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Skratky 

 

CLLD  Community-led local development (Miestny rozvoj vedený komunitou)  

ECP Kontaktné miesta ESPON 

EIB Európska investičná banka 

EK Európska komisia 

ESDP European Spatial Development Perspective (Perspektíva európskeho 
 územného rozvoja) 

ESPON EZÚS ESPON Európske zoskupenie územnej spolupráce 

ESPON MV ESPON Monitorovací výbor 

ESPON Európska sieť na pozorovanie územného rozvoja a súdržnosti 

EŠIF Európsky štrukturálny a investičný fond  

EÚ Európska únia 

EZÚS Európske zoskupenie územnej spolupráce 

GATS Všeobecná dohoda o obchode so službami 

IPA Nástroj predvstupovej pomoci 

IÚI Integrované územné investície  

MEP Member of the European Parliament (poslanec Európskeho parlamentu) 

NUTS Nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely 

PS Politika súdržnosti 

PSP Proces stabilizácie a pridruženia 

QC Quality Control (kontrola kvality) 

RP Referenčné podmienky 

SAA Stabilization and Association Agreement (Dohoda o stabilizácii a pridružení)  

TA2020 Územná agenda EÚ 2020 

TIA Territorial Impact Assessment (Posudzovanie územného vplyvu) 

ÚS Územná správa 
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Zhrnutie 

Úvod  
Cieľom projektu COMPASS bolo poskytnúť spoľahlivú porovnávaciu správu o zmenách v 

územnej správe a systémoch územného plánovania v Európe od roku 2000 do roku 2016. V tejto 

záverečnej správe sa uvádzajú hlavné zistenia, závery a politické odporúčania.  

Európska komisia uverejnila v roku 1997 prvú komplexnú porovnávaciu analýzu územného 

plánovania v Európe Kompendium EÚ o systémoch a politikách územného plánovania. 

Vzťahovala sa na vtedajšiu EÚ-15 a stala sa štandardnou referenciou. Od roku 1997 sa veľa 

zmenilo rozšírením EÚ, rastúcim vplyvom sektorových politík EÚ a podstatnými reformami 

územného plánovania a územnej správy v celej Európe.  

Aktualizácia poznatkov o systémoch územného plánovania a územnej správy a rozšírenie 

analýzy na viac krajín má význam vzhľadom na potenciálnu synergiu s odvetvovými politikami 

EÚ v rámci prístupu založeného na miestnom rámci. Plánovanie na národnej, regionálnej a 

miestnej úrovni ponúka prostriedky na posilnenie kombinovaného vplyvu politík EÚ. Vyžaduje si 

to širší „prístup k územnému plánovaniu“, ktorý presahuje reguláciu využívania pôdy a mestskej 

formy až po koordináciu územných vplyvov sektorových politík, ako sa presadzuje od 90. rokov 

20. storočia. Odvtedy sú poznatky o pokroku v oblasti územného plánovania obmedzené a určite 

neexistuje komplexné medzinárodné porovnanie ako toto. ESPON COMPASS poskytuje 

východiskový bod pre pochopenie schopnosti systémov územného plánovania a územnej správy 

zlepšiť vykonávanie politík EÚ.  

Projekt COMPASS porovnáva územnú správu a územné plánovanie v 32 európskych krajinách 

(28 členských štátov EÚ plus štyri partnerské krajiny ESPON). COMPASS sa od 

predchádzajúcich štúdií líši v tom, že nekladie dôraz na momentálne porovnanie národných 

systémov, ale na identifikáciu trendov v reformách od roku 2000 do roku 2016. Snaží sa tiež 

uvádzať dôvody týchto zmien s osobitným odkazom na smernice a politiky EÚ a identifikovať 

osvedčené postupy vzájomného obohacovania politík územného rozvoja s politikou súdržnosti EÚ.  

Výskum je založený na odborných poznatkoch s odkazom na spoľahlivé zdroje. Na účasť v štúdii 

boli vymenovaní experti s dôkladnými skúsenosťami s každým národným systémom. Návrh 

výskumu zahŕňal predovšetkým zber údajov z 32 krajín prostredníctvom dotazníkov a piatich 

hĺbkových prípadových štúdií o interakcii politiky súdržnosti EÚ a iných sektorových politík s 

územným plánovaním a územnou správou. Všetok zber a analýza údajov boli podrobené 

rozsiahlej kontrole kvality, aby sa v čo najväčšej možnej miere zabezpečila konzistentnosť a 

súdržnosť údajov. Počiatočné prešetrovania sa uskutočnili aj v súvislosti s možnosťou pridania 

ďalších krajín do štúdie.  

Namiesto zavedenia konkrétnej definície územného plánovania projekt charakterizuje podstata 

plánovania v skúmaných krajinách na základe všeobecných, ale širokých definícií dvoch 

kľúčových pojmov: územné plánovanie a územná správa. Projekt zaviedol pracovné definície. 
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Územná správa zahŕňa inštitúcie, ktoré napomáhajú aktívnej spolupráci medzi vládami, 

trhmi a aktérmi občianskej spoločnosti s cieľom koordinovať rozhodovanie a činnosti, 

ktoré majú vplyv na kvalitu miest a ich rozvoj. 

Systémy územného plánovania sú súborom inštitúcií, ktoré sa využívajú na 

sprostredkovanie súťaže na využívanie pôdy a majetku, prideľovanie práv na rozvoj, 

reguláciu zmien a podporu uprednostňovanej územnej a mestskej formy. 

Územná správa, systémy územného plánovania a trendy rokov  
2000 – 2016 
Územné plánovanie je v Európe všadeprítomné. Všetky krajiny kontrolujú právo rozvíjať alebo 
meniť využívanie pôdy alebo majetku pomocou hierarchie nástrojov zahŕňajúcich viaceré úrovne 
riadenia. Podrobné opatrenia sú však veľmi rôznorodé.  

Všeobecné chápanie plánovania v krajinách zahrnutých do tejto štúdie je ako proces riadenia 
rozvoja alebo využívania priestoru a riadenia konkurenčných záujmov o pozemky s cieľom 
dosiahnuť rovnováhu medzi rozvojom a ochranou pozemkov vo verejnom záujme. Bežne 
spomínanými cieľmi plánovania sú udržateľný rozvoj, ochrana životného prostredia, zapojenie 
občanov, infraštruktúra a hospodársky rast. EÚ a „súdržnosť“ sa spomínajú zriedka.  

V rozdeľovaní právomocí medzi jednotlivé úrovne verejnej správy, ale rôznymi smermi, došlo k 
značným posunom. Najbežnejším trendom je decentralizácia z národnej na regionálnu a miestnu 
úroveň, ale malý počet krajín zvyšuje právomoci na národnej úrovni.  

Veľa správ hovorí o zmene rozsahu plánovacích kompetencií v „regiónoch funkčného plánovania“ 
s cieľom riešiť realitu cezhraničných tokov v oblasti životného prostredia, dochádzania do práce, 
hospodárstva atď. Pre tieto regióny sa zavádzajú nové mechanizmy územnej správy. Niektoré 
formálne zriaďuje vláda, najmä pre metropolitné oblasti. Obce čoraz viac dobrovoľne 
spolupracujú na poskytovaní služieb a v niektorých prípadoch aj na plánovaní, pričom tieto 
opatrenia sú rozsiahle. Najväčšou kategóriou, pre ktorú je však notoricky ťažké získať presné 
údaje, sú „oblasti mäkkej územnej spolupráce“. V týchto regiónoch je východiskovým bodom 
cezhraničná spolupráca, ale existuje aj opatrenie medziodvetvovej spolupráce, keďže sa do nej 
zapája široká škála organizácií.  

Projekt identifikuje 251 druhov plánovacieho nástroja1. Ich kategorizácia nie je jednoduchá. 
Tradične sa hovorí o „regulácii“, „politickom rámci“, „strategických“ a „vizionárskych“ nástrojoch. 
Toto je väčšinou zavádzajúce. Zistenia projektu preukazujú, že plánovací nástroj alebo 
„dokument“ bude mať zvyčajne viacero funkcií. Aj keď na národnej úrovni má tendenciu 
dominovať strategická a na miestnej úrovni regulačná funkcia, nemalo by sa to považovať za 
samozrejmosť. Hoci sa plánovanie často kritizuje pre nepružné regulačné prístupy, tvorba vízií a 
stratégií je dôležitá a narastá.  

  
1 Pojem „nástroj územného plánovania“ sa používa na označenie plánov a iných nástrojov, ktoré sa používajú na 
sprostredkovanie a reguláciu územného rozvoja. 
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Nástroje národného plánovania zaznamenali v rokoch 2000 až 2016 relatívne malú zmenu. Na 

nižšej ako celoštátnej úrovni došlo k zmenám, ale smery sú rôznorodé. Zvyčajne zodpovedajú 

meniacim sa kompetenciám na nižšej ako celoštátnej úrovni. Viac zmien je zrejmých na miestnej 

úrovni, kde sa upravujú alebo zavádzajú nové nástroje. Konzistentnejšie sú zmeny plánu a 

postupov udeľovania povolení, ktoré väčšinou zahŕňajú zjednodušenie a/alebo zefektívnenie 

postupov, prispôsobenie sa digitálnym technológiám a zabezpečenie väčšieho zapojenia 

občanov do procesu plánovania.  

Celkový obraz sa týka systémov plánovania, ktoré sa vyvíjajú s cieľom zaoberať sa slabými 

stránkami a lepšie riešiť súčasné problémy. Málo dôkazov existuje o „deregulácii“ vo formálnej 

štruktúre systémov plánovania, ale viac o inovácii vo forme nástrojov a postupov.  

Prax územného plánovania a územnej správy 
Vo väčšine krajín bola väčšina nástrojov územného plánovania, ktoré sú identifikované vo 

formálnej štruktúre, skutočne pripravená a výsledky aktualizácií plánov sa uvádzajú ako dobré a 

zlepšujúce sa. Kľúčovou otázkou je, či tieto plány ovplyvňujú územný rozvoj v praxi. Toto je veľmi 

ťažká otázka, ale národní experti vo všeobecnosti uvádzajú, že politiky, návrhy a nariadenia 

stanovené v nástrojoch územného plánovania majú priamy alebo nepriamy vplyv na 

usmerňovanie a kontrolu územného rozvoja. V skupine krajín, v ktorých sú podmienky riadenia 

zložitejšie a/alebo v ktorých sa od finančnej krízy v roku 2007 vyskytli ťažkosti, však existuje jasný 

signál, že vplyv plánovania sa znižuje, a v niektorých prípadoch je vplyv na modely územného 

rozvoja malý alebo žiadny. 

Územné plánovanie na národnej a miestnej úrovni sa považuje za dobre integrované s 

dopravnou, environmentálnou, kultúrnou, turistickou a energetickou politikou. Na nižšej ako 

celoštátnej úrovni je integrácia oveľa menšia. Územné plánovanie je oveľa menej integrované s 

politikami v oblasti vzdelávania, energetiky, zdravia, maloobchodu a odpadu.  

Až na niekoľko výnimiek dochádza k postupným inováciám v postupoch plánovania, ktoré kladú 

oveľa väčší dôraz na integráciu sektorovej politiky, transparentnosť a zapojenie občanov a na 

vytváranie citlivejších nástrojov, ktoré sa dokážu prispôsobiť meniacim sa okolnostiam. 

Europeizácia 
V rokoch 2000 – 2016 mala EÚ nepochybne významný vplyv na územnú správu a systémy 

územného plánovania, a to najmä prostredníctvom sektorových právnych predpisov. Územná 

spolupráca EÚ (Interreg) má menší vplyv na domáce plánovanie. Najväčší vplyv majú právne 

predpisy v oblasti životného prostredia a energetiky. Politika súdržnosti EÚ je dôležitá pre domáce 

plánovanie tam, kde sú k dispozícii značné finančné prostriedky. Územná agenda má v porovnaní 

s ESDP a inými všeobecnými stratégiami, ako je stratégia Európa 2020, obmedzený vplyv. 

Relatívne nové členské štáty sú vo všeobecnej rozprave o územnom plánovaní a územnej správe 

vnímavejšie ku koncepciám a myšlienkam EÚ.  
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Existuje len niekoľko príkladov vplyvu domácej územnej správy a územného plánovania zdola 

nahor pre diskusiu na úrovni EÚ. Staršie členské štáty EÚ-15 majú vo všeobecnosti väčší vplyv, 

ale čoraz väčší vplyv nadobúdajú niektoré východoeurópske krajiny.  

Prípadové štúdie vzťahu medzi politikou súdržnosti EÚ a územným 
plánovaním a územnou správou 
Hĺbkové prípadové štúdie vo Švédsku, Írsku, Poľsku, Maďarsku a v cezhraničnom regióne medzi 

Španielskom a Francúzskom podrobnejšie poukazujú na variabilitu vzťahov medzi politikou 

súdržnosti a územným plánovaním. Politika súdržnosti často priamo ovplyvňuje fyzický územný 

rozvoj prostredníctvom financovaných projektov, a preto má silnú nepriamu súvislosť s územným 

plánovaním, najmä v prípade vysokých výdavkov. Spojenie je slabšie tam, kde je menej 

finančných prostriedkov na infraštruktúrne projekty. Vplyvy môžu tam, kde existujú, podporovať 

domáce stratégie a politiky plánovania – ako v prípade projektov infraštruktúry podporujúcich 

zvýšenú hustotu, alebo podkopávať plánovanie tam, kde výdavky uľahčujú budovanie predmestí.  

Účinnosť územného plánovania pri riadení investícií financovaných z EÚ je rôzna a vo všeobecnosti 
plánovanie nie je dobre pripravené prevziať úlohu riadenia týchto investícií z dôvodu rôznych 
časových rámcov a priorít. Územné plánovanie vo východnej Európe má tendenciu byť slabšie v 
riadení z dôvodu relatívneho nedostatku integrácie medzi sektorovými politikami, obmedzenej 
účinnosti miestnych plánovacích nástrojov a nedostatočnej prípravy v prístupovom procese.  

Všetky regióny, v ktorých sa uskutočňujú prípadové štúdie, inovujú s cieľom zlepšiť riadenie 
politiky súdržnosti. Osvedčené postupy zahŕňajú využívanie regionálnych územných investícií na 
stimuláciu partnerstiev a vytváranie spoločnej vízie a stratégie, využívanie iniciatívy LEADER na 
prípravu územných plánov spoločne vo verejnom, súkromnom a občianskom sektore a vytváranie 
miestnych systémov na monitorovanie územného vplyvu investícií a zlučiteľnosti so stratégiami 
územného plánovania.  

Politické odporúčania  

Rozmanitosť podmienok územného rozvoja v Európe znamená, že neexistuje univerzálne riešenie 
územnej správy a územného plánovania. Napriek tomu existuje spoločný záujem všetkých krajín a 
inštitúcií EÚ o posilnenie úlohy územného plánovania a územnej správy, aby sa naplnil ich plný 
potenciál prispievať k spoločným cieľom EÚ. Projekt predkladá päť kľúčových odporúčaní:  

Po prvé, pretrváva trend smerujúci k strategickejším a vizionárskejším prístupom k plánovaniu, 
ktoré pomáhajú vytvárať synergie medzi sektorovými politikami a aktérmi zapojenými do 
územného rozvoja. Tento trend by sa mal prijať a posilniť a zároveň by sa mala zachovať podpora 
účinnej regulácie využívania pôdy. Členské štáty EÚ musia vypracovať zastrešujúci opis 
územného rozvoja európskeho územia, v ktorom sa stanovia zásady a očakávania. Ten by sa 
mal doplniť opisom zásad územného plánovania na národnej a regionálnej úrovni, ktoré sa 
zaoberajú osobitnými problémami miest a podporujú strategické územné plánovanie. ESPON 
musí prispôsobovať a podporovať svoje nástroje používané v územnom plánovaní a územnej 
správe. Všetky úrovne verejnej správy musia posilniť hodnotenie a monitorovanie vplyvov 
sektorových politík na územný rozvoj.  
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Po druhé, tvorba územnej stratégie na národnej a regionálnej úrovni by mala sústrediť zdroje na 

spájanie sektorových politík a opatrení tam, kde majú mimoriadne silný vplyv na ciele EÚ, najmä 

na hospodárske investície, životné prostredie, energetiku a dopravu. Inštitúcie EÚ a sektorové 

politiky musia riešiť svoju „priestorovú slepotu“ a účinnejšie pracovať s existujúcimi nástrojmi a 

postupmi plánovania. EÚ môže podporovať programy budovania kapacít prostredníctvom 

mobility a výmeny. Národná a regionálna úroveň môže podnecovať dialóg o riadení 

prostredníctvom výmeny skúseností na celoštátnej úrovni. Regionálne a miestne úrovne môžu 

viac využívať hodnotenia územného vplyvu na podporu tohto dialógu a umožniť aktérom 

územného plánovania zapájať sa do sektorovej politiky EÚ.  

Po tretie, existuje trend smerujúci k územnému plánovaniu a iniciatívam územnej správy vo 

funkčných oblastiach presahujúcich administratívne hranice. Tento trend je možné využiť a 

posilniť v rámci iniciatív revitalizovanej územnej spolupráce s cieľom zabezpečiť lepšiu 

koordináciu územných vplyvov sektorových investícií. Rámec politík EÚ by mal popri svojom 

súčasnom zameraní na spoluprácu medzi krajinami podnecovať aj medziregionálnu a 

medzimestskú spoluprácu v rámci krajín. Nariadenia a programy EŠIF musia urobiť z územnej 

spolupráce povinný prvok regionálneho a národného financovania. Potrebná je revitalizovaná 

iniciatíva Interreg, ktorá zasahuje do systémov a stratégií hlavného prúdu plánovania a buduje 

kapacitu a dôveru vo funkčné regióny. Národné vlády a subregionálne samosprávy by mali 

poskytnúť rámec a stimuly pre územné plánovanie vo funkčných regiónoch, v ktorých 

spolupracuje viacero sektorov politík. 

Po štvrté, územné plánovanie a územná spolupráca by sa mali zapájať do politiky súdržnosti ako 

osobitného a silného nástroja na dosiahnutie cieľov územného rozvoja a mali by ju vo väčšej 

miere využívať. Najlepšie sa to dá dosiahnuť vtedy, keď budú mať nariadenia a programy EŠIF 

silný územný rozmer podporujúci miestnu spoluprácu. Malo by to zahŕňať výslovné zváženie 

vplyvu investícií na hlavné ciele územného plánovania a vyššie miery spolufinancovania v 

prípadoch, kde sa preukáže miestny prístup. Orgány územného plánovania môžu ponúknuť 

programom EŠIF analýzu územných vplyvov a spôsobu, akým mechanizmy financovania môžu 

prispieť k cieľom plánovania. To si bude vyžadovať budovanie kapacít na zosúladenie postupov 

územného plánovania s politikou súdržnosti a všetkými aspektmi EŠIF. Nástroje ESPON, ako sú 

územné prognózy, môžu pomôcť pri prepájaní územného plánovania s programami a politikami 

EÚ. Politika súdržnosti a územné plánovanie by mali v zásade dodržiavať komplementárny 

rytmus, pokiaľ ide o vývoj operačných programov a stratégií. To si bude vyžadovať prijatie 

prispôsobivejších nástrojov a procesov plánovania, ktoré budú reagovať na príležitosti.  

Po piate, EÚ musí oživiť Územnú agendu prostredníctvom rozsiahlej revízie, ktorej cieľom je hrať 

rovnakú ligu ako nová mestská agenda a ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN. To si bude 

vyžadovať silnejšie prepojenie s potenciálom územného plánovania a konkrétnymi výzvami 

územného rozvoja, pričom bude zahŕňať širokú škálu odvetvových záujmov. Úlohu pri 

presadzovaní tejto iniciatívy prostredníctvom partnerskej spolupráce zohráva sieť kontaktných 

miest územnej súdržnosti. Vplyv a odkaz Perspektívy európskeho územného rozvoja sú v 
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územnom plánovaní oveľa silnejšie ako Územná agenda, a preto predstavujú model. Ten si bude 

vyžadovať obnovené úsilie národných vlád zapojiť sa do dialógu o vzťahu medzi sektorovými 

politikami a územným plánovaním. Hlavné úsilie je potrebné vyvinúť v rámci členských štátov, 

aby sa zabezpečilo spoločné chápanie cieľov územného rozvoja na všetkých úrovniach. Jedným 

z dôležitých aspektov je zabezpečiť, aby mladí absolventi boli riadne informovaní o Územnej 

agende a jej prípadných nasledovníkoch.  

Odporúčania pre ďalší výskum a priebežné monitorovanie 
Projekt COMPASS sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa fungovania územného plánovania a 

územnej správy, ktoré sa už desaťročia neriešia v celej EÚ systematicky. Existuje niekoľko 

oblastí, v ktorých by bola cenná ďalšia výskumná práca.  

Po prvé, pravidelné monitorovanie a hodnotenie prebiehajúcich reforiem územného plánovania a 

ich vplyvu vo vzťahu k sektorovým politikám EÚ bude včasne a nákladovo efektívnejšie ako 

pravidelné štúdie. Projekt ponúkne aj zdroj pre referenčné porovnávanie a inšpiráciu na 

zlepšenie. Zahŕňa prehľad súčasných kľúčových reforiem týkajúcich sa kľúčových otázok, ako sú 

hospodárske investície a zmena klímy, vysvetlenie s praktickými príkladmi foriem plánovacích 

nástrojov používaných v každej krajine, ktoré sa majú pravidelne aktualizovať, a platformu na 

výmenu a interakciu zainteresovaných subjektov. Viditeľnosť by mohla byť zvýšená 

prostredníctvom podujatí vrátane Európskeho dňa územného plánovania. Monitorovanie by sa 

mohlo začať vytvorením internetového zoznamu informácií o jednotlivých krajinách 

zhromaždených v rámci tohto projektu, ktorý by bol doplnený praktickejšími príkladmi.  

Po druhé, táto štúdia (a monitorovanie) by sa mala rozšíriť tak, aby zahŕňala „ďalšie krajiny“, v ktorých 

sa testovala uskutočniteľnosť, a ďalšie európske krajiny, z ktorých sú dostupné informácie.  

Po tretie, ESPON by mal zadať výskum hodnotiaci výkonnosť plánovania pri usmerňovaní a 

reagovaní na trendy v územnom rozvoji, úspešné cesty k efektívnemu strategickému plánovaniu 

a vzťah medzi stratégiami, reguláciou a skutočnými výsledkami.  

Po štvrté, je veľký záujem o to, ako sa integrácia politiky uskutočňuje v praxi a aké mechanizmy 

sa používajú, najmä medzi územným plánovaním a politikou súdržnosti. Výskum v tejto oblasti 

by mohol zahŕňať aj posúdenie integračného potenciálu iniciatív územnej spolupráce EÚ nad 

rámec iniciatívy Interreg.  

Po piate, odborníci z praxe oceňujú informácie, ktoré im pomáhajú umiestniť ich aktivity do 

širšieho európskeho kontextu. To si vyžaduje viac projektov zameraných na „strategické 

určovanie polohy“, ktoré budú ukazovať územné vzájomné vzťahy vychádzajúce z územného 

plánovania v členských štátoch.  
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A napokon, terminológia územného plánovania a územnej správy je zložitá a má svoje korene. 

Medzinárodným a transkultúrnym výmenám by pomohlo ďalšie objasnenie pojmov a termínov 

prostredníctvom systematického vytvárania viacjazyčného komentovaného slovníka.  
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