú na svojvôľu komunálnych 
predstaviteľov najmä vo využívaní tzv. infozákona, ale aj v akceptácii pripo-
mienok obyvateľov k dôležitým rozvojovým materiálom obce. Legislatívne 
a ústavné garancie nestačia na to, aby sa participačné mechanizmy uplatnili aj 
v reálnom živote sídelných spoločenstiev. Jedným z riešení je nesporne po-
silnenie občianskej línie – vznik mimovládnych organizácií (MVO) a inšti-
tucionálny tlak. Tento tlak je vyvolávaný aj formou medzinárodného úsilia, 
ktoré deklarujú medzinárodne záväzné dokumenty pre občiansku participáciu 
v rozhodovacích procesoch sídelného a regionálneho rozvoja. 
 Posilnenie princípov a mechanizmov občianskej participácie bolo jedným 
z hlavných cieľov decentralizácie verejnej správy. Sídelná samospráva rozho-
duje o obecných záležitostiach, ktoré sa bezprostredne dotýkajú života sídel-
ných spoločenstiev, osobné sociálne väzby a neformálne kontakty môžu 
napomáhať participačným aktivitám a vyššej miere občianskej angažovanosti. 
Občianska participácia je výrazom vzájomného vzťahu sídelného spoločenstva 
a fungovania ich lokálnej správy ako interaktívneho modelu verejnej správy. 
Verejná správa a verejné inštitúcie majú nezastupiteľné miesto pri zapájaní 
a aktivizácii verejnosti a všeobecne sú považované za hlavného režiséra 
občianskej participácie. O význame verejných inštitúcií, ich mobilizačnej, 
facilitačnej i organizačnej funkcii pri zvyšovaní občianskeho povedomia, 
záujmu o verejné blaho hovorí M. Marinetto: „V prípade zapájania komunity 
sú verejné inštitúcie ako strážcovia výkonnej moci a ako nositelia zdrojov 
kľúčové na vytvorenie možností pre aktívne občianstvo.“ (Marinetto 2003: 
110) 
 
                                                                                                                       
ktoré garantujú petičné, zhromažďovacie a združovacie právo, čl.26, ktorý zaručuje právo na informácie, čl. 44, odst. 1-45 
o práve na priaznivé životné prostredie.  
15 Formy možnej participácie občanov na miestnej úrovni podľa ZMOS: účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva, 
verejné zhromaždenie občanov, kontaktné kancelárie poslancov pre styk s občanmi, práca v poradných výboroch, radách, 
komisiách, združenia miestnych častí, oficiálne verejné informovanie, vzťahy s médiami, prieskum názorov, práca s tzv. 
fokusovými skupinami, programy otvorených dverí, vzdelávacie programy. (Gáfriková 2001: 215) 
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Niektoré identifikované problémy v participácii obyvateľov na lokálnej 
úrovni  
 
Občianska participácia na lokálnej úrovni sa v sociologických výskumoch 
tematizuje prevažne ako ochota, resp. neochota obyvateľov participovať na 
riešení obecných záležitosti, deklarované oblasti participačných vstupov obyva-
teľov, miera potenciálnej a reálnej participácie, preferencia riešenia problémov 
obyvateľmi a samosprávnymi predstaviteľmi, resp. disproporcie medzi nimi, 
informovanosť respondentov o aktivitách obecnej samosprávy, spokojnosť 
s kvalitou práce lokálnych inštitúcií, dôvera obyvateľov v samosprávnych 
predstaviteľov, účasť v komunálnych voľbách a záujem participovať v samo-
správnych inštitúciách, spôsob komunikácie samosprávy s verejnosťou, pre-
ferencia komunikačných kanálov. Doterajšie sociologické poznatky zo skúma-
nia občianskej participácie na lokálnej rovine, zamerané najmä na vzťah 
sídelného spoločenstva a predstaviteľov sídelnej samosprávy, konštatujú, že 
k priaznivým predpokladom občianskej participácie patrí vysoká miera auto-
chtónnych obyvateľov v sídle, vysoký stupeň sídelnej identity, informovanosť 
obyvateľov o činnosti samosprávnych orgánov, najmä poznanie rozvojových 
programov sídla a aktivít obecnej samosprávy a dôvera k samosprávnym pred-
staviteľom16. 
 Procesy formovania lokálnej demokracie na Slovensku v transformačnom 
období, ktoré sledovali výskumné projekty SÚ SAV, poskytujú aj zistenia, 
ktoré môžeme využiť pri identifikovaní trendov občianskej participácie 
v dvoch etapách: po 1. komunálnych voľbách v roku 1990 a po zmenách 
v administratívno-správnom členení SR v roku 199717. Transformačné procesy 
sprevádzala v 1. etape realizácie výskumu kumulácia problémov v ekonomic-
kej, spoločensko-kultúrnej, a najmä v politickej rovine. Zvyšovanie prevahy 
zastupiteľskej demokracie nad participatívnou demokraciou malo za následok, 
že riešenie praktických problémov, ktoré sa týkalo skvalitňovania sídelných 
podmienok obyvateľov a zvyšovania kvality sídelného prostredia, prebiehalo 
na báze politických záujmov a ich súperenia o moc. Aj dôsledkom takýchto 
postupov sa prehlbovala nedôvera občanov k svojim zvoleným zástupcom 
v orgánoch samosprávy. Samosprávny systém bol pre väčšinu občanov 
nepoznanou a nezažitou inštitúciou. Samosprávny systém bol v podstate 
zavedený „zhora“ ako dôsledok zmeny spoločenského systému a ako každá 
systémová zmena tiež potrebuje istý sociálny čas na svoje etablovanie. 
                                                 
16 Poznatky zo sociologických výskumov k problematike občianskej participácie v sídelnom rozvoji pozri napr.: Gajdoš 
2002: 303-318; Strussová 2001: 15-60; Sociálna participácia 1993; Pašiak 1993; Pašiak – Petríková – Strussová 2003 a iné. 
Občianska participácia na lokálnej úrovni sa tematizuje podobne aj v českých sociologických výskumoch, porovnaj napr. 
Nejedl – Čermák 2007: 94-111. 
17 V nasledujúcej časti sa opierame o poznatky zo sociologických výskumov procesov formovania lokálnej demokracie, 
realizovaných v rámci VEGA grantov SÚ SAV Sídelné spoločenstvo-mechanizmy jeho riadenia a samoriadenia v r. 1991 – 
1993 a Lokálna demokracia a nové územno-správne členenie SR, r. 1997 – 1999. 
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 V oblasti participatívnych vstupov uprednostňovali občania najmä formy 
zabezpečovania verejného poriadku a dobré spolužitie občanov, riešenie ohro-
zenia životného prostredia, formy sociálnej starostlivosti. Môžeme konštatovať 
všeobecne nízky záujem občanov vidieckych i mestských sídiel o problémy 
obecného, verejného záujmu. Dôraz kládli nanajvýš na oblasti, ktoré sa 
bezprostrednejšie dotýkali osobného občianskeho života. Aj keď hospodárska 
prosperita sídiel a ich stavebný a územný rozvoj sú strategicky významné 
rozvojové problémy, od ktorých sa odvíja aj riešenie ďalších hodnotených 
oblastí, občania prejavovali len nízku angažovanosť pri ich riešení. Vysvetle-
ním môže byť pôsobenie efektu štátneho paternalizmu (občania očakávajú, že 
tieto problémy má riešiť štát), ale aj reakcia občanov na vynútenú a organizo-
vanú občiansku participáciu pri skvalitňovaní sídelných podmienok formou 
rôznych svojpomocných brigád a aktivít. Na strane samosprávy prevládala 
dominancia politického riešenia problémov pred občianskymi záujmami, 
tradičné a často formálne metódy práce s verejnosťou, nedostatok interaktív-
nych foriem v spolupráci s občanmi. Na protiklady medzi politickou a občian-
skou participáciou v postkomunistických krajinách v tomto období poukazuje 
aj medzinárodný výskum Miestna demokracia a inovácia (SR, ČR, MR, PR), 
kde až ⅔ respondentov v každej krajine deklaruje postoje občianskej bezmoc-
nosti a fatálnosti lokálnej politiky: môžeme hlasovať, ale rozhodovanie 
o miestnych záležitostiach nemôžeme ovplyvniť. (Buchta 1993: 126) 
 V druhej etape sociologického výskumu po roku 1997 boli zaznamenané 
zmeny v prioritách participačných vstupov. Najdôležitejšou oblasťou záujmu 
občanov zostal aj naďalej verejný poriadok a dobré spolužitie občanov. Do 
popredia záujmu už vstupujú aj všeobecnejšie sídelné problémy ako rozvoj 
technickej infraštruktúry, problémy s bývaním, rozvoj obchodnej siete. Vše-
obecné strategické rozvojové problémy sídla však aj naďalej nepatria k priori-
tám záujmu občanov. Občania najvyššie hodnotili práve tie aktivity lokálnych 
predstaviteľov, ktoré súvisia s presadzovaním záujmov sídla a pozitívnym 
vzťahom k nemu. Prístup samosprávnych predstaviteľov, najmä starostov pri 
riešení sídelných problémov – aké formy participácie presadzujú – je veľmi 
dôležitý pri zainteresovaní občanov. Výrazným motivačným faktorom podpo-
rujúcim participáciu je transparentnosť aktivít samosprávnych lídrov, najmä ich 
konkrétne výsledky. Predpokladá to však aj zo strany verejnosti osobnú 
aktivitu, takže ide tiež o to, do akej miery si občania osvojili svoje práva 
a možnosti, do akej miery reflektujú svoje sídelné potreby, najmä však do akej 
miery sú schopní ich artikulovať a uplatniť. 
 V procese občianskej participácie na sídelnom rozvoji však môžeme 
všeobecne konštatovať kvalitatívny posun smerom k väčšej horizontálnej spo-
lupráci s aktívnejšou účasťou občanov, k vytváraniu rôznych foriem občian-
skych združení a partnerstiev na lokálnej úrovni, ktoré preberajú iniciatívu 
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v sídelnom rozvoji v rámci sídiel i medzi sídlami navzájom. Viaceré sociolo-
gické výskumy poukazujú na to, že občianska participácia na lokálnej rovine 
úzko súvisí s dôverou v lokálnych politikov, posilňovanie participácie občanov 
na spravovaní „veci verejných“ napomáha obmedzovaniu korupcie a stupeň 
občianskej participácie koreluje so sídelnou identitou. (Strussová 2007: 112) 
Na vzťah občianskej participácie a sídelnej identity ako podmienky úspešného 
sídelného rozvoja poukazuje aj O. Danglová: „Pevnejšie väzby na miesto 
a citový vzťah k miestnej komunite sú dobrými predpokladmi individuálnej 
i skupinovej angažovanosti v prospech miestneho a regionálneho rozvoja.“ 
(Danglová 2007: 124) Je potrebné zdôrazniť, že sme nezaznamenali systema-
tický sociologický výskum, ktorý by skúmal problematiku občianskej parti-
cipácie na Slovensku. Poznatky o stave občianskej participácie sú čiastkové, sú 
vedľajším produktom výskumných projektov. Spoločenská prax však prináša 
viaceré úspešne realizované participačné projekty na lokálnej úrovni, ktoré 
môžu obohatiť poznatkový fond k tejto problematike. 
 K zaujímavým a úspešným pokusom v tejto oblasti patrí medzinárodný 
výskumný projekt 5RP Udržateľný rozvoj mesta podporovaný vhodnou do-
pravnou infraštruktúrou s akronymom Ecocity, ktorý mal za cieľ aplikovať 
vypracovanú metodiku návrhu priestorového plánu vybraného územia v sied-
mich prípadových štúdiách v európskych mestách (Tampere, Bad Ischl, Gyor, 
Tübingen, Barcelona, Umbertide, Trnava). V interdisciplinárnom tíme riešite-
ľov projektu Ecocity sme sa pokúsili v našich podmienkach skĺbiť návrh 
priestorového usporiadania s paralelne prebiehajúcim procesom participácie 
obyvateľov18. K hlavným cieľom projektu patrilo zvýšiť participáciu občanov 
Trnavy na riešení územia Staré mesto – Sever. 
Koncepcia participácie obyvateľov Trnavy sledovala tieto základné ciele: 
• posilniť identifikáciu obyvateľov s mestom, 
• implementovať získané poznatky do plánovacích a rozhodovacích procesov 
formou odporúčaní pre aktualizáciu územného plánu centrálnej mestskej zóny, 
• overiť možnosti aplikácie teoretických poznatkov, metodológie, formálnych 
a neformálnych nástrojov participácie verejnosti v rozhodovacích a plánova-
cích procesoch sídelného rozvoja v špecifických podmienkach SR, 
• prispieť k zovšeobecneniu poznatkov a rozpracovaniu metodiky participácie 
verejnosti na rozhodovacích procesoch spojených s územným plánovaním 
a zlepšovaním kvality života v meste. 
 Východiskom pre procesy participácie verejnosti pri tvorbe rozvojových 
stratégií v Trnave bola identifikácia spoločných hodnôt sídelného spoločenstva 
pomocou štandardizovaných rozhovorov a face-to-face komunikácie s fokuso-

                                                 
18 Projekt participácie obyvateľov Trnavy v rámci projektu EÚ EVK4-CT-2001-00056 Urban Development towards 
Appropriate Structures for Sustainable Transport, acronym: Ecocity bol realizovaný v rokoch 2002 – 2003 v zložení: 
J. Pašiak,, D. Petríková, M. Strussová. 
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vými skupinami občanov. Dominantnou hodnotou, ktorú sme v procese 
participácie občanov v Trnave identifikovali, boli hmotné i nehmotné histo-
rické hodnoty v meste, ktorých zachovanie a rozvoj deklarovali občania pri 
všetkých navrhovaných zámeroch. Ďalšou identifikovanou hodnotou bolo 
obnovenie sociálnej klímy mesta a jeho spoločensko-kultúrneho života. K de-
klarovaným hodnotovým preferenciám patril bezpečný peší pohyb a cyklistická 
doprava v meste. 
 Hierarchia hodnotových preferencií sa stala východiskom pre spracovanie 
stratégií udržateľného rozvoja Trnavy, ktoré boli predstavené občanom na 
tematických a plánovacích workshopoch, konajúcich sa v priebehu rokov 2002 
– 2003. Pri tvorbe stratégií bol použitý inovačný prístup, založený na defino-
vaní limitného strategického poľa, ktoré bolo vymedzené práve na základe 
identifikovanej hierarchie hodnotových preferencií občanov. Toto limitné 
strategické pole určovalo flexibilný rámec pre definovanie variantných straté-
gií, reagujúc na dynamiku rámcových podmienok so zreteľom na základné 
hodnoty spoločenstva mesta. Limitné strategické pole sa za aktívnej účasti 
verejnosti pretavilo do štyroch základných scenárov rozvoja: 

a) scenára autentického (konzervačno-dekoncentračného), zachovania, 
návratu historického obrazu mesta s minimálnymi požiadavkami na 
intenzifikáciu dnešného rozvoja (aj za cenu zníženia intenzity využitia 
územia zrušením negatívnych vplyvov moderny),  

b) scenára adaptačného (konzervačno-koncentračného) ochrany dochova-
ného obrazu mesta zachovaním či obnovou hodnôt minulosti, uplatnenie 
adekvátnej miery intenzifikácie rozvoja územia s rešpektovaním jeho 
pôvodného charakteru a so zdôraznením ekologických hodnôt v novovyuži-
tých lokalitách,  

c) scenára balančného (reštrukturalizačno-dekoncentračného) funkčnej 
reštrukturalizácie s dôrazom na rovnovážne prepojenie minulosti so súčas-
nosťou, podporujúci zachovanie identických častí mesta aj s možnosťou 
zníženia využitia územia, 

d) scenára inovačného (reštrukturalizačno-koncentračného) funkčnej 
reštrukturalizácie s dôrazom na rovnovážne prepojenie minulosti so sú-
časnosťou, podporujúci zachovanie identických častí mesta s cieľom 
rozvoja centrotvorných aktivít v území. 

 Cieľom workshopov bolo vyvolať diskusiu a zapojiť bezprostredne zain-
teresovanú verejnosť do aktívneho spolupodieľania sa na formulovaní možných 
rozvojových stratégií, na formulovaní a hodnotení variantných scenárov budú-
ceho vývoja a následne na hodnotení spracovaných alternatívnych návrhov 
riešenia časti Staré mesto – Sever. Výsledkom tohto interaktívneho procesu 
bolo rozpracovanie návrhu adaptačného scenára rozvoja, ktorý bol predstavený 
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a rozdiskutovaný na verejnom vypočutí v Trnave a bol zapracovaný do výsled-
ného návrhu Ecocity Trnava. (Ecocity Book 1, 2005: 71) 
 Z hľadiska procesnosti občianskej participácie sa podarilo rozvinúť partner-
ské kontakty medzi verejnosťou Trnavy, miestnou štátnou správou a samosprá-
vou, potencionálnymi investormi, záujmovými združeniami ako Klub priateľov 
Trnavy a MVO Ekosofia – stredisko environmentálnej výchovy v meste Trnava 
a mestskou knižnicou Juraja Fándlyho. 
 Podarilo sa založiť a udržať fokusové skupiny občanov, dosiahnuť zainte-
resovanosť občanov mesta, vytvoriť vzájomnú dôveru zúčastnených subjektov 
v priebehu celého procesu a tiež zvýšiť úroveň informovanosti o riešení udrža-
teľného rozvoja časti Staré mesto – Sever z hľadiska dopravného napojenia 
a funkčného využitia. Proces participácie verejnosti využili aj ostatné 
prípadové štúdie projektu Ecocity. Realizovali ho podľa špecifík jednotlivých 
krajín a modelových území, ktoré boli vybraté na realizáciu, stal sa súčasťou 
návrhu priestorového plánu pre časť mesta, ktorá spĺňa požiadavky na Ecocity. 
 Podobným spôsobom postupovala aj nezisková organizácia Regionálne 
environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy (REC), 
ktorá koordinovala projekt obnovy historického parku v MČ Bratislava − 
Rusovce pod názvom Rozvoj partnerstva v oblasti životného prostredia a 
turistiky Rusovce − Bruck v rámci programu INTERREG IIIA v priebehu roku 
2003 – 2004. V roku 2002 bolo založené Občianske združenie Natura Rusovce, 
ktoré postavilo celý projekt na zapojení verejnosti do využitia a ochrany 
priestoru parku, na koordinácii celého procesu participácie. Prostredníctvom 
zapojenia občanov do vízie o možnom riešení parku a priameho zapojenia ľudí 
do plánovania nových funkcií a priestorov využitia parku (kultúrne aktivity na 
úvodné predstavenie projektu, detské aktivity založené na spolupráci s miest-
nou základnou školou, verejné vypočutie a prerokovanie, plánovací víkend 
s deťmi, učiteľmi a rodičmi priamo v areáli rusovského parku) podnietili nielen 
starostlivosť o rusovský park, ale aj budovanie partnerských vzťahov v komu-
nite. Otvorená webstránka www.rusovskypark.sk informovala širšiu verejnosť o 
parku a procese tvorby projektu. Zároveň to bol nástroj obojstrannej komu-
nikácie a aktivizácie verejnosti a možnosti zapojiť sa do participatívneho 
plánovania aj na diaľku. Projekt bol veľmi úspešný a jeho výsledným návrhom 
je štúdia obnovy historického parku v MČ Bratislava-Rusovce. 
 Obidva tieto participačné prístupy sú súčasťou nového trendu v oblasti 
využívania interaktívnych metód v priestorovom/územnom plánovaní, ktorý 
stavia na efektívnosti spätnej väzby. Takéto metódy nie sú zatiaľ súčasťou 
našej územnoplánovacej praxe, ktorú v porovnaní s inými plánovacími kultú-
rami charakterizuje aj chýbajúca interdisciplinarita, nízka flexibilita (najmä 
pokiaľ ide o exekutívne časové rámce) a istá skepsa a odstup, ktoré sprevádzajú 
profesiu plánovača v našich podmienkach. (Jaššo 2008: 80) Aj plánovacia 
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kultúra každej krajiny vytvára neformálny rámec pre rozvoj občianskej parti-
cipácie a prispieva k ochote obyvateľov angažovať sa v procesoch sídelného 
rozvoja, pretože všetky jej prvky sú pevne zakotvené v myslení ľudí a spôso-
boch uvažovania a konania v štruktúrovaných postupoch v rámci sídelného 
rozvoja.  
 Ak zhrnieme nedostatky občianskej participácie a porovnáme ich s požia-
davkami uvádzanými v medzinárodných dokumentoch a štandardmi praxe 
participácie v krajinách EÚ, tak nie vždy sú uvádzané práva verejnosti adek-
vátne napĺňané. Napriek tomu, že slovenská legislatíva upravuje povinnosti 
verejnej správy v oblasti občianskej participácie nadštandardne, (v porovnaní 
s praxou v zahraničí), ukazuje sa, že samotné legislatívne ošetrenie tejto prob-
lematiky nie je pre jej efektívnosť dostatočné. Predovšetkým informovanosť 
nie je dostatočne adresná a informačné kanály nie sú vytvorené ako spoľahlivé 
cesty informácií k občanovi. Proces participácie často skĺzava do polohy 
formálneho naplnenia zákonom definovaných povinností. Často sa zanedbáva 
zohľadnenie výsledkov participácie do vlastných rozhodnutí zo strany nosite-
ľov rozhodovacích právomocí, čím sa znižuje motivácia občanov aktívne 
vstupovať do tohto procesu. 
 Významným faktorom pre implementáciu procesu participácie je aj čas, 
pretože efektivita procesu participácie je determinovaná nielen finančnými 
a personálnymi nárokmi, ale aj časovými nárokmi. Je preto potrebné ďalej 
skúmať možnosti minimálnych časových nárokov implementácie občianskej 
participácie priamo do procesov plánovania a tvorby stratégií, ktoré sú neraz 
samostatne legislatívne upravené. Do procesu participácie často vstupujú 
sprostredkovateľské subjekty. Situácia v krajinách Európy sa dosť líši pri 
využívaní sprostredkovateľských organizácií v procese participácie a v type a 
zameraní organizácií, ktoré majú vedenie takéhoto procesu vo svojej náplni. 
Existujú už určité skúsenosti s ich činnosťou a dôkazy o tom, že zapojenie 
takýchto organizácií je v priamej korelácii s intenzitou procesu participácie, ale 
je potrebné objasniť, aký je správny prístup a postup takejto sprostredkovateľ-
skej organizácie, ktorej úlohou je facilitovať, ale nie manipulovať proces 
participácie. 
 Participácia verejnosti sa postupne stáva súčasťou spravovania miest a obcí 
a aj súčasťou kultúrnej úrovne priestorového plánovania. Ohnisko záujmov 
verejnosti by sa malo presunúť z pozície negativizmu, kritiky a opozície do 
pozitívnej roviny spolupráce tak, aby navrhované sociálne programy a fyzické 
štruktúry vychádzali zo spoločnej vôle občanov a zodpovedali demokratickému 
spôsobu riadenia. Participácia občanov má najväčší význam a prínos vtedy, 
keď začína už v raných fázach tvorby predstáv a dokumentov o rozvoji územia. 
Pre túto činnosť sú potrebné zvláštne zručnosti nielen medzi pracovníkmi 
verejnej správy, ale aj územnými plánovačmi, kde takéto schopnosti a zručnosti 
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doteraz nepatrili k základnému vybaveniu pre výkon profesie. Tu má svoje 
miesto nielen vzdelávanie a osveta, ale aj vývoj metód a štandardizácia 
procesov participácie, ku ktorým môžu významnou mierou prispieť aj kom-
plexnejšie poznatky zo sociologických výskumov občianskej participácie. 
V štúdii sme sa pokúsili načrtnúť aspoň tie, s ktorými sa autori vo svojej 
výskumnej práci stretli. 
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