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Pondelkové rozhovory 12. marca 2012 

 

V pondelok 12.  marca 2012 sa uskutočnil v Inštitúte pre výskum práce a rodiny ďalší 

zo série pondelkových rozhovorov k vybraným diskusným otázkam. Témou tejto diskusie 

boli prezentované zistenia z výskumnej úlohy s  názvom „Pripravenosť miestnej samosprávy 

na prevzatie kompetencií v oblasti hmotnej núdze“ a poznatky z výskumu prezentovala B. 

Bodnárová.  

  

Výskumný projekt, ktorý bol v roku 2011 riešený v IVPR, bol zameraný na získanie 

informácií o pripravenosti miestnej samosprávy na prevzatie kompetencií v oblasti hmotnej 

núdze a v troch podstatných oblastiach: personálne zabezpečenie, podmienky materiálno-

technického zabezpečenia a  predpoklady elektronickej komunikácie. Medzi ďalšie skúmané 

oblasti boli zaradené poznatky o preferovanom spôsobe prenosu kompetencií v hmotnej 

núdze a predpokladané dopady, ktoré by po prevzatí kompetencií mohli pocítiť občania 

a mestské a obecné úrady.  

Výskumnú vzorku tvorili starostovia a primátori miest a obcí rôznej veľkosti a na zber 

poznatkov bol použitý dotazník.  

Získané poznatky ukázali rôznu mieru pripravenosti miest a obcí na prevzatie 

kompetencií v oblasti hmotnej núdze, a to vo všetkých skúmaných oblastiach. Zistili sme, že 

zo skúmaných predpokladov sú mestá a obce najlepšie pripravené v oblasti elektronickej 

komunikácie, menej v oblasti materiálno-technickej a najmenej v oblasti personálneho 

zabezpečenia. Jedným zo základných faktorov, ktorí diferencuje pripravenosť obcí a miest na 

prevzatie kompetencií je veľkosť sídla. Na základe získaných poznatkov je možné povedať, 

že sídla s počtom obyvateľov do 1 999 sú menej pripravené na prevzatie kompetencií ako 

sídla s vyšším počtom obyvateľov. Medzi malými sídlami vo výskumnej vzorke boli aj také, 

ktoré nemajú žiadnych pracovníkov (5,2%) a ešte viac takých, ktorí ani v súčasnosti nemajú 

ani jedného odborného pracovníka. Takéto sídla by preferovali, aby ostal existujúci stav 

v poskytovaní hmotnej núdze, poprípade by volili prenesenie výkonu hmotnej núdze na 

spoločné úradovne. Obce s počtom nad 5 000 obyvateľov, ktoré majú aj v súčasnosti 

vhodnejšiu štruktúru pracovníkov a zároveň majú dostatok kvalifikovaných pracovníkov by 

tieto kompetencie mohli prevziať. Vo všeobecnosti možno povedať, že obce nie sú veľmi 

naklonené myšlienky prenosu kompetencií v oblasti hmotnej núdze a keby sa tento prenos 

uskutočnil, tak 17,2% starostov a primátorov vyjadrilo názor, že obce by mali vykonávať tieto 

kompetencie samé a 28,2 % by preferovalo prenos kompetencií na spoločné úradovne (z nich 

15,7% preferovalo spoločné úradovne na základe dobrovoľného združovania obcí a 12,5 % 

spoločné úrady zriadené zákonom). Prevažná väčšina (51,4 %) sa priklonila k názoru, že 

agenda hmotnej núdze by sa vôbec nemala prenášať na miestne samosprávy.  

 

 


