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Predhovor 

Tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ľudský kapitál a spoločnosť sa konal 

v Košiciach v októbri 2016 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Fakulty verejnej správy. Zámerom jej organizátora, t. j. Katedry sociálnych štúdií Fakulty 

verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bolo nielen po dvoch rokoch 

nadviazať na predchádzajúce ročníky, ale aj poskytnúť priestor pre transfer poznatkov 

a skúseností z teórie a praxe verejnej správy z oblasti ľudského kapitálu predstavujúceho 

dôležité aktívum v spoločnosti, akcentujúc úlohu organizácií verejnej správy. 

Táto publikácia obsahuje príspevky, ktoré boli prezentované vo forme prenášok a posterov 

autormi venujúcimi sa problematike ľudských zdrojov z pohľadu rôznych vedných disciplín, 

najmä však z pohľadu manažmentu, psychológie, soiológie, verejnej správy, či politológie. 

Obsahovo a tématicky rôznorodé príspevky skúmajú napríklad moderné trendy v riadení 

manažmentu ľudských zdrojov, vnímanie organizačnej spravodlivosti, či potrebu etických 

kódexov. Konferencia ukázala, že interdisciplinárny prístup môže upozorniť na nedostatky 

identifikácie a poznania problémov len z pohľadu jednej disciplíny. 

S radosťou účastníkom konferencie a ďalším záujemcom predkladáme tento zborník. 

Veríme, že jeho obsah bude pre čitateľov prínosným a užitočným, bude inšpiráciou pre ďalšiu 

prácu odborníkov nielen v jednom odbore, a tak vynaložená práca autorov a editoriek nebude 

zbytočná. 

Chceme poďakovať posudzovateľom, uvedeným v tiráži publikácie, za ich spoluprácu 

a odporúčania, ktoré viedli k vylepšeniu príspevkov prezentovaných na konferencii.  

Teraz si môžete užiť rôznorodosť príspevkov týkajúcich sa primárne ľudských zdrojov. 

 

 

 

Košice, december 2016 

 

Iveta Jeleňová, 

Gabriela Kravčáková, 

Helena Harausová 
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DÔLEŽITOSŤ HODNOTOVO ORIENTOVANÉHO VEDENIA 
ĽUDÍ 

THE IMPORTANCE OF VALUES-BASED LEADERSHIP 

Ivana Blahunková 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu 
ivana.blahunkova@fm.uniba.sk 

Abstrakt 

Článok prináša obraz teoretickej analýzy hodnotovo orientovaného vedenia ľudí so zreteľom na etické 

vedenie ľudí. Prvá časť článku sa venuje pojmom ako hodnota, postoje, správanie a ich následnému 

prepojeniu na organizačnú kultúru, výkony zamestnancov a prosperitu organizácie. Ďalšia časť článku 

sa venuje konkrétnym štýlom vedenia ľudí, ktoré spadajú pod koncept hodnotovo orientovaného 

vedenia ľudí. Zdôrazňuje sa hlavne etické vedenie ľudí, ktoré možno považovať za kľúčové v tomto 

koncepte. Etické vedenie ľudí je štýlom, ktorý spája prvky ostatných štýlov vedenia ľudí tohto 

konceptu. Hlavným cieľom článku je zdôrazniť dôležitosť hodnotovo orientovaného vedenia ľudí, 

ktoré predstavuje spôsob fungovania organizácií v súlade so sociálnou zodpovednosťou. Sociálna 

zodpovednosť je priamo prepojená s udržateľnosťou, spokojnosťou zákazníkov (interných 

a externých) a ziskovosťou. Zároveň je cieľom vytýčiť spoločné prvky jednotlivých štýlov vedenia 

ľudí spadajúcich pod koncept hodnotovo orientovaného vedenia ľudí, ktoré je doposiaľ 

problematikou, ktorej sa venujú prevažne len zahraniční autori. 

Kľúčové slová: hodnoty; hodnotovo orientované vedenie ľudí; etické vedenie ľudí 

Abstract 

This article brings a picture of a theoretical analysis of value-oriented leadership with regard to the 

Ethical Leadership. The first part of the article is devoted to the notions of values, attitudes, behaviors 

and their subsequent linking to the organizational culture, employee performance and profitability of 

the organization. The next part of the article is devoted to particular style of leadership that fall under 

the concept of value-based leadership. It highlights the main Ethical Leadership, which can be 

considered crucial in this concept. Ethical Leadership is a style that combines elements of other styles 

of leadership of this concept. The main aim of the article is to emphasize the importance of value-

oriented leadership that is the way the organization operates in line with social responsibility. Social 

responsibility is directly connected to sustainability, customer satisfaction (internal and external) and 

profitability. It is the aim to set out the common elements of different styles of leadership coming 

under the concept of value-based leadership, which is still the issue carried out primarily by foreign 

authors only. 

Key words: Values; Values-oriented leadership; Ethical leadership 

Úvod 

Dvadsiate prvé storočie nám prinieslo mnoho závažných, spoločenských škandálov 

(korupčné škandály, emisný škandál jednej automobilovej značky, účtovné podvody) 

(Matthews, Gandels, 2015; Yakowitz, 2013; Balkhi, 2013). Tieto škandály boli dokonca 

spojené aj so serióznymi a dôveryhodnými firmami, čo vyvolalo u ľudí veľké sklamanie. Toto 

sklamanie, prirodzene, ovplyvnilo názory ľudí, rovnako ako aj spôsob ich uvažovania 

o fungovaní spoločnosti. Pre organizácie bolo následne oveľa náročnejšie presvedčiť a zaujať 
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ľudí svojimi produktami. Reakciou zo strany teoretikov zaoberajúcich sa vedením 

a manažmentom bolo zvýraznenie dôležitosti etických a morálnych princípov. Aj z tohto 

dôvodu sa začali objavovať nové teórie zamerané na hodnotovo orientované vedenie ľudí. 

Predovšetkým, hodnotovo orientované vedenie ľudí je jedna z ciest, ako môže organizácia 

existovať v súlade so sociálnou zodpovednosťou. Sociálna zodpovednosť je priamo prepojená 

s udržateľnosťou, spokojnosťou zákazníkov (interných a externých) a ziskovosťou. Toto 

prepojenie reprezentuje ideálny cieľ mnohých organizácií. 

Hodnotovo orientované vedenie ľudí reprezentuje novú výzvu pre úspešnú existenciu 

organizácie. 

Hodnoty, postoje, správanie 

Pojem hodnota je pomerne frekventovaným pojmom aj v bežnom živote človeka. Pojem 

hodnota je interdisciplinárneho charakteru. Najviac sa vyskytuje vo filozofických dielach, ale 

aj v oblastiach psychológie, sociológie a ekonómie. 

Schwartz a Bilsky (1987) priniesli ucelený obraz, definíciu hodnôt, ktorá zahŕňa päť 

formálnych znakov. Podľa nich sú hodnoty: 

1. Koncepty toho, v čo človek verí; 

2. Prináležia k žiaducim stavom alebo správaniu; 

3. Sú transsituačné; 

4. Usmerňujú selekciu alebo hodnotenie správania a udalostí; 

5. Sú usporiadané podľa relatívnej dôležitosti. 

Definíciou pojmu hodnota sa zaoberali aj Aluja a García (2004), ktorí chápu hodnoty ako 

kognitívne konštrukty vysvetľujúce individuálne rozdiely so zreteľom na životné ciele 

a princípy správania.Prepojením hodnôt a správaním sa zaoberala aj Abbotová (1988), ktorá 

ich definovala ako silné, relatívne pevné determinanty správania. 

Na základe vyššie uvedených definícií možno hodnoty chápať ako niečo, čo udáva smer 

v rozmýšľaní a posudzovaní človeka. Následne formujú postoje. 

Postoj podľa Robbinsa a Judgea (2011) predstavuje hodnotiace stanovisko voči objektom, 

ľuďom, javom a obsahuje kognitívne a afektívne prvky. Postoj je psychologická tendencia, 

prejavujúca sa v pozitívnom alebo negatívnom hodnotení konkrétnej entity (Výrost, 2008). 

Podľa vyššie uvedených definícií možno postoje chápať ako: vypovedané hodnoty 

v podobe pozitívneho alebo negatívneho hodnotenia (preferujem/nepreferujem, mám 

rád/nemám rád). 

Treba zdôrazniť, že význam hodnôt je veľký, lebo prostredníctvom nich sa budujú postoje 

a tie majú vplyv na správanie. Prejavy správania manažéra môžu mať vo vzťahu podriadený 

a nadriadený (študent/vyučujúci) významný vplyv. Ak manažér sa (vyučujúci) správa určitým 

spôsobom, priamo tým ovplyvňuje svojich podriadených (študentov) a ich hodnoty, postoje 

a správanie v súvislosti s pracovným výkonom. 

Podľa Rudyho a kol. (2013) postoje nie sú nemenné a ovplyvňuje ich vlastná skúsenosť, 

poznatky, sociálne učenie, pre jedinca významní ľudia. V našom prípade významného jedinca 

predstavuje manažér, vyučujúci, t.j. vedia ovplyvniť študenta v ďalšom štúdiu, odbore, ktorý 

si vyberie, príp. zamestnanca v ďalšej kariére.  

Obrázok 1 vyjadruje základný vzťah medzi hodnotami, postojmi a správaním bežného 

človeka vzhľadom na pracovné zaradenie, resp. kariérne kotvy. Kariérna kotva je podľa 

Scheina (2006) súbor osobných hodnôt, noriem, motívov, ktoré vedú k nasmerovaniu kariéry, 

pričom každá predstavuje schopnosti, potreby, hodnoty a postoje.  
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Obrázok 1 Hodnoty, postoje a správanie 

Zdroj: Vlastné spracovanie autorky 

Hodnoty a organizačná kultúra 

Hodnoty predstavujú základný prvok organizačnej kultúry. Podľa Armstronga (2007) 

organizačná kultúra predstavuje sústavu hodnôt, noriem, presvedčení, postojov a domnienok, 

ktorá́ síce pravdepodobne nebola nikde explicitne sformulovaná, ale určuje spôsob správania 

sa a konania ľudí či spôsoby vykonávania práce. Hodnoty sa tykajú toho, o čom sa verí, že je 

dôležité v správaní sa ľudí a organizácie. Normy sú potom nepísané pravidlá správania sa. 

Podľa Lukášovej (2010) hodnoty organizačnej kultúry sú tým, čo je považované za 

dôležité, čomu jednotlivec/skupina prikladá veľký význam. Vyjadrujú všeobecné preferencie 

a premietajú sa do rozhodovania jednotlivca či organizácie. Hodnoty predstavujú jadro 

organizačnej kultúry a sú považované za nástroj utvárania organizačnej kultúry. 

Ak sa zameriame na špecifickejšie vymedzenie pojmu hodnôt, tak možno spomenúť 

definíciu od Remišovej (2011), ktorá sa zaoberá prepojením etiky a ekonomiky. Tvrdí, že 

v podnikateľskej etike ide o skúmanie ekonomických aktivít na základe hodnôt. 

Podnikateľská etika prezentuje ekonomiku založenú na humánnom princípe, ktorý 

zdôrazňuje, že podnikateľské aktivity nie sú samoúčelné, ale uskutočňujú sa pre ľudí 

a s ľuďmi, a že podnikanie má slúžiť životu. Prečo nás zaujíma podnikateľská etika, resp. 

hodnoty podniku? Hlavnými nositeľmi hodnôt v organizácii sú prirodzene manažéri. 

Manažéri určujú, čo sa smie, a čo sa nesmie. Ak sa pozeráme na manažérov ako na ľudskú 

bytosť, tak možno opäť zdôrazniť význam hodnôt v ľudskom zmýšľaní, budovaní postojov 

a samotných prejavoch správania sa. Čiže, ak máme vo vedúcich pozíciách manažérov, ktorí 

sa riadia etickými princípmi, tak je vysoko pravdepodobné, že sa tieto princípy prejavia aj 

v organizácii a budú preberané aj samotnými zamestnancami. Samotní zamestnanci tieto 

prevzaté hodnoty implikujú do svojho správania, ktoré je súčasťou určitého pracovného 

výkonu. Etickými hodnotami ovplyvnený pracovný výkon sa odráža v ponúkaných výrobkoch 

a službách, ktoré sú „hodnotené“ konečnými zákazníkmi v podobe spokojnosti, príp. 

nespokojnosti. Spokojnosť zákazníkov nastáva vtedy, keď očakávaná (sľubovaná) hodnota je 

rovná získanej hodnote výrobku alebo služby. Na základe prepojenia týchto faktorov možno 
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konštatovať, že hodnoty sú kľúčovým faktorom, či už pri riadení spokojného života 

jednotlivcov alebo efektívneho fungovania organizácií, čo sa zabezpečenia spokojnosti 

zákazníkov (interných aj externých) týka. 

 

Obrázok 2 Hodnoty a prosperita organizácie 

Zdroj: Vlastné spracovanie autorky článku 

Scheinov model štruktúry organizačnej kultúry je v porovnaní s inými modelmi špecifický 

v tom, že vymedzuje dva druhy organizačných hodnôt: odhalené a skryté hodnoty. Odhalené 

hodnoty sú tie, ktoré organizácia manifestuje navonok, napr. prostredníctvom svojej 

webstránky, informačných materiálov, letákov a brožúr. Predstavujú „výkladnú skriňu“ 

organizácie. Skryté hodnoty sú tie, ktoré členovia organizácie považujú za dôležité a reálne ich 

nasledujú vo svojom konaní. V ideálnom prípade sú všetky odhalené hodnoty členmi 

organizácie internalizované, čo znamená, že zamestnanci si ich osvojili a správajú sa podľa 

nich (Schein, 2004, In: Rudy a kol., 2013). 
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Zdieľanie rovnakých hodnôt je nesmierne dôležité a dokáže sa tým vybudovať silná 

organizačná kultúra. Silná organizačná kultúra podľa Rudyho (2013) je charakteristická 

relatívnou stabilitou v čase, zdieľaním prvkov a ich významov väčšinou zamestnancov 

(zamestnanci sa vnútorne identifikujú s kultúrou, vyznávajú rovnaké organizačné hodnoty, 

správajú sa podľa rovnakých noriem, a pod.) a veľkou mierou vnútornej integrácie, čo 

znamená, že významy jednotlivých definujúcich prvkov si navzájom neodporujú, sú v súlade 

a tvoria jeden významovo koherentný celok. 

Hodnotovo orientované vedenie ľudí 

Termín hodnotovo orientovaného vedenia ľudí sa častokrát v zahraničnej literatúre 

vyskytuje ako values-based alebo values-oriented leadership, pod ktorý spadá niekoľko 

osobitých štýlov vedenia ľudí. To znamená, že samotný pojem values-based alebo values-

oriented ledearship predstavuje len koncept zastrešujúci niekoľko štýlov vedenia ľudí, ale 

nejde o samotný štýl vedenia ľudí. 

Autorka otvára problematiku vedenia ľudí, ktorá v slovenskom vedeckom diskurze nie je 

reflektovaná. Problematike hodnotovo orientovaného vedenia ľudí sa venujú hlavne zahraniční 

autori, ktorí sa prevažne zameriavajú na detailné vysvetlenie iba jedného zo štýlov vedenia ľudí 

spadajúcich pod koncept hodnotovo orientované vedenie ľudí. Nezaoberajú sa spoločnými 

znakmi medzi jednotlivými štýlmi vedenia ľudí tohto konceptu.  

Autorka toho článku sa na základe teoretickej analýzy hodnotovo orientovaného vedenia 

ľudí domnieva, že štýly vedenia ľudí, ktoré patria k hodnotovo orientovanému trendu vo 

vedeckej reflexii vedenia ľudí sú nasledovné:  

Štýly vedenia ľudí spadajúce pod koncept hodnotovo-orientovaného vedenia ľudí: 

1. Spirituálne vedenie ľudí; 

2. Líder ako služobník; 

3. Dôveryhodný líder; 

4. Prosociálne Charizmatické vedenie ľudí; 

5. Autentické vedenie ľudí; 

6. Zodpovedné vedenie ľudí; 

7. Etické vedenie ľudí. 

Vyššie uvedené štýly hodnotovo orientovaného vedenia ľudí majú spoločný základ, a to, 

že sa vzťahujú k etickej dimenzii vedenia ľudí. Hlavným predmetom záujmu hodnotovo 

orientovanej koncepcie je etické správanie lídrov, preto možno považovať etické vedenie ľudí 

za jadro hodnotovo orientovaného vedenia ľudí. 

Bližšie definovanie etického vedenia ľudí sa opiera o teóriu sociálneho učenia, čo 

znamená, že všetko, čo je možné naučiť sa z vlastnej skúsenosti, je možné sa naučiť aj 

pozorovaním správania a dôsledkov správania iných. (Remišová a kol., 2015) Tento vzťah sa 

v organizácii javí ako ovplyvňovanie správania podriadených zo strany lídrov na základe 

vlastného príkladu. Zamestnanci sa riadia podľa vzoru správania sa svojho nadriadeného. 

Preto je sebareflexia vlastného konania a správania nesmierne dôležitá, nakoľko tá ďalej 

ovplyvňuje správania zamestnancov a to následne má dopad na ich podávaný pracovný 

výkon. 

Možno skonštatovať, že etické vedenie ľudí je zamerané hlavne na 2 aspekty, a to: etickom 

lídrov a etickom manažérskom konaní. Etický líder je teda líder, ktorý sa pri myslení a konaní 

riadi univerzálnymi etickými princípmi vo všetkých svojich aktivitách. Je čestný, 

dôveryhodný, ohľaduplný (ľudský), zodpovedný a spravodlivý. (Remišová, Lašáková, 2013, 

In: Remišová a kol., 2015) 

Etické vedenie ľudí je podľa Remišovej (2015) vnímané ako cieľavedomé usmerňovanie 

spolupracovníkov v organizácii, založené na etických princípoch s cieľom dosiahnuť 
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výsledky, ktoré neškodia legitímnym a oprávneným záujmom iných ľudí a skupín. Etické 

vedenie ľudí definujeme preto: 

 etické vedenie ľudí znamená, že etický líder aktívne vytvára etické prostredie a etickým 

spôsobom usmerňuje svojich spolupracovníkov so zámerom splnenia legitímnych 

a eticky oprávnených cieľov organizácie. 

 Za aktívne vytváranie etického prostredia pokladáme konanie, pri ktorom líder jasne 

komunikuje etické štandardy na pracovisku, vedome a cielene sa stáva príkladom 

etického správania prostredníctvom nástrojov odmeňovania a sankciovania berie 

zamestnancov na zodpovednosť za dodržiavanie etických štandardov s cieľom 

dosiahnuť vyšší etický štandard na pracovisku. 

Uplatňovanie princípov etického vedenia ľudí je dlhodobo orientovanou aktivitou 

a predstavuje dlhodobé konanie manažéra v rámci svojho správania. 

Záver 

V úvodnej časti článku bol znázornený vzťah medzi hodnotami, postojmi a správaním 

jedinca. Je zrejmé, že hodnoty budujú postoje a postoje budujú správanie. Keď sa tento 

jedinec nachádza v manažérskej pozícii má prostredníctvom svojho správania obrovský vplyv 

na zamestnancov a ich pracovné výkony, ktoré zase úzko súvisia s úrovňou výrobkov, príp. 

služieb poskytovaných konečnému zákazníkovi. Spokojný zákazník a dodržiavanie princípov 

sociálnej zodpovednosti predstavuje pre organizáciu udržateľnosť v podobe zabezpečenia 

istých príjmov. 

Problematika hodnotovo orientovaného vedenia ľudí predstavuje novú, neprebádanú sféru, 

ktorej sa venujú prevažne zahraniční autori a to hlavne z hľadiska špecifikácie a detailného 

popisu konkrétneho štýlu a nie z hľadiska definovania spoločných znakov jednotlivých štýlov 

vedenia ľudí hodnotovo orientovaného konceptu. Existuje niekoľko štýlov vedenia ľudí 

spadajúcich pod hodnotovo orientovaný koncept vedenia ľudí. Ide o: Spirituálne vedenie ľudí, 

Líder ako služobník, Dôveryhodný líder, Prosociálne Charizmatické vedenie ľudí, Autentické 

vedenie ľudí, Zodpovedné vedenie ľudí a Etické vedenie ľudí. Práve etické vedenie ľudí 

predstavuje prepojenie medzi uvedenými štýlmi vedenia ľudí. Hlavným predmetom záujmu 

hodnotovo orientovanej koncepcie je etické správanie lídrov, preto možno považovať etické 

vedenie ľudí za jadro hodnotovo orientovaného vedenia ľudí. 

Autorka v tomto článku vyzdvihla dôležitosť hodnotovo orientovaného vedenia ľudí 

vzhľadom k sociálnej zodpovednosti organizácií. Uplatnenie uvedomelého štýlu vedenia ľudí 

v podobe hodnotovo orientovaného štýlu vedenia ľudí, je možné predchádzať spoločenských 

škandálom, opätovne si získať dôveru zákazníkov a nasledovať princípy udržateľnosti. 

Hodnotovo orientované vedenie ľudí predstavuje novú výzvu pre uplatňované štýly vedenia 

ľudí súčasných manažérov. 

Hlavným cieľom článku bolo zdôraznenie dôležitosti hodnotovo orientovaného vedenia 

ľudí, ktoré predstavuje spôsob fungovania organizácií v súlade so sociálnou zodpovednosťou. 

Sociálna zodpovednosť je priamo prepojená s udržateľnosťou, spokojnosťou zákazníkov 

(interných a externých) a ziskovosťou. Zároveň je cieľom vytýčiť spoločné prvky 

jednotlivých štýlov vedenia ľudí spadajúcich pod koncept hodnotovo orientovaného vedenia 

ľudí, ktoré je doposiaľ problematikou, ktorej sa venujú prevažne len zahraniční autori. 
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SOCIÁLNE PODNIKY - MOŽNOSŤ ČI NEVYHNUTNOSŤ 

SOCIAL ENTERPRISES – OPTION OR NECESSITY 

Viktória Bobáková 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy 
viktoria.bobakova@upjs.sk 

Abstrakt 

Nezamestnanosť je významným problémom súčasnej ekonomiky. I napriek snahám vlády je miera 

nezamestnanosti na Slovensku veľmi vysoká. Možnosti riešenia nezamestnanosti sa doteraz hľadali na 

národnej úrovni. Málo využívanou možnosťou vytvárania nových pracovných príležitostí je 

zakladanie sociálnych podnikov obcami. Príspevok si kladie za cieľ zhodnotiť možnosti zakladania 

a využívania sociálnych podnikov obcami s dôrazom na zmiernenie dôsledkov nezamestnanosti. 

Kľúčové slová: miera nezamestnanosti; sociálne podnikanie; sociálny podnik; sociálny cieľ; miestny 

rozvoj 

Abstract 

Unemployment is a major problem of the current economy . Despite efforts by the Government is the 

unemployment rate in Slovakia is very high. Possible solutions of unemployment has so far been 

sought at the national level . Little use of the possibilities of new job creation is the establishment of 

social enterprises villages . Post aims to evaluate the possibility of thecreation and use of social 

business citizenswithanemphasis on mitigatingtheconsequences of unemployment. 

Key words: unemployment rate; social entrepreneurship; social enterprise; social objectives; local 

development 

Úvod 

Sociálne podnikanie predstavuje nový typ nekonvenčnej podnikateľskej aktivity, ktorá je 

súčasne nositeľom sociálnych inovácií a sociálneho rozvoja, ako aj možným impulzom 

ekonomického rastu. Predstavuje prepájanie ekonomických a sociálnych cieľov. Defourny 

a Nyssens (2008) charakterizujú sociálne podnikanie ako činnosť s primárne sociálnymi 

cieľmi, kde sú hospodárske prebytky prednostne znova investované do podnikania za 

rovnakým účelom alebo do rozvoja miestnej komunity, na rozdiel od potreby maximalizovať 

zisk pre zainteresované skupiny či vlastníkov. Dôležitosť sociálneho podnikania rastie 

s postupným uvedomovaním si dôležitosti integrácie znevýhodnených skupín do spoločnosti. 

Do úsilia o znižovanie miery nezamestnanosti dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených 

skupín je potrebné zapojiť aj územnú samosprávu. Detailnejšie poznanie ekonomickej 

a sociálnej situácie nezamestnaných jej môže umožniť nájsť vhodnú formu sociálneho 

podniku a vytvoriť pracovné príležitosti pre týchto ľudí. Sociálny podnik je novou formou 

podniku, ktorého cieľom je  riešenie sociálnych problémov regiónu. 

Metóda 

Predmetom teoretickej analýzy príspevku sú sociálne podniky ako možnosť znižovania 

nezamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva. Cieľom príspevku je teoretická 

analýza vzájomného vzťahu sociálnych podnikov zakladaných územnou samosprávou 
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a zvýšenia zamestnanosti v obciach a mestách, poukázať na význam sociálnych podnikov 

v súčasnom období, skúmanie ich efektov pri riešení problému nezamestnanosti. Dôraz 

kladieme na skúmanie dlhodobej nezamestnanosti, objem vyplatených dávok 

v nezamestnanosti, priemernú dĺžku evidencie uchádzačov o zamestnanie vo vzťahu 

k možnostiam sociálnych podnikov ako možnosti ich znižovania. Pri riešení danej 

problematiky je použitá metóda analýzy teoretických poznatkov v rovine súčasných prístupov 

k sociálnemu podnikaniu. 

Výsledky 

Nezamestnanosť je významným ekonomickým problémom, ktorý je dôkazom toho, že 

v trhovej ekonomike sa nevyužívajú všetky výrobné zdroje, a svojimi negatívnymi účinkami 

spôsobuje vážne sociálne dôsledky. Snaha o vytvorenie nových pracovných príležitostí, ako aj 

snaha o zmenšenie negatívnych dôsledkov nezamestnanosti je aj vážnym politickým 

problémom. Vlády jednotlivých krajín sa snažia o to, aby miera nezamestnanosti čo najviac 

blížila prirodzenej miere nezamestnanosti. Nezamestnanosť, ako jeden z významných 

ekonomických a sociálnych javov so závažnými dôsledkami, sa na Slovensku v otvorenej 

forme prejavila prvýkrát v roku 1990.Vývoj nezamestnanosti od roku 1990 na Slovensku 

prešiel viacerými kritickými obdobiami, počas ktorých dosiahla miera nezamestnanosti 

vysokú úroveň a so značnou intenzitou sa prejavili jej závažné negatívne dôsledky. 

V minulosti dynamiku nezamestnanosti najviac ovplyvňovali dôsledky cyklického vývoja 

ekonomiky, slabý rozvoj terciárneho sektora, neprispôsobená vzdelanostná príprava 

absolventov pre trh prác, deformácie v politickom systéme a iné. Nízka mobilita pracovnej 

sily znásobuje geografickú segmentáciu trhu práce, čoho dôkazom sú vysoké regionálne 

rozdiely v zamestnanosti. 

Tabuľka 1  Vývoj nezamestnanosti samosprávnych krajov 

Samosprávny 

kraj 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(k 31.8.) 

Bratislavský   5,7   5,6   6,4   6,0   5,3   5,07 

Trnavský 10,6 11,4 12,2 12,4   6,7   5,35 

Trenčiansky   8,7   9,0   9,5   8,6   7,7   6,63 

Nitriansky 12,5 13,3 13,2 11,9   9,7   8,04 

Žilinský 14,3 14,3 14,0 13,6   8,8   7,29 

Banskobystrický 17,5 18,0 19,6 18,3 14,9 13,42 

Prešovský 17,8 18,3 18,2 17,5 15,5 14,53 

Košický 19,6 19,7 18,7 15,6 14,4 13,25 

Slovensko 13,6 14,0 14,2 13,2 10,6   9,43 

Zdroj: ÚPSVaR Mesačné štatistiky o počte štruktúre uchádzačov o zamestnanie 

Za posledné dva roky miera nezamestnanosti v Slovenskej republike zaznamenala pokles, 

avšak aj napriek tomu spôsobuje vážne ekonomické problémy. Rok 2015 priniesol tiež pokles 

miery nezamestnanosti a vznik nových pracovných miest avšak stále ostávajú najväčším 

faktorom ovplyvňujúcim vývoj nezamestnanosti regionálne diferencie v regiónoch Slovenskej 

republiky. Veľkú skupinu nezamestnaných ľudí tvoria mladí obyvatelia najčastejšie 

absolventi. Druhou veľkou skupinou sú tí, ktorí nemajú žiadne vzdelanie, a prácu dokonca ani 

hľadať nechcú. Na vývoj miery nezamestnanosti vplýva mnoho faktorov ako napr. počet 

investorov a veľkých firiem v krajine, úroveň vzdelania obyvateľstva, prírodné podmienky, 

cestový ruch a podobne, ale ovplyvniť ju môže aj právna úprava, určujúca podmienky 
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zamestnávateľom, schopnosť motivovať ľudí hľadať si prácu, schopnosť zamestnancov úradu 

práce hľadať ľuďom prácu ako aj výška dávky v nezamestnanosti a mnohé iné faktory.  

Na Slovensku sa nezamestnanosť vždy riešila na národnej úrovni. O tom, že tento prístup 

nie je účinný, svedčia aj údaje z tabuľky 1, ktoré deklarujú značnú diferencovanosť miery 

nezamestnanosti v jednotlivých samosprávnych krajoch. V poslednom období  sa preto hlavne 

v prípade marginalizovaných skupín čoraz častejšie hovorí o opodstatnenosti riešenia tejto 

problematiky na úrovni lokálnej „zdola nahor“. 

Tabuľka 2  Miera nezamestnanosti podľa vzdelania v % 

Druh vzdelania 2011 2012 2013 2014 2015 

Základné 42,3 44,5 42,3 44,4 38,5 

Učňovské bez maturity 16,8 17,0 17,5 - - 

Stredné bez maturity 16,3 12,8 15,7 16,4 13,7 

Úplné stredné  všeobecné 14,7 16,0 15,8 15,2 11,9 

Úplné stredné odborné 10,0 10,4 10,8   9,3   8,6 

VŠ 1. stupňa   7,9   9,2 10,5   9,2   7,8 

VŠ 2. stupňa   5,6   6,7   6,7   5,9   5,9 

Bez vzdelania 100 50 - 17,4 - 

Zdroj: Slovstat, Štatistický úrad SR 

Tabuľka 2 prezentuje mieru nezamestnanosti podľa vybraných druhov vzdelania. Vysoká 

miera nezamestnanosti pretrváva u uchádzačov so základným vzdelaním a stredným 

vzdelaním bez maturity. Súčasný, ale hlavne budúci trh práce nevytvorí dostatočný počet 

miest pre túto kvalifikačnú skupinu obyvateľstva.  

Tabuľka 3  Vybrané ukazovatele trhu práce 

Ukazovateľ 2011 2012 2013 2014 2015 

Priemer. dĺžka evidencie  

uchádzačov o zamestnanie 

v mesiacoch  

13,93 14,01 17,43 13,39 16,05 

Priemerný počet disponibilných 

uchádzačov o zamestnanie 

350 959 367 126 380 739 345 149 310 216 

Objem vyplatených dávok 

v nezamestnanosti v tis. eur 

166 333,9 175 773,2 174 307,6 154 721,2 154 721,2 

Zdroj:Slovstat, Štatistický úrad SR 

Dlhodobá nezamestnanosť je na Slovensku pretrvávajúcim problémom. Viac ako dve 

tretiny nezamestnaných boli bez práce dlhšie ako jeden rok, pričom približne polovica bola 

bez práce vyše dvoch rokov.  

A napriek určitému zlepšeniu je miera nezamestnanosti mladých ľudí veľmi vysoká patrí 

k jedným z najvyšších v EÚ. V budúcnosti možno očakávať, sa dôjde k zlepšeniu podmienok 

na trhu práce hlavne v nadväznosti na očakávané oživenie ekonomického rastu. Vzhľadom na 

štrukturálny charakter nezamestnanosti na Slovensku sa však očakáva, že miera 

nezamestnanosti ostane v nasledujúcich rokoch nad úrovňou 12 %. 
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Tabuľka 4  Nezamestnanosť podľa vekových skupín a tis. osôb 

Veková skupina 2011 2012 2013 2014 2015 

15-24   75,6   75,5   73,1   62,7   55,3 

25-29   59,4   64,4   65,5   54,9   41,4 

30-34   50,7   50,7   51,7   56,9   42,6 

35-59 175,3 182,7 191,9 178,7 168,2 

60 a viac     3,7     4,1     4,0     5,6     6,6 

Zdroj: Slovstat, Štatistický úrad SR 

V tabuľke č. 5 je zobrazený vývoj výdavkov na zníženie nezamestnanosti od roku 2012-

2015 prostredníctvom konkrétnych nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Aktívne opatrenia 

na trhu práce a v ich rámci poskytované finančné príspevky sú z makroekonomického 

hľadiska len doplnkovými prostriedkami zmierňovania nerovnováhy na trhu práce. 

Rozhodujúcim generátorom zamestnanosti sú podniky a zamestnávatelia vo všetkých sférach 

a odvetviach národného hospodárstva, vo verejnej správe i v treťom sektore. 

Tabuľka5 Aktívne opatrenia trhu práce v Slovenskej republike 

Nástroj aktívneho trhu práce Čerpanie finančných prostriedkov v eurách 

2012 2013 2014 2015 

Zvyšovanie zamestnateľnosti   25 045 829   14 852 586   17 234 877   27 758 791 

Nástroje na zvyšovanie 

zamestnanosti 

  82 656 243   78 603 092   80 623 097   78 499 646 

Nástroje na udržanie 

existujúcich pracovných miest 

  34 364 761   33 870 135   31 426 039   28 775 298 

Spolu 142 066 833 127 325 813 129 284 013 135 033 734 

Zdroj:Vyhodnotenia uplatňovania aktívnych opatrení na trhu práce za obdobie rokov 

20122015,Ústredie práce, sociálnych veci  rodiny SR 

Výdavky na znižovanie miery nezamestnanosti sú aktuálnym problémom, so stúpajúcou 

mierou nezamestnanosti zároveň narastajú aj výdavky na jej zníženie. Keďže nezamestnanosť 

nie je len ekonomickým problémom je nutné podporovať rôznymi optimálnymi opatreniami 

jej pokles. Podiel výdavkov na aktívne opatrenia na trhu práce s porovnaní s HDP Slovenska 

dlhodobo klesá, čo je do istej miery prirodzené ak HDP rastie, ale čerpanie finančných 

prostriedkov vyjadrené v absolútnych číslach sa skôr znižovalo. Mierny nárast je vidieť 

v rokoch 2014 a 2015. 

Sociálne podniky založené samosprávnou sú čoraz známejším nástrojom miestneho 

rozvoja a podpory ľudí dlhodobo nezamestnaných, často s nízkou kvalifikáciou. Koncepcia 

sociálneho podniku EMES vychádza z jeho chápania ako nového fenoménu. Definuje 

sociálne podniky ako organizácie s explicitným cieľom podpory komunity, iniciované 

skupinou občanov, prinášajúci socio-ekonomické aktivity, v ktorých je materiálny záujem na 

dosahovaní zisku obmedzený (Defourny, Nyssens, 2006). Sociálne podniky sú veľmi často 

orientované na vytváranie nových pracovných príležitostí na trhu práce pre znevýhodnené 

kategórie obyvateľstva. Sociálne podniky môžu byť výsledkom rozširovania ponuky služieb, 

ktoré nemôže zabezpečovať verejný sektor alebo tých služieb, ktoré nechce z dôvodu nízkej 

ziskovosti zabezpečovať súkromný sektor.  

Sociálny podnik je nový model zamestnávania znevýhodnených osôb, ktorí veľmi ťažko 

získavajú plnohodnotnú prácu na trhu práce. Preto pre týchto občanov je sociálny podnik 

jedinou možnosťou získať zamestnanie alebo si po dlhej dobe obnoviť pracovné návyky. 
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Naliehavosť štrukturálnej nezamestnanosti, problémy sociálnej politiky a potreba aktívnejšej 

integračnej politiky nastoľujú otázku či môžu sociálne podniky priniesť riešenie sociálno-

ekonomických problém namiesto verejných inštitúcií a do akej miery. 

Podľa skúseností z Veľkej Británie (Sper, 2002) sú základnými činiteľmi ovplyvňujúcimi 

úspešnosť sociálneho podniku: 

– vytvorenie širokého sociálneho partnerstva na lokálnej úrovni, 

– podpora zo strany rozhodujúcich lokálnych autorít,  

– vybudovanie funkčnej organizačnej infraštruktúry,  

– kvalitný manažment aktivít.  

Podľa výskumu, uskutočneného v Kanade (Favreau, 2002) ovplyvňujú úspech sociálneho 

podnikania: 

– lokálne obyvateľstvo s určitým stupňom kohézie – živé lokálne spoločenstvo so sieťou 

väzieb a schopné spolupráce, 

– aktívny tretí sektor, sieť organizácií otvorených novým potrebám a príležitostiam,  

– podnikateľský duch, podnikateľská kultúra, podnikateľské zručnosti, organizačné 

a manažérske spôsobilosti členov lokálnej verejnosti, 

– podpora zo strany lokálnych inštitúcií, 

– štátna podpora na makroúrovni – štátne inštitúcie otvorené experimentálnym formám, 

schopné podporovať a prekračovať rezortné obmedzenia. 

Ak by sme porovnali, ktoré z týchto podmienok existujú na Slovensku, tak musíme 

konštatovať, že máme limitovaný potenciál v stave lokálnych spoločenstiev a ich 

životaschopnosti reagovať na potreby a schopnosti kolektívnej akcie na spontánnej aj 

inštitucionálnej úrovni. Ako obmedzený môžeme hodnotiť stav podnikateľského ducha 

a podnikateľských zručností lokálnej verejnosti a lokálnej verejnej správy. Pozitívne možno 

hodnotiť relatívne rozvinutý tretí sektor so skúsenosťou inovácií najmä v oblasti sociálnych 

služieb. Kladne možno hodnotiť rozsah neuspokojených sociálnych potrieb viažucich sa 

najmä na infraštruktúru a kvalitu životných podmienok v obciach a mestách.  

Zo skúseností zo zahraničia i z domácich skúsenosti vyplýva, že sociálny podnik je 

v prostredí malých obcí často jediným nástrojom pre podporu miestneho rozvoja. Hlavnou 

motiváciou mnohých samospráv pri založení obecného sociálneho podniku je zvyšovanie 

zamestnanosti miestnych ľudí. Prax však hovorí, že funkčné obecné sociálne podniky 

realizujú množstvo aktivít zameraných na vzdelávanie svojich zamestnancov, podporu ich 

zručností, na podporu komunitného rozvoja a celkového rozvoja obce. Napriek veľkému 

záujmu zo strany obcí na Slovensku momentálne neexistuje žiadna podporná štruktúra, 

v rámci ktorej by obce mohli získavať vzdelanie alebo zručnosti potrebné pre založenie, alebo 

úspešné vedenie obecného sociálneho podniku. Podobná situácia je i v Českej republike. 

Veľký záujem obcí o informácie ohľadom obecného sociálneho podnikania svedčí o záujme 

samospráv o túto tému a potvrdzuje potrebu systematického vzdelávacieho programu. 

Zákon o službách zamestnanosti vymedzuje sociálny podnik ako právnickú alebo fyzickú 

osobu, ktorá: 

a) Zamestnáva zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli 

znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti 

v počte, ktorý predstavuje najmenej 30% z celkového počtu jeho zamestnancov. 

b) Poskytuje podporu a pomoc zamestnancom, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru 

boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie, 

c) Najmenej 30 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, 

ktorú zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné 

zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, každoročne použije na vytváranie 

nových pracovných mies alebo na zlepšovanie pracovných podmienok,  

d) Je zapísaná v registri sociálnych podnikov. 
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V Slovenskej republike môžu byť sociálnym podnikom: 

 právnické alebo fyzické osoby, 

 obec alebo združenie obcí, 

 samosprávny kraj alebo združenie samosprávnych krajov, 

 rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorých zriaďovateľmi sú obec alebo 

samosprávny kraj.  

Pri zriaďovaní sociálnych podnikov, kedy žiadateľom o priznanie postavenia sociálneho 

podniku je právnická osoba, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí, 

združením samosprávnych krajov podľa osobitného predpisu  alebo právnickou osobou, 

ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj prevažujúci predmet činnosti 

sociálneho podniku nemusí mať bezpodmienečne podnikateľský charakter - činnosť týchto 

sociálnych podnikov poskytuje prácu občanom, ktorí boli uchádzačmi o zamestnanie, sú 

v sociálnom podniku zamestnaní a podieľajú sa na jeho aktivitách v postavení zamestnancov. 

Sociálny podnik im poskytuje prechodné zamestnanie, v ktorom rozvíjajú svoje pracovné 

zručnosti a stáva sa „prípravkou“ pre vstup na otvorený trh práce – na prácu v bežnom 

podniku. Zriaďovanie týchto sociálnych podnikov sa podporuje aj z Európskeho sociálneho 

fondu.  

Diskusia 

Napriek veľkému záujmu a snahe zo strany obcí, prax dokazuje, že jeden z najväčších 

problémom samospráv v súvislosti s obecným sociálnym podnikaním je ich neschopnosť 

identifikovať reálnu podnikateľskú príležitosť a následne vypracovať udržateľný 

podnikateľský plán, ktorý by okrem štandardov podnikateľského prostredia napĺňal aj 

podmienky sociálneho podnikania. Princípy, ktoré sú využívané v súvislosti s identifikáciou 

podnikateľskej príležitosti, tvorby podnikateľského plánu alebo predaja produktov/služieb sú 

v prípade bežného podnikania a obecného sociálneho podnikania rovnaké. Jediným rozdielom 

medzi bežným podnikaním a obecným sociálnym podnikaním je, že zisk, ktorý obecný 

sociálny podnik vytvorí nie je prerozdeľovaný medzi akcionárov alebo zakladateľov podniku, 

ale je využitý v prospech riešenia konkrétneho spoločenského problému. Problémom je aj 

časté vnímanie obecného sociálneho podniku ako inštitúcie, ktorej vznik a fungovanie má byť 

na sto percent financované z verejných zdrojov. Samosprávy majú často problém pochopiť, že 

obecný sociálny podnik nie je inštitúcia, ktorej vznik a fungovanie má byť stopercentne 

financované z verejných zdrojov. Obce často vnímajú obecný sociálny podnik ako bežný 

podnikateľský subjekt, ktorý je založený a prevádzkovaný za účelom miestneho rozvoja 

a zapájanie ľudí s nízkou úrovňou kvalifikácie. Vo veľkej miere teda ide i podporu 

podnikateľských zručností a myslenia v obci. 

Na Slovensku pôsobí v súčasnosti 43 sociálnych podnikov. Väčšina z nich (26) je podľa 

právnej formy spoločnosťou s ručením obmedzeným. Najviac sociálnych podnikov pôsobí 

v priemyselnej výrobe (13), čistení verejných priestranstiev (6), ubytovacích službách 

a stavebníctve.  

Medzi odporúčané predmety činnosti sociálnych podnikov patria napr. rôzne formy 

údržby, stavebnej činnosti, zásobovanie domácnosti, starostlivosť o čistotu verejných 

priestranstiev, starostlivosť o kultúrne pamiatky, o prírodne dedičstvo, separovanie odpadu, 

služby v oblasti ubytovania stravovania, chov a práca so zvieratami, rozvoj kultúry atď. 

Sociálny podnik má okrem sociálneho cieľa, ktorým je vytváranie pracovných miest pre 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie má aj cieľ ekonomický, a to zabezpečovanie 

príjmu prostredníctvom predaja výrobkov alebo poskytovaním služieb. 
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Sociálny podnik musí obstáť na otvorenom trhu práce rovnako ako bežný podnik, preto by 

mal byť ekonomicky sebestačný. Ekonomická aktivita sociálneho podniku je prostriedkom na 

dosiahnutie či naplnenie jeho sociálneho cieľa. 

Legislatíva SR definuje sociálny podnik v zákone č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 

s účinnosťou od 1.9.2008 ako nástroj pracovnej integrácie. Kľúčovým kritériom je 

zamestnávanie stanoveného percenta znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie spolu 

s poskytovaním podpory a pomoci nájsť zamestnanie na otvorenom trhu práce. Predpokladá 

sa dočasné zamestnanie v sociálnom podniku na zlepšenie spôsobilosti znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie uplatniť sa na trhu práce. Prednosťou právnej úpravy je, že neviaže 

sociálny podnik na žiadnu konkrétnu právnu a organizačnú formu, čím otvára priestor pre 

širokú škálu angažovania podnikateľských ale aj verených a občianskych organizácii. 

(Lubelcová, 2012). Sociálne podniky môžu mať formu občianskeho združenia, nadácie, 

neziskovej organizácie, družstevnej organizácie, vzájomne úverovej spoločnosti, akciovej 

spoločnosti. 

Záver 

Nezamestnanosť je v našej krajine dlhodobým problémom, aj napriek tomu, že miera 

nezamestnanosti v posledných rokoch klesá. Skutočná nezamestnanosť je vyššia, pretože 

v miere nezamestnanosti sa prejavuje iba počet uchádzačov o prácu, evidovaných na úrade 

práce, sociálnych vecí a rodiny. Nezamestnanosť predstavuje vážny sociálny problém, do 

riešenia ktorého by sa mali vo väčšej miere ako doteraz zapojiť mestá a obce zakladaním 

sociálnych podnikov, pretože sociálne podnikanie je založené na prepájaní ekonomických 

princípov a sociálnych cieľov. Pri správnej aplikácii môžu byť sociálne podniky vhodným 

prostriedkom na zvyšovanie zamestnanosti, ktorý funguje na princípe medzitrhu práce. Aby 

sa v plnej miere prejavili pozitívne efekty sociálnych podnikov, na to je potrebné 

systematicky pracovať na vytváraní predpokladov ich vzniku a fungovania, teda formovaní 

podnikateľských a sociálnych zručností. potenciálnych podnikateľov. Svoju úlohu v tomto 

procese musia zohrať aj efektívne podporné nástroje z verejných zdrojov vo forme 

podporných a grantových schém, vytvorenie poradenskej a metodickej podpory či výmeny 

skúsenosti dobre praxe. 
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Abstrakt 

Zovňajšok je jedným zo základných spôsobov neverbálnej komunikácie, hrá dôležitú úlohu 

v komunikácii (Dimunová, 2008; Lauková, 2014). V niektorých povolaniach, ktoré sú primárne 

založené na formálnom a reprezentatívnom komunikovaní s klientmi a klientkami ako je napr. verejná 

správa, je zovňajšok ešte dôležitejší. Cieľom príspevku je zmapovať do akej miery úprava zovňajšku 

zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou pôsobí na klientov 

v rámci hodnotenia celkového dojmu. Výskumný súbor tvorilo 100 respondentov (50 % mužov a 50 % 

žien), pričom 50 (50 % mužov a 50 % žien) respondentov navštívilo úradníčku s formálnym odevom 

a 50 respondentov úradníčku s menej formálnym odevom. Priemerný vek respondentov bol 38,88 roku 

(SD=12,56) v rozpätí 19-62 rokov. Výsledky naznačujú, že pracovníčky oblečené vo formálnom 

oblečení pôsobia na klientov pozitívnejšie ako oblečené neformálne a tiež, že pracovníčky oblečené 

neformálne pôsobia na klientov menej autoritatívne. 

Kľúčové slová: úprava zovňajšku; formálne oblečenie; verejná správa 

Abstract 

The appearance is one of the ways of non-verbal communication which plays an important role in 

communication (Dimunová 2008; Lauková, 2014). In some professions, which are primarily based on 

a formal and representative communication with clients, such as Public Administration, is appearance 

even more important. The aim of this paper is to map out the extent to which employees’ appearance 

in the Central Office of Labour, Social Affairs and Family in Vranov nad Topľou effect on clients 

when assessing the overall impression. The sample consisted of 100 respondents (50 % male and 50 % 

female), and 50 (50 % male and 50 % female) respondents visited the official of the formal attire and 

official of the 50 respondents with non-formal attire. The average age of respondents was 38.88 years 

(SD = 12.,56) in the span 19-62 years. The results suggest that employees dressed in formal attire have 

more positive rating as in non-formal attire and also that employees dressed in non-formal are 

considered as less authoritative by clients. 

Key words: appearance; formal attire; Public Administration 

Teoretické východiská 

Človek sa v priebehu života stále stretáva s inými jedincami, je s nimi v neustálom 

sociálnom kontakte, t.j. sociálnej interakcii. Dôležitá je prvá fáza sociálnej interakcie – 

sociálna percepcia. Pri stretnutí s iným jedincom sa aktivuje naše vnímanie a vytvárame si 

o ňom určitý obraz -  na základe tohto obrazu s ním komunikujeme a volíme určité správanie. 

Používa sa aj pojem sociálna kognícia, pretože pri vytváraní si obrazu o iných ľuďoch sa 

podieľa nielen vnímanie, ale aj iné kognitívne procesy (pamäť, myslenie, pozornosť, 

predstavivosť a i.), ktoré vedú k interpretácii o usudzovaných objektoch (Oravcová, 2004). Pri 
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vytváraní obrazu o druhom človeku využívane intuíciu, empatiu a hodnotíme správanie, ale 

najčastejšie sa orientujeme podľa vonkajších znakov, z ktorých usudzujeme na znaky 

vnútorné – psychické charakteristiky. Medzi vonkajšie znaky sa najčastejšie zaraďujú – 

oblečenie a celková úprava jedinca, mimika, gestikulácia, veľké neverbálne prejavy (chôdza, 

držanie tela...) a prejavy správania (Oravcová, 2004; Kassin, Fein, Markus, 2014). Sociálna 

percepcia funguje rovnako vo formálnom aj neformálnom prostredí, kde sa od charakteru 

sociálnej situácie odvíja spôsob správania osôb v rámci interakcie. V našom príspevku 

venujeme pozornosť štýlu oblečenia (formálny vs. neformálny) pracovníčok verejnej správy 

a zisťujeme, ako rozdielny štýl oblečenia pôsobí na klientov v rámci formálnej situácie. 

Neverbálne spôsoby komunikácie, symbolizované úpravou zovňajšku a oblečením, sú 

dôležité najmä na potvrdenie zodpovednosti, statusu, sily a schopnosti byť úspešným (Turner-

Bowker, 2001). Vzhľad a úprava je základnou zložkou imidžu, spôsobu, akým komunikujeme 

s okolitým svetom (Skarlantová, 2007; DeVito, 2008). 

Úprava zovňajšku 

Jančáková (2009) uvádza, že vzhľad je širší a všeobecnejší termín ako oblečenie a odev, 

pretože vypovedá o celku, dojme vytvorenom nielen obliekaním, ale tiež vlastným telom 

a rôznymi úpravami tela, ktoré sú viditeľné. Na základe úpravy zovňajšku si odvodzujeme 

črty človeka, príslušnosť k sociálnej skupine, často aj náladu a činnosť, ktorú uskutočňuje. 

Primárnou funkciou odevu bola podľa Leška (2008) ochrana osoby. Vhodnosť nášho 

oblečenia a celková úprava vzhľadu je jedným z najvýraznejších neverbálnych signálov, ktoré 

vysielame svojmu okoliu a môže ísť o rozhodujúci faktor, ktorý určí ako sa bude vyvíjať 

a ako dopadne naša komunikácia so súčasným alebo potenciálnym klientom, či obchodným 

partnerom. Oblečenie je teda najviditeľnejším prejavom osobnosti človeka, vytvára prvý 

dojem (Vybíral, 2005; Leško, 2008). Úprava zovňajšku a životného prostredia patrí 

k prejavom neverbálnej komunikácie. Táto zložka komunikácie má vyslať do nášho okolia 

informáciu o našej osobnosti. Táto informácia je rýchlejšia ako informácia verbálna a nemusí 

vždy zodpovedať skutočnosti. Komunikácia úpravou zovňajšku môže slúžiť ako maskovanie, 

ako hra, ale môže slúžiť na odlíšenie sa od spoločnosti (Leško, 2008). 

Vplyv úpravy zovňajšku na klientov vo verejnej správe  

Posolstvo klientom, vyjadrené oblečením, je kľúčovou záležitosťou každej kultúrnej 

organizácie. Oblečenie a celková úprava má byť prispôsobená tomu, čo klient očakáva. 

Oblečenie je výrazom prezentácie toho, koho a ako chceme osloviť, oblečenie hovorí o našej 

dôveryhodnosti a rešpekte. Formálne oblečenie je často nosené na základe noriem, slúži na 

získanie rešpektu, signalizáciu a udržanie profesionálnej sociálnej vzdialenosti. Formálne 

oblečenie je viac asociované s vnímaným profesionality, ale aj menšej prístupnosti (Butler, 

Roesel, 1991; Lukavský, Butler, Harden, 1995). Nosenie formálneho oblečenia teda súvisí 

s psychologickou formalitou a sociálnou vzdialenosťou, zatiaľ čo neformálne oblečenie súvisí 

s intimitou a blízkosťou. Ľudia, ktorí nosia formálne oblečenie sa opisujú ako viac 

kompetentní a racionálni a tí, ktorí nosia neformálne, ležérne odevy, popisujú seba ako viac 

priateľských a pohodových (Hannover, Kuhnen, 2002; Peluchette, Karl, 2007; Slepian, 

Ferber, Gold, Rutchick, 2015). McDermott a Pettijohn (2011) uvádzajú, že na základe 

výskumu vplyvu oblečenia na posudzovanie ľudí im boli zámerne vybrané rôzne druhy 

oblečenia, ktoré používali v rôznom kontexte. Zistili, že asistenti v organizácii, ktorí boli 

oblečení formálne, boli hodnotení ako viac intelektuálni a dôveryhodní, menej extrovertní, 

sympatickí, šarmantní a atraktívni. Ďalej zistili, že mužovi, ktorý bol oblečený formálne 

prisudzovali vlastnosti ako pracovitý, inteligentný, dôveryhodný, úspešný; muž oblečený 

menej formálne bol vnímaný ako priateľskejší. Reid, Lancuba a Morrow (1997) uvádzajú, že 

jedinci rôznych vekových skupín majú rôzne postoje, hodnoty a správanie, ktoré majú vplyv 
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na ich hodnotenie celkového dojmu, imidžu pracovníka. Ľudia v strednom veku a starší ľudia 

pozitívnejšie hodnotia jedincov s formálnym oblečením. Mladšie vekové kategórie majú 

pozitívnejší postoj k neformálnemu typu oblečenia.  

Neformálne oblečenie podľa Laukovej (2014) nepatrí do organizácie, ktorá uznáva určité 

hodnoty správania sa ku klientom. Neformálne obliekanie neposilňuje profesionalitu, jednotu 

a súlad z vnútropodnikového ani z externého hľadiska. Neformálne oblečenie dokáže naštrbiť 

vzťahy s klientom, vyjadruje uvoľnenosť, zábavu až neviazané správanie a preto v zamestnaní 

by malo byť skôr výnimkou ako zaužívaným pravidlom. Úprava zovňajšku a celkový imidž 

pracovníka verejnej správy má preto na klienta veľký vplyv.Vo všeobecnosti je možné 

konštatovať, že primeraná úprava zovňajška a úroveň oblečenia vzbudzujú dôveru a sympatie 

(Reid, Lancuba, Morrow, 1997; Dimunová, 2008; Lauková, 2014).Podľa Sampsonovej (2003) 

by zamestnanci verejnej správy mali na prvý pohľad vyzerať seriózne a zodpovedne. Ich 

oblečenie a úprava zovňajšku by nemala klientov odpudzovať ani pohoršovať. V rôznych 

oblastiach a špecializáciách verejnej správy dominuje značne odlišná kultúra obliekania. 

Cieľ 

Cieľom nášho výskumu, je zistiť ako úprava zovňajšku zamestnancov verejnej správy 

pôsobí na klientov v rámci hodnotenia celkového dojmu a aký je pre klientov prvý dojem 

dôležitý pri stretnutí so zamestnancami Úradu práce, sociálnych veci a rodiny vo Vranove nad 

Topľou. 

Metódy 

V rámci výskumu sme použili dotazníkovú formu prieskumu, ktorá obsahovala aj metódu 

sémantického diferenciálu.Jednotlivé položky dotazníka boli vypracované tak, aby boli 

zrozumiteľné aj klientom s nižším vzdelaním. Snažili sme sa nepoužívať veľa cudzích slov 

a používať jednoduché formulácie otázok a odpovedí,  ktoré by klientov nezaťažovali a boli 

ochotní sa prieskumu zúčastniť. 

Pre meranie dojmu upravenosti zovňajšku pracovníčky (upravenosť = čistota odevu, tela, 

topánok, upravenosť vlasov, nechtov a pod.) bolo použitých 5 položiek, kde respondenti 

odpovedali na bipolárnej škále so stupnicou 1 – 7, kde 1 predstavovala pozitívny pól 

a 7 predstavovala negatívny pól. Čím vyššie skóre, tým negatívnejší dojem.  

Príklad: upravený  1  2  3  4  5  6  7  neupravený  

Pre meranie dojmu z oblečenia pracovníčky bolo použitých 6 položiek, kde respondenti 

odpovedali na bipolárnej škále so stupnicou 1 – 7, kde 1 predstavovala pozitívny pól 

a 7 predstavovala negatívny pól. Čím vyššie skóre, tým negatívnejší dojem.  

Príklad: profesionálne      1        2        3        4        5        6        7      neprofesionálne 

Pre meranie celkového dojmu z pracovníčky bolo použitých 6 položiek, kde respondenti 

odpovedali na bipolárnej škále so stupnicou 1 – 7, kde 1 predstavovala pozitívny pól 

a 7 predstavovala negatívny pól. Čím vyššie skóre, tým negatívnejší dojem. 

Príklad:  spoľahlivý     1  2  3  4  5  6  7     nespoľahlivý 

Zber a analýza dát 

Výskum sme uskutočnili na oddelení služieb pre občana Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny vo Vranove nad Topľou. Úrad práce, sociálnych veci a rodiny je orgánom štátnej 

správy, ktorý vykonáva svoju činnosť v oblasti služieb zamestnanosti pre klientov, ktorými sú 

uchádzači a záujemcovia o zamestnanie, študenti a ich rodičia, občania ohrození stratou 

zamestnania, zamestnávatelia, osoby samostatne zárobkovo činné, cudzinci, občania 

Európskej únie a ich rodinní príslušníci, teda klientom úradu môže byť každá osoba 
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pohybujúca sa na trhu práce v rámci Slovenskej republiky alebo sa na vstup na trh práce 

pripravuje. Preto aj činnosť úradu je orientovaná na klientov a činnosti, ktoré súvisia so 

znižovaním nezamestnanosti a zvyšovaním zamestnanosti. Pri poskytovaní služieb 

zamestnanosti sa úrad a jeho zamestnanci riadia zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov.  

Po dohode s pracovníčkami Úradu práce, sociálnych veci a rodiny vo Vranove nad Topľou 

bola jedna pracovníčka oblečená viac formálne a druhá pracovníčka bola oblečená 

neformálne. Fotografie oboch pracovníčok sú súčasťou prílohy A. 

Klientov sme s dotazníkom oboznámili v čase, keď čakali na poradie k pracovníčke. 

Oboznámili sme ich s cieľom výskumu a obsahom dotazníka. Údaje o veku, vzdelaní a účele 

návštevy vyplnili pred vstupom do kancelárie. Po vybavení svojej požiadavky boli doplnené 

ostatné otázky. 

Pre opis dát sme použili deskriptívnu štatistiku a pre zisťovanie rozdielov sme použili t-test 

pre dva nezávislé výbery. Na zisťovanie vzťahov sme použili Pearsonov korelačný koeficient. 

Podmienky pre použitie jednotlivých metód boli splnené. 

Výskumný súbor 

Vzorku tvorilo 100 respondentov (50 % mužov a 50 % žien), pričom 50 (50 % mužov a 50 

% žien) respondentov navštívilo úradníčku s formálnym odevom a 50 respondentov úradníčku 

s menej formálnym odevom. Priemerný vek respondentov bol 38,88 roka (SD=12,56). Pričom 

najnižší vek bol 19 rokov a najvyšší vek bol 62 rokov. Najvyššie ukončené základné 

vzdelanie malo 30 % respondentov, stredoškolské bez maturity 27 % respondentov, 

stredoškolské s maturitou 32 %, prvý stupeň vysokoškolského štúdia malo ukončený 7 % 

a druhý stupeň 4 % respondentov vo výskumnom súbore. 30 % respondentov navštívilo danú 

pracovníčku po prvýkrát, 42 % sa s ňou stretlo 2 – 3x a 28 % bola v kontakte s pracovníčkou 

4 a viackrát. Dôvodom návštevy boli v 44 % služby zamestnanosti, 33 % štátne sociálne 

dávky a 23 % pomoc v hmotnej núdzi. 

Výsledky 

V súlade s cieľom nášho výskumu sme zisťovali rozdiely v hodnotení upravenosti 

zovňajšku pracovníčky, v hodnotení oblečenia pracovníčky a v hodnotení celkového dojmu 

pracovníčky, podľa toho, či je oblečená formálne alebo menej formálne. Čím vyššie skóre 

pracovníčka dosiahla, tým negatívnejšie bolo hodnotenie. Pre zisťovanie rozdielov sme 

použili t-test pre dva nezávislé výbery. Výsledky sú znázornené v tabuľke 1.  

Tabuľka 1  Porovnanie upravenosti pracovníčky, dojmu z oblečenia a celkového dojmu 

z pracovníčky na základe typu oblečenia 

  Typ odevu Priemer Štandardná odchýlka t s.v. p 

upravenosť 

pracovníčky 

formálny 12,6 3,86 
-0,602 97,7 0,548 

neformálny 13,1 4,1 

dojem z oblečenia 
formálny 17,4 3,69 

-4,609 98 p<0,001 
neformálny 20,8 3,90 

celkový dojem 
formálny 14,8 4,45 

-3,686 98 p<0,05 
neformálny 18,1 4,34 

Na základe výsledkov vidíme, že neexistujú štatisticky významné rozdiely (p>0,05) pri 

hodnotení dojmu z upravenosti pracovníčky oblečenej formálne a neformálne. Existujú 
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štatisticky významné rozdiely (p<0,001) v rámci dojmu z oblečenia – pracovníčka oblečená 

formálne, bola hodnotená pozitívnejšie (M=17,4; SD=3,69) ako pracovníčka, ktorá bola 

oblečená neformálne (M=20,8; SD=3,90). V rámci celkového dojmu pracovníčka oblečená 

formálne, bola hodnotená pozitívnejšie (M=14,8; SD=4,45) ako pracovníčka, ktorá bola 

oblečená neformálne (M=18,1; SD=4,34). 

Pre podrobnejšie zobrazenie výsledkov sme znázornili priemerné hodnoty odpovedí na 

jednotlivé položky v rámci škál. V Grafe 1 sú znázornené priemerné odpovede pre dojem 

z oblečenia pracovníčky a v Grafe 2 sú to priemerné odpovede pre celkový dojem. Čím vyššia 

priemerná hodnota, tým je hodnotenie negatívnejšie. 

 

Graf 1  Priemerné odpovede pre dojem z oblečenia 

 

Graf 2  Priemerné odpovede pre celkový dojem 

V grafe 1 môžeme vidieť, že formálne oblečenie bolo hodnotené ako nepraktickejšie 

(M=4.80; SD=1,25) ako neformálne oblečenie (M=2,18; SD=1,00). Neformálne oblečenie 
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bolo hodnotené ako menej vkusné (M=3,34; SD=1,26) a menej profesionálne (M=4,12; 

SD=1,48) na rozdiel od formálneho oblečenia.  

Z uvedeného grafu 2 vyplýva, že pracovníčka oblečená formálne pôsobí neprístupným 

celkovým dojmom (M=3,66; SD=1,26) ale naopak pôsobí spoľahlivo (M=1,96; SD=1,07), 

kompetentne (M=1,90; SD=0,79) a dôveryhodne (M=1,88; SD=0,92) v porovnaní 

s pracovníčkou oblečenou menej formálne. Pracovníčka oblečená neformálne pôsobí na 

rozdiel od pracovníčky oblečenej formálne menej autoritatívne (M=3,94; SD=1,53). 

Zisťovali sme, či existuje vzťah medzi vekom respondentov a ich hodnotením upravenosti, 

dojmu z oblečenia, celkového dojmu pracovníčky a tiež tým ako si všímajú jednotlivé prvky 

imidžu. Použili sme Pearsonov korelačný koeficient na základe ktorého sme zistili, že 

neexistuje signifikantný vzťah medzi vekom a jednotlivými premennými - vplyv, upravenosť, 

dojem z oblečenia, celkový dojem (p>0,05).  Tieto zistenia uvádzame v tabuľke 2. 

Tabuľka 2 Korelačná matica (Pearsonov korelačný koeficient) 

  Vek  Všímanie  Ovplyvňovanie  Upravenosť  
Dojem z 

oblečenia 

Celkový 

dojem  

Vek  1           

Všímanie -0,150 1 
    

Ovplyvňovanie -0,035 0,458** 1 
   

Upravenosť -0,021 -0,296** -0,356** 1 
  

Dojem 

z oblečenia 
0,040 -0,056 -0,139 0,482** 1 

 

Celkový dojem -0,032 -0,154 -0,207* 0,345** 0,551** 1 

**p<0,01* p<0,05 

Neexistuje vzťah medzi vekom respondentov a toho, ako si všímajú imidž pracovníčky, 

ako ich imidž pracovníčky ovplyvňuje. Nezistil sa vzťah veku ani s hodnotením upravenosti, 

dojmu z oblečenia a celkového dojmu.  

Diskusia 

Cieľom výskumu bolo zistiť, ako úprava zovňajšku zamestnancov Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou pôsobí na klientov v rámci hodnotenia celkového 

dojmu a aký je pre klientov prvý dojem dôležitý. Jedným z výsledkov nášho výskumu bolo 

zistenie, že neexistujú štatistický významne rozdiely pri hodnotení dojmu z upravenosti 

pracovníčky oblečenej formálne a neformálne. Ako sme uviedli v rámci teoretických 

východísk, sociálna percepcia (kognícia) je prvým procesom, ktorý ovplyvňuje celkový 

charakter sociálnej interakcie, pričom  vzhľad patrí k vonkajším charakteristikám na základe 

ktorých usudzujeme na psychické vlastnosti človeka (Oravcová, 2004; Kassin, Fein, Markus, 

2014). Starostlivosť o zovňajšok patrí ku kultúrnosti každodenného života, neupravenosť 

a nedbanlivý vzhľad vyjadrujú ľahostajnosť, nedbanlivosť, neporiadnosť a iné negatívne 

vlastnosti človeka. Z tohto dôvodu je čistota odevu, tela, upravenosť vlasov a celkového 

výzoru rovnako dôležitá pri akomkoľvek štýle obliekania. Výsledky výskumu potvrdili 

tvrdenia Dimunovej (2008), podľa ktorej primeraná úprava zovňajšku vzbudzuje dôveru 

a sympatie. Rovnako aj Lauková (2014) a Reid, Lancuba a Morrow (1997) uvádzajú, že 

oblečenie hovorí o našej dôveryhodnosti a rešpekte. Formálne oblečenie podľa uvedených 

autorov vzbudzuje u klientov záujem a dôveru. 
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Z výsledkov výskumu vyplýva, že pracovníčka oblečená formálne pôsobí spoľahlivo, 

kompetentne a dôveryhodne. Výsledky nášho výskumu sú zhodné aj s výsledkami výskumu 

McDermotta a Pettijohna (2011), podľa ktorého, zamestnanci ktorí boli oblečení formálne 

boli hodnotení ako priateľskí, inteligentní, dôveryhodní, teda boli celkovo hodnotení 

pozitívnejšie ako zamestnanci oblečení menej formálne. 

Zisťovali sme aj hodnotenie celkového dojmu pracovníčky upravenej formálne a upravenej 

menej formálne. Imidž pracovníka vo verejnej správe sa nezakladá len na jeho odborných 

vedomostiach, dôležitý je aj pozitívny dojem, ktorým vplýva na klienta. Na základe 

výsledkov výskumu sme zistili, že v rámci celkového dojmu pracovníčka oblečená formálne 

bola hodnotená pozitívnejšie ako pracovníčka, ktorá bola oblečená neformálne. Formálne 

oblečenie pracovníčky bolo posudzované ako kompetentnejšie a dôveryhodnejšie, avšak 

celkový dojem pôsobil ako „menej prístupný“. Pracovníčka oblečená neformálne pôsobila na 

klientov menej autoritatívne a menej profesionálne, čo môže mať vplyv na to, akú dôveru 

bude vzbudzovať u klientov. Tento výsledok je v súlade so zisteniami autorov Reid, Lancuba 

a Morrow (1997), Dimunová (2008), Lauková (2014).  

Zaujímal nás vzťah medzi vekom respondentov a ich hodnotením upravenosti, dojmu 

z oblečenia, celkového dojmu pracovníčky. Na základe výskumu Reida, Lancuba a Morrowa 

(1997) podľa ktorého jedinci rôznych vekových skupín majú rôzne postoje, hodnoty 

a správanie, čomá vplyv na ich hodnotenie celkového dojmu, imidžu pracovníka sme 

predpokladali, že aj v našom výskume bude mať vek klientov vplyv na hodnotenie 

pracovníčky. Tento predpoklad sa nepotvrdil. Zistili sme, že neexistuje signifikantný vzťah 

medzi vekom respondenta a vplyvom, upravenosťou, dojmom z oblečenia a celkovým 

dojmom z pracovníčky. Tento výsledok mohol byť ovplyvnený aj limitami výskumu 

(uvedené nižšie). 

Našou ambíciou nie je výsledky zovšeobecňovať, ale radi by sme poukázali na dôležitosť 

spôsobu úpravy a obliekania v rámci (nie len) verejnej správy. Jedným z limitov výskumu je 

zapojenie dvoch rôznych pracovníčok, posudzovanie formálneho a neformálneho štýlu 

rôznymi respondentmi a väčšie množstvo nekontrolovaných premenných (dôvod návštevy 

inštitúcie, počet návštev, počet stretnutí s konkrétnou pracovníčkou a pod.). Výsledky 

výskumu však jasne poukazujú na dôležitosť a aktuálnosť skúmanej problematiky. Príspevok 

prehľadným spôsobom poukazuje na dôležitosť úpravy zovňajšku ako formy neverbálnej 

komunikácie pre klientov organizácie verejnej správy, čo pokladáme za prínosné zistenie, 

ktoré by si zaslúžilo dôkladnejšie preskúmanie. 

Záver 

Cieľom výskumu bolo zistiť ako úprava zovňajšku zamestnancov verejnej správy pôsobí 

na klientov v rámci hodnotenia celkového dojmu a aký je pre klientov prvý dojem dôležitý. 

Výsledky nášho výskumu potvrdili, že formálne oblečenie pracovníčok vzbudzuje u klientov 

záujem a dôveru. V rámci hodnotenia imidžu pracovníka vo verejnej správe sme zistili, že je 

dôležitý pozitívny dojem, ktorým vplýva na klienta. V rámci celkového dojmu výsledky 

výskumu potvrdili, že pracovníčka oblečená formálne bola hodnotená pozitívnejšie a jej 

celkový dojem bol posudzovaný ako dôveryhodný. Zistili sme, že neexistuje vzťah medzi 

vekom respondentov a toho ako si všímajú imidž pracovníčky a ako ich imidž pracovníčky 

ovplyvňuje. Vhodnosť oblečenia a celkovej úpravy pracovníkov verejnej správy je jedným 

z najvýraznejších neverbálnych signálov. Komunikačný význam úpravy zovňajšku 

a oblečenia je veľmi dôležitý, čo naznačujú aj výsledky. 
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Príloha A 

Fotografie pracovníčok 

Na horných fotografiách je pracovníčka oblečená formálne a pod nimi sú fotografie 

pracovníčky oblečenej neformálne.  
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Abstrakt  

Štúdia je zameraná na problematiku etiky v pracovnom prostredí z hľadiska etického cítenia a etického 

správania sa. Pre potreby výskumu bol vytvorený autorský dotazník firemnej etiky (DFE) zameraný na 

mieru etického správania sa a na príčiny porušovania etického kódexu. Existencia a efektívnosť 

etického kódexu bola zisťovaná v 7 odvetviach ekonomiky. Predpoklad, že v súkromných podnikoch 

bude kladený väčší dôraz na etické správanie sa oproti verejným nepotvrdil. Potvrdila sa významnosť 

a potrebnosť existencie etického kódexu ako brzdy pre vznik neetických prejavov vo všetkých 

skúmaných odvetviach ekonomiky. 

Kľúčové slová: firemná etika; etický kódex; etické správanie sa; etické prežívanie 

Abstract  

The study is focused on the issue of ethics in the workplace in terms of ethical feelings and ethical 

behavior. For research questionnaire was created by author corporate ethics (DFE) focus on the degree 

of ethical behavior and the causes of violations of the Code of Ethics. The existence and effectiveness 

of the Code of Ethics was evaluated in 7 business sectors. The assumption that the private company 

will put more emphasis on ethical behavior in comparison with the state was not confirmed. It 

confirmed the significance and necessity of the existence of a code of ethics as a brake on the 

emergence of unethical expressions in all surveyed sectors. 

Key words:corporate ethics; Code of Ethics; ethical behavior; ethical survival 

Úvod 

Téma etiky, etického správania sa a konania nie je v histórii ľudstva žiadne nóvum. 

Jedným z ucelených traktátov zaoberajúcim sa práve touto oblasťou je Aristotelov trojdielny 

filozofický spis – Veľká etika, Etika Nikomachova a Etika Eudémova. V nich Aristoteles 

filozofoval o základnom pilieri etiky, za ktorý považuje spravodlivosť v dvoch rovinách - 

jednak o spravodlivosti v konaní a správaní sa z ľudského hľadiska a jednak o správaní sa 

a konaní z právneho hľadiska. Principiálnou otázkou, na ktorú sa usiloval hľadať odpovede 

bolo, či spravodlivosť má byť ponímaná len zo zákonného alebo len z ľudského pohľadu. 

S tým súvisí aj jeho ďalšia dilema, t. j. či spravodlivé, dobré a správne konanie je 

záležitosťou, ktorá je sprostredkovaná učením a skúsenosťou alebo je formou povahovej 

cnosti, ethosu, ktorý sa upevňuje etickým konaním v priebehu života a je primárne 

považovaný za povahový rys, spôsob myslenia, ale aj za obyčaj, či postoj človeka. 

Domnievame sa, že aj keď od čias Aristotela uplynulo už viac ako 2400 rokov, otázka 

etiky ako spravodlivého konania a správania sa a morálky, či mravnosti nestratila na 

aktuálnosti ani v dnešnej dobe, aj keď jej formulácie a šírka interpretácie sú podľa mnohých 

autorov rôzne. 
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Teoretický vstup do problematiky 

Hanuláková (1996) definuje etiku ako teóriu morálky a mravnosti, ktorá skúma vzťahy 

ľudí k iným ľuďom, k spoločnosti a v neposlednom rade k sebe samému. Podľa autorky 

možno morálku považovať za spoločenský jav, ktorý odráža medziľudské vzťahy a ľudskú 

činnosť z pohľadu dobra a zla a mravnosť za prejavy ľudí, ktoré sú všeobecne uplatňované 

a uznávané v spoločnosti. Remišová (1996, 2000) v súlade s Richom (1994) zreteľne rozlišuje 

pojmy morálka a etika. „Morálkou rozumieme normatívnu reguláciu správania ľudí, ich 

mravy, predstavy o dobre a zle, ich reálny morálny svet; pojem etika .... sa zaoberá skúmaním 

morálky ako spoločenského fenoménu“ (Remišová, 2000, 11). 

Napriek pomerne zreteľnému rozlíšeniu obidvoch pojmov (zjednodušene povedané etika 

ako vedná disciplína a morálka ako praktický dôsledok súboru pravidiel a normatívov 

správania sa), v odbornej literatúre sa stretávame s ich častým zamieňaním, čo však, 

domnievame sa, nejde na úkor obsahovej nejasnosti. 

Aj keď etika je (alebo by mala byť) takpovediac celistvá a všeobecne platná, v súčasnosti 

sme svedkami jej delenia a štiepenia na rôzne subdisciplíny s cieľom pomenúvať ju 

v súvislosti s jednotlivými profesijnými zoskupeniami, napr. podnikateľská etika, medicínska 

etika, politická, marketingová etika, ktoré sa formalizujú do profesijných etických kódexov. 

Nech upriamime pozornosť na ktorýkoľvek z nich, nachádzame v nich spoločnú myšlienku, 

t. j. marketingová etika je interpretovaná ako súbor istých pravidiel, zásad a princípov, ktoré 

ľuďom v danej organizácii poskytujú návod pre primerané správanie sa a konanie 

v špecifických situáciách v podnikaní. Podobne interpretujú marketingovú etiku Kotler 

a Armstrong (1992, s. 436), ktorí ju definujú ako „súbor všeobecných zásad morálky, ktoré 

má každý zamestnanec dodržiavať a rešpektovať .... ako všeobecné etické štandardy“. Etiku 

vnímame ako aristotelovskú vnútornú cnosť, resp. svedomie, prostredníctvom etikety dávame 

najavo svoje etické, resp. neetické správanie sa. V pracovnom prostredí k etike a etickému 

kódexu neoddeliteľne patrí aj etiketa. Obidve zložky konania a správania majú jednoznačne 

v sebe zakomponovanú reguláciu konania a správania.  

Rozmach etických kódexov u nás nie je náhodný. Keďže pre predchádzajúci ekonomický 

a hospodársky systém v našej krajine bola typická dominancia iba jedného monopolu 

a vtedajšie podmienky nepodnecovali rozvoj konkurencie, zaoberať sa podnikateľskou etikou 

bolo v podstate zbytočné. Dnes, v dôsledku silného konkurenčného boja, dá sa povedať vo 

všetkých oblastiach podnikania, počnúc školstvom a končiac výrobnou sférou si nejeden 

podnikateľ uvedomuje dôležitosť etických aspektov svojej činnosti, a preto je v mnohých, už 

aj v slovenských organizáciách a spoločnostiach zavedený etický kódex. To však nie je jediný 

dôvod. V dôsledku neraz veľmi bezohľadného konkurenčného boja dochádza k ústupu 

zdvorilosti, prehliadaniu elementárnej etikety, ktorá je neraz považovaná za brzdu, či 

zbytočný luxus. Ďalšími dôvodmi pre zavedenie a najmä dodržiavanie etiky, morálky 

a v neposlednom rade aj etikety je neraz používanie bezohľadných praktík pri dosahovaní 

môjho zámeru, preferencia ekonomického zisku aj nekalým spôsobom, zhoršujúce sa vzťahy 

na pracoviskách tak na horizontálnej ako aj vertikálnej úrovni a skepsa tých eticky 

zmýšľajúcich – ak budeš slušný, budeš považovaný za hlupáka. 

Ukazuje sa však tiež, že volanie po oživení etických pravidiel nie je len volanie po 

nastolení korektných vzťahov, ale aj volanie po príkazových pravidlách, nariadeniach 

a možno tak trochu aj po diktáte zhora. 

Etický kódex slúži ako istá záruka pre verejnosť, že inštitúcia, podnik koná v súlade 

s morálnymi princípmi, ktoré sa premietajú aj do správania sa jednotlivcov navonok. 

Paradoxne však nepopisuje ako sa správať v kontexte etických princípov a ako premietnuť 

etické pravidlá do etikety. Zvládanie etikety je dlhodobý proces učenia sa konvenčným, 

dohodnutým spôsobom správania sa, ktoré sú odrazom kultúry, miery kultivovanosti 

a zvyklostí danej krajiny, spoločnosti a najmä primárneho sociálneho prostredia. Na ilustráciu 
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si dovolím uviesť výsledok prieskumu z roku 2012, ktorý bol realizovaný na súbore takmer 

200 vysokoškolských študentoch jednej z košických a prešovských univerzít. Pohnútkou pre 

realizáciu prieskumu bolo zistiť úroveň ovládania pravidiel slušného správania sa 

vysokoškolských študentov. Respondentom bol predložený test obsahujúci 20 otázok s tromi 

možnosťami odpovedí, pričom len jedna z nich bola správna a týkal sa bežných 

spoločenských situácií. Na záver testu bola položená otázka, či oni sami vnímajú potrebu 

ovládania spoločenskej etikety alebo ju považujú za prejavy zaváňajúce anachronizmom. 

Prieskum ukázal, že študenti majú až prekvapujúco veľké medzery v tejto oblasti čo 

dokumentovali aj dosiahnuté výsledky. Priemerná hodnota správnych odpovedí na 

elementárne zásady spoločenskej etikety neprekročila hranicu 57 %! Optimistickejšie sa 

javilo percento respondentov, ktorí, odpovedali pozitívne na potrebu zvládať tieto pravidlá, čo 

bolo takmer 80 %.  

Postoje zamestnancov k existencii etického kódexu 

Cieľ 

Hlavným cieľom analýzy bolo orientačne zmapovať postoje zamestnancov vybraných 

ekonomických odvetví k existencii etického kódexu na ich pracovisku, mieru potrebnosti 

etického kódexu a intenzitu jeho dodržiavania.  

Popis súboru a výskumného nástroja 

Súbor respondentov pozostával zo 111 osôb, bol realizovaný príležitostným a lavínovým 

spôsobom. Vekové rozpätie bolo od 25 do 48 rokov. Zastúpenie podľa rodu: 55 mužov, 56 

žien; podľa vzdelania: základné vzdelanie 3 osoby, stredoškolské 55 osôb a vysokoškolské 53 

osôb; podľa miesta bydliska: mesto – 88, vidiek – 23; podľa vlastníctva: verejný podnik – 45, 

súkromný – 66. Zastúpených bolo celkom 7 odvetví ekonomiky (Tabuľka 1). 

Tabuľka 1  Súbor respondentov podľa odvetvia ekonomiky  

Odvetvie N 

Výrobná sféra 23 

Nevýrobná sféra 
15 

(respondenti neudali konkrétne odvetvie) 

Zdravotníctvo 14 

Štátna a verejná správa 16 

Školstvo 13 

Obchod a cestovný ruch 17 

Stavebníctvo 13 

Spolu 111 

Výskumný nástroj 

Respondentom bol predložený štandardný sociodemografický dotazník a autorský dotazník 

s názvom Dotazník firemnej etiky (DFE) zameraný na zistenie postojov k potrebnosti 

a dodržiavaniu etického kódexu. Dotazník pozostával z 30 výrokov, na ktoré respondent 

odpovedal prostredníctvom štvorstupňovej škály, kde odpoveď „nie“ bola hodnotená 

1 bodom, „skôr nie“ 2 bodmi, „skôr áno“ 3 bodmi, „áno“ 4 bodmi. Maximálne možné skóre 

bolo 120 bodov, minimálne skóre bolo 30 bodov. Príklad otázky: Pomohol vám etický kódex 

pri formovaní konkrétneho správania sa v zamestnaní? Hodnota Cronbachovej alfy bola 

0.856. 
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Výsledky 

Hľadali sme odpovede na nasledujúce predpoklady: 

• Ženy zamestnankyne budú považovať etický kódex ako účelný nástroj pri výkone svojej 

práce viac ako muži. 

• Zamestnanci pochádzajúci z vidieka budú dôslednejšie a v širšom rozsahu dodržiavať 

etický kódex oproti zamestnancom bývajúcim v meste. 

• Uvedomenie si významnosti etického kódexu bude narastať s výškou vzdelania. 

• V súkromnom sektore bude kladený dôraz na dodržiavanie etického kódexu vyšší oproti 

verejnému sektoru. 

• Najvyššiu mieru dodržiavania etického kódexu dosiahnu zamestnanci v oblasti 

zdravotníctva a školstva. 

K 1. predpokladu 

Predpoklad, že ženy budú považovať etický kódex ako účinnejší nástroj pre výkon svojej 

práce sa ukázal ako opodstatnený. Súčasne majú ženy tendenciu ho dodržiavať dôslednejšie, 

ako muži.  

Tabuľka 2  Potrebnosť etického kódexu podľa pohlavia 

Rod n x̄ sd 

Muži 55 79,21 10,58 

Ženy 56 81,03 8,89 

Spolu 111 80,12 9,73 

n = počet respondentov; x̄ = priemerná hodnota; sd = smerodajná odchýlka 

K 2. predpokladu  

Predpoklad, že vidiečania budú dôslednejšie dodržiavať etický kódex sme opreli 

o empirickú skúsenosť, že zamestnanci z vidieka sú vo všeobecnosti považovaní za 

dôkladnejších v práci, viac si prácu vážia a majú menej príležitostí na prípadnú zmenu 

zamestnávateľa. Predpoklad sa nepotvrdil, rozdiely medzi vidieckou a mestskou populáciou 

sú nevýznamné. Za pozornosť však stojí tiež pomerne veľká smerodajná odchýlka, čo svedčí 

o pomerne silnom rozptyle vo vnútri najmä respondentov z vidieka. 

Tabuľka 3  Dôslednosť dodržiavania etického kódexu vzhľadom k miestu bydliska 

Bydlisko n x̄ sd 

Mesto 88 80,62 9,47 

Vidiek 23 78,26 10,77 

Spolu 111 79,44 10,13 

n = počet respondentov; x̄ = priemerná hodnota; sd = smerodajná odchýlka 

K 3. predpokladu 

Predpoklad, že s výškou nadobudnutého vzdelania bude aj vyššia miera uvedomovania si 

dôležitosti etického kódexu na pracovisku sa potvrdil. Dokumentuje to aj Tabuľka 4. 

Vzhľadom k veľmi nízkemu počtu respondentov so základným vzdelaním je potrebné brať 

tento údaj len ako veľmi orientačný. 
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Tabuľka 4  Uvedomovanie si dôležitosti a významu etického kódexu v závislosti na 

dosiahnutej výške vzdelania 

Vzdelanie n x̄ sd 

Základné 3 70,33 9,07 

Stredoškolské 55 79,29 9,01 

Vysokoškolské 53 81,56 10,29 

Spolu 111 80,13 9,76 

n = počet respondentov; x̄ = priemerná hodnota; sd = smerodajná odchýlka 

K 4. predpokladu 

Predpoklad, že v súkromnom sektore bude kladený väčší dôraz na dodržiavanie etického 

kódexu oproti verejnému sektoru sa nepotvrdil. Pri stanovenom predpoklade sme vychádzali 

z toho, že práve v súkromnom sektore je vyššia konkurencia a zamestnanci musia vynaložiť 

väčšie úsilie ak si chcú udržať prácu. 

Tabuľka 5  Dôraz na dodržiavanie etického kódexu podľa vlastníctva podniku  

Sektor n x̄ sd 

Verejný 45 81,73 10,40 

Súkromný 66 79,04 9,23 

Spolu 111 80,38 9,81 

n = počet respondentov; x̄ = priemerná hodnota; sd = smerodajná odchýlka 

K 5. predpokladu 

Vzhľadom k spoločenskej prestíži, profesijnej závažnosti a najvyššiemu zastúpeniu 

respondentov s vysokoškolským vzdelaním sme predpokladali, že najvyššie hodnoty 

dodržiavania etického kódexu budú zaznamenané v zdravotníctve a školstve. Tento 

predpoklad sa nepotvrdil. V tabuľke 6 sú uvedené aj údaje v percentách, čo slúži ako 

orientačná informácia na zistenie v akom rozsahu respondenti v jednotlivých odvetviach 

ekonomiky akceptujú etický kódex na svojich pracoviskách. 

Tabuľka 6  Priemerné hodnoty vzťahujúce sa k dodržiavaniu etického kódexu v závislosti na 

odvetví ekonomiky 

Odvetvie ekonomiky n x̄ poradie 
% 

akceptácie 
sd 

Výrobná sféra 23 76,73 6 63,94 8,83 

Nevýrobná sféra 15 83,4 2 69,50 10,76 

Zdravotníctvo 14 81,14 4 67,60 9,75 

Štátna a verejná správa 16 86,87 1 72,39 8,16 

Školstvo 13 77,30 5 64,41 10,30 

Obchod a cestovný ruch 17 81,17 3 67,64 8,11 

Stavebníctvo 13 74,46 7 62,05 8,60 

Celkové skóre 111 80,13 - 66,77 9,76 

n = počet respondentov; x̄ = priemerná hodnota; sd = smerodajná odchýlka 
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Záver 

Prostredníctvom pomerne komornej analýzy sa podarilo dosiahnuť niekoľko zaujímavých 

postrehov. Súčasne je treba poznamenať, že výsledky získané na relatívne malom súbore 

respondentov je potrebné brať s istou dávkou opatrnosti. Vnímame ich predovšetkým ako 

aktuálny obraz súčasného stavu viažuceho sa k danej téme a ako odrazový mostík pre ďalšie 

výskumné pokračovanie. 

Dovolíme si konštatovať, že prevažná väčšina zamestnancov bez ohľadu na odvetvie 

ekonomiky a vlastnícke vzťahy, má tendenciu prijímať etický kódex na svojom pracovisku 

pozitívne a vníma ho ako účinnú pomôcku tak pri výkone svojej práce ako aj účinný regulátor 

spoločenského správania sa. Výsledky tiež naznačujú, že ponímanie závažnosti a zrejme aj 

dôsledné dodržiavanie etických zásad je veľmi individuálne. Rozptyl skóre v jednotlivých 

skupinách respondentov je značný, čo dokumentujú pomerne vysoké smerodajné odchýlky. 

A napokon dodržiavanie zásad etického kódexu vyjadrené v percentách, ktoré sa pohybuje  na 

úrovni 60 – 70 %, čo naznačuje pomerne veľkú ležérnosť zamestnancov k tomuto dokumentu. 

Môže to byť spôsobené aj tým, že tradícia etických kódexov na našich pracoviskách nie je 

dlhá a niektoré organizácie ho ani dosiaľ nemajú. Uvedené orientačné výsledky však 

naznačujú, že záujem o tento dokument je zo strany zamestnancov dostatočne veľký na to, 

aby sa ním vedenie podnikov seriózne zaoberalo a dôsledne ho vnášalo do každodenného 

života. Bude to nepochybne v prospech tak vedenia firmy ako aj zamestnancov 

a v neposlednom rade aj v prospech kultivovania sociálnych vzťahov. 
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Abstrakt 

Príspevok poukazuje na problematiku zabezpečovania verejných statkov vo vybranej územnej 

samospráve za určité časové obdobie. Cieľom predkladaného príspevku je na základe analýzy zdrojov 

financovania príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, 

zhodnotiť objem finančných prostriedkov, s ktorými tieto inštitúcie v roku 2015 hospodárili. 

Kľúčové slová: verejné statky; samosprávny kraj; príspevkové organizácie; hospodárenie 

Abstract 

The paper is dealing with provision of public goods in chosen local self-government during the time. 

The aim of this paper is through the analysis of contributory organizations funding, which are created 

by Prešov regional self-government unit, evaluated the sum of funding, which were used by this 

organizations in 2015. 

Key words: public goods; self – government; contributory organizations; economy 

Úvod 

Predkladaný príspevok je zameraný na analýzu zdrojov financovania príspevkových 

organizácií a tiež aj na hospodársky výsledok, ktorý v roku 2015 dosiahli. Zriaďovateľom 

uvedených inštitúcií je jeden z najrozľahlejších vyšších územných celkov v Slovenskej 

republike, konkrétne Prešovský samosprávny kraj a ich samotná existencia predstavuje 

alternatívu k poskytovaniu verejných statkov, na spotrebe ktorých má záujem celá spoločnosť 

– štát, prípadne iné subjekty verejnej správy na jednej strane a obyvatelia, teda spotrebitelia 

na strane druhej. Spotreba tohto druhu statkov je buď nevyhnutná a v konečnom dôsledku sa 

jej nedá vyhnúť a je teoreticky nemožné nikoho zo spotreby vylúčiť (napríklad zdravotnícke 

služby, doprava, kedy už pri narodení jednotlivca sú využívané služby nemocnice a i.), alebo 

sa spotrebitelia môžu slobodne rozhodnúť, že daný statok spotrebovať nebudú (napríklad 

kultúra, kde však považujeme za dôležité poukázať na iné výhody spotreby tohto statku, 

budovanie hodnôt, výchovný aspekt, zachovanie kultúrneho dedičstva a i.). Práve tieto iné 

výhody, ktorých výsledky sa na jednej strane neprejavia hneď a nie sú okamžite zmerateľné 

a kvantifikovateľné, no na druhej strane majú dlhodobejší efekt, je potrebné brať do úvahy. 

V príspevku prejdeme od vymedzenia cieľa, objektu a metód skúmania cez charakteristiky 

teoretických východísk danej problematiky až k analýze aktuálneho stavu uvedených 

ustanovizní v roku 2015, čím poukážeme na prepojenie a aplikáciu teoretických poznatkov 

v oblasti financovania a hospodárenia príspevkových organizácií v tých odvetviach, v ktorých 
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uvedený samosprávny kraj v danom roku využil svoju zriaďovateľskú právomoc na zriadenie 

organizácií analyzovanej právnej formy.  

Cieľ príspevku, použité metódy a objekt skúmania 

Cieľom predkladaného príspevku je na základe analýzy zdrojov financovania 

príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, zhodnotiť 

objem finančných prostriedkov, s ktorými tieto inštitúcie v roku 2015 hospodárili. 

V príspevku je použitá najmä metóda dedukcie a sumarizácie pri zostavovaní teoretických 

východísk problematiky, tiež aj metóda analýzy pri zisťovaní výsledkov práce a metóda 

indukcie a syntézy pri tvorbe záverov zistených skutočností. 

Pri analýze príspevkových organizácií ktorých zriaďovateľom je samospráva je skutočne 

veľa možností a alternatív, ktoré spĺňajú požiadavky na objekt skúmania. Vzhľadom na 

geografickú polohu regiónu, v ktorom sa nachádzame a na požadovaný rozsah príspevku sme 

si za objekt skúmania zvolili Prešovský samosprávny kraj. Tento kraj sa nachádza vo 

východnej časti Slovenskej republiky a rozlohou sa zaradzuje medzi druhý najväčší kraj, 

pričom v počte obyvateľov má prvé miesto. Podľa základných informácií uvedených na 

internetovej stránke kraja (22.08.2016) je súčasťou kraja 13 okresov, 665 obcí, z ktorých má 

23 pridelený štatút mesta. Podiel obchodnej činnosti v tejto samospráve predstavuje necelú 

polovicu na celkových tržbách, ktoré kraj dosahuje a najviac podnikateľských subjektov sa 

venuje práve obchodu. Okrem tohto odvetvia majú v prešovskom kraji uplatnenie aj ostatné, 

najmä priemyselná výroba a stavebná produkcia.  

Teoretický základ skúmanej problematiky  

Vychádzajúc z legislatívneho vymedzenia Zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkov môžeme medzi pôsobnosti samosprávneho kraja zaradiť aj zriaďovanie, 

zrušenie a kontrolu svojich vlastných organizácií, konkrétne rozpočtových a príspevkových, 

či na základe osobitných predpisov aj iných právnických osôb (§ 4 písm. f). 

V podmienkach Slovenskej republiky je postavenie príspevkových organizácií upravené 

ďalším právnym predpisom, konkrétne Zákonom č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy, ktorého siedma časť je venovaná vyššie uvedeným inštitúciám. Z uvedeného 

zákona vyplýva, že štát, obec a vyšší územný celok môže na zabezpečenie plnenia svojich 

úloh zriadiť okrem iných inštitúcií aj organizáciu, ktorá bude mať právnu subjektivitu 

právnickej osoby a ktorá bude príspevkom napojená na rozpočet svojho zriaďovateľa (§ 21 

ods. 2). Legislatívne ustanovenia dopĺňa napríklad Babčák (2008), podľa ktorého môže 

príspevková organizácia vzniknúť buď zákonom, alebo rozhodnutím zriaďovateľa, ktorým sú 

vyššie uvedené subjekty. K zriadeniu je potrebný písomný súhlas zo strany Ministerstva 

financií SR, ktorým musí zriaďovateľ disponovať ešte pred jej zriadením. Zákon ponúka aj 

negatívne vymedzenie, kedy zriaďovateľa neviaže povinnosť písomného súhlasu, konkrétne 

„ak je zriaďovateľom obec alebo vyšší územný celok, alebo ak sa zriaďuje osobitným 

zákonom“. (§ 21 ods. 8) 

Zákonné vymedzenie uvádza, že táto inštitúcia svoje aktivity a úlohy financuje zo svojho 

vlastného rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia (§24 ods. 1). Balko (2010) 

uvedené tvrdenie dopĺňa skutočnosťou, že ak vlastné zdroje, ktorými príspevková organizácia 

disponuje, nestačia k plynulému hospodáreniu a vykonávaniu činností, môže byť 

podporovaná príspevkom zo zriaďovateľského rozpočtu, či prostriedkami z vlastných fondov, 

prípadne aj finančnou výpomocou v podobe prostriedkov prijatých od iných subjektov. 

Príspevková organizácia podľa § 26 ods. 1 vyššie uvedeného zákona poskytuje svoje služby 

odplatne, v súlade s ďalšími osobitnými predpismi. Na rozdiel od rozpočtovej organizácie 

môže zo súhlasom svojho zriaďovateľa vykonávať podnikateľskú činnosť, pričom všetky 
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náklady viažuce sa na výkon aktivít tohto druhu musí byť kryté výnosmi, ktoré 

z podnikateľskej činnosti príspevková organizácia dosiahne. Na evidenciu peňažných 

prostriedkov a pohybov používa osobitný, samostatný účet. (§ 28 ods. 2). V prípade, že je 

výsledkom podnikateľských aktivít strata, ktorá je evidovaná k poslednému dňu mesiaca 

september príslušného rozpočtového roka, zodpovedná osoba príspevkovej organizácie má 

povinnosť postarať sa o to, aby bola táto strata do konca rozpočtového roka, teda do 

posledného dňa mesiaca december, uhradená. V opačnom prípade vykoná také opatrenia, 

ktoré povedú ku skončeniu podnikania a výsledkom bude skutočnosť, že v nasledujúcom 

rozpočtovom roku príspevková organizácia upustí od jej vykonávania (Babčák, 2008).  

V nasledujúcej časti príspevku poukážeme na príspevkové organizácie zriadené 

Prešovským samosprávnym krajom v konkrétnych oblastiach so zreteľom na objem 

finančných prostriedkov, ktorými tieto ustanovizne v roku 2015 disponovali a pozornosť je 

venovaná aj výsledku hospodárenia, ktorý dosiahli v rámci svojej hlavnej a podnikateľskej 

činnosti.  

Výsledky analýzy objektu skúmania 

K výsledkom, ktoré sú uvedené v nosnej, analytickej časti príspevku, sme sa dopracovali 

na základe analýzy Záverečného účtu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len ZÚ PSK) 

za rok 2015. Zistili sme, že samospráva má zriadené príspevkové organizácie v dvoch 

oblastiach, konkrétne v oblasti kultúry a vzdelávania. 

K 31.12.2015 bolo podľa údajov zverejnených v ZÚ PSK (2015, s. 4) spolu 22 príspevkových 

organizácií v kultúrnej oblasti. Konkrétne išlo o 2 divadlá, 8 múzeí a galérií, 7 knižníc, 4 

hvezdárne a planetáriá a 1 umelecký súbor. K tomu istému dátumu bola analyzovaná 

samospráva zriaďovateľom 81 organizácií s právnou subjektivitou v oblasti vzdelávania, no 

iba 24 z nich malo formu príspevkovej organizácie (ZÚ PSK, 2015, 39). Nasledujúca tabuľka 

demonštruje finančné prostriedky, ktoré boli vyčlenené z rozpočtu prešovskej samosprávy za 

obe uvedené oblasti, v ktorých príspevkové organizácie vykonávali svoju činnosť. 

Tabuľka 1  Zdroje financovania príspevkových organizácií (v eurách) 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa ZÚ PSK (2015 Prílohy č. 13a, 46-47) 

 

 

Kultúrne príspevkové organizácie 

Financie/zdroj PSK ŠR Ostatné Spolu 

Upravené 7 625 116 435 951 2 576 576 10 637 643 

Vyčerpané 7 597 650 425 598 1 051 945 9 075 193 

Vzdelávacie príspevkové organizácie 

Financie/zdroj PSK ŠR Ostatné Spolu 

Upravené 1 393 412 21 372 966 42 998 22 809 376 

Vyčerpané 1 393 412 21 372 966 42 998 22 809 376 
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Kultúrne príspevkové organizácie  

Ako môžeme vidieť, pre oblasť kultúrnych služieb vyčlenila uvedená samospráva po 

všetkých úpravách rozpočtu približne 10 mil. eur, z čoho ku koncu roka 2015 ostalo 

nevyčerpaný zhruba 1 mil. eur. Financovanie kultúry je podobne, ako financovanie ostatných 

odvetví, viaczdrojové, teda kultúrne inštitúcie svoje výdavky uhrádzajú nielen zo zdrojov 

kraja, ale prostredníctvom príslušných kapitol využívajú dotácie a transfery aj zo štátneho 

rozpočtu a časť ich činnosti kryjú vlastnými zdrojmi, prípadne ostatnými, majúcimi zvyčajne 

formu daru). Najviac financií pre kultúrne príspevkové organizácie plynulo z rozpočtu kraja, 

ktoré boli vo väčšej miere aj reálne použité. Naopak, najmenej zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry, ktoré boli podobne, ako samosprávne finančné 

prostriedky vyčerpané takmer v plnej miere. Z podrobnejšej analýzy vyššie uvedenej Prílohy 

č. 13 ZÚ PSK je možné vyhodnotiť aj výšku finančných prostriedkov, s ktorými jednotlivé 

kultúrne ustanovizne v roku 2015 hospodárili. 

V rámci bežných a kapitálových výdavkov spomedzi kultúrnych inštitúcií dostali najvyšší 

finančný príspevok divadlá, ktoré sú v prešovskom kraji dve, konkrétne Divadlo Jonáša 

Záborského a Divadlo Alexandra Duchnoviča. Pre tieto inštitúcie bol schválený rozpočet, 

ktorý po všetkých úpravách dosiahol výšku približne 4,2 mil. eur, no nebol vyčerpaný v plnej 

hodnote. Rozdiel medzi týmito dvoma sumami je spôsobený najmä tým, že transfer, ktorý bol 

kapitálový a účelovo určený na vykonanie rekonštrukcie námestia pre prvé uvedené divadlo, 

nebol v roku 2015 použitý, keďže v čase zostavovania záverečného účtu kraja v danej veci 

prebiehalo verejné obstarávanie a teda financie nestihli byť vyčerpané. Domnievame sa však, 

že po ukončení verejného obstarávania vedenie divadla dané finančné prostriedky účelovo 

použije, keďže vlastné zdroje zrejme na uvedenú rekonštrukciu nebudú stačiť. (ZÚ PSK, 

2015, s. 62). 

Pre múzeá a galérie, ktorých sa na území prešovskej samosprávy podľa ZÚ PSK (2015, s. 

62) nachádza spolu 8, bolo po vykonaných úpravách rozpočtu vyčlenených približne 2,5 mil. 

eur, ktoré okrem bežných výdavkov týchto organizácií pozostávali aj z kapitálových 

transferov. Tieto finančné prostriedky dlhodobejšieho charakteru boli určené najmä na nákup 

umeleckých diel, zaistenie ochrany exponátov, či na výstavbu prístrešku pre depozitár 

v prípade múzea v Humennom. O niečo menej financií plynulo do rozpočtu knižníc, ktorých 

bolo vo forme príspevkovej organizácie celkom 7. Podobne ako múzeá, tak aj galérie 

hospodárili aj s kapitálovými transfermi, ktoré boli určené najmä na zabezpečenie ochrany 

knižničného fondu (napr. knižnica v Bardejove), či na zakúpenie biblioboxu (knižnica v Starej 

Ľubovni). Ďalšie finančné prostriedky boli v oblasti kultúrnych služieb vyčlenené na rôzne 

klubové špeciálne zariadenia, kam patria hvezdárne a planetáriá, ktoré boli v danom roku na 

území kraja v počte 4 a ktoré v roku 2015 vyčerpali zdroje vo výške približne 790 tis. Eur. 

Umelecký súbor, ktorý je jediný svojho druhu v danej samospráve, dostal od svojho 

zriaďovateľa príspevok vo výške približne 580 tis. eur a zo štátneho rozpočtu približne 19 tis. 

eur, čo je zároveň najnižšia čiastka, ktorá bola zo štátneho rozpočtu vynaložená. (ZÚ PSK, 

2015, s. 62). 

Spomedzi všetkých uvedených inštitúcií najvyššie výdavkové položky v rámci bežných 

výdavkov tvorili náklady na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

a následné výdavky na tovary a služby, na odvody do poisťovní a poslednou položkou boli 

bežné transfery. Jediná výnimka bola v divadelných službách, kde výdavky na tovary a služby 

prevyšovali mzdové náklady. (Príloha č. 13 ZÚ PSK). 

Vzdelávacie príspevkové organizácie  

Pre vzdelávacie inštitúcie v Prešovskom kraji majúce formu príspevkovej organizácie bolo 

vyčlenených spolu približne 22 mil. Eur vo forme bežných výdavkov, teda na bežné, 

každodenné, opakujúce sa výdavky použité v kratšom časovom období. Z toho približne 21 
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mil. eur činil príspevok na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, ktorý plynul zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. 

Zvyšnú časť financií bežného charakteru získali vzdelávacie príspevkové organizácie priamo 

z rozpočtu zriaďovateľa, ktoré boli vo výške necelých 1,4 mil. eur. Uvedené ustanovizne mali 

na základe údajov ZÚ PSK (2015, s. 46) ešte jeden zdroj financovania – dotáciu z Európskej 

únie, ktorá bola prijatá prostredníctvom finančných operácií vo výške zhruba 42 tis. eur. 

Uvedené prostriedky boli účelovo určené pre strednú školu v Prešove, ktorej právna forma 

prešla zmenou z rozpočtovej organizácie na príspevkovú. Všetky tieto finančné prostriedky 

boli v plnej miere použité a tak nevznikol žiaden rozdiel medzi schválenými, resp. 

upravenými financiami a medzi tými, ktoré sa reálne použili.  

Okrem uvedených zdrojov dostali školy a školské zariadenia finančnú výpomoc aj vo 

forme kapitálového transferu v súčte za všetky školy vo výške 491 714 eur. Väčšia časť 

týchto prostriedkov plynula z rezervného fondu, približne 451 tis. eur, no vyčerpaná bola len 

v hodnote zhruba 277 tis. eur. Financie vyčerpali 2 stredné odborné školy v Poprade 

a v Kežmarku a jedna Hotelová akadémia v Bardejove a boli použité prevažne na rôzne 

rekonštrukcie, či na multifunkčné ihrisko, ktoré bolo financované prostredníctvom dotácie 

z Úradu vlády. (ZÚ PSK, 2015, s. 62-63). 

Ako sme sa už na inom mieste v príspevku zmienili, príspevkové organizácie majú 

možnosť okrem ich hlavnej činnosti, za účelom ktorej boli zriadené, vykonávať aj 

podnikateľskú činnosť. Ich hospodársky výsledok (ďalej len HV) spolu s nákladmi a výnosmi 

za rok 2015 je predmetom nasledujúcej tabuľky. 

Tabuľka 2  Hospodársky výsledok príspevkových organizácií (v eurách) 

Kultúrna oblasť 

 Náklady Výnosy HV po zdanení 

Hlavná činnosť 9 789 156,21 9 968 031,32 178 875,11 

Podnikateľská činnosť 0 0 0 

Vzdelávacia oblasť 

 Náklady Výnosy HV po zdanení 

Hlavná činnosť 29 192 806,20 29 266 259,17 73 452,97 

Podnikateľská činnosť 720 335,31 738 293,85 17 958,54 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa ZÚ PSK, (2015, Prílohy č. 14 a č. 17) 

HV kultúrnych príspevkových organizácií  

Ako môžeme vidieť, kultúrne príspevkové organizácie vykonávali v roku 2015 iba hlavnú 

činnosť, v ktorej dosiahli kladný výsledok hospodárenia, približne 178 tis. eur. Skoro všetky 

inštitúcie dosiahli kladný výsledok hospodárenia, s výnimkou kežmarského múzea, ktorého 

náklady prevyšovali výnosy o približne 18 tis. eur a tiež okrem bardejovského múzea, ktorého 

výsledok hospodárenia bol vyrovnaný. Najvyššie výnosy boli v sledovanom období 

zaznamenané v záverečných výkazoch Divadla Jonáša Záborského v Prešove, približne vo 

výške 3 mil. eur. Takýmito číslami sa spomínané divadlo dostalo na prvé miesto aj vo výške 

výsledku hospodárenia, ktorý bol kladný a v hodnote zhruba 56 tis. eur. Na druhej strane, 
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najnižší kladný výsledok hospodárenia mala knižnica v Poprade (20,85 eur) a tiež aj osvetové 

stredisko vo Vranove nad Topľou (30,31 eur).  

HV vzdelávacích príspevkových organizácií  

Aktivity podnikateľského charakteru vykonávali príspevkové organizácie zriadené 

prešovskou samosprávou v oblasti vzdelávania, kde v hlavnej, ale aj v podnikateľskej činnosti 

vykázali kladný výsledok hospodárenia. Z analýzy ich výkazov vyplýva, že celkový výsledok 

hospodárenia za obidve oblasti bol vo výške približne 91 tis. eur, pričom celkové výnosy boli 

vo výške 30 004 553 eur a náklady v hodnote 29 913 141 eur.Z celého počtu škôl a školských 

zariadení, ktoré mali formu príspevkovej organizácie malo 5 z nich v danom roku záporný 

výsledok hospodárenia z ich hlavnej činnosti, teda ich náklady boli vyššie, ako výnosy. 

Konkrétne išlo o školy v Humennom, v Prešove, v Kežmarku, v Poprade – Matejovciach 

a tiež aj vo Svidníku. V rámci podnikateľských aktivít sa v roku 2015 realizovalo iba 13 

vzdelávacích inštitúcií, pričom všetky dosiahli kladný výsledok hospodárenia. Zvyčajne išlo 

o školy technického zamerania, ktoré svoje produkty mohli ďalej ponúkať pre spotrebiteľov 

(napríklad Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou, či Stredná odborná škola 

technická v Poprade a Stredná odborná škola podnikania so sídlom v Prešove). 

Záver  

V závere príspevku konštatujeme, že oba právne predpisy, o ktorých sme sa zmienili a tiež 

aj názory a definície odborníkov, ktoré ponúkajú bohaté teoretické východiská v skúmanej 

problematike spolu vytvárajú podmienky  pre základy efektívnej spolupráce medzi územnou 

samosprávou a organizáciami verejnej správy (v našom prípade medzi samosprávnymi krajmi 

a príspevkovými organizáciami). 

Cieľom tejto kooperácie a koordinácie by malo byť vykonávanie takých aktivít, ktoré budú 

vzhľadom na obmedzené finančné zdroje a na požiadavky na znižovanie výdavkov 

jednotlivých verejných rozpočtov, odzrkadlením potrieb a záujmov obyvateľstva žijúceho na 

území Slovenskej republiky. Napriek tomu, že oblasť kultúry a vzdelávania predstavuje 

v názoroch laickej verejnosti, ale častokrát aj zo strany kompetentných predstaviteľov štátu 

okrajovú tému, tak zastávame názor, že práve tejto problematike by mala byť venovaná 

zvýšená pozornosť. Zaiste, v rozmanitej štruktúre národného hospodárstva sú viaceré oblasti, 

ktorých podpora z verejných zdrojov je prioritnejšia a do ktorých plynie aj viac finančných 

prostriedkov (napríklad oblasť politiky zamestnanosti – o to viac v Prešovskom 

samosprávnom kraji, na území ktorého je v porovnaní s inými krajmi vyššia nezamestnanosť), 

ale pri tvorbe rozhodnutí o redistribúcii finančných zdrojov by mali mať zainteresované osoby 

na zreteli pozitívny dopad vznikajúci pri spotrebe statkov v daných oblastiach. Domnievame 

sa, že efektívnejšie financovanie analyzovaných inštitúcií by sa prejavilo aj v kvalite 

poskytovaných služieb a vo zvýšenej spotrebe, čo môže v konečnom dôsledku pozitívne 

ovplyvniť aj ich výsledok hospodárenia a budúcu finančnú samostatnosť. Považujeme preto 

za dôležité zvýšiť celospoločenské povedomie a zmeniť nazeranie na túto problematiku 

takým smerom, aby sa investície do analyzovaných oblastí nepovažovali za premrhané 

finančné prostriedky, pretože vzdelaní a kultúrne vyspelí obyvatelia samosprávy môžu 

nadobudnuté vedomosti a skúsenosti zúročiť a ďalej rozvíjať, čo prinesie nezanedbateľný 

prínos pre celú spoločnosť. 
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Abstrakt 

Příspěvek je zamyšlením nad problémy v poznání z hlediska teorie organizačního chování. Jeden 

z problémů vznikl v souvislosti s uchopením předmětu teorie organizačního chování na základě různé 

interpretace pojmu organizační chování. Proto je zde vedena polemika s jeho příliš abstraktním 

pojetím, které definuje organizační chování jako „chování člověka v organizaci“. Pojem organizační 

chování v sobě skrývá paradox. Znamená tento pojem chování, kdy je člověk organizován, nebo by to 

mělo být chování člověka, když organizuje? To jsou hlavní otázky, na které, je zde hledána odpověď. 

Jako řešení autor nabízí alternativní pojetí předmětu teorie organizačního chování, který je 

strukturován do tří oblastí a do tří úrovní na základě faktu, že lidský jedinec, skupina nebo organizace 

mohou být v jedné úrovni organizátory a v jiné úrovni organizovanými nebo se mohou nacházet 

v obou oblastech současně. V závěru je kladena otázka, zda rozdělení lidí na organizované 

a organizátory neskrývá nějakého společného jmenovatele, nějaký hlubší smysl. Skončí potřeba lidí 

organizovat se apokalypsou? 

Klíčová slova: chování; organizace; organizační chování; předmět teorie organizačního chování 

Abstract 

The article is a kind of reflection over problems considering learning from the point of the theory of 

the organizational behaviour. One of the problems appeared in connection with expanding on the 

subject of the theory of organizational behaviour according to different interpretations of the idea of 

the organizational behaviour. That is why there is a polemic with its too abstract concept, which 

defines the organizational behaviour as the “behaviour of a human in an organization”. The concept of 

the organizational behaviour hides a paradox in itself. Does this concept deal with the behaviour when 

a human is being organized, or should it be understood as the behaviour of the human who is 

organizing? These are the main questions that we are looking for their answers here. As a result, the 

author offers an alternative concept of the theory of the organizational behaviour subject, which is 

structured into three areas and into three levels according to the fact that the human individual, group 

or organization can stand for the organiser at one level and can stand for being organised in another 

level or can stand for both areas at the same time. In the end there is a question whether dividing 

people to being organized and those organizing is not hiding a common denominator, let's say a deeper 

sense of the whole thing. Will the need of people to organize themselves with apocalypse? 

Key words: behaviour; organization; the organizational behaviour; the subject of the theory of the 

organizational behaviour 

Úvod 

Jestliže kterákoliv oblast lidského poznání má ambici stát se samostatným vědním oborem 

a najít své místo například v systému společenských věd, měla by disponovat vlastním 

kategoriálním aparátem jako funkčním nástrojem poznání jevů dané oblasti. Teorie 
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organizačního chování nemá, díky své genezi, vzniku a multidisciplinárnímu charaktetu, 

vlastní kategorie. Jen s jednou jedinou vyjimkou - a tou je pojem organizační chování. To by 

jistě nevadilo. V případě společenských věd to není zdaleka ojedinělý případ. Poznání 

z pohledu teorie organizačního chování však má své limity ve  způsobu uchopení předmětu 

teorie organizačního chování na základě omezeného chápání obsahujejího centrálního pojmu. 

Následující příspěvek je zamyšlením nad bílými místy v poznání z pohledu organizačního 

chování. Bude zde vedena polemika s jeho příliš abstraktním pojetím, které mimo jiné 

„definuje“ organizační chování jako „chování člověka v organizaci“. Příspěvek se dotýká 

metodologických základů teorie organizačního chování, má polemický charakter, je 

příspěvkem do odborné diskuze a rozhodně nechce deklarovat hotové pravdy. 

Organizační chování – problém pojmu 

Řecký filosof Aristoteles v 7. stol. př. n. l. si všiml, když se snažil odpovědět na 

ontologické otázky o původu člověka, že zoon, živočich-člověk není jenom echon a ration, ale 

že zoon je i politikon. To jest člověk organizovaný v polis, městském státě. Tento objev 

antického filosofa nebyl samoúčel. Spočíval ve zjištění, že přirozenou lidskou potřebou je být 

organizován nebo organizovat se. Dnešní běžná interpretace Aristotela, že člověk je tvor 

společenský, je v mnoha ohledech zavádějící. Konstatuje, že člověk žije ve společnosti. Váha 

této informace je asi tak, že mýdlo je mýdlové. V jaké „společnosti“? V ropné? V Britské 

Východoindické? Nebo snad v uzavřené dámské společnosti? Často se vykládá velice 

zjednodušeně, že člověk by měl žít v souladu se společenskou etiketou.  

Organizovat se nebo být organizován jako přirozená lidská potřeba - zde vidím zatím jedno 

z bílých míst v poznání z hlediska teorie organizačního chování. Je to, podle mého názoru 

způsobeno především problematickým uchopením předmětu teorie organizačního chování 

Organizační chování. Co to vůbec je? A je každé chování organizační? Pojem má rozhodně 

svůj příběh. Opakovaně jistě slyšíte od studentů u zkoušek, že je to chování lidí v organizaci, 

Jaké chování? A v jaké organizaci? Chce to odpovídající upřesnění. Jaká organizace se zde 

má na mysli? Přirozená nebo uměle vytvořená? Z hlediska sociologie skupin jedná se 

o neformální, přirozenou nebo formální, uměle vytvořenou sociální skupinu. Vytváření 

formální sociální skupiny předpokládá z jedné strany stanovení pravidel a norem a z druhé 

strany zajištění podmínek jejího fungování.  

Nahlédněme do specializovaných učebnic organizačního chování a s údivem zjistíme, že 

jejich autoři jako například Armstrong (1999), Bělohlávek (1996), Tureckiová (2009) a další 

říkají o organizačním chování totéž jako studenti. Používají tutéž abstraktní definici o chování 

člověka v organizaci jako jednu z možných definic. Váha definice asi tak zase, že mýdlo je 

mýdlové. Ale tu si studenti, bohužel, nejvíc pamatují. Teprve z kontextu pochopíme, že se zde 

jedná o uměle vytvořených, formálních organizacích! Tedy chování člověka ve státě, ve 

veřejné nebo jiné správě, ve straně, v církvi, ve škole nebo dokonce v manželství? Můžete 

přemítat i o planetární lidské organizaci … záleží na vkusu, jestli podle Bilderbergu 

(podrobněji Wisnewski, 2015) nebo Charty OSN. 

Z obsahu již zmíněných specializovaných učebnic (viz také Cejthamr, Dědina, 2010), 

zjistíte, že se zde jedná především o chování člověka ve firmě. Tedy o tom, co psychologie 

práce obecně nazývá svým předmětem jako člověk ve světě práce (podrobněji například 

Štikar a kol., 2003). Nyní se můžete zamyslet, zda by vám taková definice „člověk ve světě 

práce“ postačila třeba u státních závěrečných zkoušek… 

Přesnější by bylo určitě používat pojem firemní chování. Tak proč se nepoužívá? Zřejmě 

proto, aby se pod řečené mohl „schovat“ i veřejný sektor! Pojem organizační chování 

zahrnuje, jak chování v podnikatelském, tak ve veřejném sektoru. Dobrá finta, sám ji 

používám, když při přednáškách v rámci předmětu Firemní kultura vysvětluju rozdíl mezi 

pojmy firemní a organizační kultura. Každá firemní kultura je zároveň organizační kultura 
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a ne každá organizační kultura je firemní kultura. Organizační kultura, organizační chování 

jsou brány jako obecnější pojmy, než firemní kultura, firemní chování (viz také Brooks, 

2003). 

A použití pojmu firemní chování? Mám proti němu jeden závažný argument, tím je, řečeno 

s Millsem (2002), nedostatek sociologické imaginace. Odtržení od praxe, normativní dikce 

a nekritický styl výkladu, který je vlastní například pedagogické teorii nebo učebnicím 

personalistiky, zasahuje i do teorie organizačního chování, která zná jenom jenom profiremní 

chování, tedy firemní chování. Opomíjí nefiremní chování, vylučuje z organizačního chování 

vše, co souvisí s protifiremním chováním. Autoři učebnic kladou důraz na soulad mezi 

člověkem a organizací, což je v bolestném rozporu s tím, co vidíme v praxi. 

Pojďme se pokusit naplnit pojem organizační chování konkrétnějším obsahem. Je to 

chování, které organizuje nebo které je organizováno? Chování organizátora nebo chování 

organizovaného? Anebo organizační chování znamená obojí chování, chování v obou rolích - 

organizovat a být organizován. Z metodologického hlediska teorie organizačního chování by 

se měla věnovat oběma oblastem lidského chování v organizaci a zejména jejich interakci. 

I v reálném životě přece býváme v obou rolích najednou. 

Struktura předmětu teorie organizačního chování 

Organizační chování je to, které organizuje, nebo to, které je organizováno? Nebo znamená 

obojí chování? Jak si s takovými otázkami poradili již vzpomenuté učebnice? Zjistíme, že 

jsou tyto otázky zcela mimo jejich pozornost. Jenom amorfní struktura předmětu 

organizačního chování, žádná syntéza. Převládá více méně nahodilý výčet oblastí, témat 

a podtémat z personálního managementu, psychologie práce, sociologie organizace a dalších 

vědních oborů s nepřehlédnutelnou snahou jenom na nic nezapomenout. Nic, co by 

připomínalo, že organizační chování může znamenat dvě rozdílná chování, chování 

organizátora a chování organizovaného, kdo je nebo může být organizátorem a kdo je nebo 

může být organizovaným. Je snad jasné, že stát se obojím může každý z nás, jedním 

i druhým, já i vy, na tom není nic objevného. 

Lze se ztotožnit s autorkou Tureckiovou (2009), která strukturuje předmět organizačního 

chování do tří úrovní – úrovně jedince, skupiny a organizace jako celku. Jestliže se budeme 

inspirovat tímto přístupem, pak organizátorem může být jedinec, skupina nebo organizace 

jako celek, když organizuje všechny své články. Také organizovaným může být jedinec nebo 

skupina nebo organizace jako celek, v posledním případě pokud se organizátor nachází vně 

organizace. To je logické i teoretické. Když budeme dál rozvíjet toto teoretické pojetí 

předmětu organizačního chování, pak by v souvislosti s výše uvedeným bylo možné 

systematizovat předmět teorie organizačního chování podle tří samostatných oblastí: 

 oblast role organizátorského chování, 

 oblast role organizovaného chování, 

 oblast interakce rolí. 

Každou z těchto samostatných oblastí organizačního chování, oblast organizátorského 

chování, oblast organizovaného chování i oblast interakce organizátorského a organizovaného 

chování lze specifikovat do třech úrovní. Vektorem mých úvah o předmětu organizačního 

chování jako teorie je následující matrice, sestavená pro názornost. 

Z tabulky 1 vidíme, že předmět organizačního chování je možné rozčlenit do tří oblastí 

a zároveň do tří úrovní. Matrice neměla za cíl ukázat na vzájemně propojené interakce mezi 

ukázanými subjekty a rolemi. Samozřejmě, že sama organizace také tvoří skupinu lidí 

a jednotlivec z určitého pohledu tvoří organizaci. Organizací se myslí chování organizace jako 

celku a skupinou chování skupiny, přesněji řečeno skupin, tvořících organizaci. Šlo zde pouze 

o návrh možné struktury předmětu teorie organizačního chování na základě toho faktu, že 
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lidský jedinec, skupina nebo organizace mohou být v jedné úrovni organizátory a v jiné 

úrovni organizovanými nebo se mohou nacházet v obou oblastech současně. 

Tabuka 1  Struktura předmětu organizačního chování 

 Organizátor/ka Organizovaný/é Interakce 

Jedinec    

Skupina    

Organizace    

Evoluce vitálního chování 

Doposud jsme hovořili jen o jevové, vnější popisné stránce předmětu organizačního 

chování. To co považuji za podstatnější je otázka, co dělá organizátora organizátorem 

a organizovaného organizovaným. Mají něco společného? Má rozdělení jejich rolí nějaký 

hlubší smysl? Co nutí organizátora organizovat a organizovaného být organizován a má vůbec 

organizovaný potřebu být organizován? Mají tyto potřeby nějakého společného jmenovatele? 

Není to snad potřeba organizovat se? Kde se bere a co znamená? U Maslowa k tomu asi moc 

nenajdeme. Spíš u Nietzscheho (2009) a žáků Freuda (podrobněji viz Drapela, 1997). Ano, 

tyto otázky bychom měli směrovat k chápání podstaty lidské existence, člověka jako 

rozumové bytosti. 

Organizovat se nebo být organizován jako přirozená lidská potřeba. Podívejme se na 

evoluci této potřeby zblízka. Lidská potřeba obecně znamená deficit něčeho a její uspokojení 

je odstraněním tohoto deficitu. Uspokojování lidských potřeb je vždy propojeno s prožíváním. 

Jeho obsahem je především, prožívání skutečnosti, zda, jak a nakolik je člověk schopen 

uspokojit své potřeby. Zda prostředky, které k tomu má k dispozici, mu dostačují nebo jsou 

nedostatečné. Chování člověka vitalizují potřeby, které jsou součástí jeho genetické výbavy 

a sociálního kapitálu. Organizační chování, které organizuje, předpokládá schopnosti 

organizovat.Organizační chování schopné organizovat je vitální chování. Je zde přímá úměra, 

čím větší vitalita, tím větší úsilí organizovat se. To, že někdo je organizátorem a někdo 

organizovaným, je dáno mírou vitality jeho chování. 

Evoluci přirozených potřeb vitálního chování lidského jedince lze podmíněně rozdělit do 

tří stádií: 

I. Animální stádium  

V animálním stádiu lidský jedinec při uspokojování svých potřeb projevuje svou animalitu 

(živočišnost). Animalita je vnějším znakem tohoto stádia. Člověk vystupuje jako živočišné 

stádo. Přírodní vlastnosti vlastní živé přírodě sice platí i pro lidskou tělesnost, avšak pokud 

jde o tělesnou stránku je na tom člověk hůř než zvíře. Ve srovnání s tělesným vybavením 

zvířat pro přežití má jeho animalita handicap. V mnoha ohledech totiž zaostává, odborně 

řečeno je biologicky nevyhraněná. Tělesnou nedostačivost člověk vnímá a své potřeby 

uspokojuje instinktivně. 

II. Stádium racionality 

Ve stádiu racionality člověk reflektuje rozumově vlastní živočišnou nedostačivost vůči 

ostatním živým druhům, čímž se od nich začíná odlišovat. Jedná se o rané stádium sociability. 

Vnějším znakem tohoto stádia je racionalita (rozumovost). Člověk až jako rozumová bytost 

chápe dopady této své biologické nepřizpůsobenosti. Je schopný sebereflexe spojené 

s hledáním způsobů jak při uspokojování svých potřeb překonat nedostatky lidské tělesnosti 

a tím i závislosti na animalitě. Sebeporozumění, vědomí sebe jako předmětu a sebe jako 

nástroje umožňuje rozumovým bytostem stát se nezávislými na jejich zvířecím původu, 
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uskutečnit skok do nového neznáma. Na rozdíl od všech pohybujících se živých organismů 

člověk instrumentalizuje nejenom svoje tělo, ale i své chování. 

III. Stádium sociální exkluzivity 

Toto stádium je charakteristické sebereflexí člověka vůči vlastnímu druhu, je reflexí jeho 

sociální vitality při uspokojování potřeb. Stádium sociální exkluzivity je rozvinutější forma 

sociability. Vitalita zde už působí jako silný motor, který žene člověka, aby byl nejen 

součástí, ale i odlišil se od ostatních lidí, jak se říká, dokonce překonal sám sebe, vydělil se, 

vyčlenil se v sociálním prostředí. Hypoteticky vzniká potřeba organizovat se nebo být 

organizován. Tato potřeba se vyvíjí zákonitě u všech lidí, ale ne všichni lidé ji v aktuálním 

stavu nebo situaci dokážou uspokojit. Úzce souvisí s potřebou sebeprezentovat se. Se 

sebeorganizací.. Ovšem k tomu jsou pořeba zpětné vazby. Proto v tomto stádiu posiluje 

instrumentální charakter lidského chování. Vnějším znakem tohoto stádia jsou měnící se 

formy sociability. V současnosti se teprve krystalizuje. Jako její nová verze. Projevuje se jako 

„vyguglovatelnost“. Co to je ta - vyguglovatelnost? K tomu se ještě dostanu. 

Instrumentální charakter lidského chování 

Z psychologie víme, že lidské chování tvoří vnější projevy prožívání. A my prožívání 

nevidíme. Jenom chování. Je pravdou, že o konkrétním člověku usuzujeme na základě jeho 

chování. Víc toho o něm můžeme jen těžko říci. To je ale jenom jedna strana mince. Jakýsi 

objektivistický náhled na člověka a jeho chování jako zrcadlení emocí. V tomto pohledu 

chybí subjektivita, chcete li transcendence, která u člověka podmiňuje všechno empirické. 

Chybí zde já, reflexe subjektivního bytí člověka jako aktivní tvořivé bytosti, moment 

sebeorganizace, sebeprezentace a chcete li ve svém důsledku to, že chci vypadat v tomto světě 

v co nejlepším světle… 

Druhou stranou mince tedy je, že lidské chování je nástrojem sebeprezentace, toho co chci, 

aby si o mně lidé mysleli. Pro člověka má chování totiž význam, význam jako 

(sebe)prezentace. Tím, že poznává sám sebe, co je, člověk klade sám sebe předmětem. To je 

důležité, protože podmínky ke svému přežití si musí teprve vytvořit, jeho existence předchází 

esenci, překonává svou animalitu, řekl by filosof. K dosažení tohoto cíle používá sám sebe 

jako nástroje. Rozumově činí svým nástrojem i vlastní chování. Jak jsme viděli na příkladu 

vytváření formálních skupin, potřebuje k tomu pravidla a zpětné vazby a tak přetváří svět 

v lidskou „formální“ organizaci a zajišťuje její funkčnost. Měli bychom neustále akcentovat 

tento instrumentální charakter lidského chování, je o patro výš než vidět chování jenom jako 

vnější projev prožívání… 

Když chci, aby si lidé o mně mysleli tohle a tohle. Na tom není nic špatného. To není 

pokrytectví, když chci vypadat co nejlíp ve Tvých očích! Tak už jsme založeni. Lidská 

sebereflexe probíhá přes druhého, proto je lidské chování nástrojem sebeprezentace, 

sebevyjádřením toho co chci, aby o mně jiní soudili, viděli mě co nejlíp, v co nejlepším 

světle. Na toto pojetí lidského chování teorie organizačního chování zatím nedosáhne… 

Predikce vývoje 

Každá teorie jako hypotéza by měla mít schopnost predikce budoucnosti. Proto se chci 

ještě krátce zamyslet na toto téma. Vraťme se ke struktuře předmětu teorie organizačního 

chování a připomeňme si tu úroveň předmětu organizačního chování, kterou je organizace 

jako celek, kdy organizace konkrétně vystupuje jako celek v roli organizátora. Nikdo 

nezpochybní fakt, jak důležité je mít informace. Dokonce slyšíme, že nejdůležitější ze všeho 

je mít informace, že nejcennější je mít informace nebo že vládne ten, kdo má informace. 

A další známé fráze na toto téma.  
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A co to tedy informace je? Slovo běžně používáme, ale různě chápeme, většinou 

v závislosti na kontextu. S tím souvisí i množství definic. Sdělení, nový poznatek, agregát dat 

atd.  

Na konci trochu filosofie nikoho nezabije. Informace je velice obecný pojem. Natolik 

obecný pojem jako je analogicky filosofická kategorie bytí nebo jsoucno. Lze pod ní všechno 

schovat. Řekněte mi, co není informace. Vyjadřuje nekonečnost. Je nekonečná, na začátku je 

informace, na konci rovněž, je všeobjímající. Je to obecná kategorie ale jiného než 

filosofického rangu. Informaci lze na rozdíl od filosofického bytí dělit. Jen tak mimochodem 

na bity. Je to tudíž kvantitativní veličina. Bytí je nedělitelné, informace ano. Ve spojení 

s novými informačními technologiemi informace vytváří umělou realitu, virtuální svět, tzv. 

kyberprostor, který je organizován podle umělých zákonů a pravidel jiných než je svět 

přirozený. Informace se stává vládcem, nebo chcete li Machiavelliho Vladařem. 

Nyní, kdy moderní společnost čelí rozkladu a osvícenecký ideál rozumu a rozumovosti 

jako celospolečenská vize bere za své, lidem vládne informace. Informační společnost je 

organizovaná informací. Ve společnosti, kde tvrdíme, že platí jeden univerzální zákon, zákon 

zachování informace, se díky novým technologiím formuje dokonale funkční organizační 

systém. Informační celistvost nebo totalita? Je to to samé? Ano.  

Zatím nevíme, co bude tvořit všechny okolnosti vzniku umělé inteligence. Zejména kdo 

vloží tajemný šém, který je třeba do systému vložit, aby se oživil. Možná je tou klíčovou 

okolností, hlavním spouštěčem, který celý systém oživí, ohromná životní síla (vitalita), která 

přivedla člověka od animality k racionalitě a od racionality k negaci jejích moderních 

sociálních tvarů? Odpověď se skoro nabízí: není to snad lidská potřeba organizovat se, na 

kterou upozornil již Aristoteles, potřeba organizovat se k překonání pocitu vlastní sociální 

nedostačivosti? V dnešní společnosti člověk překonává svou živočišnost, rozumovost jinou 

verzí svého sociálního života. Evoluce potřeb člověka, má nový formát (tvar), 

VYGUGLOVATELNOST. Jsem v Google, tak existuju. Co to je vyguglovatelnost? Snaha 

o přežití v nové dimenzi? Ptáte se snad, co bude dál? Apokalypsa? Uvidíme! Ale to už je téma 

pro jiný rozhovor. 

Závěr 

Identifikace bílých míst v poznání z pohledu organizačního chování se zaměřuje na 

metodologické otázky teorie organizačního chování, problém definování centrálního pojmu 

a strukturu předmětu teorie organizačního chování.  

Pojem organizační chování reálně v praxi může zahrnovat dva naprosto odlišné modely 

chování, jak chování organizátora, tak chování organizovaného. Předmět teorie organizačního 

chování by neměl obcházet problém jejich vymezení a vzájemného vztahu.  

Struktura předmětu teorie organizačního chování je založena na skutečnosti, že 

organizátorem může být jak jedinec, tak skupina nebo organizace jako celek. Také 

organizovaným může být jedinec nebo skupina nebo organizace jako celek, v posledním 

případě pokud se organizátor nachází vně organizace.  

Teorie organizačního chování by se však neměla omezit pouze jevovou, vnější popisnou 

stránkou předmětu organizačního chování, ale je potřebné věnovat pozornost také hlubším 

souvislostem organizačního chování jako jedné z mnoha podob lidského chování, zejména 

hledat souvislosti s uspokojováním přirozených lidských potřeb, které jsou základem pro oba 

odlišné modely chování, chování organizátora a chování organizovaného.  

Ukazuje se, že klíčovými jsou zde zejména potřeby vitálního chování a potřeba 

sebereflexe. Organizační chování v tomto kontextu vystupuje jako produkt uspokojení lidské 

potřeby organizovat se a instrumentálního charakteru lidského chování, kdy člověk činí své 

vlastní chovánínástrojem. Pro člověka má jeho chování význam nástroje, když ho potřebuje 

především jako prostředek k sebevyjádření a (sebe)prezentaci.  
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Chce li teorie organizačního chování získat skutečně samostatné místo vědního oboru 

a zařadit se reálně, nikoliv pouze deklarativně do systému společenských věd, musí překonat 

rozpory týkající se identity svého předmětu, hlavně v souvislosti s vymezením obsahu pojmu 

organizační chování. Z tohoto pojmu se musí stát jasně definovaná odborná kategorie 

s funkčním metodologickým významem. Tehdy se stane i nástrojem poznání použitelným pro 

praxi. Že pojem organizační chování zatím tento metodologický význam nemá, není 

marginálie ale pozitivní fakt. 
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Abstrakt 

Pri obsadzovaní voľných pracovných miest formulujú subjekty z praxe vo vzťahu k potenciálnym 

zamestnancom viacero požiadaviek. Ide najmä o požiadavky na spôsobilosti ako komunikatívnosť, 

flexibilita, riešenie problémov, práca v tíme a pod. Cieľom príspevku bolo identifikovať a analyzovať 

aktuálne požiadavky zamestnávateľov na špecifickú skupinu potenciálnych zamestnancov, 

absolventov vysokých škôl. Požiadavky boli identifikované na základe obsahovej analýzy pracovných 

ponúk na webovom portáli www.profesia.sk. Použitý bol aj dotazník  zameraný na zisťovanie názorov 

a postojov študentov na spomínané požiadavky. Výsledky analýzy a dotazníkového šetrenia viedli 

k niekoľkým návrhom pre zvýšenie konkurencieschopnosti študentov Fakulty verejnej správy UPJŠ 

v Košiciach.  

Kľúčové slová: požiadavky; spôsobilosti; prax; absolventi vysokých škôl  

Abstract 

Subjects of practice in relation to potential employees formulate number of requirements in filling the 

vacancies. In particular, they are requirements for eligibility as communication skills, flexibility, 

problem solving, teamwork and so on. The paper aimed to identify and analyze the current 

requirements of employers to a specific goup of potential employees and graduates. Requirements 

have been identified on base of content analysis of job offers on the web portal www.profesia.sk. It 

was also used questionnaire to survey students' attitudes and opinions on those requirements. Results 

of the analysis and questionnaire investigation led to several suggestions for increasing the 

competitiveness of the students of the Faculty of Public Administration UPJŠ in Košice. 

Key words: requirements; capabilities; practice; university graduates  

Úvod 

Jedným z kritérií hodnotenia vysokých škôl (v rámci aktivít Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, ARRA, atď.) je aj uplatnenie ich absolventov na trhu práce po 

ukončení vysokoškolského štúdia. Pre zvýšenie svojej kredibility by preto vysoké školy mali 

systematicky sledovať aktuálne požiadavky subjektov z praxe na obsadzovanie pracovných 

pozícií a edukačný proces nastaviť tak, aby ich absolventi požiadavky praxe spĺňali a na trhu 

práce sa úspešne umiestnili. Vytváranie nových študijných programov, nových predmetov 

a zmena obsahovej náplne existujúcich predmetov so zameraním na rozvíjanie konkrétnych 

spôsobilostí požadovaných praxou ako reakcia na meniace sa podmienky trhu už v súčasnosti 

nie je na akademickej pôde ničím výnimočným. Každá vysoká škola je však špecifická, 

výnimočná a spôsob zvýšenia uplatniteľnosti svojich absolventov si musí zvoliť sama. 

mailto:mferencov@gmail.com
http://www.profesia.sk/
http://www.profesia.sk/
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Výskumy v oblasti spôsobilostí požadovaných praxou 

Mesárošová chápe spôsobilosti ako schopnosti, ktoré môžu byť rozvíjané a prejavujú sa 

nielen ako potenciál, ale aj ako schopnosť priniesť poznatky do praxe (Mesárošová et al., 

2010b). Pozornosť im venuje v rámci rôznych analýz a výskumov v snahe spoznávať 

a prehlbovať túto problematiku v nadväznosti na jednotlivé pracovné pozície, ktoré poskytuje 

európsky pracovný trh (Mesárošová et al., 2010a). U iných autorov sa vyskytuje i pojem 

kompetencie, resp. kľúčové kompetencie (Belz, Siegrist, 2011; Hrmo, Turek, 2003), alebo 

pojem kompetentnosti (Porvazník, 2015) v podobnom význame. 

K najžiadanejším spôsobilostiam na trhu práce patria v súčasnosti komunikačné 

spôsobilosti (porov. Chairat, 2016; McFarlin, 2016; Ferencová, 2012a). Experti na 

obsadzovanie pracovných pozícií pracujúci pre webovú stránku moster.com zdôrazňujú, že 

komunikačné spôsobilosti majú veľký vplyv na pracovný výkon. Väčšina pracovných pozícií 

smeruje k tímovým projektom a je teda nevyhnutné, aby všetci členovia tímu vedeli 

vyjadrovať svoje myšlienky jasne a stručne. Aj keď je táto spôsobilosť na popredných 

miestach v rebríčkoch požiadaviek, v spĺňaní kvality študentmi a absolventmi vysokých škôl 

je na posledných miestach. Mladí ľudia nevedia artikulovať a výstižne sa vyjadrovať (Mickay, 

2005). Zdôrazňuje sa aj potreba hovoriť pútavo, využiť hlasovú rozmanitosť, používať 

prostriedky neverbálnej komunikácie so zreteľom na adresáta a jeho spätnú väzbu (White, 

2012), schopnosť komunikovať efektívne ústne i písomne (Bhattacharyya, Nordin, Salleh, 

2009). Výskumy potvrdzujú, že študenti majú problém vyjadrovať svoje myšlienky pred 

skupinou ľudí (majú problém s prezentačnými spôsobilosťami) a v oblasti všeobecnej 

komunikácie uprednostňujú online komunikáciu pred komunikáciou tvárou v tvár, pretože 

v prípade virtuálnej konverzácie majú pocit väčšej kontroly (Caplan, 2005). Cieleným 

rozvíjaním spôsobilostí (komunikačných, prezentačných, manažérskych, počítačových a pod.) 

počas vysokoškolského štúdia však možno ich úroveň zvýšiť (Ferencová, 2012b; Kravčáková, 

Grančaiová, 2010) a zvýšiť tak aj šance absolventov na získanie pracovného miesta. 

Cieľ, metódy 

Cieľom príspevku bolo identifikovať a analyzovať aktuálne požiadavky zamestnávateľov 

na špecifickú skupinu potenciálnych zamestnancov, absolventov vysokých škôl. Pre 

dosiahnutie cieľa bol realizovaný prieskum, ktorý mal 2 fázy: 1 identifikácia požiadaviek 

praxe na potenciálnych zamestnancov prostredníctvom obsahovej analýzy inzerátov 

s ponukou voľných pracovných miest, 2 zisťovanie názorov a postojov študentov konkrétnej 

fakulty vysokej školy na spomínané požiadavky pomocou dotazníka. 

Vo februári 2016 bolo na webovom portáli www.profesia.sk. prezretých 138 inzerátov, 

ktoré ponúkali pracovné miesta vhodné aj pre absolventov vysokých škôl a explicitne 

formulovali požiadavky na potenciálnych zamestnancov. Z nich bolo vybraných 

a prostredníctvom obsahovej analýzy analyzovaných 100, ktoré ponúkali voľné pracovné 

miesta v oblasti administratívy. V marci 2016 bol použitý dotazník zameraný na zisťovanie 

názorov a postojov študentov na spomínané požiadavky. Vzorku tvorilo 73 respondentov – 26 

študentov bakalárskeho stupňa štúdia, 26 študentov magisterského stupňa štúdia a 21 

absolventov Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len 

FVS UPJŠ v Košiciach), z toho 25 % mužov a 75 % žien. Vekový priemer respondentov bol 

24,2 roku veku. Dotazník bol distribuovaný elektronicky cez sociálne siete, prostredníctvom 

internetovej domény www.survio.com.Tvorilo ho trinásť otázok. Dve otázky boli otvorené, 

11 uzavretých, v deviatich otázkach bola využitá päť stupňová Likertova škála vyjadrujúca 

súhlas s výrokom (1 určite áno – 5 určite nie). Pre potreby tohto príspevku boli pomocou 

nástrojov deskriptívnej štatistiky (stĺpcové, lineárne grafy) spracované 4 dotazníkové otázky. 

http://www.profesia.sk/
http://www.survio.com/
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Výsledky a diskusia 

Na základe obsahovej analýzy vybraných inzerátov možno konštatovať, že najčastejšie je 

zo strany zamestnávateľov požadovaná od potenciálnych zamestnancov komunikatívnosť – 

vyskytuje sa vo viac ako polovici pracovných ponúk. Na druhej priečke sa objavila 

samostatnosť (vyskytla sa takmer v tretine inzerátov), na tretej flexibilita, ktorá sa objavila 

v jednej štvrtine inzerátov. Okrem komunikatívnosti, samostatnosti a flexibility požadovala 

prax od potenciálnych zamestnancov najčastejšie spôsobilosti: prácu pod tlakom, prácu 

v tíme, riešenie problémov, orientáciu na klienta a dôslednosť (graf 1). 

 

Graf 1  Požiadavky na spôsobilosti potenciálnych zamestnancov 

Dotazníkový prieskum potvrdil, že podľa názorov respondentov boli počas ich štúdia na 

FVS UPJŠ v Košiciach rozvíjané spôsobilosti ako práca v tíme (53 kladných odpovedí), 

samostatnosť (56 kladných odpovedí) a komunikatívnosť (52 kladných odpovedí). 

Zaujímavosťou bolo zistenie, že až 42 študentov odpovedalo záporne (určite nie – 16, nie –  

26) na otázku ohľadom rozvíjania orientácie na klienta počas štúdia (graf 2). 

 

Graf 2  Spôsobilosti rozvíjané na Fakulte verejnej správy, UPJŠ v Košiciach 

67

35

25

14
10 11

6
10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Požadované spôsobilsoti

P
o

ža
d

o
v
an

á 
sp

ô
so

b
il

o
sť

 (
%

)



54 

 

Prieskum tiež potvrdil, že podľa študentov sa úroveň ich spôsobilostí počas 

vysokoškolského štúdia zvýšila (52 kladných odpovedí; graf 3) a až 69 z nich považuje 

zvyšovanie úrovne spôsobilostí požadovaných praxou pre uplatnenie za dôležité (graf 4). 

 

Graf 3  Zvyšovanie úrovne spôsobilostí    Graf 4   Dôležitosť zvyšovania úrovne 

       na FVS UPJŠ v Košiciach   spôsobilostí požadovaných praxou 

Pokiaľ ide o informácie, ktoré študenti vyhľadávajú, aby zistili možnosti rozvoja svojich 

spôsobilostí, najčastejšie hľadajú na Facebooku (51 kladných odpovedí), pýtajú sa 

spolužiakov a známych (49 kladných odpovedí) a navštevujú webové stránky s pracovnými 

ponukami (49 kladných odpovedí; graf 5). 

 

Graf 5  Zdroje informácií o možnostiach rozvoja spôsobilostí 

Rozporuplne pôsobia odpovede respondentov v prípade návštevnosti webovej stránky FVS 

UPJŠ v Košiciach. Kladnú odpoveď na otázku, či navštevujú webovú stránku fakulty kvôli 

vyhľadávaniu informácii ohľadom možnosti rozvoja spôsobilostí volilo 26 študentov, naopak 

35 volilo zápornú odpoveď (graf 5). 

Prieskumom sa teda zistilo, že podľa názorov viac ako polovice študentov boli počas 

vysokoškolského štúdia na FVS UPJŠ v Košiciach rozvíjané najviac spôsobilosti ako práca 

v tíme (42), samostatnosť (40) a komunikatívnosť (38), teda iba tri z ôsmich spôsobilostí, 

ktoré sú aktuálne najčastejšie požadované praxou pri obsadzovaní pracovných miest. Pre 
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zlepšenie rozvoja spomínaných i ďalších praxou požadovaných spôsobilostí bude preto 

potrebné upraviť edukačný proces. Inšpirovať sa možno príkladmi zo zahraničia: 

a) v austrálskom a portugalskom školskom systéme sa realizuje model komunikačných 

spôsobilostí v oblasti informačných systémov pre zvýšenie uplatnenia v budúcom zamestnaní 

(Isaias, Issa 2014b), b) v Bangkoku na vysokých školách zaviedli systém rozvoja sociálnych 

a komunikačných spôsobilostí, ktorý poskytuje študentom možnosť zlepšenia písomného 

prejavu a kritického myslenia zapájaním sa do diskusií, vypĺňaním kvízov, štúdiom 

materiálov a pod. (Wichadee, 2014) 

Zistilo sa tiež, že podľa viac ako polovice respondentov (42) sa na fakulte nerozvíjala 

orientácia na klienta, čo si vzhľadom na ich ďalšie uplatnenie v praxi – prioritne v oblasti 

verejnej správy, kde by mala byť orientácia na klienta/občana samozrejmosťou – zasluhuje 

osobitú pozornosť vedenia fakulty v zmysle ich prípravy na uplatnenie v praxi. Docieliť sa to 

dá napr. prostredníctvom posilnenia výučby marketingu a marketingovej komunikácie 

v teoretickej i praktickej rovine, získaním znalostí, ale aj praktických skúseností. Napomôcť 

tomu môže výrazné posilnenie prednášok, kolokvií, workshopov a pod. s vrcholnými 

manažérmi verejnej správy, exkurzie vo vybraných inštitúciách, vypisovanie záverečných 

prác so zameraním na konkrétne problémy verejnej správy na regionálnej úrovni s akcentom 

na návrhy riešení, atď. Ak sa zlepší skúsenostný a tvorivý potenciál študentov, budú mať 

lepšie vyhliadky na prácu manažérov (porov. Hrehová, 2010). Odbornosť, profesionalita 

a ústretovosť voči klientovi skvalitní poskytovanie služieb v oblasti verejnej správy (porov. 

Tej, 2011). 

Podľa študentov sa úroveň ich spôsobilostí počas štúdia na fakulte zvýšila (52), no 10 

respondentov odpovedalo na položenú otázku záporne a 11 nerozhodne, čo znamená, že 

v rozvíjaní spôsobilostí počas vysokoškolského štúdia na FVS UPJŠ v Košiciach vníma 

takmer tretina opýtaných rezervy. Zvyšovanie úrovne spôsobilostí požadovaných praxou pre 

uplatnenie na pracovnom trhu považuje 69 zo 73 opýtaných za dôležité.  

Výsledky prieskumu v prípade hľadania informácií o možnostiach rozvoja spôsobilostí 

poukázali na potrebu venovať zvýšenú pozornosť obsahu webovej stránky FVS UPJŠ 

v Košiciach, nakoľko 35 zo 73 opýtaných ju pre tento účel nevyužíva (volili záporné 

odpovede). Výsledky poukazujú i na možnosť aktívnejšieho využitia sociálnej siete Facebook 

– 51 opýtaných hľadá možnosti rozvoja spôsobilostí práve tam. Za zmienku stojí i možnosť 

podporiť a znásobiť PR aktivity FVS UPJŠ v Košiciach vo vzťahu k širokej verejnosti, no 

najmä vo vzťahu k jej zákazníkom (potenciálnym – študentom stredných škôl a reálnym – 

aktuálnym študentom na všetkých stupňoch štúdia a tiež absolventom), nakoľko až 49 

z celkového počtu opýtaných hľadá informácie práve u spolužiakov a známych. V rámci 

spolupráce s potenciálnymi zamestnávateľmi svojich študentov a absolventov by fakulta 

mohla dohodnúť vzájomnú propagáciu na webových stránkach. Viac ako polovica opýtaných 

(44) totiž hľadá možnosti rozvoja svojich spôsobilostí práve tam. 

Záver 

Teoretické štúdie i zistenia prieskumu prezentované v tomto článku poukazujú na fakt, že 

spôsobilosti, ktoré sa zaraďujú k tzv. „soft skills“ sú pri obsadzovaní pracovných pozícií 

smerodajné a cieleným rozvíjaním sa môže zvýšiť ich úroveň (porov. De Ridder, 2014). 

V rámci zisťovania aktuálnych požiadaviek praxe na spôsobilosti absolventov je teda zo 

strany vysokých škôl potrebné dbať na aktívnu komunikáciu so subjektmi, ktoré vytvárajú 

pracovné pozície, v rámci cieľov vzdelávania v jednotlivých predmetoch explicitne stanoviť 

ciele rozvoja vybraných spôsobilostí aktuálne požadovaných praxou, ako aj dôsledne sledovať 

a vyhodnocovať efekt týchto aktivít. Mnohé vysoké školy tak už robia dlhodobo 

a s uplatnením absolventov zásadný problém nemajú. Vysoké školy, ktoré sú v opačnej 

situácii (napr. aj FVS UPJŠ v Košiciach), stoja pred výzvou prijať opatrenia pre vylepšenie 
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svojho imidžu práve vzhľadom na sledované kritérium uplatniteľnosti svojich absolventov na 

pracovnom trhu v porovnaní s konkurenciou.  
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pre potreby rozvoja vedomostnej spoločnosti na Slovensku. Košice: Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach.  

Mesárošová, M. et al. (2010b). Manažérske kompetencie pre znalostnú spoločnosť. Košice: 

VÚSI. 

Mickay, J. (2005). Failure to Communicate Employers Complain about Communication Skills 

Employers Say Biggest Failing among College Graduates, Job Apllicants is Inability to 

Speak and Writte Effectively. Pittsburgh, PA: Feb 06, ProQuestCentral. Dostupné na: 

http://search.proquest.com/docview/390751937/BFA39F74AE844917PQ/6?accountid=167

75 

Porvazník, J. (2015). Osobný manažment človeka (Selfmanagement) ako základ úrovne jeho 

pracovnej kompetentnosti. Manažment podnikania a vecí verejných, 10(30), 7-17. 
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Abstrakt 

Príspevok pojednáva o možnostiach rozvoja firemného zázemia, zvyšovania kvalifikácie vlastných 

ľudí a nastavení stratégie riadenia ľudských zdrojov, a to s dôrazom na vybrané metódy zvyšovania 

a prehlbovania kvalifikácie zamestnancov. Autori tohto príspevku venujú svoju pozornosť dvom 

v súčasnej dobe významne využívaným metódam zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie 

zamestnancov - E-learning a medzinárodné vedecké konferencie, na ktorých sa zúčastňujú osoby 

z akademickej pôdy ako aj ľudia z praxe. Cieľom práce je posúdenie dostupných možností zo strany 

zamestnávateľa ako vzdelávať, motivovať a predovšetkým udržať si svoj najcennejší kapitál „ľudský 

kapitál“, pomocou ktorého vytvára a plní podnikateľské zámery. A v neposlednom rade je cieľom 

nájsť odpoveď na otázku: „Prečo investovať do rozvoja vlastných ľudí?“ Príspevok vznikol ako 

spoločná práca dvoch autorov, ktorí pôsobia v rozdielnych oblastiach, a to v oblasti technickej 

a oblasti právnej. 

Kľúčové slová: ľudský kapitál; právo; povinnosť; vzdelanie; rozvoj 

Abstract 

The paper deals with the possibilities of development of business backgrounds, qualification and way 

of its accrual and setting human resources strategies with the impact on selected ways of accrual and 

extension of employee´qualification. The authors have paid attention to two actual widely used 

methods of the accrual and extension of qualification of employee, I.e.: e-learning and international 

conferences where people from the university field as well as practitioners take part in. Aim of this 

study is to consider  the options available by the employer to educate , motivate particular, retain your 

most valuable asset , i.e. "human capital " through which creates fulfills business objectives while 

developing their business in the areas of the company . At the last to find the answers to the question: 

“Why to invest in the development of their own people." The paper is the common work of two 

authors acting in various areas, i.e. technical and legal area. 

Key words: human Capital; law; duty; education; development 

Úvod 

Rozvoj vedy a techniky v súčasnom období výrazne mení postavenie človeka v spoločnosti 

ako aj v celkovom pracovnom procese, kde sa do popredia dostáva technika. Toto obdobie 

technického rozmachu zároveň ponúka nové metódy vzdelávania a rozvoja vlastnej osobnosti. 

Rôzne metódy ako samoštúdium, postgraduálne vzdelávanie, získavanie odbornej 
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spôsobilosti, rôzne akreditované kurzy na rozvoj osobnosti, vedecké a odborné konferencie 

prispievajú k zvyšovaniu a prehlbovaniu kvalifikácie zamestnancov.  

Hlavným zámerom je spracovanie prehľadu pre a proti dvoch vybraných novodobých 

metód e-learningu a vedeckých konferencií.  

Rozbor problematiky, hlavné teoretické východiska 

1 E-learning a konferencie 

E-learning - najmodernejší multimediálny spôsob výučby na báze internetu, ktorý 

prebieha vo virtuálnom vzdelávacom prostredí a zároveň pomocou testovacích nástrojov na 

konci vzdelávania objektívne overuje a ohodnocuje získané vedomosti (Svejda a kol, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Schéma základné zložky e-learningu  

Zdroj: Barešová (2013) 

Avšak aj e-learning má viacej foriem prevedenia. Pri výbere vhodnej formy e-learningu je 

potrebné zhodnotiť viacej faktorov, stanoviť požiadavky, čo požaduje a čo sa očakáva od tejto 

voľby vzdelania a následne vybrať medzi jednotlivými technikami, ktoré zodpovedajú 

technickej i pedagogickej vyspelosti: (Lowenthal, Wilson, 2014) 

- CBT – Computer-Based Training - offline vzdelávanie, kde vzdelávací obsah je 

prenášaný na nosičoch,  

- WBT – Web - Based Training - online forma vzdelávania, kde vzdelávací obsah je 

prenášaný prostredníctvom siete priamo, 

- LMS – Learning Management System - najdokonalejšia úroveň, okrem počítača a siete 

je nainštalovaný špeciálny softvér, ktorý umožňuje tvorbu, správu a distribúciu 

vzdelávacieho obsahu, komunikáciu medzi študujúcimi a tútorom, riadenie celého 

procesu vzdelávania a tiež hodnotenie študijných výsledkov. 

Tento spôsob získavania informácii je zvyčajne používaný v mladších pracovných 

kolektívoch. 

Konferencie z lat. conferentia – zasadnutie, snem; uznášanie od conferre – znášať dohromady, 

zlučovať. Konferencií sa zúčastňujú predovšetkým odborníci z danej oblasti, toho istého, resp. 
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príbuzného odboru za účelom prezentovania svojho vlastného výskumu, problémov pri riešení 

rozmanitých úloh za ako aj výmeny informácii a prezentácii svojich záverov. Jednotlivé 

konferencie je možné poľa obsahu a úrovne rozdeliť obr. č. 2. 

Konferencie majú presne stanovený program, spravidla sa skladajú z prednášok, panelovej 

diskusie a záveru. Výsledky konferencie sa obvykle publikujú v zborníku vedeckých prác. 

Tento spôsob je skôr vhodnejší pre ľudí pracujúcich prevažne na  akademickej pôde, ale 

v poslednom období zaznamenal aj rozmach u bežných zamestnancov, ktorí si potrebujú 

zvyšovať svoju kvalifikáciu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Delenie konferencií 

2 Porovnanie  

Zhodnotenie pre a proti.  

E-learning: 

 dostupnosť, úspora čašu v súvislosti s cestovaním, vlastné tempo vzdelávania sa, 

možnosť opakovania jednotlivých kapitol, nízke finančné náklady, nulové náklady na 

cestové, ľahká dostupnosť pre hendikepovaných, aktívne zapojenie vyučujúcich, väčšia 

flexibilita, 

 náročnosť na technické zabezpečenie, nezáživnosť vzdelávania a možné podvádzanie 

pri overovaní vedomosti, vstupné poplatky za licencie a rozvoj systému, nevhodné pre 

všetky vekové kategórie, vedecké úroveň nie je dostatočne zabezpečené. 

Konferencia:  

 priamy kontakt, akademická pôda – výskumy, nadväzovanie nových kontaktov za 

účelom riešenia spoločných problémov, prínos z riešených úloh, účasť z vedeckých 

ústavov, vysokých škôl,  

 presný termín, potreba  skorej registrácie, vysoké účastnícke poplatky + náklady na 

ubytovanie a cestovanie, zaujímavosť len o jednu tému z viacerých. 

3 Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie z pohľadu súčasnej právnej úpravy 

Z vyššie uvedených častí tohto príspevku je zjavné, že existuje veľa foriem a metód, ktoré 

zamestnávatelia môžu aplikovať pri vzdelávaní svojich zamestnancov, či ktoré môžu 

zamestnanci v rámci svojho vzdelávania využiť. Voľba konkrétnej formy alebo metódy, ku 

ktorej zamestnávateľ, či zamestnanec napokon pristúpi bude podmienená predovšetkým 

výhodami, ktoré tá ktorá forma, či metóda vzdelávania so sebou nesie. Dotknuté subjekty by 

však mali dobre poznať aj právny rámec určujúci rozsah ich práv a povinností, ktoré im 

prislúchajú v rámci procesu vzdelávania v pracovnoprávnych vzťahoch. V tejto časti 

príspevku sa oboznámime s právnym rámcom vzdelávania zamestnancov, ktorý by mal 

Konferencia 

celoštátna medzinárodštudentská 

odborná 

samit sympózium 

vedecká 
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v konečnom dôsledku umožniť čitateľovi pochopiť problematiku vzdelávania zamestnancov 

z pohľadu súčasnej právnej úpravy.  

Kľúčovým zákonom kódexového typu upravujúcim podmienky vzdelávania pre 

zamestnancov je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej 

aj ako len „Zákonník práce“). Pre všetky dotknuté subjekty je teda podstatné poznať 

predovšetkým práva a povinnosti, ktoré v procese vzdelávania zamestnancov vyplývajú 

z uvedeného Zákonníka zákona.  
Pre komplexnejší pohľad je však potrebné povedať, že právna úprava obsiahnutá 

v Zákonníku práce prísne sleduje a rešpektuje ustanovenia ústavného zákona č. 460/1992 Zb. 

Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej aj ako len 

„Ústava“), ktorý: 

- V článku 35 garantuje právo každého na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň; 

- v článku 36 garantuje právo zamestnancov na spravodlivé a uspokojivé pracovné 

podmienky; 

- v článku 38 ods. 1 garantuje právo žien, mladistvých a osôb zdravotne postihnutých na 

osobitné pracovné podmienky; 

- v článku 38 ods. 2 garantuje právo mladistvých a osôb zdravotne postihnutých na 

osobitnú ochranu v pracovnoprávnych vzťahoch a na pomoc pri príprave na 

povolanie;v článku 2 ods. 3 garantuje právo každého konať, čo nie je zákonom 

zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal, čo zákon neukladá. 

Vyššie uvedené garancie Ústavy predstavujú základné ústavnoprávne princípy, z ktorých 

ďalej uvedená zákonná úprava starostlivosti o zamestnanca vychádza. 

Vzdelávanie zamestnancov je upravené v siedmej časti Zákonníka práce s názvom 

„Sociálna politika zamestnávateľa“. Aj napriek tomu, že Zákonník práce je jedným 

z najčastejšie novelizovaných zákonov vôbec, predmetná časť Zákonníka práce prešla od jeho 

prijatia v roku 2001 len minimálnymi legislatívnymi zmenami, a to aj napriek tomu, že právna 

úprava sociálnej politiky zamestnávateľa musí zodpovedať minimálnym právnym 

normatívom práva EÚ, a teda je možné predpokladať vysoké nároky na kvalitu a vecnú 

úpravu vzdelávania zamestnancov. 

Právna úprava vzdelávania zamestnancov je koncipovaná ako úprava všeobecná, a to 

v tom zmysle, že nerozlišuje medzi konkrétnymi metódami vzdelávania zamestnancov, a teda 

je možné konštatovať, že úprava v ňom obsiahnutá sa použije na všetky metódy vzdelávania 

rovnako, a to či už ide o modernú metódu e-learning, coaching alebo tradičnejšie metódy 

účasti na školeniach, tréningoch či odborných seminároch. Právna úprava vzdelávania 

obsiahnutá v Zákonníku práce predstavuje všeobecný právny rámec použiteľný na všetky 

metódy vzdelávania bez toho, aby musela reflektovať na špecifiká tej ktorej metódy 

vzdelávania. 

Zákonník práce nijako nelimituje dotknuté subjekty vo výbere konkrétnej metódy 

vzdelávania, ani zvolené metódy vzdelávania nijako neupravuje. V tejto súvislosti je možné 

len konštatovať, že pokiaľ ide o voľbu a použitie metódy vzdelávania sú dotknuté subjekty 

limitované len ústavnoprávnym princípom vyplývajúcim z článku 2 ods. 3 Ústavy „všetko je 

dovolené, čo nie je zakázané.“ 

Zákonník práce pozná dve formy vzdelávania zamestnancov, a to zvýšenie kvalifikácie 

a prehĺbenie kvalifikácie. Uvedené pojmy pritom Zákonník práce používa bez toho, aby 

zároveň obsahoval ich legálnu definíciu.  

Čitateľ sa môže správne dovtípiť, že pre potreby aplikácie a správnej interpretácie právnej 

úpravy vzdelávania zamestnancov v praxi bolo potrebné uvedené formy vymedziť v ich 

základných znakoch. 
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3.1 Vymedzenie pojmov prehlbovanie kvalifikácie a zvyšovanie kvalifikácie 

O prehlbovanie kvalifikácie ide vtedy, keď prehlbovanie, udržovanie alebo obnovovanie 

kvalifikácie sa uskutočňuje v rámci toho istého kvalifikačného stupňa, získaného príslušným 

vzdelaním, t. j. ak ide o takú kvalitatívnu zmenu jednotlivých prvkov kvalifikácie zamestnanca 

na tej istej horizontálnej úrovni bez zmeny kvalifikačného stupňa, ktorá nepredstavuje 

kvalitatívnu zmenu kvalifikácie zamestnanca na vertikálnej úrovni (Barancová, 2010).  

Prehlbovanie kvalifikácie je teda vymedzené týmito všeobecnými znakmi: 

- vzdelávanie bez získania vyššieho kvalifikačného stupňa; 

- vzdelávanie bez získania predpokladov na výkon práce, na ktorú doteraz kvalifikáciu 

nespĺňal; 

- vzdelávanie, ktorého cieľom je obnoviť alebo udržať už nadobudnuté vzdelanie. 

Pre lepšie pochopenie je možné uviesť ako príklad prehĺbenia kvalifikácie zamestnanca 

absolvovanie školenia, tréningu, či semináru, ktorého cieľom je prispieť k zefektívneniu 

výkonu práce. Pre zaujímavosť je možné ako príklad prehĺbenia kvalifikácie uviesť názor 

súdu, ktorý sa vyslovil, že absolvovaním postgraduálneho štúdia nedochádza k získaniu alebo 

zvýšeniu kvalifikácie zamestnanca. To znamená, že napr. štúdiom na doktorandskom stupni 

nedochádza k nadobudnutiu vyššej kvalifikácie, a teda ide v zásade o prehĺbenie už 

nadobudnutých znalostí (Kováčik, 2016). 

Pri zvyšovaní kvalifikácie ide o vyšší stupeň vzdelania. Zahŕňa nielen prípady, keď 

zamestnanec štúdiom získava predpoklady ustanovené právnym predpisom alebo požiadavky 

nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve, alebo získanie 

kvalifikácie, ak zamestnanec doposiaľ nemal žiadnu kvalifikáciu alebo zamestnanec si hodlá 

zmeniť doterajšiu kvalifikáciu (Barancová, 2010). 

Definičným znakom pre určenie toho, či v danom prípade ide o prehĺbenie alebo zvýšenie 

kvalifikácie je teda posúdenie, či výsledkom je dosiahnutie vyššieho stupňa vzdelania. 

Uvedené určenie nie je len otázkou teoretickou, ale ide o podstatnú otázku, s ktorou sú 

spojené pre zúčastnené subjekty významné právne účinky. Inými slovami, zamestnávatelia 

a zamestnanci by mali venovať mimoriadnu pozornosť presnému zadefinovaniu povahy 

vzdelávania, a síce, či ide o prehĺbenie alebo zvýšenie kvalifikácie, nakoľko od posúdenia 

tejto otázky sa pre dotknuté subjekty odvíjajú nasledovné právne účinky: 

- práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa; 

- priebeh procesu vzdelávania zamestnanca. 

Stanovenie formy vzdelávania zamestnanca nie je v zmluvnej dispozícii zúčastnených 

subjektov, pričom táto je výlučne stanovená vyššie uvedenými definičnými znakmi. Nie je 

možné, aby sa zamestnávateľ a zamestnanec zmluvne dohodli, že zvolená forma vzdelávania 

bude pre účely ich právneho vzťahu predstavovať prehĺbenie alebo zvýšenie kvalifikácie. 

3.2 Vzdelávanie formou prehĺbenia a zvyšovania kvalifikácie 

V ust. § 154 ods. 3 Zákonníka je uložená zamestnancovi povinnosť sústavne si prehlbovať 

kvalifikáciu, čomu zodpovedá právo zamestnávateľa zamestnancovi nariadiť prehĺbenie 

kvalifikácie. Z uvedeného práva zamestnávateľa a tomu zodpovedajúcej povinnosti 

zamestnanca je možné vyvodiť záver, že v prípade, ak zamestnanec nariadenie 

zamestnávateľa zúčastniť sa na vzdelávaní za účelom prehĺbenia kvalifikácie nerešpektuje, je 

možné takéto konanie posúdiť ako porušenie pracovnej disciplíny a s tým spojené právne 

následky v závislosti od intenzity a závažnosti porušenia povinnosti v podobe skončenia 

pracovného pomeru alebo krátenia dovolenky v súlade s ust. § 109 ods. 3 Zákonníka práce.  

Zákonník práce považuje účasť na ďalšom vzdelávaní, ktoré je prehĺbením kvalifikácie za 

výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda. Pri prehlbovaní kvalifikácie znáša náklady 

v plnom rozsahu zamestnávateľ bez nároku na ich prípadnú náhradu, a to ani v prípade 

skončenia pracovného pomeru, bez ohľadu na dôvod a spôsob skončenia pracovného pomeru.  



 

63 

 

V prípade prehĺbenia kvalifikácie nie je možné, až na jednu výnimku, uzavierať dohodu 

o prehĺbení kvalifikácie. Uvedená výnimka predstavuje situáciu, kedy náklady na prehĺbenie 

kvalifikácie presiahnu sumu 1 700 EUR. Vtedy môže zamestnávateľ uzavrieť so 

zamestnancom dohodu podľa ust. § 155 ods. 2 Zákonníka práce.  

Ak náklady na prehĺbenie kvalifikácie presiahnu sumu 1 700 EUR a zamestnávateľ 

a zamestnanec sa rozhodnú uzavrieť dohodu, zamestnávateľ stráca právo uložiť 

zamestnancovi povinnosť prehlbovať si kvalifikáciu. V opačnom prípade, ak náklady na 

prehĺbenie kvalifikácie síce presiahnu sumu 1 700 EUR, ale zamestnávateľ sa rozhodne 

neuzavrieť so zamestnancom dohodu, je zamestnávateľ naďalej oprávnený uložiť 

zamestnancovi povinnosť zúčastniť sa prehĺbenia kvalifikácie. 

Rozdielne od vzdelávania formou prehĺbenia kvalifikácie nie je zvyšovanie kvalifikácie 

povinnosťou  zamestnanca, a preto zamestnávateľ ani nie je zásadne oprávnený nariadiť 

zvýšenie kvalifikácie. Výnimku by predstavovali situácie, kedy by uvedená povinnosť 

vyplývala napríklad z pracovnej zmluvy. Účasť na vzdelávaní formou zvyšovania kvalifikácie 

sa nepovažuje za výkon práce, a preto zamestnávateľ nie je povinný umožniť zamestnancovi 

počas pracovnej doby účasť na vzdelávaní, ktorého cieľom je zvýšenie kvalifikácie. 

Pokiaľ vzdelávanie nezasahuje do výkonu práce počas pracovnej doby, nevzniká ani 

potreba tento vzťah zmluvne upraviť, nakoľko k zvyšovaniu kvalifikácie zamestnanca 

dochádza mimo pracovnú dobu v rámci jeho voľného času. 

V prípade, že vzdelávanie zasahuje do pracovného času, je vhodné odporučiť uzavretie 

dohody o zvýšení kvalifikácie, ktorej presné náležitosti a formu upravuje Zákonník práce.  

Zmyslom dohody o zvýšení kvalifikácie je, že zamestnávateľ umožní zamestnancovi 

ďalšie vzdelávanie formou zvýšenia kvalifikácie tým, že mu poskytne pracovné voľno, 

náhradu mzdy a úhradu ďalších nákladov spojených so vzdelávaním a zamestnanec sa zaviaže 

zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere určitý čas, maximálne však 5 rokov, alebo mu 

uhradiť všetky náklady spojené so štúdiom. Zamestnávateľ si môže so zamestnancom 

dohodnúť aj odlišné podmienky vrátenia nákladov, napríklad vrátenie len časti vynaložených 

nákladov. Zamestnanec nie je povinný zamestnávateľovi uhradiť náklady, ak: 

- Nastanú prípady uvedené v ust. § 155 ods. 6 Zákonníka práce (najmä prípady, ak 

zamestnávateľ nevyužíval v posledných 12 mesiacoch počas najmenej šiestich mesiacov 

kvalifikáciu, ktorú si zamestnanec zvýšil, či ak pracovný pomer sa skončil výpoveďou 

danou zamestnávateľom z dôvodov uvedených v ust. § 63 ods. 1 písm. a) a b) 

Zákonníka práce alebo dohodou z tých istých dôvodov). 

- Ak zamestnanec predčasne skončí ďalšie vzdelávanie formou zvyšovania kvalifikácie. 

Dohoda o zvýšení kvalifikácie musí byť pod sankciou absolútnej neplatnosti uzavretá 

písomne a musí obsahovať tieto náležitostí: 

- druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia; 

- študijný odbor a označenie školy; 

- dobu, po ktorú sa zamestnanec zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom 

pomere; 

- druhy nákladov a ich celkovú sumu, ktorú bude zamestnanec povinný uhradiť 

zamestnávateľovi, ak nesplní svoj záväzok zotrvať u neho v pracovnom pomere počas 

dohodnutej doby. 

Právny rámec vzdelávania zamestnancov obsiahnutý v Zákonníku práce vymedzuje 

pomyselný priestor práv a povinností, v ktorom sa zamestnanec a zamestnávateľ môžu pri 

úprave ich vzájomného vzťahu v procese vzdelávania zamestnancov hýbať. Z charakteru 

úpravy obsiahnutej v Zákonníku práce je možné vyvodiť, že jeho cieľom nie je zúčastnené 

subjekty limitovať, ale naopak, poskytnúť absolútnu voľnosť voľby metód vzdelávania 

v rámci oboch foriem vzdelávania, a to prehĺbenia a zvyšovania kvalifikácie.  
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Zhrnutie a záver 

Každý vníma nové poznatky iným spôsobom. Bez ohľadu na výber spôsobu vzdelania je 

potrebné nastaviť individuálny plán rozvoja zamestnanca v spolupráci s nadriadeným 

a personálnym, tak, aby čo najviac vyhovoval jeho špecifickým potrebám a k odvádzaní 

kvalitnej práce. Ak sa nastavia správne podmienky pre vzdelávanie v zamestnaní podľa 

správneho výberu metód,  a to po materiálnej tak aj časovej a finančnej stránke, musí si byť aj 

zamestnanec vedomý, čo v prípade, ak nebude pristupovať k zvyšovaniu kvalifikácie 

zodpovedne a zamestnávateľ z toho vyvedie dôsledky v zmysle platnej legislatívy. 

Ak má zamestnanec vytvorené optimálne podmienky na rozvoj a oporu, podáva kvalitný 

výkon prác, tým zvyšuje aj úspešnosť firmy nemá dôvod hľadať si nové zamestnanie a teda 

oplatí sa investovať do rozvoja vlastných ľudí, ako si neustále hľadať nových zamestnancov.  
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Abstrakt 

Ľudský kapitál predstavuje jeden zo základných vitálnych zdrojov organizácie, bez ktorého nemôže 

žiadna organizácia fungovať. Význam kvalitného ľudského kapitálu je pre súkromnú sféru 

neodškriepiteľný, nakoľko tento prináša každej organizácii priamy ekonomický úžitok. Je preto 

žiaduce, aby organizácie investovali nie len do strojov a materiálno-technického vybavenia, ale aj do 

ľudí, či už priamo alebo nepriamo. Aby sa ekonomický úžitok ľudského kapitálu pre organizáciu 

neznižoval, je nevyhnutné do neho kontinuálne a cielene investovať, napríklad v podobe vzdelávania, 

výcviku, zdravotnej starostlivosti a podobne. Úloha verejného sektora v živote spoločnosti je však 

diametrálne odlišná. Jej cieľom nie je dosahovanie zisku. Z tohto pohľadu je preto potreba venovať 

zvýšenú pozornosť ľudským zdrojom omnoho naliehavejšia. V tejto práci sa budeme zaoberať 

zmyslom investovania do ľudského kapitálu vo verejnom sektore a spôsobom tohto investovania. Naše 

úvahy v oblasti investovania do ľudského kapitálu budú smerovať ku konkrétnemu a významnému 

úseku štátnej správy v oblasti prevencie a represie, a tým je živnostenská kontrola. Cieľom tejto práce 

je popísať súčasný stav v oblasti personálneho zabezpečenia oddelení živnostenskej kontroly, vysvetliť 

zmysel investovania do zamestnancov a analyzovať možnosti tohto investovania. Čiastkovým cieľom 

práce je uviesť čitateľa do problematika a zorientovať ho v terminológii. 

Kľúčové slová: živnostenská kontrola; ľudský kapitál; investície 

Abstract 

Human capital is one of the main vital sources of organization, without which no organization can 

function. The importance of quality human capital for the private sphere is indisputable, because this 

provides each organization a direct economic benefit. It is therefore desirable that organizations invest 

not only in machines and material and technical equipment, but also to the people, either directly or 

indirectly. That the economic benefits of human capital for the organization not decrease, it is 

necessary to continuously and targeted investments, for example in the form of education, training, 

health care and so on. The role of the public sector in society is vastly different. Its purpose is not to 

make profit. From this perspective, it is therefore necessary to pay attention to human resources much 

more urgent. In this work we will deal with a sense of investment in human capital in the public sector 

and a way of investing. Our considerations in investment in human capital will be directed to 

a specific and important segment of the state administration in the area of prevention and repression, 

and thus as Trade Inspection. The aim of this work is to describe the current state of staffing the 

department of Trade Inspection, explain the sense of investing in employees and analyze possibilities 

of investment. Part of the objective of work is to put the reader into the issue and an orientation in 

terminology. 

Key words: trade inspection; human resource; investment 
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Úvod 

Odpovedať na otázku, ako by bolo možné pomôcť podnikateľskému prostrediu na 

Slovensku nie je jednoduché. Riešenie vidíme v dvoch zásadných krokoch. Prvým je akútna 

potreba zníženia finančnej záťaže. Toto riešenie je výlučne v rukách politikov 

a zákonodarcov. Druhým je to, že štát bude chrániť poctivých podnikateľov, a to striktným 

dohliadaním na dodržiavanie pravidiel a podmienok, ktoré pre trh stanovil v právnom 

poriadku. To je možné docieliť na jednej strane vytvorením efektívneho systému kontrolnej 

činnosti a na druhej strane jeho kvalitným personálnym zabezpečením. Jedno bez druhého 

však fungovať nebude. Obe riešenia idú takpovediac ruka v ruke. Efektívnou kontrolou 

a postihom nelegálnej činnosti sa eliminuje nezdravé deformovanie trhu a zníži sa podiel sivej 

ekonomiky na hrubom domácom produkte. Represiu však nepovažujeme za cieľ kontroly, ale 

len za jej nevyhnutnú súčasť. Primárny cieľom kontroly musí byť prevencia a výchova. Za 

týmto účelom je potrebné štátnych zamestnancov, ktorí prichádzajú pri vykonávaní kontroly 

do priameho kontaktu s podnikateľmi, pripravovať a vytvárať im adekvátne podmienky. To 

znamená, že je potrebné do nich investovať.  

Jedným z najdôležitejších kontrolných mechanizmov štátu nad podnikateľským prostredím 

a trhom ako takým, je živnostenská kontrola. V našom príspevku sme sa preto rozhodli 

venovať pozornosť ľudskému kapitálu práve v tejto oblasti štátnej správy. Na Slovensku 

v súčasnosti pôsobí 648 365 aktívnych podnikateľských subjektov, vykonávajúcich 

zárobkovú činnosť v režime zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon). Na úseku živnostenskej kontroly na Slovensku pracuje 90 kontrolórov. 

Vzhľadom na množstvo podnikateľských subjektov je potrebné, aby svoju prácu vykonávali 

efektívne, odborne a rýchlo. Aby sa to však dosiahlo, musí sa do nich systematicky 

investovať.  

Ľudský kapitál a potreba investícií 

Pojem ľudský kapitál má mnoho definícií. Najčastejšie je definovaný ako súbor vedomostí, 

zručností, schopností a ďalších charakteristík jednotlivca, ktoré sú relevantné pre jeho 

ekonomickú aktivitu a pre zvýšenie produktivity jeho práce. Ľudský kapitál je predmetom 

záujmu mnohých vedných odborov. V ekonomickom ponímaní sa spája najmä s prínosom 

v podobe zisku pre jednotlivca. V podmienkach štátnej správy však nemôžeme hovoriť 

o ľudskom kapitáli ako o výrobnom faktore, ktorý by nám priniesol očakávaný zisk. Úloha 

štátu a trhu je totiž rozdielna. Medzi nimi je potrebné hľadať vyváženosť. Ak však chceme 

uvoľniť ľudský potenciál štátnej správy, musíme najprv správnym spôsobom zadefinovať 

úlohu štátu vo verejnej službe. Úloha živnostenskej kontroly v spoločnosti jepreventívna, 

edukatívna a represívna. Cieľom živnostenskej kontroly ale nemá byť len ukladanie pokút, ale 

najmä vychovávanie podnikateľov k tomu, aby vedome a dobrovoľne plnili povinnosti, ktoré 

im ukladá právny poriadok. 

Jednou z najväčších výziev dnešných čiasje stále narastajúca požiadavka po otvorenej 

a efektívnej vláde. Táto požiadavka sa v praktickej podobe prejavuje aj v bežnom živote. 

Živnostenská kontrola je pre ľudí prospešná, aj keď v spoločnosti je jej existencia vnímaná 

negatívne. Je úlohou štátu, aby jej prínos ľuďom iniciatívne a aktívnym spôsobom 

komunikoval. Ľudia platiaci dane musia mať pocit, že finančné prostriedky vynaložené na 

fungovanie živnostenskej kontroly majú zmysel. Poctivého podnikateľa môže pred nekalou 

konkurenciou ochrániť len štát, pretože ten podmienky stanovil a len ten môže ich 

dodržiavanie vynucovať. Nefungujúca živnostenská kontrola môže priviesť podnikateľov 

k neschopnosti, ale aj k demotivácii vykonávať zárobkovú činnosť legálne. Naopak 

eliminácia nepoctivého podnikania vytvára zdravé konkurenčné prostredie. Priaznivo núti 

podnikateľov znižovať ceny (nie však pod ich reálnu úroveň), inovovať, poskytovať 
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kvalitnejší tovar a služby a pod. Živnostenskú kontrolu je preto v tomto zmysle potrebné 

vnímať ako spoločenskú objednávku. 

Investície do zamestnancov živnostenskej kontroly 

Živnostenská kontrola je od roku 2013 vykonávaná kontrolórmi z okresných úradov 

v sídlach 8 krajských miest, s pôsobnosťou pre celý kraj. Zákonodarca si týmto krokom 

sľuboval najmä efektívnejší a prehľadnejší systém výkonu kontrolnej činnosti a pretrhnutie 

regionálnych väzieb štátnych zamestnancov na podnikateľskú obec pôsobiacu v danom 

regióne. Živnostenskú kontrolu upravuje Piata časť zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v § 61 – 66. V súčasnosti pracuje na Ministerstve vnútra 

Slovenskej republiky spolu 90 živnostenských kontrolórov. Ich ľudský kapitál sa síce rozvíja 

prirodzene nadobudnutými skúsenosťami, ale bez cielených investícií nemôžeme očakávať, 

že sa z nich stanú rešpektovaní odborníci, ktorí spoločnosti prinesú očakávaný úžitok. Práca 

kontrolóra je veľmi náročná z viacerých hľadísk, preto si vyžaduje najmä: 

 odbornú zdatnosť, 

 manažérske schopnosti,  

 interpersonálnu kompetentnosť a asertivitu, 

 vhodné osobnostné vlastnosti, 

 psychickú odolnosť,  

 fyzickú odolnosť,  

 akceptáciu geografickej rozsiahlosti miesta výkonu práce, 

 potrebu dobrých orientačných schopností,  

 akceptácia časových strát spôsobených cestovaním. 

Aby sme tieto vlastnosti kontrolórov prebudili a „vyformovali“, musíme na nich pracovať. 

S investíciou do ľudského kapitálu v podobe živnostenských kontrolórov súvisia úzko 

prepojené procesy. 

Vyhľadávanie a získanie talentovaných pracovníkov 

Základným cieľom manažmentu ľudských zdrojov podľa Kravčákovej (2014) je 

zabezpečiť zamestnancov ochotných pracovať, a to v požadovanom počte a štruktúre 

a zabezpečiť využitie ich kvalifikačného a osobnostného potenciálu tak, aby bol v čo 

najväčšej možnej miere využitý v prospech dosahovania cieľov organizácie. Kvalitný 

výberový proces zvyšuje šancu, že návratnosť investícií do prijatého uchádzača bude vyššia. 

Schopnosť vlády zabezpečiť služby efektívne závisí najmä od kompetentnosti 

zamestnancov štátnej správy. Dobrá štátna správa totiž vyžaduje dobrých štátnych 

zamestnancov. Ak chce mať štát dobrých zamestnancov, musí selektovať a prijímať najmä 

talentovaných uchádzačov a následne sa musí snažiť ich v štátnej správe aj udržať. 

V súčasnosti prebieha získavanie pracovníkov v súlade so zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej 

službe (ďalej len zákon o štátnej službe). Do stálej štátne služby je možné prijať uchádzača 

výberom, alebo výberovým konaním, ktorých cieľom je overiť schopnosti, osobnostné 

vlastnosti a odborné znalosti uchádzača. Súčasná legislatíva umožňuje zákonným spôsobom 

obchádzať transparentné prijímanie uchádzačov o zamestnanie do stálej štátnej služby. 

Znamená to, že v praxi existuje riziko, že štátna správa nie vždy bojuje o najlepších 

uchádzačov na trhu práce.  

Služobným úradom pre zamestnancov okresných úradov je Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky. Personálne činnosti pre okresné úrady vo veciach právnych vzťahov upravujúcich 

služobný pomer v súčasnosti zabezpečujú personálne útvary príslušných Centier podpory 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zamestnanci personálnych útvarov však nie sú 

personalistami v pravom slova zmysle. Súčasný systém z nich urobil len administratívnych 
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pracovníkov, ktorí nevykonávajú klasické personálne činnosti. Sú zaradení do 5. platovej 

triedy podľa tabuľky platových taríf štátnych zamestnancov. Rovnaké platové zaradenie dnes 

majú aj zamestnanci podateľní na úradoch. 

Adaptácia a vzdelávanie 

Rýchlosť, s akou prichádzajú zmeny do nášho pracovného života, je ohromná. Jediný 

spôsob, ako sa týmto zmenám prispôsobiť, je učiť sa a tým neustále rozvíjať svoje schopnosti 

– získavať nové vedomosti, zručnosti, návyky. (OECD štúdie, 2007) 

Hoci zákono štátnej službepočíta so systematickým prehlbovaním kvalifikácia štátnych 

zamestnancov, súčasný systém vzdelávania nevytvára žiadne rozdiely medzi aktívnymi 

zamestnancami, ktorým záleží na ich odbornom a vedomostnom raste a medzi tými, ktorí sa 

vzdelávaniu zámerne vyhýbajú. Zákon o štátnej službe rozlišuje 2 základné spôsoby 

vzdelávaniazamestnancov: 

 zvyšovaním kvalifikácie - vyšší stupeň vzdelania alebo osobitný kvalifikačný 

predpoklad, ak je to potrebné 

 prehlbovaním kvalifikácie - odborné vzdelávanie s cieľom priebežného udržiavania, 

zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností 

Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov verejnej správy v súčasnosti zabezpečuje Inštitút 

pre verejnú správe (ďalej len Inštitút) so sídlom v Bratislave. Inštitút bol zriadený ako 

príspevková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Od 01.01.2013 však stratil 

právnu subjektivitu a bol začlenený ako stredisko pod Centrum účelových zariadení so sídlom 

v Piešťanoch, ktoré je príspevkovou organizáciou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Činnosť Inštitútu je zameraná najmä na realizáciu odbornej prípravy štátnych zamestnancov 

vymenovaných do štátnej služby a na výklad aktuálnych právnych predpisov pre 

zamestnancov štátnej správy a samosprávy. 

Z výročnej správy Inštitútu za rok 2012 (2013) vyplýva, že vzdelávaním v Inštitúte prešlo 

celkovo 9 440 osôb, z toho 6 200 zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

a orgánov v jeho pôsobnosti. Z celkového počtu vzdelávacích aktivít bolo 76,62 % 

zameraných na zamestnancov štátnej správy, prevažne zamestnancov okresných úradov, 

štátnych archívov a policajtov. Vzdelávanie prebieha najmä na oddeleniach Inštitútu 

v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Po dohode s lektorom sa však vzdelávanie 

uskutočňuje aj v iných mestách, najmä v priestoroch štátnych úradov alebo v účelových 

zariadeniach štátu. Vzdelávanie sa uskutočňuje na základe kontraktu s Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky, na základe ktorého Inštitút v roku 2012 uskutočnil 213 vzdelávacích 

aktivít, ktoré sa zvyčajne opakujú v pravidelných intervaloch. Počet lektorov aktívne 

zapojených do vzdelávacích aktivít v roku 2012 bol 128. Išlo najmä o zamestnancov 

ministerstiev, odborníkov z praxe a osoby z univerzít. Mnohí z lektorov prešli akreditovaným 

vzdelávaním určeným výhradne pre lektorov. Až 79 % vzdelávacích aktivít, uskutočnených 

v roku 2012, trvalo 1 deň. Inštitút plánuje vzdelávacie aktivity v polročných intervaloch. 

Ďalšie vzdelávacie aktivity sú však pripravované priebežne podľa aktuálnych požiadaviek 

a kapacít Inštitútu.  

Samotné vzdelávanie zamestnancov štátnej správy je založené na princípe dobrovoľnosti. 

Z ponuky vzdelávacích aktivít si zamestnanci so súhlasom priameho nadriadeného vyberajú 

tie, ktoré im vyhovujú najviac. Vzdelávanie je založené na aktívnej účasti bez overenia 

získaných poznatkov po ukončení vzdelávania. Počet zamestnancov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v roku 2012 bol 33 941, pričom počet zamestnancov ministerstva, ktorí 

sa zúčastnili vybranej vzdelávacej aktivity, bol 6 200, čo predstavuje iba 18,3 %. Absolventi 

vzdelávania hodnotia lektorov pozitívne a považujú ich za odborníkov. Reálny prínos 

vzdelávania však nikdy nebol predmetom výskumu.  



 

69 

 

Investície do ľudského kapitálu verejnej správy podporuje aj Európska únia, a to 

prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Cieľom týchto investícií je najmä vytvoriť verejné inštitúcie, ktoré budú stabilné 

a predvídateľné, ale zároveň dostatočne flexibilné na to, aby dokázali reagovať na množstvo 

výziev, aby boli otvorené pre dialóg s verejnosťou a aby poskytovali lepšie služby. (European 

Union, 2015)V roku 2015 sa z práve z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia implementoval národný projekt 

s názvom Budovanie kapacít a zlepšenie efektivity verejnej správy. V rámci projektu sa 

uskutočnilo povinnéštvordňové školenie pre určených zamestnancov okresných úradov, 

zamerané na riešenie konfliktov, problémových situácií a interpersonálnych záležitostí. 

Školenia sa zúčastnili všetci zamestnanci odborov živnostenského podnikania. V tomto smere 

ale ide o ojedinelú aktivitu. 

Omnoho širšiu ponuku služieb v oblasti vzdelávania poskytuje súkromný sektor, ktorý 

pružne reaguje najmä na zmeny v legislatíve. Prostredníctvom súkromných spoločností 

prednášajú aj tvorcovia legislatívy, pretože je to pre nich finančne veľmi atraktívne. Cena za 

účasť na týchto školeniach sa pohybuje v desiatkach až stovkách € za osobu. Okresné úrady 

však nemajú dostatok finančných prostriedkov na vyslanie zamestnancov na takéto formy 

vzdelávania. Výsledkom preto často býva, že klienti a splnomocnené osoby z radov 

advokátov disponujú aktuálnejšími poznatkami a širším rozsahom vedomostí, než 

zamestnanci štátnej správy, ktorí o ich právach a povinnostiach rozhodujú. Tento problém sa 

však netýka iba odboru živnostenského podnikania. Ponuka vzdelávania od súkromných 

spoločností navyše býva omnoho pestrejšia a konkrétnejšia. Formy vzdelávania sú taktiež 

rôznorodé: klasické jednodňové a viacdňové semináre a školenia, online kurzy, videoškolenia, 

konferencie a webkonferencie. 

Vytváranie priaznivých pracovných podmienok 

Ak chceme, aby kontrolóri vykonávali prácu efektívne, musíme pozornosť venovať nie len 

vzdelávaniu, ale aj pracovným podmienkam. S tým sú spojené nevyhnutné investície, najmä 

do materiálneho a technického vybavenia. V súčasnosti majú kontrolóri k dispozícii iba 

služobné motorové vozidlá a služobné mobilné telefóny. Živnostenský kontrolóri však 

k zefektívneniu svojej práce nevyhnutne potrebujú aj: 

 prenosný počítač s prístupom na internet,  

 prenosnú tlačiareň, 

 fotoaparát / kameru, 

 základné kancelárske potreby, 

 rozpočtové prostriedky využiteľné na zabezpečovanie dôkazov nevyhnutne potrebných 

pre účely správneho konania a na odhaľovanie protiprávnej činnosti. 

Kontrolóri vykonávajú štátnu službu v pružnom pracovnom čase. Súčasťou priaznivých 

pracovných podmienok by vzhľadom na povahu práce malo byť aj preplácanie nadčasov 

a príspevok na ošatenie a obuv, nakoľko ide o prácu vykonávanú za každých poveternostných 

podmienok. 

Investície do sociálnej a zdravotnej starostlivosti o zamestnancov 

V súčasnosti neexistuje žiadna forma sociálnej a zdravotnej starostlivosti o zamestnancov. 

Investíciou do sociálnych programov sa môže napomôcť zlepšeniu sociálnych väzieb na 

pracovisku a zvýšiť interpersonálnu kompetentnosť kontrolórov. Veľmi populárne 

v súkromnom sektore sú napríklad team-buildingové aktivity.  
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Investície do zdravotnej starostlivosti, napríklad formou pravidelných preventívnych 

prehliadok, môžu pozitívnym spôsobom ovplyvniť početnosť absencií zamestnancov v práci 

z dôvodu práceneschopnosti, alebo dokonca mieru fluktuácie zamestnancov. 

Snaha o udržanie kvalitných zamestnancov 

Vzhľadom na to, že investície do ľudského kapitálu predstavujú nemalý výdavok, je na 

mieste snažiť sa o udržanie kvalitných zamestnancov, do ktorých sme investovali. Takýto 

zamestnanci môžu v budúcnosti pomôcť služobne mladší kolegom v ich osobnom 

a odbornom raste. Udržať kvalitných zamestnancov však nie je jednoduché. Ak si zo 

zamestnancov vychováme odborníkov, tí môžu po čase hľadať uplatnenie na lepšie platených 

pozíciách v súkromnom sektore, prípadne môžu využiť získané vedomosti a skúsenosti vo 

svoj prospech. Základom pre udržanie kvalitných zamestnancov musí byť adekvátne finančné 

ohodnotenie. Zároveň by bolo vhodné, aby boli zamestnanci odmeňovaní za prehlbovanie 

kvalifikácie. Je to prakticky jediný spôsob, ako je možné motivovať zamestnancov 

k vzdelávaniu. 

Záver 

Investície do ľudského kapitálu si vyžadujú dôslednú prípravu a plánovanie, nakoľko tieto 

investície je potrebné robiť dlhodobo. Ich efekt sa navyše prejaví až s odstupom času. Bolo by 

žiaduce, aby bol dopad týchto investícií predmetom dlhodobého výskumu. Na to je však 

potrebné detailne zmapovať súčasný stav ľudského kapitálu, stanoviť merateľné kritéria 

a v pravidelných časových intervaloch merať dosiahnuté výsledky. Medzi merateľné kritéria 

by sme mohli zaradiť: 

 počet vykonaných kontrol za časové obdobie, 

 počet zistených porušení zákona,  

 počet uložených opatrení, 

 počet vydaných rozhodnutí a výška uložených pokút,  

 počet a výška uložených blokových pokút, 

 počet zrušených alebo zmenených rozhodnutí v odvolacích konaniach, 

 počet sťažností na prácu kontrolórov, 

 počet absolvovaných vzdelávacích aktivít, 

 počet „osobodní“ na školeniach, 

 fluktuácia zamestnancov. 

Taktiež odporúčame zaviesť moderné metódy vzdelávania - najmä videoškolenia a online 

kurzy považujeme za vhodnú, finančne nenáročnú a efektívnu formu vzdelávania. Ich 

výhodou je možnosť absolvovať potrebné vzdelávanie aj opakovane. Nepochybne 

zaujímavým by mohlo byť vzdelávanie v spolupráci s univerzitami a vysokými školami 

pôsobiacimi v danom odbore. Investície do vzdelávania však nesmú byť jedinými 

investíciami do ľudského kapitálu. Každá investícia ale musí byť premyslená, inak bude 

zbytočná. Odborný rast kontrolórov je potrebné sledovať najmä pomocou moderných metód 

merania efektívnosti a výkonnosti, napríklad Benchmarking, BSC, CAF a pod. 
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Abstrakt 

V článku je riešená problematika komunikačných zručností riadiacich pracovníkov v školstve. Obsah 

teoretickej časti je zameraný na komunikačné zručnosti všeobecne a na špecifické komunikačné 

zručnosti, ktoré by mali charakterizovať riaditeľa školy, aby mohol efektívne riadiť. V prieskumnej 

časti sú uvedené výsledky prieskumu, v rámci ktorého boli zisťované názory učiteľov na komunikačné 

zručnosti riaditeľa školy.  

Kľúčové slová: komunikačné zručnosti; riaditeľ školy; úroveň komunikačných zručností 

Abstract 

The article deals with the issue of communication skills of people in school management. The content 

of the theoretical part focuses on communication skills in general and on specific communication 

skills which a headmaster should possess in order to beable to manage the school effectively. There 

search part describes the results of a survey through which teachers' views on communication skills of 

their headmaster are investigated.  

Keywords: communication skills; headmaster; level of communication skills 

Úvod 

Pre každého riadiaceho pracovníka sú veľmi dôležité komunikačné zručnosti: hovorenie, 

písanie, prezentovanie, počúvanie, predávanie informácii a presviedčanie. Komunikačne 

zručný manažér dokáže svojím verbálnym a neverbálnym prejavom ľudí  motivovať, naopak 

prejavy nedostatočne rozvinutých komunikačných zručností manažéra môžu ľudí 

demotivovať. Míka (2001) uvádza, že málo manažérov si uvedomuje, ako nedokonalá 

komunikácia negatívne ovplyvňuje motiváciu ľudí. Demotivujúco pôsobia najmä nasledujúce 

komunikačné nedostatky: nevysvetlenie pravidiel, noriem činnosti, neinformovanie o cieľoch, 

súvislostiach a zmysle úloh, neadekvátne používanie cudzích slov, nesprávne a nejasné 

formulácie, jazykové nedostatky, nevhodná proxemika (nevhodný čas, narušovanie osobného 

priestoru a pod.), nezáujem o potreby a názory spolupracovníkov, neschopnosť im načúvať, 

tendencia prijímať informácie iba od „svojich“ ľudí, nepreverovanie vierohodnosti zdrojov, 

nevytváranie podmienok na aktívnu účasť spolupracovníkov na riešenie problémov 

(podceňovanie podriadených), podceňovanie samotného procesu komunikácie, zadržovanie 

a filtrácia informácií na jednotlivých stupňoch riadenia zámerné neinformovanie (vlastných 

zamestnancov ako aj verejnosti) a iné. 

Komunikačné zručnosti 

Iacocca (1991) chápe komunikačné zručnosti ako špecializované schopnosti umožňujúce 

komunikovať, nie sú však prirodzenou súčasťou osobnostnej výbavy človeka, ale tvoria určité 

rozvinutie a zdokonalenie osobnostných dispozícií, určitú nadstavbu, ktorú jednotlivec/ 
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manažér nadobúda buď v živote alebo v  pracovnom procese, tzv. za pochodu, alebo si ju 

osvojuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Psychológovia Hall a Lindzey (1997, In: Szarková, 2008) za základ komunikačných 

zručností považujú vrodené osobnostné dispozície, inteligenčné schopnosti jednotlivca, 

hlavne emocionálnu inteligenciu, ktorá sa všeobecne chápe ako komplexná schopnosť 

skladajúca sa z kombinácie psychických vlastností osobnosti, napríklad dôveryhodnosti, 

presvedčivosti,  otvorenosti,  tolerantnosti, prispôsobivosti, taktnosti, diplomacie. Psychológia 

chápe komunikačné zručnosti ako naučené a skúsenosťou overené komunikačné spôsoby 

a postupy, tzv. komunikačné vzorce, ktoré sú podmienené kultúrou makroprostredia 

(spoločnosti) a mikroprostredia (podnik, rodina), v ktorej jednotlivec žil, alebo žije. 

Komunikačné vzorce sú súčasťou kultúrnych vzorcov a Průcha (2004) ich definuje ako 

„určité naučené schémy uplatňované pri jednaní v určitých situáciách“, ktoré „sa v procese 

transmisie kultúry prenášajú z generácie na generáciu“. Ich podstatným znakom je, že „nie sú 

stále, ale do značnej miery premenlivé a možno ich formovať a rozvíjať podľa potrieb v rámci 

vzdelávacích procesov“ (Bisogno, 2007). 

Szarková (2007) uvádza, že podľa súčasnej zahraničnej odbornej literatúry podstatu 

komunikačných zručností tvoria receptívne a expresívne zručnosti a zručnosť ich striedavého 

používania v komunikácii.Receptívne zručnosti umožňujú jednotlivcovi prijať signál, správu, 

informáciu. Tvoria ich tri zložky/zručnosti, ktoré prebiehajú súbežne: pozorovanie, načúvanie 

a empatia. Receptívne zručnosti vyjadrujú schopnosť alebo pripravenosť receptorov vnímať 

druhú osobu. Spočívajú v schopnosti „naladiť sa“ na príjem informácií bez ich predbežného 

hodnotenia, čo umožňuje priamo komunikovať, vzájomne sa rešpektovať, umožňujú spoločnú 

zodpovednosť za priebeh komunikácie, umožňujú poznať a pochopiť cieľ druhej osoby. 

Medzi konkrétne receptívne zručnosti je možno zaradiť najmä: pozorovanie – t. j. zručnosť 

sledovania deja, schopnosť predpovedať dôsledky jednotlivých činností, schopnosť posúdiť, 

či ide o štandardný alebo jedinečný jav či situáciu, umožňuje zistiť presné informácie 

o správaní, pocitoch a výsledkoch, aktívne počúvanie (načúvanie) – vedomé akceptovanie 

roly príjemcu, cieľom je, aby obidve strany jasne vnímali a pochopili obsah a význam 

povedaného, bez ohľadu na to, či s ním súhlasia, čo umožňuje vypočuť, čo bolo povedané 

a naznačené, určiť kľúčové body oznamu, overiť si správnosť a presnosť pochopenia 

vypočutého – pochopiť názor neznamená s ním súhlasiť, ale umožňuje pokračovať 

v efektívnej komunikácii, empatia predstavuje predovšetkým schopnosť vcítiť sa do situácie 

druhého, schopnosť zistiť a pochopiť pocity a hodnoty, príčiny postojov a správania, čo 

umožňuje oceniť a akceptovať myšlienky, pocity, hodnoty a názory druhých, dať najavo, že 

sme ich pochopili; táto schopnosť vyžaduje určité ďalšie predpoklady, avšak aj keď sa 

nepodarí nadviazať empatický vzťah, je treba dať najavo, že rešpektujeme druhú osobu 

a ceníme si tých skúseností, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú jej správanie, to 

znamená, že empatia nám umožňuje vnímať komunikáciu na úrovni pocitov a hodnôt, čím 

dopĺňa poznatky získané pozorovaním a načúvaním.  

Expresívne zručnosti vyžadujú proaktívny stav vedomia. Ich základom je „dopytovanie 

sa“, ktoré predpokladá viacúrovňové spracovanie prijatých informácií a ich následnú 

distribúciu. Expresívne zručnosti vyjadrujú najmä schopnosť zisťovať a vnášať nové 

informácie, orientovať ich určitým smerom, schopnosť vyjadriť ich obsah a význam, sú preto 

závislé aj jazykovej vybavenosti manažéra, na jeho vyjadrovacích schopnostiach. Medzi 

expresívne zručnosti sa zaradzujú pýtanie sa, kladenie otázok je určitým prechodom medzi 

expresívnymi a receptívnymi zručnosťami, znamená vedieť sa pýtať na informácie a názory, 

umožňuje získať primerane podrobné odpovedi, umožňuje viesť rozhovor, predpokladom je 

prejaviť záujem o to, čo druhá strana hovorí a vyhýbať sa otázkam, na ktoré je možno 

odpovedať „nie“ alebo „áno“, v krízovom manažmente môže táto zručnosť napr. prispieť 

k zapájaniu ľudí do analýzy rizikových faktorov, k zisťovaniu príčin porúch a pod., 
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popisovanie patrí medzi nedocenené komunikačné zručnosti, obsahom ktorej je schopnosť 

identifikovať konkrétne, špecifické príklady správania a jeho dôsledky, umožňuje zaistenie, 

že obidve strany hovoria o tom istom, a aby to vnímali konkrétne, umožňuje ujasniť si 

zameranie diskusie, primerane informovať, ukázať na príklady činností a správania s ich 

vplyvom na výsledky, umožňuje predkladať príklady vo vhodnom rozsahu a vo vhodnom 

čase, najväčšou prekážkou tejto zručnosti sú jazykové nedostatky, nezrozumiteľnosť ako aj 

časté používanie negatívnych hodnotení, negatívnych zovšeobecňovaní, čo môže viesť 

k zníženiu motivácie pri plnení náročných úloh, formulácia rozhodnutí, prijímanie záverov – 

spočíva v schopnosti určiť výsledok, formulovať a objasniť celkový postoj, zrozumiteľne 

formulovať odporúčanie či rozhodnutie, čo umožňuje dospieť k vzájomnému pochopeniu 

a k pochopeniu cieľov a úloh, dosiahnuť odporúčaní, rozhodnutí, eventuálne dohôd 

prijateľných pre obidve strany, pri čom je treba mať na zreteli, že prijímanie záverov resp. 

formulácia rozhodnutí nemôže byť efektívne bez uplatnenia predchádzajúcich zručností. 

Poruchy v receptívnych, expresívnych zručnostiach ako aj ich striedaní, zapríčiňujú 

komunikačné šumy. 

Komunikačné zručnosti riaditeľa školy 

Všeobecne sa uznáva, že práca s ľuďmi je najcitlivejšou a najnáročnejšou činnosťou 

v rámci zabezpečenia účelného chodu každej organizácie, teda aj školy. Nerušný chod školy 

zabezpečuje v prvom rade riaditeľ školy, ktorý nesie zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré 

sa na škole realizujú. Aby dokázal nerušený chod školy zabezpečiť, mal by mať rozvinuté 

komunikačné zručnosti na adekvátnej úrovni. Hlaváčová (2007) uvádza, že riaditeľ školy je 

často nútený prijímať rôzne, často aj nepríjemné rozhodnutia, ktoré sa bezprostredne dotýkajú 

osobných alebo skupinových záujmov zamestnancov a priamo tvárou v tvár ich musí svojim 

podriadeným oznamovať a zdôvodňovať. Preto umenie práce s ľuďmi spočíva vo 

vyhľadávaní ciest a spôsobov, ako spájať záujmy jednotlivcov a kolektívov so záujmami 

školy a spoločnosti prostredníctvom komunikácie. Neexistuje jeden najlepší spôsob ako 

komunikovať s podriadenými. Ale ak riaditeľ chce, aby bola vnútroškolská komunikácia 

úspešná, mal by v rámci jej priebehu odstraňovať neistotu; mal by vystupovať inteligentne 

a sebavedome; anticipovať, čiže predvídať predpokladané reakcie podriadených; mal by byť 

dôveryhodný; mať cit pre zdravú mieru (opakovanie v určitých variáciách a po určitom čase); 

rozširovať kontakty (schopnosť rozširovať svoje aktivity do rôznych sfér, získať si dobré 

meno a spojencov).  

Medzi základné komunikačné zručnosti riaditeľa školy patria: zrozumiteľnosť prejavu 

(jednoduchšie a jasné informácie); overenie efektu vysielania správy (overenie správneho 

pochopenia); kladenie kontrolných otázok alebo opakovanie správy; schopnosť klásť rôzne 

druhy otázok tak, aby vyžadovali využitie odlišných typov myslenia a myšlienkových 

procesov; orientácia na partnera; pozitívny prístup (vytváranie a udržiavanie dôvery – dať 

najavo, že zamestnancovi dôveruje; aktívne počúvanie (schopnosť koncentrácie, ochota 

pochopiť názor a stanovisko partnera, schopnosť čítať medzi riadkami, dávať najavo svoj 

záujem a to verbálne i neverbálne); využitie spätnej väzby – umožniť príjemcovi objasniť 

požiadavku, vyjadriť názor; dávkovanie informácií, aby nedošlo k preťaženiu; efektívne 

načasovanie informácie – zohľadnenie pripravenosti príjemcu; využitie zapojenia 

neformálnych kanálov komunikácie; správne využívať vhodných gest na povzbudenie 

sympatií; používať pri kódovaní a dekódovaní symboly, ktoré sú známe obom stranám; 

schopnosť diagnostikovať potreby, variovať situácie, spoznávať kedy sa stráca záujem, podať 

výklad; byť pozorný k informáciám, vnímavý voči príjemcovi a usilovať sa o empatiu 

a prosociálnosť; ovplyvňovanie presviedčaním, argumentovaním, zmenou vzťahového rámca, 

zjemňovaním ťažkých situácií, predvídaním – anticipovaním námietok (Hlaváčová, 2007). 
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Ako sú rozvinuté spomínané komunikačné zručnosti u riaditeľov škôl bolo zisťované 

prostredníctvom prieskumu.  

Prieskum 

Predmetom prieskumu boli komunikačné zručnosti. Objektom prieskumu boli osoby, ktoré 

zastávajú post riaditeľa školy. Cieľom prieskumu bolo zistiť úroveň komunikačných zručností 

u riaditeľov škôl. 

Prieskumnú vzorku tvorili pedagogickí zamestnanci (učitelia a majstri odbornej výchovy) 

14 škôl, ktorí vyjadrili svoj názor na komunikačné zručnosti riaditeľa školy. Z každej školy 

boli oslovení 10 pedagogickí zamestnanci. V piatich školách pozíciu riaditeľa zastávajú ženy 

a v deviatich školách muži. 

Na zistenie názorov pedagogických zamestnancov na komunikačné zručnosti riaditeľa 

školy bol použitý dotazník. Obsahoval 16 komunikačných zručností, ktoré boli prevzaté 

z publikácie Hlaváčovej (2007) Význam interpersonálnej komunikácie pri riadení školy. 

Pedagogickí zamestnanci mali vyjadriť svoj názor, do akej mieri riaditeľ školy zvláda 

jednotlivé komunikačné zručnosti. Na vyjadrenie mieri mali k dispozícii stupnicu od 1 do 5, 

pričom hodnota 1 predstavovala najnižšiu mieru, hodnota 5 najvyššiu mieru. Zo získaných 

údajov ku každej položke (komunikačnej zručnosti) bol vypočítaný aritmetický priemer.  

V tabuľke 1 sú zdokumentované údaje, získané od podriadených z piatich škôl, v ktorých 

post riaditeľa zastávajú ženy.  

Tabuľka 1  Komunikačné zručnosti riaditeľa školy - ženy 

Zručnosť  č. Ž1 Ž2 Ž3 Ž4 Ž5 Pr. 

1 4,1 4,9 4,8 3,6 3,7 4,2 

2 3,3 4,2 4,1 1,9 3,1 3,3 

3 2,2 4,1 3,9 2,1 2,3 2,9 

4 3,1 2,9 3,1 1,8 3,4 2,8 

5 2,8 4,2 4,3 4,1 3,1 3,7 

6 4,0 1,9 3,8 4,9 4,1 3,7 

7 3,1 2,3 4,1 4,7 2,9 3,4 

8 3,2 4,0 3,8 4,2 3,3 3,7 

9 2,2 4,8 2,2 3,4 2,3 3,0 

10 3,3 4,2 2,9 4,3 3,1 3,6 

11 3,3 3,0 3,4 2,9 3,2 3,2 

12 3,4 4,9 4,1 2,1 3,5 3,6 

13 3,3 3,2 2,5 2,9 3,4 3,0 

14 2,9 4,5 4,4 3,2 3,4 3,7 

15 3,7 4,8 4,1 3,9 4,3 4,1 

16 3,9 4,1 3,9 3,2 4,3 3,9 

Vysvetlivky: 1 Zrozumiteľnosť prejavu. 2 Overenie efektu vysielania správy. 3 Kladenie kontrolných 

otázok alebo opakovanie správy. 4 Schopnosť klásť rôzne druhy otázok. 5 Orientácia na partnera. 

6 Pozitívny prístup. 7 Aktívne počúvanie. 8 Využitie spätnej väzby. 9 Dávkovanie informácií, aby 

nedošlo k preťaženiu. 10 Efektívne načasovanie informácie. 11 Využitie zapojenie neformálnych 

kanálov komunikácie. 12 Správne využívanie vhodných gest. 13 Použitie symbolov, ktoré sú známe 

obidvom stranám. 14 Schopnosť diagnostikovať potreby. 15 Byť empatický. 16 Ovplyvňovanie 

presviedčaním 

Berúc do úvahy priemerné hodnoty, ktoré boli vypočítané pri každej komunikačnej 

zručnosti, ženy - riaditeľky škôl dokážu najlepšie zrozumiteľne podávať informácie (táto 
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komunikačná zručnosti dosiahla hodnotu 4,2 - najvyššiu spomedzi 16 skúmaných 

komunikačných zručnosti) a počas komunikačného procesu sú empatické (hodnota 4,1). 

V rozmedzí hodnôt od 4,0 do 5,0 sa umiestnili len tieto dve komunikačné zručnosti. 

V  rozmedzí hodnôt od 3,0 do 3,9 sa umiestnilo 12 sledovaných komunikačných zručností, čo 

predstavuje dve tretiny zo všetkých skúmaných komunikačných zručností. V rámci tejto 

skupiny podriadení zamestnanci u nich oceňujú orientáciu na partnera, pozitívny prístup, 

využívanie spätnej väzby a schopnosť diagnostikovať ich potreby. U týchto štyroch 

komunikačných zručností bola vypočítaná hodnota 3,7. Vyššia hodnota ako 3,7 bola 

vypočítaná len u komunikačnej zručnosti ovplyvňovanie partnera presviedčaním, konkrétne 

3,9. Viac problémov pri vzájomnej komunikácií majú ženy riaditeľky s efektívnym 

načasovaním informácie a používaním vhodných gest - pri obidvoch bola vypočítaná hodnota 

3,6 , aktívnym počúvaním (3,4), overením efektu vysielanej správy (3,3) a využívaním 

neformálnych kanálov (3,3). V rámci skupiny hodnôt od 3,0 do 3,9 ženám - riaditeľkám 

najviac problémov robí vhodné dávkovanie informácií a výber takých symbolov, ktoré by boli 

známe obidvom stranám. Obidvom komunikačným zručnostiam bola vypočítaná hodnota 3,0. 

Podľa podriadených, najväčšie problémy majú ženy - riaditeľky škôl s kladením kontrolných 

otázok (2,9) a so schopnosťou klásť rôzne druhy otázok (2,8). Z prezentovaných výsledkov 

výskumu vyplýva, že ženy - riaditeľky viac ovládajú lepšie receptívne komunikačné zručnosti 

(empatia, aktívne počúvanie, ovplyvňovanie) ako expresívne (kladenie otázok, použité 

symboly). Ak berieme do úvahy hodnotový priemer 2,5, úroveň zvládanie skúmaných 

komunikačných zručností ženami - riaditeľkami škôl je nadpriemerná.  

Údaje, získané od podriadených z piatich škôl, v ktorých post riaditeľa zastávajú muži sú 

zdokumentované v tabuľke 2.  

Tabuľka 2  Komunikačné zručnosti riaditeľa školy - muži 

Zručnosť  č. M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Pr. 

1 3,5 4,9 4,8 3,1 4,9 4,2 4,7 3,1 4,1 4,1 

2 2,1 4,1 4,9 3,2 3,1 3,9 4,8 3,3 3,2 3,6 

3 2,2 4,8 3,8 2,9 2,9 3,0 4,0 2,9 3,1 3,2 

4 2,5 4,0 4,9 2,1 3,1 4,1 4,9 3,1 2,9 3,5 

5 2,5 4,9 4,0 1,9 3,2 4,5 4,5 2,8 3,2 3,5 

6 3,4 3,9 4,9 2,8 5,0 4,7 4,7 1,3 3,0 3,7 

7 3,3 4,8 4,9 3,0 4,9 4,3 4,9 2,1 4,3 4,0 

8 3,4 4,7 4,7 3,1 4,8 4,7 3,9 1,1 4,0 3,8 

9 3,5 4,8 4,8 3,9 4,9 4,1 4,8 2,2 4,1 4,1 

10 2,0 3,1 4,8 4,1 4,1 4,7 4,3 2,3 3,2 3,6 

11 3,9 2,9 4,1 3,2 2,8 3,8 4,1 2,3 3,0 3,3 

12 2,5 4,1 3,8 4,0 3,9 3,9 3,6 2,5 2,9 3,4 

13 2,1 4,1 4,9 2,9 3,2 3,2 4,9 2,3 1,2 3,2 

14 3,5 4,8 4,7 2,8 2,1 4,6 4,6 1,9 3,4 3,6 

15 4,0 3,8 4,1 4,2 3,8 3,2 4,8 3,4 4,1 3,9 

16 4,3 3,9 3,8 3,1 1,9 2,3 4,7 3,1 3,2 3,4 

Vysvetlivky k tab. 2: 1 Zrozumiteľnosť prejavu. 2 Overenie efektu vysielania správy. 3 Kladenie 

kontrolných otázok alebo opakovanie správy. 4 Schopnosť klásť rôzne druhy otázok. 5 Orientácia na 

partnera. 6 Pozitívny prístup. 7 Aktívne počúvanie. 8 Využitie spätnej väzby. 9 Dávkovanie informácií, 

aby nedošlo k preťaženiu. 10 Efektívne načasovanie informácie. 11 Využitie zapojenie neformálnych 

kanálov komunikácie. 12 Správne využívanie vhodných gest. 13 Použitie symbolov, ktoré sú známe 

obidvom stranám. 14 Schopnosť diagnostikovať potreby. 15 Byť empatický. 16 Ovplyvňovanie 

presviedčaním 
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U mužov - riaditeľov škôl sa komunikačné zručnosti na základe výsledkov prieskumu 

zaradili do dvoch hodnotových skupín: do prvej skupiny v rozpätí od 4,0 do 5,0 boli zaradené 

tri komunikačné zručnosti: zrozumiteľnosť prejavu s priemernou hodnotou 4,1, primerané 

dávkovanie informácií s hodnotou 4,1 a aktívne počúvanie s hodnotou 4,0. Do druhej skupiny 

v rozpätí 3,0 do 3,9 bolo zaradených trinásť sledovaných komunikačných zručností. V rámci 

tejto skupiny muži - riaditelia škôl najlepšie ovládajú schopnosť byť empatický (3,9), často 

využívať spätnú väzbu (3,8), počas komunikácie prejavovať pozitívny prístup (3,7), overovať 

efekt vysielanej správy (3,6), správne diagnostikovať potreby podriadených (3,6), efektívne 

načasovať informáciu (3,6). Kladenie rôznych druhov otázok a orientovanie sa na partnera 

dosiahli zhodne hodnotu 3,5. Ako problematickejšia sa javí schopnosť využívať vhodné gestá 

(3,4), používať neformálne kanály komunikácie (3,3), ovplyvňovať partnera presviedčaním 

(3,4), klásť kontrolné otázky (3,2) a používať symboly, ktoré sú známe obidvom stranám 

(3,2). Tak ako u žien, aj úroveň zvládania sledovaných komunikačných zručností mužmi - 

riaditeľmi škôl je nadpriemerná, ak berieme do úvahy hodnotový priemer 2,5.  

Výsledky prieskumu nie je možné zovšeobecňovať. Sú platné len pre skúmanú skupinu 

osôb. Môžu však podporiť doterajšie výsledky iných výskumov a vyvolať diskusiu.   

Diskusia 

Szarková (2008) uvádza, že komunikačné zručnosti nie sú statické a v procese života 

jednotlivca sa menia, pričom môže dôjsť tak k ich rozvoju ako aj k ich útlmu. Na základe 

získaných výsledkov prieskumu sa toto konštatovanie nedá ani potvrdiť ani vyvrátiť, nakoľko 

bol prieskum realizovaný v jednom časovom období. V budúcnosti by mohol byť realizovaný 

prieskum zameraný na zistenie, či u skúmaných osôb došlo k rozvoju a zdokonaleniu 

komunikačných zručností alebo k ich útlmu. Otvorenú komunikáciu na školách môžu 

podporovať všetky zisťované komunikačné zručnosti riaditeľa. Dá sa súhlasiť s Míkom 

(2001), že otvorená komunikácia v organizácii prispieva k vzájomnej dôvere, 

k spoluzodpovednosti spolupracovníkov za splnenie úloh, čím výrazne ovplyvňuje ich 

motiváciu k dosahovaniu cieľov organizácie. Výsledky prieskumu ukazujú, že úroveň 

zvládania komunikačných zručností u riaditeľov škôl je nadpriemerná, ale aj napriek tomu by 

svoje komunikačné zručnosti mali naďalej rozvíjať, aby proces komunikácie bol efektívny pre 

obidve strany. Rozvoj a zdokonaľovanie komunikačných zručností podporuje ústretovú 

a otvorenú komunikácia s podriadenými. Na rozvoj a zdokonalenie komunikačných zručnosti 

je možné využiť viaceré metódy a nástroje nielen v rámci vzdelávacích a tréningových aktivít 

zameraných rozvoj a zdokonaľovanie komunikačných zručností, ale aj sebavzdelávaním 

a autotréningom (nácvik kladenia otázok, nácvik počúvania s porozumením, aktívneho 

počúvania...). 

Záver 

Komunikačné zručnosti riaditeľa školy by mali byť na vysokej úrovni, ktorá dokáže 

zabezpečiť efektívny priebeh komunikačného procesu s podriadenými. Hlavný dôraz by mal 

byť kladený na to, aby jeho komunikačné zručnosti nepôsobili demotivujúco, ale naopak, aby 

riaditeľ školy dokázal stimulovať podriadených k dosahovaniu cieľov školy. 
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Abstrakt 

Predkladaný príspevok analyzuje postoje vybranej skupiny mladých obyvateľov miest a obcí 

v Slovenskej republike k obci, v ktorej žijú a k ostatným obyvateľom (vrátane posúdenia silných 

a slabých stránok týchto vzťahov). Okrem toho načrtáva možné oblasti budúceho rozvoja 

spoločenských a kultúrnych aktivít v mestách a obciach na základe preferencií obyvateľov s trvalým 

pobytom na spravovanom území. 

Kľúčové slová: vnútorné zdroja rozvoja; mestá a obce; dotazníkový prieskum; Slovenská republika 

Abstract 

The present paper analyzes the attitudes of a select group of young residents of towns and villages in 

the Slovak Republic to the community in which they live and to the other inhabitants (including the 

assessment of the strengths and weaknesses of the link). In addition, it outlines potential areas for the 

further development of social and cultural activities in towns and villages based on the preferences of 

the resident population on the administered territory. 

Key words: factors of development; towns and villages; questionnaire survey; Slovak Republic 

Úvod 

Problematika rozvoja ľudských sídiel z pohľadu dynamiky rozvoja regiónov predstavuje 

súhrn interdisciplinárnych problémov, ktoré vznikajú v dôsledku nerovnomerného vývoja 

spoločnosti. Dediny, mestá a ich teritoriálne zoskupenia sa stávajú súčasťou záujmu nie len 

ich samotných obyvateľov, ale aj lokálnych a národných politikov, medzinárodných 

organizácií a v neposlednom rade aj širokej verejnosti. Vo vzťahu k udržateľnému rozvoju 

miest a obcí a k zvyšovaniu ich konkurencieschopnosti možno za dominantný faktor 

lokálneho rozvoja územia považovať kvalitný ľudský kapitál. Tento faktor je nezanedbateľný 

najmä v podmienkach krajín, v ktorých bol identifikovaný silne diferencovaný ekonomicko-

sociálny rozvoj regiónov. V súvislosti s industriálnym vývojom spoločnosti sú zjavné 

tendencie koncentrácie obyvateľstva z vidieka do miest a nárast miery urbanizácie krajiny. 

V novodobom postindustriálnom období sa stretávame s dôrazom na znalosti ako faktor, ktorý 

sa podieľa na dynamickom rozvoji spoločnosti. To je zároveň dôvod, ktorý ovplyvňuje nárast 

významu tých zložiek spoločnosti, ktoré podporujú rozvoj znalostnej ekonomiky. Za 

najvýznamnejšie sú považované ľudský, sociálny a kultúrny kapitál. 

Cieľom predkladaného príspevku je na základe realizovaného dotazníkového výskumu 

načrtnúť význam ľudského kapitálu ako časti sociálneho kapitálu v súvislosti s rozvojom 

územia najmä vo vzťahu k angažovanosti obyvateľov pri aktivitách zameraných na 

zvyšovanie konkurencieschopnosti a kvality života v mestách a obciach Slovenskej republiky.  
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Teoretické východiská 

Hlavným teoretickým východiskom riešenej problematiky je definovanie podstaty 

a obsahovej náplne pojmu sociálny kapitál a vymedzenie jeho úlohy ako faktora lokálneho 

rozvoja regiónov. F. Fukuyama (2005) vymedzuje sociálny kapitál ako podmnožinu noriem 

kultúry a definuje ho ako „súbor neformálnych hodnôt, či noriem spoločných pre členov 

nejakej skupiny, umožňujúci im vzájomnú spoluprácu.“ Podstatnou črtou takejto definície 

sociálneho kapitálu je, že ak členovia skupiny začnú očakávať, že sa ostatní budú správať 

spoľahlivo a čestne, tak si začnú navzájom dôverovať. A práve dôvera sa javí ako 

najvýznamnejší prvok budovania vzájomných sociálnych vzťahov, ktorých efektom je 

v podmienkach rozvoja regiónov, dosahovanie priaznivého kontinuálneho ekonomického 

rozvoja.  

Všetky druhy kapitálu je totiž možné premieňať na iný druh kapitálu (samozrejme za 

osobitných podmienok). Sociálny a kultúrny kapitál sa dá premeniť na ekonomický, ale aj 

naopak, čo možno považovať za významný prvok miestneho a regionálneho rozvoja. (Janto, 

2013)  

Východiskom sociologického poznávania regiónov sú dediny a mestá – presnejšie ich 

miestne spoločenstvá či sídelné komunity a územné (teritoriálne) spoločenstvá, ktoré sú 

charakteristické pre mikroregióny a regióny. Miestne (lokálne) spoločenstvo, v sociologickom 

chápaní sídelné spoločenstvo, spravidla charakterizujeme ako súhrn osôb žijúcich v rámci 

určitého sídelného priestoru (dediny) či mesta. Societálny kapitál je charakteristický pre 

sociálnu sféru ako ľudský, sociálny, kultúrny, ekonomický, politický, ale aj duchovný 

a intelektuálny kapitál (Gajdoš, Pašiak, 2008, s. 49 – 54). 

Podľa Gajdoša (2015, s. 155) sa potvrdilo, že „novšie trendy indikácie sídelno-

regionálnych špecifík, ale aj disparít poukazujú na potrebu výraznejšieho zohľadňovania 

sociálnej oblasti, teda zohľadňovania aj ľudských, sociálnych, kultúrnych a znalostných 

potenciálov územných jednotiek ako rozhodujúcich faktorov ich udržateľného rozvoja 

a kvality života. Ľudský (sociálny) potenciál územných jednotiek predstavuje viacvrstvový 

faktor (ide o ľudský, sociálny a kultúrny kapitál sídla či regiónu), ktorého pozícia v sídelnom 

a regionálnom rozvoji je významná a prikladá sa mu čoraz významnejšia úloha v miestnom 

a regionálnom rozvoji.“ 

Význam sociálneho kapitálu pre územie spočíva najmä v tom, že vyšší sociálny kapitál 

robí územie zdravšie, obývateľnejšie, produktívnejšie. Okrem toho sú „verejné priestranstvá 

čistejšie, ľudia priateľskejší a ulice bezpečnejšie“ (Putnam, 2000). Rozvinuté sociálne vzťahy, 

vzájomná dôvera posilňujú zodpovednosť za priestor, zvyšujú sociálnu kontrolu, a tým aj 

bezpečnosť, podporujú spoluprácu a umožňujú spoločné aktivity zamerané na zlepšenie 

prostredia (Janto, 2013). 

Materiál a metódy 

Za účelom zistenia postojov obyvateľov miest a obcí k mestu resp. obci, v ktorej majú 

aktuálne trvalý pobyt bol realizovaný v mesiaci november 2015 dotazníkový prieskum. 

Štruktúra otázok dotazníka bola upravená a skrátená podľa už realizovaného širšieho 

sociologického výskumu (Gajdoš, Pašiak, 2008, s. 66), ktorého výskumným zámerom bolo 

„identifikovať, akými societálnymi kapitálmi disponujú skúmané spoločenstvá v sídlach 

vidieckeho charakteru, aké sú formy týchto kapitálov a ako ich možno aktivizovať v prospech 

miestneho a regionálneho rozvoja.“  

Cieľom nami realizovaného dotazníkového prieskumu bolo okrem identifikovania 

významu ľudského kapitálu v regionálnom rozvoji poukázať na špecifické názory skupiny 

študentov po štyroch rokoch štúdia na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Pri kladení 

otázok sme predpokladali, že študenti budú otvorenejší aktívnej spolupráci s orgánmi územnej 
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samosprávy pri územnom rozvoji, keďže z profilu absolventa vyplýva, že po úspešnom 

absolvovaní štúdia mali byť absolventi pripravení riešiť„ najnáročnejšie odborné a analytické 

činnosti v oblasti verejnej politiky a verejnej správy a zároveň by mali byť pripravení na 

možné pôsobenie v riadiacich zložkách a inštitúciách verejnej politiky (vrátane sektorových 

politík) a verejnej správy (najmä štátnej správy a územnej samosprávy)“ (Podmienky 

prijímacieho konania, 2016). 

Výskumná vzorka bola tvorená študentami piateho ročníka UPJŠ v Košiciach Fakulty 

verejnej správy, ktorí absolvovali povinný predmet Regionálna ekonomika a rozvoj II. 

Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 79 študentov, z toho 25 mužov a 54 žien. Pri vyhodnocovaní 

jednotlivých dotazníkov sme nebrali do úvahy pohlavie respondentov (t. j. vyhodnotenie 

obsahuje súčet odpovedí mužov aj žien) a tiež sme nerozlišovali, či je trvalým pobytom 

respondentov mesto alebo obec. Odpovede na otázky vzťahovali respondenti k mestu alebo 

obci, v ktorej mali študenti aktuálne trvalý pobyt. Dotazník bol prezentovaný prostredníctvom 

Power Point prezentácie, pričom respondenti anonymne zaznamenávali odpovede na 

jednotlivé otázky do odpovedných hárkov. Dotazník obsahoval 11 otázok, z toho 4 otvorené 

otázky a 7 uzavretých otázok. 

Výsledky a diskusia 

Prvá časť dotazníkového prieskumu bola venovaná charakteristike osobného vzťahu 

respondentov k obci. Pri zaradení tejto otázky do dotazníkového prieskumu sme vychádzali 

z predpokladu, že vyššia angažovanosť v aktivitách smerujúcich k rozvoju obce je 

u obyvateľov, ktorí majú pozitívny vzťah k obci, v ktorej majú trvalý pobyt. Z výsledkov 

prieskumu (Graf 1) bolo zistené, že veľmi dobrý alebo dobrý vzťah k obci má 74,68 % 

respondentov a 3,8 % respondentov nemá dobrý vzťah k svojej obci.  

 

Graf 1  Vzťah k obci 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Určite je však na zamyslenie (a samozrejme je to podnet na hľadanie dôvodov a nástrojov 

na zlepšenie situácie), že 21,52 % respondentov má ľahostajný vzťah k obci, v ktorej býva. 

Dôsledkom takejto ľahostajnosti môže byť nezáujem o veci verejné, čo z pohľadu participácie 

na rozvoji obce nemožno hodnotiť priaznivo, obzvlášť, ak sme dotazník realizovali v skupine 

študentov, od ktorých sa očakáva, že v praxi budú pôsobiť práve v inštitúciách verejnej 

správy. 

Doplňujúcou otázkou bola otázka zameraná na zistenie dôležitosti vzťahu k obci resp. 

mestu v osobnom živote respondentov. Výsledky vyhodnotenia odpovedí zobrazuje graf 2, 

26,58%

48,10%

21,52% 3,80%

Ako by ste charakterizovali váš osobný vzťah k obci? 

je veľmi dobrý je dobrý je ľahostajný nie je dobrý
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pričom pre viac ako 80 % respondentov má vzťah k obci resp. mestu v osobnom živote 

významné postavenie. Toto zistenie hodnotíme z pohľadu praktického uplatnenia absolventov 

Fakulty verejnej správy veľmi pozitívne.  

Menej početná je skupina respondentov, ktorá tomuto vzťahu neprikladá veľkú (resp. 

žiadnu) dôležitosť. Napriek tomu, že ide len od takmer 20 % podiel študentov, toto zistenie 

potvrdzuje zistenie v predchádzajúcom grafe 1, že takmer jedna pätina respondentov nie je 

intenzívne angažovaná a pravdepodobne ju vôbec nezaujíma diania vo svojej obci.  

 

Graf 2  Dôležitosť vzťahu k obci 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Vzťahy medzi obyvateľmi obce možno považovať za dôležité najmä v súvislosti s ochotou 

miestnych obyvateľov angažovať sa v aktivitách samosprávy zameraných na rozvoj obce. 

Z údajov uvedených v grafe 3 vyplýva, že dve tretiny respondentov hodnotilo vzťahy 

hodnotilo ako dobré alebo skôr dobré sú dobré, pričom z doplňujúcej otvorenej otázky 

zameranej na zistenie predností ľudí v obci bolo zistené, že najpriaznivejšími pozitívnymi 

vlastnosťami spoluobčanov je súdržnosť, priateľskosť, nápomocnosť a pracovitosť. Menšia 

početnosť pozitívnych vlastností bola zaznamenaná pri odpovediach ochota pomôcť, 

kreativita, komunikácia a dobrosrdečnosť.  

Na druhej strane možno pomerne nepriaznivo hodnotiť takmer 25 % podiel respondentov 

hodnotiacich vzťahy medzi ľuďmi v obci ako skôr zlé alebo veľmi zlé. Zaujímavým zistením 

z otvorenej otázky dotazníka zameranej na slabé stránky ľudí v obci je, že až 17 respondentov 

uviedlo ako dôvod nepriaznivých vzťahov medzi obyvateľmi závisť. Ostatné odpovede sa 

vyskytli len v menších početnostiach, pričom išlo o slabé stránky ako ohováranie 

(8 odpovedí), egoizmus, nezáujem, neochota (3 odpovede). Z odpovedí vymedzujúcich slabé 

stránky, ktoré sa vyskytli iba jednotlivo boli uvedené tieto – nízka vzdelanosť, konfliktnosť, 

rozhodovanie ovplyvnené názormi kňaza, falošnosť, alkoholizmus. 

Ďalšia otázka v dotazníku bola zameraná na identifikovanie subjektov (fyzických osôb), 

ktoré sú ochotné pomôcť obyvateľom pri vybavovaní rôznych záležitostí v súčinnosti 

s inštitúciami verejnej správy (napr. rôzne majetkové alebo sociálne problémy, zdravotné 

záležitosti, riešenie rôznych problémov v súvislosti so zamestnaním).  

43,04%

37,97%

15,19%
3,80%

Akú dôležitosť prikladáte svojmu vzťahu k vašej obci/mestu vo 

svojom osobnom živote?

je to pre mňa dôležitý vzťah je to pre mňa vzťah, ktorý má pre mňa istý význam

neprikladám mu veľkú dôležitosť nemá žiadnu dôležitosť
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Graf 3 Vzťahy medzi ľuďmi v obci 
Zdroj: vlastné spracovanie 

V grafe 4 je zobrazený podiel jednotlivých skupín fyzických osôb, na ktoré sa obyvatelia 

najčastejšie obracajú. Najčastejšie sú v spomenutých problémových situáciách respondentami 

kontaktovaní priatelia a známi v obci a príbuzní mimo obce. V odpovediach „na iných“ sa 

najpočetnejšie vyskytovala odpoveď príbuzní v obci a internet. 

Z pohľadu zloženia výskumnej vzorky  je zaujímavé, že len 2,53 % študentov by sa 

obrátilo na poslancov miestneho zastupiteľstva, 1,27 % na známejších úradníkov a nikto 

z respondentov by sa neobrátil priamo na starostu obce. Pôvodným predpokladom bolo, že 

študenti Fakulty verejnej správy budú ochotní iniciatívnejšie a intenzívnejšie komunikovať so 

zodpovednými zástupcami inštitúcií verejnej správy. 

 

Graf 4 Subjekty poskytujúce najčastejšie pomoc pri riešení vybraných problémov 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Zvyšovanie záujmu obyvateľov o dianie v obci je dôležité nie len z pohľadu volených 

predstaviteľov orgánov územnej samosprávy (najmä vo vzťahu k efektívnosti uplatňovaných 

nástrojov marketingu a manažmentu územia), ale aj z pohľadu dlhodobého ekonomicko-

sociálneho rozvoja územia a budovania jeho konkurencieschopnosti v porovnaní s okolitými 

samosprávami.  

5,06%

69,62%

22,78%

2,53%

Ako hodnotíte terajšie vzťahy medzi ľuďmi vo vašej obci 

v každodennom živote?

sú veľmi dobré

sú dobré

sú skôr zlé

sú veľmi zlé

60,76%

21,52%

0,00%

1,27%

2,53% 13,92%

Keď potrebujete pomôcť ..... na koho sa najčastejšie obraciate? 

na priateľov a známych v rámci

obce

na svojich príbuzných mimo obce

na starostu/primátora

na niektorého z poslancov

miestneho zastupiteľstva

na známejších úradníkov

na iných
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V grafe 5 je vyjadrený percentuálny podiel, v akom súhlasia resp. nesúhlasia respondenti 

s načrtnutými problémami vo zvyšovaní záujmu obyvateľov na rozvoji obce.  

Ako najvypuklejší problém sa javí to, že obyvatelia vnímajú svoju pozíciu vo vzťahu 

k rozvoju obce ako pozíciu bezmocnosti a majú pocit, že aj tak nemajú vplyv na rozhodnutia 

volených predstaviteľov obce (tak situáciu vidí až 74,68 % respondentov). Ďalej tento 

subjektívny pocit obyvateľov potvrdzuje aj takmer 57 % podiel odpovedí, ktoré súhlasia 

s tým, že obyvatelia by aj boli ochotní pomôcť, ale o ich pomoc nie je záujem. Z týchto dvoch 

odpovedí respondentov možno vydedukovať jasný signál pre riadiacich ako aj výkonných 

predstaviteľov miestnych samospráv, aby sa snažili vypočuť obyvateľov a aktívne ich 

zainteresovať pri aplikácii opatrení zameraných na rozvoj spravovaného územia. 

 

Graf 5 Problémy zvyšovania záujmu obyvateľov na rozvoji obce  
Zdroj: vlastné spracovanie 

Záverečná časť dotazníkového prieskumu nadväzovala na problematiku participácie 

obyvateľov na živote a dianí v obci. Na spoločenských a kultúrnych podujatiach v obci sa 

zúčastňuje 72,16 % respondentov, avšak takmer 16,46 % respondentov sa vôbec nezúčastňuje 

žiadnych podujatí organizovaných obcou. Dôvodom môže byť nevyhovujúce portfólio 

realizovaných aktivít (respondenti uviedli, že im v obci chýbajú športové, kultúrne a zábavné 

aktivity, ktoré by boli viac zamerané na ich vekovú skupinu). Pozitívne boli hodnotené 

sezónne akcie organizované obcami ako sú napr. rôzne trhy, jarmoky, festivaly, dni obce 

a vybrané športové podujatia.  

Záver 

Prezentované výsledky dotazníkového prieskumu potvrdzujú pozitívnu tendenciu 

dominancie osobnej angažovanosti jednotlivcov voči územiu, na ktorom majú trvalé bydlisko. 

Iba približne jedna štvrtina respondentov vyjadrila nezáujem o svoju obec/mesto a teda od 

tejto skupiny obyvateľov nemožno očakávať ani dobrovoľnú participáciu na veciach 

verejných. V súčasnosti nemožno poprieť významnú tendenciu slobody rozhodovania 

jednotlivca o príslušnosti k určitej skupine a teda k akceptovaniu cieľov skupiny (širšie takúto 

príslušnosť možno chápať aj ako ochotu prispieť k rozvoju územia, v ktorom má jednotlivec 
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trvalý pobyt). To zároveň nemusí znamenať, že jednotlivec je ochotný sa vzdať časti svojich 

názorov, či osobného voľna v prospech spoločných cieľov sociálnej komunity. Nie je nutné sa 

bezvýhradne podriadiť pravidlám určitej sociálnej komunity, ide skôr o využitie dočasnej 

príležitosti urobiť niečo hodnotné pre seba a zároveň pre iných bez nároku a očakávania 

nejakej protihodnoty. A v tejto súvislosti sa vytvára priestor pre aktívny zásah miestneho 

manažmentu (či už na úrovni štátnej správy alebo územnej samosprávy), ktorý by mal 

spočívať v hľadaní spoločných cieľov rozvoja územia ako aj v ponúkaní rôznych formálnych 

či neformálnych nástrojov motivácie zvyšujúcej občiansku participáciu obyvateľov miest 

a obcí. Vychádzajúc z výsledkov realizovaného prieskumu sa vytvára priestor pre aktivity 

samosprávnych orgánov najmä na zlepšovanie komunikácie s obyvateľmi a snahe vypočuť 

podnety občanov a aktívne ich riešiť, zapájaní mladých obyvateľov do rozvojových aktivít na 

území obce a pod.  
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Abstract 

Wskutek zmian ekonomicznych i społecznych jakie są widoczne w Europie oraz tych częściach 

świata, które rozwijają się wg archetypu kultury zachodu, zachodzi szereg zjawisk regresywnych. Do 

nich należy min niekorzystna zmiana struktur demograficznych. Społeczeństwo Europy gwałtownie 

się starzeje i brak już w chwili obecnej typowej dla progresu, zastępowalności pokoleń. Z drugiej 

strony wydłużyła się i to znacznie średnia długość życia i ogólna poprawa stanu zdrowia, czyli 

pośrednio zdolności do pracy. To wszystko sprawia że bardzo istotnym atutem staje się pokolenie; 

srebrnych włosów; czyli inaczej pokolenie wczesnej starości. 

Kluczowe słowa: Pokolenie srebrnych włosów; Europa; aspekt demograficzny; rynek pracy 

Abstract 

As a result economic and social which are visible in Europe and also in other regions of the world 

,which are developing the archetype of Western culture ,there is a series of repressive phenomena. 

People in Europe aging rapidly and already at this moment there are no replacement of generations. 

This makes the importat asset becomes generation of silver hair.  

Key words: Generation silver hair; Europe; demographic aspect; laubor market 

Zmiany industrialne a póżniej postindustrialne w Europie pociągnęły za sobą ,siłą rzeczy 

również cały szereg innych procesów. Obiektywnym procesem który zachodzi w krajach 

rozwiniętych, nie tylko europejskich jest starzenie się społeczeństw. Wskaznik 

demograficzny, zastępowalności wynosi 2,3 dziecka na jedną statystyczną kobietę (Rosset, 

1972, 121) Wyższy od dwóch jest dlatego że droga życiowa dziecka a potem młodego 

człowieka jest zawiła i finalna przeżywalność nie jest bo nie może być 100 procentowa. Znów 

biorąc pod uwagę tylko suche dane statystyczne z tej liczby 2.3, po drodze poprzez śmierć 

;gubi; się po prostu około 0.2. Tu oczywiście różnie to wygląda w rożnych krajach. Bo 

śmiertelność niemowląt w rozwiniętych krajach europejskich, USA, Kanadzie itp, jest bardzo 

niska a z kolei w państwach afrykańskich jest bardzo wysoka. Ale znów w wspomnianych 

państwach rozwiniętych jest znacznie więcej wypadków drogowych itd. 

Reasumując a wracając jednocześnie na grunt europejski proces starzenia się społeczeństw 

a jednocześnie braku zastępowalności pokoleniowej jest już nawet od lat pięćdziesiątych XX 

wieku bardzo widoczny. Tu następowały zmiany jeżeli chodzi o poszczególne kraje. Jeszcze 

w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku .najtrudniejszą sytuację 

demograficzną miała Francja. To było w tym okresie statystycznie najstarsze społeczeństwo 

Europy. Natomiast w drugiej części Europy, Europie Wschodniej, stosunkowo najgorzej 

sytuacja demograficzna wyglądała w ówczesnej NRD oraz Czechosłowacji. 
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Pewną prawidłowością demograficzną jest to że po każdej wojnie a szczególnie wielkiej 

wojnie, jaka była niewątpliwie II Wojna Światowa, następuje demograficzne odrodzenie. 

W Europie ten pierwszy wyż demograficzny to roczniki 1947-1952. (Europejskie kraje 

socjalistyczne, 1975, 87-89) tendencja demograficzna jest widoczna praktycznie we 

wszystkich państwach Europy. Nawet w Szwajcarii czy Szwecji, czyli krajach które w wojnie 

udziału nie brały. Kolejną prawidłowością powinno być że taki wyż demograficzny daje po 

circa dwudziestu latach kolejny… Ta tendencja jest oczywiście niekorzystna dla gospodarki 

jak również polityki społecznej. Bo dla kolejnego wyżu trzeba tworzyć nowe miejsca pracy 

jak również szkoły, ośrodki zdrowia, mieszkania, infrastrukturę techniczną i społeczną. Tym 

niemniej falowanie demograficzne jest sytuacją obiektywną i politycy musza jak się to 

trywialnie mówi, stawić czoła, tym zagadnieniom. (Syrek, 1978, 185 i nast.) Odnotować 

należy jako tendencję obiektywną to że właśnie we Francji, NRD czy ówczesnej 

Czechosłowacji, kolejne wyże demograficzne znacznie się w statystyce spłaszczyły lub, 

prawie nie wystąpiły wcale. To było dość dziwne zjawisko tym bardziej że w innych 

państwach falowanie wyżów demograficznych następowało zgodnie z przewidywanymi 

tendencjami. 

Częściowo można to wytłumaczyć sytuacją że właśnie w wyżej wspomnianych krajach 

nastąpiła już na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku bardzo wyrazna 

poprawa poziomu życia ludności. To jest zjawisko, które jak praktyka społeczna potwierdza 

dość skutecznie przeciwdziała przyrostowi demograficznemu. Przywoływane już tu 

kilkakrotnie NRD miało być swego rodzaju okienkiem wystawowym tzw. ;obozu 

socjalistycznego; wobec zachodu. Czechosłowacja natomiast była tradycyjnie już w Europie 

Wschodniej krajem w którym poziom życia był wysoki i sytuacja demograficzna była tam już 

od wielu dziesięcioleci może nie krytyczna ale wyraznie napięta. W stosunku do znacznie 

większej terytorialnie i ludnościowo Francji, można zauważyć że kraj ten w okresie 

powojennym był wstrząsany kolejnymi poważnymi kryzysami politycznymi. Brak 

jednoznacznych potwierdzeń ale brak stabilizacji również jako swego rodzaju ryzyko 

społeczne nie sprzyja rozwojowi ludnościowemu. 

Jest jeszcze jeden czynnik, który w polityce ludnościowej i demografii odgrywa bardzo 

istotną rolę. Są to migracje, które w pewnych przełomowych momentach odgrywają bardzo 

duże role w całokształcie sytuacji demograficznej poszczególnych państw oraz grup państw. 

II 

Integracja europejska, która oczywiście jest procesem a nie jakimś pojedynczym 

wydarzeniem postawiła problemy ludnościowe tak jak i inne na zupełnie innym poziomie. Tu 

podstawą jest układ z Schengen, który w praktyce umożliwia swobodne przemieszczanie się 

i możliwość zamieszkania jak również podjęcia pracy w każdym z 27 państw Europy. To 

zupełnie nowa jakość chociaż historycznie rzecz biorąc warto przypomnieć że 

niejednokrotnie już w historii kontynentu takie lub podobne możliwości były na porządku 

dziennym. (WHP, 1936, 378) 

Po otwarciu granic i udrożnieniu kanałów przepływu ludzi, nastąpił co można było zresztą 

przewidzieć swego rodzaju eksodus osobowy ze wschodu na zachód. To nie był bynajmniej 

proces nowy bo może w mniejszej skali znany był też już w latach siedemdziesiątych XX 

wieku jako ;drenaż mózgów. Tyle że tamta dawno już miniona fala była procesem znacznie 

bardziej selektywnym. Imigrowali do najbardziej rozwiniętych państw świata przede 

wszystkim ,bardzo wysokiej klasy specjaliści. Tu miejscem imigracji były w pierwszej 

kolejności Stany Zjednoczone a dalej Niemcy, Wielka Brytania itp. Ten proces nie był 

masowy. Na jego tle można było wyróżnić jeszcze jeden nurt. Była to też emigracja sensu 

stricte zarobkowa do tych samych, wyżej państw, ludzi z Polski, Czechosłowacji 

i w mniejszym stopniu z ZSRR do Niemiec i USA. Ten nurt emigracyjny był utrudniony 
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o tyle że państwa stanowiące zródła migracji dysponowały licznymi instrumentami 

politycznymi i administracyjnymi żeby ten strumień migracyjny hamować Dodać trzeba że 

szczególnie w latach siedemdziesiątych XX wieku ten nurt migracyjny regulowały także 

porozumienia polityczne. Przykładem jest chociażby porozumienie polskiego genseka 

z dekady lat siedemdziesiątych Edwarda Gierka z kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec, 

Helmutem Schmidtem w którym w zamian za kolejny kredyt niemiecki polski gensek 

zobowiązał się ;wypuścić do zachodnich Niemiec kolejne 200 000 ludzi, niewątpliwie 

posiadających niemiecką tożsamość narodową. (Januła, 2016, T.1.214-228) 

Tego typu sytuacje mimo że od strony formalnej, epizodyczne też miały finalnie pewien 

wpływ na obraz ludnościowy współczesnej Europy. Wracając natomiast do sygnalizowanego 

już powyżej porozumienia z Schengen jego realizacja w praktyce wpłynęła zasadniczo na 

obraz demograficzny współczesnej Europy. Kraje Europy wschodniej poniosły oczywiste 

w tych warunkach straty bo przecież obok ilości emigrantów, trzeba od razu dodać że gros tej 

zbiorowości to w najbardziej mobilne jednostki .Głównie ludzie młodzi ,wykształceni ,którzy 

wyjechali nie po to żeby zarobić i wrócić ale po prostu żeby zmienić docelowo swoje miejsce 

zamieszkania. 

Największe straty demograficzne poniosła oczywiście Polska i tu trudno się dziwić bo to 

największy pod każdym względem kraj, na wschodzie Europy będący członkiem UE. 

Z szacunków wynika że z Polski wyjechało od czasu wejścia do Unii, aż 3.5 mln ludzi. 

Należy szacować że ok. 90 procent definitywnie. Kierunkami migracji była Wielka Brytania 

a potem kolejno Niemcy Francja, Włochy Beneluks i Hiszpania. Ta kolejność z jednym 

wyjątkiem tzn. Niemcami wskazuje wyraznie że charakter migracji był zarobkowy. Bo gdyby 

to była migracja typowo narodowościowo-genetyczna to pierwszym podmiotem migracji 

byłyby jednoznacznie Niemcy a drugim Francja. 

Znacznie mniej migrantów wyjechało z innych państw Europy Wschodniej. Paradoksalnie 

procentowo dużo z Litwy i Łotwy, chociaż w liczbach bezwzględnych nie są to zbiorowości 

zbyt wielkie. Kolejnym krajem który utracił pokazną liczbę swych obywateli w stosunku do 

liczby ludności są Węgry Reszta nowych państw Unii utraciła już znacznie mniej 

mieszkańców. (Eurostat, 2010, 116) 

Trzeba nadmienić jeszcze że krajem który wskutek migracji utracił i jeszcze sporo 

mieszkańców utraci jest Ukraina. Tu trudno posługiwać się statystykami bo w państwie tym 

które jest de facto w stanie wojny ze znacznie silniejszą od niej Rosją, przede wszystkim 

panuje chaos Ale z szacunków wynika że Ukrainę opuściło już ok. czterech milionów ludzi. 

Kierunki emigracji z Ukrainy są dość konwencjonalne. Olbrzymia większość zmierza do 

Niemiec. Część co prawda deklaruje jako kraj docelowy, Polskę ale jest to kwestia 

dyskusyjna. Bo teoretycznie w Polsce w chwili obecnej znajduje się prawie milion obywateli 

Ukrainy. Ok 200 000 spośród tej liczby w Polsce pracuje całkiem legalnie i raczej sezonowo 

niż na stałe. Ale pozostałe prawie 800 000 tylko ;przepłynęło; przez Polskę, traktując ją jako 

swego rodzaju  kraj tranzytowy. Szukają oni poprawy swego położenia materialnego na 

zachodzie Europy. 

III 

To nie całkiem pełny ale w miarę obiektywny obraz sytuacji demograficznej w Europie. 

Dochodzi do tego jeszcze jeden newralgiczny czynnik, mianowicie statystyczny wiek 

społeczeństw. Już od dawna wiemy że piramidy demograficzne w makroskali pozostają jakby 

obrazem optymalnym do którego powinno się dążyć, ale w praktyce społecznej dość trudnym 

do realnego osiągnięcia. Pozostają one używając pojęć Maxa Webera, czymś w rodzaju 

typów idealnych (Kozyr-Kowalski, 1978, 26-28) 

Powtórzyć należy że społeczeństwo całej Europy, gwałtownie się starzeje. Natomiast obraz 

demograficzny poszczególnych państw jest zróżnicowany. Nawiązując do poprzednich 
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ustaleń, Francja dzisiaj wcale nie znajduje się na końcu europejskiej stawki. Jej 

społeczeństwo wcale już do najstarszych nie należy. Tyle tylko że ;odmłodzenie; swojej 

struktury demograficznej zawdzięcza arabskiej imigracji. To Arabowie z byłych kolonii 

francuskich, głównie Marokańczycy i Algierczycy poprzez swoją coraz liczniejszą i młodszą 

populację wpływają na ten teoretycznie; lepszy ;obraz demograficzny ,byłej już metropolii. 

Posiadanie kilku, nierzadko kilkunastu dzieci w rodzinach muzułmańskich jest swego rodzaju 

normalnością. Bo w swym macierzystym kraju duża liczba dzieci po prostu zabezpiecza, 

przeżycie kilkorga z nich. Natomiast w takim kraju europejskim jak Francja gdzie po prostu 

opieka lekarska prezentuje znacznie wyższy poziom ,przeżywa znacznie więcej… Prawie 

wszystkie. To że zbiorowości muzułmańskie praktycznie się nie asymilują w społeczeństwach 

europejskich to inna ale bardzo drażliwa sprawa. Jak również to że ci ludzie korzystają 

z wszelkich zasiłków socjalnych nic w zamian społeczeństwu nie dając. Jest to po prostu 

wielka patologia na którą brak, przynajmniej na razie skutecznego antidotum. 

Prawie analogicznie sytuacja kształtuje się w Rumuni czy Słowacji. Tu oczywiście tą 

grupę dyspanseryjną stanowią nie Arabowie a Romowie. Też procesy asymilacyjne nie dały 

prawie żadnego rezultatu a koszty utrzymania społeczności romskich po prostu rosną. 

Doświadczenia i to raczej negatywne z Romami sięgają praktycznie średniowiecza. W innych 

krajach mniejszości spatologizowanych jest mniej ale w ostatnich latach odnotować należy 

znaczący przyrost liczby emigrantów głównie z krajów arabskich i obszaru cywilizacji 

islamskiej. 

IV 

Biorąc za przykład kraj w którym starzenie się ludności wywiera już bardzo poważny 

wpływ na obraz życia ekonomicznego i społecznego, można powiedzieć że jednoznacznie 

państwem takim jest Polska. Już w roku 2020 co czwarty mieszkaniec RP będzie miał ponad 

60 lat życia. Na 38 milionową populację aż 9 mln to emeryci i renciści czyli grupy 

pozostające na utrzymaniu całej reszty społeczeństwa. (Rocznik statystyczny GUS, 2015, 

236,289 i nast.) Ponadto pozostająca aktualnie u władzy ksenofobiczna grupa polityczna, 

zamierza zmienić począwszy od czwartego kwartału 2017 roku, obecnie obowiązującą ustawę 

emerytalną. Obecna ustawa przewiduje wspólny dla kobiet i mężczyzn wiek przechodzenia na 

emeryturę 67 lat. Aktualnie przechodzi się jeszcze na emeryturę relatywnie wcześniej, 

szczególnie kobiety bo ustawa przewiduje zwiększanie okresu pracy co roku o jeden kwartał. 

Zatem kobiety przechodzą w 2016 roku na emerytury w wieku 62 lat a w kolejnym roku ma 

być doliczony kolejny kwartał. (Biuletyn ZUS, Nr.43/2/2015) To jednak nie koniec 

emerytalnych ciężarów jakie ponosi społeczeństwo. Bowiem około miliona osób należy do 

grup uprzywilejowanych. Są to przede wszystkim przedstawiciele służb mundurowych. Tu 

przywileje emerytalne są olbrzymie a wywodzą się ze stanu wojennego wprowadzonego w 

Polsce –jeszcze PRL w roku 1981. Co prawda wprowadzono tu pewne reformy, ale i tak 

przedstawiciele popularnej; mundurówki; mogą odejść na emerytury już w wieku czterdziestu 

kilku lat. Biorąc pod uwagę wysokie płace tej grupy ludzi, emerytury w tej zbiorowości są też 

bardzo wysokie w stosunku do całej reszty społeczeństwa. Kolejną uprzywilejowaną 

emerytalnie grupą są górnicy. Pragmatyka tego zawodu jest w Polsce taka że do rzeczywiście 

ciężko pracujących pod ziemia górników węgla, miedzi czy innych kopalin dopisano duże 

zespoły urzędników, szeroko pojętej administracji górniczej, którzy też z przywilejów 

emerytalnych korzystają. Polska jest pod względem asymetrii systemów emerytalnych oraz 

liczebności grup uprzywilejowanych zarówno w liczbach bezwzględnych jak też 

w procentach najbardziej zagrożonym państwem w grupie ;nowych państw UE. (Góra.2014) 

Ale w innych państwach tej szerokiej grupy sytuacja kształtuje się jeżeli spojrzeć na ujęcie 

modelowe, bardzo podobnie. Zatem po prostu grozi już nie tylko kryzys, który de facto jest 
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już na porządku dziennym ale wręcz katastrofa, która doprowadzi nie tylko do załamania się 

systemu emerytalnego, rynku pracy. Ale wręcz całych finansów publicznych. 

Od strony statystycznej problem wygląda następująco. 

W pierwszym półroczu 2016 roku, ludność Polski liczyła 38,426,000. 

Biorąc pod uwagę 10 ostatnich kwartałów czyli 2,5 roku, kwartalny ubytek ludności to 

rząd 15-20 tysięcy. (Roczniki statystyczne GUS, 2013, 2014, 2015) Teoretycznie jest to 

przewaga zgonów nad urodzeniami żywymi ale te liczby nie są sterylnie czyste bo w dalszym 

ciągu, chociaż w chwili obecnej już na niewielką skalę trwa exodus Polaków do bogatszych 

krajów Europy. 

Jeżeli jednak skala ubytków ludności utrzyma się na obecnym poziomie a wiele czynników 

wskazuje na to że tak to w 2035 roku ludność Polski będzie liczyła 36.8 mln a w roku 2060, 

już tylko 32,4. (Prognoza ludnościowa Polski, 2016) Tu jedyną przesłanką jaka może 

zaprzeczyć tym bardzo niekorzystnym tendencjom, jest uwaga metodologiczna ,mianowicie 

to że w zasadzie nie ma sensu sporządzać prognoz demograficznych w przedziale dłuższym 

niż 15 lat… 

Teraz kolejne dane statystyczne. Tym razem przedstawiają w liczbach bezwzględnych 

proporcje ludzi w wieku; produkcyjnym oraz przed i po produkcyjnym. Rzecz jasna jako 

podstawę realną i prawną w tej statystyce przyjęto wiek poprodukcyjny 67lat dla mężczyzn 

i dla kobiet. Czyli przesłankę bardziej korzystną dla systemu ekonomicznego. W ten sposób 

liczby te są bardzo zbliżone do rzeczywistości. Otóż w roku 2013 w wieku produkcyjnym 

było w Polsce 24.2 mln ludzi. W wieku przedprodukcyjnym 7.0 milionów a poprodukcyjnym 

7.1 miliona. Ta proporcja jest jeszcze względnie korzystna chociaż już wskazuje na istotne 

zagrożenia. (Eurostat, 2013, 98) Ale tu trzeba uzupełnić te dane informacją że w 2013 roku 

stopa bezrobocia sięgała 13 procent a pewna część ludzi będąca statystycznie w wieku 

produkcyjnym, faktycznie pobierała renty i emerytury. Stąd ta liczba circa 9 mln emerytów 

i rencistów. Główny udział w tej grupie to właśnie przedstawiciele zawodów 

uprzywilejowanych. 

Tą samą proporcję można przedstawić na podstawie ścisłych wyliczeń na rok 2020. Wtedy 

w wieku produkcyjnym będzie 22,7 mln w wieku przedprodukcyjnym także 7.0 a w wieku 

poprodukcyjnym 8,6 miliona osób. (Prognoza…, 2016, 46-54) 

Kolejne dane wg tych samych kryteriów wyliczono na kolejne dekady. I tak w roku 2030 

w wieku produkcyjnym będzie 21,5 mln. W wieku przedprodukcyjnym 6.2 miliona młodych 

ludzi a w wieku statystycznie poprodukcyjnym już 9.6 miliona osób (Prognoza…, 2016, 56-

60). 

Niekorzystne tendencje będą się znacząco pogłębiały w kolejnych dekadach XXI wieku. 

W roku 2040 w wieku produkcyjnym będzie 19,9 miliona osób w przedprodukcyjnym 5.5 

miliona a poprodukcyjnym już 10,7 miliona Polaków (Prognoza…, 2016, 61-64). 

Natomiast w połowie XXI wieku czyli roku 2050 w wieku produkcyjnym będzie 17,1 

miliona osób, przedprodukcyjnym, tylko 5,2, natomiast w wieku poprodukcyjnym też tyle co 

w roku 2040 ,czyli 10,7 milionów. 

Te liczby mówią same za siebie, ale należy się pewien komentarz. Jeżeli grupie rządzącej 

aktualnie w Polsce uda się do czego zobowiązywali się przecież w kampanii wyborczej, 

obniżyć wiek emerytalny w 2017 roku jak już wspomniano do 65 lat dla mężczyzn i 60 dla 

kobiet, mimo że koncepcja polityczna jest taka że ma to być nie obligatoryjność a tylko prawo 

to wtedy pojawi się praktycznie natychmiast bo już w 2019 roku, sytuacja katastrofalna. Bo 

na każde tysiąc osób w wieku produkcyjnym, będzie przypadało 607 statystycznych osób, 

licząc 65 i 60 lat jako podstawę w wieku poprodukcyjnym. (Eurostat, 2015, 74) Tego ciężaru 

żaden system ekonomiczny mówiąc wprost po prostu nie wytrzyma. 

Tu oczywiście należałoby zapytać ile osób ze zbiorowości statystycznych 65 i 60 latków, 

wybierze dla siebie opcje przejścia na emerytury od razu przy uzyskaniu możliwości 
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prawnych. Tego się po prostu policzyć nie da. Ale i tu trzeba dodać niestety, należy się 

spodziewać że kilka pierwszych roczników, które prawo do emerytury w nowej 

infrastrukturze prawnej uzyskają, wybierze dla siebie rozwiązanie pozornie dobre, czyli 

natychmiastowe przejście w stan spoczynku. To jako konsekwencja spowoduje katastrofę 

finansów publicznych w ciągu dwóch do czterech lat. 

Inne kraje; Nowej Europy; sytuacje mają podobną aczkolwiek nie tak drastyczną jak 

Polska. Ponadto część z nich próbuje racjonalnie i profilaktycznie przeciwdziałać. To znaczy 

w szeregu krajach Nowej Europy rozważane jest wprowadzenie wieku emerytalnego 

w przedziale od 67-70 lat. To jest nieuniknione jeżeli chce się uniknąć ekonomicznej 

i społecznej katastrofy. Również nieuniknionym jest całkowite ograniczenie przywilejów 

emerytalnych dla jakichkolwiek grup społecznych i zawodów. Tu w odniesieniu np. do służb 

mundurowych można rozważyć stosowany już w wielu krajach system preferencyjny tzn. 

przeliczanie przy służbach szczególnie trudnych i wymagających, np. zastosowanie 

przelicznika, zaliczenia półtora miesiąca za rzeczywisty miesiąc etc. 

V 

Jak wykazuje praktyka społeczna, która zawsze jest najlepszym weryfikatorem 

rzeczywistości do pozytywnego wykorzystania pozostaje w szeregu państwach poważny 

potencjał personalny. Są to umownie nazywani ;młodzi emeryci;. 

W ciągu około 25 lat poważnie wzrosła statystyczna długość życia w Europie. Kobiety 

żyją już statystycznie ok. 86-87 lat a mężczyźni jeszcze nieco krócej ale też już sięgają 80 

roku życia. Ta długość życia jest oczywiście zróżnicowana jeżeli chodzi o poszczególne kraje 

Europy. Ale jeżeli chodzi o grupę Nowej Europy to kraje te zniwelowały w ciągu 

ćwierćwiecza bardzo znaczną część statystycznego dystansu jaki dzielił tą grupę od krajów 

Starej Europy. Różnica jaka pozostała a wynika ona głownie z istniejących jeszcze dystansów 

w poziomie życia, systemu ochrony zdrowia oraz trybu spędzania czasu wolnego, też ma 

wszelkie tendencje do ewolucyjnego zatarcia. (Toffler, 2010, 218) 

Okres starości schematycznie można podzielić na starość wczesna i etap póznej starości. 

W tym drugim okresie to jednostka najczęściej potrzebuje opieki innych osób, 

niejednokrotnie nawet opieki paliatywnej. (Gerontologia, 2003, 342) Wtedy rzeczywiście 

osoba będąca w zaawansowanym wieku oraz złym stanie zdrowia niewiele już od siebie 

społeczeństwu może dać. Ale olbrzymia grupa osób pozostająca w grupie ;młodych 

emerytów; może i powinna zostać wykorzystana z korzyścią zarówno dla społeczeństwa jak 

też i dla siebie. 

W literaturze przyjmuje się różne określenia dla tej grupy osób. Nazywa się je ;młodymi 

emerytami;, osobami wczesno starszymi itp. Są jeszcze inne określenia. Coraz bardziej 

przyjmuje się jednak nazewnictwo ;grupa srebrnych włosów;. Pomijając trafność lub nie tego 

określenia, rzeczywista sytuacja społeczna jest taka, szczególnie w Polsce i innych krajach 

Nowej Europy że bez powrotu na rynek pracy znacznej części ludzi z tej grupy 

socjologicznej, społeczeństwa tych krajów, czekają przywoływane już wyżej problemy, nie 

wyłączając katastrofy ekonomicznej i społecznej. 

Analizując znowu sytuację na gruncie polskim. Już w roku 2016 brakuje na rynku pracy 

ok. miliona pracobiorców. Wypełnienie tej luki nie jest i nie będzie łatwe bo szereg stanowisk 

pracy wymaga dużych kwalifikacji i znajomości tematyki. Oczywiście stopa bezrobocia 

w dalszym ciągu oscyluje na poziomie ok. 10 procent ale tu nie można mieć złudzeń. Taki 

margines bezrobocia należy traktować jako swego rodzaju constans bo znaczną część tej 

zbiorowości stanowią ludzie, którzy z rożnych zresztą względów pracy zawodowej nie 

podejmą. 
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Ściągnięcie imigrantów z kierunku wschodniego też jest tylko częściowym lekarstwem. Tu 

chodzi po prostu o kwalifikacje zawodowe, kwalifikacje moralne oraz znajomość 

profesjonalnego języka. 

Jedyną realną rezerwą, aczkolwiek trudną do uruchomienia jest właśnie zbiorowość 

;srebrnych włosów;. Znaczna cześć z pokolenia umownie dzisiejszych 

siedemdziesięciolatków, posiada wysokie kwalifikacje oraz dobry lub względnie dobry stan 

zdrowia. A także inną podstawową przesłankę czyli wolny czas. (Danecki, 1978, 158-167) 

Trudniej natomiast skłonić tych ludzi po prostu do powrotu do pracy. Sposobem może być 

reforma systemu rent i emerytur w zakresie możliwości zarabiania dla emerytów. Jak na razie 

dla roczników i ludzi, którzy przeszli na wcześniejsze emerytury, jest po prostu bariera 

zarobkowa. Póki te grupy funkcjonują a dlatego dajemy tu tryb warunkowy bo przecież nie 

powinno się przechodzić na wcześniejsze emerytury, to należy zawiesić te bariery. Po prostu 

emeryt który chce i może pracować powinien mieć w tym zakresie otwartą drogę. 

Drugi aspekt to godziny pracy. Emeryt pracujący nie zawsze chce pracować przysłowiowe 

osiem godzin. Tu nie tyle państwo ale poszczególni pracodawcy powinni zabiegając o ludzi 

z grupy ;srebrnych włosów; wytworzyć im takie warunki pracy które po prostu odpowiadają 

obu zainteresowanym stronom. Kolejny problem przynajmniej dla części z tej grupy to 

możliwość pracy w domu. Praca przy komputerze czy też innych urządzeniach nie zawsze 

powinna wymagać obecności w niejednokrotnie oddalonym miejscu pracy. Współczesny 

system ekonomiczno-technologiczny daje też niejednokrotnie możliwość traktowania pracy, 

typowo zadaniowo .Tzn. pracownika rozlicza się z wykonanego zadania ,wyniku pracy. A nie 

z czasu spędzonego w miejscu pracy. 

Szacuje się że w chwili obecnej z 9 mln, emerytów w Polsce mogłoby realnie powrócić na 

rynek pracy od 3,5 do 4 milionów. Oczywiście w sposób zróżnicowany tj. w pełnym czy też 

cząstkowym wymiarze czasu pracy Tego typu powroty już są widoczne w takich 

specjalnościach jak lekarze, pracownicy naukowi, konstruktorzy, programiści i jeszcze 

w wielu innych specjalnościach. Dane jakie można podać to też tylko szacunki. Otóż szacuje 

się że około 350 tysięcy ludzi formalnych emerytów, powróciło w różnych formach na rynek 

pracy. Czyli ok. 10 procent całej możliwej do zagospodarowania populacji ;srebrnych 

włosów;. Pozostaje więc do zagospodarowania olbrzymia większość tej znaczącej 

zbiorowości. 

Można wskazać na jeszcze jeden ważny aspekt w kategoriach potrzeby zagospodarowania 

tej ważnej zbiorowości. Mianowicie edukacyjny. W sytuacji kiedy brakuje i to bardzo 

w praktyce gospodarczej; tokarzy, frezerów, ślusarzy i jeszcze wielu innych 

wysokokwalifikowanych pracowników, można z powodzeniem zatrudnić wielu spośród 

przedstawicieli pokolenia ;srebrnych włosów; jako instruktorów i nauczycieli zawodu. 

Technologie praktycznie się nie zmieniły i nic nie zastąpi praktycznych umiejętności 

w zakresie technologii obróbki skrawaniem i szeregu innych technologiach. Szczególnie 

w sytuacji kiedy decydenci polityczni wreszcie zrozumieli że kształcenie zawodowe jest po 

prostu niezbędne a przyjęta kiedyś i pózniej kontynuowana, praktyka kształcenia przede 

wszystkim na poziomie wyższym i to w dość enigmatycznych specjalnościach 

z zarządzaniem na czele to po prostu utopia. 

W państwach Starej Europy zagospodarowanie pokolenia ;srebrnych włosów; funkcjonuje 

i to z dobrym skutkiem od wielu lat. Oczywiście trzeba na problem spojrzeć również od 

strony majątkowej zainteresowanych. Ale znane są przecież i to wcale nie tak odosobnione 

wypadki typu że dyrektor banku, który przeszedł na emeryturę, wysoką oczywiście, zakłada, 

niewielką piekarnię. Na pewno również dla zysku. Ale przede wszystkim po to żeby być dalej 

czynnym zawodowo, pozostawać w dobrym stanie psychicznym itd. Takie przypadki 

w krajach Nowej Europy oczywiście są. Ale jeszcze niezbyt liczne. Chodzi o to żeby 

wytworzyć warunki organizacyjne po to żeby pewne  grupy z szeroko rozumianej 
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społeczności ;srebrnych włosów; mogły inwestować, zatrudniać siebie, rodziny oraz 

oczywiście innych. To bardzo pozytywny aspekt. 

Konkludując trzeba jednoznacznie stwierdzić że wytworzenie warunków dla uruchomienia 

mobilności społeczności ;srebrnych włosów; to jeden z kluczowych aspektów dla gospodarek 

i społeczeństw w krajach Nowej Europy. W szeregu sytuacjach problem ten ma znaczenie nie 

mniejsze niż reformy systemu edukacji czy też całokształt potrzebnych przecież permanentnie 

reform gospodarczych 
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Abstrakt 

Vzhľadom na nárast migrácie sa rozvoj interkultúrnej komunikačnej kompetentnosti v pracovnom 

prostredí stáva stále dôležitejším. V príspevku mapujeme interkultúrnu kompetentnosť študentov 

verejnej správy a nimi najčastejšie percipované problémy vznikajúce v procese komunikácie s ľuďmi 

pochádzajúcimi z inej kultúry. Vzorka 146 študentov uvádza, že hlavnými problémami komunikácie 

s cudzincami sú nedostatočné jazykové znalosti a slabé pochopenie cudzej kultúry. Pri komunikácii 

s ľuďmi pochádzajúcimi z inej kultúry považujú za dôležité najmä znalosť cudzieho jazyka, toleranciu 

kultúrnych rozdielov a rešpekt k hodnotám iných kultúr. 

Kľúčové slová: interkultúrny kontakt; interkultúrna komunikácia; interkultúrna kompetentnosť 

Abstract 

Due to the increased migration, the development of intercultural communication competency in the 

workplace becomes increasingly important. In this paper we try to survey the public administration 

students’ intercultural competence and the perceived common problems that arise in the process of 

communicating with people coming from another culture. A sample of 146 students indicates that the 

main problems of communication with foreigners are the inadequate language skills and poor 

understanding of foreign cultures. When communicating with people coming from another culture the 

most important aspects are the following ones; proficiency in a foreign language, tolerance for cultural 

differences, and respect for values of other cultures. 

Key words: intercultural contact; intercultural communication; intercultural competence 

Úvod 

Výskumníkom zaoberajúcim sa interkultúrnou komunikačnou kompetentnosťou sa 

v uplynulých desaťročiach podarilo identifikovať základné poznatky a zručnosti potrebné pre 

to, aby sa jedinec stal interkultúrne kompetentným komunikátorom (Kealey, 2015). Samotný 

termín interkultúrna komunikačná kompetentnosť odkazuje na schopnosť efektívne a vhodne 

komunikovať s príslušníkmi iných národných kultúr na základe poznania a rešpektovania 

kultúrnych špecifík partnera. Stručne povedané, interkultúrna komunikačná kompetentnosť je 

„schopnosť myslieť a konať interkultúrne primeranými spôsobmi“ (Hammer, Bennett, 

Wiseman, 2003, s. 422).  

Interkultúrna komunikačná kompetentnosť je popisovaná ako koncept tvorený viacerými 

komponentmi. K častejšie uvádzaným základným elementom patria kognitívny, behaviorálny 

a afektívny komponent (Arasaratnam, 2009; Grazulis, Markuckiene, 2014a), či motivácia 

vytvárať vzťahy a vstupovať do rôznych typov interakcií s ľuďmi pochádzajúcimi z rôznych 

kultúr (Spitzberg, 2000). Na základe rozhovorov s respondentmi pochádzajúcimi z 15 krajín, 

Arasaratnam a Doeffel (2005) identifikovali faktory, ktoré prispievajú k interkultúrnej 
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komunikačnej kompetentnosti, a to empatiu, motiváciu, senzitivitu, aktívne počúvanie, 

predchádzajúcu medzikultúrnu skúsenosť, globálnu perspektívu ako opozitum etnocentrizmu 

a komunikáciu zameranú na druhého. 

Výskumníci študujúci medziskupinový a interkultúrny kontakt realizovali rozsiahly 

výskum, primárne zameraný na vzťahy medzi skupinami, podmienky kontaktu a redukciu 

predsudkov (Allport, 2004; Hulualani, 2008). Počet štúdií o interkultúrnom kontakte, najmä 

analyzujúcich interkultúrny kontakt z perspektívy interkultúrnej kompetentnosti, je však 

značne limitovaný (Peng, Wu, 2016). Viacerí autori študujú vplyv interkultúrneho kontaktu 

na  postoje a zručnosti zahraničných a hosťujúcich študentov (napr. Campbell, 2012). 

Cieľom tejto štúdie bolo zmapovať interkultúrnu kompetentnosť študentov, s fokusom na 

vzťah medzi interkultúrnou kompetentnosťou študentov a vyhľadávaním interkultúrneho 

kontaktu. 

Metóda 

Vzorka 

Sto štyridsaťšesť študentov verejnej správy vo veku od 21 do 26 rokov (priemerný vek 23 

rokov, štandardná odchýlka 0,92 roka) bolo vybraných príležitostným výberom. Vo vzorke 

prevažovali ženy (76,7 %), väčšina respondentov bola slovenskej národnosti (97,9 %), len 

jeden respondent bol maďarskej národnosti a dvaja respondenti svoju národnosť neuviedli. 

Respondenti uvádzali, že ovládajú jeden až 5 cudzích jazykov, pričom v priemere ovládajú 

1,9 cudzích jazykov (štandardná odchýlka 0,81). V predchádzajúcom akademickom roku 

43,8 % respondentov navštevovalo predmet interkultúrna komunikácia. 

 

Dotazník 

Dotazník interkultúrnej kompetentnosti (Grazulis, Markuckiene, 2014a) tvorili tri bloky 

otázok, ktoré sa týkali hodnotenia poznatkov (8 položiek, pričom v pôvodnom dotazníku bolo 

10 položiek; napr. „Viem, ktoré konverzačné témy sú vhodné a nevhodné pri rokovaní 

s ľuďmi z iných kultúr.“), zručností (5 položiek; napr. „Všímam si a uvedomujem si, čo som 

sa naučil/a z komunikácie s ľuďmi iných národností.“) a postojov respondentov (6 položiek; 

napr. „Myslím, že je potrebné tolerovať náboženskú rozmanitosť.“). Inými slovami, nástroj 

meral kognitívny, behaviorálny a afektívny komponent interkultúrnej komunikačnej 

kompetentnosti. Pri hodnotení položiek bola využitá päťbodová Likertova škála súhlasu (od 

1 = rozhodne súhlasím do 5 = rozhodne nesúhlasím). Vnútorná konzistentnosť dotazníka 

meraná pomocou Cronbachovej alfy vykazovala v originálnej štúdii vysoké hodnoty (0,93 pre 

poznatky, zručnosti 0,95, postoje 0,91). V našej štúdii boli hodnoty Cronbachovej alfy nižšie, 

avšak všetky vyššie ako 0,7 (0,74 pre poznatky, zručnosti 0,72, postoje 0,76). 

Ďalší blok otázok obsahoval osem položiek predstavujúcich hlavné zložky interkultúrnej 

kompetentnosti (Gražulis, Markuckiene, 2014b) a 9 položiek predstavujúcich možné príčiny 

problémových situácií pri komunikácii s ľuďmi pochádzajúcimi z inej kultúry (Gražulis, 

Markuckiene, 2014c). Pri hodnotení bola využitá päťbodová Likertova škála súhlasu (od 

1 = súhlasím do 5 = nesúhlasím). 

Interkultúrny kontakt bol zisťovaný pomocou troch otázok zisťujúcich frekvenciu 

komunikácie s ľuďmi pochádzajúcimi z inej kultúry, počet blízkych priateľov z inej kultúry 

alebo inej etnicity (respondenti uvádzali ich iniciálky) a počet pobytov v zahraničí dlhších ako 

dva týždne. 

Na zisťovanie vzťahu medzi zložkami interkultúrnej komunikačnej kompetentnosti 

a vyhľadávaním interkultúrneho kontaktu bol použitý  Spearmanov korelačný koeficient. Dáta 

boli analyzované pomocou softvéru SPSS 24. 
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Výsledky 

Pri hodnotení kognitívnej zložky interkultúrnej komunikačnej kompetentnosti respondenti 

referovali najvyššiu mieru znalostí pri položke „Viem ako sa vhodne správať pri stole“ 

(priemer 1,90; SD = 0,70; najvyššiu mieru súhlasu uviedlo 29,7 % respondentov). Vyššie 

priemerné hodnoty korešpondujúce s dobrým hodnotením uvádzali taktiež pri položkách 

týkajúcich sa znalosti dres kódu pre obchodné rokovania (priemer 2,26; SD = 1,00) 

a predstavenia sa a oslovenia ľudí z iných kultúr pri prvom kontakte s nimi (priemer 2,43, 

SD = 0,83). Na druhej strane, najmenšie znalosti respondenti referovali pri pozdravení 

zahraničného obchodného partnera pri slávnostnej príležitosti a v akých prípadoch je vhodné 

zaslať aj darček (priemer 3,14; SD = 0,91) a písaní obchodných listov zahraničným partnerom 

(priemer 3,21; SD = 0,86). Tieto znalosti má len jeden z 25 až 50 respondentov (4,1 %, resp. 

2,1 % respondentov označilo odpoveď „rozhodne súhlasím“).   

Pri sebaposudzovaní behaviorálnej zložky interkultúrnej komunikačnej kompetentnosti sa 

priemerné skóre položiek pohybovalo v rozpätí od 2,07 do 2,98, pričom najpozitívnejšie 

hodnotenie bolo referované pre položku „Všímam si a uvedomujem si, čo som sa naučil/a 

z komunikácie s ľuďmi iných národností“. Najnižšiu mieru súhlasu respondenti referovali pri 

výrokoch týkajúcich sa riešenia konfliktov a reagovania v neočakávaných situáciách, v oboch 

prípadoch vyplývajúcich z kultúrnych rozdielov. 

Najvyššie hodnotenie kompetentnosti respondentmi bolo zaznamenané pre afektívny 

komponent (priemer od 1,56 do 1,93 pre päť zo šiestich položiek). Najvyššiu mieru súhlasu 

respondenti referovali pre snahu nájsť vhodný spôsob komunikácie s ľuďmi pochádzajúcimi 

z iných kultúr, aby ich neurazili. Odpovede poukazujú na pomerne vysokú mieru tolerancie 

ku kultúrnym rozdielom, rasovej a náboženskej diverzite. Na druhej strane, pri nadväzovaní 

nových kontaktov by dal prednosť osobe pochádzajúcej z inej kultúry ako jedincom tej istej 

národnosti iba jeden z piatich respondentov (priemer 2,66, SD = 1,16). 

Pri komunikácii s ľuďmi pochádzajúcimi z inej kultúry považujú respondenti za dôležité 

najmä znalosť cudzieho jazyka (65,8 % respondentov označilo najvyššiu mieru súhlasu), 

rešpekt k hodnotám iných kultúr (58,2 %), toleranciu kultúrnych rozdielov (55,5 %) a znalosť 

ako vyjadriť zdvorilosť (43,8 %).  

Tabuľka 1  Hlavné zložky interkultúrnej kompetentnosti podľa percipovanej dôležitosti 

Pri komunikácii s ľuďmi pochádzajúcimi z inej 

kultúry je dôležité 
priemer SD 

% 

najvyššie 

hodnotenie 

... znalosť cudzieho jazyka 1,47 0,77 65,75 

... rešpekt k hodnotám iných kultúr 1,49 0,67 58,22 

... tolerancia kultúrnych rozdielov 1,49 0,58 55,48 

... znalosť ako vyjadriť zdvorilosť 1,69 0,72 43,84 

... zvládanie nových situácií 1,88 0,77 34,25 

... flexibilita 1,94 0,75 28,77 

... schopnosť učiť sa z prežitých situácií 1,98 0,80 28,77 

... byť si vedomý najvýznamnejších historických 

a sociálnych javov iných krajín 2,06 0,83 26,71 

 



 

97 

 

Zaujímalo nás tiež, ako respondenti vnímajú potenciálne bariéry, ktoré sa môžu pri 

interkultúrnej komunikácii vyskytnúť. Ako možno vidieť v tabuľke 2, podľa respondentov sú 

najčastejšími príčinami problémov nedostatočné jazykové znalosti (57,5 % respondentov 

označilo najvyššiu mieru súhlasu s položkou) a slabé pochopenie inej kultúry (30,1%).  

Tabuľka 2  Problematické aspekty interkultúrnej komunikácie 

Najbežnejšie príčiny problémov vznikajúcich 

v procese komunikácie s ľuďmi pochádzajúcimi   

z inej kultúry 

priemer SD 

% 

najvyššie 

hodnotenie 

... nedostatočné jazykové znalosti 1,64 0,88 57,53 

... slabé pochopenie cudzej kultúry 1,99 0,86 30,14 

... rozdielne tabu témy 2,12 0,90 24,66 

... rozdielne náboženstvo 2,16 0,99 29,45 

... rozdielny temperament 2,23 0,95 23,97 

... zlé pochopenie etikety 2,23 0,92 18,49 

... rozdielne vnímanie vzťahov medzi nadriadenými 

a podriadenými 2,24 0,93 20,55 

... rozdielny štýl neformálnej komunikácie 2,32 0,95 17,12 

... rozdielne spôsoby rozhodovania 2,75 1,01 11,64 

Predpokladali sme, že medzi interkultúrnou komunikačnou kompetentnosťou študentov 

a vyhľadávaním interkultúrneho kontaktu existuje pozitívny vzťah. Predchádzajúce skúsenosti 

s inými kultúrami sme zisťovali pomocou troch položiek. Takmer denne komunikuje 

s niekým, kto pochádza z inej kultúry 5,5 % respondentov, niekoľko krát do mesiaca 17,9 % 

a niekoľko krát do roka 51,7 % respondentov. Približne polovica respondentov (44,8 %) nemá 

blízkych priateľov, ktorí sú z inej krajiny alebo inej rasy či inej národnosti. Priemerný počet 

priateľov s iným kultúrnym pozadím bol 1,48 (so štandardnou odchýlkou 2,14, maximálna 

hodnota 15). Takmer štvrtina respondentov (23,6 %) ešte nebola v zahraničí na obdobie 

presahujúce dva týždne. Minimálne päť dlhších pobytov referovalo 13,7 % respondentov. 

Tabuľka 3  Vzťah interkultúrnej komunikácie a interkultúrneho kontaktu 

Interkultúrny kontakt 
Interkultúrna kompetentnosť 

poznatky zručnosti postoje 

Frekvencia komunikácie s ľuďmi 

pochádzajúcimi z inej kultúry 
0,30** 0,46** 0,22** 

Pobyty v zahraničí dlhšie ako 2 týždne 0,18* 0,18* 0,14 

Počet priateľov z inej krajiny alebo inej 

rasy / etnicity 
0,25** 0,29** 0,17* 

Pozn.: * p < 0,05,  ** p < 0,01 
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Vzhľadom na charakter údajov (dáta neboli normálne rozložené, resp. poradová úroveň 

merania) na zistenie vzťahu medzi jednotlivými komponentmi interkultúrnej komunikačnej 

kompetentnosti a vyhľadávaním interkultúrneho kontaktu sme použili Spearmanov korelačný 

koeficient (tab. 3). Dáta boli prekódované tak, že vyššie hodnoty sa spájajú s vyššou mierou 

interkultúrnej kompetentnosti a interkultúrneho kontaktu. 

Na základe korelačnej matice len jeden zo vzťahov nie je štatisticky významný, a to vzťah 

medzi postojmi, teda afektívnou zložkou interkultúrnej komunikačnej kompetentnosti 

a počtom pobytov v zahraničí trvajúcimi dlhšie ako dva týždne. 

Diskusia 

V súčasnej spoločnosti je komunikácia s ľuďmi s odlišným kultúrnym pozadím takmer 

každodennou záležitosťou. Nie je preto prekvapujúce, že interkultúrna komunikačná 

kompetentnosť sa stáva dôležitou aj v pracovnom kontexte. Vysokoškolské vzdelávanie by 

malo poskytnúť študentom možnosť získať medzinárodné skúsenosti, ale aj poznatky, ktoré 

môžu neskôr v praxi využiť pri kooperácii so zahraničnými partnermi a klientmi. Cieľom tejto 

štúdie bolo zmapovať interkultúrnu kompetentnosť študentov verejnej správy, s fokusom na 

vzťah medzi interkultúrnou kompetentnosťou študentov a vyhľadávaním interkultúrneho 

kontaktu.  

Respondenti pri sebahodnotení elementov kognitívnej zložky interkultúrnej komunikačnej 

kompetentnosti (poznatkov) najvyššie hodnotili svoju schopnosť vhodne sa správať pri stole, 

znalosť dres kódu pre obchodné rokovania a znalosť ako sa predstaviť a osloviť ľudí z iných 

kultúr. Týmto trom elementom dala najvyššie hodnotenie aj tretina respondentov v štúdii 

Grazulisa a Markuckieneovej (2014a). Pri dvoch položkách dotazníka respondenti v priemere 

nesúhlasili s formuláciou položiek, týkajúcich sa poznatkov o iných kultúrach. Respondenti 

referovali vysokú mieru tolerancie k ľuďom s odlišným kultúrnym pozadím. Jeden z piatich 

respondentov by pri vytváraní nových kontaktov neuprednostnil ľudí vlastnej národnosti. 

Komunikácia s ľuďmi pochádzajúcimi z inej kultúry, sa zvyčajne spája s potrebou použiť 

pri komunikácii cudzí jazyk. Poznatky, vrátane jazykových znalostí, predstavujú jednu zo 

zložiek interkultúrnej komunikačnej kompetentnosti. Respondenti uvádzali, že ovládajú jeden 

až päť cudzích jazykov (jeden respondent). Zistenie, že 34,3 % respondentov uvádza znalosť 

iba jedného cudzieho jazyka, je prekvapujúce. Keďže na väčšine stredných škôl sa povinne 

vyučujú dva jazyky, domnievame sa, že niektorí respondenti uvádzali len jazyky, ktoré 

ovládajú na vyššej úrovni. Referované počty cudzích jazykov mohlo ovplyvniť aj rozdielne 

vnímanie českého jazyka ako cudzieho jazyka. 

Podľa respondentov sú jazykové znalosti dôležitou zložkou interkultúrnej komunikačnej 

kompetentnosti, pričom ich nedostatok predstavuje príčinu problémov, ktoré sa počas 

komunikácie môžu objaviť. Podobne v štúdii realizovanej Grazulisom a Markuckieneovou 

(2014a) respondenti za najbežnejšiu bariéru považovali nedostatočné jazykové znalosti, 

nasledované rozdielnym štýlom neformálnej komunikácie a rozdielnymi spôsobmi tvorby 

rozhodnutí, ktoré naši respondenti považovali za najmenej problémové aspekty interkultúrnej 

komunikácie z predloženého zoznamu. Viac ako polovica respondentov rozhodne súhlasí 

s tým, že dôležitou zložkou sú aj rešpekt k hodnotám iných kultúr a tolerancia kultúrnych 

rozdielov. Práve slabé pochopenie inej kultúry je považované za druhý najbežnejší problém 

pri komunikácii s ľuďmi pochádzajúcimi z inej kultúry. 

Čo sa týka frekvencie interkultúrneho kontaktu, necelá štvrtina respondentov (23,4 %) 

komunikuje s ľuďmi z iných kultúr niekoľko krát do mesiaca. Každý štvrtý respondent 

(24,8 %) sa však zaradil do kategórie „vôbec“ nekomunikujem s ľuďmi pochádzajúcimi z inej 

kultúry. Predpokladali sme, že interkultúrny kontakt súvisí so stupňom interkultúrnej 

komunikačnej kompetentnosti. Podľa našich očakávaní existuje vzťah medzi interkultúrnou 

komunikačnou kompetentnosťou a frekvenciou komunikácie s ľuďmi z iných kultúr, ako aj 
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počtom priateľov pochádzajúcich z inej kultúry alebo inej etnicity. Medzi dlhšími pobytmi 

v zahraničí a postojmi nie je štatisticky významný vzťah. Podobne Peng a Wu (2016) zistili, 

že v ich modeli priamy kontakt aj nepriamy kontakt (sprostredkovaný rodinou, učiteľmi, či 

prostredníctvom médií a kultúrnych produktov ako sú filmy, knihy a pod.) majú pozitívny 

vplyv na interkultúrnu komunikačnú kompetentnosť študentov, pričom neskorší je dôležitejší 

ako skorší kontakt. 

 Pri interpretácii prezentovaných údajov je potrebná opatrnosť. Jedným z limitov je, že 

43,8 % respondentov navštevovalo predmet interkultúrna komunikácia, ktorý by mal prispieť 

k rozvoju interkultúrnej kompetentnosti študentov. Zároveň, vzhľadom na interkultúrne 

skúsenosti participantov študujúcich na fakulte s nízkou kultúrnou diverzitou, vzorka 

predstavuje pomerne homogénnu skupinu. Dáta boli získané pomocou dotazníka založeného 

na sebaposudzovaní, a tak sa na štúdiu vzťahujú aj limity spojené so sebaposudzovaním. 

Záver 

Cieľom výskumu bolo zistiť mieru interkultúrnej kompetentnosti študentov verejnej správy 

a aký je vzťah medzi interkultúrnou komunikačnou kompetentnosťou a vyhľadávaním 

interkultúrneho kontaktu. Zistili sme, že existuje malý až stredne silný vzťah medzi 

interkultúrnou komunikačnou kompetentnosťou a frekvenciou interkultúrnych kontaktov. 

Výsledky ukazujú, že napriek nedostatkom vzťahujúcim sa na poznatky o iných kultúrach 

a zručnosti rýchlo reagovať v neočakávaných situáciách (zvlášť pri výskyte konfliktov 

a v nových situáciách), respondenti demonštrovali relatívne vysoký stupeň tolerancie voči 

ľuďom pochádzajúcim z odlišného kultúrneho prostredia. Výsledky naznačujú dôležitosť 

komunikácie s ľuďmi z iných kultúr pre proces rozvoja interkultúrnej komunikačnej 

kompetentnosti. 
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Abstract 

Economic theory sees the place of man in the economic processes as a producer and as a consumer. 

The position of homo oeconomicus as a producer is linked to the capital, which led to the theory of 

human capital that finds its roots in W. Petty and A. Smith. The study notes differences in these basic 

lines, the first of which runs through W. N. Senior, J. H. von Thünen, W. S. Jewons and A. Marshall 

and the other through J. B. Say, F. Liszt a J. St. Mill, and it is this second line of economic theory that 

has a more profound connection to the theory of human capital. 

Key words: economic theory; the theory of human capital; man as part of fixed capital; fixed capital 

contained in man 

Úvod 

Ak chápeme ekonómiu ako náuku o vzácnych zdrojoch, ktoré človek premieňa na 

prostriedky, ktorými uspokojuje svoje potreby, potom ľahko pochopíme americkú tradíciu, 

zaraďujúcu niekedy aj ekonómiu medzi behaviorálne vedy, teda vedy o ľudskom správaní. Aj 

ekonómia je v konečnom dôsledku vedou o človeku, aj keď v početných ekonomických 

teóriách, v mnohých významných publikáciách i v diele celého radu velikánov ekonomickej 

teórie sa od vplyvu a významu tohto faktora abstrahuje. 

Na druhej strane človek je prinajmenšom od čias Johna Stuarta Milla považovaný za homo 

oeconomicus, nakoľko všetkými svojimi činnosťami uspokojuje svoje potreby, snažiac sa 

pritom racionálne využívať disponibilné zdroje. Pritom v procese uspokojovania svojich 

potrieb človek jednak určité hodnoty vytvára a tieto hodnoty, obsiahnuté v určitých statkoch 

produkuje, jednak ich spotrebováva. Výroba a spotreba sú dve kľúčové fázy reprodukčného 

procesu, človek v nich však vystupuje rozdielne: Človek vystupuje ako výrobca na trhu práce 

ako na jednom z trhov výrobných faktorov – a vystupuje ako spotrebiteľ na trhu výrobkov 

a služieb v jeho segmente služieb vzdelávania. Človek nakupuje služby na trhu služieb 

vzdelávania a nakúpené služby (priamo alebo nepriamo, čiastočne prípadne aj úplne) 

zhodnocuje cez svoju prácu na trhu práce. 

Nie je našou ambíciou odprezentovať tu ucelený prehľad pohľadov všetkých relevantných 

autorov, ale skôr selektívne upriamiť pozornosť na určité idey, ktoré môžu byť v bohatej škále 

poznatkov z celej histórie ekonomických teórií inšpiráciou pre hľadanie našich pohľadov na 

teóriu ľudského kapitálu. Nie je našou ambíciou ani zaviesť novú klasifikáciu do dejín 

ekonomických teórií, jednako však je možné nájsť určitú náväznosť v pohľadoch klasikov 

ekonomickej teórie, zmysluplnú z hľadiska teórie ľudského kapitálu. 
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1 Východiská 

Na ľudský kapitál sa totiž môžeme aj ekonomicky pozrieť z hľadiska človeka ako výrobcu 

a z hľadiska človeka ako spotrebiteľa. V tejto štúdii – aj vzhľadom k jej rozsahu – sa budeme 

venovať len otázkam, spojeným s človekom ako výrobcom. 

Záujem ekonomických vied o človeka siaha do začiatkov ich modernej teórie na konci 18. 

a v priebehu 19. storočia, k menám Williama Pettyho a Adama Smitha, ktorí (podobne ako 

D. Riccardo či K. Marx) zdôrazňovali napríklad význam ľudskej práce pri tvorbe hodnoty.  

Ale už v pohľadoch týchto dvoch klasikov existujú určité rozdiely, z ktorých vychádzajú 

dve koncepčne odlišné  línie v pohľade ekonomickej teórie na človeka ako výrobcu (ale aj 

ako spotrebiteľa)1, pričom tieto línie možno charakterizovať ako  

 líniu, ktorá vnímala človeka priamo ako kapitál (vychádzajúca z myšlienok W. Pettyho) 

a ktorá napokon vyústila do teórie hraničnej užitočnosti a prešla až do chápania človeka 

ako spotrebiteľa; 

 líniu, ktorá vnímala človeka ako nositeľa kapitálu (vychádzajúca z myšlienok A. 

Smitha) a ktorá napokon priamo vyústila do teórie ľudského kapitálu. Práve odlíšenie 

toho, či je človeka považovaný priamo za kapitál alebo "len" jeho nositeľom, je kľúčové 

z hľadiska hľadania prameňov koncepcie ľudského kapitálu a aj jej pochopenia2. 

2 Človek ako výrobca 

Bez nároku na úplnosť sa pokúsime teraz sledovať vývoj týchto myšlienok v oboch vyššie 

naznačených líniách v dielach niektorých kľúčových ekonómov: 

2.1 Človek ako kapitál 

Predstavu o človeku ako kapitále môžeme nájsť už v diele Williama Pettyho (1623 – 

1687), ktorý vnímal človeka (ľudí) ako súčasť fixného kapitálu, pričom vychádzal 

z myšlienky, že do kapitálu, podobne ako do človeka, treba investovať, na základe čoho môže 

poskytovať služby, ktorými sa zaplatia investície aj so ziskom (Łukasiewicz, 2005, s. 38). 

Dokonca vyčíslil aj hodnotu každého obyvateľa3, ale ako autor myšlienky o troch základných 

výrobných faktoroch – práci, pôde a kapitále – odsunul trh ako zdroj bohatstva a nahradil ho 

prácou a faktormi, vplývajúcimi na jej účinnosť, medzi inými aj kvalifikáciou, ale všímal si aj 

uspokojovanie človeka prácou, jeho ambície, pocit vlastnej hodnoty, uspokojovanie túžob 

a zlepšovanie spoločenského postavenia (Stalończyk, 2012, s. 29). 

Na to nadväzovali neskôr napríklad niektorí predstavitelia manchesterskej školy, napr. 

William Nassau Senior (1790 – 1864), autor práce Náčrt vedy o politickej ekonómii (1836), 

považujúci za základ teórie hodnoty užitočnosť a vzácnosť, ktorých veľkosť závisí od ponuky 

a dopytu, čím sa fakticky stal jedným zo zakladateľov školy hraničnej užitočnosti (Šíbl a kol., 

                                                 
1 Nie je našou ambíciou podať tu úplný prehľad o tejto problematike, uviesť všetkých autorov, ktorí prispeli 

k rozvoju problematiky, ale len naznačiť kontext. Rovnako nie je našou ambíciou venovať sa všetkým nižšie 

zmieňovaným autorom z hľadiska celej šírky ich teoretického prínosu, ale sústredíme sa len na tú jeho časť, 

ktorú vnímame ako relevantnú pre našu tému (a ktorá môže byť z hľadiska celkového prínosu autora niekedy aj 

na okraji doterajšieho učebnicového záujmu o jeho dielo). 
2 S odvolaním sa na G. Beckera, považovaného za zakladateľa teórie ľudského kapitálu, píše aj J. Kameníček, že 

ľudský kapitál "nemožno (na rozdiel od hmotného kapitálu (Tangible Capital) oddeliť od konkrétneho človeka" 

(Kameníček, 2012, s. 18). 
3 Je to identifikovateľné napríklad aj v jeho teórii pracovnej hodnoty, za zakladateľa ktorej je považovaný. 

Vychádzal z predstavy, že práca je hodnototvorným faktorom (práca je otcom hodnoty a pôda je jeho matkou) 

a jej hodnota sa prejavuje aj vo výmennom vzťahu: rôzne tovary sa vymieňajú v takom pomere, v akom bola na 

ich výrobu vynaložená práca – aj keď skutočnú tvorbu hodnoty pripisoval predovšetkým len práci pri ťažbe 

a spracovávaní drahých kovov, ktorá bola preňho mierou hodnoty všetkých ostatných výrobkov. Iným príkladom 

je ním uvádzaný vzťah medzi počtom obyvateľov krajiny a jej bohatstvom. 
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2002, s. 746). Teoretické východiská jeho práce možno zhrnúť do nasledovných štyroch 

bodov: 1. Ľudská aktivita sa má vždy riadiť zásadou hospodárnosti. 2. Človek pri svojej 

činnosti musí brať do úvahy rast počtu obyvateľstva a preto pracovať výkonnejšie. 

3. Produktivita poľnohospodárstva klesá a technický pokrok môže tento proces iba spomaliť. 

4. Produktivita výrobných faktorov v priemysle rastie, čo vyrovnáva pokles produktivity 

v poľnohospodárstve (Mill, 1945). 

Do tejto línie môžeme zaradiť aj Johanna Heinricha von Thűnena (1783 – 1850), o ktorom 

je pomerne málo známe, že vo svojom Izolovanom štáte (1826) vytvoril nielen základy 

ekonomickej priestorovej teórie, ale sa venoval aj vplyvu vzdelania na produktivitu práce, 

z čoho sa niekedy vyvodzuje jeho miesto medzi zakladateľmi teórie ľudského kapitálu (Kiker, 

1969). V skutočnosti však Thúnen považoval človeka za kapitál a využívanie výnosu 

pozemkovej renty na zvyšovanie blahobytu ľudí považoval za zhodné s jej využitím na 

zhodnocovanie iných statkov (Thünen, 1826, s. 276-281), aj keď upozorňoval, že to 

nedegraduje ani nenarúša slobodu človeka (Baláži, 2013, s. 3). 

Za ďalšieho predstaviteľa tejto línie môžeme považovať aj Williama Stanley Jevonsa (1835 

– 1882), autora Teórie politickej ekonómie (1871). Ten svoj koncept postavil priam 

hedonisticky, keď nepríjemnosť z toho, že človek musí pracovať, je mu kompenzovaná 

následným uspokojením zo mzdy. Nepríjemnosť spojená s prijímaním práce pritom rastie 

proporcionálne s objemom pracovného času, zatiaľ čo úžitok, vyjadrený v mzde, klesá 

(Puciato, 2009, s. 104). Je to „ekonómia ako matematika slastí a strastí“ (Sirůček, Džbánková, 

2009, s. 7). Jevons považovaný za ďalšieho z predchodcov teórie hraničnej užitočnosti (Šíbl 

a kol., 2002, s. 369), ťažiskom svojho myslenia však ostal na ponukovej strane trhu z hľadiska 

chápania miesta človeka v ňom.  

Neskôr vidíme pokračovanie tejto línie chápania človeka ako kapitálu napríklad 

u zakladateľa cambridgeskej ekonomickej školy Alfreda Marshalla (1842 – 1924), ktorý vo 

svojich Základoch ekonomiky však pripúšťal aj myšlienku, že vzdelaný človek prispieva 

k vyššej efektivite využitia stroja (Čaplánová, 1999, s. 43), čím sa čiastočne približoval 

k predchodcom teórie ľudského kapitálu v druhej z línií ekonomických pohľadov na človeka. 

Uznával síce teoretickú užitočnosť koncepcie hodnotenia kapitálovej hodnoty človeka, no 

zároveň ju z pragmatických dôvodov odmietal, nakoľko nebola dostatočne previazaná na 

hospodársku prax (trhový mechanizmus) (Kunasz, 2004, s. 31). Je určitým paradoxom, že 

hoci Marshall v zásade odmietal ideu ľudského kapitálu, Gary S. Becker ako jeden zo 

zakladateľov tejto teórie použil ako motto prvej kapitoly svojej fundamentálnej práce 

o ľudskom kapitále práve citát z Marshallových Princípov ekonomiky „Najhodnotnejším zo 

všetkých kapitálov je ten, ktorý je investovaný v ľuďoch“ (Becker, 1975, s. 13). Venoval sa 

tiež otázkam vzdelávania v spoločnosti a všimol si, že zámožné rodiny vyčleňovali peňažné 

prostriedky na vzdelávanie detí, zatiaľ čo menej zámožné si nevytvárali takýto spôsob 

starostlivosti (Stalończyk, 2012, s. 32). Marshall je pritom považovaný za obhajcu 

kompromisu, že „kým sú ľudia nepochybne kapitálom z abstraktného a matematického 

pohľadu, nebolo by správne považovať ich za kapitál i v praktických analýzach. Preto boli 

investície do ľudí zahrnuté do formálnych ekonomických teórií len málokedy“ (Baláži, 2013, 

s. 4, porovnaj tiež Schultz, 1961, s. 3). 

Pritom práve od Jevonsa a Marshalla sa dá vysledovať nielen prepojenie tejto pôvodnej 

pettyovskej línie pohľadu na človeka na koncepciu teórie hraničného úžitku ale aj na 

vnímanie človeka ako spotrebiteľa4. 

 

 

                                                 
4 Za ďalších pokračovateľov tejto línie sú považovaní napr. H. D. MacLeod, J. R. McCulloch, L. Walras, 

V. Pareto či J. S. Nicholson (Kunasz, 2004, s. 28). 
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2.2 Človek ako nositeľ kapitálu  

Naproti tomu Adam Smith (1723 – 1790) síce zdieľal Pettyho názor, že ľudská práca je 

zdrojom rastu bohatstva (a akumulácia kapitálu základom jej zväčšovania), ale líšil sa od neho 

chápaním človeka a „fixného kapitálu v ňom obsiahnutého“: V Bohatstve národov Smith píše: 

“Druhou z troch zložiek, na ktoré sa členia celkové zásoby spoločnosti, je fixný kapitál: 

vyznačuje sa tým, že poskytuje príjem alebo zisk bez toho, aby obiehal alebo menil majiteľa. 

Zahŕňa (...) získané užitočné znalosti všetkých obyvateľov čiže členov spoločnosti. Získanie 

takýchto schopností prináša vždy skutočné výdavky na vydržiavanie toho, kto si ich má 

osvojiť, počas jeho školskej výchovy, učenia alebo štúdia: tieto výdavky sú teda kapitálom, 

ktorý akoby bol viazaný k jeho osobe a v nej sa stelesňoval. Takéto schopnosti sú časťou 

nielen jeho vlastného bohatstva, ale aj časťou bohatstva spoločnosti, do ktorej patrí“ (Smith, 

2001, s. 242)5. Smith teda považoval vzdelávanie za investovanie do ľudí (Stalończyk, 2012, 

s. 29), čím sa stal zakladateľom línie, vyúsťujúcej do teórie ľudského kapitálu. 

Najmä Smithove ale aj Pettyho pohľady sa pokúsil spojiť Jean-Baptiste Say (1767 – 1832), 

ktorý na jednej strane zahŕňal nadobudnuté znalosti do bohatstva spoločnosti (ako Smith), na 

druhej strane zúžil chápanie kapitálu len na hmotné výsledky ľudskej práce a odlíšil ich od 

nehmotných faktorov: „Nie je to výrobný kapitál, ktorý vytvára príjem výrobcu, ako 

predpokladá P. Sismondi: tento kapitál sa spotrebováva v dielňach a nie v domácnosti 

výrobcu. Hodnota, spotrebovaná výrobcom, pochádza z iného zdroja: je výsledkom jeho 

priemyselných zručností. Podnikateľ venuje na nákup tejto práce časť kapitálu, kupujúc ju ju 

spotrebováva, a výrobca spotrebováva zo svojej strany hodnotu, ktorú získal výmenou za 

svoju prácu. Všade kde je výmena, musia byť dve hodnoty, vytvorené a vymenené jedna za 

druhú“ (Say, 2004, s. 14). 

V tejto línii (ale viac sayovskej ako smithovskej) pokračoval aj Friedrich List (1789 – 

1846), podľa ktorého akumulácia zručností a schopností je súčasťou kapitálových zásob 

(Stalończyk, 2012, s. 32), v tomto prípade však kapitálu nehmotného, čím vlastne odmietol 

smithovské úzke chápanie produktívnej práce (Kunasz, 2004, s. 30). 

Za pokračovateľa línie, započatej A. Smithom, môžeme považovať Johna Stuarta Milla 

(1806 – 1873), ktorý za jednu zo základných foriem zvyšovania úrovne pracujúcich 

považoval vzdelanie (Mill, 1885, s. 202). Prioritou bolo podľa jeho názoru povinné bezplatné 

vzdelávanie v základných školách, pričom náklady na vzdelávanie považoval za súčasť 

nákladov produktívnej práce, vytvárajúcej v budúcnosti materiálne hodnoty (Stalończyk, 

2012, s. 31).6  

Záver 

Aj keď medzi týmito dvoma prúdmi existujú početné prieniky (a ak by sme si všímali iné 

aspekty teoretických prístupov uvedených autorov, dospeli by sme k celkom inému členeniu – 

veď napríklad v teórii hodnoty A. Marshall nadväzuje práve na A. Smitha a cez Henryho 

Sidgwicka zase na J. St. Milla), predsa len ich odlíšenie nám lepšie umožňuje pochopiť nielen 

vznik teórie ľudského kapitálu, ale aj širšie súvislosti ekonomických pohľadov na človeka ako 

predpoklad lepšieho chápania ekonomických súvislostí teórie ľudského kapitálu. 

                                                 
5 Podľa nášho názoru však nemožno Smithov pohľad chápať tak, že ľudia sú kapitál ako každý iný (Baláži, 

2013a, s. 4), čo je charakteristické práve pre vyššie uvedenú pettyovskú líniu. 
6 Z novších pokračovateľov tejto línie a už bezprostrednejších predchodcov teórie ľudského kapitálu spomeňme 

aspoň J. R. Walsha, ktorý už v roku 1935 publikoval podnetnú štúdiu o aplikácii konceptu kapitálu na človeka 

(Walsh, 1935).Inú líniu záujmu o človeka v procese práce reprezentuje prúd Human Relations, ktorý od 20. a 30. 

rokov minulého storočia vyjdruje záujem o ľudského činiteľa výroby najmä na podnikovej mikroúrovni. 
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stanislava.kozelova@student.upjs.sk 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá angažovanosťou zamestnancov. Ide o jav ktorý predpokladá zvyšovanie 

pracovnej spokojnosti, motivácie, organizačnej zaviazanosti a očakávaného výkonu. Príspevok 

obsahuje vymedzenie faktorov angažovanosti zamestnancov, popis behaviorálnych prejavov 

angažovanosti zamestnancov, charakteristík angažovaného zamestnanca a vymedzenie vzťahu 

angažovanosti, pracovnej spokojnosti, motivácie, organizačnej zaviazanosti a lojality. V príspevku 

budú využité metódy obsahovej analýzy a komparácie. 

Kľúčové slová: angažovanosť; pracovná spokojnosť; motivácia; výkon 

Abstract 

The paper deals with employee engagement. It is a phenomenon which expects increasing job 

satisfaction, motivation, organizational commitment and expected performance. The paper contains a 

definition of employee engagement factors, a description of the behavioral manifestations of employee 

engagement, employee engagement characteristics and identify the relationship commitment, job 

satisfaction, motivation, organizational commitment and loyalty. The contribution will used methods 

of content analysis and comparison. 

Key words: engagement; job satisfaction; motivation; performance 

Úvod 

Každá organizácia sa usiluje získať konkurenčnú výhodu a jedným z nástrojov ako túto 

výhodu získať je zamestnanecká angažovanosť. Podľa Baumruka (2004) je práve 

angažovanosť zamestnancov silným faktorom konkurencieschopnosti organizácie. 

Vymedzenie a význam angažovanosti zamestnancov sa v praktickom zmysle slova často 

prekrýva s inými konštruktmi týkajúcimi sa práce. V odbornej literatúre je definovaná ako 

samostatná a unikátna konštrukcia, ktorá sa skladá z kognitívnych, emocionálnych 

a behaviorálnych komponentov, ktoré sú spojené s individuálnym výkonom pracovnej role. 

Cieľom príspevku je teoreticky vymedziť pojem angažovanosť zamestnancov voči 

organizácií, identifikovať vzťah angažovanosti, pracovnej spokojnosti, motivácie, 

organizačnej zaviazanosti a lojality a vymedziť faktory, behaviorálne prejavy 

a charakteristiky angažovaného zamestnanca. 

Angažovanosť zamestnancov 

Angažovanosť zamestnancov, ako pojem doteraz nemá jednotnú definíciu. V začiatkoch sa 

stretávame s definíciami, často podobnými známejším konštruktom: oddanosť (commitment), 
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identifikácia s prácou (involvement), ponorenie sa do práce (flow). Dá sa povedať, že 

angažovanosť v sebe tieto konštrukty obsahuje. (Letovancová, 2013) 

Existujú rôzne a protirečivé definície angažovanosti zamestnancov v rámci psychologickej 

literatúry. Niektorí autori tvrdia, že angažovanosť zamestnancov je niečo, čo je vytvárané na 

pracovisku (Miles, 2001), zatiaľ čo iní tvrdia, že je to niečo, s čím už jednotlivec prichádza na 

pracovisko (Harter et. al., 2002). 

Jedným z prvých autorov zaoberajúcim sa pracovnou angažovanosťou bol Kahn. Na 

základe jeho výskumov vznikol prvý model teórie angažovanosti. Kahn (1990) definuje 

angažovanosť zamestnancov ako zapojenie členov organizácie do pracovných úloh; pričom 

ide o zapojenie fyzické, kognitívne a emocionálne. Kognitívny aspekt angažovanosti 

zamestnancov sa týka ich názorov na organizáciu, manažment a pracovné podmienky 

determinované skúsenosťou a presvedčením. Emocionálny aspekt angažovanosti sa týka 

cítenia zamestnancov, ich pozitívnych alebo negatívnych postojov voči organizácií a jej 

manažmentu. Fyzický aspekt zapojenia zamestnancov sa týka fyzickej energie vyvíjanej 

jednotlivcom k dosiahnutiu svojej role. 

Pracovnú angažovanosť zamestnancov definovali aj Maslach et. al. (2001). Vytvorili 

alternatívny model angažovanosti inšpirovaný syndrómom vyhorenia, ktorý popisuje 

angažovanú prácu ako pozitívny protiklad syndrómu vyhorenia (Maslach et. al., 2001). 

Angažovanosť je charakterizovaná energiou, zapojením sa a súčinnosťou, čo je priamym 

protikladom troch rozmerov syndrómu vyhorenia - vyčerpanie, cynizmus a nesúčinnosť. 

Saks (2006) chápe angažovanosť zamestnancov v kontexte modelu Maslach et al. (2001). 

Angažovanosť definuje ako rozsah, v ktorom jednotlivec vstrebáva svoju pracovnú rolu. 

Rozoznáva medzi dvoma typmi angažovanosti zamestnancov, a to angažovanosť pre prácu 

a organizačná angažovanosť. Angažovanosť v práci sa týka rozsahu, v ktorom jedinec je 

vlastne fascinovaný pri výkone svojej vlastnej individuálnej pracovnej role. Organizačná 

angažovanosť odráža to, do akej miery je psychologicky prítomný zamestnanec ako člen 

organizácie. 

Hoci modely angažovanosti Kahna (1990) a Maslach et al. (2001) poukazujú na 

psychologické podmienky angažovanosti, neúplne vysvetľujú, prečo jednotlivci na tieto 

psychologicko-pracovné podmienky reagujú rôznym stupňom angažovanosti. 

Iné teoretické zdôvodnenie pre vysvetlenie angažovanosti zamestnancov možno nájsť 

v teórii sociálnej výmeny (SET). SET tvrdí, že angažovanosť je generovaná cez sériu 

interakcií medzi stranami, ktoré sú v stave vzájomnej závislosti. Základným princípom je, že 

vzťahy sa vyvíjajú v čase do záväzkov, ak strany dodržiavajú určité pravidlá výmeny. 

Pravidlá výmeny zvyčajne zahŕňajú recipročné opatrenia, kde úkon jednej strany vedie 

k odpovedi alebo k akcii druhej strany. Napríklad, keď jedinci dostávajú ekonomické a socio-

emocionálne zdroje (úžitok, hodnota) od organizácie, v ktorej pracujú, cítia povinnosť vrátiť 

to organizácií. Jeden zo spôsobov, ako splatiť to, čo zamestnancom dáva organizácia, v ktorej 

pracujú, je ich angažovanosť. Preto miera vnímania ich úžitkov poskytovaných organizáciou 

sa odráža v miere angažovanosti. (Cropanzano, Mitchell, 2005) 

V súvislosti s uvedenou SET teóriou, angažovanosť zamestnancov chápu autori ako citové 

a intelektuálne úsilie dať niečo organizácií (Baumruk, 2004; Richman, 2006; Shaw, 2005) 

alebo ako množstvo úsilia vykazované zamestnancami vo svojom zamestnaní (Frank et. al., 

2004). 

Podľa Andrewa a Sofian (2012) angažovanosť zamestnancov zahŕňa emocionálne 

a psychické vzťahy medzi zamestnancami a organizáciou, ktorých prejavom môže byť 

negatívne alebo pozitívne správanie zamestnancov na pracovisku. 

K dôležitosti organizačného kontextu sa prikláňajú Jenkins a Delbridge (2013), ktorí 

charakterizujú angažovanosť ako pozitívny postoj zamestnancov k organizácii a jej hodnotám.  
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Angažovanosť môžeme chápať z dvoch pohľadov, a to ako emocionálnu angažovanosť 

a racionálnu angažovanosť. Emocionálna angažovanosť je miera, do akej sú zamestnanci hrdí 

na organizáciu, vidia zmysel a význam jej existencie a fungovania, miera do akej pre 

organizáciu radi pracujú a prichádzajú s novými nápadmi. Racionálna angažovanosť je miera, 

do akej zamestnanci cítia, že im organizácia poskytuje finančné, rozvojové a iné odmeny 

(McGee, Rennie, 2011). 

Angažovanosť zamestnancov je možné definovať ako relatívne stabilné správanie 

zamestnanca, ktorý vzniká na základe vzťahu so zamestnávateľom. Obsahuje emocionálny, 

kongnitívny a behaviorálny aspekt, ktorý je charakteristický pre pracovný postoj 

Faktory angažovanosti zamestnancov 

Pracovnú angažovanosť zamestnanca ovplyvňujú mnohé faktory. V prvom rade sú to 

charakteristiky samotného zamestnanca, a to individuálne osobnostné premenné a socio-

demografické premenné. Významnejšími faktormi angažovanosti sú však organizačné 

premenné. 

Jenkins a Delbridge (2013) uvádzajú ako významné faktory angažovanosti organizačné 

hodnoty, kultúru, odmeny a uznanie, sociálne vzťahy, možnosť vyjadrovať sa k práci, 

integritu organizácie. Batista-Taran et. al. (2009) zistili, že pracovníci sú angažovaní, keď 

vedia čo majú očakávať, majú zdroje na vykonanie svojej práce, pri spolupráci majú 

príležitosť pre rast a spätnú väzbu, cítia, že významne prispievajú organizácii. 

Štúdie preukázali, že angažovanosť nie je primárne ovplyvňovaná odmeňovaním 

a benefitmi, ale naopak aspektmi, ktoré spadajú pod pojem kvality pracovného života a ktoré 

sa nachádzajú na vrchole Maslowovej pyramídy potrieb (Richman, 2006).  

Armstrong (2009) uvádza ďalšie štyri faktory, ktoré v práci ovplyvňujú angažovanosť 

zamestnancov. Pri čom uvádza vnútornú motiváciu ako osobnostnú premennú a ďalej 

pracovné prostredie, štýl vedenia a príležitosti osobného rastu, ako organizačné premenné.  

The Hay Group Engaged Performance Model identifikuje 6 skupín organizačných 

faktorov, ktoré vedú k angažovanosti zamestnancov. Každý zo skupiny faktorov obsahuje 

konkrétnu charakteristiku práce, pri ktorej bol preukázaný vzťah s angažovanosťou 

zamestnancov. Medzi uvádzané faktory patria hmotné/hmatateľné odmeny, kvalita 

poskytovaných informácií a prostriedkov na výkon práce, rovnováha medzi pracovným 

a mimopracovných životom, inšpirácie a hodnoty, priaznivé pracovné podmienky, možnosť 

kariérneho rastu a rozvoja. (Hay Group, 2011) 

The Hay Group Engaged Performance Model angažovanosti zamestnancov obsahuje 

najširší zoznam charakteristík práce, resp. organizačných premenných, ktoré ovplyvňujú 

angažovanosť zamestnancov v ich zamestnaní. Z tohto dôvodu je možné ho považovať za 

východiskový.  

Dôsledky angažovanosti zamestnancov 

Pracovná angažovanosť je prínosom pre organizáciu tým, že stimuluje zamestnancov 

k výkonu pracovných úloh v kontexte požadovaného výkonu. (Halbesleben, Harvwey, 

Bolino, 2009). Existuje všeobecné presvedčenie, že existuje súvislosť medzi angažovanosťou 

zamestnancov a ekonomickými výsledkami organizácie, avšak nebola priamo preukázaná 

kauzálna súvislosť medzi mierou angažovanosti zamestnancov a ekonomickými výsledkami 

organizácie. (Harter et. al., 2002) 

Angažovanosť má tiež kladný vzťah k spokojnosti zákazníkov, produktivite, zisku 

(Coffman, Gonzalez-Molina, 2002; Richman, 2006; Baumruk, 2004) či k zvýšeniu pracovnej 

spokojnosti, pracovnej motivácie a organizačnej zaviazanosti ako psychologických 

konštruktov, ktoré vzájomne súvisia (Bothma, Roodt, 2012; FieldBuitendach, 2011; Mendes, 
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Stander, 2011; Newman, Joseph, Hulín, 2010; Salanova, Agut, Peiro, 2005; Schaufeli, 

Bakker, 2004).  

Neangažovanosť v práci môže mať za následok fluktuáciu zamestnancov, absenciu a zlý 

výkon (Coetzer, Rothmann, 2007). Na tieto výskumy nadväzujú aj Jackson, Schuler a Werner 

(2009), ktorí preukázali vzťah medzi nízkou mierou angažovanosti zamestnancov 

a kontraproduktívnym správaním.   

Ak má však zamestnanec nízku mieru angažovanosti, je úplne neangažovaný, 

nemotivovaný či nespokojný, nepodáva dostatočný pracovný výkon, je teda pre organizáciu 

neproduktívny alebo až kontraproduktívny. 

Vzťah angažovanosti, organizačnej zaviazanosti, lojality, motivácie a pracovnej 
spokojnosti  

Zamestnávatelia nevedia rozlíšiť, ktorí zamestnanci sú angažovaní a na základe toho 

prispôsobiť systém motivácie, vedenia, či systém odmeňovania. Prejavy angažovanosti 

zamestnancov sú často zamieňané s inými pracovnými postojmi ako je pracovná spokojnosť, 

organizačná zaviazanosť či motivácia.  

Spokojní zamestnanci sa vyznačujú tým, že svoju prácu robia radi, sú spokojní 

s pracovnými podmienkami, dokážu pracovať spoľahlivo, avšak nie sú ochotní pracovať nad 

rámec svojich pracovných povinností. Motivovaní zamestnanci pracujú energickejšie 

a vysoko sústredene, ale uprednostňujú svoje individuálne ciele pred cieľmi organizácie, 

v ktorej pracujú. Oddaní, resp. zaviazaní zamestnanci sú zžití s hodnotami organizácie a veria, 

že svojím úsilím pomáhajú organizácií dosiahnuť jej ciele. (Bláha et. al., 2016) 

Bláha et. al. (2013) uvádza, že pojem angažovanosť je často zamieňaný s pojmom 

organizačná zaviazanosť. Tvrdí, že pri organizačnej zaviazanosti ide o hodnoty organizácie, 

pričom angažovanosť je viac zameraná na emócie. Angažovanosť sa týka emócií pri výkone 

aktivít a činností vykonávaných v práci a zaviazanosť sa vzťahuje k organizácií ako celku. 

Podľa neho sú tieto dva pojmy navzájom prepojené. Silný pocit zaviazanosti voči organizácií 

môže znamenať vyššiu angažovanosť a vysoká úroveň angažovanosti môže byť spojená so 

zvýšeným pocitom zaviazanosti voči organizácií. Avšak ľudia sa môžu angažovať vo svojej 

práci aj vtedy, keď nie sú zaviazaní voči organizácií.  

Pojem organizačná zaviazanosť je často chápaný aj ako lojalita zamestnanca voči 

organizácií, v ktorej pracuje. Pričom lojalita zdôrazňuje povinnosť, ktorú organizácia 

požaduje a organizačná zaviazanosť vyjadruje dobrovoľnosť. (Bláha et. al., 2016)  

Podľa Allena a Meyera (1990), organizačná zaviazanosť má tri formy. Možno rozlíšiť: 

- afektívny záväzok,  

- kontinuálny záväzok, 

- normatívny záväzok. 

Afektívny záväzok vyjadruje citový vzťah zamestnancov. Tí zamestnanci, ktorí vykazujú 

vysoký stupeň citovej zaviazanosti sa cítia integrovaní do organizácie a identifikujú sa s ňou 

(Meyer et. al., 2013).  

Kontinuálny záväzok vyplýva z motivácie zamestnanca, tak, aby sa zabránilo hroziacim 

nákladom, ktoré by boli spojené s jeho prípadnou zmenou zamestnávateľa (Allen, Meyer, 

1990; Meyer et. al., 2002). Čím je záväzok zamestnancov je vyšší, tým viac sa vnímajú 

náklady na také zmeny ako napr. fluktuácia, mzdové straty, strata osobných kontaktov 

s bývalými kolegami a pod. V tomto ohľade investície, ktoré zamestnanec priniesol 

organizácií (napr. nadobudnuté odborné znalosti) a možný vedľajší prínos získaný 

prostredníctvom týchto investícií hrajú dôležitú úlohu. (Meyer et al., 2002) 

Normatívny záväzok nezodpovedá žiadnemu individuálnemu cíteniu členov voči 

organizácií, ale skôr odráža ich morálny záväzok voči organizácii (Meyer et. al., 2002, 2013; 

Wiener, 1982; Wiener,Varde, 1980). Je to dané napr. tým že zamestnávateľ pravidelne 
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vypláca mzdu, začo zamestnanec pociťuje zaviazanosť plniť pracovné úlohy, alebo že 

v ekonomicky ťažkých časoch, že zamestnanec neoslabí organizáciu odchodom ku 

konkurenčnej organizácií.  

Na základe uvedených charakteristík normatívneho záväzku zamestnanca a tvrdeniu Bláhy 

et. al. (2016), že lojalita zdôrazňuje povinnosť, organizačná zaviazanosť dobrovoľnosť, je 

možné konštatovať, že lojalita je súčasťou normatívneho záväzku zamestnanca.  

Angažovaní zamestnanci sa zaujímajú o úspech organizácie, dobrovoľne a ochotne 

vynakladajú vysoké úsilie pri výkone pracovných povinností, pracujú nad hranice svojich 

povinností. Takíto zamestnanci sú pozitívne motivovaní dosahovať najlepšie výsledky 

a uplatniť svoju tvorivosť, hľadajú možnosti sebaaktualizácie v súlade s poslaním a cieľmi 

organizácie. (Bláha et. al., 2016) 

Na základe vyššie uvedených charakteristík zamestnancov vznikol model Mercerś 

Employee Engagement Model (Obr. 1) popisujúci prístup zamestnancov k výkonu práce na 

základe čoho bol definovaný vzťah pracovnej spokojnosti, motivácie, organizačnej oddanosti 

a angažovanosti, doplnený o zamestnaneckú lojalitu. Tento model hovorí o tom, že bez nižšej 

úrovne nie je možné dosiahnuť u zamestnanca vyššiu, pričom na najnižšej úrovni je pracovná 

spokojnosť a na najvyššej úrovni pracovná angažovanosť. (Bláha et. al., 2016, Mercerś 

Employee Engagement Model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Vzťah angažovanosti, organizačnej zaviazanosti, lojality, motivácie a pracovnej 

spokojnosti  

Zdroj: Mercerś Employee Engagement Model, spracované podľa: Bláha et. al. (2016) 

Charakteristiky angažovaného zamestnanca 

Angažovaný zamestnanec by sa mal vyznačovať vysokou mierou energie a psychickej 

odolnosti pri práci, ochotou investovať úsilie do práce a vytrvalosťou aj napriek ťažkostiam. 

Venovanie sa práci, takýto zamestnanec vníma ako svoje bytie, zažíva pocit významnosti, 

nadšenia, inšpirácie, pýchy a výzvy. Vyznačuje sa tým, že je plne koncentrovaný, pracovný 

čas mu ubieha rýchlo a má problém s ukončením práce aj po skončení pracovného času. 

(Schaufeli et. al., 2001) Takýto zamestnanec využíva svoje schopnosti a zručnosti pre 

uspokojenie potrieb zákazníkov, pracuje v prospech organizácie, pretože môže participovať 

na riadení a rozhodovaní, vynakladá mimoriadne úsilie a je schopný vykonať čokoľvek preto 

aby firma bola úspešná. (Richman, 2006) 
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Jackson, Schuler a Werner (2009) popisujú angažovaných zamestnancov, ako takých, ktorí 

sú vysoko motivovaní a je tak pravdepodobné, že majú aj vyššiu pracovnú výkonnosť 

a výkon. Naopak neangažovaní zamestnanci budú podávať nedostatočný pracovný výkon, 

nebudú mať dobré pracovné vzťahy a ich pracovné správanie bude kontraproduktívne.  

Podľa Armstronga (2009) je angažovaný zamestnanec taký človek, ktorý s ostatnými jedná 

s rešpektom a pomáha svojim kolegom efektívnejšie pracovať, udržuje si prehľad 

o najnovších prístupoch a postupoch vo svojom odbore, vyhľadáva a poskytuje príležitosti 

k zlepšovaniu výkonu organizácie. 

Podľa Bláhu et al. (2013) angažovanosť znamená, že zamestnanci sú zaujatí svojou prácou, 

majú k nej pozitívny vzťah a sú pripravení podať mimoriadny výkon, aby svoju prácu 

vykonali čo najlepšie. Angažovaní zamestnanci sú tí, ktorí majú svoju prácu radi, sú ochotní 

dať organizácií, v ktorej pracujú niečo viac, nie preto, že je to od nich vyžadované, ale kvôli 

vlastnému presvedčeniu a s radosťou. 

Záver 

Angažovanosť je možné definovať ako relatívne stabilné správanie zamestnanca, ktorý 

vzniká na základe vzťahu so zamestnávateľom a ktoré vzniká už pri výbere zamestnanca 

v tzv. psychologickej zmluve. Obsahuje emocionálny, kongnitívny a behaviorálny aspekt, 

ktorý je charakteristický pre pracovný postoj. Miera angažovanosti zamestnancov sa môže 

odrážať buď negatívne alebo pozitívne v ich pracovnom správaní.   

Pri presnom vymedzení zamestnaneckej angažovanosti je potrebné brať ohľad na 

charakteristiky angažovaného zamestnanca, ktoré sa odrážajú v jeho pracovnom správaní. 

Odporúčame realizáciu výskumu, ktorý by zisťoval behaviorálne prejavovy angažovanosti 

zamestnancov, voči organizácií a práci, ktorú vykonávajú. Na základe výsledkov tohto 

výskumu naformulovať definíciu pojmu angažovanosť zamestnancov a určiť jej prejavy a tým 

ju odlíšiť od často zamieňaných konštruktov ako organizačná zaviazanosť, oddanosť či 

lojalita, pracovná spokojnosť a motivácia.  
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Abstrakt 

Príspevok sa venuje otázkam dôvery a spravodlivosti a rieši ich význam v oblasti manažmentu 

ľudských zdrojov. Obsahom je aplikácia vybraných konceptov sociálnej spravodlivosti do mikro 

prostredia organizácií. Obsahom je tiež dôvera, ako nehmatateľný, no zásadný faktor determinujúci 

úspešnosť organizácie. 

Kľúčové slová: dôvera; dôvera na pracovisku; spravodlivosť v organizácii; manažment ľudských 

zdrojov 

Abstract 

The contribution is dealing with the issue of confidence and solves their importance in human resource 

management. The content is the application of selected concepts of social justice in the micro 

environment of the organizations. The confidential is also in the content, as impalpable and crucial 

factors determining the success of the organization. 

Key words: confidence; confidence at the workplace; equity in the organization; human resources 

management 

Úvod 

Nad otázkami dôvery a spravodlivosti sa ľudia zamýšľali už od nepamäti a sú – pre ich 

význam a dôsledky – predmetom teoretických diskurzov a empirických výskumov aj 

v súčasnosti. Na makro, či mikro úrovni spoločnosti venuje týmto otázkam pozornosť 

sociálna filozofia, politika, právo, sociológia, psychológia a tiež manažment, osobitne 

manažment ľudských zdrojov. Možno preto hovoriť o interdisciplinárnom záujme, no už nie 

o interdisciplinárnych výstupoch, hoci niektoré z nich sú „interdisciplinárne“ inšpirované. 

Spravodlivosť je hodnota, súvisí s emóciami a túžbami, je to charakterová vlastnosť 

(cnosť), morálny princíp a súvisí s rozumom. Spravodlivosť je hodnotiacim kritériom, ktorým 

jedinec reflektuje vzťah spoločnosti k nemu a kritériom, ktorým jedinec hodnotí svoj vzťah 

k iným ľuďom, k spoločnosti. Percepciu tohto pojmu u jedinca determinuje okrem iného 

sociálno-kultúrny a historický kontext, pričom existuje vzájomne podmieňujúci vzťah so 

spätnoväzbovými vplyvmi. Spravodlivosť, ale aj nespravodlivosť motivujú ku konaniu; tzn. 

môže to byť aj kontraproduktívne správanie, ale aj agresívne správanie, ... (nevynímajúc 

správanie na pracovisku). Preto jedným z princípov, ktorým sa má manažér riadiť, je 

spravodlivosť. 

Spravodlivosť súvisí s dôverou. Slovo dôvera sa v ľudskom jazyku vyskytuje často 

v súvislosti s priateľstvom, partnerstvom, manželstvom, rodičovstvom, susedstvom, ale aj 

s kolegialitou v súvislosti s fungovaním organizácií. V prvom rade má človek dôverovať sám 

sebe. Už Goethe povedal, že ak si človek dôveruje, vie žiť. Jedinec je bytosť sociálna, pre 

jeho život je preto dôležité, aby mal vo svojej blízkosti ľudí, ktorým dôveruje. Pre život 

jedinca je tiež dôležitá práca, pretože je podmienkou jeho existencie. Jej význam pre človeka 
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vymedzil napr. Giddens (1999). Ak má byť vedenie ľudí v organizáciách úspešné, musia 

zamestnanci dôverovať svojmu manažérovi, že koná v prospech organizácie a v prospech 

zamestnancov, pretože miera dôvery určuje kvalitu interpersonálnych vzťahov a určuje silu 

vplyvu manažéra voči zamestnancom. 

Pojmy dôvera a spravodlivosť sú neuchopiteľné, abstraktné, no pre zmysluplný osobný 

i pracovný život človeka sú nesmierne dôležité. A pre životachopnosť organizácie je dôležité 

poznanie, že medzi spravodlivosťou a dôveryhodnosťou existuje recipročný vzťah (Colquitt, 

Rodellová, 2011). 

Sociálna spravodlivosť 

Spravodlivosť je riešená už v biblických knihách (Desatoro, Zlaté pravidlo mravnosti) i 

v mytológii antického Grécka (Dika, bohyňa spravodlivosti) a starovekého Ríma. 

Spravodlivosti sa venovali Sokrates, Platón i Aristoteles, ktorý v diele Etika Nikomachova 

považuje spravodlivého človeka za cnostného priateľa rovnosti. Rozlišuje spravodlivosť 

legálnu a etickú a spravodlivosť rozdeľujúcu (distributívnu) a vyrovnávajúcu (opravnú, 

komutatívnu). Už Aristoteles považoval zásluhy za kritérium pre distribúciu. V stredoveku 

kritériom pre distribúciu bola pomoc v núdzi (Blaha, 2009, s. 3). V období novoveku sa 

spravodlivosťou zaoberali viacerí myslitelia (napr. Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, 

Hum, Kant, Nietzsche); vnímajú a vysvetľujú ju mravne relatívne, pričom sa už zaoberajú aj 

procedurálnou spravodlivosťou (uplatňovanie rovnosti v procesoch, postupoch, pri 

rozhodovaní). U každého z vyššie uvedených autorov možno identifikovať špecifiká 

v reflektovaní a predovšetkým v argumentáciách týkajúcich sa spravodlivosti. Napr. 

Machiavelli (2007) tvrdí, že pre vladára je dôležitá moc a povinnosťou je dosiahnuť cieľ, 

pričom nezáleží na prostriedkoch. Otázkou spravodlivosti v súvislosti s voľným trhom, 

fungovaním organizácií a rozhodovaním sa zaoberal Adam Smith (2005). 

Myšlienky o spravodlivosti sú obsiahnuté v zákonoch, princípoch, zásadách, no 

i v porekadlách a prísloviach. Sú to reakcie na ľudské zlo, na zneužívanie moci. Napr. lož má 

krátke nohy; Božie mlyny melú pomaly, ale isto; s čím kto zachádza, s tým tiež schádza; čo 

zaseješ, to zožneš (dostaneš to, čo si zaslúžiš); nerob inému to, čo nechceš, aby iní robili tebe, 

atď.  

Ako bolo naznačené vyššie, ľudstvo sa spravodlivosti venuje v každej dobe. V priebehu 

vývoja bolo vytvorených viacero koncepcií a teórií. Pre tieto teórie je podľa Blahu (2009, s. 2) 

„spoločné presvedčenie o hľadaní morálne zdôvodniteľnej distribúcie materiálnych statkov“. 

Politická etika všeobecne definuje spravodlivosť ako „pevnú a nemeniacu sa vôľu dať 

každému to, čo mu náleží“ (Sutor, 1996, s. 110). 

Ďalej bude prezentovaný stručný exkurz do problematiky sociálnej spravodlivosti, pričom 

pre limitujúci rozsah príspevku budú uvedené len vybrané myšlienky. 

Od 19. storočia sa vedú intenzívne diskurzy o sociálnej spravodlivosti a prispel k tomu 

predovšetkým John Rawls, autor teórie spravodlivosti. Spravodlivosť vymedzuje ako 

slušnosť, férovosť, ktorá je výsledkom dohody pre spoločenskú zmluvu. Zavádza pojem 

prírodná lotéria, pod ktorým rozumie genetickú výbavu jedinca a schopnosti, ktoré má 

jedinec príležitosť rozvíjať pre možnosti, ktoré mu ponúka jeho rodinné prostredie (majetok, 

vzdelanie...). Prírodná lotéria je teda vecou náhody, pretože danosti jedinec dostal do 

„vienka“, preto nie je morálne zodpovedný za tieto danosti, no nie je ani morálne zodpovedný 

za kvalitu daností iného jedinca, ale je individuálne zodpovedný za rozvoj svojich schopností. 

Na základe toho rozvinul Rawls koncept úsilia, ktorý vedie k výsledkom, resp. úžitkom 

(plánovaným / očakávaným / chceným – resp. nejakým). Úsilie jedinca podmieňujú jeho 

schopnosti (prírodná lotéria: genetické danosti a rodinné zázemie) a vôľa jedinca byť, resp. 

nebyť aktívnym (pracovitý, lenivý...), ktorú Rawls nazýva čisté úsilie. Keďže pojem úsilie 

Rawls analyticky nediferencuje, jeho ďalšia charakteristika pojmu úsilie zahŕňa aj analytické 
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závery Blahu (2009). Kategória úsilie predstavuje dve sféry. Sféru sociálnej spravodlivosti, 

ktorú predstavuje tzv. prírodná lotéria a pre ktorú je podstatná rovnosť príležitostí (pre 

každého rovný prístup k vzdelaniu, rovná možnosť ašpirovať na pracovnú pozíciu, no výber 

z ašpirantov na obsadenie pracovnej pozície musí zohľadňovať schopnosti, tzn. Rawls 

v tomto prípade už efektívnosť stavia pred spravodlivosť). Rovnosť príležitostí v absolútnom 

zmysle slova evokuje na pozitívnu diskrimináciu pre menej schopných a hendikepovaných. Je 

preto vhodnejšie uvažovať o „zaslúženej rovnosti“. Druhá sféra úsilia predstavuje ľudskú 

solidaritu. Vychádza z tzv. čistého úsilia (vôľa; zodpovednosť jedinca) determinujúceho 

úžitok a ten môže byť dôvodom sociálnej nerovnosti. V tomto kontexte rozvíja princíp 

diferencie a tvrdí, že „sociálne a ekonomické nerovnosti sú spravodlivé, ak sú v prospech 

všetkých, no maximálny prospech musia prinášať najviac znevýhodneným členom 

spoločnosti“ (Rawls, 1995, s. 5). Pri riešení otázok sociálnych rovností, resp. morálne 

prípustných nerovností, sú pre neho významnejšie potreby jedincov ako ich zásluhy 

(legitímne očakávania). 

Diskurz o sociálnej spravodlivosti sa v druhej polovici 19. storočia rozširuje na 

hospodársku spravodlivosť v rozdeľovaní, a to predpokladá kritériá rozdeľovania. Autori sa 

vo svojich teoretických úvahách o odmeňovaní viac orientujú na zásluhy, ako na potreby a to 

je aj jedným z dôvodov kritiky Rawlsových myšlienok. Koncepty zásluhovosti 

v problematike sociálnej spravodlivosti vymedzujú všeobecné kritériá zásluh, a to zásluhy 

morálne, trhové a pracovné, pričom pre všetky platí, že „výnimočné schopnosti by mali byť 

adekvátne (t. j. vyššie) ohodnotené“ (Blaha, 2009, s. 22).  

Koncept morálnych zásluh vychádza z Aristotelových cností a aplikuje myšlienky 

prírodnej lotérie. „Každému, čo si morálne zaslúži“ – presadzovali predovšetkým 

komunitaristi. Čo je a čo nie je morálne, vymedzuje konkrétna spoločnosť súborom 

preferovaných hodnôt a noriem. Morálna kvalita jednotlivca odráža jeho ochotu konať 

a správať sa podľa morálnych noriem. Autori sa zhodujú, že kritérium morálnych zásluh 

možno v sociálno-ekonomickej oblasti využiť len ako doplnkové kritérium (ako príklad 

možno uviesť kritérium lojality uplatňované pri hodnotení pracovníkov). 

Liberalisti tvrdia, že trhový mechanizmus ako jediný dokáže rozpoznať kvalitu jedinca 

a teda spravodlivo odmeniť jeho výkon. Úspech na trhu nie je ale len vecou schopností, ale aj 

šťastia, či náhody, resp. príležitostí. V neposlednom rade úspech môže ovplyvniť aj 

vlastníctvo kapitálu, resp. majetku, ktorý jedinec nezískal vlastnou prácou, ale mohol ho napr. 

zdediť. Trhový mechanizmus dokáže (asi) najlepšie alokovať vzácne zdroje; organizácie 

môžu zisky rozdeľovať pracovníkom podľa ich príspevku k tvorbe týchto ziskov. Trhový 

mechanizmus ale sociálnu spravodlivosť nezaručuje, pretože je sociálne slepý. 

Koncept pracovných zásluh rozvinul Marx. Distribúcia je v tomto prípade realizovaná na 

základe vykonanej práce a schopností jedinca. Ale ani kritérium práce nevedie 

k spravodlivosti, pretože podľa neomarxistov vykorisťuje jedincov na základe schopností 

(v kontexte prírodnej lotérie ide o geneticky podmienené schopnosti, za kvalitu ktorých nie je 

jedinec morálne zodpovedný). Blaha (2009, s. 29) preto namiesto pojmu práca navrhuje 

pracovať s pojmom pracovitosť ako s kritériom čistého úsilia. Autor vysvetľuje, že jedinec 

bude odmenení podľa odpracovaného času a dodáva, že to neznamená, že bude rovnako 

ocenená práca aktívnych i lenivých pracovníkov. Podľa neho odmenu za prácu zvyšuje napr. 

čisté úsilie vkladané do rozvoja kariéry prejavené v kvalifikovanej práci. 

Pre úplnosť je potrebné doplniť kritérium zohľadňujúce hendikepy v genetických 

danostiach jedincov („každému podľa jeho potrieb“). Kritérium potrieb by malo byť 

v problematike distribúcie (v tomto prípade redistribúcie) statkov zohľadňované 

predovšetkým na makro úrovni spoločnosti (napr. nižšie dane, sociálna podpora). Nazdávame 

sa, že organizácie by túto podporu mali uplatňovať len ako fakultatívnu možnosť pre 
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zlepšenie kvality pracovného života (čo – bezpochyby – zvyšuje image organizácie a tým jej 

atraktivitu na trhu). 

Diskurz o sociálnej spravodlivosti by bol neúplný keby sa obmedzoval len na oblasť 

sociálnej politiky spoločnosti (štátu), pretože keď uvažujeme o distribúcii (redistribúcii) 

statkov z úrovne spoločnosti, musíme brať do úvahy skutočnosť, že na tvorbe týchto statkov 

majú vysoký podiel organizácie a jednotlivci. Nazdávame sa, že do rozhodovania 

o uplatňovaní princípov sociálnej spravodlivosti by mal byť zapojený nie len parlament 

a štátna moc, ale aj zástupcovia organizácií a mali by byť využívané rôzne formy pre 

zapojenie verejnosti (napr. verejné diskusie). Na záver krátkeho exkurzu do problematiky 

sociálnej spravodlivosti uvádzam, že predpokladom sociálnej spravodlivosti na makro úrovni 

je sociálna spravodlivosť na mikro úrovni. 

Organizačná spravodlivosť / spravodlivosť v organizácii 

Ako bolo uvedené vyššie, diskurz o sociálnej spravodlivosti sa v druhej polovici 19. 

storočia rozšíril o tému hospodárskej spravodlivosti v rozdeľovaní a od polovice 20. storočia 

začali byť riešené témy týkajúce sa organizačnej spravodlivosti. V súčasnosti, na základe 

výskumných zistení je organizačná spravodlivosť považovaná za zásadný faktor 

determinujúci úspech každej organizácie (Akanbi,,Ofoegbu, 2013). 

Organizačnú spravodlivosť vymedzujeme ako v organizácii, v manažmente ľudí 

uplatňované zásady, pravidlá a normy v podobe politík, systémov, procesov a metodík, cez 

ktoré jednotlivci (riadení aj riadiaci zamestnanci) subjektívne vnímajú a hodnotia slušnosť 

a férovosť, na základe čoho reagujú konaním a správaním sa. Kľúčové v tejto definícii sú 

manažment ľudí, subjektívne vnímanie a hodnotenie, spravodlivosť, konanie a správanie.  

Predmet skúmania organizačnej spravodlivosti sa v čase menil. Vytvoril sa tak 

trojrozmerný konštrukt nazerania na organizačnú spravodlivosť. Prvá vlna výskumov 

približne od roku 1950 do roku 1970 bola zameraná na spravodlivosť v zmysle distribúcie 

zdrojov za zásluhy (distributívna spravodlivosť). Druhá vlna výskumov od polovice 70-tych 

do polovice 90-tych rokov 20. storočia bola viac zameraná na uplatňovanie spravodlivosti 

v procesoch a postupoch (procedurálna spravodlivosť). Od polovice 80-tych rokov 20. 

storočia (tretia vlna) sa výskumy sústreďujú viac na interpersonálne aspekty spravodlivosti 

(interpersonálna spravodlivosť). V súčasnej dobe výskumné práce integrujú jednotlivé 

konštrukty do jedného konceptu organizačnej spravodlivosti. 

Distributívna spravodlivosť má svoj základ v teórii rovnosti (equity theory), ktorej autorom 

je Adams (1965). Podľa tejto teórie sa pracovníci rôznou intenzitou a rozličnými spôsobmi 

snažia udržať, resp. dosiahnuť rovnosť, tzn. istý bod equilibria. K presvedčeniu, že 

organizácia pristupuje, hodnotí a oceňuje pracovníka(ov) podľa princípu rovnosti, dochádza 

na základe subjektívne konanej bilancie hodnoty vlastných vstupov a výstupov s hodnotou 

vstupov a výstupov referenčnej osoby. Za vstup (kapitál daného zamestnanca) môže byť 

považovaná napríklad námaha, čas, vzdelanie a pod. Za výstup (zdroje po rozdelení pridelené 

danému pracovníkovi) sa najčastejšie považuje odmena, no podľa preferencií jednotlivca to 

môže byť aj voľný čas, prisúdená právomoc a zodpovednosť, pracovné podmienky, istota 

zamestnania a pod. Bilančný nesúlad – nadhodnotenie, alebo podhodnotenie pracovníka – je 

subjektívne vnímaný ako nespravodlivosť (nerovnosť). Táto situácia je hnacou silou, 

motiváciou ku konaniu a správaniu. Podľa miery vnímanej nerovnosti / nespravodlivosti sa ju 

predmetná osoba snaží odstrániť. K riešeniu dochádza snahou o zmenu vlastných, prípadne 

cudzích vstupov, alebo snahou o zmenu vlastných, prípadne cudzích výstupov. Riešením 

môže byť tiež zmena komparovanej osoby, zmena percepcie osôb zúčastnených na 

porovnávaní, alebo únik zo situácie (napríklad fluktuácia). Cropanzano et. al. (2007) 

v Adamsovej teórii poukazujú na tri pravidlá, a to že pracovníci majú byť odmeňovaní podľa 

ich príspevku (equity), že zamestnanci rovnakej úrovne majú byť odmeňovaní približne 
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rovnako (konzistentnosť, rovnosť) a že pracovníci majú byť odmeňovaní podľa ich 

individuálnych potrieb (uplatňovanie individuálneho prístupu). 

Súvislosti medzi distributívnou spravodlivosťou a kognitívnymi, afektívnymi 

a behaviorálnymi reakciami jednotlivcov potvrdil napr. výskum Cohen-Charasha a Spectora 

(2001). Bakhshi (2009) a ďalší zistili, že distributívna spravodlivosť významne súvisí 

s pracovnou spokojnosťou. 

Procedurálna spravodlivosť sa vzťahuje k pravidlám, na základe ktorých sa v organizácii 

uskutočňujú a regulujú politiky, systémy, procesy, metodiky, atď. – jednoducho „ako to 

v organizácii funguje / chodí“. Leventhal (1980, in Mathur, Pdmakumari, 2013) vymedzil 

základné pravidlá pre spravodlivé alokačné postupy, ako sú konzistentnosť, 

neovplyvniteľnosť predsudkami, informovanosť, reprezentatívnosť a etickosť.  

Na základe výskumných zistení boli vytvorené dva modely. Tradičný model, nazvaný 

inštrumentálny model spravodlivosti (self-interest model) je založený na predpoklade, že 

jednotlivec nastavené procesy v organizácii hodnotí na základe uspokojenia osobných 

záujmov. Podľa Thibauta a Walkera (1975) je hodnotiacim kritériom miera kontroly 

v realizovaných procesoch, pretože ide o vlastné záujmy predmetnej osoby. Druhý model 

(model hodnoty skupiny) pracuje so sociálnym motívom a potrebou sociálnej interakcie. 

Predpokladá, že z dlhodobého hľadiska ľudia konajú v prospech skupiny, sú ochotní robiť 

kompromisy a sú solidárni a predpokladá záujem ľudí o udržanie dobrých vzťahov 

s manažmentom. Pri hodnotení organizačných procesov pracovníci posudzujú neutralitu 

rozhodovacieho procesu, dôveru voči osobe, ktorá rozhoduje (manažment) a dôkazy 

o postavení jedinca v skupine. Výsledok hodnotenia je využitý na predikciu budúcnosti 

v organizácii a rozvíja dlhodobý záväzok k skupine a k organizácii. 

Výskum Cropanzana et. al. (2007) potvrdil, že spravodlivý proces ovplyvňuje mieru 

intelektuálneho a emocionálneho uznania, čo vytvára dôveru a záväzok u pracovníkov a vedie 

k dobrovoľnej spolupráci na dosahovaní cieľov organizácie. Zistenia potvrdil aj výskum 

Elovainio et. al. (2002). 

Interakčná spravodlivosť sa týka interpersonálnych vzťahov medzi členmi pracovnej 

skupiny a vzťahov medzi manažmentom organizácie a pracovníkmi danej organizácie. Tento 

koncept rozlišuje informačnú a interpersonálnu spravodlivosť. Informačná spravodlivosť sa 

zameriava na zdieľanie informácií, pričom podstatným kritériom je ich pravdivosť 

a relevantnosť. Interpersonálna spravodlivosť sa zameriava na správanie. Jedinec sa voči inej 

osobe má správať zdvorilo, s adekvátnym rešpektom a dôstojnosťou. (Cropanzana et. al., 

2007) 

Akanbi a Ofoegbu (2013) uvádzajú, že procedurálna a interakčná spravodlivosť sú odlišné 

konštrukty, no sú v úzkom vzájomnom vzťahu, pretože procedurálna spravodlivosť významne 

prispieva k formovaniu medziľudských vzťahov.  

Dôvera v oblasti manažmentu ľudí  

Bez dôvery niet spravodlivosti. Keď dôverujeme, nepochybujeme, nepodozrievame, 

jednoducho veríme. Najvyššiu mieru dôvery (okolo 70 %) vykazujú Škandinávci; zistila to 

poradenská spoločnosť Hay group v 27 európskych krajinách za obdobie rokov 2009-2011 

(Latak, Kosiorek, 2011). Halpern v roku 2005 (in Covey, 2009, s. 29-30) zistil, že za štyridsať 

rokov miera dôvery vo Veľkej Británii klesla zo 60 % na 29 %. Ďalej zistil pokles dôvery aj 

v organizáciách – 51 % zamestnancov dôveruje top manažmentu, len 36 % zamestnancov je 

presvedčených, že manažéri konajú čestne a 76 % zamestnancov sa za posledný rok stretlo 

s nezákonným, resp. neetickým konaním ohrozujúcim dôveru verejnosti. 

Analýzou viac ako 50 výskumných prác zistila Sankowská (2001), že dôvera na 

pracovisku „je dôležitá pre tvorivú činnosť, riešenie problémov, pre inovácie, transparentnú, 

otvorenú a krízovú komunikáciu, pre zníženie tranzakčných nákladov, realizáciu zmien, 
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spoluprácu, pre manažment ľudí, tiež pre ovplyvňovanie angažovanosti pracovníkov, 

pracovnej spokojnosti, produktivity a sprostredkovane pre dosahovanie ziskovosti“ (in Bláha 

a kol., 2013, s. 29).  

Sankowská definuje dôveru ako „ochotu vcítiť sa do inej osoby a činnosti, ktorú vykonáva, 

a to na základe posúdenia jej vierohodnosti v situácii vzájomnej závislosti, no aj rizika“ 

(2001, s. 34). 

Podľa Kazičkovej (2010) je dôvera elementárnym faktorom ovplyvňujúcim 

interpersonálne vzťahy; zakladá sa na zodpovednosti; je nevyhnutnou pre prežitie ľudí, ale aj 

organizácií. Dôvera je ako vedomosti – uvádza autorka, časom sa nespotrebováva, ale sa 

posilňuje. Dôveru definuje ako pripravenosť a ochotu jedinca „vzdať sa kontroly ostatných, 

pretože očakáva, že sú kompetentní a dôveryhodní“. 

Problematiku dôvery spracoval Covey vo svojej knihe Dôvera: jediná vec, ktorá dokáže 

zmeniť všetko“ (2009). Uvádza, že dôvera nie je len cnosť a hodnota, je to konkrétne aktívum, 

ktoré je možné merať a ktoré sa prejavuje konečnými dôsledkami. Podľa autora dôveru je 

možné vytvárať, budovať, pestovať i obnovovať. Dôveryhodný človek má dobrý charakter, 

ktorého zložkou je integrita (bezúhonnosť, poctivosť, čestnosť, osobnostná celistvosť) a je 

kompetentný. Charakterizuje ekonómiu dôvery prostredníctvom vzťahu, že ak dôvera klesá, 

znižuje sa rýchlosť výkonu práce a zvyšujú sa náklady na túto prácu a naopak. Vysvetľuje 

funkciu výsledku, kde premennou je stratégia a jej realizácia a to všetko násobené daňou 

z dôvery (ak zamestnanci vôbec nedôverujú manažmentu, daň z dôvery je 80 %). Prezentuje 

model dôvery popisom piatich úrovní (vĺn), ktoré sú postavené na myšlienke domino efektu. 

Základom je sebadôvera. Už Adair povedal, že ak nedôverujeme sami sebe a svojim 

schopnostiam, prečo by nám mali dôverovať iní. Druhú úroveň predstavuje dôvera vo 

vzťahoch a ďalej nasledujú dôvera v organizáciu, dôvera na trhu a dôvera v spoločnosť.  

Možno ste sklamali a možno niekto sklamal vás. A nasledovalo – nikdy viac. Je dôvera 

dôležitá? Čo všetko musel urobiť ten, ktorý sklamal, aby ste mu znova verili a koľko času 

prešlo? Možno dôveru obnoviť? Tieto otázky môžu byť nasmerované na manažment vašej 

organizácie. Je dôležitá dôvera v organizácii?  

Záver 

Článok prezentuje poznatky o spravodlivosti a o dôvere, čo implikuje odporúčania pre 

manažment ľudí. Ak je cieľom organizácie úspešnosť, musia byť systémy manažmentu ľudí 

a realizované procesy hodnotené ako spravodlivé a musia ich vykonávať dôveryhodní 

manažéri.  

Využiteľnosť poznatkov v práci manažéra je v oblasti tvorby systémov manažmentu 

ľudských zdrojov, no predovšetkým pri ich reálnom uplatňovaní v praxi pre negatívne 

dôsledky, ktoré so sebou prináša subjektívne získaný pocit nespravodlivosti a nedôvery. 

Napríklad systém manažmentu zamestnávania (design pracovných miest, získavanie, výber 

a prijímanie pracovníkov, pracovná a sociálna adaptácia, mobilita) je nefungujúcim 

systémom, ak napr. prediktory výberu sú stanovené neprofesionálne, ak je výber len 

zbytočným formálnym procesom, ak je vytvorený priestor pre nekalé praktiky, pre 

politikárčenie, ak o psychologickej zmluve manažment ani len netuší, ak v čase adaptácie si 

nového pracovníka nikto nevšimne, ak sa pracovná zmluva opakovane uzatvára na dobu 

určitú, resp. na krátku dobu, ak... Ďalším príkladom môže byť systém manažmentu 

výkonnosti. Napríklad ak pracovníci chodia na školenia, aby mali voľný čas z práce, ak 

pracovníci nedokážu predikovať svoju budúcnosť v organizácii, ak je komunikácia medzi 

manažérom a pracovníkmi jednosmerná, nekalá, ak sa kritériá hodnotenia neustále menia 

a pracovníci ich nepoznajú, ak... Rovnako by bolo možné uvádzať príklady ďalších systémov.  
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Aj na základe vyššie uvedených príkladov tvrdím, že dobre fungujúca organizácia uznáva 

princípy sociálnej spravodlivosti a tie v prostredí kultúry dôvery je schopná a ochotná 

zavádzať do praxe. 
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Abstrakt 

Cieľom príspevku je na základe uskutočneného prieskumu zdôrazniť význam strategického plánovania 

po komunálnych voľbách v roku 2014 pri súčasnom porovnaní predvolebných sľubov starostov 

a poslancov vo vybranej vzorke slovenských miest a obcí. Prieskum zabezpečovali študenti 

Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici tesne po voľbách vo februári - apríli 2015 a na konci 

prvého roku rozhodovacej činnosti orgánov miestnych samospráv, v októbri – decembri. Úlohou 

študentov bolo zistiť na základe predpísanej štruktúry prostredníctvom riadeného rozhovoru, ako 

dokážu volení predstavitelia zapracovať volebné sľuby do strategických dokumentov. 

Kľúčové slová: miestna samospráva; strategické plánovanie; komunálne voľby 

Abstract 

The aim of this paper is, on the basis of the survey, to highlight the importance of strategic planning 

for local elections in 2014, while comparing the pre-election promises of the mayors and alderman on 

the selected sample of Slovak towns and villages. The survey provides students of the Faculty of 

Economics UMB just after the elections in February-April 2015, and at the end of the first year of 

legal operation of local government in October-December. Students' task was to determine, on the 

basis of the prescribed structured dialogue, how the elected representatives can incorporate their 

election promises into the strategic documents. 

Key words: local government; strategic planning; municipal elections 

Úvod 

Celé dejiny politiky sú trvalým hľadaním nových noriem, ktoré zodpovedajú aktuálnemu 

spôsobu života a riadenia spoločnosti. S procesom decentralizácie verejnej správy sa 

významne posilnilo postavenie miestnych samospráv a tento proces dospel k vzniku 

a presadzovaniu municipálnej politiky. Prostredníctvom nej sa miestna samospráva môže 

podieľať na riadení procesov v celej spoločnosti a môže napomáhať riešeniu ekonomických, 

sociálnych, environmentálnych či iných problémov krajiny.  

Základnou úlohou miestnej samosprávy je starostlivosť o všestranný trvalo udržateľný 

rozvoj územia a o denné potreby obyvateľov. Rozvoj územia a vytýčené ciele, priority 

smerujúce k rozvoju miestnej samosprávy by mali byť zhmotnené predovšetkým 

v plánovacích, strategických a rozvojových dokumentoch. 
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Strategické a rozvojové dokumenty sú nositeľmi rozvojovej politiky miestnej samosprávy, 

predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní jej rozvoja. Ich poslaním je zabezpečiť 

kontinuitu rozvoja bez ohľadu na politické zmeny, nakoľko jasné stanovenie rozvojových 

priorít a cieľov umožní miestnym samosprávam realizovať dlhodobý trvalo udržateľný rozvoj 

založený na cielenej stratégii. 

Prostredníctvom rozvojových dokumentov deklaruje miestna samospráva záujem o svoju 

budúcnosť, ako aj budúcnosť svojich obyvateľov a súčasne tým preberá na seba 

zodpovednosť za svoj ďalší rozvoj. V podobe rozvojových dokumentov získava miestna 

samospráva nástroj na aktívne riadenie rozvoja založeného na iniciovaní potrebných 

a žiaducich zmien. Realita tvorby a realizácie rozvojových dokumentov je poznačená 

praktickými problémami, nakoľko predstavuje časovo, finančne a personálne náročnú 

činnosť, ktorá vyžaduje kvalifikovaný a odborný prístup. Zodpovednosť za ich tvorbu 

a realizáciu nesú volené a výkonné orgány miestnej samosprávy. Podstatné zmeny 

v strategických dokumentoch je najvýhodnejšie vykonať v období po komunálnych voľbách, 

preto sme sa v primárnom výskume venovali predovšetkým procesu tvorby nových 

strategických dokumentov na úrovni volených orgánov slovenských miestnych samospráv 

v prvom roku ich pôsobenia po komunálnych voľbách. 

Metodika a cieľ 

Predmetom nášho prieskumu boli rozvojové a strategické dokumenty miestnych 

samospráv, proces ich tvorby a realizácie od volieb v roku 2014 do konca roka 2015. 

Objektom výskumu je súbor miestnych samospráv obsahujúci 167 slovenských miest a obcí, 

ktoré boli bydliskom študentov EF UMB v Banskej Bystrici.  

Základom splnenia prvého čiastkového cieľa bolo štúdium dostupnej domácej 

a zahraničnej, knižnej a časopiseckej literatúry, ako aj príslušných zákonov, metodických 

usmernení a príručiek, venujúcich sa niektorým oblastiam skúmanej problematiky. Druhým 

čiastkovým cieľom bolo zabezpečenie sekundárneho výskumu, v rámci ktorého sme skúmali 

zapracovanie volebných sľubov do rozvojových a strategických dokumentov miestnych 

samospráv. Prieskum zabezpečovali študenti Ekonomickej fakulty UMB v dvoch etapách, 

tesne po voľbách vo februári - apríli 2015 a na konci prvého roku rozhodovacej činnosti 

orgánov miestnych samospráv v októbri – decembri v tých istých obciach. Úlohou študentov 

bolo zistiť prostredníctvom riadeného rozhovoru na základe predpísanej štruktúry, aký je 

prínos volebných programov orgánov obce (mesta) na rozvoj územia vybranej obce 

prostredníctvom strategického plánovania. Nešlo o reprezentatívnu vzorku respondentov, ale 

o náhodný výber na základe bydliska študentov. Celkovo bolo vyzbieraných 187 dotazníkov, 

tie však obsahovali aj duplicitné a neúplné informácie, preto bolo 20 z analýzy vylúčených. 

Výsledky a diskusia 

Podľa funkcie a spôsobu vzniku rozdeľujeme dokumenty na legislatívne, advokačné, 

výskumné, fiškálne, deklaratívne a strategické. Skupina advokačných dokumentov na úrovni 

miestnych samospráv nenachádza uplatnenie, lebo väčšinou vymedzujú určité priority, 

záväzky alebo pravidlá. Ich tvorcami sú politické strany, vlády, aktéri neziskového sektora. 

Rozvojové a strategické dokumenty miestnych samospráv a proces ich tvorby a realizácie 

nie sú v slovenskej odbornej literatúre komplexne vymedzené, stretávame sa s nimi napr. 

v u autorov ako Staroňová, Sičáková-Beblavá (2006) alebo Mihalčová a kol. (2012), ktoré 

medzi najdôležitejšie rozhodnutia orgánov samosprávy zaraďujú vízie, stratégie, plány, 

koncepcie, ale tiež o programy, nariadenia a ďalšie riadiace normy.  

Legislatívne dokumenty sú právne záväzné, stanovujú základné pravidlá pre fungovanie 

spoločnosti. Spôsob ich tvorby je pomerne podrobne upravený. Majú normatívnu povahu, sú 
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záväzné a vymáhateľné a ich porušovanie je sankcionované. V prípade samospráv máme na 

mysli interné normatívne predpisy ako stanovy, štatút, organizačný poriadok a ostatné 

poriadky, smernice, pokyny a postupy. K externým normatívnym predpisom patria uznesenia 

a všeobecne záväzné nariadenia, vydávajú ich príslušné orgány jednak v samostatnej 

pôsobnosti obce, jednak v oblasti prenesenej, delegovanej pôsobnosti. Rozlišujeme prvotné 

a druhotné všeobecne záväzné nariadenia. Všeobecne záväzné nariadenia vydávané vo 

veciach územnej samosprávy predstavujú prvotné nariadenia a túto samostatnú pôsobnosť 

obce zakotvuje jednak Ústava SR v čl. 67 a 68 a jednak zákon o obecnom zriadení v § 4 

v kombinácii s § 6. Nariadenia vydávané vo veciach štátnej správy predstavujú odvodené 

nariadenia a táto prenesená pôsobnosť obce je zakotvená v Ústave SR v čl. 71 a súčasne 

v zákone o obecnom zriadení v § 5 v kombinácii s § 6. 

Výskumné dokumenty sa zameriavajú na analýzu minulého a súčasného stavu, snažia sa čo 

najobjektívnejšie analyzovať a vysvetliť situáciu v určitej oblasti a navrhnúť možné zlepšenie. 

Majú silný analytický základ. Veľmi často je ich súčasťou súbor indikátorov, ktoré popisujú 

stav v danej problematike. Ich hlavným kritériom je objektivita, úplnosť a presnosť. Vznikajú 

najčastejšie na pôde univerzít, výskumných ústavov. Do určitej miery sú aplikovateľné aj na 

úrovni samosprávy, pričom obce a mestá môžu ich vypracovanie vyžiadať od uvedených 

subjektov.  

Ďalšiu skupinu tvoria fiškálne dokumenty, najmä rozpočet obce. Z legislatívneho hľadiska 

je jeho tvorba a obsah, ako aj rozpočtový proces miestnej samosprávy, regulovaný zákonmi 

NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom NR SR č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom SNR č. 369/1990 o obecnom 

zriadení (v § 9).  

Strategické dokumenty predstavujú podklady pre strategické rozhodovanie. Sú do značnej 

miery otvorené, v pravidelných intervaloch upravované a je pre ne typická vysoká miera 

zapojenia rôznych aktérov. Ich súčasťou býva rozpracovanie do akčných a inštitucionálnych 

plánov. Na úrovni miestnej samosprávy sem patrí Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce (od roku 2014 Program rozvoja obce), územný plán, plán územno-technického 

rozvoja územia obce, stratégia rozvoja cestovného ruchu a pod. Týmto dokumentom sme 

v rámci nášho prieskumu venovali hlavnú pozornosť. 

Výkon podpory regionálneho rozvoja sa na základe novely od 1. januára 2015 rozširuje 

o spoločný program rozvoja obcí (vložením ustanovenia § 8a), ktorý integrovaným prístupom 

rieši reálnejšie plnenie ich individuálnych záujmov v rámci spoločne definovaných priorít 

rozvoja a zároveň uľahčuje obciam prístup k finančným zdrojom a mechanizmom na 

zabezpečenie ďalšieho rozvoja. Spoločný program rozvoja obcí je strednodobý rozvojový 

dokument vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii, 

zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na 

území ktorého sa obce nachádzajú a je vypracovaný podľa záväzných častí 

územnoplánovacích dokumentácií združených obcí. 

Jeho záujmom je vytvoriť priestor pre integrovaný prístup obcí k svojmu rozvoju a je 

určený najmä pre obce, ktoré nemajú dostatočné kapacity na vytvorenie vlastného programu 

rozvoja. Cieľom je zabezpečiť efektívnejšiu spoluprácu, znížiť náklady spojené s prípravou 

a realizáciou rozvojových aktivít v katastrálnom území susediacich obcí. Ak nemá obec 

vypracovaný vlastný program rozvoja obce, môže si vypracovať pri uplatnení partnerstva 

s jednou územne susediacou obcou alebo viacerými územne susediacimi obcami spoločný 

program rozvoja obcí. Schvaľujú ho (aj jeho aktualizáciu) obecné zastupiteľstvá obcí, ktoré 

ho vypracovali. 

V rámci primárneho výskumu sme zisťovali, koľko percent starostov nami oslovených 

obcí je novozvolených a hľadali sme závislosť, či skúsení starostovia, ktorí pôsobia niekoľko 
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funkčných období, dokážu svoje skúsenosti s riadením miestnych samospráv využiť pri 

príprave strategických a rozvojových dokumentov.  

Ďalej sme sa venovali postaveniu orgánov miestnych samospráv, starostovi a obecnému 

zastupiteľstvu. Starosta je ako najvyšší predstaviteľ obce, štatutárny zástupca, výkonný orgán 

volený občanmi v priamych voľbách, v podmienkach SR je silným starostom. Vykonáva 

obecnú správu a zastupuje obec navonok. Svoju pôsobnosť vykonáva v určitých činnostiach 

samostatne alebo spolu s obecným zastupiteľstvom.  

Zdôrazňujeme, že je výkonný orgán, ktorý vykonáva rozhodnutia obecného zastupiteľstva. 

Môže aj pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje 

zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od jeho 

schválenia obecným zastupiteľstvom (tzv. sistačné právo). Nie je však ničím viazaný, aby 

plnil uznesenia obecného zastupiteľstva. Tomu sme vo výskume venovali v otázke č. 4., kde 

sme zisťovali nadväznosť volebných programov a sľubov orgánov miestnych samospráv na 

stanovenie priorít sociálno-ekonomického rozvoja v príslušnom volebnom období cez  ich 

zapracovanosť do Programu rozvoja obce, koncepčných a iných strategických dokumentov 

v príslušnej obci.  

V zmysle volebného zákona môže byť starosta do funkcie opätovne zvolený, v podstate 

môže byť volený až donekonečna. Tu vstupuje v zmysle našich úvah do pozornosti syndróm 

vyhorenia (vyhasnutia, vypálenia, vyprahlosti) ako strata profesionálneho alebo osobného 

záujmu u príslušníka určitých profesií alebo ako výsledok procesu, v ktorom ľudia veľmi 

intenzívne zaujatí určitou úlohou strácajú svoje nadšenie. Preskúmať jeho súvislosť a vplyv 

na výkon funkcie starostu, prípravu strategických dokumentov a celkovo na odraz volebných 

sľubov do reality by vyžadovalo samostatný výskum, preto sme od tohto zámeru abstrahovali. 

Keďže cieľom príspevku je prezentovať výsledky výskumu rozvojových a strategických 

dokumentov miestnych samospráv a proces ich tvorby a realizácie v období od roku 2014 do 

konca roka 2015 v nadväznosti na nové programovacie obdobie, pokladáme za potrebné 

uviesť, že v novom období môžu obce žiadať o príspevok zo štrukturálnych fondov 

prostredníctvom operačných programov len vtedy, keď majú vypracovaný Program rozvoja 

obce, prípadne rozvojovú stratégiu pre viac obcí.  

Hlavným prostriedkom na financovanie regionálneho rozvoja ostali tak ako po minulé roky 

štrukturálne fondy Európskej únie. Na rozdiel od predchádzajúceho programovacieho 

obdobia, kedy bol rozvoj regiónov realizovaný cez samostatné dopytovo orientované projekty 

miest a obcí, sa kladie dôraz na integrovaný prístup založený na spolupráci respektíve 

partnerstve a zabezpečenie potrebného rozvoja územia prostredníctvom spoločných stratégií 

rozvoja, čo by malo v budúcnosti zabezpečiť trvalú udržateľnosť rozvojových projektov. 

Oproti minulému programovaciemu obdobiu omnoho väčší význam nadobúda úloha 

jednotlivých združení miest a obcí a mikroregiónov, ktoré môžu pri tvorbe regionálne 

integrovaných územných stratégií lepšie presadzovať vypracované stratégie rozvoja vlastného 

regiónu ako samostatne jednotlivé mestá a obce. Základným nástrojom, ktorý definuje 

aktuálne potreby mikroregiónu, môže byť napríklad vypracovaný Program rozvoja 

mikroregiónu (napr. metódou CLLD, v predchádzajúcom období LEADER), v rámci ktorého 

si mestá a obce vytvoria spoločnú stratégiu rozvoja odrážajúcu ich potreby, ktorú sa budú 

následne spoločne snažiť zapracovať do regionálne integrovaných územných stratégií 

príslušného samosprávneho kraja. Táto oblasť nebola v rámci nášho výskumu zohľadnená, 

pretože sa domnievame, že oslovené samosprávy v realite nie sú ešte na to pripravené.  

V rámci prieskumu sme v zmysle metodiky opísanej v úvode spracovali vzorku 167 

dotazníkov, z toho 40 miest v dvoch obdobiach počas roka 2015. Prvýkrát začiatkom roka 

(február, marec), v krátkom čase po komunálnych voľbách a druhýkrát na konci roka 2015 

(október, november). Z celkového počtu sme 20 dotazníkov vylúčili z dôvodu duplicity alebo 

neúplnosti vyplnenia údajov. Veľkostná kategória výskumnej vzorky je znázornená v grafe 1.  
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Graf 1  Veľkostná kategória obcí 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

Výskum bol realizovaný v dvoch po sebe idúcich obdobiach t. j. prvé obdobie na začiatku 

roka 2015 (február, marec), v tomto období orgány obcí konštituovali svoje poradné, výkonné 

a iniciatívne orgány, zamerali sa na hľadanie rôznych alternatív riešenia svojich rozvojových 

aktivít. Druhé obdobie výskumu t. j. na konci prvého roka činnosti orgánov miestnych 

samospráv (október, november), kedy už bolo možné zhodnotiť čiastkové výsledky plnenia 

volebných sľubov. 

Do 500 obyvateľov bolo analyzovaných 25 obcí (Magnezitovce, Malatíny, Olejníkov, 

Kvakovce, Ráztoka, Malá Domaša a Malužiná). Celkovo z 167 samospráv najmenšou 

skúmanou bola obec Malatíny (208 obyvateľov) a najväčšou mesto Prešov (90 923 

obyvateľov). Vrútky, Tvrdošín, Smižany, Trstená, Námestovo, Lendak, Sliač a Nováky 

predstavovali skúmané sídla do 10 000 obyvateľov (25 obcí). V kategórii miest nad 50 000 

obyvateľov 9 analyzovaných miest predstavovala Banská Bystrica, Poprad, Martin, Trenčín, 

Žilina, Trnava a Prešov.  

Z oslovených obcí má 106 „starých“ starostov a 61 novozvolených. Neskúmali sme, 

koľkokrát po sebe boli opakovane zvolení, nebolo to predmetom nášho výskumu.   

V rámci odpovede na otázku č. 3 sme respondentom dali možnosť výberu z 6 odpovedí, 

výsledky zobrazuje graf č. 2.  

 

Graf 2  Vypracovanie strategických dokumentov 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Respondentov sme sa pýtali, či majú vypracované strategické dokumenty a aké. Osobitne 

sme sa pýtali na Program rozvoja obce a Územný plán. Z oslovenej vzorky má 111 obcí 

vytvorených Program rozvoja obce (56 teda nie) a 48% vypracovaný Územný plán. Pri 

odpovedi na túto otázku je potrebné zohľadniť určitú mieru nepresnosti spôsobenú tým, že 

obce do 2000 obyvateľov nie sú povinné podľa zákona Územný plán vytvárať.  

Ostatné strategické dokumenty sme hlbšie neskúmali, lebo ich konkrétny počet 

a zameranie je v jednotlivých oblastiach odlišné a teda nebolo možné ich objektívne 

komparovať. 

Zistili sme, že v prvom období z 57 obcí, ktoré majú vypracované strategické dokumenty, 

len 31 začalo pracovať na ich aktualizácii, čo je 54,4%. Ale na druhej strane, z výskumu nám 

vyplynulo, že 98 zo skúmaných 167 obcí má po voľbách toho istého starostu (68,4%). 

Výsledok nás prekvapuje, pretože sa domnievame, že skúsení starostovia by mali vedieť 

riadiť samosprávy koncepčne. Náš výskum však tento náš predpoklad nepotvrdil.  

V druhom období sa počet obcí, ktoré mali vypracované strategické dokumenty, zvýšil na 

78, ale na druhej strane sa podstatne zvýšil počet obcí, ktoré prestali plniť volebné sľuby (z 2 

na 18).  

V 36 prípadoch nebolo možné získané informácie vyhodnotiť, lebo boli nekompletné, 

v druhom období tento počet klesol na 15 prípadov.  

Ďalej sme v otázke č. 4 zisťovali nadväznosť volebných programov a sľubov orgánov 

miestnych samospráv na stanovenie priorít sociálno-ekonomického rozvoja v príslušnom 

volebnom období cez ich zapracovanosť do Programu rozvoja obce a iných strategických 

dokumentov v príslušnej obci. Zistili sme, že zo 167 samospráv len tri mestá (Trstená, 

Bánovce nad Bebravou a Detva) majú stanovené priority ďalšieho rozvoja v rámci 

príslušného volebného obdobia cez vypracované programové dokumenty vo forme uznesenia 

a v druhom období tento počet sa zvýšil na 15 miest a obcí. Z toho v zmysle nášho chápania 

vyplýva záver, že uvedeným samosprávam bude ľahšie stanoviť priority, opatrenia a ciele 

Programov rozvoja na príslušné programovacie obdobie.  

Z celkovej skúmanej vzorky je veľmi nízke percento (3,06%) tých, ktoré majú stanovené 

priority ďalšieho rozvoja (cez vypracované programové dokumenty) korešpondujúce 

s predvolebnými sľubmi volených predstaviteľov na post starostov a poslancov 

zastupiteľstiev v rámci príslušného volebného obdobia. 

Záver 

Dlhodobé rozvojové zámery miest a obcí sú spracované v rozvojových dokumentoch 

municipálnej politiky, ktorých zameranie musí korešpondovať s národnými a regionálnymi 

rozvojovými dokumentmi. Na základe týchto zámerov sú stanovené konkrétne ciele, 

orientujúce disponibilné zdroje miestnej samosprávy do konkrétnych aktivít za účelom 

dosiahnutia rozvoja spravovaného územia. Úlohou rozvojových dokumentov miestnych 

samospráv je poskytnúť rozvojovú víziu, výsledkom ktorej je dosiahnutie čo možno 

najširšieho spoločenského a odborného konsenzu, ako aj zabezpečenie smerovania pri 

uskutočňovaní rôznych rozhodnutí v oblasti územného rozvoja v budúcnosti. 

Prenosom mnohých štátnych kompetencií na samosprávy sa v uplynulých rokoch 

zhodnotila všeobecná úloha miestnych samospráv v spoločnosti. Rozšírený okruh 

kompetencií, spojený s rozšírením právomocí v oblasti financovania mnohých oblastí 

verejného života, sa spája s doposiaľ nevídanou zodpovednosťou miestnych samospráv pri 

rozhodovaní o ďalšom smerovaní rozvoja obce, mesta. Je dôležité, aby predstavitelia 

miestnych samospráv pochopili dôležitosť dlhodobého riadenia rozvoja a pri tvorbe vízie 

rozvoja územia prekročili tiene striktných štvorročných rozvojových programov, ktoré 

predstavujú čiastkové nástroje napĺňania dlhodobých koncepčných cieľov. 
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Z celkového výberového súboru 48% obcí má vypracovaný územný plán a program 

rozvoja obce. V prípade ostatných rozvojových dokumentov sa stretávame s klesajúcou 

tendenciou ich vypracovávania. Na jednej strane predstavuje táto skutočnosť pozitívny jav 

smerujúci ku koncepčnému rozvoju miestnych samospráv, na druhej strane však ich úroveň 

vyvoláva pochybnosti o reálnej využiteľnosti a akcieschopnosti predmetných dokumentov. 

Na základe výsledkov výskumu formulujeme odporúčanie smerom k slovenskej legislatíve 

a predstaviteľom ZMOS-u, aby venovali väčšiu pozornosť vzdelávaniu predstaviteľov 

miestnych samospráv v oblasti manažmentu a riadenia ľudských zdrojov. 

LITERATÚRA 

Kožiak, R., Krnáč, J., & Liptáková, K. (2008). Verejná správa a regionálny rozvoj. Banská 

Bystrica: Ekonomická fakulta UMB.  

Mihalčová, B. (2012). Teórie správy riadenia a byrokracie. Košice: Fakulta verejnej správy. 

Staroňová, K., Sičáková-Beblavá, E. (2006). Verejná politika a miestna samospráva: štyri 
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SPORT I REKREACJA JAKO ELEMENTY POLITYKI SPOŁECZNEJ W 
KSZTALTOWANIU SPOŁECZNOŚCI MIASTA 

POSTINDIUSTRIALNEGO NA PRZYKŁADZIE MIASTA ZABRZA 

SPORT AND REKREATIONS AS ELEMENTS OF SOCIAL POLICY IN 
SHOPING JOB THE COMMUNITY CITY AFTER INDUSTRIAL OF THE 

EXEMPLE  OF THE CITY ZABRZE 

Józef Kubica 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

Abstrakt 

Kultura fizyczna i sport są w dalszym ciągu niedocenianem problemem rozwoju i funkcjonowania 

polskiego społeczeństwa. Zabrze było jednym z przodujących podmiotów w którym udało się, 

opierając się na istniejących od lat sentymentach do sportu w szczególności do piłki nożnej rozpocząć 

budowę zainteresowania przynajmniej części miejskiej społeczności sportem rekreacyjnym. Udało się 

tu w pewnym sensie wzorcowo, zbudować model w którym rekreacja zaczęła odgrywać realną rolę 

również w polityce ochrony zdrowia. Tu pomogła współpraca z Śląskim Uniwersytetem Medycznym. 

Wzorcowo pracował również zabrski MOSiR.  

Kluczowe słowa: Ochrona zdrowia; Miasta poprzemysłowe; Zabrze; Sport i rekreacja 

Abstract 

Zabrze was one of the cities in whith building on the old sentiments to the sport in particular football. 

Begin construction on interest recreations. In consequence build a model in whith recreation began to 

play a role in practic protections. Here cooperation with the Silesian University Medical. He worked 

well MOSiR in Zabrze. 

Key words; Health; postindiustrial city; Zabrze; Sport and rekreation 

Zabrze było od połowy XIX wieku, jednym z największych na ziemiach polskich, centrów 

ciężkiego przemysłu górniczo-hutniczego. Na jego terenie funkcjonowało na przełomie XIX 

i XX wieku pięć wielkich kopalń węgla. Także dwie huty żelaza i stali. Można bez żadnej 

przesady stwierdzić że miasto było typową strukturą żelaza i stali. (Januła, 2006) Bez 

względu co jest szczególnie warte podkreślenia na przynależność państwową jak też formacje 

społeczno-ekonomiczną. 

Ta epoka ciężkiego przemysłu trwała praktycznie do końca lat osiemdziesiątych XX 

wieku. Ewolucyjne wygaszenie tej epoki indiustrialnej nie nastąpiło automatycznie, ale od 

początku lat dziewięćdziesiątych XX tego wieku, produkcja przemysłowa zaczęła bardzo 

wyraźnie się kurczyć. (Kubica, 2014) Przejawiało się to zamykaniem i konsolidacją kopalń 

węgla, również likwidacją hut, położonych w centrum miasta. To zakończenie epoki 

przemysłowej było logiczne i zasadne. Ale wytworzyło przy okazji szereg bardzo istotnych 

i wielkich jeżeli chodzi o skale, problemów społecznych. (Januła, 2016) 

Służba zdrowia w miastach przemysłowych Górnego Śląska była ściśle powiązana 

z wielkim przemysłem. Dzięki temu była ona jakościowo na wyższym poziomie niż ta 

ogólnie dostępna. bo sponsoring wielkiego przemysłu był nie do przecenienia. 
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W sytuacji kiedy przemysł zaczął upadać normalnym było, że górnicza czy hutnicza służba 

zdrowia zaczęła być częściowo przekształcana. Jednoczesne pewna ilość placówek społecznej 

służby zdrowia została zlikwidowana.  

Na terenie miasta mieszczą się aktualnie struktury akademickiej służby zdrowia. Obok 

Śląskiego Centrum Kardiologicznego na terenie Zabrza, mieści się tez znaczna część 

infrastruktury Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Poszczególne kliniki uniwersyteckie 

prowadzą działalność również na korzyść mieszkańców miasta i oczywiście całego 

województwa. (Zębala, 2013) 

Nieco inaczej wygląda działalność otwartej służby zdrowia czyli przychodni lekarskich. 

Tu sprawa wygląda nieco gorzej. Bo jak już pisano wyżej znaczna część przemysłowej służby 

zdrowia z konieczności zlikwidowano. 

Nowoczesna polityka ochrony zdrowia zakłada przede wszystkim rozwój czynnej 

profilaktyki i kultury fizycznej. Są to z jednej strony sprawy oczywiste. Ale z drugiej na 

przeszkodzie stoją problemy z zakresu świadomości społecznej. Praktycznie wśród ludzi 

starszych, tylko niewiele osób, poświęca sprawom rekreacji i kultury fizycznej, wystarczająco 

dużo uwagi. 

W samym Zabrzu istniała jeszcze jedna obiektywna przeszkoda dla masowego sportu 

i rekreacji dla ogółu. Ta przeszkoda poniekąd istnieje i funkcjonuje w dalszym ciągu. Jest nią 

funkcjonowanie w przeszłości i jeszcze obecnie, wielkiego klubu sportowego a ściślej jego 

wiodącej sekcji piłki nożnej. 

„Górnik Zabrze” tym hasłem można by zawrzeć wiedzę przeciętnego Polaka zarówno 

o mieście jak i o sporcie w omawianym mieście. Bo klub ten to legenda ale również historia 

miasta. Teraźniejszość ma już inny, trochę mniej różowy wymiar. Górnik Zabrze to piłka 

nożna, ale ta wielka piłka z lat 60. i 70. XX wieku, wtedy to Górnik był prawie etatowym 

mistrzem Polski. Zdobywał wtedy też dla Polski tytuły i trofea zagraniczne, ten klub był 

w tym okresie najbardziej eksportowym towarem polskiego marketingu, a kibice w Europie 

szukali na mapach Śląska i Zabrza. (Górnik Zabrze, 2004) 

Przełom XIX i XX wieku to wejście sportu w pewne ramy organizacyjne. Tworzyły się 

pierwsze zespoły piłkarskie piłki nożnej, 11 osobowej wtedy piłki ręcznej, rozwinął się na 

szerszą skalę tenis ziemny, jak również niektóre konkurencje kiedyś autonomiczne, które 

obecnie wchodzą w skład struktury lekkoatletyki. Część zajęć sportowych była również 

związana ze sprawami militarnymi: biegi terenowe czy też marszobiegi, pokonywanie torów 

przeszkód, a nawet pływanie, nie mówiąc już o strzelectwie w różnych formułach. To były 

formuły, w których wojsko przodowało i w okolicach jednostek wojskowych tę konkurencję 

uprawiano. W tych konkurencjach partycypowały sąsiednie Gliwice, które tradycyjnie były 

wielkim niemieckim miastem garnizonowym, ale część konkurencji wywodzących się ze 

sportów wojskowych przenoszono oczywiście na teren Zabrza w sposób naturalny. Pewne 

grupy młodych mężczyzn kończąc służbę wojskową chciały w dalszym ciągu uprawiać sport.  

W warunkach Zabrza tego historycznego sport miał znaczenie polityczne. W mieście 

funkcjonowały, nie zawsze zgodnie z sobą, dwie nacje narodowe. Rywalizacja w naturalny 

sposób przenosiła się też na platformę tężyzny fizycznej i sportu. Kiedy zaczęto zakładać 

jednosekcyjne w zasadzie kluby piłkarskie praktycznie niewiele z nich było pluralistycznych 

narodowo. Odrębnie funkcjonowały kluby niemieckie i kluby polskie. Młodzież niemiecka 

w najwcześniejszym okresie uprawiała sport, konkretnie gimnastykę w założonym w 1862 

roku pierwszym klubie gimnastycznym Alte Turin Verain. Niedługo potem powstały kluby 

SC Zabrze i SC Frisch Frei. (Gaworowski-Waloszek, 1988) Kluby polskie miały większe 

problemy bo zazwyczaj uczestniczyli w nich ludzie niezamożni. Władze komunalne też 

niezbyt chętnie patrzyły na rozwój polskiego ruchu sportowego. W związku z tym dość 

trudno było znaleźć, przygotować i utrzymać plac przydatny do gry w piłkę nożną czy do 

jakiś konkurencji lekkoatletycznych. Tym niemniej jednak obok niemieckich, polskie sekcje 
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sportowe i kluby sportowe działały. Pierwsze X-lecie XX wieku jest to już okres, kiedy 

organizacje i kluby sportowe zaczynają funkcjonować jako normalne podmioty działania. 

Kluby niemieckie zazwyczaj miały wiele wspólnego z różnego rodzaju organizacjami 

zmilitaryzowanymi czy bojowymi. Natomiast kluby polskie były związane generalnie 

z lewicą polityczną oraz związkami zawodowymi. Praktycznie rzecz biorąc pierwszym 

polskim klubem sportowym działającym w Zabrzu było Towarzystwo Sportowe Concordia 

związane ze Zjednoczeniem Zawodowym Polski, które działało od 1902 roku w Westwalii. 

Samo ZZP na Górnym Śląsku stało się w latach 1910-1914 organizacją masową liczącą około 

20 000 członków. Na terenie samego Zabrza prawdopodobnie było około 1 500 członków. 

Klub Concordia natomiast posiadał 2 lub 3 drużyny piłkarskie i prawdopodobnie uprawiano 

w nim też jakieś konkurencje lekkoatletyczne. 

Kolejnymi strukturami sportowymi były organizacje związane z Polska Partią 

Socjalistyczną, która również działała w Niemczech. PPS patronował z kolei Centralnemu 

Związkowi Zawodowemu Polski. Ta organizacja związkowa była słabsza, ale też posiadała 

prawdopodobnie enigmatycznie działające struktury sportowe. W 1904 roku powstało 

w Zabrzu ogniwo „Sokoła”. Towarzystwo „Sokół” prowadziło przede wszystko działalność 

patriotyczną wśród młodzieży, ale obok akcji oświatowych, czytelniczych prowadzono 

również działalność sportową. Polski ruch sportowy funkcjonował też na obrzeżu polskich 

towarzystw śpiewaczych, polskich teatrów amatorskich itp. (Zabrze, 1978) 

Powstanie na Górnym Śląsku gniazd sokolich stanowiło początek ważnego procesu 

świadomości narodowej i poczucia odrębności narodowej Polaków. Trzeba jednak przyznać, 

ze niemiecki ruch sportowy w Zabrzu w tym okresie, ze względów oczywistych był znacznie 

silniejszy. Był on bowiem popierany zarówno przez przemysłowców jak i władze komunalne 

poszczególnych gmin, z których wtedy składało się Zabrze. Niektóre niemieckie organizacje 

sportowe były praktycznie ukrytymi formami zbrojnych bojówek. 

W okresie plebiscytu i powstań śląskich obie strony niemiecka i polska w zasadniczy 

sposób rozbudowywały formalne struktury sportów obronnych. Niemieckie lokalne 

Freikorpsy i polski Strzelec były w istocie związkami zbrojnymi, ale zarejestrowane zwykle 

były pod formułą różnego rodzaju struktur sportowych. Uczono tam strzelać, rzucać 

granatami, a więc realizowana idea była dość daleka od szczytnej idei ruchu sportowego 

i rekreacyjnego. Ale ta pragmatyczna przesłanka dawała owoce w czasie powstać. Po prostu 

większość uczestników powstań była przeszkolonymi strzelcami. 

Po podziale Śląska i przyznaniu większej części miasta stronie niemieckiej ruch sportowy 

oczywiście istniał, a nawet się rozwijał. Pozostała natomiast struktura narodowościowa. 

Funkcjonowały kluby niemieckie: większe, bardziej prężne, dysponujące znaczącą 

infrastrukturą sportową i zapleczem finansowym oraz praktycznie amatorskie kluby polskie 

borykające się elementarnymi problemami, typu: wynajęcie boiska, zezwoleniami na 

przeprowadzenie zawodów sportowych itd. Natomiast wychowanie fizyczne zostało 

wprowadzone również jako przedmiot obowiązkowy w szkołach państwowych 

i nadzorowanych przez państwo. Trzeba jasno powiedzieć, że władze niemieckie zwracały 

uwagę na poziom kultury fizycznej w szkołach, aczkolwiek wychodzono to z przesłanek 

czysto pragmatycznych, bowiem wychowanie fizyczne stanowiło nic innego jak 

przygotowanie do służby wojskowej. (Januła, 2006)  

Polski sport funkcjonował w Zabrzu przy Zjednoczeniu Zawodowym Polski, które było 

narodową organizacją związkową. W dalszym ciągu funkcjonowały drużyny towarzystwa 

gimnastycznego „Sokół”, z tym jednak, że po dojściu do władzy partii hitlerowskiej 

stopniowo działalność sportowa polska w Zabrzu zamierała. Tak się bowiem składało, że 

wielu działaczy sportowych było równocześnie działaczami politycznymi i musieli oni 

najczęściej emigrować. Mimo to przez jakiś czas funkcjonowały jeszcze robotnicze kluby 

sportowe. Tu Zabrze było ośrodkiem regionalnym bo tu w mieście znajdowała się siedziba 
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Związku Polskich Robotniczych Klubów Sportowych na Górnym Śląsku. W świetle danych 

z 1934 roku 6 spośród 12 funkcjonujących klubów znajdowało się właśnie w Zabrzu. 

Natomiast w roku 1937 nadal aktywny był RKS w dzielnicy Zabrza- Mikluczycach. (Zabrze, 

1978)  

Związek Polskich Robotniczych Klubów Sportowych posiadał nawet swój organ prasowy, 

mianowicie „Sport i Kultura”. Ten periodyk wychodził co prawda w Katowicach, ale docierał 

na teren zarówno Zabrza jak i całego Śląska opolskiego. Na temat niektórych klubów 

z federacji RKS zachowało się więcej danych. Na przykład RKS „Naprzód” w Zabrzu – 

Zaborzu. Liczył 42 członków, którzy odbywali regularne treningi w każdą środę na boisku 

i w każdy czwartek na hali sportowej. W niedziele rozgrywano zawody na boisku. Oddział 

żeński tego klubu zrzeszał 28 członkiń. Zajęcia sportowe odbywały się w tych samych dniach 

co klubu męskiego. RKS Pawłów posiadał również klub męski i żeński. Łącznie 56 

sportowców odbywało treningi w czwartki na boisku, a w piątku w hali. W samym Zabrzu 

działał też męski i żeński RKS. Obok formuły RKSu działało także inne zrzeszenie, może 

nieco słabsze, mianowicie Polskie Kluby Sportowe .W ramach tej federacji prowadził 

działalność klub sportowy „Piast”, który grupował około 45 sportowców. W Zaborzu 

w ramach tej federacji działał Klub sportowy „Unia”, obok tego istniał jeszcze Polski Klub 

Szachowy grupujący około 30 członków. Tak było oczywiście w latach 1933-1935, później 

jednak w skutek hitlerowskiego terroru działalność polskich klubów sportowych osłabła. 

Mimo to funkcjonowanie w połowie lat 30. aż 7 klubów sportowych było wielkim 

osiągnięciem. 

Po wyzwoleniu ruch i struktury sportowe w Zabrzu kontynuowały bardzo bogate tradycje 

i doświadczenie polskiej działalności sportowej w mieście. Właśnie te zapoczątkowane 

jeszcze przed I wojną światową, działające w okresie plebiscytu i rozwijające się nawet 

w trudnym okresie panowania niemieckiego. Trzeba pamiętać, że w polskich klubach 

sportowych zarówno tych robotniczych, które stanowiły większość jak i też chadeckich, 

zrzeszających polską młodzież wyrosło wielu znakomitych działaczy na rzecz polskości oraz 

doskonałych organizatorów oraz wychowawców młodzieży. Niektórzy z nich już 

w pierwszych tygodniach po wyzwoleniu wrócili do rodzinnego miasta. Staraniom tych 

działaczy oraz pomocy polskiej administracji należy zawdzięczać, że już 2 maja 1945 roku 

powstała w Zabrzu pierwsza struktura sportowa: wielosekcyjny Klub Sportowy Zabrze. 

W pierwszych miesiącach po wyzwoleniu oprócz KS „Zabrze” wznowiły przerwaną przez 

wojnę działalność kluby z federacji RKS. Były to „Concordia”, „Jadwiga”, „Mikulczyce”, 

„Skra” oraz pozostające poza federacją RKS-u kluby „Pogoń” oraz „Walka” Makoszowy 

i „Piast” Pawłów. Część z tych klubów istnieje do chwili obecnej. Już u schyłku 1945 roku 

czynnych było w mieście 9 klubów sportowych, które w 22 sekcjach zrzeszały prawie 1 000 

zawodników. W tym okresie kluby i towarzystwa sportowe zorganizowały aż 36 dużych 

zadów sportowych, które oglądało ponad 100 000 widzów. 

Ruch sportowy w wyzwolonym Zabrzu miał bardzo korzystny start, a rozwój sportu był 

znacznie bardziej intensywny niż w wielu innych dziedzinach życia. Stąd też miasto może się 

poszczycić na odcinku sportowym olbrzymim dorobkiem, z których największy jest w takich 

dziedzinach sportu wyczynowego jak piłkarstwo, lekkoatletyka i piłka ręczna. Poważny 

dorobek posiada także miasto w zakresie krzewienia kultury fizycznej i turystyki. (Zabrze. 

MRN, 1968) 

W apogeum rozwoju ruchu sportowego działało w mieście aż 117 struktur 

organizacyjnych ruchu sportowego, rekreacyjnego i turystycznego. Była to końcówka lat 70. 

XX wieku. Wtedy też te organizacje grupowały blisko 24 000 członków. Biorąc pod uwagę, 

że statystycznie co dziewiąty mieszkaniec miasta uprawiał czynnie sport lub turystykę 

w formie zorganizowane Zabrze było w tym czasie na czołowym miejscu w zakresie kultury 
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fizycznej na mapie Polski. Trzeba jednak stwierdzić, że w latach 80. i 90. XX wieku podobnie 

jak w aspekcie gospodarczym i społecznym nastąpił dość głęboki regres w zakresie sportu. 

Szereg klubów i sekcji sportowych upadło. Liczba sportowców zarówno tych wyczynowych, 

jak i korzystających z rekreacji uległa poważnemu obniżeniu. Pewna odbudowa jest widoczna 

od około roku 2002. Wiąże się to ze wznowieniem działalności, ale tylko niektórych sekcji bo 

szereg klubów sportowych, szczególnie tych opartych o przemysł upadło definitywnie. 

Zabrze w porównaniu do innych wielkich miast regionu posiada bardzo rozbudowaną sieć 

infrastruktury sportowej. Generalnie na terenie miasta są 22 stadiony i boiska sportowe, 21 

boisk do małych gier, 58 boisk do siatkówki, 12 kortów tenisowych, 22 sale gimnastyczne, 

4 pływalnie kryte, 6 kąpielisk letnich i 8 bieżni lekkoatletycznych. Okresowo w zimie 

zależnie od warunków atmosferycznych uruchamia się około 15 lodowisk. Jest to potężna 

baza, ale o bardzo różnym stanie technicznym. Utrzymanie, szczególnie stadionu czy boiska 

sportowego jak również kąpieliska, wymaga sporych funduszy, a między legendę należy 

włożyć jakieś postulaty typu że obiekty sportowe powinny zarobić na siebie. Wszystkie 

obiekty sportowe muszą być systematycznie remontowanie, a również bieżąca eksploatacja 

wiele kosztuje. Wyżej wymienione obiekty sportowe znajdowały się w niezłym, może nie 

bardzo dobrym stanie też w apogeum rozwoju kultury fizycznej, czyli w końcówce lat 70. XX 

wieku. Obecnie stan około połowy z nich jest ledwo zadowalający, a około 1/5 

z wymienionych znajduje się w stanie dewastacji. Praktycznie dwa stadiony, jeden basen 

kryty i dwa kąpieliska letnie są już nie do odbudowania. (Zabrze. UM, 1978) Dla statystyki 

trzeba dodać, że większość obiektów sportowych powstała w okresie powojennym. Okres 

najbardziej intensywnej budowy i inwestycji sportowych to lata 60. XX wieku i pierwsza 

połowa lat 70. 

Do infrastruktury sportowej należy doliczyć również szkolne obiekty sportowe. Tu stan 

ilościowy jest bardzo duży bo aż przy 42 obiektach szkolnych znajdują się sale gimnastyczne 

o różnych gabarytach i wyposażeniu oraz aż 51 przyszkolnych boisk sportowych. Te boiska 

posiadają najczęściej powierzchnię asfaltową. Generalnie obiekty przyszkolne służą przede 

wszystkim młodzieży szkolnej, szczególnie że już od kilku lat do programów szkolnych 

zostały wprowadzone dodatkowe lekcje wychowania fizycznego. Tylko niektóre z nich są 

wykorzystywane zarówno w aspekcie sportu wyczynowego dla treningów oraz jeszcze 

mniejszym dla rekreacji. 

Sport wyczynowy jest zawsze w pewnym sensie górą sportowej piramidy. Solidna 

podstawa to właśnie sport szkolny oraz różne formy sportu masowego. Jak już pisano sport 

szkolny z natury rzeczy w znacznej części włączony jest do programów edukacyjnych. 

Natomiast przy praktycznie każdej szkole, typu gimnazjum i szkole średniej funkcjonują 

jakieś sekcje specjalistyczne. Struktura organizacyjna jest dość skomplikowana bo częściowo 

są to Uczniowskie Kluby Sportowe (UKS), częściowo tylko szkolne sekcje sportowe, 

natomiast w niektórych szkołach działają też sekcje Międzyszkolnych Klubów Sportowych 

(MKS). MKS y są w zasadzie najwyższą formułą organizacyjno-kwalifikacyjną sportu 

szkolnego. Na tym poziomie uprawie się już sport wysoko zaawansowany, wyczynowy. 

(Zabrze UM, 1981)  

Sięgając w historię to właśnie sport szkolny stosunkowo najmniej odczuł skutki kryzysu 

strukturalnego i transformacji. Zaszły pewne zmiany strukturalne bo dzisiejsze UKSy są 

w jakimś stopniu następcami Szkolnych Klubów Sportowych (SKS), ale generalnie kryzys 

nie narzucił sportowi szkolnemu jakiś konieczności redukcji.  

Inaczej, może nawet zupełnie inaczej wygląda dziś problem sportu masowego opartego 

przed laty o przemysł. Bo trzeba powiedzieć, iż mimo, że górnictwo generalnie dotowało 

sport wyczynowy to również, łożyło nawet znaczące sumy na sport masowy. Nie była to 

może najlepsza i najbardziej udana formuła bo jednorazowe spartakiady organizowane na 

przykład raz do roku miały bardziej charakter festynów niż zawodów sportowych, a przecież 
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zasadą sportu jest uprawianie go w sposób systematyczny. Ale jednak mimo tej krytyki coś 

się działo, coś się organizowało, a na pewno było przynajmniej zainteresowanie sportem. 

Była i druga strona medalu, mimo, że obiekty sportowe były w zasadzie własnością 

hipoteczną, podmiotów przemysłowych typu; kopalnie, huty czy też inne zakłady pracy, 

generalnie były administrowane przez kluby sportowe, które uważały się za właścicieli de 

facto. Kluby sportowe co jest poniekąd naturalne orientowały się przede wszystkim na sport 

wyczynowy i bardzo trudno było wejść na obiekty, że uprawiać jakąś rekreację. Postulaty 

różnych stowarzyszeń sportowych organizujących sport rekreacyjny musiały opierać się 

o dyrektorów kopalń, a jednocześnie prezesów klubów. Tu zaś decyzja zależała od 

osobowości i horyzontów dyrektora-prezesa.  

Głównym podmiotem sportu masowego było w Zabrzu podobnie jak i na terenie całego 

kraju Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF). To zrzeszenie posiadało nieco 

sprzętu sportowego, nie było jednak właścicielem żadnego z obiektów sportowych. 

Generalnie podział był taki, ze TKKF organizował sport dla dorosłych zostawiając młodzież 

podmiotom sportu szkolnego. (Zabrze. UM, 1998) Przez znaczącym rozwoju sportu 

wyczynowego jak również szkolnego w Zabrzu miejscowy TKKF w 1978 roku, który 

uznajemy za wspomniane uprzednio apogeum aktywności sportowej, grupował około 2 500 

osób skupionych w 22 różnych ogniskach terytorialnych i sekcyjnych. Widać więc z tego, że 

akurat ta struktura nie odgrywała w wielkim mieście pierwszoplanowej roli. Głównymi 

osiągnięciami TKKF było organizowanie spartakiad zakładowych, rzadziej osiedlowych czy 

dzielnicowych. Obok sportu zarówno wyczynowego jak i rekreacyjnego ważnym elementem 

całokształtu kultury fizycznej jest masowa turystyka. Tu formalnym organizatorem był 

Zabrzański oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), ale 

faktycznie większe znaczenie przez wiele lat miała Rada Turystyczna wymienionego już 

wielokrotnie Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, pózniej Gwarectwa. Te 

organizacje generalnie nie współzawodniczyły z sobą. Zresztą zabrzański oddział PTTK nie 

miałby na to najmniejszych szans. Raczej wykonywał na rzecz górnictwa, a w mniejszych 

stopniu hutnictwa, zadanie zlecone typu organizacja rajdów, wycieczek itp. Natomiast 

wspomniana już rada turystyczna przy ZPW przywołana w 1959 roku była pierwszym tego 

typu w kraju podmiotem i przez szereg lat pewnym ewenementem. Dopiero po kilku latach 

niektóre i to wyraźnie nie wszystkie Zjednoczenia Przemysłu Węglowego poszły śladem 

zabrzańskiego. Inna rzecz, że rada turystyczna ZPW miała potężne zaplecze ekonomiczne, ale 

też jej zasługi były niezaprzeczalne. Posiadała kilkanaście własnych ośrodków wczasowo-

wypoczynkowych w kraju, najczęściej nad morzem i w górach, a również dwa na Węgrzech 

nad pięknym jeziorem Balaton. Zasadniczymi formami działalności tej instytucji turystycznej 

było jednak organizowanie różnych form turystyki kwalifikowanej, typu: rajdy piesze, 

motorowe, narciarskie, wodne oraz krajoznawczej. Organizowano także typowe wycieczki 

weekendowe. Były one często połączone z festynami górniczymi i występami zespołów 

artystycznych. (Zabrze. UM, 1998) 

Osiągnięcia Rady Turystyki są niezaprzeczalne. Jej osiągnięcia były widoczne w Zabrzu 

oraz niektórych innych miastach. Niestety wraz z upadkiem górnictwa zakończyła swoją 

działalność również Rada Turystyczna. Pozostał tylko podmiot słabszy i mniej mobilny ze 

względów finansowych przede wszystkim, mianowicie PTTK.  

W latach 80. i 90. XX wieku turystyka była prowadzona na znacznie mniejszą skalę. 

Zabrakło po prostu sponsora, jakim był dotąd przemysł węglowy. Obniżył się również 

poziom życia większości rodzin na terenie Zabrza. Stąd ten ważny aspekt w zakresie kultury 

fizycznej i całokształtu polityki socjalnej został zepchnięty na dalekie pozycje. Co prawda 

pod koniec lat 90. XX wieku, kiedy sytuacja ekonomiczna i socjalna zaczęła się nieco 

poprawiać pewna liczba mieszkańców miasta w pewnym stopniu powróciła do uprawiania 

turystyki. Był to już jednak zdecydowanie inny model. Nie tak jak w latach 70. XX wieku 
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grupowe wycieczki zakładowymi autobusami czy nawet specjalnymi pociągami, ale po prostu 

w oparciu o własne samochody. Model zmierzał więc wyraźnie w kierunku turystyki 

indywidualnej, częściowo rodzinnej, a rolę dawnych podmiotów organizujących turystykę 

przejęły w znacznej części funkcjonujące na zasadach komercyjnych biura podróży i agencje 

turystyczne.  

Ten model turystyki i rekreacji, który obecnie jest praktycznie powszechny, jest 

praktycznie równoległy do tego, który stosuje się w innych państwach Europejskich. Rodzina 

pozostaje tu też podstawowym podmiotem, który zapewnie sobie środki na turystykę 

i rekreację korzystając z profesjonalnej, ale płatnej pomocy różnego rodzaju biur. Turystyka 

masowa natomiast wg. modelu z lat 70. XX wieku nie zanikła całkowicie bo wspomniany już 

PTTK organizuje w dalszym ciągu rajdy, wycieczki itd., ale również odgrywa rolę podmiotu 

komercyjnego starając się tym sposobem zarobić na swoje utrzymanie.  

Tradycyjne, natomiast pozostały kierunki wycieczek turystycznych mieszkańców miasta. 

Szczególnie te weekendowe. Najczęściej mieszkańcy miasta jeżdżą tradycyjnie już do niezbyt 

dalekich górskich miejscowości wypoczynkowych w Beskidy, miejscowości takie jak: Wisła, 

Szczyrk, Ustroń, Brenna, Koniaków, Istebna, w których funkcjonuje dużo dawnych 

kopalnianych ośrodków wczasowych, Zapewniają one wysoko standardowe noclegi 

i całodzienne utrzymanie. Te ośrodki dawniej należały do przemysłu węglowego. W latach 

80. i 90. XX wieku w olbrzymiej większości przeszły w ręce prywatne i pracują dziś na 

zasadach komercyjnych. Tylko niewiele z tych obiektów pozostaje w dalszym ciągu 

własnością bardziej związków zawodowych niż samych podmiotów gospodarczych. Ale 

w praktycznej działalności nie różnią się niczym od obiektów stanowiących własność 

prywatną.  

Trudno natomiast dokonać rzeczowej analizy kierunków wypoczynku wakacyjno-

urlopowego. Dla młodzieży szkolnej w znacznym stopniu są to dalej kolonie letnie. 

Natomiast w zabezpieczaniu urlopów coraz większą rolę odrywają wyjazdy zagraniczne 

głównie w kierunku południowym i zachodnim. Tu oczywiście kluczową rolę muszą z natury 

rzeczy odrywać biura i agencje turystyczne. 

Reasumując: sportowo-rekreacyjna formuła polityki socjalnej w Zabrzu była w wysokim 

stopniu zależna od aspektu gospodarczego raz politycznego Model ulegał przeobrażeniu 

i ewolucji. Bardzo trudno będzie jeszcze kompleksowo ocenić czy aktualnie rozwijany model 

będzie bardziej optymalny od tego z lat 70. XX wieku. Wątpliwości nie ma w jednym 

aspekcie. Tamten model, który opierał się na sponsoringu przemysłu węglowego dawał 

jednak możliwości znacznie szerszego udziału w korzystaniu z dobrodziejstw polityki 

socjalnej. Dzisiaj możliwości korzystania i udziału zależą w znaczącym zakresie od własnych 

możliwości finansowych. Oczywiście indywidualizm w turystyce, jako formule polityki 

socjalnej jest pożądany. Jednak z punktu widzenia egalitaryzmu społecznego trzeba 

stwierdzić jednoznacznie, ze na dzień dzisiejszy i w bliskiej perspektywie dostęp do turystyki 

jest w poważnym stopniu ograniczony barierami finansowymi. Dobrze i pozytywnie jest 

w wypadku młodzieży szkolnej tu działa, może nie w pełni, ale jednak system zapewniający 

warunki równego startu. Jest to podstawowy wymóg polityki społecznej w zakresie ochrony 

zdrowia i kultury fizycznej. 
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Abstrakt 

V rámci transformácie prístupov k spôsobom zabezpečovania verejných služieb vznikli rôzne nové 

organizačné riešenia, ktorých súčasťou je aj korporatizácia poskytovania služieb cez mestské firmy. 

Keďže majiteľom mestských firiem sú samosprávy a ich agendou sú verejnoprospešné služby, 

považujú sa za istú organizačnú formu verejného sektora. Mestské firmy tak predstavujú významnú 

časť manažmentu verejných zdrojov, kde nastáva riziko politizácie v personálnom manažmente 

vrátane výberu výkonných riaditeľov. Tento článok sa pozerá na 20 riaditeľov mestských firiem, ktoré 

sú zamerané na poskytovanie technických služieb. Konkrétne skúma to, či pri výbere týchto riaditeľov 

dochádza k politizácii. Analyzuje kto sú riaditelia týchto firiem, ako a kedy boli vybraní do svojich 

pozícií. Naše zistenia neindikujú, že by pri výbere riaditeľov v našej vzorke dochádzalo k patronážnej 

politizácii, skôr sa stretávame s funkčnou politizáciou. 

Kľúčové slová: mestské firmy; výkonný riaditelia; funkčná politizácia; politická patronáž 

Abstract 

Within the transformation of public services provision, various new organizational approaches were 

applied in Slovakia, among others a corporatization of public services provision. The examples of such 

public service provision are city-owned companies, which can be regarded as a form of hybrid 

organizations. A significant part of public sources in therefore under the control of those forms of 

organizations, where several authors indicate the risk of politicization in the personnel management, 

including selection of CEOs. This paper focuses on the 20 CEOs of city-owned companies provided 

technical services and the politicization of their CEO selection. It looks at WHO are the CEOs of these 

companies, HOW and WHEN they were selected to indicate whether Slovakia in this sector deals with 

functional politicization or party patronage. The findings do not indicate robust party patronage in 

selecting CEOs to city-owned companies to their positions. The data rather indicate functional 

politicization.  

Key words: city-owned companies; CEOs; party patronage; functional politicization 

Úvod 

Aktuálnou témou v mnohých krajinách je odborné a kvalitné fungovanie verejného 

sektora. Jedným z aspektov, ktorý toto odborné a kvalitné fungovanie verejného sektora 

ovplyvňuje, je kvalita ľudského kapitálu, teda personálu v daných organizáciách. Na spôsob 

výberu zamestnancov do organizácií verejného sektora vplýva viacero faktorov. Okrem 
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legislatívy má na prístup k výberu ľudí na manažérske pozície zvyčajne vplyv aj spôsob 

riadenia organizácie a stav na trhu politických strán. Na Slovensku sa už mnoho výskumov 

venovalo kvalite ľudského kapitálu. Ešte ani jeden výskum však nebol zameraný na kvalitu 

ľudského kapitálu v kontexte mestských firiem. Aj z týchto dôvodov sme sa rozhodli, že 

v rámci tohto článku sa zameriame na spôsob výberu výkonných riaditeľov v mestských 

firmách. 

Mestské firmy sú obchodné spoločnosti, ktoré sú na Slovensku vo väčšine prípadov plne 

vlastnené mestami. Vznikli v rámci transformácie prístupov k spôsobu zabezpečovania 

verejných služieb. Jedným takýmto prístupom bola aj korporatizácia poskytovania služieb cez 

mestské firmy. Na jednej strane sa považujú za istú organizačnú formu verejného sektora, 

lebo ich majiteľom sú samosprávy a ich agendou sú verejnoprospešné služby. Na strane 

druhej pôsobia na trhu, teda v súkromnom sektore. Mestské firmy predstavujú významnú časť 

manažmentu verejných zdrojov. V súvislosti s mestskými firmami existuje niekoľko rizík. 

Jedným z nich je aj politizácia, ktorej sa venujeme v rámci toho článku. 

Tento článok pozostáva z nasledujúcich častí. Prvá časť je venovaná teoretickým aspektom 

mestských firiem a politizácii. Druhá časť sa zameriava na kontext mestských firiem na 

Slovensku. Tretia časť opisuje nielen výskumné metódy použité v našom výskume, ale aj 

vzorku a dôvod jej výberu. Posledné dve časti tohto článku sa venujú našej analýze, 

výsledkom, odporúčaniam pre zlepšenie existujúcej situácie, a taktiež záverom. 

Mestské firmy ako druh verejných firiem 

Mestské firmy, ako aj neskôr budeme demonštrovať, sú typom verejnej firmy. Verejné 

firmy (z ang. public enterprises ) sa začali rozširovať v nedávnej dobe, a to v priebehu 20. 

storočia, kedy jednotlivé vlády začali zohrávať aktívnu úlohu v priemyselnej a komerčnej 

oblasti. Podľa Svetovej banky (2014) sú verejné firmy štátom vlastnené firmy, ktoré sú 

finančne nezávislé a právne oddelené subjekty a ktoré sú úplne alebo čiastočne vo vlastníctve 

vlády. Hanson (1965) zas verejné firmy definuje ako autonómne alebo semi-autonómne 

korporácie a firmy, ktoré sú vlastnené a riadené štátom a pôsobia najmä v strategických 

priemyselných oblastiach. Teda verejné firmy sú vlastnené a spravované orgánmi verejnej 

moci. Neexistujú však jednotné kritéria, podľa ktorých môžeme jednoznačne určiť či ide 

o verejnú firmu a každý štát má tieto kritéria zadefinované inak. Pre lepšie pochopenie 

konceptu verejných firiem prináša Hanson (1965) aj niekoľko charakteristických čŕt, ktorými 

sa tento druh firiem vyznačuje: 

 Ide o autonómne organizácie: Verejná firma je autonómna organizácia, a to v zmysle jej 

právomoci rozhodovať o svojom fungovaní. Inak povedané, denno-denné rozhodnutia 

v takýchto firmách robia ich manažéri a nie parlament alebo ministerstvá. 

 Štátna kontrola: Verejné firmy sú financované, vlastnené a spravované vládou. 

 Poskytovanie verejnoprospešných služieb/Public welfare: Jedným z cieľov týchto firiem 

je slúžiť verejnosti, a to poskytovaním základných statkov pri rozumnej cene, ale aj 

vytváraním pracovných príležitostí. Taktiež je jedným z cieľov poskytovanie 

verejnoprospešných služieb ako je napríklad doprava, elektrina, telekomunikácie atď. 

 Monopoly: V niektorých prípadoch súkromného sektora nie sú povolené. Pre verejné 

podniky je charakteristické, že sa často vyskytujú vo forme monopolu – napr. pošta, 

výroba energie, železnice a podobne. 

 Verejná zodpovednosť/zúčtovateľnosť: Verejné firmy by mali za svoje výkony 

zodpovedať verejnosti. Taktiež sa riadia vládnymi politikami a sú zodpovední 

zákonodarcom. 
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 Finančná nezávislosť: Hoci investície, ktoré do týchto podnikov idú sú vládne, verejné 

firmy sa stávajú finančne nezávislými a zodpovednými pri manažovaní každodenných 

finančných operácií. 

Verejné firmy sú teda agentúry, ktoré poskytujú verejné tovary a služby, ale pracujú 

nezávisle od vlády a často majú svoje vlastné zdroje príjmov, vedľa priameho verejného 

financovania. Môžu tiež súťažiť na súkromných trhoch a môžu vytvárať zisky. Avšak, vo 

väčšine prípadov je vláda hlavným akcionárom. 

Verejné firmy môžu mať veľa podôb a môžu byť vlastnené rôznymi typmi verejných entít. 

Podľa Sausiera a Kliena (2014) jedným z typov verejných firiem sú firmy, ktoré sú vlastnené 

samosprávami, tzv. mestské firmy. Ide o firmy, ktoré poskytujú služby na lokálnej úrovni 

a ich vlastníkom je samospráva. Môže ísť o mestské technické služby alebo bytové podniky. 

Práve tento typ verejných firiem je pre nás najdôležitejší, pretože bude predmetom našej 

analýzy. Do tohto typu verejných firiem tiež spadajú aj regionálne podniky, ktoré taktiež 

poskytujú služby na lokálnej úrovni, ale ich vlastníkom je regionálna politická entita. 

Politizácia v kontexte mestských firiem 

Riziko politizácie v kontexte mestských firiem sa spája hlavne s výberom ľudí do 

manažérskych pozícií. Sičáková-Beblavá a Beblavý (2011) vychádzajúc z Petersa (2004) 

rozlišujú niekoľko prístupov, s ktorými sa pri výbere manažmentu stretávame. 

Prvý spôsob je meritokratický spôsob, pre ktorý je typické to, že úradníci sú na vysoké 

pozície prijímaní výberovým konaním, a to na základe ich kvalifikácie. Podľa autora je 

hlavným cieľom meritokratického systému zamestnať čo najlepších odborníkov. Takýto 

výber sa tiež nazýva aj výber na základe neutrálnej kompetentnosti.  

Druhý spôsob výberu takýchto úradníkov je patronážny spôsob, ktorý je postavený na 

myšlienke, že vysoké úradnícke pozície by mali byť obsadzované na základe politickej 

lojálnosti. Výber úradníkov potom v tomto systéme prebieha politickým procesom, v ktorom 

o obsadení daného miesta rozhodujú politici, a tak dochádza k politizácii. Úradníci, ktorí sú 

do svojich pozícií vybraní takýmto spôsobom sa potom nazývajú aj politickí byrokrati. 

Politický byrokrati podľa Petersa (2010) nemusia byť nevyhnutne bez kvalifikácie 

a potrebného vzdelania. Ak je teda úradník vybraný na základe politickej nominácie a zároveň 

je odborník v danej oblasti, ide o výber na základe responzívnej kompetentnosti a dochádza 

k funkčnej politizácii. Autor dokonca poukazuje nato, že takýto výber úradníkov môže byť 

prospešnejší ako výber na základe neutrálnej kompetentnosti. Pri presadzovaní ideí politikov 

je totiž nápomocnejšie ak je úradník stotožnený s názormi politika a zároveň je pritom aj 

odborníkom v danej oblasti.  

To, že kompetentnosť a spôsobilosť ľudských zdrojov v organizácii je dôležitým faktorom 

tvrdia viacerí autori. Napríklad podľa Kravčákovej (2014) kompetentnosť, spôsobilosť 

a ochota zamestnancov, a to nielen rádových, ale aj manažérov môže byť zdrojom novej 

energie a nápadov v organizácii a môže zvyšovať jej konkurencieschopnosť. Práve preto je 

dôležité, aby riaditelia mestských firiem boli kompetentní vykonávať danú funkciu a neboli 

vyberaní len na základe straníckej patronáže. 

Výskum v oblasti politizácie je v súčasnosti aktuálny v medzinárodnom kontexte, keďže 

v rámci danej témy realizovali komparatívne štúdie napr. Mair (2009) a čiastočne aj Peters 

a Pierre (2004), Page a Wright (1999) a v regióne krajín Strednej a Východnej Európy najmä 

Meier-Sahling (2006). Rozsiahlu komparatívnu štúdiu danej problematiky zrealizovali v 15 

členských krajinách EÚ aj Kopecký, Mair a Spirová (2012). Dáta z tejto štúdie ukazujú, že 

politizácia je pomerne rozšíreným javom nielen v nových krajinách EÚ, ale aj v starších 

členských krajinách. 
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Metodológia 

Cieľom tohto článku je analyzovať politizáciu pri výbere riaditeľov v rámci mestských 

firiem, a to na základe nasledujúcich troch oblastí: 

 Kto sú výkonní riaditelia – analýza profilov riaditeľov vo vybraných mestských 

firmách vrátane ich kompetentnosti vykonávať danú funkciu a ich predchádzajúcich 

pracovných skúseností na manažérskej pozícii v súkromnom sektore. 

 Ako boli do svojich pozícií vybraní – analýza spôsobov výberu riaditeľov do ich 

pozícií. 

 Kedy boli riaditelia do svojich pozícií vybraní – analýza zmien na postoch riaditeľov 

v kontexte komunálnych volieb. 

V rámci prvej oblasti nášho skúmania - kto sú riaditelia mestských firiem - sa zameriavame 

na nasledujúce charakteristiky: najvyššie dosiahnuté vzdelanie, študijný odbor 

a predchádzajúce pracovné skúsenosti. Údaje boli získané zo životopisov riaditeľov. 

V kontexte politizácie boli rozhodujúce dva aspekty. Prvým je skutočnosť, či má riaditeľ 

predchádzajúcu skúsenosť s manažérskou pozíciou a druhým, či má riaditeľ predchádzajúcu 

pracovnú skúsenosť v súkromnom sektore. 

V rámci druhej oblasti - ako boli riaditelia vyberaní do svojich pozícií – sa zameriavame 

nato, či išlo o formalizovaný výberový proces kandidátov alebo išlo o výber na základe 

politického rozhodnutia. 

Tretia skúmaná oblasť - kedy boli riaditelia vybraní do ich pozície - sa zaoberá 

skutočnosťou, či tento výber nastal pred alebo po komunálnych voľbách. Výber po voľbách 

naznačuje, že výber sa uskutočnil na základe politickej lojality. 

Výskumná vzorka pozostáva z 20 výkonných riaditeľov mestských firiem, ktoré poskytujú 

technické služby. Termín technické služby je súhrnným termínom pre služby technického 

charakteru, ktoré poskytuje samospráva, ako napríklad údržba ciest, údržba mestskej zelene, 

cintorínske služby, verejné osvetlenie a podobne. Vzorka obsahuje mestské firmy zo 100 

najväčších slovenských samospráv, ktoré vlastnia 55 mestských firiem zameraných na 

poskytovanie technických služieb. Bola zostavovaná tak, aby zahŕňala samosprávy a ich 

mestské firmy zo všetkých veľkostných kategórií. Teda, aby obsahovala mestské firmy 

z rôznych samosprávnych veľkostných kategórií. Veľkosť samosprávy bola determinovaná na 

základe počtu jej obyvateľov. 

Najväčším obmedzením nášho výskumu je skutočnosť, že pri analýze profilov riaditeľov 

mestských firiem sa nám podarilo získať životopisy 11 riaditeľov, teda miera návratnosti bola 

len 55%. Toto považujeme za veľký limit nášho výskumu a aj vďaka nemu môžeme robiť len 

veľmi opatrné závery. 

Zistenia 

Táto časť prináša výsledky nášho výskumu. Najskôr sa zameriame na profily riaditeľov vo 

vybraných slovenských mestských firmách. Potom odpovieme na otázku ako boli títo 

riaditelia do svojich pozícií vybraní a nakoniec sa zameriame na dáta, ktoré nám objasnia, či 

boli títo riaditelia do svojich pozícií vybraní pred alebo po komunálnych voľbách. 

Kto sú riaditelia vo vybraných mestských firmách 

Výskumná vzorka pozostáva z 20 výkonných riaditeľov mestských firiem, ktoré poskytujú 

technické služby. Aby sa nám podarilo analyzovať profily riaditeľov v našej vzorke požiadali 

sme prostredníctvom infozákona vybrané samosprávy a mestské firmy o zaslanie životopisov 

výkonných riaditeľov. Miera návratnosti bola 55%. Toto považujeme za veľký limit nášho 

výskumu a aj vďaka nemu môžeme robiť len veľmi opatrné závery. 
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Kompetentnosť vykonávať danú funkciu 

Dáta v tabuľke 2 ukazujú, že väčšina riaditeľov má najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

vysokoškolské II. stupňa a tabuľka 3 zasa ukazuje, že najbežnejším študijným odborom, 

v ktorom riaditelia získali vzdelanie je ekonómia, manažment a právo. Druhým najbežnejším 

študijným odborom je konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie. Tieto zistenia 

neindikujú robustnú patronážnu politizáciu, pretože väčšina riaditeľov má adekvátne 

vzdelanie pre tento typ pozície. 

Tabuľka 2  Vzdelanostná úroveň riaditeľov mestských firiem 

Vzdelanostná úroveň 

Počet riaditeľov v 

% 

Stredoškolské s maturitou 9% 

Vysokoškolské I.stupňa 0% 

Vysokoškolské II.stupňa 82% 

Vysokoškolské III.stupňa 9% 

Zdroj: Autorka 

Tabuľka 3  Študijný odbor riaditeľov mestských firiem 

Študijný odbor 

Počet riaditeľov v 

% 

Ekonómia, manažment a právo 70% 

Konštruovanie, technológie, výroba 

a komunikácie 20% 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a veterinárske 

vedy 10% 

Zdroj: Autorka 

Predchádzajúca manažérska pracovná skúsenosť v súkromnom sektore 

V kontexte skúmania predchádzajúcej manažérskej pozície, nám dáta ukazujú (graf 2), že 

približne 80% riaditeľov pôsobilo na manažérskej pozícii predtým ako sa stali riaditeľmi 

mestskej firmy. Graf 1 zasa ukazuje, že skoro polovica riaditeľov (45%) pôsobila predtým na 

manažérskej pozícii v súkromnom sektore. Tieto zistenia indikujú, že riaditelia v nami 

skúmanej vzorke nemusia byť nevyhnutne len politickí manažéri dosádzaní politickými 

stranami z jednej manažérskej pozície na druhú. 

Najbežnejšia kariérna dráha týchto riaditeľov je nasledujúca. Väčšina riaditeľov má 

skúsenosti tak ako s prácou vo verejnom sektore, tak aj s prácou v súkromnom sektore. 

Skúsenosť len vo verejnom sektore má 55% riaditeľov. Väčšina riaditeľov má tiež 

predchádzajúcu pracovnú skúsenosť na manažérskej pozícii. Tieto zistenia taktiež 

nenaznačujú robustnú patronážnu politizáciu v danej oblasti, keďže väčšina riaditeľov mala 

manažérske skúsenosti predtým ako začali pôsobiť na danej pozícii v mestskej firme. 
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Graf 1  Predchádzajúca manažérska pozícia v súkromnom sektore  
Zdroj: Autorka 

 

Graf 2  Predchádzajúca pracovná skúsenosť na manažérskej pozícii 
Zdroj: Autorka 

Ako a kedy prebiehal proces výberu riaditeľov? 

Táto časť článku analyzuje to, akými spôsobmi boli vyberaní riaditelia do svojich pozícií. 

Ako sme už spomenuli vyššie, samospráva sa môže rozhodnúť ako bude tento výberový 

proces organizovaný. Inými slovami, samospráva môže vybrať riaditeľa bez formálne 

štruktúrovaného výberového konania, teda len na základe politickej nominácie. Politická 

nominácia môže mať rôzne podoby. Buď je konečné rozhodnutie ponechané na primátorovi, 

alebo toto rozhodnutie spraví mestské zastupiteľstvo. Riaditelia mestských firiem teda môžu 

byť do svojich pozícii vyberaní nasledujúcimi spôsobmi: 

- formalizované výberové konanie, 

- priama politická nominácia buď primátorom, alebo mestským zastupiteľstvom, bez 

predchádzajúceho výberového konania. 
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Tieto údaje sa nám podarilo získať od všetkých 20 mestských firiem, a to prostredníctvom 

infozákona. Zistenia sú zhrnuté v tabuľke 4. 

Tabuľka 4  Výber riaditeľov mestských firiem 

 

Zdroj: Autorka 

Z tabuľky č. 4 je zrejmé, že v 9 prípadoch boli riaditelia do svojich pozícií vybraní na 

základe formalizovaného výberového konanie. Ostávajúcich 11 firiem má riaditeľa, ktorý bol 

vybraný bez formalizovaného výberového konania a na základe politickej nominácie, buď 

primátorom (6 prípadov), alebo mestským zastupiteľstvom (5 prípadov). Tento typ výberu 

indikuje, že riaditelia boli vyberaní skôr na základe politickej lojality a dochádzalo buď 

k patronážnej politizácii alebo k funkčnej politizácii.  

Taktiež v tejto časti analyzujeme politizáciu v kontexte výmen na postoch riaditeľa do roka 

od komunálnych volieb. Výber po voľbách indikuje výber riaditeľa na základe politickej 

lojality. Dáta pre túto analýzu boli získané z Obchodného registra Slovenskej republiky, ktorý 

je dostupný on-line. Z tabuľky č.4 môžeme vidieť, že presne polovica súčasných riaditeľov 

mestských firiem v našej vzorke bolo vybraných do roka od komunálnych volieb a polovica 

riaditeľov bola vybraná viac ako po roku od komunálnych volieb. Získané dáta ukazujú, že 

6 z 10 riaditeľov, ktorí boli vybraní do roka od komunálnych volieb, boli zároveň vybraní 

prostredníctvom výberového konania. Riaditelia, ktorí boli vybraní viac ako rok od 

komunálnych volieb, boli zas v 7 prípadoch vybraný na základe politického rozhodnutia a bez 

výberového konania. Tieto zistenia opäť indikujú, že v nami analyzovanej vzorke dochádza 

pri výbere riaditeľov do ich postov najmä k funkčnej politizácii. 

Záver: aký prístup prevažuje pri výbere riaditeľov v mestských firmách? 

Tento článok sa zameriava na tri hlavné oblasti skúmania. Prvá oblasť sa pozerá nato, kto 

sú riaditelia mestských firiem. Druhá oblasť skúma ako boli vybraní do svojich pozícií a tretia 

oblasť analyzuje kedy sa diali zmeny na týchto pozíciách (pred alebo po komunálnych 

Mestské firmy Spôsoby výberu riaditeľov Kedy výber prebehol

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Formalizované výberové konanie do roka od volieb

Mestské služby Topoľčany, s.r.o. Rozhodnutie primátora viac ako rok od volieb

Vodárenské a technické služby, s.r.o. Rozhodnutie primátora viac ako rok od volieb

Mestský podnik služieb spol. s.r.o. Rozhodnutie mestského zastupiteľstva viac ako rok od volieb

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, s.r.o. Rozhodnutie mestského zastupiteľstva viac ako rok od volieb

TEKOS, spol. s r.o. Formalizované výberové konanie do roka od volieb

Verejnoprospešné služby, spol. s r.o. Sabinov Rozhodnutie mestského zastupiteľstva viac ako rok od volieb

VEPOS, spol. s r.o. Rozhodnutie mestského zastupiteľstva do roka od volieb

TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s. r. o. Formalizované výberové konanie do roka od volieb

Mestský podnik služieb s.r.o. Rozhodnutie primátora viac ako rok od volieb

Technické služby mesta Prešov a.s. Formalizované výberové konanie do roka od volieb

Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Rozhodnutie mestského zastupiteľstva do roka od volieb

Technické služby mesta Partizánske,s.r.o. Formalizované výberové konanie do roka od volieb

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Rozhodnutie primátora do roka od volieb

Technické služby, s.r.o. Rozhodnutie primátora viac ako rok od volieb

Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Formalizované výberové konanie viac ako rok od volieb

EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Formalizované výberové konanie do roka od volieb

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. Formalizované výberové konanie viac ako rok od volieb

AREA Šamorín, s.r.o. Formalizované výberové konanie viac ako rok od volieb
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voľbách). Prostredníctvom týchto troch oblastí sa nám podarilo identifikovať, či v 20 

slovenských mestských firmách, ktoré poskytujú technické služby, dochádza k politizácii. 

Ako sme načrtli v prvej časti, rozlišujeme tri spôsoby, ako môžu byť riaditelia vyberaní do 

ich pozícií. Meritokratický spôsob je založený na výberovom konaní a kvalifikácií. Stranícka 

patronáž je zas založená na politickej lojalite. Posledným spôsobom je tzv. funkčná 

politizácia, pri ktorej zohráva úlohu aj politická lojalita aj kvalifikácia. Pri meritokratickom 

spôsobe výberu hovoríme o neutrálnej kompetencii a rozhodujúcim faktorom výberu 

kandidáta je jeho kvalifikácia zastupovať danú pozíciu. Pri straníckej patronáži kvalifikácia 

kandidáta nie je rozhodujúcim faktorom a nezohráva pri výbere žiadnu úlohu. Pri funkčnej 

politizácii zas hovoríme o tzv. responzívnej kompetencii, kedy má kandidát požadovanú 

kvalifikáciu a je taktiež politicky lojálny voči strane alebo starostovi. V takomto prípade 

hovoríme o politických manažéroch. 

V rámci našej analýzy sme sa zamerali na tri oblasti, ktoré nám poskytli hlbšie poznatky 

o spôsobe výberu riaditeľov 20 slovenských mestských firiem poskytujúcich technické 

služby. Dáta indikujú nasledovné: 

 Zmeny na riaditeľských pozíciách v súvislosti s volebnými obdobiami:  

Do roka od komunálnych volieb sa do svojich pozícií dostalo 10 riaditeľov a zvyšných 

10 riaditeľov sa do týchto pozícií dostalo viac ako po roku od komunálnych volieb. 

 Spôsob výberu má niekoľko foriem a väčšina výberov bola v rukách politických 

autorít: 

11 z 20 riaditeľov bolo vybraných priamo politickou autoritou bez predchádzajúceho 

formalizovaného výberového konania. Tento typ výberu indikuje výber založený na 

politickej lojalite, teda mohlo dôjsť buď k straníckej patronáži alebo funkčnej 

politizácii. 

 Požadovaná kvalifikácia riaditeľov je postačujúca pre vykonávanie danej funkcie. 

Väčšina riaditeľov má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a najbežnejším študijným 

odborom je ekonómia, manažment a právo. Skoro polovica riaditeľov (45%) má 

predchádzajúcu pracovnú skúsenosť v súkromnom sektore, čo indikuje, že nemusia 

byť nevyhnutne politickými manažérmi vysielanými politickými stranami z jednej 

manažérskej pozície na druhú.  

Zistenia vychádzajúce zo vzorky vybraných mestských firiem, ktoré poskytujú technické 

služby na Slovensku neindikujú robustnú stranícku patronáž pri výbere riaditeľov. Skôr 

indikujú, že pri tomto výbere dochádza k funkčnej politizácii, riaditelia sú v mnohých 

prípadoch vyberaní bez formalizovaného výberového konania a tesne po voľbách, ale majú 

požadovanú kvalifikáciu – dosiahli adekvátne vzdelanie a majú predchádzajúce pracovné 

skúsenosti na manažérskych pozíciách, ale aj v súkromnom sektore. Tieto zistenia funkčnú 

politizáciu iba indikujú, pre hlbšie porozumenie tejto komplexnej témy, je určite potrebný 

ďalší výskum. V budúcnosti plánujeme rozšíriť náš výskum a zamerať sa tiež na mestské 

firmy, ktoré poskytujú aj iný druh služieb, ako napríklad verejná doprava, správa lesov, média 

a podobne. Taktiež máme v pláne spraviť rozhovory s politikmi, členmi predstavenstiev 

a členmi dozorných rád, byrokratmi a odborníkmi v danej oblasti. Toto nám pomôže lepšie 

porozumieť problematike ľudského kapitálu v mestských firmách. 
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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá skúmaním rozvoja ľudských zdrojov vo vybranej inštitúcii verejnej 

správy. Objektom skúmania je konkrétna inštitúcia verejnej správy, a to Mestský úrad 

v Levoči. Predmetom skúmania sú vybrané personálne činnosti, vzdelávanie a hodnotenie 

zamestnancov. Sú analyzované dotazníkovou formou. Dotazník je tvorený z 11 otázok. Bol 

zaslaný anonymne v elektronickej podobe (e-mailom) 80 zamestnancom úradu na rôznych  

pracovných  pozíciách v priebehu mesiacov marec až apríl 2016. Na základe analýzy 

vybraných personálnych činností v závere zhrnieme niektoré problémy rozvoja ľudských 

zdrojov v konkrétnej inštitúcii verejnej správy. 

Kľúčové slová: ľudské zdroje; rozvoj ľudských zdrojov; vzdelávanie; hodnotenie; verejná správa; 

územná samospráva 

Abstract 

The aim of the paper is on the based a qualitative assessment to examine possibilities of 

development of human resources in a selected institution of public administration and to 

investigate some problems in this field. The object of thesis is selected institution of public 

administration, self-government, City Office in Levoca. The subject is to review problems of 

human resource development through analysis of education and appreciation. In the paper are 

used as primary sources information obtained through of a questionnaire and secondary 

sources of data collection as the study of literature, including relevant laws and other 

materials. The applied scientific methods of examination include analysis, synthesis and 

comparison, in the second part qualitative analysis, synthesis, induction, deduction, 

mathematical and statistical methods, and induction, deduction and comparison. 

Key words: human resources; human resources development; education; appreciation; public 

administration; self- government 

Úvod 

„V rozvoji akejkoľvek organizácie sú najdôležitejšie ľudské zdroje, lebo uvádzajú do 

pohybu ostatné zdroje (materiálové, finančné) a determinujú ich využívanie“ (Palán, 2002, s. 

113). Problematika ľudských zdrojov vo verejnej správe je dôležitá. Je čoraz aktuálnejšia 

v súvislosti s prenosom kompetencií na územné samosprávy a s tým súvisiacou dynamikou 

zmien. To prináša väčšie nároky na kvalitu ľudí, silný tlak na ich flexibilitu a informovanosť, 
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rastúce požiadavky na jednotlivcov schopných kontrolovať prijaté rozhodnutia a pôsobiť 

v prospech rozvoja územia. 

Teoretické východiská skúmania rozvoja ľudských zdrojov vo verejnej správe 

Množstvo ľudského potenciálu v spoločnosti schopného vykonávať cieľavedomú činnosť 

vedúcu k tvorbe spoločenského produktu možno z makroekonomického hľadiska chápať ako 

ľudské zdroje. Ľudské zdroje sú zdroje schopné ďalšieho rozvoja. (Čaplánová, 1999). 

M. Vetráková a kol. (2006, s. 20) uvádza, že „organizácie na svoju činnosť - tvorbu hodnôt 

využívajú disponibilné zdroje, medzi ktoré patria i ľudské zdroje. Ľudskými zdrojmi sú teda 

ľudia zapojení do pracovného procesu na základe vlastného rozhodnutia, schopní 

sebarealizácie pri vykonávaní cieľavedomých pracovných činností, ktoré vedú k tvorbe 

hodnôt“. Ľudský zdroj sa najčastejšie používa na označenie zamestnanca, resp. vo význame 

zamestnanec ako zdroj. Nositeľmi ľudského potenciálu v organizácii sú ľudia, označovaní 

pojmom ľudské zdroje.  

„Rozvoj ľudských zdrojov je vedný odbor, ktorý sa zaoberá dospelými ľuďmi, ktorí 

fungujú v systéme tvorby hodnôt. Cieľom rozvoja ľudských zdrojov je zamerať sa na zdroje, 

ktoré sa pomocou ľudí zhodnotia, ktoré ľudia privedú k úspechu- tak osobného, ako aj 

úspechu určitého definovaného celku, organizačnej jednotky“ (Urbančíková, 2006, s. 14). 

Podľa G. McLeana a L. McLeana (2000, s. 23) je rozvoj ľudských zdrojov chápaný ako 

„každý proces alebo činnosť, ktorá má buď počiatočný alebo dlhodobý potenciál rozvíjať 

pracovné znalosti a zručnosti dospelých, ich produktivitu a uspokojenie, či už pre osobný 

alebo skupinový zážitok alebo pre prospech organizácie, komunity, národa, alebo v konečnom 

dôsledku celého ľudstva.“ 

Rozvoj ľudských zdrojov v oblasti verejnej správy je témou, ktorá už dlhší čas vzbudzuje 

záujem. Prechod viacerých kompetencií na samosprávy, využívanie nových technológií, 

zmena ideológie práce verejnej správy so zameraním na občana a snaha o transparentnosť 

procesov a rozhodovania, kladie vysoké nároky na kvalitu zamestnancov verejnej správy. 

Prosperita a úspešnosť každej organizácie, aj územnej samosprávy, závisí od výberu 

a zamestnania ľudí, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu na prácu, fyzické a psychické 

predpoklady, znalosti a schopnosti. Rozvoj ľudských zdrojov je komplexný systém, ktorý 

musí zabezpečovať aj územná samospráva, pričom dôraz sa kladie na kvalitný výkon 

zverených funkcií. Ak chceme riešiť otázky rozvoja ľudských zdrojov vo verejnej správe, je 

potrebné vymedziť verejnú správu a jej postavenie v štáte. Podľa F. Kosorína (1999, s. 21) 

„verejná správa poznáva, analyzuje a vysvetľuje plnenie základných funkcií štátu, činnosť 

a štruktúru orgánov správy a správneho aparátu. Formuje vzájomné súvislosti a zákonitosti 

medzi správnymi javmi a procesmi, s cieľom zvýšiť účinnosť správy pri výkone moci štátu.“ 

Neodmysliteľnou súčasťou politického systému je verejná správa, ktorá plnením svojich 

funkcií umožňuje politickému systému vytvárať predpoklady pre fungovanie systému ako 

celku (Klus, Kováčová, 2011). Verejnú správu charakterizujú A. Belajová a M. Fáziková 

(2005) ako tú časť hospodárstva, 

 ktorá sa orientuje na vytváranie úžitkov pre veľkú skupinu obyvateľstva alebo pre celé 

spoločenstvo, 

 zabezpečuje verejné statky financované z verejných zdrojov,  

 je spravovaná orgánmi verejnej správy a podlieha verejnej kontrole, 

 pri zabezpečovaní svojich úloh by mala efektívne vynakladať verejné zdroje, 

 v plnom rozsahu nepodlieha zákonitostiam fungovania trhového mechanizmu. 

„Verejná správa je tvorená sústavou inštitúcií, ktoré napĺňajú pojem štát v jeho najširšom 

slova zmysle“ (Halásková, Kovář, 2004, s.13). Rozhodujúcimi subjektmi sú štátna správa 

a územná samospráva, ktoré vykonávajú podstatnú časť úloh verejnej správy. Štátna správa je 
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samostatný druh spoločenského riadenia a organizujúcej činnosti štátu, samostatný druh 

správnych aktivít uskutočňovaných štátom. Výkonom štátnej správy sa zabezpečuje realizácia 

vonkajších a vnútorných funkcií štátu. Orgány štátnej správy uskutočňujú stanovené úlohy 

v mene štátu a za pomoci jeho donucovacej moci. Štátna správa ako jedna z foriem štátnej 

moci je v širšom slova zmysle štátne riadenie. Má výkonný a nariaďovací charakter. Územná 

samospráva je verejná správa so zameraním samosprávneho subjektu na vlastné záležitosti vo 

vymedzenom území. V politickej rovine ide o výkon samosprávy občanmi, priamo alebo 

nepriamo volenými zástupcami. V právnej rovine ide o pôsobenie samosprávy ako verejno-

právneho subjektu, ktorý disponuje príslušným rozsahom verejnej moci. 

Rozvoj ľudských zdrojov je orientovaný na rozvoj pracovných schopností pracovníkov 

v organizácii ako celku, na rozvoj pracovných schopností tímov, na vytváranie potrebných 

a dynamických štruktúr znalostí a zručností tak, aby sa dosiahlo zvýšenie výkonnosti celej 

organizácie. Predpokladom a podmienkou rozvoja znalostí a zručností pracovníkov je 

vzdelanie. Rozvoj ľudských zdrojov v konkrétnej organizácii verejnej správy sledujeme cez 

analýzu vybraných personálnych činností a to vzdelávania a hodnotenia pracovníkov. 

Vzdelávanie pracovníkov je široko chápaná personálna činnosť, ktorá má významné väzby na 

ostatné personálne činnosti. J. Koubek (2001) charakterizuje vzdelávanie pracovníkov ako 

personálnu činnosť, ktorá zahŕňa: 

 prispôsobovanie pracovných schopností pracovníkov meniacim sa požiadavkám 

pracovného miesta, 

 zvyšovanie použiteľnosti pracovníkov, aby zvládali znalosti a zručnosti k vykonávaniu 

iných pracovných miest, tzn. že dochádza k rozširovaniu pracovných schopností 

(flexibilita); 

 rekvalifikačné procesy, kde pracovníci majú povolanie, ktoré organizácia nepotrebuje, 

pričom sú preškoľovaní na povolanie, ktoré naopak organizácia potrebuje; 

 prispôsobovanie pracovných schopností nových pracovníkov špecifickým požiadavkám 

daného pracovného miesta, používanej technike, technológii, štýlu práce v organizácii; 

 formovanie pracovných schopností prekračujúce hranice odbornej spôsobilosti 

(kvalifikácie) a stále viac zahrňujúce formovanie osobnosti pracovníka, teda jeho 

vlastností. 

Tým, že zamestnanci neustále prehlbujú a rozširujú svoje znalosti a zručnosti, kvalita ich 

pracovného výkonu sa zvyšuje. Na to, ako vykonávajú svoju prácu, či už správne alebo 

nesprávne, slúži ďalšia nami analyzovaná personálna činnosť, hodnotenie. Hodnotenie je 

dôležitou súčasťou riadenia ľudských zdrojov. Jeho osobitosťou je skutočnosť, že objektom 

hodnotenia je zamestnanec alebo práca. Vytvorilo základ pre porovnávanie, posúdenie 

závažnosti a zistenie, či je posudzovaná činnosť v zhode so stanoveným cieľom organizácie. 

Hodnotenie zamestnancov definuje J. Dědina (2005, 125) ako „posudzovanie jeho vlastností, 

postojov, názorov, konania a vystupovania vzhľadom k určitej situácii, v ktorej sa pohybuje, 

vzhľadom k činnosti, ktorú vykonáva, vzhľadom k druhým ľudom, s ktorými vstupuje do 

kontaktu“. Hlavným cieľom hodnotenia by malo byť zaistiť maximálne využitie schopností, 

znalostí a záujmov každého zamestnanca. Druhotné ciele hodnotenia by sa mali zaoberať 

zlepšovaním vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami, umožňovať personálnym 

pracovníkom, aby robili efektívne svoje úlohy, a motivovať zamestnancov, aby sledovali 

ciele, ktoré sú v súlade s cieľmi celej organizácie (Arthur, 2010). Táto personálna činnosť 

predstavuje jednotu zisťovania, posudzovania, snahu o nápravu a stanovenie cieľov 

týkajúcich sa pracovného výkonu. Je to účinný nástroj kontroly, usmerňovania a motivovania 

pracovníkov organizácie. Každá vykonávaná práca má svoju hodnotu a význam. Úlohou 

hodnotenia je zistiť vzájomné rozdiely v hodnote prác podľa rôznych pracovných miest. 

Hodnotenie sme vybrali, lebo vychádzame z tézy, že jeho zmyslom je okrem posudzovania 

stanoviť námety a odporúčania do ďalšej práce, preto podľa nášho názoru tiež ovplyvňuje 
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rozvoj ľudských zdrojov organizácie. Podľa M. Tůmu (2009) hodnotenie v rámci 

hodnotiaceho procesu prináša mnoho výhod pre všetkých účastníkov, teda vedúcich 

pracovníkov, zamestnancov, ale aj pre inštitúciu. V súvislosti s funkciami je dôležité rozlíšiť 

dve podoby hodnotenia zamestnancov, a to formálne a neformálne hodnotenie. V prvom 

prípade ide o organizované, systematické a plánované hodnotenie, ktoré má pravidelný 

interval. Zameriava sa na jednotné posudzovanie zamestnancov podľa výsledkov zistených za 

určité obdobie. Priebeh a závery hodnotenia sa zaznamenávajú a zaraďujú do osobných 

materiálov zamestnanca a slúžia ako podklady pre ďalšie personálne činnosti. V druhom 

prípade ide o priebežné hodnotenie pracovníka počas vykonávania práce. Má príležitostnú 

povahu, rozhodujú pri tom situačné skúsenosti, momentálne pocity, dojem a nálada 

hodnotiteľa. Vyplýva to z každodenného kontaktu medzi nariadeným a podriadeným a je 

súčasťou priebežnej kontroly plnenia úloh. Priebeh a závery tohto hodnotenia nebývajú 

zaznamenávané. 

Keďže verejná správa je zložitý a komplexný proces, vybrané personálne činnosti 

analyzujeme v jednej zo zložiek verejnej správy a síce v územnej samospráve. 

Cieľ, materiál a metodika skúmania 

Cieľom príspevku je na základe  analýzy dvoch personálnych činností zistiť niektoré 

problémy rozvoja ľudských zdrojov vo vybranej inštitúcii verejnej správy. Objektom 

skúmania je Mestský úrad v Levoči ako inštitúcia územnej samosprávy. Predmetom skúmania 

sú vybrané personálne činnosti sledované cez vzdelávanie a hodnotenie zamestnancov. Cieľ 

predurčil metodické spracovanie príspevku, jeho štrukturovanie do troch častí, výber 

a použitie zodpovedajúcich metód skúmania. Vychádzame predovšetkým z poznatkov 

získaných štúdiom vedeckej a odbornej domácej a zahraničnej literatúry. Okrem toho aj 

z vedomostí získaných vlastnými skúsenosťami a konzultáciami s odborníkmi z akademickej 

pôdy aj praxe zo Slovenska a Česka. V práci sú využité ako primárne zdroje informácie 

získané prostredníctvom dotazníka a sekundárne zdroje zberu údajov ako štúdium odbornej 

literatúry. Metodika spracovania sa zakladá na historicko-logickej metóde, metóde vedeckej 

abstrakcie, holistickej metóde. Ďalej využívame opis, analýzu a syntézu, komparáciu, 

analógiu, indukciu a dedukciu.   

Výsledky a diskusia - vyhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu 
zameraného na analýzu podmienok rozvoja ľudských zdrojov Mestského úradu 
v Levoči 

Cieľom realizovaného prieskumu bolo zistiť niektoré problémy rozvoja ľudských zdrojov 

na Mestskom úrade v Levoči. Analyzovali sme vzdelávanie a hodnotenie zamestnancov. 

Hlavnou metódou zberu dát bol dotazník tvorený z 11 otázok. Bol zaslaný v elektronickej 

podobe (e-mailom) 80 zamestnancom úradu na  rôznych  pracovných  pozíciách v priebehu 

mesiacov marec až apríl 2016. Návratnosť dosiahla hodnotu 93,75 %, čo je 75 vyplnených 

dotazníkov. Z uvedeného počtu bolo 54 žien (72 %) a 21 mužov (28 %). 7 respondentov 

(9,33 %) bolo vo veku 18–30 rokov, 14 respondentov (18,67 %) vo veku 31–40 rokov, 27 

respondentov (36 %) vo veku 41–50 rokov, 20 respondentov (26,67 %) vo veku 51–60 rokov 

a 7 respondentov (9,33 %) vo veku 61 a viac rokov. Najpočetnejšou zúčastnenou skupinou 

bola skupina zamestnancov vo vekovom rozmedzí 41–50 rokov. Pokiaľ ide o najvyššie 

dosiahnuté vzdelanie, najmenšou skupinou boli 6 zamestnanci so stredoškolským vzdelaním 

bez maturity (8 %). 14 mali stredoškolské vzdelanie s maturitou (18,67 %) a najpočetnejšou 

skupinou (55) boli zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním (73,33 %). Dotazníkového 

prieskumu sa zúčastnilo 14 zamestnancov (18,67 %), ktorí v inštitúcii pracujú 2 roky. 

Rovnaké zastúpenie, 7 zamestnancov (9,33 %) bolo v kategóriách tých, ktorí na mestskom 
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úrade pracujú 2–5 rokov, 5–10 rokov a 20 a viac rokov. Najviac respondentov bolo v intervale 

pracujúcich 10–20 rokov (53,33 %). 

Prvou otázkou sme chceli zistiť, aké sú podľa oslovených respondentov podmienky pre 

vzdelávanie v skúmanej inštitúcii. 54,67 %, čo je 41 respondentov, sa domnieva, že sú 

dostatočné, pre 20 respondentov (26,67 %) sú vyhovujúce. Najmenej, 14 respondentov 

(18,67 %) odpovedalo, že sú nedostatočné. Otázkou dva sme sledovali, či nadriadení 

povzbudzujú zamestnancov k tomu, aby sa zúčastňovali na školeniach a kurzoch súvisiacich 

s ich odborným rastom. Najviac respondentov, teda 34 (45,33 %) odpovedalo áno a 20 

respondentov (26,67 %) väčšinou áno. Odpovede boli aj negatívne, 7 respondentov (9,33 %) 

odpovedalo nie a 14 respondentov (18,67 %) väčšinou nie. Tretia otázka sa zaoberala 

formami a metódami vzdelávania, ktoré sú najviac využívané v skúmanej inštitúcii, pričom 

v nej mohli respondenti označiť viac možností. Najväčšie zastúpenie (90,67 %) mali školenia 

v počte 68 odpovedí. Výrazne menšie zastúpenie (36%) bolo pri prednáškach v počte 27 a 20 

(26,67 %) pri seminároch. Rovnaký počet, len 7 odpovedí (9,33 %), bol pri prípadových 

štúdiách a pri odpovedi, kde mohli respondenti vypísať formy a metódy vzdelávania, pričom 

sa všetci zhodli na samoštúdiu. Žiadnu odpoveď nezaznamenali videozáznamy, výcvik, 

modelové situácie, hranie úloh a skupinová práca. V štvrtej otázke mali respondenti označiť, 

akých foriem a metód vzdelávania sa za posledný rok zúčastnili. Najviac odpovedí 

zaznamenali školenia na prehlbovanie kvalifikácie a odbornej spôsobilosti. Zamestnanci sa za 

posledný rok zúčastnili aj školení Regionálnych vzdelávacích centier, programov na 

získavanie podpôr a dotácií v rámci národných, štrukturálnych alebo mimovládnych 

dotačných schém. Otázkou päť sme chceli zistiť, v čom vidia zamestnanci najvýraznejšie 

prínosy súčasného systému vzdelávania pre ich pracovnú pozíciu, pričom si tiež mohli vybrať 

z viacerých možností. 48 respondentov, čo predstavuje najväčší percentuálny podiel, označilo 

ako prínos systému vzdelávania získavanie nových informácií a zlepšovanie kvality práce 

(graf 1). O niečo menej respondentov, 41 za prínos považuje získavanie poznatkov 

potrebných pre prácu. Sebarozvíjanie ako prínos systému vzdelávania označilo 27 

respondentov, nové kontakty 20 respondentov a najmenším prínosom je podľa 13 

respondentov zvyšovanie výkonnosti.  

 

Graf 1  Najvýraznejšie prínosy súčasného systému vzdelávania z pohľadu zamestnancov  

Zdroj: Vlastné spracovanie 

V otázke šesť sme chceli zistiť, aké podnety vedú zamestnancov k účasti na vzdelávacej 

aktivite, pričom mali tiež možnosť výberu z viacerých možností. Podľa 75 respondentov je 

najväčším podnetom získavanie nových poznatkov. Očakávané lepšie ohodnotenie v počte 45 

odpovedí (60 %) a kariérny postup v počte 33 odpovedí (44 %) boli ďalšími. 19 odpovedí 

zaznamenalo osobné uspokojenie. Siedma otázka bola venovaná druhom hodnotenia, ktoré sa 

podľa názoru zamestnancov preferujú v skúmanej inštitúcii. Na výber mali viac možností. 21 
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respondentov (28 %) vníma svoje hodnotenie viac ako neformálne a 15 respondentov (20 %) 

ako formálne. Nepravidelne sú hodnotení podľa ich názoru 14 zamestnanci (18,67 %). 

Pravidelné hodnotenie v skúmanej inštitúcii vôbec nie je. Najväčší percentuálny podiel 

označilo pri nesystematickom hodnotení 54 respondentov (72 %) a 27 respondentov (36 %) 

pri systematickom hodnotení. Ôsmou otázkou sme sa zamerali na kritériá, ktoré sú 

zohľadňované v systéme hodnotenia v skúmanej inštitúcii. Na výber mali respondenti viac 

možností. 42 zamestnancov (56 %) odpovedalo, že v systéme hodnotenia sa zdôrazňuje 

hlavne pracovná výkonnosť. Podľa 20 respondentov (26,67 %) sa zdôrazňuje vzťah 

k občanovi, pričom len 15 respondenti (20%) odpovedali, že sú zohľadňované vedomosti, 

znalosti, spôsobilosti, skúsenosti. 27 respondentov si myslí, že ich zamestnávateľ hodnotí na 

základe všetkých predchádzajúcich aspektov. Ako často sú zamestnanci hodnotení 

v skúmanej inštitúcii, bolo za úlohu zistiť v otázke deväť. Nadpolovičná väčšina, 51 

respondentov (68 %), je hodnotená nadriadenými jedenkrát do roka. Zvyšný počet 

respondentov, v počte 24 (32 %), je hodnotený jedenkrát do mesiaca. Možnosti „jedenkrát za 

3 mesiace“ a „jedenkrát za 6 mesiacov“, neoznačil ani jeden respondent. Otázkou desať sme 

sa zamerali na to, aké sú podľa názoru jednotlivých zamestnancov, hlavné ciele hodnotenia 

v organizácii. Respondenti mali na výber viacero možností (graf 2).  

 

Graf 2  Hlavné ciele hodnotenia z pohľadu zamestnancov skúmanej inštitúcie  

Zdrojň: Vlastné spracovanie 

V otázke jedenásť sme skúmali, aké sú podľa opýtaných najvýraznejšie chyby, ktoré 

narúšajú objektívnosť hodnotiaceho procesu v skúmanej inštitúcii. Respondenti si mohli 

vybrať z viacerých možnosti. Z grafu 3 vidieť, že najväčšie percentuálne zastúpenie (48 %, 36 

respondentov), vidí najvýraznejšie chyby v predčasnej formulácii výsledku a 30 respondentov 

(40 %) v uprednostňovaní niektorých zamestnancov.  
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Graf 3  Najvýraznejšie chyby narúšajúce objektívnosť hodnotiaceho procesu v skúmanej 

inštitúcii z pohľadu zamestnancov  

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Záver 

V príspevku sme analyzovali vybrané personálne činnosti vzdelávanie a hodnotenie 

v konkrétnej inštitúcii verejnej správy, ktorou bol Mestský úrad v Levoči. Realizáciou 

prieskumu prostredníctvom dotazníka, ktorý vyplnili zamestnanci skúmanej inštitúcie, sme 

zistili niektoré problémy rozvoja ľudských zdrojov. Vidíme ich v nedostatočných 

podmienkach vzdelávania zamestnancov; v ich nízkej účasti na vzdelávacích aktivitách; 

v nevyužití všetkých dostupných foriem a metód vzdelávania; v nízkom počte školení 

a seminárov. Sebarozvíjanie ako prínos systému vzdelávania označilo len 27 respondentov 

Málo pozornosti sa venuje videozáznamom, výcviku, modelovým situáciám, hraniu úloh 

a skupinovej práci. Domnievame sa, že práve tieto metódy vzdelávania by mali byť čoraz viac 

využívané v súvislosti s prenosom kompetencií na územné samosprávy a s tým súvisiacou 

dynamikou zmien, ktorá prináša väčšie nároky na kvalitu ľudí. Nevýhody súčasného systému 

vzdelávania vidia zamestnanci v celkovom nedostatku financií na rozšírené vzdelávanie, 

v nevyhovujúcich zastaralých metódach obsahujúcich veľa teórie a málo praxe, v nízkom 

školení a seminárov za rok. Viacerí sa zhodli na tom, že nemajú možnosti zúčastňovať sa na 

vzdelávaní. Ak tú možnosť majú, musia si brať neplatené voľno alebo dovolenku, čo tiež 

vnímajú ako nevýhodu. V oblasti hodnotenia zamestnancov je problematické, že zamestnanci 

Mestského úradu sú hodnotení viac neformálne ako formálne, viac nepravidelne ako 

pravidelne a preferujú skôr nesystematické hodnotenie ako systematické. Len 27 

respondentov si myslí, že ich zamestnávateľ hodnotí komplexne na základe všetkých aspektov 

ich činnosti. Väčšina respondentov je nadriadenými hodnotená jedenkrát do roka, menej ako 

polovica jedenkrát do mesiaca. Medzi týmito intervalmi neexistuje iná kategória. Problémom 

sú podľa zamestnancov časté chyby, ktoré narúšajú objektívnosť hodnotiaceho procesu, ako 

napr. predčasná formulácia výsledku, uprednostňovanie niektorých zamestnancov, hodnotenie 

podľa skreslených či nepravdivých informácií a pod.  

Z prieskumu tiež vyplynulo, že na súčasnou pracovnom mieste je spokojných len 27 

respondentov (36 %). Za najväčšiu príčinu nespokojnosti 45 zamestnancov (60 %) pokladá 

neprimerané finančné ohodnotenie. S organizáciou práce je nespokojných 21 (28 %) 

a s istotou pracovného miesta 13 respondentov (17,33 %). Príčiny nespokojnosti ďalej vidia 

v neprimeraných sociálnych benefitoch a nevýhodách pre rodinný život. 
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Halásková, M., & Kovář, J. (2004). Veřejná ekonomika a veřejná správa. Ostrava: Technická 

Univerzita.  

Klus, M., & Kováčová, E. (2011). Verejná správa Slovenskej republiky a jej manažment od 

roku 1989. In Vybrané problémy verejnej správy (s. 11-32). Trnava: Univerzita sv. Cyrila 

a Metoda. 

Kosorín, F. (1999). Teória a prax verejnej správy. Vydavateľstvo Ekonóm. 
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Abstrakt 

Příspěvek mapuje současnou situaci související s tématem Industry 4.0 a zasazuje  je do souvislostí. Je 

představena výchozí ekonomická situace a hlavní výzvy. 

Klíčové slova: průmysl 4.0; dopady; současnost 

Abstract 

Conference contribution reviews the current situation related to the Industry 4.0 and puts it into 

context. Introduction to the current economic situation and the major challenges. 

Key words: Industry 4.0; impacts; present 

Úvod 

Průmysl 4.0 je v posledních letech velmi diskutovaným tématem. Objevuje se na agendě 

většiny velkých firem, je součástí jejich PR, často se objevuje médiích nejenom v souvislosti 

s technickou tématikou, ale začíná pronikat i do dalších ne technických oborů. Ať již mluvíme 

o Industry 4.0, Industrie 4.0, Průmyslu 4.0 – jde v první řadě o průmyslové téma, které by 

mělo vést k „čtvrté průmyslové revoluci“.  

Společnosti se dnes nacházejí v době dalšího technologického milníku, který tentokrát 

nebude znamenat pouhé využití nové technologie, ale přechod na nové business modely, které 

se dokáží v krátkém čase adaptovat, využívat nových technologických možností a tím zajistit 

potřebnou efektivitu, flexibilitu a především konkurenceschopnost. Tento vstup do nového – 

digitálního – světa je velmi ambiciózní proces, který určí nové rozložení sil na trhu.  

V současné době jsme na celém světě, stále více ovlivňováni rozvojem a rozšířením 

Internetu, který nás obklopuje a vytváří nové životní prostředí globalizovaného světa. Internet 

je klíčový prvek rozvoje jednotlivců i společností v celosvětovém měřítku. Pro vývoj lidského 

společenství je obdobně důležitý rozmach dalších nových technologií, který se stále zrychluje 

a velice často nás již v současnosti obklopují věci s označením „Smart“. Smart obvykle 

označuje inteligentní propracované zařízení, které poskytuje vysokou míru funkčnosti. Tato 

éra započala Smart telefony a nyní již známe Smart budovy, Smart města a Smart továrny. 

To, co bylo dříve pouze předpovědí do budoucnosti, se pomalu stává skutečností. Nacházíme 

se ve čtvrté průmyslové revoluci, klasické obchodní modely a výroba se mění. Pro podniky 

a jejich stabilní pozici na trhu je důležité sledovat, veškeré změny a neustále se rozvíjet. 

Požadavky zákazníků jsou stále náročnější a za účelem dosažení nové konkurenční výhody 

založené na změnách v oblasti průmyslu byl představen koncept Industry 4.0 na veletrhu 

Hannover Messe v roce 2013. 
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Průmyslové revoluce  

Průmysl není mladý obor, historie první průmyslové revoluce se píše již od 18. století. 

Svůj počátek měla v Anglii. Průmysl prošel několika vývojovými etapami, pro které jsou 

klíčové nové objevy, zdroje energie stejně jako snaha lidstva jít dál za hranice svých 

možností. To bylo akcelerátorem řady inovací, bez kterých si dnes nedokážeme představit 

běžný život. Průmysl se transformoval během čtyř revolucí do dnešní podoby. Současně se 

nachází již několik let v jedné velké revoluci, která je dnes v Německu označována pojmem 

Industrie 4.0, která je založena na komplexnosti, využití informačních technologií (dále IT) 

a integraci (Sendler, 2013).  

Počátek první průmyslové revoluce byl koncem 18. století. Svým vynálezem prvního 

mechanického tkacího stavu Edmund Cartwright v roce 1784 započal vývoj průmyslové 

výroby. Předcházel tomu vynález parního stroje, který jako nový zdroj energie našel mnohé 

využití, především v textilním průmyslu. Parní stroj byl symbolem pro tuto etapu a podnětem 

k přechodu z ruční výroby k mechanické velkovýrobě pomocí prvních strojů v 19. století. 

Proto klíčovým pojmem první průmyslové revoluce je mechanizace (Cejnarová, 2015). 

Důsledkem tohoto vývoje došlo ke změně a revoluci ve všech hospodářských odvětví. 

Druhá průmyslová revoluce je především spojována s představením elektřiny jako nového 

zdroje energie. Proto je za počátek druhé průmyslové revoluce považován rok 1879, kdy 

Thomas Edison vynalezl žárovku. Klíčem k této revoluci bylo představení první montážní 

linky v roce 1870 (Cejnarová, 2015). Aplikace montážní linky spolu s dělbou práce 

a následně elektrifikací vedla k razantnímu rozvoji masové produkce. 

Klíčovými pojmy třetí průmyslové revoluce jsou automatizace, elektronika a rozvoj 

informační technologie. Došlo k přechodu od mechanizace výroby k její automatizaci 

(Cejnarová, 2015). Jako počátek této revoluce se udává rok 1969, v němž byl představen 

první programovatelný logický automat Modicon 084 také označován jako PLC. Pod PLC si 

lze představit malý průmyslový počítač, obsahující řídící jednotku, používaný především pro 

automatizaci procesů v reálném čase a program se prováděl v cyklech. 

Nyní svět vstupuje do čtvrté průmyslové revoluce, která již započala. Klíčem k této 

revoluci je rozmach chytrých technologií, masové rozšíření Internetu, následně jeho 

proniknutí do dalších oblastí. Nejdříve vstoupil do historie pojem počítač. Roku 1962 započal 

výzkum webové sítě agenturou ARPA, za účelem vývoje komunikační sítě pro počítače 

s decentralizovaným řízením. Podařilo se jí to roku 1969, kdy začala testovat experimentální 

síť ARPANET. Samotné označení Internet přišlo až v roce 1987. K jeho rozšíření do světa 

došlo až roku 1994. Konec 90. let 20. století je charakteristický masovým nárůstem uživatelů 

Internetu a pronikl do téměř všech kultur. K síti se dnes již nepřipojují jenom lidé - uživatelé, 

ale komunikují pomocí Internetu již i stroje nebo některé věci. Realita se začíná prolínat 

s virtuálním světem, z toho důvodu do popředí vstupuje pojem Cyber physical systems (dále 

jen CPS), digitalizace, a chytré technologie (Cejnarová, 2015).  

Vznik Průmyslu 4.0  

Náš svět se neustále mění. Dnes je kladen stále větší důraz na vývoj nových technologií, 

které usnadní nejen výrobu ale i náš každodenní život. Odborníci na průmyslovou výrobu 

i futurologové se ustavičně ptají, jak bude vypadat výroba v budoucnu. Počátek 21. století je 

spojen s rychlým rozmachem internetu, chytrých technologií a jejich proniknutí do všech 

oblastí lidských činností. Neustálé inovace, optimalizace anebo efektivnost jsou klíčem 

k získání konkurenční výhody na současném trhu. Klasický obchodní model se mění, jelikož 

současná výroba nedokáže uspokojit požadavky stále náročnějších zákazníků. Zákazník má 

pořád více požadavků a jejich náročnost stoupá, navíc chtějí mít vše v co nejkratším čase. 
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Klasický obchodní model založený na masové produkci již nedostačuje. Vše zmíněné bylo 

podkladem pro vytvoření německého konceptu Industry 4.0.  

Koncept Industrie 4.0 vznikl na základě zadání německé vlády, která v roce 2006 spustila 

projekt „High Tech strategy“, jež reprezentuje první národní koncept a měl spojit klíčové 

odborníky za účelem posunu ve vývoji nových špičkových technologií. Tento projekt je 

podporován prostředky všech vládních německých ministerstev, byly vyčleněny miliony eur 

ročně na podporu vývoje nových technologií. Cíle „High Tech strategy“ byly dále přeměněny 

a rozšířeny do struktury nového projektu „High Tech strategy 2020“. Podle této strategie by 

Německo v roce 2020 mělo být největším poskytovatelem a rozhodujícím trhem s CPS. 

Dosáhnout tohoto cíle má pomocí investic do výzkumu, prohlubováním spolupráce mezi 

vědou a průmyslem, včetně neustálého zlepšování podmínek pro další vývoj. Za vznikem této 

koncepce stojí 21 významných vědeckovýzkumných institucí včetně špičkových firem. 

Samotný název Industrie 4.0 odkazuje na čtvrtou průmyslovou revoluci. Konečná vize byla 

sepsána ve finální zprávě vývojového týmu, jako nástroj pro zabezpečení budoucnosti 

německého průmyslu publikovanou v dubnu 2013 (McDougall, 2014). Oficiálně byl 

představen koncept Industrie 4.0 veřejnosti na veletrhu Hannover Messe téhož roku. 

Popis funkce Průmyslu 4.0 / Industry 4.0  

Industry 4.0 je postavena na základních čtyřech bodech, které ji nejen charakterizují, ale 

i odlišují od současné tradiční výroby (Deloitte, 2014):  

 vertikální propojení výrobního systému,  

 horizontální integrace pomocí nové generace globálních sítí hodnotového řetězce,  

 toková výroba skrz celý hodnotový řetězec,  

 urychlení pomocí Smart technology. 

Industry 4.0 je tedy zaměřena na Smart process. Což je velká změna oproti současné 

konvenční výrobě. Základem je vytvoření Smart factory. Tyto továrny budou schopny 

zvládnout výkyvy poptávky, budou více odolné vůči poruchám, zároveň dokážou vyrábět 

maximálně efektivně. Stroje, lidé a prostředky spolu dokáží nejen komunikovat, ale 

i spolupracovat (např.stroje se sami ohlásí údržbáři, navíc přesně definují problém atd.). 

Výrobek za pomoci čipu schopen řídit svůj tok výrobou, zná ze kterých dílů se skládá a kam 

má být později doručen. Sám výrobek se tedy aktivně podílí na procesu výroby. 

Rizika, hrozby a omezení konceptu Industry 4.0  

Hlavní nevýhody jsou spojeny především s terorismem, hackerskými útoky, s velkými 

vstupními náklady pro firmy a otevírá se také velké téma sociálního charakteru. Současná 

omezení se však nachází ve vzdělání, v právu a v malém povědomí o tomto konceptu. 

Klíčové bude zabezpečení dat. Průmyslová data udávají výrobní proces a jsou velice 

důležité pro plánování výroby. Obsahují přesné a jedinečné informace o výrobcích, a proto je 

důležité tyto data zabezpečit jak v procesu výroby, tak i ve vzdáleném centrálním uložišti. Pro 

funkční ochranu bude nutné šifrování, ochrana serverů pomocí firewall, automatické 

skenování bezpečnostních systémů, aby mohl podnik uchránit své citlivé informace 

a obchodní tajemství (Fraunhofer, 2014). Důkladná ochrana před viry a včasné odhalení 

průniku do systému jsou klíčové atributy pro Cybersecurity. Lze předpokládat, že systémy 

budou napadány velkým počtem hackerských útoků. Ve Smart factory je vše propojeno 

pomocí veřejného Internetu (IoT) a lze předpokládat, že se hackeři budou snažit ohrozit 

systémy a získat neveřejná data ať už za komerčním účelem, tak za účelem poškození 

společnosti. Nejvíce budou zabezpečena Big Data na vzdáleném serveru, proto se budou 

útoky soustředit na senzory, z kterých se data získávají (Carter, 2015). Z tohoto důvodu bude 

potřeba pečlivě zabezpečit nejen servery, ale všechny další objekty Smart factory.  
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V současné době sílí nárůst teroristických útoků. Pokud budou Smart factory pracovat 

pouze na digitální bázi, bude provoz ohrožen výpadky proudu. Koncept Industry 4.0 se netýká 

jen automobilového průmyslu, ale i letecké dopravy, farmacie a jiných odvětví. Pokud by 

země byla zasažena elektromagnetickou zbraní, která pomocí vlnění vysokých radiových 

frekvencí vyřadí veškerou elektroniku, mohlo by to ohrozit ekonomiku a infrastrukturu celé 

země.  

Manuální výroba bude nahrazována stroji bude docházet k propouštění zaměstnanců. 

Z tohto důvodu nastávají obyavy i ekonomického a sociálního charakteru. Výzkumy ukázaly 

počáteční pokles pracovních pozic, který však následně po několika letech školení a vývoje 

povedouopět k růstu. Na této problematice již dnes aktivně spolupracují odbory, podnikové 

svazy a zástupci z vlády. Studie Boston Consulting group ukázala, že prostřednictvím 

vyššímu stupni automatizace, by měla celkově míra zaměstnanosti stoupnout, ale bude 

nevyhnutelná rekvalifikace na jiné profese. Německo předpokládá růst zaměstnanosti o 6 % 

do deseti let (Holanová, 2015b). Koncept již plně převzal Siemens v továrně v Amberku 

(Holanová, 2015a). Po plné automatizaci výroby si zanechal stejný počet zaměstnanců jako 

před implementací, pouze se upravily pracovní pozice. 

Dle studie nazvané Národní iniciativa Průmysl 4.0, kterou vypracoval Úřad vlády ČR 

budou patřit, či již patří, mezi nejohroženější profese z důvodu nástupu digitalizace: úředníci, 

kteří mají na starosti zpracování číselných údajů, administrativní pracovníci, řidiči motocyklů 

a osobních aut, pokladní a prodavači jízdenek nebo vstupenek, pracovníci v peněžních 

ústavech, pracovníci u přepážek, lesníci, kováři a nástrojáři, montážní dělníci. 

Naopak minimálně by se digitalizace měla projevit na pracovních místech u manažerů 

v maloobchodě a velkoobchodě, u lékařů a zdravotníků, IT specialistů, v biologických 

oborech, u personalistů a u manažerských pozic. 

Pro malé a střední podniky bude tento koncept velice nákladný, protože plná automatizace 

výroby včetně mnoha podpůrných systémů, čipů a senzorů bude velká počáteční investice.  

Smart factory by měla fungovat nezávisle na člověku a měl by se řídit autonomně, to však 

z právního hlediska není možné. Mnoho zemí má v zákonech zakotvenou podmínku, že 

k řízení strojů je zapotřebí člověk (Hötitzsch, 2014). Proto v řadě zemí nelze jezdit 

autonomními auty, ale řidič věnující se řízení je nařízen ze zákona. Proto je pro firmy klíčové 

objevit právní nástrahy ještě před samotnou implementací tohoto konceptu. Z tohoto pohledu 

v současné době se Smart factory uplatní jen těžce, je potřeba mnoho nejen systémových, ale 

též právních změn. Jistě bude důležité ošetřit odpovědnost za škodu, jelikož výroba bude 

zcela v režii robotů, bude těžké nalézt konkrétního viníka pochybení. Trestní odpovědnost je 

v některých jurisdikcích uložena pouze na fyzickou osobu. Dalším problematickým bodem 

bude pojistitelnost systémů Industry 4.0, která bude potřeba přehodnotit a vytvořit nová 

pravidla. Spolu s tímto konceptem je potřeba upravit a rozšířit i ochranu obchodního 

tajemství. Je tedy mnoho procesů, které budou muset být z právního hlediska přehodnoceny, 

nebo vytvořeny zcela nové normy. 

Závěr 

Průmysl 4.0 umožní zvýšit produktivitu práce, přičemž ale může dojít k významným 

posunům na trhu práce, zejména pak k ohrožení méně kvalifikovaných profesí, varují 

v odborníci i sociologové. Zároveň však přinese i nová pracovní místa, která ale budou 

spojena s vyššími nároky na kvalifikaci pracovní síly, zejména z oblasti digitálních 

a inženýrských dovedností, nebo budou záviset na včasné a kvalitní rekvalifikací. 

Dnešní politika trhu práce ani sociální politika však není, v rámci jednotlivých zemí, 

dostatečně připravena. Rychlé změny v rozsahu a struktuře pracovních sil a v nárocích na 

jejich kvalifikaci, mohou vyvolat problémy na trhu práce a mnohé další sociální problémy. Na 
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tyto změny je třeba včas a systematicky reagovat a připravit adekvátní nástroje v rámci 

politiky zaměstnanosti a sociální politiky. 
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Abstrakt 

Odolnosť jedinca voči záťaži a jej vplyv na subjektívnu pohodu v nezamestnanosti bol hlavným 

cieľom výskumu. Tento bol realizovaný na vzorke 43 nezamestnaných respondentov. Odolnosť 

jedinca bola meraná pomocou Dispositional Resilience Scale a subjektívna pohoda pomocou Škály 

emocionálnej habituálnej subjektívnej pohody, ktorá meria frekvenciu pozitívneho a negatívneho 

prežívania. Čím vyššiu odolnosť jedinci vykazovali, tým častejšie prežívali pozitívne emócie. 

Odolnosť jedinca vysvetlila 32 % variancie frekvencie pozitívneho prežívania v nezamestnanosti. Rod 

ako kontrolovaná premenná vysvetlil 15 % variancie frekvencie pozitívneho prežívania, pričom muži 

prežívali pozitívne emócie častejšie ako ženy. Kontrolovaná premenná - hodnotenie zdravia vysvetlila 

36 % frekvencie negatívneho prežívania. Čím horšie hodnotili nezamestnaní svoje zdravie, tým viac 

negatívnych emócií prežívali. 

Kľúčové slová: odolnosť jedinca; subjektívna pohoda; nezamestnanosť 

Abstract 

The main objective this research is trying to address is the influence of individual resistance to stress 

on subjective well–being. The research was conducted on sample of 43 unemployed respondents. 

Resistance of individual was measured on the basis of Dispositional Resilience Scale and subjective 

well–being was determined on the basis of Scale of emotional habitual subjective well–being, which 

measures the frequency of positive and negative perception. More frequent positive perception was 

determined in individuals with higher resistance. Resistance of individual explained 32 % of the 

variance rate of positive perception and gender as relevant variable explained 15 % of the variance rate 

of positive perception. Positive perception was more frequent in men. Assessment of health, as 

relevant variable explained 36 % of the variance rate of positive perception. The worse respondents 

rated their health, the more often they experienced negative emotions. 

Key words: resistance of individual; subjective well-being; unemployment 

Úvod 

Nezamestnanosť je jeden z najsledovanejších javov v súčasnej spoločnosti vo svete i na 

Slovensku. Zamestnanie nie je len zdrojom príjmu, ktorý umožňuje človeku uspokojiť 

základné potreby, ale vytvára jedincovi podmienky pre sebarealizáciu, je zdrojom 

sebauplatnenia, umožňuje sociálny kontakt. V ekonómii sa za nezamestnané považujú osoby 

produktívneho veku spĺňajúce dve podmienky: a/ nemajú platené zamestnanie ani príjem zo 

seba zamestnania; b/ aktívne hľadajú prácu a sú ochotní do práce nastúpiť (Fuchs, 2002). 

Nezamestnanosť vplýva na každého jednotlivca inak. Niektorí jedinci sú v čase 

nezamestnanosti schopní prežívať prevažne len negatívne emócie, iní cítia aj pozitívne. 

Spôsob, akým nezamestnanosť jednotlivci prežívajú závisí od mnohých faktorov, vo výskume 
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bola ako hlavná črta vybraná odolnosť jedinca. Svoju úlohu zohráva aj sociálna opora, najmä 

zo strany užšej a širšej rodiny. V podstate môžeme hovoriť o rodinnom „hardiness“, ak 

hovoríme o rodine s nezamestnaným členom. Ďalšími premennými ovplyvňujúcimi 

subjektívnu pohodu v nezamestnanosti môže byť rod, vek, hodnotenie zdravia, spôsob 

bývania. Tieto faktory boli vo výskume zohľadnené ako kontrolované premenné. 

Odolnosť jedinca je jeho schopnosť zvládať náročné životné situácie, regenerovať sa 

a obnoviť vnútornú rovnováhu aj po konfrontácii s rizikovými udalosťami. Od viacerých 

faktorov závisí ako jedinec zvláda stres. Svoju úlohu zohráva sila a závažnosť stresovej 

situácie, ale aj to, ako jedinec vníma a hodnotí jej závažnosť. Najvýraznejšou črtou odolnosti 

je „hardiness“. Vyjadruje schopnosť jedinca tvrdo, húževnato a nezdolne zvládať náročné 

životné situácie. Kobasová (In: Moreno-Jiménez et al., 2014) hardiness predstavuje ako 

premennú zloženú z troch špecifických osobnostných charakteristík: zaangažovanosti, 

kontroly a výzvy. Zaangažovanosť vo vzťahu k nezamestnanosti môžeme vnímať ako aktívne 

zvládanie situácie, aktívny prístup k hľadaniu práce. Zaangažovanosť je v kontraste 

s pasivitou a vyhýbaním sa zodpovednosti za vzniknutú situáciu. Súvisí s cenením si vlastnej 

osoby, zdravým sebavedomím, pocitom, že môj život má zmysel aj v ťažkých situáciách. 

Kontrola v zmysle hardiness je osobnostná charakteristika súvisiaca s pocitom, že jedinec má 

kontrolu nad udalosťami, že ich môže ovplyvniť. Preto väčšina nezamestnaných je v prvých 

týždňoch svojej nezamestnanosti presvedčená, že si zamestnanie nájde. Odolní jedinci sú 

presvedčení, že súčasná nezamestnanosť súvisí s ich konaním a správaním a svojim konaním 

a správaním ju ovplyvnia v budúcnosti. Nízka miera kontroly v zmysle hardiness vyvolá 

v nezamestnanom pocit beznádeje, jedinec je akoby vo vleku udalostí. Nemá nad nimi 

kontrolu. Výzvu vnímajú (Křivohlavý, 1990; Šolcová, Kebza, 1996) ako podnet k zmene, 

ktorá je žiaduca, pozitívna, prinášajúca novú, možno lepšiu životnú situáciu. Nezamestnanosť 

v tomto zmysle môže viesť k nachádzaniu nových, možno lepších príležitostí pre uplatnenie 

schopností jedinca napr. v novej práci. Opakom výzvy chápanej ako pozitívna zmena je 

fatalizmus – obava z nového a neznámeho. Zmena je chápaná ako neobvyklá a ohrozujúca 

situácia. Nezamestnanosť je potom výrazná psychosociálna záťaž  znižujúca úroveň 

subjektívnej pohody. 

Subjektívna pohoda je jedincovo hodnotenie jeho vlastného života, ktoré zahŕňa 

spokojnosť so životom ako celkom aj so špecifickými oblasťami života - to je kognitívno-

evaluatívny komponent. Obsahuje aj emocionálny komponent, tvorený pozitívnym 

a negatívnym afektom (Džuka, Dalbert, 1997).  

Metóda 

Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť aký vplyv má odolnosť jedinca voči záťaži na 

subjektívnu pohodu v nezamestnanosti. 

Hypotéza: Predpokladáme vzťah odolnosti jedinca k subjektívnej pohode nezamestnaných 

Subjektívna pohoda bola reprezentovaná frekvenciou pozitívneho a negatívneho prežívania 

v nezamestnanosti. Nezávislou premennou bola odolnosť jedinca, závislou subjektívna 

pohoda. Kontrolovanými premennými boli rod, vek, trvanie nezamestnanosti a hodnotenie 

zdravia a spôsob bývania. Výskumnú vzorku tvorilo 43 nezamestnaných, z toho 19 mužov 

a 24 žien vo veku od 20 do 56 rokov. 27 respondentov bolo nezamestnaných menej ako 

6 mesiacov a 16 bolo nezamestnaných dlhšie ako 6 mesiacov. Subjektívne hodnotenie 

zdravotného stavu (kontrolovaná premenná) bolo zisťované jednou otázkou (Ako hodnotíte 

svoj zdravotný stav?), na ktorú respondent odpovedal na 4 bodovej stupnici. Ako veľmi dobrý 

hodnotilo svoj zdravotný stav 30,2 % respondentov, ako dobrý 60,5 % respondentov, ako zlý 

9,3 % respondentov a ako veľmi zlý 0,0 % respondentov.  
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Výskumné nástroje použité pre overenie hypotézy 

Odolnosť jedinca voči záťaži bola vo výskume meraná pomocou škály: Dispositional 

Resilience Scale (DRS) Autorom škály je Bartone (1995). Škála má pätnásť položiek 

a pozostáva z troch subškál: a/ záväzok – meria jedincov pocit zodpovednosti k sebe a k práci, 

ale aj vnímanie zmysluplnosti života a angažovanosti; b/ kontrola – meria pocit vlastnej 

kontroly nad životnými udalosťami a nad sebou; c/ výzva – meria do akej miery je jedinec 

flexibilný k adaptácii na životné zmeny a do akej miery vníma zmeny ako výzvy a nie ako 

ohrozenie. Respondent odpovedá na položky na 4 stupňovej škále od vôbec neplatí po úplne 

platí. Čím vyššie skóre jedinec dosiahne (od 0 do 45), tým vyššia je miera jeho psychickej 

odolnosti. Keďže hodnoty vnútornej konzistencie subškál boli pre výskum nepostačujúce, 

pracovali sme so škálou DRS ako celkom. Hodnota Cronbachovej alfy bola .646.  

Druhý nástroj použitý vo výskume bola Škála emocionálnej habituálnej pohody (SEHP). 

Autormi škály sú Džuka a Dalbert (2002b). Škála meria afektívny komponent subjektívnej 

pohody, zisťuje frekvenciu prežívania pozitívnych a negatívnych emócií prostredníctvom 

desiatich položiek. Štyri položky (radosť, šťastie, pôžitok, telesná sviežosť) opisujú pozitívne 

prežívanie a šesť položiek (strach, hanba, smútok, pocity viny, hnev a bolesť) negatívne 

prežívanie. Respondent odpovedá na 6 stupňovej škále (od „takmer vždy“ po „takmer nikdy“) 

ako často prežíva uvedené emócie. Hodnoty Cronbachovej alfy pre pozitívne prežívanie boli 

.824 a pre negatívne prežívanie .848.  

Dotazníková batéria bola prezentovaná individuálne nezamestnaným jedincom. Výber 

vzorky bol príležitostný. Pre štatistické spracovanie údajov bol použitý štatistický program 

SPSS 18.0 for Windows, ako aj deskriptívna štatistika. Pomocou Skewness bola overená 

normalita rozloženia údajov. V škále DRS (Odolnosť jedinca) bola hodnota Skewness .268; 

v Škále SEHP – pozitívne prežívanie bola hodnota Skewness -.445 a negatívne prežívanie 

.429. 

Výsledky 

Výsledky výskumu získané štatistickým spracovaním pomocou viacnásobnej hierarchickej 

lineárnej regresie na overenie vzťahov medzi premennými pomocou metódy stepwise sú 

uvedené v tabuľke 1. 

Tabuľka 1  Overenie vzťahov 

Prediktor R R2- change b T p 

Pozitívne prežívanie  (F total (2,40) = 17,928; p< .000) 

Rod .39 .15* -.042 -2.239 .031 

Odolnosť 

jedinca 
.69 .32*** .09 4.950 .000 

(Constant)   1.310   

Negatívne prežívanie (F total (1,41) = 22,902; p< .000) 

Hodnotenie 

zdravia 
.60 .36*** -.069 -4.876 .000 

(Constant)   4.903   

Poznámka: * p < .05; *** p  < .001; Pozitívne a negatívne prežívanie nadobúdajú hodnoty 1až 6; vysoká 

hodnota indikuje silnú mieru konštruktu a nízka hodnota slabú mieru konštruktu. Odolnosť jedinca nadobúda 

hodnoty 1 až 3: vysoká hodnota indikuje silnú mieru konštruktu a nízka hodnota slabú mieru konštruktu. 

Hodnotenie zdravia nadobúda hodnoty 1 až 4: vysoká hodnota indikuje veľmi dobrý zdravotný stav a nízka 

hodnota veľmi zlý zdravotný stav. Rod bol kódovaný: 0 muž a 1 žena. 
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Z tabuľky 1 vyplýva, že v prípade frekvencie pozitívneho prežívania nezamestnaných 

respondentov boli viacnásobnou hierarchickou lineárnou regresiou pomocou metódy stepwise 

zistené dva signifikantné prediktory rod a odolnosť jedinca. Rod ako kontrolovaná premenná 

vysvetlil 15 % variancie a odolnosť jedinca 32 % variancie frekvencie pozitívneho prežívania. 

Muži prežívali pozitívne emócie častejšie ako ženy. Čím osoby vykazovali vyššiu odolnosť, 

tým častejšie prežívali pozitívne emócie. 

V prípade frekvencie negatívneho prežívania nezamestnaných respondentov bol 

viacnásobnou hierarchickou lineárnou regresiou pomocou metódy stepwise zistený jeden 

signifikantný prediktor, a to hodnotenie zdravia, ktorý vo výskume vystupoval ako 

kontrolovaná premenná. Vysvetlil 36 % variancie frekvencie negatívneho prežívania 

nezamestnaných. Čím horšie respondenti hodnotili svoje zdravie, tým častejšie prežívali 

negatívne emócie. 

Diskusia 

Potvrdili sa predpoklady o pozitívnom vzťahu odolnosti jedinca s frekvenciou pozitívneho 

prežívania u nezamestnaných. Odolnosť jedinca sa ukázala ako prediktor a vysvetľovala 32 % 

variancie frekvencie pozitívneho prežívania nezamestnaných. Čím osoby vykazovali vyššiu 

odolnosť, tým častejšie prežívali pozitívne emócie. Z kontrolovaných premenných sa rod 

prejavil ako významný pri pozitívnom prežívaní. Rod vystupoval ako prediktor frekvencie 

pozitívneho prežívania nezamestnaných a vysvetľoval 15 % variancie. Muži prežívali 

častejšie pozitívne emócie ako ženy. Odolnosť jedinca a jeho rod spolu vysvetlili 47 % 

variancie frekvencie pozitívneho prežívania. O tom, že hardiness má kladný vplyv na 

pozitívne prežívanie referovali (Skomorovsky, Sudom, 2011; Subramanian, Vinothkumar, 

2011). Odolnosť jedinca sa nepreukázala vo vzťahu s frekvenciou negatívneho prežívania 

u nezamestnaných. Ako významná sa z kontrolovaných premenných prejavila jedna premenná 

– hodnotenie zdravia. Hodnotenie zdravia vystupovalo ako prediktor a vysvetlilo 36 % 

variancie negatívneho prežívania u nezamestnaných. Čím horšie hodnotili respondenti svoje 

zdravie, tým častejšie prežívali negatívne emócie.  

Ak vychádzame z konceptu odolnosti v zmysle hardiness, tvorenej kontrolou, výzvou 

a zaangažovanosťou, potom je podľa Kobasovej (In: Křivohlavý, 1990) odolná tá osoba, ktorá 

má pocit osobnej kontroly nad udalosťami života, má povedomie zmyslu života 

a zmysluplnosti udalostí dejúcich sa v jej živote, má flexibilný postoj voči neočakávaným 

zmenám a vníma ich ako výzvy podnecujúce jej osobnostný rast. Z tohto výskumu, podobne 

ako z nášho vyplýva, že práve takéto jedincove vnímanie života zvyšuje frekvenciu prežívania 

pozitívnych emócií. V tomto výskume sa nepotvrdilo, žeby odolnosť osôb znižovala 

frekvenciu prežívania negatívnych emócií, aj keď napr. Orme a Kehoe (2014) tvrdia, že je 

potrebné prihliadať aj na veľkosť stresu. Príliš náročné životné situácie spôsobia prežívanie 

negatívnych emócií. Zaujímavé by bolo v budúcnosti prihliadať na časový faktor, teda za ako 

dlho sa odolné osoby s náročnou životnou situáciou vyrovnajú a ako zvládnu ďalší bežný 

život a či v budúcnosti po prežitej traume dokážu prežívať pozitívne emócie. Hodnotenie 

zdravia sa ukázalo ako významný prediktor prežívania negatívnych emócií. Tento poznatok 

určite nie je záverom len tohto výskumu. S podobnými výsledkami prišiel Bradburn (1969). 

Podobne Levin a Chattersová (In: Kebza, Šolcová, 2003) považujú hodnotenie vlastného 

zdravia jedincom za jeden z dôležitých determinantov subjektívnej pohody. 

Uvedomujeme si slabú reprezentatívnosť výskumnej vzorky jednak z dôvodu 

príležitostného výberu a jednak z dôvodu malého počtu respondentov. Napriek tomu sa 

domnievame, že práca priniesla náhľad na subjektívnu pohodu a odolnosť jedinca 

v nezamestnanosti. 
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Abstrakt 

Autorka v článku poukazuje na problematiku kvality ľudských zdrojov prostredníctvom moderných 

trendov (best practices). Súčasťou tohto článku je aj navrhnutie optimálneho zavedenia a realizácie 

špecifických metód a postupov riadenia ľudských zdrojov vo vybranej organizácii zameraný na model 

riadenia ľudských zdrojov v rámci best practices. V závere článku poukazuje autorka na spracované 

výsledky dotazníkového prieskumu vo vybranej organizácii a navrhuje konkrétne odporúčania pre 

konkrétnu manažérsku prax. 

Kľúčové slová: manažment ľudských zdrojov; model riadenia ľudských zdrojov; najlepšie praktiky 

Abstract 

The author of this article points to the issue of the quality of human resources by modern trends (best 

practices). An optimal implementation of specific methods and practices of human resource 

management in the chosen organization is part of this article. The conclusion of the article presents 

some results of the survey questionnaire and also suggestions and recommendations for managerial 

practice. 

Key words: human resources management; model of human resource management; best practices 

Úvod 

V súčasnosti mnoho manažérov zodpovedných za efektívne vedenie organizácie hľadá čo 

najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, akým by organizácia dosiahla stanovené ciele. Často 

krát im pri tom slúžia ich vlastné vedomosti, poznatky a skúsenosti, inokedy sú to znalosti a 

skúsenosti prevzaté od iných manažérov alebo organizácií, no predovšetkým by to mali byť 

znalosti a skúsenosti už v manažérskej praxi osvedčené, ktoré manažérovi organizácie 

väčšinou pomôžu pri riešení danej konkrétnej situácie. Takéto zásady a postupy sa dnes 

v modernom riadení ľudských zdrojov označujú aj ako „best practices“. 

Uplatňovanie zásad a postupov „best practices“ súvisí predovšetkým s napĺňaním 

myšlienky učenia sa zo znalostí a skúseností tých najúspešnejších organizácií v určitej oblasti 

ľudskej činnosti. Takýmto nástrojom uplatňovania „best practices“ je aj „benchmarking“, čo 

znamená systematické posudzovanie a porovnávanie výkonu vlastnej organizácie s výkonom 

odvetvovo alebo regionálne najlepších a najúspešnejších organizácií. Jednou z oblastí, 

v ktorej sa organizácie líšia, je práve oblasť moderného riadenia ľudských zdrojov.  
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Základné pojmy vzťahujúce sa k manažmentu ľudských zdrojov 

Koubek (2007) uvádza, že úlohou riadenia ľudských zdrojov v najvšeobecnejšom poňatí je 

slúžiť na to, aby bola organizácia výkonná a aby sa jej výkon neustále zlepšoval. 

Na to sú potrebné aj iné zdroje, napríklad materiálne, finančné alebo informačné, ale 

o využívaní ostatných zdrojov rozhodujú práve ľudia. „Žiadna organizácia si nemôže počínať 

lepšie ako jej ľudia“ (Drucker, 2006). Ľudia sú teda to najcennejšie aktívum v každej 

organizácií. Dostatok schopných a motivovaných ľudí určuje ich výkon, ktorý následne určuje 

výkon celej organizácie. Prostredníctvom účelného riadenia a vedenia ľudí je možné účinne 

ovplyvňovať tak schopnosti, ako aj motiváciu, výkon ľudí a tým aj výkon celej organizácie, 

teda výsledok efektívneho hospodárenia. Šikýř (2014) uvádza jednotlivé činnosti riadenia 

ľudských zdrojov: 

- vytváranie a analýza pracovných miest, 

- plánovanie ľudských zdrojov, 

- obsadzovanie voľných pracovných miest,  

- riadenie pracovného výkonu a hodnotenie zamestnancov, 

- odmeňovanie zamestnancov, 

- vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, 

- starostlivosť o zamestnancov, 

- využívanie personálneho informačného systému.  

Účelné a účinné riadenie a vedenie ľudí v organizácii vyžaduje, aby jednotlivé činnosti 

riadenia ľudských zdrojov boli uplatňované ako ucelený systém, ktorý smeruje k dosiahnutiu 

požadovaného výkonu ľudí a k realizácii cieľov organizácie. Preto vyžaduje strategický, a tiež 

systémový prístup k riadeniu ľudských zdrojov, ktorý predstavuje podsystém riadenia 

organizácie uplatňovaný: v súlade s konkurenčnou stratégiou, s ohľadom na podnikateľské 

prostredie, v záujme zainteresovaných strán. V rámci jednotlivých činností riadenia ľudských 

zdrojov plnia dnes  manažéri  najmä tieto úlohy: 

- vytváranie a analýza pracovných miest – manažéri spoluvytvárajú pracovné miesta, 

uskutočňujú ich analýzu a spracovávajú ich popis, 

- plánovanie ľudských zdrojov – manažéri určujú ciele organizačnej jednotky, stanovujú 

celkový potrebný počet zamestnancov, riešia nedostatok alebo prebytok zamestnancov, 

navrhujú personálny rozvoj zamestnancov, 

- obsadzovanie voľných pracovných miest – manažéri identifikujú potrebu obsadiť voľné 

pracovné miesto, zvažujú alternatívy obsadenia, zostavujú popis pracovného miesta, 

spolurozhodujú o kritériách a metódach získavania a výberu zamestnancov, rozhodujú 

o prijatí alebo odmietnutí konkrétneho uchádzača, jednajú s vybraným uchádzačom 

o podmienkach vzniku pracovnoprávneho vzťahu, zodpovedajú za adaptáciu  prijatého 

zamestnanca, 

- riadenie pracovného výkonu a hodnotenie zamestnancov – manažéri definujú rolu 

podriadených zamestnancov, uzatvárajú s nimi dohodu o pracovnom výkone, riadia 

pracovný výkon a rozvoj zamestnancov, uskutočňujú hodnotenie zamestnancov, 

- odmeňovanie zamestnancov – manažéri spolupracujú pri hodnotení práce a určovaní 

diferenciácie v odmeňovaní zamestnancov podľa pracovného výkonu, zaisťujú 

efektívnosť systému odmeňovania zamestnancov a dodržiavanie právnych a vnútorných 

predpisov upravujúcich odmeňovanie zamestnancov, 

- vzdelávanie a rozvoj zamestnancov – manažéri spolu s podriadenými zamestnancami 

určujú potrebu, plánujú, realizujú a vyhodnocujú výsledky vzdelávania a rozvoja 

zamestnancov, 

- starostlivosť o zamestnancov – manažéri zaisťujú a priaznivo ovplyvňujú schopnosti, 

motiváciu, výsledky a správanie zamestnancov v pracovnom procese pri vykonávaní 

práce a dosahovaní požadovaného výkonu práce, 
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- využívanie personálneho informačného systému – manažéri spracovávajú personálne 

údaje potrebné na plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov a na 

zabezpečovanie personálnej práce v organizácii, spolurozhodujú pri zavádzaní 

a využívaní personálneho informačného systému (Šikýř, 2014).  
 

Vývoj riadenia ľudských zdrojov prešiel rôznymi vývojovými etapami personálnej práce 

a rôznymi koncepciami ako napr: personálna administratíva, personálny manažment 

a riadenie ľudských zdrojov. 

Modely riadenia ľudských zdrojov 

Samotný pohľad na riadenie ľudských zdrojov vychádza z prvých modelov riadenia 

ľudských zdrojov formulovaných na amerických univerzitách v polovici osemdesiatych rokov 

20. storočia, kedy sa americký priemysel stretol s výrazným poklesom produktivity práce 

a miery inovácií v porovnaní so svetovou konkurenciou. Medzi prvé modely riadenia 

ľudských zdrojov patrí Michiganský model, ktorý formulovali Fombrun, Tichy a Devanna 

z Michigan Business School a  Harvardský model, ktorý formulovali Beer a kol. z Harvard 

Business School (Marchington, Wilkinson, 2005).  

Model riadenia ľudských zdrojov – „best practices“ 

Pojem „best practices“ podľa Inghama predstavuje špecifický prístup k riadeniu 

organizácie ktorý predpokladá, že existuje súbor zásad a postupov využívaných v riadení 

organizácie, ktoré privedú organizáciu k lepšiemu výkonu. Neexistuje zhoda v zásadách 

a postupoch uplatňovaných v riadení organizácie, ale prevláda názor, že účinok týchto 

najlepších zásad a postupov je kumulatívny. To znamená, že čím viac zásad a postupov 

v riadení organizácie využijeme, tým lepší výkon organizácie dosiahne (Ingham, 2007). 

Ako „best practices“ v riadení organizácie sú označované „zásady a postupy uplatňované 

v riadení najlepších a najúspešnejších organizáciách pôsobiacich v porovnateľných 

podmienkach a sledujúcich porovnateľné ciele, ktoré preukázateľne smerujú ku zlepšeniu 

výkonu organizácie“ (Wagner, 2009). 

Nástrojom uplatňovania „best practices“ v riadení organizácie je „benchmarking“, čo 

znamená systematické posudzovanie a porovnávanie výkonu vlastnej organizácie s výkonom 

odvetvovo alebo regionálne najúspešnejších organizácií. „Zmyslom je pochopiť, prečo sú 

porovnateľné organizácie lepšie a úspešnejšie, ako sa stali najlepšími a najúspešnejšími, 

a následne využiť toto poznanie v súlade s vlastnými podmienkami a požiadavkami na vlastné 

zlepšenie“ (Dvořáková et. al., 2012).  

Podľa Urbana (2003) uplatňovanie „best practices“ v riadení organizácie vyžaduje, aby 

organizácia predovšetkým: 

- systematicky posudzovala vlastné zásady a postupy v riadení organizácie 

a identifikovala tie, ktoré majú najväčší dopad na jej výkon, systematicky porovnávala 

vlastné zásady a postupy v riadení organizácie so zásadami najlepších a najúspešnejších 

organizácií, ktoré preukázateľne dosahujú najlepší výkon, systematicky uplatňovala 

zásady a postupy v riadení organizácie odvodené zo zásad a postupov v riadení 

odvetvovo alebo regionálne najlepších a najúspešnejších organizácií za účelom 

vlastného zlepšovania na dosiahnutie porovnateľného alebo lepšieho výkonu.  

Aby preberanie a používanie zásad a postupov „best practices“ bolo úspešné, musia tieto 

zásady a postupy spĺňať určité požiadavky: 

- Praktické overenie. Zásady a postupy musia vychádzať z bežnej praxe, musia byť 

vyskúšané a používané v bežných podmienkach odvetvovo alebo regionálne najlepších 

a najúspešnejších organizácií. 

- Dosiahnutie preukázateľne lepšieho výkonu. Zásady a postupy musia preukázateľne 

zlepšovať výkon organizácie, a to najmä preukázateľne lepším získavaním, využívaním 
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a rozvíjaním disponibilných materiálnych, finančných, informačných a ľudských 

zdrojov na dosahovanie očakávaných výsledkov podnikania a hospodárenia organizácie. 

- Prispôsobenie. Zásady a postupy musia byť použiteľné v iných organizáciách, čo 

znamená, že musia byť prispôsobiteľné podmienkam a požiadavkám iných organizácií. 

- Prijateľná miera rizika. Zásady a postupy musia organizácii priniesť určitú istotu, ich 

preberanie a používanie nesmie viesť k nepredvídateľným a neprijateľným zmenám 

výkonu organizácie a k ohrozeniu prosperity a konkurencieschopnosti organizácie. 

- Pochopiteľnosť a osvojiteľnosť. Zásady a postupy musia byť dostupné a uplatniteľné 

s hľadiska schopností a motivácie zamestnancov organizácie, ich preberanie 

a používanie v súlade s podmienkami a požiadavkami organizácie predpokladá, že 

zamestnanci majú potrebné schopnosti a motiváciu, ktoré sú nevyhnutné na ich 

pochopenie a osvojenie (Axson, 2007). 

Medzi efektívne zásady a postupy „best practices“ v riadení ľudských zdrojov, ktoré 

umožňujú účelne a účinne ovplyvňovať výkony zamestnancov patria: 

- motivujúce pracovné miesta, 

- strategické plánovanie ľudských zdrojov, 

- pozitívny výber zamestnancov, 

- pravidelné hodnotenie zamestnancov, 

- spravodlivé odmeňovanie zamestnancov, 

- systematické vzdelávanie zamestnancov, 

- systematická starostlivosť o zamestnancov, 

- spoľahlivý personálny informačný systém. 

Metóda 

Hlavným cieľom uvedeného príspevku je poukázať na dôležitosť zavádzania týchto praktík 

a zároveň aj zistiť súčasný stav riadenia ľudských zdrojov vo vybranej organizácii v regióne 

Liptov so zameraním na best-practices. Prieskumu sa zúčastnila náhodne vybraná vzorka 

respondentov pracujúcich na rôznych funkciách v spoločnosti SlovTanContractTannery s.r.o.  

Bolo rozdaných 100 dotazníkov, návratnosť dotazníkov bola 69 %. Z  tejto vzorky 

respondentov bolo 48 žien (70 % z celkového počtu respondentov) a 21 mužov (30 % 

z celkového počtu respondentov). 65 % z celkového počtu respondentov malo stredoškolské 

vzdelanie, 26 % malo vyššie odborné vzdelanie a necelých 9% malo ukončené magisterské 

štúdium. Z tejto vzorky respondentov 30 % pracuje v spoločnosti menej ako 2 roky, 13 % 

pracuje v spoločnosti v rozmedzí 3-5 rokov a 57 % pracuje v spoločnosti viac ako 5 rokov. 

Z uvedeného prieskumu vyberáme niektoré reakcie respondentov. 

Výsledky 

Grafe 1 prezentuje odpovede respondentov na otázku „Čo by mal podľa Vášho názoru 

spĺňať zamestnanec, aby bol považovaný za najcennejší zdroj organizácie?“. Respondenti 

mohli označiť viac odpovedí. 42 respondentov (61 %) vyjadrilo, že zamestnanec by mal mať 

rozvojový potenciál, 36 respondentov (52 %) sa vyjadrilo, že zamestnanec by mal byť 

odborne spôsobilý a tak isto 36 respondentov (52 %) sa vyjadrilo, že zamestnanec by mal 

dosahovať očakávané výsledky, aby bol považovaný za najcennejší zdroj organizácie. 21 

respondentov (30 %) sa k tejto otázke vyjadrilo tak, že zamestnanec by mal byť súčasťou 

kolektívu, 9 respondentov (13 %) zastáva názor, že zamestnanec vytvára pridanú hodnotu 

a len 6 respondentov (9 %) si myslí, že zamestnanec predstavuje pre organizáciu konkurenčnú 

výhodu. Napriek tomu, že z predchádzajúcej otázky prieskumu vyplýva, že väčšina 

zamestnancov sa považuje za najcennejší zdroj organizácie, čo pre ňu znamená vytváranie 

pridanej hodnoty, v tejto otázke sa respondenti k možnosti vytvárania pridanej hodnoty 
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nepriklonili. Na základe rozhovoru manažment spoločnosti SlovTanContractTannery s.r.o. 

považuje zamestnanca, ako najcennejší zdroj organizácie najmä na základe odbornej 

spôsobilosti zamestnanca, na základe jeho adaptácie v kolektíve a na základe dosiahnutých 

výsledkov počas pracovného výkonu. Väčšiu snahu bude treba v budúcnosti  zamerať na 

rozvojový potenciál zamestnancov. 

 

Graf 1  Zamestnanec - najcennejší zdroj organizácie 
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označiť viacero možností).  
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respondentov (23 %) sa vyjadrilo, že spoločnosť uplatňuje zásadu zmysluplnej starostlivosti 

o zamestnancov. 12 respondentov (17 %) označilo možnosť strategického plánovania 

ľudských zdrojov, 9 respondentov (13 %) označilo motivujúce pracovné miesta, 

5 respondentov (7 %) označilo systematické vzdelávanie zamestnancov.  

 

Graf 2  Zásady a postupy efektívneho MĽZ 
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V tejto otázke len 3 respondenti (4 %) označili spravodlivé odmeňovanie zamestnancov. 

Možnosť pozitívneho výberu zamestnancov neoznačil ani jeden z respondentov. To môže 

súvisieť aj s rozvojom ľudského potenciálu do budúcnosti.  

 

Graf 3  Zásady a postupy efektívneho riadenia do budúcnosti 
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SlovTanContractTannery s.r.o. veľmi pozitívny vplyv  najmä z hľadiska ďalšieho efektívneho 

smerovania organizácie. 

Odporúčania pre prax 

Na základe zistených tvrdení sme sa pokúsili uviesť niekoľko postrehov a odporúčaní na 

zlepšenie systému riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti SlovTanContractTannery s.r.o.. 

tak vyplývajúcich z prieskumu ako aj  na základe riadeného rozhovoru s personálnou 

a mzdovou referentkou spoločnosti: 

- vypracovanie strategického plánu riadenia ľudských zdrojov by malo byť prvým 

krokom manažmentu spoločnosti k dosiahnutiu efektívnejšieho riadenia ľudských 

zdrojov a tým aj k dosiahnutiu efektívnejšieho chodu spoločnosti, ktorý prinesie celej 

spoločnosti dosiahnutie vyššieho hospodárskeho výsledku, zlepší meno 

a konkurencieschopnosť spoločnosti a tiež prinesie spokojnosť zamestnancov. Zároveň 

by mal všetkých zamestnancov informovať o tomto pláne a dať im možnosť vyjadrenia 

názoru na tento strategický plán. V prípade, že zamestnanci majú pozitívny ohlas na 

cieľ spoločnosti, ich motivácia a výkon vzrastú, čo sa opäť podpíše na zlepšení výkonu 

celej spoločnosti. 

- dôkladné vypracovanie podrobného strategického plánu riadenia ľudských zdrojov 

a v rámci tohto plánu systematické plánovanie  jednotlivých činností riadenia ľudských 

zdrojov v zmysle zavádzania „best practices“. Systematické plánovanie, realizácia 

a následná kontrola by uľahčili manažmentu spoločnosti stanovovať ďalšie ciele 

a mieru efektivity riadenia ľudských zdrojov. 

- pravidelné hodnotenie zamestnancov je silným motivačným nástrojom manažmentu 

spoločnosti. Vzhľadom na počet zamestnancov spoločnosti by okrem pravidelného 

písomného hodnotenia zamestnancov bolo vhodné aj nepravidelné hodnotenie ústnou 

formou. Zamestnanec tak môže nadobudnúť pocit užitočnosti pre spoločnosť, čo sa 

pozitívne prejaví na jeho pracovnom výkone. 

- na základe hodnotenia zamestnancov zaviesť spravodlivé odmeňovanie zamestnancov 

ako ďalší motivačný nástroj. Veľmi efektívne sú zamestnanecké výhody v podobe 

nákupných poukazov, rôznych benefitov, eventovalebo peňažnou formou. Prevažná 

väčšina zamestnancov pracuje v spoločnosti viac ako 5 rokov, z čoho vyplýva, že sú 

spokojní s náplňou práce a na druhej strane aj zamestnávateľ je spokojný s ich prínosom 

pre spoločnosť. Príliš vysoká fluktuácia zamestnancov by pre spoločnosť znamenala 

vysoké náklady na zaškolenie a zabezpečenie dostatočnej odbornej kvalifikácie 

zamestnancov.  

- zavedenie systematického vzdelávania zamestnancov ako ďalší krok by dalo 

zamestnancom možnosť zvyšovania odbornej kvalifikácie a kariérneho rastu. 

Vzhľadom na veľkosť spoločnosti SlovTanContractTannery s.r.o. je možnosť 

kariérneho postupu veľmi motivujúca pre všetkých zamestnancov, ktorí práve nastúpili 

do pracovného pomeru aj pre tých, ktorí v spoločnosti pracujú už dlhšiu dobu. 

- napriek tomu, že manažment spoločnosti kladie veľký dôraz na spĺňanie normy STN 

ISO 9001:2008, je potrebné, aby na základe reakcií a ohlasov zamestnancov spoločnosti 

vytvoril také pracovné podmienky, aby boli zamestnanci maximálne spokojní 

s pracovným prostredím, čo ich následne motivuje k vyššiemu výkonu pri práci.  

- modernizácia personálneho informačného systému by spoločnosti priniesla veľmi 

pozitívny vplyv. Na základe analýzy potrieb spoločnosti a komunikačných 

a informačných technológií by spoľahlivý personálny informačný systém pomohol 

manažmentu spoločnosti zefektívniť zbieranie a správu personálnych údajov, 

zdokonaliť personálne procesy a zlepšiť komunikáciu a kooperáciu. 
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Záver 

Výsledky prieskumu, ktorý bol súčasťou tohto príspevku nám ukázali, že spôsob riadenia 

ľudských zdrojov sa neustále vyvíja a mení aj v spoločnosti, kde sme prieskum realizovali. 

Zavádzanie špecifických metód a postupov riadenia ľudských zdrojov je takpovediac ešte 

v plienkach, no zároveň z výsledkov prieskumu vidíme, že manažment spoločnosti si 

uvedomuje potrebu zmeny riadenia ľudských zdrojov pre dosiahnutie efektívnejšieho riadenia 

a v konečnom dôsledku pre dosiahnutie efektívnejšieho výkonu organizácie. Pomocou 

efektívneho riadenia spoločnosť nadobudne najcennejší zdroj – ľudský kapitál v podobe 

motivovaných zamestnancov, s pomocou ktorých celá spoločnosť zvýši efektivitu práce, 

dosiahne vyšší hospodársky výsledok a naplní strategické ciele spoločnosti. Výsledky 

dotazníkového prieskumu a odporúčania pre prax boli zamestnancom personálneho oddelenia 

poskytnuté. Preto veríme, že spracovanie tohto príspevku obohatí akademickú verejnosť 

o poznatky z best practices a zistené závery budú prínosom najmä pre manažment spoločnosti 

SlovTanContractTannery s.r.o. v Liptovskom Mikuláši. 
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Řízení lidských zdrojů. Acta Oeconomica Pragensia. Praha: VŠE. 
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Abstrakt 

Príspevok prináša prehľad aktuálnej problematiky - spravodlivosť v kontexte organizácií. Zameriava 

sa na analýzu konceptu organizačnej spravodlivosti z hľadiska najvýznamnejších teoretických 

prístupov. Zaoberá sa tiež aktuálnymi štúdiami, ktoré skúmajú dimenzionalitu organizačnej 

spravodlivosti. V závere popisuje a poskytuje informácie o súčasnom stave a smerovaní výskumu 

organizačnej spravodlivosti. 

Kľúčové slová: organizačná spravodlivosť; dimenzie organizačnej spravodlivosti; trendy vo výskume 

organizačnej spravodlivosti 

Abstract 

The article provides an overview of current issue - justice in the context of organizations. It is focused 

on analysing the concept of organizational justice in term of the most significant theoretical 

approaches. It also deals with current knowledge which explore dimensionality of organizational 

justice. In conclusion the author describes trends in organizational justice research. 

Key words: organizational justice; dimensions of organizational justice; trends in organizational 

justice research 

Úvod 

Spravodlivosť je základným normatívnym princípom spolužitia ľudí. Je ukotveným 

ideálom správneho, vyváženého a zdôvodneného rozdeľovania spoločenských hodnôt 

a bremien, práv a povinností, dobra a zla. Tým spravodlivosť tvorí najvyššie hodnotiace 

kritérium - kritérium posudzovania usporiadania spoločenských vzťahov, ľudského konania, 

spoločenských inštitúcií, jednotlivých právnych noriem i celých právnych systémov. Avšak, 

žiadna spoločnosť nemá toľko spoločenského bohatstva, toľko nevyčerpateľných hodnôt, aby 

mohla plne uspokojiť potreby každého člena spoločnosti. Keď sa pozeráme na dejiny a vývoj 

ľudskej spoločnosti, tak zisťujeme, že ľudia sa zaoberali spravodlivosťou v každej dobe, a to 

vo vzťahu spoločnosti aj jednotlivca (Ottová, 2004). 

Organizačná spravodlivosť - teoretické vymedzenie 

Organizačná spravodlivosť, teda subjektívne hodnotenie férovosti v organizácii, je v centre 

dlhodobého záujmu ako odborníkov, tak aj tých, ktorí sú aktívnou súčasťou určitej 

organizácie. Zamestnanci sa zaujímajú o férové zaobchádzanie, manažéri sa zaoberajú 

férovým zaobchádzaním s tými, za ktorých sú zodpovední a nakoniec, odborníci a aj ľudia 

v organizáciách sa zaujímajú o to, aké dôsledky prinesie porušenie spravodlivosti. 
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Hoci bol pojem organizačnej spravodlivosti prvýkrát použitý Jeraldom Greenbergom 

v roku 1987, samotné štúdium daného konceptu začalo už v druhej polovici 20. storočia. Prvé 

výskumy sa zaoberali výlučne hodnotením vnímanej spravodlivosti deľby zdrojov, ziskov. 

Neskôr sa však ukázalo, že spravodlivosť je posudzovaná už počas rozhodovacieho procesu, 

ktorým sa dospeje k určitému výsledku, resp. k určitej deľbe zdrojov, ziskov (Colquitt, 

Greenberg, Zapata-Phelan, 2005).  

Tieto staršie štúdie nazerali na organizačnú spravodlivosť ako na fenomén, ktorý odráža 

v prvom rade mieru férovosti rozhodovacieho procesu, a v druhom rade mieru férovosti deľby 

zdrojov (pozri napríklad Greenberg, 1987). Z uvedeného vyplýva, že organizačná 

spravodlivosť bola chápaná v dvojdimenzionálnom zmysle, konkrétne v zmysle dimenzie 

procedurálnej spravodlivosti (procedúra, rozhodovací proces) a distributívnej spravodlivosti 

(deľba zdrojov).  

Avšak, ako sa postupom času ukázalo, ľudia nie sú citliví len na distribúciu a štruktúru či 

obsah procedúry, ale tiež na kvalitu spôsobu, s akým je s nimi zaobchádzané počas 

rozhodovacieho procesu. Inými slovami, ľudia nepožadujú iba férové procedúry, ale aj férové 

zaobchádzanie, teda vnímajú aj spravodlivosť interakčného procesu (t. j. interaktívnu 

spravodlivosť). 

Dlhoročný výskum organizačnej spravodlivosti teda ukázal, že jej základ tvoria tri 

dimenzie, konkrétne distributívna, procedurálna a interaktívna spravodlivosť. Pre lepšie 

pochopenie pojmu v jeho komplexnosti sa v nasledujúcich podkapitolách bude text venovať 

opisu jednotlivých dimenzií tvoriacich podstatu organizačnej spravodlivosti. 

Distributívna spravodlivosť 

Základným princípom distributívnej spravodlivosti je hodnotenie pomeru vkladov 

a výnosov. Pojem spravodlivosti v danom kontexte bol hlbšie rozpracovaný vďaka teórii 

spravodlivosti (z angl. equity theory) (Hatfield, Berscheid, Walster, 1978). Podstatu teórie 

zachytávajú štyri základné hypotézy: 

1. jedinci posudzujú svoje vzťahy s ostatnými cez hodnotenie pomeru toho, čo do vzťahu 

vložili s tým, čo z neho získali, v porovnaní s ostatnými; 

2. ak jednotlivec vníma svoj pomer vkladov a výnosov ako nerovný oproti ostatným, 

vzniká nespravodlivosť; 

3. čím je vyššia miera nespravodlivosti, ktorú jedinec vníma, tým vyššiu mieru distresu 

pociťuje; 

4. čím vyššiu mieru distresu jedinec pociťuje, tým ťažšie sa mu pracuje na obnovení 

spravodlivosti.  

Vklady zahŕňajú všetky faktory, ktoré jednotlivec vníma ako relevantné pre získanie istej 

návratnosti jeho osobných investícií, napríklad ako vzdelanie, krása, úsilie a i. Dôležité je, že 

človek tieto faktory vníma ako niečo hodnotné, významné, čo do vzťahu vkladá. Naopak, 

výnosy zahŕňajú všetky faktory, ktoré vníma jedinec ako tie, ktoré mu boli istým spôsobom 

„vrátené“ zo vzťahu, teda faktory, ktoré majú istý úžitok alebo hodnotu pre neho samého 

(Pritchard, 1969). 

Procedurálna spravodlivosť 

Procedurálna spravodlivosť sa týka konceptu vnímanej férovosti procedúry, 

a predovšetkým sa sústreďuje na proces, akým sa robia rozhodnutia. Skúma vzťah medzi 

postupmi rozhodovania na jednej strane a výsledkami rozhodnutia, vnímanou oprávnenosťou 

výsledkov a stupňom, na ktorom sú akceptované na strane druhej (Joss, Brownlea, 1999). 

Rozdiely v stupni kontroly nad rozhodovacím procesom vplývajú na percepciu 

spravodlivosti. Procedúra bude vnímaná ako spravodlivá do takej miery, do akej bude 

podporovať férové zdroje, výsledky. Thibaut a Walker (1975) boli prví, ktorí poukázali na 
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procedurálny rámec spravodlivosti, pretože postulovali dve kritéria hodnotenia procedurálnej 

spravodlivosti: (a) kontrola nad procesom rozhodovania, (b) kontrola nad konečným 

rozhodnutím. Tento pocit vnútornej kontroly je dôležitý z inštrumentálneho hľadiska, preto je 

teória Thibauta a Walkera označovaná ako inštrumentálny model spravodlivosti (z angl. self-

interest model) (Sunshine, Heuer, 2002). Inštrumentálny model predpokladá, že procedurálna 

spravodlivosť je spojená s hodnotením kontroly, nakoľko z nej vyplýva, či procedúra bude 

zodpovedať záujmom zúčastnenej osoby (Lovaš, 1998). 

Na výskum procedurálnej spravodlivosti ďalej nadviazali Lind a Tyler. Ich hlavným 

cieľom bolo skúmať, aký je vplyv rozhodnutia na hodnotenie procedurálnej spravodlivosti, 

a aké faktory k tomu vedú (Vidmar, 1990). 

Model Linda a Tylera, označovaný aj ako model hodnoty skupiny (z angl. group value 

model), charakterizuje potrebu po spravodlivosti ako dôsledok skupinovej socializácie. Daný 

model zdôrazňuje jedincov vzťah k sociálnej skupine a autority, reprezentujúce danú skupinu. 

Predpokladá sa, že skupinová identifikácia a členstvo v skupine majú pre jednotlivca vysokú 

hodnotu z psychologického hľadiska, a že jedinci sú motivovaní k zachovaniu a udržaniu si 

väzby ku skupine. Ak sa človek sústreďuje na dlhodobý vzťah so skupinou, hodnotí 

spravodlivosť na základe troch kritérií: (a) dôveryhodnosť autorít, ktoré ustanovujú 

procedúry, (b) objektivita autorít, (c) informácie o postavení jednotlivca v skupine, ktoré 

vychádzajú z uskutočňovaných procedúr (Sunshine, Heuer, 2002). Je preto možné 

predpokladať, že ľudia si osvojujú hodnoty spravodlivosti, ktoré prevyšujú osobné záujmy, 

výsledky spravodlivosti vytvárajú podstatu identity a vysoko ovplyvňujú vzťah medzi 

jednotlivcom a skupinou, nakoľko spravodlivé zaobchádzanie zahrňujúce rešpekt a ocenenie, 

podporuje sebahodnotenie jedinca, akceptáciu autorít a ich noriem (Sousa, Vala, 2002).  

Spojenie zásadných myšlienok dvoch spomenutých teórií nám poskytuje odpoveď, čo je 

procedurálna spravodlivosť, a od akých faktorov závisí. Prakticky, na jednej strane stojí 

subjektívna kontrola procedúry vychádzajúca z vlastných schopností, na strane druhej sú 

objektívne premenné sociálnej skupiny, v ktorej sa jednotlivec nachádza (možnosť vyjadriť 

svoj názor, rešpekt, uznanie atď.).  

Záverom je nutné podotknúť, že aj napriek teoretickým východiskám sa raný výskum 

procedurálnej spravodlivosti zameriaval viac na štrukturálne charakteristiky formálneho 

rozhodovacieho procesu, a len malá pozornosť sa obracala na interpersonálnu povahu 

procedúr.  

Interaktívna spravodlivosť (interpersonálna a informačná) 

Interaktívna spravodlivosť reprezentuje interpersonálny aspekt spravodlivosti, čo 

v praktickej rovine označuje vnímanie spravodlivosti v zmysle zaobchádzania s človekom ako 

s ľudskou bytosťou - sdôstojnosťou, rešpektom a zdvorilosťou (Judge et al., 2006).  

Interaktívna spravodlivosť je predovšetkým dôležitá z hľadiska morálneho princípu, 

nakoľko súvisí s normami a morálnym správaním (Colquitt, 2001). V dôsledku toho, ak je 

s osobou zaobchádzané interaktívne nespravodlivo, potom je ohrozený morálny princíp. 

A následne, k obnoveniu morálneho princípu dochádza cez potvrdzovanie a overovanie si 

vlastných normatívnych hodnôt (Reb et al., 2006). 

Interaktívna spravodlivosť bola pôvodne navrhnutá ako rozširujúci komponent 

procedurálnej spravodlivosti (Bies, Moag, 1986). Niektoré z raných štúdií (pozri napríklad 

Greenberg, 1993) argumentovali, že interaktívna spravodlivosť by mala byť považovaná za 

sociálny aspekt procedurálnej spravodlivosti. Bolo to najmä z dôvodu odlišných názorov na 

to, či spôsob zaobchádzania s jednotlivcom počas rozhodovacieho procesu má procedurálny 

charakter alebo ide o interaktívny aspekt hodnotenia spravodlivosti. Van den Bos (2005) 

predpokladá, že procedurálna a interaktívna spravodlivosť predstavujú dva dôležité aspekty 

férovosti spôsobu zaobchádzania s jedincom. Zrejme najzaujímavejší empirický dôkaz 
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ponúka Bies (2001), ktorý poukazuje na to, že ľudia spontánne, automaticky rozlišujú medzi 

štrukturálnymi a interaktívnymi komponentami procedúr. 

Interaktívna spravodlivosť sa od procedurálnej spravodlivosti líši v štruktúre, ako aj vo 

vzťahu k výstupným premenným a snaha rozčleniť tieto rozdiely do samostatných konceptov 

vyžaduje definovať procedurálnu spravodlivosť výlučne v termínoch formálnych, 

štrukturálnych aspektov procedúry. Ale väčšina výskumov z danej oblasti nepristupuje 

k procedurálnej spravodlivosti v tak ohraničenej podobe, skôr vníma spôsob zaobchádzania 

ako determinant percepcie procedurálnej spravodlivosti (Colquitt, 2001). 

Colquitt (2001) ďalej dodáva, že koncept interaktívnej spravodlivosti je príliš široký 

a všeobecný. Z daného presvedčenia diferencuje interaktívnu spravodlivosťešte na dva 

subtypy (interpersonálna a informačná). Podľa neho, interpersonálna spravodlivosť odráža 

mieru rešpektu a korektnosti, ktorú využíva autorita pri implementácii procedúr a informačná 

spravodlivosť zase odráža mieru opodstatnenia, oprávnenosti a pravdivosti, úprimnosti, ktorá 

je poskytnutá počas procedúr. 

Organizačná spravodlivosť - trendy do výskume 

Prijatie zastrešujúceho termínu umožnilo, aby spomenuté dimenzie (distributívna, 

procedurálna, interaktívna - intepersonálna a informačná) definovali charakter a „výskumné 

pole“ organizačnej spravodlivosti.  

Z uvedeného logicky vyplýva, že v pracovnom prostredí zamestnanci jednak hodnotia, či 

odmeny, ktoré dostávajú zodpovedajú ich vkladom do organizácie, alebo či zodpovedajú 

odmenám, ktoré získali ich kolegovia (Adams, 1965; Leventhal, 1976). Taktiež posudzujú 

mieru spravodlivosti rozhodovacích postupov používaných autoritami organizácie, aby zistili, 

či sú tieto postupy konzistentné, objektívne, presné, opraviteľné a reprezentujú ich záujmy 

a názory (Greenberg, 1987; Thibaut, Walker, 1975). V neposlednom rade, hodnotia 

i interpersonálnu rovinu v rámci implementácie procedúr autorít organizácie (Bies, Moag, 

1986; Greenberg, 1993). 

Spravodlivosť v organizácii podporuje pozitívny postoj voči pracovnej spokojnosti, 

záväzku a dôvere, a následne vytvára zdravé, konštruktívne profesionálne a interpersonálne 

správanie (Baldwin, 2006).  

Predovšetkým, vnímanie procedurálnej spravodlivosti je spojené s tzv. občianskym 

správaním zamestnancov (z angl. organizational citizenship behavior - OCB), teda 

individuálnym správaním zamestnanca, ktoré je dobrovoľné, s ktorým formálny systém 

odmien spoločnosti nepočíta ani priamo, ani nepriamo, a ktorého nahromadenie v konečnom 

dôsledku prispieva k účinnému a efektívnemu fungovaniu spoločnosti (Organ et al., 2006). 

Inými slovami, vnímanie procedurálnej spravodlivosti sa spája s istými prvkami 

prosociálneho správania, altruizmu prejavujúcimi sa v organizácii. 

Sheppard et al. (1992) napríklad uvádzajú, že férový plat podporuje individuálny výkon, 

spravodlivé zaobchádzanie vyzdvihuje skupinového ducha a možnosť vyjadriť svoj názor 

vytvára záväzok voči určitému rozhodnutiu.  

Nemenej dôležitý je tiež vzťah medzi organizačnou spravodlivosťou a dôverou. Colquitt 

a Rodellová zistili (2011), že informačná spravodlivosť je signifikantným prediktorom 

vnímania dôvery. Mimo iného, tvrdia, že manažéri, ktorí dodržiavajú procedurálne 

a interpersonálne aspekty spravodlivosti, sú považovaní za dôveryhodnejších. Autori na 

základe rozsiahlych výsledkov zastávajú názor, že vzťah medzi spravodlivosťou 

a dôveryhodnosťou je recipročný - vnímaná spravodlivosť predikuje mieru dôveryhodnosti 

a naopak, dôveryhodnosť ovplyvňuje mieru vnímanej spravodlivosti v organizácii.  

Dodržiavanie princípov spravodlivosti v organizácii má priaznivé dôsledky nielen pre 

zamestnancov, ktorí sa cítia v organizácii vítaní, oceňovaní a dôležití, ale aj pre samotnú 

organizáciu, v ktorej pracujú zamestnanci prejavujúci svoju spokojnosť v kvalite práce, 
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lojalite či tímovom duchu. Avšak, organizácia je dynamický organizmus, ktorý tvoria 

individuality s rozličným pohľadom na to, čo je spravodlivé. Ako uvádza Váně (2006), 

sociálna realita je premenlivá, a preto je spravodlivosť zaťažená subjektívnymi hodnoteniami 

a normatívnymi súdmi. A práve tieto rôznorodé názory na spravodlivosť vedú k situáciám, 

kedy môže byť osoba presvedčená, že bolo porušené jej subjektívne právo, nárok a pripisuje 

zodpovednosť a vinu inej osobe (Mikula, Scherer, Athenstaedt, 1998). 

Výskum z oblasti spravodlivosti ukázal, že ľudia odpovedajú na nespravodlivosť 

negatívnymi postojmi a správaním. Aj napriek presnému teoretickému vymedzeniu typov 

spravodlivosti, prax ukazuje, že práve vzájomná kombinácia procedurálnych, distributívnych 

a interaktívnych faktorov ovplyvňuje reakcie jedinca na prežitú nespravodlivosť zo strany 

iných ľudí, skupiny či organizácie (Brockner, Wiesenfeld, 1996).  

Turnley a Feldman (1999) definovali štyri oblasti, v ktorých sa môže prejaviť reakcia na 

vnímanú nespravodlivosť, konkrétne (1) odchod (napr. opustenie organizácie), (2) vyhýbanie 

(napr. zníženie miery úsilia), (3) vyjadrenie názoru (napr. sťažovanie sa), (4) lojalita (napr. 

ignorovanie, resp. racionalizácia nespravodlivosti). Daný predpoklad sa potvrdil v prípade 

viacerých výskumov, ktoré ukázali, že porušenie spravodlivosti naozaj vedie k negatívnym 

reakciám ako nižšie pracovné nasadenie (Brockner, Wiesenfeld, 1996), slabý záväzok 

zamestnanca voči organizácii (Doğan, 2008; Akanbi, Ofoegbu, 2013) či hnev a frustrácia 

(Krehbiel, Cropanzano, 2000), ale evokuje tiež činnosti spojené s potrestaním alebo 

kompenzáciou (Lotz et al., 2011). 

Napriek vyššie spomenutým informáciám, Tyler (2012) tvrdí, že pre ľudskú bytosť je 

kľúčovou charakteristikou schopnosť vyvíjať komplexný sociálny systém, ktorý podporuje 

a umožňuje najmä rozvoj spolupráce. A práve spravodlivosť pomáha tejto možnosti 

prostredníctvom troch sociálne prospešných úloh: (1) tvorba pravidiel deľby a riešenie 

konfliktov medzi ľuďmi, (2) legitimácia autorít v ich roly konfliktného manažmentu a (3) 

pomoc inštitúciám, aby fungovali. 

Záver 

Záujem o organizačnú spravodlivosť získava stále väčšiu pozornosť, čo sa priamoúmerne 

odráža v počte príspevkov v odborných časopisoch, odborných monografiách či zameraní 

medzinárodných konferencií. 

Príspevok mal za úlohu poskytnúť základné informácie o spomenutom koncepte a vzbudiť 

záujem vedeckej obce o danú problematiku. Príspevok načrtol niektoré významné oblasti, 

ktoré sa ukazujú ako signifikantné vo vzťahu spravodlivosť - organizácia. Faktory ako 

spravodlivý systém odmeňovania, spravodlivé hodnotenie zamestnancov, zlepšenie 

komunikácie v rámci organizácie alebo zvýšenie kompetencií zamestnancov sú len malou 

ukážkou toho, kam sa môže výskum posunúť a obohatiť tak nielen odbornú teóriu, ale najmä 

praktickú rovinu v kontexte skvalitňovania organizácií.  
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Abstrakt 

Príspevok pojednáva o spôsobe a zmysle ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Táto 

ochrana bola podporená zákonnou úpravou, ktorej opodstatnenie sa snažíme uchopiť prostredníctvom 

zamerania sa na jej význam z hľadiska potenciálnych oznamovateľov. Zároveň, príspevok prezentuje 

výsledky výskumu cieleného na zisťovanie miery informovanosti skúmanej vzorky a ochoty pristúpiť 

k odhaľovaniu neetického konania prostredníctvom inštitútu nahlasovania. 

Kľúčové slová: oznamovanie protispoločenskej činnosti; ochrana oznamovateľov; protispoločenská 

činnosť; neoprávnený postih  

Abstract 

The paper deals with the method and terms of protecting whistleblowers. It was supported by law 

regulation and we try to grasp the essence by focusing on the importance of this institute for potential 

whistleblowers. The paper also presents the results of research targeted at detecting the amounted 

information of the sample and the willingness to accede to the detection of unethical behavior through 

the institute of reporting. 

Key words: whistleblowing; detecting of whistleblowers; unethical behavior; victimization 

Úvod 

Možnosti právnej ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti a spôsob, akým 

potenciálny oznamovateľ môže a má pri oznámení postupovať je zakotvený v zákone 

č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon s nadobudnutím účinnosti od 

1.1.2015 umožňuje prostredníctvom zákonnej úpravy zabezpečovať ochranu osobám 

pracujúcim v pracovnoprávnom vzťahu pred neoprávneným postihom, ktorý by im mohol 

vyplynúť z oznámenia danej protispoločenskej činnosti. V ďalšom texte sa preto zameriame 

na ozrejmenie niektorých ustanovení tohto zákona. Rozoberieme definície oznamovateľov 

i samotnej činnosti oznamovania a dotkneme sa niektorých nedostatkov v spôsobe realizácie 

ochrany oznamovateľov uvedených v zákone. Súčasťou príspevku tiež bude posúdenie miery 

informovanosti verejnosti v konfrontácii s výsledkami výskumu. 
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Pojem chráneného oznamovania a jeho jednotlivé inštitúty 

Pojem ohlasovanie (oznamovania) nekalých praktík je možné ozrejmiť na základe 

zahraničných skúseností, kde je tento inštitút známy už niekoľko desiatok rokov. Z angličtiny 

(a veľa krát u nás používaný) termín whistleblowing, slúži na pomenovanie činnosti 

ohlasovania nekalej činnosti, ďalej whistleblower je osoba, ktorá túto činnosť vykonáva. 

Slovenský a ani český ekvivalent, respektíve preklad však nezodpovedá presnému zmyslu 

a výkladu ako je tomu v anglicky hovoriacich krajinách. Preto sa v nasledujúcom texte 

pokúsime zadefinovať tieto pojmy tak, ako sa uvádzajú v prevažne zahraničnej literatúre. 

Britská vládna webová stránka gov.uk, popisuje činnosť whistleblowera ako zamestnanca, 

ktorý ohlási určitý typ nežiaduceho správania (...certain types of wrongdoing). Zároveň však 

jednoznačne vymedzuje, že odhalenie musí súvisieť s porušením noriem, ktoré sú vo 

verejnom záujme, teda pochybenie, ktoré ovplyvňuje širokú verejnosť. Whistleblower 

v doslovnom preklade je ten, kto píska na píšťalke (v prenesenom význame slova možno 

týmto termínom rozumieť niekoho, kto dáva varovný tón) a je jednoznačne chránený právom. 

Nesmie s ním byť zaobchádzané nespravodlivo, ani nesmie prísť o zamestnanie v rámci 

ktorého pochybenie nahlásil.  

Definície whistleblowingu je možné nájsť aj v mnohých výkladových slovníkoch. Napr. 

Webster slovník (online) hovorí o whistleblowerovi ako o osobe, ktorá oznámi polícii alebo 

médiám skutočnosti, ktoré mali zostať utajené. V americkom právnickom slovníku (2008) je 

činnosť whistleblowingu definovaná ako odhalenie určitých informácií, zvyčajne 

zamestnancom vlády alebo zamestnancom súkromnej spoločnosti. Odhalenie sa 

oznamuje verejnosti alebo inej autorite.  

Pri ohlasovaní je možné mnohokrát pochybovať o tom, čo sa považuje za nekalú praktiku, 

protispoločenskú činnosť, či neetické konanie. Martin (2013, s. 3) uvádza, že problém je 

vtedy, ak sa už deje niečo zlé, a nikto buď nie je schopný alebo nemá vôľu s tým čokoľvek 

urobiť. Zároveň pre lepšie objasnenie uvádza niekoľko príkladov: 

 mnohí zamestnanci berú úplatky aby mohli obísť pracovný postup, 

 vrcholový manažment spreneveruje zverené prostriedky, 

 vyššie ideály organizácie sú väčšinou zamestnancov ignorované, pretože im je 

pohodlnejšie vykonávať nekvalitnú prácu, 

 oddelenia styku s verejnosťou sú usmerňované k tomu, aby klamali verejnosť, 

s cieľom zakryť vážne pochybenia vedenia. 

Dôležitým aspektom problematiky je však právne ukotvenie inštitútu oznamovania 

protispoločenskej činnosti. Banisar (2006) uvádza, že právna úprava whistleblowerov má dva 

hlavné aspekty. Sú nimi proaktívna snaha o zmenu kultúry a celý rad opatrení v zmysle 

opatrení a stimulov. 

Právna úprava – diskurz 

Dôležitosť tejto problematiky a jeho zákonné uchytenie je zreteľné v mnohých krajinách 

celého sveta.  

Prvé zákonné úpravy siahajú v Spojených štátoch až do roku 1863. False Claims Act 

(1983) sa síce zameriava na ochranu osôb a ich kompenzáciu pri odhaľovaní informácií 

o vadných výrobkoch dodávaných americkej vláde, avšak zahŕňa tiež výnimočný inštitút qui 

tam („qui tam pro dominorege quam pro si ipso in hac parte sequitur“), ktorý oprávňuje 

osoby aby podali žalobu vo veciach verejných zákazok a dotácií v mene federálnej vlády. Tá 

sa následne môže k žalobe pripojiť alebo jednotlivec pokračuje sám. Inštitútu qui tam sa 

niekedy hovorí ako „súdne spory whistleblowerov“. 

Veľká Británia sa najčastejšie prezentuje dokumentom z roku 1998 Public Interest 

Disclosure Act (ďalej PIDA) (online). Tento dokument obsahuje ustanovenia, ktoré umožňujú 
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odhaliť aj nekalé činnosti ku ktorým ešte len dôjde, resp. môže dôjsť a chráni zamestnancov 

tak verejného ako aj súkromného sektora. K oznámeniu môže dôjsť na troch úrovniach 

(riaditeľ, kontrolný úrad, verejnosť). Zaujímavou sa javí posledná inštancia, kedy 

oznamovateľovi je priamo priznávaná možnosť obrátiť sa na políciu, médiá, politikov a pod. 

Napriek tomu, že tento dokument sa môže javiť (vzhľadom k vágnej slovenskej právnej 

úprave) ako unikátny, už teraz existujú publikácie o jej nedostatočnosti a nutnosti jej 

výrazného prepracovania (Wolfe, 2016). Ako autori tvrdia, v súčasnosti už viac ako 25 krajín 

sveta zvažuje nové alebo inovované úpravy o whistleblowingu. Autori upozorňujú, že britský 

PIDA obsahuje mnohé nedostatky oproti štandardom, ktoré boli za posledných päť rokov 

vyvinuté medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami (2016, s. 10). Autori Wolfe a kol. 

(2016) považujú za jeden z nedostatkov v rámci PIDA nedostatočnú ochranu tzv. odplaty zo 

strany zamestnávateľa voči zamestnancovi. Podľa Švandovej (2011) tento inštitút ochrany 

oznamovateľov pred odplatou zo strany zamestnávateľa obsahuje pomerne prepracovane 

kanadská právna úprava vo svojom dokumente Public Servants Disclosure Protection Act 

(2007). Zamestnanec má k dispozícii možnosť brániť sa voči neoprávnenému postihu 

sťažnosťou u špeciálneho komisára, ktorý ak sťažnosť uzná za odôvodnenú, môže je 

v konečnom dôsledku postúpiť až na špeciálny súdny tribunál. Oznamovateľ môže takýmto 

spôsobom prísť až k obnoveniu pracovného miesta, dostať náhradu škody, či dosiahnuť 

disciplinárne opatrenia voči všetkým účastníkom, ktorí sa podieľali na neoprávnenej odplate 

oznamovateľa (2007, s. 26). Švandová (2011) vo svojej analýze ďalej uvádza aj mnohé 

európske štáty, ktoré prijali zvláštne právne predpisy na ochranu whistleblowerov. Z týchto 

krajín možno spomenúť Nórsko, Nemecko, Francúzsko, či komplexne prepracovaná ochrana 

oznamovateľov v právnych predpisoch Rumunska. 

Čo sa týka Slovenskej republiky, počiatky záujmu o ochranu oznamovateľov by bolo 

možné vyvodiť podpísaním a následnou ratifikáciou Dohovoru Organizácie spojených 

národov (ďalej OSN) proti korupcii (ďalej Dohovor). Dohovor bol prijatý OSN v roku 2003, 

prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval v apríli 2006. Česká republika sa ratifikáciou 

pripojila k Dohovoru až v roku 2013 ako predposledná členská krajina, a to až po ôsmych 

rokoch od prijatia Dohovoru.  

Článok 33 Dohovoru pojednáva o ochrane osôb podávajúcich informácie: 

Každý štát, zmluvná strana, zváži prijatie vhodných opatrení do svojho vnútroštátneho 

právneho poriadku s cieľom zabezpečiť ochranu pred akýmkoľvek neodôvodneným 

zaobchádzaním s každou osobou, ktorá dobromyseľne a na základe dôvodného podozrenia 

oznámi príslušným orgánom akékoľvek skutočnosti týkajúce sa trestných činov podľa tohto 

dohovoru. (Zákon č. 434/2006 Z. z.) 

Dohovor s týmto ustanovením Slovensko v roku 2006 ratifikovalo, avšak v roku 2013 bol 

predstavený Návrh zákona na ochranu oznamovateľov korupcie, a ďalej iba taxatívne 

vymenovaných vybraných trestných činov. Tento návrh bol neskôr zamietnutý a takisto 

neriešil ochranu oznamovateľov pred pracovnoprávnym postihom v zmysle straty 

zamestnania. 

Prepracovaný zákon a právna ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa 

zakotvila až prijatím v úvode spomínaného Zákona č. 307/2014  Z. z. Tento zákon oproti 

návrhu zákona z roku 20013 už taxatívne nevymenúva vybrané trestné činy. Oznamovateľovi 

dáva na výber, či sa obráti na prokuratúru príp. súd, ak ide o trestný čin v prípade závažnej 

protispoločenskej činnosti alebo podá oznámenie na príslušnom správnom orgáne, ak ide 

o správny delikt. Ďalej sa môže obrátiť na určenú zodpovednú osobu v rámci pracoviska.  

Vo všetkých prípadoch je potrebné rozlíšiť oznámenie (podanie, podnet) od ochrany 

oznamovateľa. Zákon uvádza, že oznamovateľ musí o poskytnutie ochrany požiadať (§ 3 - 

§ 6). Následne sa uplatňuje postup, kedy sa bezodkladne upovedomí inšpektorát práce 

a zamestnávateľ o tom, že oznamovateľ je chráneným oznamovateľom. Domnievame sa, že 
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ustanovenia o následnom písomnom oznámení zamestnávateľovi, kto je oznamovateľom 

a žiada ochranu, je prinajmenšom kontraproduktívne. Zákon umožňuje oznamovateľovi 

neuplatniť tento postup a požiadať iba o zaslanie písomného potvrdenia o tom, že je 

oznamovateľ. Táto možnosť by však mala byť prvoradá, a ochranu prostredníctvom 

inšpektorátov až sekundárna, resp. preventívna v prípade, že by sa totožnosť oznamovateľa 

prezradila. Zdá sa nepochopiteľné, prečo sa osoba po požiadaní o ochranu stáva chránenou až 

po doručení písomného potvrdenia zamestnávateľovi. To isté platí aj v prípade ak 

oznamovateľ žiada iba o zaslanie potvrdenia. Bolo by správne, aby mal oznamovateľ status 

chráneného oznamovateľa už momentom nahlásenia bez toho aby o to musel žiadať, keďže 

vôľa oznamovateľa zostať chráneným pred akýmkoľvek postihom vyplýva z podstaty tohto 

inštitútu ako takého. Ustanovenia zákona akoby predikovali skutočnosť, že oznamovateľovi 

neoprávnený postih reálne hrozí a preto je potrebné vedieť jeho totožnosť, aby mu v prípade 

potreby bolo potvrdené, že mu zo zákona vyplýva ochrana. Zastávame preto názor, že 

podpore ľudského kapitálu sa predmetný zákon vyhýba a rieši len striktne právny postup 

v prípade možného zlyhania ochrany. 

Prijatím tohto zákona sa však nemení vnímanie danej problematiky verejnosťou. 

Z hľadiska podpory ľudského kapitálu zákonná úprava teda nerieši mnohé problémy 

s ktorými sa oznamovateľ môže stretnúť. Právnej úprave mal predchádzať proces, kde sa 

mohli odkryť mnohé nedostatky, ktoré súčasný zákon obsahuje. Ako uvádza Koreňová (2015, 

98), každý proces treba chápať v širších súvislostiach (napríklad zohľadnenie ľudských 

zdrojov a pod.). Rovnako Župová (2014) tvrdí, že ľudský kapitál tvorí neodmysliteľnú súčasť 

každej organizácie, je zdrojom transformačného procesu a je zdrojom výkonu organizácie.  

Zákon umožňuje využiť právne poradenstvo. Omnoho dôležitejšie sa však javí byť 

poradenstvo psychologické, potreba vylepšenia verbálnych zručností medzi nadriadenými 

a podriadenými, rovnako ako aj odbúravanie bariér spojených so strachom a obavami 

o následky vlastných morálnych konaní. 

Metóda 

Na zistenie miery informovanosti verejnosti o inštitúte whistleblowingu bol použitý 

dotazník, ktorý pozostával z jedenástich otázok. Pri výbere vzorky bol použitý náhodný 

výber, pričom hlavným dôvodom bolo, aby výsledky neboli skresľované tendenčnosťou 

výberu. Ako forma distribúcie dotazníka boli využité dva kanály: a) vypĺňanie dotazníka 

formou odkazu na sociálnej sieti a b) vypĺňanie dotazníka formou odkazu prijatého emailom. 

Odkaz bol vytvorený pomocou webovej aplikácie Survio.com, prostredníctvom ktorej sa 

vykonal aj zber údajov. Zber údajov bol realizovaný v období od 19.9.2016 do 4.10.2016. 

Z počtu 314 návštev stránky bolo dokončených 88 odpovedí, čo hovorí o 28,03 % návratnosti. 

Z vyššie uvedených kanálov bolo 48 % návštev dotazníka zaznamenaných prostredníctvom 

sociálnej siete a 52 % prostredníctvom otvorenia si linku v emaily. 

Z hľadiska sociálno-demografického sa výskumu zúčastnila vzorka vo veku od 20 – 65 

rokov. Väčšina respondentov zapojených do výskumu (n 88; 69 %) bola vo veku 23 – 36 

rokov. Z hľadiska pohlavia sa výskumu zúčastnilo viac ako dve tretiny 62,5 % žien a 37,5 % 

mužov.  

Viac ako polovica respondentov pracuje v súkromnej sfére 52,3 %, vo verejnom sektore 

pracuje 34,1 % a 13,6 % respondentov zapojených do výskumu boli študenti. 

Výsledky a interpretácia 

Vzhľadom k tomu, že problematika nahlasovania nekalých praktík je na Slovensku málo 

diskutovaná, zaujímalo nás, či sa respondenti niekedy zaoberali tým, že nekalé praktiky na 

pracovisku  je možné nahlásiť. Z dostupných odpovedí, 86,4 % respondentov vedelo, že 
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možnosť nahlásenia existuje. V tejto súvislosti sme zisťovali, či by nahlásenie respondenti aj 

reálne uskutočnili. Kladne odpovedalo 85,2 %. Zvyšok respondentov odpovedalo záporne 

s uvedením týchto dôvodov: strach o prácu, pomsta neskôr, keď sa zistí nahlásenie, bolo by 

to bez úspechu, nedostatok podpory, obavy, neistota ohľadom anonymity, strach o miesto, 

chcem si udržať prácu, starám sa sám o seba, nenarazil som na nekalé praktiky, záleží od 

závažnosti nekalých praktík, nepočul som o tom, záviselo by to od okolností. 

Respondentov sme sa opýtali, či poznajú niektoré mechanizmy, ktoré by umožňovali 

nekalé praktiky nahlásiť. Na výber mali odpovede, ktoré sú zaznamenané v grafe 1. 

Respondenti, ktorí niektoré mechanizmy poznali (15 %) uvádzali tieto: ombudsman, daňový 

úrad, SOI, písomné nahlásenie nadriadeným, odbory, polícia, ústne nahlásenie, antikorupčné 

linky, trestné oznámenia, špeciálne oddelenia, compliance a security team v rámci firmy, 

ethics partner. 

 

Graf 1  Poznáte niektoré mechanizmy, ktoré by tieto nahlásenia umožňovali? 

Zásadnou otázkou ďalej bolo, či respondenti poznajú mechanizmus whistleblowingu, 

respektíve, či sa s týmto výrazom niekedy stretli. Odpovede s percentuálnym vyjadrením nám 

zobrazuje graf 2. Vidíme, že napriek tomu, že respondenti majú ochotu oznámiť nekalú 

praktiku, vyplývajúc z grafu 2 však nepoznajú spôsob whistleblowingu. Túto skutočnosť 

potvrdzuje aj porovnanie s grafom 1, kedy sa nám takmer rovnakým podielom potvrdzuje to, 

že respondenti vedia o možnosti  nahlásenia, ale nevedia ako. 

Respondenti mali v ďalšej otázke možnosť odpovedať, či vidia v týchto mechanizmoch 

zmysel pri náprave spoločnosti. Kladne odpovedalo až 87,5 % respondentov, zvyšných 12,5 

% negatívnych odpovedí uvádzalo tieto dôvody: spoločnosť potrebuje viac ako len tieto 

mechanizmy ak sa chce zmeniť k lepšiemu, neriešiteľný spoločenský problém, žijeme na 

Slovensku, spoločnosť je chorá, systém je chorý, korupčné správanie berieme ako súčasť 

života na Slovensku, nič sa nezmení. 

Viem, že 
existujú ale 

nepoznám ich; 
59%

Nie, nepoznám 
žiadne; 26%

Áno, poznám 
niektoré; 15%
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Graf 2  Jedným z mechanizmov nahlasovania je whistleblowing – nahlasovanie nekalých 

praktík na pracovisku zamestnancom. Počuli ste niekedy o tomto výraze? 

Respondenti mali tiež možnosť vyjadriť sa v otázkach úspešnosti uplatňovania 

whistleblowingu a následnom vyriešení oznámených pochybení.  

Z grafu 3 vyplýva značná miera skepticizmu, čo je možné prisúdiť k celkovej politickej 

situácii na Slovensku, kedy  občania nevidia veľa pozitívnych výsledkov  riešenia politických 

káuz. Tieto kauzy často súvisia práve s protispoločenskými konaniami, a preto vysoká miera 

inklinovania k skôr negatívnym úsudkom je prirodzená. 

 

Graf 3  Ste skeptický/á, čo sa týka uplatnenia whistleblowingu a následnej úspešnosti 

(vyriešenie nahláseného pochybenia)? 
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74%

Vôbec nie som 
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úspešný, pri 
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Zisťovali sme, či negatívne vyjadrenia môžu mať pôvod v samotnom neuznávaní 

mechanizmu oznamovania. Historický kontext by mohol evokovať v respondentoch pocit 

„udavačstva“. Táto domnienka (Považujete whistleblowing za „oficiálne bonzáctvo“ a tým 

pádom tiež za nekalú praktiku?) sa nám v 86,4 % odpovedí nepotvrdila. 

Posledná otázka dávala respondentom priestor vyjadriť sa k niektorým navrhovaným 

opatreniam, ktoré by zabránili nelegálnym alebo neetickým praktikám.  

 

Graf 4  Aké opatrenia by ste navrhovali na zabránenie nelegálnych alebo neetických činností 

na pracovisku? Uviesť je možné viacero odpovedí. 

Pravidelné monitorovanie postupov, osveta v tlači a iných médiách a vyššia úroveň 

vzdelania dosahovali najväčšie percentuálne zastúpenie. Zákonné úpravy respondenti 

považovali za účinné iba v 15 % z opýtaných. Iné možnosti, ktoré respondenti mali možnosť 

uviesť boli: možnosť anonymného posťažovania sa s tým, že zamestnávateľ by takéto podnety 

aj riešil, zlepšiť charakter ľudí, na čo ale žiadne oficiálne praktiky neplatia, mentálna 

príprava a výchova od útleho veku, väčšia kontrola orgánov s následnými trestami 

a pokutami. 

Záver 

Z hľadiska návratnosti výskumu (28,3 %) je možné konštatovať, že bola preskúmaná 

vzorka, ktorá sa dá považovať za reprezentatívnu. Počet nedokončených dotazníkov 

pravdepodobne súvisí s fenoménom preskúmanosti populácie, keď s rozmachom sociálneho 

výskumu a veľkým zaťažením cieľovej  populácie dochádza k poklesu ochoty zúčastňovať sa 

výskumov. 

Predložené výsledky výskumu nám pomohli zorientovať sa v preferenciách občanov, ktorí 

nekalé praktiky na pracovisku vnímajú ako okolnosť, ktorá je nesprávna a mala by sa 

oznamovať (n 76; 86,4 %). Z ďalších zistení vyvodzujeme, že občania majú určité vedomosti 

o spôsoboch odhaľovania protispoločenského konania, ale nedisponujú dostatočnými 

vedomosťami o ich konkrétnych formách. Z uvedených výsledkov je cítiť potrebu ľudí 

napomáhať zlepšeniu etickej klímy na pracoviskách, avšak zároveň vysokú mieru skepticizmu 

v otázke následnej nápravy. 

Viac 
zákonných 
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V rámci odporúčaní je namieste apelovavať na vzdelávanie ľudí v oblasti ich práv 

a možností, ktorými v rámci odhaľovania neetického konania disponujú.  
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Abstract 

The following paper comprises approaches to several relevant complementary issues which may 

constitute a solid starting-point for the successful performance of problem-focused and 

methodological comparative research work. Specifying your subjects for comparative examination you 

should keep in mind, that any form of public administration (whether governmental or self-

administrative) should always be of a serving function towards the citizen. The suggested issues may 

serve as a starting point for either the carrying out of distinct research-operations or the performance 

of joint interdisciplinary studies conducted by scientific research teams comprising academic staff 

members from the Universities of Olsztyn and Kosice. The following key issues seem of particular 

scientific interest to me:  in particular problem-oriented and methodological aspects in the fields of 

public administration law, organization sociology, sociology of human behavior and social 

psychology. Further relevant subject areas are similarities and divergences in quality management in 

Polish and Slovak public administration units as well as similarities and divergences in the 

manifestation of organizational culture within the public sector. Worthwhile our interest are 

similarities and divergences in the personal management sector in public institutions of different 

cultural provenience as well as the share of non-state organizations providing services of public 

administration. Of crucial importance seems to work out similarities and divergences in the attitudes 

of Polish and Slovak public administration as to the compliance with EU directives. Another critical 

issue worth scientific investigation is the actual refugee problem. How do  respective public sectors 

deal with this problem, which are the similarities and divergences in their attitudes, which cross-

cultural initiatives do they offer?  I would like to emphasize that the presented issues for comparative 

investigations are mere intellectual suggestions, hopefully being a stimulus and inciting scientific 

discourse which in its course may add further interesting topics to this modest list. 

Key words: research issue/ research problem; research paradigm; comparative research (quantitative 

and qualitative); comparability of research methods; public administration; public sector; cross-

cultural comparative research; cultural diversity; administration law; organization sociology; 

sociology of human behavior; social psychology; quality management; organizational culture; 

personnel management; non-state organizations; European Union; Polish-Slovak border-region; 

national and ethnic minorities; refugees  

1 Subject-oriented and methodological issues in the sectors of administration 
law, organization sociology, sociology of human behavior and social 
psychology 

The following selection of subject-oriented and methodological issues is but a rudimentary 

outline and a hint as to the cornucopia of possibilities from which to draw. We have to keep in 

mind, that “the research process in itself is essentially a cultural product and displays in each 

of its phases the respective ways of thinking, moral values and behavioral codices 

characteristic for the culture from which it stems.” (Kwiatkowska, 2014, 8). Social scientists, 

however, in the first place sociologists and social psychologists working in the field of cross-
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cultural research, more often than not assume rather optimistically, that their acquired and 

established methodological knowledge has become so widely approved and universal, that it 

suffices to transfer literally the own research tools into the language of some adjacent country 

and to set out to your research work in all naivety, hoping to gather in this way your valid 

empirical data material for comparative investigation. This however, is an erroneous 

assumption, as long as you have not taken into consideration the whole spectrum of culturally 

distinguishing features and inherent properties of the respective phenomena to be compared. 

So, the first step is to identify divergences in terms of similarities and differences and on this 

basis determine and specify subject-oriented and methodologically the study/research area on 

which you are to work (Kwiatkowska, 2014, 8). In plain words: if we want to find out and 

define which qualities and aspects implies “universum” for members of two distinct cultures, 

which aspects they actually share and which ones not, we have to compare them under 

multifaceted aspects: I myself am an adherent of the universalist approach in cross-cultural 

research. (Berry, In Kwiatkowska, 2014, 9). There has to be drawn a distinct line separating 

phenomena determined by society from those determined by culture. Comparative studies 

carried out within the framework of these paradigms complement each other referring to the 

significance of universum and its cultural as well as social  aspects (constantly respecting that 

public administration on the national and local level is of a serving function to its citizens), 

converge in the suggested research methods, techniques and research tools;  apply similar 

qualitative and quantitative methods (exemplary the qualitative and quantitative researches 

performed by Mazurowska a Boski, 2014, 39-50). It has to be emphasized, that both contexts, 

the social and the cross-cultural, should be treated on an equal basis (Van de Vijver, Leung, In 

Kwiatkowska, 2014, 9). A methodological relevant premise to be observed when researching 

in social sciences: the distinction between exploratory/explorative research- carried out 

without any underlying hypothesis- and research conducted in order to verify an assumed 

hypotheses  (testing hypotheses set up on the basis of an accepted theory or as a result of 

cross-cultural research studies and seeks information, whether the empirical data collection is 

conducted applying contextual variables, which may affect the observed cultural similarities 

and differences. Contextual variables comprise demographic data (i.e. gender, age, education, 

social status, position, marital status, economic status and more) as well as independent 

variables, defining a given population or community under qualitative aspects (i.e. indicating 

the current level of wealth of a country, its gross national product, the education and health 

care systems, the system of public administration nationwide and on the local level and so on. 

This short enumeration falls short of presenting the whole gamut of possibilities this 

methodological field has to offer (Kwiatkowska, 2014, 9). Possible explorative joint Polish-

Slovak comparative research may be conducted to put to the test both subject-oriented as well 

as methodological intellectual assumptions in this study area Accordingly, comparative 

intercultural and social research (investigating the relations between government 

administration- society and/or local-government administration and local communities in 

Poland and Slovakia) could be conducted according to following stages: 

1. Comparative intercultural research referring to different aspects of administration law, 

organization sociology, sociology of human behavior and social psychology.  

2. Comparative social studies conducted in two problem areas (firstly: comparing the local 

government administrative systems in both countries, and, secondly, comparing the 

specificities of local communities in both countries).  

3. Identifying decisive dimensions/aspects of cross-cultural diversity.  

4. Identification of decisive aspects of social diversity.  

5. Studies on intercultural interdependencies.  

6. Studies on social interdependencies. (comp. the development stages of intercultural and 

cultural research according to Kwiatkowska, 2014, 11-14) 
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The effects of the suggested methodological solutions should reflect the issues on hand and 

significantly contribute to a successful solution of empirical problems. Max Weber worked 

out exemplary and reliable solutions for problem related and methodological analyses. 

According to Weber’s assumptions referring to the field of public administration (both 

national and self-administrative) the most significant aspects can be represented in a nutshell 

as follows: 

1. Appropriateness of the tools applied in the management of any organized body, 

including public administration. The process of appropriateness as presented by the 

German sociologist assumes, that national and local administrative bodies possess and 

apply highly specified tools purposefully developed to implement important social 

objectives. High-ranking public administration officers are responsible for the 

appropriateness of the measures taken in order to attain beneficial outcomes for the 

common good of a given populace or local community. 

2. The establishing of the appropriate degree of bureaucratization of a given organized 

body. Public administration managers should strive to develop a bureaucracy based on 

a set of modifiable structural parameters instead of permanently fixed characteristics. 

One of the major premises for operational efficiency is a moderate centralization of 

public institutions. 

3. Striving for a maximum of stability and predictability in the functioning of any 

organization. In public organizations (both governmental or self-administrative) prevail 

comparative stability of the organization itself and scheduled predictability as to the 

effects of its overall performance. 

4. The organizational structuring as fundamental prerequisite for the coordination and 

control of its operations. The model of bureaucracy within an organization in the service 

of the public good shows, how the organizational structure can be put to use to 

coordinate and control the operations of the given organization. The control of structural 

measures, like direct supervision and standardized rules and procedures, however, are 

not universally applicable. 

5. Formal authority as a basic element to motivate employees. The legal/formal authority 

of superiors in the ranks of public administration is the fundament for appropriate 

motivation of the employees in the observance of the applicable rules and regulations of 

their organization. (Weber, 1976, In: Siemiński, Krukowski, Szamrowski, 2014, 36-37) 

It is worthwhile to refer to more up-to-date concepts of public management. Three widely 

accepted concepts highlight two dimensions: the significance of the State (= political system) 

and the significance of the administration in the public sector. The first-mentioned refers to 

Weber’s established theory of public administration, highlighting bureaucracy and the general 

purpose of the public sector as a means to serve citizen or member of a local community. The 

second model emphasizes the transition from the market economy (business organizations) to 

public organizations and consider this fact the main principle of its functioning, thus favoring 

the New Public Management model. New Public Management has become the prevailing 

trend in public administration. 

The third model extends the operational range of the private sector to the public sector and 

includes the provision of public services, which means that private business organizations will 

compete ethically for service contracts. This model has become apparent in the general trend 

of NPM. Already in the late 1980s Charles Hood predicted a reduction in the range and 

frequency of services provided by public administration organizations in favor public para-

organizations, according to the subsidiary principle in the service sector, in short, the 

assignment of services to quasi- independent providers (being, however, supervised by public 

administration while rendering contracted services). Contracted providers and their employees 

are closer to the service recipients, which are members of the local populace in need of 
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rendered services. Should this model should be prefered as reference model for research, the 

seven basic explorative sectors as presented by Charles Hood have to be taken into particular 

consideration. They will be presented in detail in the third part of this paper. (Hood, 1989, In: 

Siemieński, Krukowski, Szamrowski, 2014, 37-39) 

In the age of digital technology modern information and communication technologies have 

been implemented in the sector of public administration and are widely applied in the service 

of government and local administrations. It is foremost the implementation of these 

technologies that has lead to significant changes and innovations in the sector of public 

administration, foremost on the local level. The changes and transformations are the result of 

two relevant processes: the improved and more efficient provision of public services to the 

citizens, in other words, management through enhanced quality of public services (Sakowicz, 

2008, 77; Bugdol, 2008, 133-138) and the improvement of democracy as a form of 

government in our country. Building a civic society on the local level significantly 

contributed to this improved situation, as it motivates the citizens to participate actively in 

local decision-making (Sosnowski, 2016, 226-228). In the first-mentioned process 

professional ethics and the personal morality of the public administration servants are 

essential to guarantee the success of the transformation. (Potoczek, Pyrzyk, 2011, 33-37) 

The increasing willingness of governments, societies and the community of the European 

Union (EU) to implement modern information technologies and their actual application are 

prerequisites for the common development of a knowledge-based society. This is mirrored in 

manifold plans, stratagems and eventually in acts and decisions adopted by the EU and its 

member states. Within the framework of such proceedings it is relevant to appreciate IT as the 

basic tool to modernize public administration in order to guarantee efficient administration 

and allow for a general and safe access to all public services provided by the EU, first of all 

through a general recognition of electronically generated identity documents. The EU and its 

member states agreed on the implementation of following matters of priority: 

1. cross border interoperability, foremost in the sector of ordering cross-border public 

services online;  

2. A reduction of excessive red-tape barriers;  

3. Promotion of general availability of electronic services for all EU member citizens, thus 

combating digital inequality;  

4. achievement of greater transparency in the spheres of public life and in democratic 

participation. Here the focus is on the application of efficient tools in the public debate 

and in the participation in the democratic decision-making on the local level (Sakowicz, 

2008, 77-78; Sosnowski, 2016, 226-228). The successful implementation of points 1-4 

will be reflected in 1. E-government and the electronic provision of public services; 

2. E-democracy, which will be the new instrument of a renewed democracy (Sakowicz, 

2008, 80-92). 

It is needless to say that the sector of public administration does not exist in a social void, 

its functioning depends on a wide range of external factors. All of them are, the sector of 

public administration included, elements of free market democracy. Besides the public sector 

these are: 

1. The private sector, comprising organizations, associations and institutions of private 

character; they frequently provide cutting-edge technologies and apply the most 

efficient management methods; 

2. The free market, providing favorable conditions for the functioning of private 

enterprises; this is the soil for the latest free-market practices;  

3. Society itself, the fertile soil in which to implant the seeds from which civic society will 

emerge; this process is supported by the development of a net of non-state 
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organizations, operating mainly on the non-profit principle (Kudrycka, 2008, 210). 

These issues will be discussed in detail under point 4. 

2 Similarities and divergences in the quality management sector of public 
administration units 

Categories of management and service quality are discussed in the narrower and wider 

sense. In the narrower sense it refers to the effectiveness/ performance of its activities. In the 

wider sense, however, it implies the observance of rules and standards of professional ethics 

generally applicable in the public administration sector. As to civil servants in the public 

administration the services quality is determined by the needs and expectations of the 

customers. The following principles and standards to be observed in customer service: 

punctuality, availability, dependability and continuity. For measuring the superior’s 

satisfaction with his subordinate’s performance and customer satisfaction with the services 

provided in public administration various methods, tools and techniques have been developed. 

For the use in Polish-Slovak joint research work these tools necessarily have to be 

standardized. Typical in Polish empirical research are statistically significant questionnaire-

based surveys, surveys on select or random groups of subordinate officials and their 

customers, qualitative assessment and analysis of written comments and targeted monitoring 

of customer complaints. (Płońska, 2008, 183) 

Quality management of human resources in public administration offices, be they 

government or local self-administration, is a multifaceted process. According to experience 

we can discern two major stages. The first one consists in the implementation of quality 

management systems by improving methods and techniques of personnel management, thus 

enhancing the potential of a given organization in general. The second one focuses on the 

growing interest in and the application of “soft” management methods (resorting to 

recommendations of social psychology and sociology of human resources management-highl. 

A.S.), which positively affects the competitiveness of local self-government offices in 

management quality. Both stages of quality management, especially on the self-administration 

level, are constantly evaluated and assessed both by citizens and politicians. (Rosa, 2008,87-

92). 

Referring to social psychology, on the individual level a crucial factor within the contacts 

between administration-customer (= society) is the observation of the balance between the 

individual needs and requirements as specified by Znaniecki (1992) and the efficiency of the 

public administration. Having determined relations in the threesome: individual- public or 

local community - public administration (governmental or local self administrative, 

representing to a certain degree the actual political powers) we have to distinguish other 

aspects of quality management in the official services sector of public administration. Just to 

mention the crucial ones:  

1. The dedication of public (local) administration should strive to contribute to the 

competitiveness of the respective administrative unit, be it village, town, township, 

county or district. This goal can be achieved by the improvement of the local 

infrastructure, the quality of customer-friendly services, the safety of the local 

community, the development of the education sector on different levels and an extended 

social security system.  

2. A customer-friendly public administration distinguishes itself through its concern for 

the increase of social capital and a culture of mutual confidence.  The social capital is of 

importance as it plays a distinctive role in the efficient interplay between economic and 

social development, and there can be no fruitful cooperation and development without 

the culture of mutual trust and confidence. It constitutes an indispensable component of 

the social capital. Therefore the offices of public administration have to strengthen the 
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citizens trust in democracy, which is one of the indispensible prerequisites for a civic 

society (Sosnowski, 2016, 226-228). 

3. It has been widely accepted, that public administration has to fulfill a culture-formative 

role. I has to be liberated of excessive foreign influences, foremost of political pressure. 

Here the moral integrity of the civil servantl as well as his professional ethic play 

a decisive part (Potoczek, Pyrzyk, 2011, 33-40). In Poland’s everyday life this is 

constitutes an issue, as the position of a civil servant ranks rather low in the hierarchy of 

social prestige (Płoskonka, 2008, 171) which does not exclude a fortunate and 

successful solution of this quandary.  

4. Public administration nowadays has to tackle countless issues resulting from an 

omnipresent and all-encompassing globalization, which, after having infiltrated and 

subdued the fields of economy and politics recently gains growing influence on cultural 

and civilizational issues, including the so called “little” or “individual 

homelands”(Ossowski, 1967). These dangerous transgressions have to be fought back 

by all means by local administrations and local communities.  

5. A customer-friendly public administration has to be smart. Public service managers with 

this outstanding quality will always aim at the utmost efficiency of their proceedings, 

enhancing the value of their work, obeying the rules of logic, rationality and 

predictability in their proceedings;  

6. A future-oriented public administration assumes the responsibility for the natural 

environment and the homeostatic balance of the common goods and manages the 

natural environment conscientiously. Environment protection and clean natural 

surroundings are crucial issues for local self administration units and local communities 

(Bugdol, 2008, p.123-124). Completing the above listed functions and tasks and 

following the principles implied therein are the preconditions for quality management 

improvement on all levels of public administration (Opolski, Modzelewski, 2004, 13-

14). 

The importance of professional ethics of the public civil servant is one of the key factors of 

quality management in units of public administration.  We have to resort to the widely 

accepted and applied EU standards defining the functioning and proceedings of public 

administration. These are, as follows: an administration established by law and proceeding 

within the Law (lega artis); proportionality; legal certainty; protection of public and individual 

interests; exclusion of discrimination; taking under consideration the public opinion in the 

process of decision-making; provide assistance and advice to the citizen; public 

administration must be prepared to take up responsibility in domains that may be outside their 

strictly fixed range of activity; justified access to administrative courts; (Bialocerkiewićz, 

2003, In: Potoczek, Pyrzyk, 2011, 35-36). Within our Polish-Slovak joint comparative 

research projects we will investigate in how far these principles are being observed in the 

proceedings of public administration, especially in units of local self government. Where the 

moral integrity in the sphere of provided services in public administration may be put at 

hazard we have to focus on the following weak points:  

1. The combination of the position of a public servant with a political mandate, which may 

arouse complications and doubts in cases of conflicts of interests between public 

administration and political objectives.  

2.  The ability to separate the function of managerial position in the public administration 

from political functions/convictions when managing human resources or leading a team.  

3. Avoid cases of cronyism and semi-official connections with persons combining 

administrative functions in the public services with political functions (Izdebski, 

Kulesza, 2003, In: Potoczek, Pyrzyk, 2011, 36). Suspicions as to his/her integrity have 

damaged the reputation of the civil servant in public administration and the politician 
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likewise and have contributed to the low esteem of this profession in the hierarchy of 

public confidence, as sociological surveys have pointed out.  

3 Similarities and divergences in the structuring of organizational culture in 
public administration 

One crucial issue that should be addressed by the members of the interdisciplinary 

explorative team concerns the organizational culture of enterprises including units of public 

administration. It is self-evident, that organizational cultures of various enterprises are living 

organisms and therefore in an continuous state of change or “dynamic”. They can be 

considered as a form of supraindividual organism, character by specific properties, 

characteristic activities, value systems, methods and ways of information processing and some 

particular form of energy that prompt their official action. 

Public administration management can be assessed in two different ways: under 

a subjective and objective scope. Concerning management within public organizations 

prevails the objective approach, while for the management of public affairs the subjective 

approach seems more appropriate. Principal distinctive features of public administration are 

the social environment, its purposefulness, the organizational structure and the organizational 

culture.  (Siemiński, Krukowski, Szamrowski, 2014, 42) .The essence of organizational 

culture within public administration is the effective connection of professional functional 

performance with the realization of socially-oriented and –relevant objectives. The major 

difference administrative and business culture stricte sensu is evident: organizational culture 

in public administration is not necessarily economically profitable. We can assume that 

organizations in the public administration sector are characterized by a particular environment 

that accounts for its organizational culture. It is obvious, that success and effectiveness of its 

operations depend to a significant degree on the skills, the management style and the 

organizational culture. Within the organizational culture of public administration we 

distinguish four basic dimensions: the adaptive, creative, responsive and directive. (Opolski, 

Modzelewski, 2008, In: Siemieński, Krukowski, Szamrowski, 2014, 42) The organizational 

culture in public administration encompasses various additional qualities, namely: 

“objectives, types of organization, environment, planning, sources of innovative changes, 

organizational structure, the role of the manager, the role of the individual within the 

organizational body, the methods of implementing organizational culture and the metaphor of 

its presentation. (Roberts,2000, 221-223, In: Siemieński, Krukowski, Szamrowski,2014, 42)  

The generally accepted model of organizational and managerial culture in public 

administration was developed by Charles Hood and distinguishes seven major aspects:  

1. Professional management in public administration;  

2. Measuring standards, directives and principles of activities and administrational 

operations;  

3. Emphasis on internal success monitoring;  

4. Differentiation of operational units in the public administration sector;  

5. Implementing principles of competitiveness into the public administration sector;  

6. Applying methods, techniques and tools in the public sector that have proven efficient 

in the business sector;  

7. Keeping up financial discipline and economy when handling public funds (Hood, 1989, 

In: Roberts, 2000, 221-223, In Siemieński, Krukowski, Szamrowski, 2014, 43). These 

seven factors should be included in the Polish-Slovak cross-border comparative 

research. 

Organizational culture being in continuous development, the role of the executive 

management and the character of company management as well as the style of leadership are 

crucial in the success of any enterprise, whether it operates on the free market or in public 
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administration. Scientists of the Scandinavian School of organization and management 

assume the following issues- not abstaining from euphemistic, metaphorical and picturesque 

expressions in their descriptions: 

1. Authoritative, participating or leadership style?  

2. Impersonal, personal or “dolphin leadership”. 

3. Master, servant or serving leader?  

4. Leading, following-up the leader or improvisation?  

5. The leader- an authority, company asset or director?  

6. Managing a team, facilitating the work or developing culture?  

7. Internal steering, external steering or sailing stormy waters?  

8. Knowing the world, knowing yourself or cyber-wisdom?  

9. Commanding and controlling or limited autonomy?  

10. Stakeholders - Shareholders, “Samurais of management” or creators of wealth?” 

(Trompenaars, Hampden-Turner, 2005, 161-162) Within our investigations it seems 

worthwhile to look into this matter and figure out if- and to which degree- the above 

cited hypothetical assumptions apply to the reality of Polish and Slovak public 

administration. 

In her works on ethics, morality and moral ethics Maria Ossowska highlights the 

significance of the model role for the development of the internal culture of any particular 

social group. She points out that “every group of human beings cultivates an exemplary role 

model or some examples which are promoted as a worth of general aspiration.” (Ossowska, 

1983, 355) The originator of Polish moral sociology emphasizes, that“all groups of human 

beings without exception- including professional groups like civil servants, should develop 

such a professional culture. The duties of the civil servant in public administration 

(government and self-government) within the frame of their professional culture are 

statutory. They are obliged to:  

1. “respect the Constitution and comply with statutory regulations;  

2. protect the interests of the state and the citizens, which excludes the pursuit of their own 

interests or that of the representatives of a given group;  

3. manage public funds rationally and economically;  

4. complete their tasks and obligations reliably, punctually and honestly;  

5. keep State secrets;   

6. enhance professional skills and knowledge;  

7. behave impeccably in the service and in private”. (Arcimowicz, 2008, 406/7). Civil 

servants are obliged to political neutrality. They are not supposed to demonstrate their 

political opinions publicly, be members of political parties or labor unions or participate 

in strikes. This obligations comply with the “Code of Civil Service Ethics.” 

Reflecting the zeitgeist in 1995 Great Britain implemented a catalogue of fundamental 

principles in the civil service of public administration. These directives, usually referred to as 

the “Nolan Principles” (after Baron M. P. Nolan, chairman of the Committee on Standards in 

Public Life) contains seven principles which have become mandatory in the British civil 

service. They are as follows: selflessness, integrity, objectivity, accountability, openness, 

honesty and leadership (Arcimowićż, 2008, 407-408) These principles constitute a 

“universum” in itself and it is worthwhile include it in the Polish-Slovak comparative 

research. 

4 Similarities and divergences in the share of non-government organizations 
performing assigned tasks of public administration 

In this section the formation and the operating modes of NGOs within the framework of 

local communities are discussed, although they do not fit strictly into the schedule of research 
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approaches suggested for our joint Polish-Slovak research projects in the sector of the 

organization of public administration. They relate however to the crucial issue of the 

involvement of the local population in matters of the local community. They are a supplement 

and a further development of the operational field of public administration in our country. 

Therefore it seems appropriate to accord these issues their proper space within the frame of 

our Polish-Slovak research projects.  

Under legal aspects “the share of non-government organizations in services provided in the 

public sector is based on the constitutional principle of subsidiarity. This principle finds its 

application in the specifically defined reality and applies to the distribution of competences of 

entities of the public law and likewise provision of public services. The principle of 

subsidiarity pertains to the institutional System of Polish Basic Law, and is of crucial 

importance within the definition of the legal status of local self-government. (The preamble of 

the Constitution of the Polish Republic from  April 2nd, 1997). 

In Polish specialist literature we find varying interpretations of the term “non-government 

organization.”  The most common are: non-profit organizations, voluntary, independent, non-

commercial and others. According to common perception the main characteristics of NGOs 

are: formal organization, independence from the government and its structures, independence 

from business and self-government entities, independent action in the public interest, and the 

prohibition of profit-sharing within the organization. Furthermore, NGOs act in accordance 

with moral norms and ethic principles, which are, among others, the common interest and 

civil solidarity. Following these principles they are oriented on the achievement of objectives 

of common interest. (Kantyka, 2002, 2003) 

These widely accepted principles of subsidiarity as precepts rule all organizations of 

human groups, including local communities. The result from the development of the 

interrelations between the citizen(s) and the State and its organizations, including public 

administration. Setting apart the genesis of the phenomenon itself the notion” subsidiarity” is 

understood and defined in two different ways. One claims “the primacy of subordinate forms 

of community, as being closer to the individual citizens and their problems; therefore the 

supraordinate organizations have to serve the interests of the subordinate ones. The other 

theory assumes that the subsidiarity / mutual support-principle signifies, that the superordinate 

structure intervenes only in instances where the subordinate community cannot overcome 

a problem by its own resources. (Zacharko, 1998, p. 231, In: Blichtarz, 2005, 59) 

From the very beginning of the political transformation the principle of subsidiarity/ 

mutual support is experiencing a renaissance. In his Encyclical Centesimus annus issued in 

1992 even Pope John Paul II referred to it, presenting his Christian understanding of society. 

It is worthwhile remembering, that the principle of common support gained on importance 

during the XX century, both in the realms of Christian and secular lives. By the Polish 

legislation and within the public society it was fully adopted after Poland’s ratification of the 

European Charter of Local Self-Government in 1994. 

The general issue is the supporting significance of NGOs when providing statutory public 

administrational services. The convergences of the duries of public administration and the 

objectives of NGOs should bring about a sound assignment of respective services provided 

pro public bono. This is the basic principle and a necessity if public matters shall be 

conducted successfully. The cooperation of NGOs with the public administration and their 

units can be effectuated following one of the following patterns:  1. cooperation originating 

from the statuary convergence of the assigned tasks of NGOs and the field of operation of 

units of public administration, including bodies of self-government.; 2. the providing of 

services assigned to NGOs by units of public administration; 3. providing services originally 

assigned to units of public administration, fulfilling the latter’s duties in a substitutionary 

function. (Blichtarz, 2005, 67-68) The assessment of similarities and divergences in the 
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operation of NGOs in Poland and Slovakia should be one of the objects of investigation of our 

comparative research projects. 

5 Similarities and divergences in the adaptation of EU directives in public 
administration 

The “Europeanization” of public administration and the management within this sector 

cannot be assessed solely on the basis .of administrative sciences and administration law. To 

keep up with contemporary trends we have to include ancillary disciplines such as sociology, 

social psychology, economy and political sciences. The Europeanization of public 

administration should be investigated under normative, structural and functional principles. 

The importance of these aspects is evident without further explanation. The level of 

Europeanization within the sector of public administration varies according to the respective 

EU member states, mainly depending on their level of integration. It is easier to assess the 

level of Europeanization within the public administration in the instances of comparatively 

“new” EU-member states. Within the founding states it is difficult to discern the genuine 

“European” phenomena from the “Non-European” ones, as they developed simultaneously 

with the European Law. (Lipowicz, 2008, 5-10) 

We can discern two levels of Europeanization. “In the instance of Europeanization of 

administration as the development of a common administration in matters of public 

administration we can observe a gradual increase of efficiency and significance of 

government bodies. Though their legal status may not always be satisfactorily specified they 

represent substantiated organizational manifestations rooted in the European reality. 

Government bodies are defined in scientific publications as “organizational structures: 

a. represent distinct organizational units which are no formal parts of an institution or a treaty 

body b. were appointed by law and are legal entities under public law c. have an autonomous 

administration and dispose of a financial assets d. operate within a defined proper action area 

grounded in community competences“  (Lipowicz, 2008, 13). Provided that our native public 

administration complies to all basic European requirements it can be asserted, that it is well 

on its way to achieve high quality in its operations. To satisfy all requirements of a successful 

Europeanization there should be a continuous innovation-process in the sector of 

administration and a verified system of quality management. (Buchacz, Wysocki, 2008, 198-

202). 

Within the EU we have two distinct categories and two levels of management methods 

occur. On the level of macro-management these methods reflect the specific procedures to 

guarantee the functioning of the EU. The traditional Community method contrasts with the 

innovative, open method of coordination and the decentralization of union policies. On the 

level of micro-management we discern methods particular for the operation of organizations, 

the implementation of delegation-principles, (agency system), modern ways of staff and 

finance management and others. Besides there is a trend for more transparency in 

administration, the implementation of professionalism and apoliticalness of civil servants. 

(Grosse, 2008, 83-84) 

Rounding off the picture let’s focus on new management methods in the field of public 

matters in EU member states:  

1. Innovative  management methods involve new scientific approaches and technical 

innovations.  

2. The management of matters of public interest respect cultural aspects, including the 

traditional organization of public administration and other cultural manifestations in the 

public sphere.  
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3. Innovative management methods are characterized through various contradictions and, 

as a result, their implementation in the public administration not in all instances clearly 

defined. (Gosse, 2008, 95-98) 

6 Similarities and divergences in cross culture public administration initiatives 
concerning national and ethnic minorities and migrants/refugees 

Of late, Europe has been caught up in various controversies in a variety of aspects of 

public life. The integration process of new EU member states within the framework of “Old 

Europe” has, paradoxically, contributed to the aggravation of some contentious issues 

(Sosnowski, 1995). Tolerance, openness toward fellow human beings and their “otherness” 

more often than not are but empty words which are by no means reflected in the behavior of 

(local) community members. This implies the necessity in the field of social sciences and the 

humanities to educate the individual, social groups and the society as an entity to more 

acceptance and tolerance of “foreign” cultures, social patterns, value systems and the behavior 

of minorities resident or moving to our country. (Klosowska, 1990). Both in domestic politics 

as in foreign affairs we have to comply with the principles of humanism, linking personal 

with public interests. This by no means excludes forms of healthy patriotism which, in general 

terms, strives to “inoculate” representatives of other cultures with one’s own particular values, 

simultaneously adopting the most valuable aspects of foreign cultures into one’s own. (Pilch, 

2000,11-12). In how far the development of these particular properties and behavioral patterns 

will be achieved or not, time will show. We should however endeavour to put this objective 

into reality for the common good. 

The increasing and uninterrupted stream of refugees hailing from Islamic countries 

flooding the EU member states poses a serious problem. Since the end of WW II the world 

has not experienced a similar “clash of cultures”. The residence of foreigners in our countries 

is regulated by laws and directives which frequently cannot keep pace with the continuous 

transformations of the social landscape. (Smoter, 2007, 19-29).  This “clash of cultures” is not 

solely determined by obviously apparent factors of “otherness’, but by psychological factors 

which dictate the behavior of migrants/refugees. They are caused by “acculturation stress”, 

triggered by particular experiences foreigners residing in Poland or other EU countries had to 

go through (Kownacka, 2007, p. 31-38). In some instances, as was the case in France, 

Germany and Belgium, frustration experience and fear provoke acts of violence, which lead to 

an increasing dislike of local populations and turn into a fruitful soil for prejudices and 

stereotypes. (Kowalik, 1991) and evokes aggressive backlashes (Szopski, 2005, 70-82). The 

present situation is in so far embarrassing and multifaceted that it is hard to settle these 

conflicts rationally and find a way to suppress these outbursts of antihuman behavior and 

mutual aggression. The most reasonable resort out of this deadlock seems the cross-cultural 

dialogue, which appears not easy but nonetheless imperative. (Kapela, 2013, 22-25).  

The following prerequisites are to be observed: 

1. Emotional stability, which is crucial to overcome frustration, misunderstanding and 

isolation during the early stages of acculturation. (…) Supportive during this period is 

a healthy self-esteem and self-confidence which help us endure and resist the onrush of 

experiences resulting from the contact with “foreign” ways of life. 

2. Flexibility and openness are imperative to master new ways of thinking and behavior. In 

our contacts with representatives from other cultures flexibility and openness help us 

establish and maintain contacts with others. Without doubt tolerance goes hand in hand 

with or stems from flexibility and tolerance. 

3. Sensitivity and perceptiveness are supportive in the process of grasping and 

understanding differences in verbal and non-verbal behavior. Perceptiveness and 

empathy make us understand emotional conditions, the context and the significance of 
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messages addressed to us. Of importance is the understanding of our own behavior and 

its influence on the reaction of others. A high level of personal independence 

significantly contributes to successful acculturation. A sound self-esteem is 

a precondition for the acculturation process, as it confirms its bearer in the upkeep of 

his/her particular value-system and beliefs. Thus she/he does not feel threatened in 

his/her identity and is generally positively disposed towards the foreign culture. 

4. Autonomy supports responsibility for one’s own behavior and constitutes a prerequisite 

for the self-esteem and respect for fellow men. Strong autonomy and self-reliance are 

good portents for the adoption of new cultural skills. (Szopski, 2005, 134)  

Within the framework of social sciences, particularly in the sociology of social behavior 

and social psychology, the opposition “we” and “they” primarily expresses itself within the 

contrast of “our group” and “the other group”. (Nowicka - ed. 1990; Simmel, 1975; 

Znaniecki, 1990) We can develop the sense of identity only through juxtaposition with some 

distinctly other, foreign group and this constitutes a necessary factor to perceive the external 

world as an entirety shared by all humankind. The inflow of foreigners always presents 

a challenge for the native populace. The differences between natives and newcomers 

frequently account for conflict situations, where an apparently minor divergence evolves into 

a big issue, which eventually may lead to diffamation of all things different and to intolerance, 

contempt and outright hostility towards “outsiders”- foreigners-strangers. (Elias, 1990) 

Hopefully cross-culture dialogue will prevent these situations and attitudes.  “It entails the 

knowledge of divergent and common cultural values. When stripped to the basics of their 

functioning, all cultures are similar, differ however in the conceptualization of the spiritual 

and outer reality, which reflect the experience of the respective human collective. You don’t 

have to travel far to come across cultural divergences. Cultural differences are easily 

discerned by closer investigation of subcultures of ethnic groups residing within the borders 

of the Polish Republic.“ (Kamińska, 2005, 25) This latter statement is to be understood as 

a memento in the course of a comparative research on the topic of cross-culture initiatives 

undertaken by government and local- self administration. The task is multifaceted and 

challenging, both under problem-related and methodological aspects. I assume it to be the 

most challenging part among the six suggested sectors of Polish-Slovak researches. 

Nevertheless it seems worthwhile our intellectual efforts. 
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Abstrakt 

Analýza práce poskytuje informácie k tvorbe a opisu pracovných miest, napomáha identifikovať 

špecifikáciu nárokov na zamestnancov a na tvorbu profilu ich kompetencií. Príspevok rieši zistenie 

úrovne názorov personálnych manažérov v slovenských podmienkach na využitie analýzy práce, 

taktiež na využívanie jej výstupov pri realizácii vybraných personálnych činností a vnímanie 

dôležitosti tejto personálnej funkcie.  

Kľúčové slová: analýza práce; personálny manažér; informácie; prax 

Abstract 

Work analysis provides information for the job creation and descriptions, helps to identify 

specification of demands on employees and to create the profile of their competences. The article 

addresses the detection of views of personnel managers in Slovak business environment on using job 

analysis, also for the use of its outputs in the implementation of selected personnel activities and the 

perception of the importance of the personnel function. 

Key words: work analysis; personal manager; information; practice 

Úvod 

Analýza práce je jedným zo základných východísk každej personálnej práce v organizácii. 

Aj napriek tomu je často prehliadaná a obchádzaná. Ide o systematické preskúmavanie 

pracovných postupov s cieľom zjednodušiť vykonávanie práce, odstrániť nepotrebné časti 

operácie a spájať alebo usporadúvať jednotlivé úseky operácie tak, aby sa znížila spotreba 

času na jednotku výkonu a zvýšila produktivita práce. Analýza práce je svojím spôsobom 

kľúčovou personálnou činnosťou, kvalita tejto činnosti rozhoduje o efektívnom vykonávaní 

mnohých ďalších personálnych činností a zároveň o úspešnosti podnikovej personálnej práce. 

Práca a pracovné miesta musia byť analyzované ešte pred tým, ako začneme vykonávať 

ostatné personálne činnosti.  

Analýza pracovného miesta poskytuje obraz práce na pracovnom mieste a tým vytvára aj 

predstavu o pracovníkovi, ktorý by mal na pracovnom mieste pracovať. Analýza pracovných 

miest rieši proces zisťovania, zaznamenávania, uchovávania a analyzovania informácií 

o úlohách, metódach, zodpovednosti, väzbách na iné pracovné miesta, podmienkach, 

                                                 
* Príspevok vznikol ako súčasť projektu VEGA: Výskum možnosti optimalizácie procesne orientovaných 

modelov manažmentu finančných správ so zameraním na transferové oceňovanie a harmonizáciu daní 

v podmienkach EÚ 
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v ktorých sa práce vykonáva a ďalších súvislostiach pracovných miest.Cieľom a výsledkom 

analýzy je spracovanie všetkých získaných informácií do podoby popisu a špecifikácie 

pracovného miesta, kedy popis je podkladom pre odvodenie požiadaviek, ktoré pracovné 

miesto kladie na pracovníka, teda prespracovaniešpecifikácie pracovného miesta. 

Analýza práce poskytuje organizácii cenné informácie, ktoré personalisti využívajú 

v mnohýchďalších personálnych činnostiach. Informácie získané analýzou pracovných 

činností poskytujú základ pre mnohé personálne procesy a bez nich by mohlo vzniknúť 

zbytočné množstvo chýb, ktoré by spôsobilikaždej organizácii nemalé straty. Analýzu práce je 

možné vykonávať z viacerých hľadísk (človek, činnosť, čas...). Voľba, ktorú analýzu práce 

použiť, je závislá na tom, k čomu majú byť získané informácie použité. Rovnako dôležité je 

rozhodnutie kto bude analýzu práce vykonávať, či organizácie využije zdroje interné alebo si 

objedná tieto práce u externej firmy. 

Metóda 

Analýza práce očakáva starostlivý výskum práce z hľadiska jej obsahu a ďalších dôležitých 

aspektov. Výsledkom analýzy práce je poznanie potrebných činností a náležitých podmienok 

na ich vykonávanie. Znamená systematické zbieranie, posudzovanie a utriedenie informácií 

o jednotlivých činnostiach. Táto práca je v rozvinutých podnikoch zvyčajne úlohou 

pracovných analytikov. Doterajšie skúsenosti však hovoria o tom, že ak sa aj analýza 

pracovných miest uplatňuje, v personálnej praxi sa jej výsledky obyčajne využívajú len na 

istý charakteristický účel bez ohľadu na viacúčelovosť poznatkov, ktoré poskytuje (Robertson 

et al., 1992; Kachaňáková et al., 2013).  

Proces analýzy práce je podsystémom systému personálnej práce. Je procesom, ktorý je 

ovplyvňovaný svojím okolím, na ktoré zároveň vplýva. Podstata analýzy pracovných miest je 

založená na účinnom fungovaní transformácie vstupov na žiadané výstupy. Za vstupy 

systému považujeme informácie a požiadavky vedúcich manažérov. (Vetráková et al., 2011; 

Tej et al., 2010). Z charakteristiky procesu analýzy práce v kontexte systémového prístupu 

vyplýva, že je to usporiadaný celok, ktorý je tvorený množinou prvkov a vzájomných väzieb 

medzi nimi (Galajdová et al. 2007; Ali Taha, Sirková, 2011). 

Úspech pri analýze práce súvisí v prvom rade s kvalitou vstupných informácií 

a údajov(Armstrong, 1999). Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať výberu zdrojov. Ak 

sa jedná o zdroje potrebné pre analýzu pracovných činností je nutné rozlišovať, či ide o nové, 

alebo už existujúce pracovné činnosti a pracovné miesta. Výsledky analýzy nájdu uplatnenie 

aj v motivácií zamestnancov (Fuchsová, Kravčáková, 2007) a konečnej kvalite pracovného 

života (Sojka, 2014). 

Najdôležitejšou úlohou personálnych manažérov je obsadiť všetky pracovné miesta 

kvalifikovanými a zodpovednými pracovníkmi. To však predchádza tvorbe a prideleniu 

pracovného miesta, ktoré bude efektívne pri vykonávaní pracovných úloh čo závisí od obsahu 

práce, od pracovného postupu a od prostredia v ktorom sa práca vykonáva (Holováčová, 

2016). V kontexte uvedeného bolo našim cieľom mapovať názory personálnych manažérov 

na analýzu práce v slovenských podmienkach.  

Na zber údajov (apríl 2016) bol použitý anonymný dotazník so 14 uzatvorenými otázkami 

s možnosťou výberu odpovede. V procese zberu údajov bolo oslovených 570 respondentov, 

personálnych manažérov (výberový súbor), z ktorých odpovedalo v stanovenom termíne 108, 

čo predstavuje návratnosť 18,95 %. 

Výsledky 

Najväčší počet z opýtaných respondentov 50,93 % má ukončené vysokoškolské vzdelanie 

II. stupňa, 8,33 % opýtaných ukončilo vysokoškolské vzdelanie III. stupňa a 23,15 % má 
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ukončené vzdelanie na I. stupni vysokej školy. 17,59 % respondentov pracuje na pozícii 

personálneho manažéra so stredoškolským vzdelaním. Výsledky prieskumu ukázali, že 25 % 

opýtaných maximálne 2 roky; 32,41 % opýtaných pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov 

2 až 5 rokov; 22,22 % respondentov 5 až 10 rokov a najmenej, 20,37 % opýtaných, pracuje 

v oblasti riadenia ľudských zdrojov viac ako 10 rokov. Najčastejšie išlo o 44,44 % 

personálnych manažérov mikropodnikov; 29,63 % z malých podnikov; 16,67 % stredných 

podnikov a 9,26 % respondentov tvorili personálni manažéri z veľkých podnikov. 

Zaujímalo nás ako organizácia vykonáva analýzu práce. Výsledky odpovedí účastníkov 

prieskumu sú také, že 61,11 % podnikov ju nevykonáva a 38,89 % analýzu práce vykonáva, 

pričom vo vlastnej réžii je to 33,33 % organizácií a 5,56 % respondentov vykonáva analýzu 

práce vo vlastnej réžii, t.j. realizuje ju dodávateľským spôsobom za pomoci externej firmy 

(Graf 1). Z respondentov, ktorí vykonávajú analýzu práce vo vlastnej réžii ju najčastejšie 

organizačná jednotka riadenia ľudských zdrojov (53 %) alebo u zvyšných je to majiteľ 

podniku.  

 

Graf 1  Uskutočňovanie analýzy práce 

Je zarážajúce, že pri takom význame analýzy práce akú jej pripisuje teória i prax 

podnikova výsledkoch aké môže analýza práce priniesť, ju pri našom mapovaní nevykonáva 

najväčšia časť podnikov (61,11 %). 

Z hľadiska veľkosti podnikov sa dá predpokladať, že najčastejšie budú analýzu práce 

vykonávať veľké podniky, ktoré môžu disponujú dostatočne kvalifikovaným personálom na 

rozdiel od malých podnikov, kde pozícia personálneho manažéra je najčastejšie kumulovaná 

ešte s inými funkciami. Náš predpoklad potvrdili aj výsledky mapovania. Najvyšší podiel bol 

skutočne vo veľkých podnikoch (až 80,00 % z nich analýzu práce vykonáva) a v stredných 

podnikoch (analýzu práce využíva 50 % podnikov). U malých podnikov už ide iba o 37,50 % 

podnikov, ktoré využívajú analýzu práce, u mikropodnikov tento počet klesá na 27,08 %. 

Každá organizácia má vlastné dôvody, prečo analýzu práce nevykonáva. Respondenti 

najčastejšie uvádzali nedostatok finančných prostriedkov. Až 62,12 % manažérov to považuje 

za najväčšiu bariéru. Ďalšie závažnejšie dôvody sú v zamestnanosti. Organizácia má problém 

zamestnať pracovníkov so širším odborným profilom (39,39 %) a dôvodom je aj samotný 

nedostatok zamestnancov (34,85 %). Ďalšou nevýhodou sú vysoké náklady na vzdelávanie 

a rozvoj pracovníkov, čo uviedlo 22,73 % opýtaných a taktiež vysoké mzdové náklady, ktoré 

súvisia s vyššou kvalifikáciou – až 16,67 % (Graf 2). Lepšia verifikácia uvedených názorov 

respondentov by si žiadala využiť aj osobný rozhovor v organizácii.  

Čo považujú personálni manažéri za dostatočný dôvod využívať v organizácii analýzu 

práce zobrazuje graf 3. 
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Graf 2  Dôvody prečo sa nevykonávania analýza práce 

 

Graf 3  Dôvody vykonávania analýzy práce 

Respondenti v mapovaní ich názorov konkretizovali dôvody až na úrovni 97,62 %, to 

znamená vedeli presne odpovedať, čo ich k využívaniu analýzy práce vedie, za akým účelom 

ju využívajú. Najčastejším dôvodom vo výberovom súbore bola tvorba nových pracovných 

miest, ku ktorej dochádza pri zväčšovaní podniku, zmenách technológií či reštrukturalizácii 

podniku (31,00 %) a taktiež určenie hodnoty pracovného miesta za účelom odmeňovania, čo 

využíva 23,00 % opýtaných. Ďalšími dôvodmi sú zmeny náplne pracovného miesta čo 

potvrdzuje 17,00 %, personálny audit (14,00 %) a rovnako definovanie noriem pre jednotlivé 
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činnosti (14,00 %). Z odpovedí je vidieť, že organizáciám, ktoré analýzu práce využívajú, je 

jej účel jasný a známy.  

Posledným problémom, ktorému sa budeme venovať, je vnímanie analýzy práce ako 

dôležitej zložky pri vybraných personálnych činnostiach či praktikách u personálnych 

manažérov. Z hľadiska prijímania nových zamestnancovviac ako polovica, 52,38 % 

respondentov považuje analýzu práce z hľadiska prijímania nových zamestnancov za veľmi 

dôležitú súčasť práce. Za priemernú ju považuje 10 čo predstavuje 23,81 % respondentov, 

skôr dôležitá je pre 14,29 %. Za skôr nedôležitú a nedôležitú ju považuje 9,52 % 

respondentov. Z hľadiska hodnotenia výkonu pracovníkovanalýzu prácupovažuje za veľmi 

dôležitú 40,48 %; 30,95 % respondentov ju považuje za skôr dôležitú a 19,05 % za priemernú. 

Negatívne hodnotenie prestavuje spolu opäť 9,52 % respondentov. Z hľadiska vytvárania 

pracovných podmienok respondenti uviedli, že analýza práce je veľmi dôležitá (35,71 %), 

skôr dôležitá (33,33 %) a priemerná (21,43 %). Záporné stanovisko zaujalo 9,52 % 

respondentov. Z hľadiska kariérneho rastu je analýza práce veľmi dôležitá pre 21,43 % 

respondentov, skôr dôležitá je pre 33,33 % opýtaných a za priemernú ju považuje 23,81 %. 

Negatívny názor má už 21,042 % respondentov. Vykonaná analýza dokázala, že analýza 

práce ako praktika manažmentu ľudských zdrojov je z rôznych hľadísk respondentov 

považovaná za skôr dôležitú až veľmi dôležitú. Najvyššia dôležitosť je pripisovaná analýze 

práce v súvislosti s prijímaním nových zamestnancov (52,38 %), potom z hľadiska hodnotenia 

pracovného výkonu (40,48 %). V kontexte tvorby pracovných podmienok ide o 35,71 % a pri 

kariérnom raste respondenti uvádzali najvyššie hodnotenie v 21,43 % prípadov (Graf 4). 

 

Graf 4  Dôležitosť analýzy práce u respondentov 

Vykonané mapovanie názorov personálnych manažérov na analýzu práce poukázalo na 

širokú paletu názorov najmä v rozlíšení podľa veľkosti podnikov. V konečnom dôsledku 

práve toto je zásadné kritérium na základe ktorého sa diferencujú kvalitatívne i kvantitatívne 

ukazovatele organizačnej jednotky do správy ktorej patria personálne činnosti, vrátane 

analýzy práce. 

0

5

10

15

20

25

Z hľadiska
prijímania nových

zamestnancov

Z hľadiska
hodnotenia

výkonu
pracovníkov

Z hľadiska
kariérneho rastu

Z hľadiska
vytvárania
pracovných
podmienok

NedôležitáSkôr nedôležitá Skôr nedôležitá Priemerná Skôr dôležitá Veľmi dôležitá



 

207 

 

Záver 

Analýza práce je v prosperujúcich podnikoch jednou z rozhodujúcich činností. Môžeme ju 

chápať ako jeden zo základných predpokladov úspešného napredovania organizácie na 

konkurenčných trhoch. Spracovanie a analýzyúdajov, ktoré boli získané ako výstupy 

z dotazníkového prieskumu j potrebné interpretovať tak, aby boli použiteľné pri samotnom 

procese vyhodnocovania problematiky analýzy práce. Mapovania sa zúčastnilo 108 podnikov 

pričom len 42 podnikov vykonáva analýzu práce čo predstavuje 38,89 %, či už vo vlastnej 

réžii, alebo prostredníctvom externej firmy. Zvyšných 61,11 % podnikov analýzu práce 

nevykonáva. 

Najmä mikropodniky a malé podniky analýzu práce nevykonávajú. Ak neuskutočňujú 

analýzu pracovných miest, mali by túto možnosť zvážiť, pretože využívaním analýzy práce by 

mali menej problémov v práci s ľuďmi, zamestnanci by dosahovali vyššie výkony, 

a dosahovali by vyššiu kvalitu pracovného života. Jedným z hlavných dôvodov prečo podniky 

analýzu pracovných miest nevykonávajú je nedostatok finančných prostriedkov a vysoké 

mzdové náklady treba si však uvedomiť, že pomocou analýzy práce by zamestnanci 

dosahovali vyššie výkony, práca by bola efektívnejšia čo by viedlo k novým úspechom 

podniku napr. k vyššej produktivite. 

Pri mapovaní názorov boli zistené aj názory personálnych manažérov na vybrané oblasti 

vnímania vplyvu analýzy práce. Z hľadiska prijímania nových zamestnancov a hodnotenia 

výkonu pracovníkov je pre viac ako polovicu personálnych manažérov veľmi dôležitá. 

Z hľadiska kariérneho rastu analýzu práce manažéri vnímajú ako priemernú až skôr dôležitú 

a z hľadiska vytvárania pracovných podmienok je táto personálna funkcia skôr dôležitá až 

veľmi dôležitá. Z uvedených výsledkov je možné tvrdiť, manažéri si uvedomujú význam 

analýzy práce z hľadiska jej prínosov pre organizáciu, aj napriek tomu, že mnohé subjekty 

túto praktiku manažmentu ľudských zdrojov využívajú iba minimálne. 
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Abstrakt 

Etika vo verejnej správe je významným problémom z hľadiska teoretického, no obzvlášť z hľadiska 

praktického výkonu. Do verejnej správy patrí predovšetkým služba štátu a jeho orgánov, služba 

všetkých verejnoprávnych korporácií, hlavne miest, obcí, vyšších územných celkov, no zmyslom 

všetkých týchto činností je služba občanom. Cieľom príspevku je pochopiť význam prostredia, 

v ktorom sa verejná správa realizuje. Keďže jej problémy sa riešia v konkrétnom demokratickom 

systéme a podľa našich skúseností v inom prostredí ani byť realizovaná nemôže. V tomto zmysle 

nemožno prirodzene podceňovať ani ďalšie hodnoty, medzi ktoré treba zaradiť etické hodnoty, ale aj 

nové hodnoty vyplývajúce z výkonu jednotlivých profesií pôsobiacich vo verejnej správe.  

Kľúčové slová: etika; verejná správa; morálka  

Abstract 

Ethics in public administration is not only a significant problem in terms of theory, but especially in 

terms of the practical exercise. Public administration services mainly include state and its organs, the 

service of all public corporations, particularly towns, municipalities, higher territorial units, they all 

have common purpose and it is a service to citizens. The aim of this paper is to understand the 

importance of an environment in which public administration is implemented. Since the problems are 

solved in a particular democratic system and in our experience, in other settings it could not be 

realized, in that respect we could not underestimate the additional ethical values, but also new values 

resulting from the exercise of the professions working in public administration. 

Key words:ethics; public administration; morality 

Etika verejnej správy sa zakladá na viere v to, že etické činnosti a etické vedomie 

jednotlivcov môže mať pozitívne dôsledky na fungovanie politického/administratívneho 

systému a súčasne môže prispievať k uspokojovaniu osobných potrieb v súlade s morálnymi 

princípmi. Prípadné etické problémy sa vyskytujú, ak sú dane princípy a normy porušované.  

Cieľom príspevku nie je priniesť nové pohľady v danej problematike, naopak snaží sa 

načrtnúť stručný prierez tým, čo je to etika verejnej správy a taktiež poukázať na príklady 

etických problémov na úrovni VÚC Slovenska. Pričom sa budeme opierať o myšlienky 

významných odborníkov v danej oblasti.Podľa niektorých názorov etika, morálne správanie 

alebo ešte konkrétnejšie, morálny človek do politiky ako takej nepatrí. Politika je o snahe 

získať moc a o schopnosti s touto mocou disponovať. Pre typ politika ako ho vymedzil Weber 

vo svojom diele Politika ako povolanie, a síce ten, ktorý žije z politiky, neplatí harmonický 

vzťah politiky a etiky. Určil aj druhý typ, kde podľa neho správnym politikom je ten, kto koná 

v záujme iných, teda uprednostňuje verejný záujem pred súkromným a je ochotný niesť 

zodpovednosť za svoje činy. Existujú však aj názory iných autorov, ktorí etické správanie 

v politike považujú za akúsi symetriu, ktorá by mala fungovať pre dobro všetkých. „Bez etiky 

v politike niet spravodlivosti ani pokoja v spoločnosti, lebo pokoj a práva garantujú prosperitu 

všetkých.“ (Rusnák, 2010, In: Gluchman, 2011, s. 35) 
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Etiku verejnej správy teda považujeme za jednu z možností ako aplikovať etiku na 

špecifické prostredie verejnej správy v kontexte tzv. „módneho“ doplnku. V praxi sa 

stretávame s celým spektrom filozoficko – etických teórií: znovu oživujú Aristotelove 

koncepcie „dobrého života“. Význam aristotelovskej etiky bol teda praktický. Vzťahoval sa 

na konanie človeka, ktorého „hybný princíp je v konajúcej osobe“. Človek môže konať aj 

inak, ako konal a vymaniť sa tým zo zdanlivej fatality okolností. V prvom rade mu išlo o to 

ukázať človeku, že nadobudnúť cnosti v zmysle trvalých charakterových dispozícií ku 

konaniu je v prirodzenom záujme každého, pretože to slúži jeho dobru. Cieľom etiky je 

naučiť človeka „dobre žiť a dobre konať“ pre šťastný a vydarený život (Aristoteles, 1979, 

s. 20).  

Podľa Aristotela najvyšším cieľom, o čo má v živote ísť, je šťastie ako zvrchované dobro. 

A sledovanie šťastného života, prirodzene, nemožno prikázať, nemožno k takému cieľu ľudí 

nútiť, možno ich k nemu len usmerniť. Tým, čo poskytovalo aristotelovskej etike obsah, bola 

idea šťastia, ale nie v zmysle povinnosti starať sa o svoje šťastie, ale vo forme prostriedkov 

nevyhnutných na jeho dosiahnutie. Idea povinnosti, ustanovená ako fundament etiky, mohla 

byť totiž odôvodnená len tam, kde sa sfére morálneho vymedzoval priestor za hranicami 

záujmov a túžob subjektu (Smreková, Palovičová, 2009).  

Praktické vedenie spája etiku a politiku pričom každá z nich má vlastný predmet skúmania. 

Aristoteles bol presvedčený, že najskôr musíme porozumieť povahe konania, aby sme mohli 

správne viesť svoje činy. Etika sa zaoberá konaním jednotlivého človeka, politika je zameraná 

na to, čo je dobré pre celú obec (Suvák, 2008). Etika sa totiž „vzťahuje“ na konanie človeka 

ako jednotlivej bytosti, zatiaľ čo politika „smeruje“ k tomu, čo sa týka celej polis, t. j. celého 

štátu. V plnom rozsahu to platí aj o „hlavnom predmete“ ich skúmania, ktorým je dobro, resp. 

najvyššie dobro, lebo „hoci je najvyššie dobro jednotlivca totožné s najvyšším dobrom štátu, 

predsa sa zdá dobro štátu väčším a dokonalejším, aj keď ide o jeho nadobudnutie, aj keď ide 

o jeho zachovanie. Potešujúce je, keď ho jednotlivec dosiahne pre seba, no krajšie 

a vznešenejšie je, keď sa národ a štát dostanú tak ďaleko“ (Aristoteles, 2009, s. 20).  

Z načrtnutého chápania etiky a politiky v tvorbe Aristotela vyplýva, že etika sa podľa neho 

zaoberá dobrom jednotlivca, zatiaľ čo politika sa zaoberá dobrom štátu. S prihliadnutím na 

túto skutočnosť Aristoteles zjavne preferuje a priorizuje politiku pred etikou. Neznamená to, 

že záujem jednotlivca podriaďuje záujmu štátu. Podľa nášho názoru, z hľadiska trendov 

súčasného spoločenského a politického vývoja v moderných demokratických systémoch sú 

reflexie vzťahov morálky a politiky v tvorbe Aristotela stále viac aktuálnejšie, pretože bez 

„najvyššieho dobra jednotlivca“ nie je (a nebude) možné ani „najvyššie dobro štátu“ 

(Aristoteles).  

V nadväznosti na reflexie uvedenej problematiky rozvíjal svoje politické názory aj 

významný predstaviteľ novovekej filozofie I. Kant. Súčasťou jeho záujmu bola aj 

problematika miesta a významu morálky (etiky) v kontextoch hľadania „spravodlivého 

občianskeho zriadenia“. Kant v tejto súvislosti zdôrazňuje, že ak chce byť politika naozaj 

„ozajstnou“, t. j. „výkonnou právnou náukou“ a nielen účelovou „náukou o chytrosti“, musí 

mať a reálne prejavovať úctu k mravnosti (Kant, 1996, s. 49). Práve v dnešnej dobe absentuje 

to, čo Kant nazýva ozajstnou politikou, ktoráusiluje o spojenie toho, čo je s tým, čo má byť, 

pričom dominantné postavenie tu zjavne prináleží tomu, čo má byť, teda morálke. Ozajstná 

politika má na rozdiel od „chytráckej politiky“ niečo ako „mravný základ“ v dôsledku čoho 

možno o tejto politike hovoriť ako o „morálnej politike“. Netreba však zabúdať na 

skutočnosť, že podobne ako sa k „dokonale spravodlivému“ občianskemu zriadeniu môžu 

ľudia len približovať, tak sa môžu (len) približovať aj k skutočne „morálnej politike“.  

V prípade Kanta však ide aj o to, že ľudia by sa k „dokonale spravodlivému“ občianskemu 

zriadeniu ako aj k „morálnej politike“ mali približovať na základe uplatňovania princípov 

rozumu, slobody a spravodlivosti. V tomto kontexte je potrebné vnímať Kantove nástojčivé 
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tvrdenie: „Morálna politika“ je možná len na základe „kolektívnej jednoty zjednotenej vôle“, 

čo znamená, že tento „stav“ chcú všetci jednotliví ľudia spolu (Kant, 1996, s. 38-39). 

Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že vzťah etiky verejnej správy a všeobecnej 

(filozofickej) etiky musíme chápať ako dvojsmerný. Na jednej strane sa obracia na filozofickú 

etiku s požiadavkou zdôvodniť morálne problémy a dilemy, kým na druhej strane 

v konfrontácii s hľadaním optimálneho riešenia konkrétnych situácií predstavuje korektív 

etickej teórie s požiadavkou reformovať a kriticky prehodnocovať všeobecné etické kategórie, 

ktorými sú: zodpovednosť, povinnosť, spravodlivosť a pod. (Guitcheva, 2011, s. 309). 

Prezentuje takto teoreticko-metodologický rámec pre kritickú analýzu jej fungovania, ale aj 

východiská na riešenie problémov, spojených s vhodnou implementáciou etiky v jej 

podmienkach.  

Etické problémy na úrovni VÚC Slovenska 

Verejnú správu môžeme definovať ako správu veci verejných vo verejnom záujme. Na 

Slovensku máme takzvaný paralelný model verejnej správy, v ktorom funguje štátna správa 

ako oddelená zložka verejnej správy, ktorej druhou zložkou je samospráva. Verejná správa 

má teda dve základné zložky: prvá zložka je tvorená štátnou správou, ktorá sa delí na ústrednú 

štátnu správu; miestnu štátnu správu a špecializovanú miestnu štátnu správu. Druhú zložku 

predstavuje samospráva, ktorá sa ďalej delí na územnú samosprávu (miestna a regionálna) 

a záujmovú samosprávu (Kalajtzidis, 2010). 

Podľa slov Jána Kalajtzidisa (2010) ide o činnosť vykonávanú orgánmi štátnej správy, 

samosprávy a verejno-právnych inštitúcií pri zabezpečovaní verejných úloh. Vykonávanie 

týchto úloh činností je v demokratickom štáte regulované zákonom a sprostredkované 

prostredníctvom zamestnancov verejnej správy. Zamestnancov verejne správy, teda priamych 

vykonávateľov úloh verejnej správy môžeme na jednej strane označiť za subjekty, ktorých 

konanie je regulované právom, teda sú subjekty práva. Na druhej strane ich však považujeme 

aj za mravné subjekty, teda ich konanie je regulované aj morálkou. Konania zamestnancov 

verejnej správy, ktoré verejnosť kritizuje, aj napriek tomu, že ich činnosť nie je protizákonná, 

sú konania, ktoré porušujú morálne pravidlá:„Kritika zo strany verejnosti je teda v týchto 

prípadoch zameraná na porušovanie prijatých noriem a pravidiel upravujúcich správanie ľudí 

v spoločnosti, a to aj tých, ktoré neboli inštitucionalizované – uzákonené“(Gluchman, 2010b, 

s. 33). 

Harold F. Gortner zdôvodňoval vzrastajúci záujem o problematiku etiky verejnej správy, 

hlavne potrebou zaoberať sa otázkami služby verejnému záujmu, rozhodovaním a konaním 

uskutočňovanom pri jeho napĺňaní, ďalej upozorňoval na potrebu venovať pozornosť otázkam 

etiky verejnej správy aj pri príprave a vzdelávaní úradníkov verejnej správy a tretím dôvodom 

je podľa neho skutočnosť, že v demokratickej spoločnosti musí verejná správa tvoriť 

v spoločnosti atmosféru dôvery (Gluchman, 2010a, s. 301). Na základe vyššie uvedeného teda 

môžeme konštatovať, že pri svojom uvažovaní, rozhodovaní a konaní zamestnanci 

a funkcionári verejnej správy musia brať na vedomie aj verejný záujem, ciele verejnej 

politiky, na ktorej sa podieľajú, chápať hlavné faktory ovplyvňujúce túto politiku, dynamiku 

organizácie a osobné špecifiká jednotlivcov, s ktorými musí spolupracovať. Jedným z jeho 

hlavných návrhov je venovať najvýznamnejšiu pozornosť demokratickým hodnotám 

spoločnosti, v ktorej verejná správa funguje. 

Pojem etika sa vo väčšine prípadov používa v súvislosti s morálnymi hodnotami, normami 

a princípmi, ktoré regulujú správanie sa určitej skupiny ľudí. Vo väzbe na verejnú správu 

môžeme hovoriť o etike verejnej správy, jedná sa teda o jeden z mnohých druhov aplikovanej 

etiky. Všeobecne je možné konštatovať, že etika vo verejnej správe sa zaoberá problematikou 

žiaduceho správania pracovníka verejnej správy, takisto rozoberá zásady zlepšovania úrovne 

verejných služieb a spoločnosti vo vzťahu k správaniu sa pracovníkov ako aj stanovuje, 



 

211 

 

akými osobnosťami mali by sa snažiť byť zamestnanci verejnej správy a v neposlednom rade 

definuje všeobecne uplatňované základné abstraktné normy a hodnoty vo verejnej správe – 

ako sú prospešnosť a dobrosrdečnosť, vyvarovanie sa zlých skutkov, poctivosť, rešpektovanie 

iných osôb, sloboda, spravodlivosť, férovosť, lojalita, zodpovednosť, predvídavosť, 

zdvorilosť a mnoho ďalších (Gluchman, 2010b). 

Etika verejnej správy sa zakladá na viere v to, že etické činnosti a etické vedomie 

jednotlivcov môže mať pozitívne dôsledky na fungovanie politického/administratívneho 

systému a súčasne môže prispievať k uspokojovaniu osobných potrieb v súlade s morálnymi 

princípmi. Vymedziť etické správanie v oblasti administratívy je veľmi zložitá úloha nielen 

z dôvodu inštitucionálnych obmedzení, ale aj z dôvodu neistoty a konkurencie v zamestnaní. 

Etika vo verejnej správe sa stále nachádza v štádiu vývoja v rámci širšej oblasti verejnej 

správy (Papcunová, 2014). 

John A. Rohr je presvedčený o tom, že najlepším spôsobom integrácie etiky do prípravy 

zamestnancov verejnej správy je ich vzdelávanie v hodnotách danej krajiny. Tento názor 

zastáva z dôvodu, že zamestnanci a funkcionári verejnej správy sú povinní vykonávať moc 

v súlade s hodnotami ľudí, ktorým vládnu, resp. ktorých riadia (Gluchman, 2010a). 

Gortner je toho názoru, že na základe konfliktov princípov a hodnôt pri riešení zložitých 

problémov týkajúcich sa záujmov občanov a spoločnosti, vzrastá význam etiky vo verejnej 

správe (Gluchman, 2010a). 

Richard A. Chapman zase ponúka tvrdenie, že etika má ponúknuť limity toho, čo môže 

alebo nemôže robiť vláda, a to na základe toho, že reflektuje hodnoty spoločnosti. V rámci 

liberálne demokratickej spoločnosti má etické správanie vlády, na základe jeho presvedčenia, 

posilňovať demokratický proces zabezpečujúc, aby zamestnanci a funkcionári verejnej správy 

rešpektovali práva občanov a uskutočňovali hodnoty, ktoré sú v danej spoločnosti podstatné 

pre jej existenciu a ďalší rozvoj. Chapman v tejto súvislosti pripomína, že žijeme v modernom 

svete, kde podstatná väčšina života závisí na vláde, a preto v oveľa väčšej miere ako 

v minulosti, vystupuje do popredia etika. Riadenie krajiny je rozsiahle a zložité, preto je oveľa 

dôležitejšia úloha profesionality zamestnancov a úradníkov verejnej správy, ako tomu bolo 

v minulosti. Zastáva taktiež názor o dôležitosti kvalít jednotlivých príslušníkov tejto profesie, 

preto v ich rozhodovaní, správaní a konaní musí byť evidentné etické správanie, čo má byť 

pod kontrolou verejnosti (Gluchman, 2010a). 

Dnes môžeme konštatovať, že v dnešnej spoločnosti sa kladie čoraz väčší dôraz na 

dodržiavanie etických noriem, princípov a pravidiel. Jedným z hlavných nástrojov, ktoré na to 

slúžia je etický kódex. Vo vyspelých štátoch je samozrejmosťou, že sa kódexy uplatňujú vo 

všetkých sférach spoločnosti. V prípade Slovenska však musíme na základe analýzy, ktorú 

vypracovala filozofická fakulta Prešovskej univerzity v roku 2010, konštatovať, že 

problematika etiky a etického je ešte stále okrajovou, aj keď sa za posledné roky čoraz viac 

dostáva do povedomia verejnosti a naberá na patričnej vážnosti. 

Ako píše Gluchman: „etický kódex vo verejnej správe stanovuje a podporuje základné 

zásady a pravidlá správania sa zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré je 

každý zamestnanec povinný ctiť a dodržiavať a tak vytvárať základ budovania a udržovania 

dôvery verejnosti. Jeho účelom je vytvárať a podporovať žiaduce štandardy správania sa 

zamestnancov a zároveň informovať verejnosť o tom, aké správanie je oprávnené očakávať od 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“ (Gluchman, 2010b, s. 11). 

V prostredí verejnej správy existuje etická infraštruktúra, ktorej súčasťou je presadzovanie 

určitých etických noriem správania. V podmienkach Slovenska existujú etické štandardy 

a kódexy správania sa pre volených a výkonných pracovníkov verejnej správy. Tieto normy 

nie sú síce kodifikované, ale na druhej strane tým môžu pružnejšie reagovať na prípadné 

zmeny alebo nové okolnosti.„Dodržiavanie etických noriem nekontroluje žiadny špeciálny 
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kontrolný orgán, ale verejná mienka. Práve verejná mienka je tým nástrojom, ktorý 

¸kontroluje´ dodržiavanie etických noriem a kódexov“ (Papcunová, 2014, s. 468). 

Etickú infraštruktúru môžeme definovať ako súbor nástrojov a postupov zameraných na 

elimináciu nežiaduceho správania a orientovaných na vytváranie motivácie pre správne 

a maximálne etické konanie. Vytvorenie efektívne fungujúcej etickej štruktúry vedie 

k utvoreniu takého prostredia, ktoré poskytuje rámec znalostí príslušných procesov a pravidiel 

fungovania organizácie. Na základe nich potom zamestnanci verejnej správy môžu 

posudzovať a zvažovať správnosť alebo nesprávnosť svojho konania (Papcunová, 2014). 

Slimáková uvádza, že:„etická infraštruktúra verejnej správy je zložená z ôsmych prvkov 

a plní tri funkcie: politický záväzok, záujem a odhodlanie vybudovať a udržiavať etickú 

infraštruktúru, etický kódex, mechanizmy profesionálnej socializácie, koordinačná jednotka 

na etiku, podporné podmienky verejnej služby, efektívny právny rámec, efektívne 

zodpovednostné mechanizmy, aktívna občianska spoločnosť“ (Geffert, 2011, s. 63).  

Ako uvádza Kvašňáková (2012), výkon verejnej správy má byť uskutočňovaný v záujme 

verejnosti, teda klienta. Domnieva sa, že práve cieľavedomé budovanie etického prostredia, 

predovšetkým prostredníctvom etickej infraštruktúry a etického vzdelávania, je možné 

dosiahnuť zlepšenie, nevynímajúc jasné definovanie všeobecne platných noriem a hodnôt 

verejnej správy, medzi ktoré patria prospešnosť, spravodlivosť, solidarita, vzájomná 

tolerancia, zodpovednosť, rešpektovanie druhých, poctivosť, zdvorilosť, taktnosť, lojalita 

a mnohé ďalšie. 

Vybrané príklady etických problémov na úrovni VÚC Slovenska 

V lete roku 2003 bol z iniciatívy Transparency Internacional Slovensko uskutočnený 

pravdepodobne prvý rozsiahly prieskum verejnej mienky zameraný na zisťovanie rozšírenia 

korupcie na samosprávnej úrovni. Prieskum vyhotovila agentúra Focus. 

Medzi najčastejšie oblasti, v ktorých podľa prieskumu dochádza ku korupcii alebo 

klientelizmu, patrí hlavne oblasť obsadzovania pracovných miest, takto odpovedalo 51 % 

respondentov. Korupciu, respektíve klientelizmus v oblasti predaja obecných, mestských 

pozemkov a oblasť vydávania rôznych druhov povolení uviedlo 40 % respondentov. Približne 

tretina opýtaných tiež uviedla nasledujúce oblasti korupcie alebo klientelizmu: 

 prenájom nebytových priestorov – 33 %, 

 verejné obstarávanie – 33 %, 

 stavebné konania – 32 %. 

Viac ako štvrtina opýtaných taktiež uviedla prenájom bytov (27 %) a predaj bytov do 

osobného vlastníctva (26 %) (Transparency, 2004). 

V závere výskumu autori uvádzajú, že predložené výsledky a ich interpretácie poukazujú 

na význam spracovania výskumu zameraného práve na etiku vo verejnej správe. Problematika 

vnímania etických otázok týkajúcich sa chodu skúmaných úradov v sebe odráža 

komplikovanosť dodržiavania formálnych i neformálnych pravidiel a prijatých noriem. 

Predmetom daného výskumu bolo 183 klientov a 136 zamestnancov vybraných mestských 

úradov a vyšších územných celkov na východnom Slovensku (Kvašňáková, 2012). 

Pozrieme sa na tri oblasti z daného výskumu, ktoré nás pri skúmaní etických problémov 

VÚC zaujímajú, a to klientelizmus a korupcia na skúmaných úradoch, vzájomné vzťahy 

zamestnancov a klientov a existencia etických regulatívov vo verejnej správe. 

Autori prieskumu sa na tento negatívny fenomén pozerali z dvoch uhlov pohľadu. 

Z pozície zamestnancov, ktorý majú slúžiť klientom a držia v rukách moc nad právami 

a slobodami klientov a taktiež z pozície ich klientov. 

Časť dotazníka sa týkala otázok transparentnosti/netransparentnosti správania kolegov na 

úrade alebo predstaviteľov úradov. Z pohľadu zamestnancov sa tento negatívny fenomén 
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nepotvrdil. 89,5 % z nich totižto nesúhlasí s tým, že by ich kolegovia žiadali pre urýchlenie 

konania úplatok, to potvrdzovali aj odpovede klientov. Len 1,5 % zamestnancov súhlasilo 

s domnienkou odborníkov, že ich kolegovia vyžadujú na urýchlenie konania úplatok 

a rovnako 1,5 % si to myslí aj o svojich kolegoch. 85 % opýtaných zamestnancov je však 

presvedčená, že ich nadriadení si nevyžadujú za žiadne rozhodovanie úplatok (Kvašňáková, 

2012). 

83 % klientov nikdy neponúklo úradníkovi úplatok a 9 % z opýtaných klientov deklarovalo 

hoci len hypotetickú prítomnosť uplácania na skúmaných úradoch. Tieto údaje však môžu byť 

skreslené tým, že sa respondenti obávali do anonymného dotazníka napísať pravdu, čo nám 

môže naznačovať aj ten fakt, že podľa autorov analýzy boli niekedy odpovede v tejto oblasti 

skúmania protirečivé. Z dôvodov, kvôli ktorým zamestnanci najčastejšie žiadali úplatok 

prevládali: urýchlenie správneho konania; aby sa ich prípadu ujal konkrétny zamestnanec; 

a aby konkrétny úradník rozhodol v neprospech protivníka uplácajúceho klienta (Kvašňáková, 

2012).Vo všeobecnosti klienti hodnotili, že úradníci verejnej správy na Slovensku sú ústretoví 

k požiadavkám klientov a snažia sa im všestranne pomôcť. 77 % zamestnancov oproti 49 % 

opýtaných klientov úradov sa vyjadrilo, že ich kolegovia vychádzajú svojim klientom 

v ústrety, prejavujú k nim úctu a rešpekt, správajú sa k nim slušne a príjemne, snažia sa ich 

vybaviť čo najskôr (Kvašňáková, 2012). 

Aj napriek tomu, že existujú základné etické normy vo verejnej správe, iba polovica 

skúmaných zamestnancov má o nich vedomosť, to znamená, že pozná etické regulatívy 

a normy pre svoju prácu. Až 70 % opýtaných zamestnancov priznalo, že nemá, respektíve 

nevie, kde môže nájsť informácie na riešenie dilem vyplývajúcich z ich každodennej praxe 

(Kvašňáková, 2012).  

Záver 

Záver tohto príspevku je venovaný úvahám, ako by bolo možné predísť etickým 

problémom na úrovni VÚC Slovenska. VÚC je oblasť verejnej správy, ktorá sa priamo týka 

každého z nás, komunálna politika by sa mala realizovať v prospech občanov a ako uvádza 

Papcunová, práve verejná mienka má byť tým nástrojom, ktorý má dbať o to, aby boli 

dodržiavané etické normy a kódexy. Samotná existencia týchto noriem a kódexov je veľmi 

málo, lebo stále je tu možnosť ich nedodržania a to najmä z dôvodu, že neetické správanie 

a neetické hospodárenie úradníkov nekontroluje žiaden špeciálny orgán. Preto by to mala byť 

úloha práve nás občanov, ktorých sa to priamo dotýka.  

Ako však vieme, občianska participácia v rámci Slovenskej republiky nezažíva práve 

najlepšie obdobie, preto navrhujeme zriadenie špeciálneho kontrolného orgánu, ktorý by sa 

zaoberal dodržiavaním etickým princípov a noriem v rámci samosprávy. Takýto orgán by mal 

prispieť k zlepšeniu situácie. Mal by byť tvorený občianskou verejnosťou, aj priamo 

úradníkmi. Zložený by mal byť zo 70 % občianskej verejnosti a zvyšných 30 % by tvorili 

priamo úradníci. Takto by malo byť zabezpečené, aby tento orgán zámerne neprehliadal 

etické problémy v samospráve. Členovia by mali byť vyberaní občanmi, aby sa zamedzilo 

politickým nomináciám.  

Úlohou takého orgánu by bolo dohliadať na dodržiavanie etických noriem a to aj priamo 

v teréne, neohlásenými kontrolami na úradoch, ktoré by boli anonymné. Teda člen 

kontrolného orgánu by prišiel na úrad ako klient a priamo zisťoval nielen dodržiavanie 

etickým noriem, ale aj etické a morálne hodnoty úradníkov. Priamo by takto mohol skúsiť 

motivovať úradníka, aby jeho záležitosť kladne vybavil, tým pádom by sám zistil ako sa daný 

úradník zachová. Taktiež by sa realizovali prieskumy u klientov. Takúto formu kontroly dnes 

už využívajú mnohé súkromné firmy. Náplňou tohto orgánu by bolo taktiež kontrolovať 

nominácie na posty v rámci VÚC a to hlavne z dôvodu, aby sa zamedzilo dosadzovaniu 

členov rodiny do funkcií. 
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Samozrejme si uvedomujeme, že aj pri týchto všetkých opatreniach by naďalej zostával 

priestor pre výskyt etických problémov, avšak neurobiť nič by podľa nášho názoru bolo oveľa 

horšie. Takýmto spôsobom by sme sa aspoň pokúsili o zlepšenie situácie.  

Musíme však v závere konštatovať, že korupcia, klientelizmus a ostatné etické problémy 

nie sú problémom iba úradníkov, ale aj každého z nás. Mnoho krát sú to práve občania, ktorí 

sa takýmto nevhodným spôsobom snažia docieliť splnenie svojich požiadaviek. Preto je na 

každom z nás, ako sa k tomu postavíme. Ak každý prispeje svojou čiastkou, môže dôjsť 

k zlepšeniu. Totiž etika verejnej správy nemá na Slovensku dlhú tradíciu. Otázky etickej 

dimenzie v podmienkach riadenia vecí verejných nadobúdajú čoraz väčší význam aj na 

základe vytvárania kvalitatívne nového demokratického celoeurópskeho priestoru. K jej 

vzniku dochádza na pozadí globalizácie, s čím ide ruka v ruke aj „spoločenská objednávka“ 

na ich riešenie. V tejto súvislosti si musíme uvedomiť, že zákon v dnešnej podobe nie je 

dostatočne pružný, aby vedel riešiť niektoré zložité situácie v celej ich šírke. Etika pomocou 

racionálneho zdôvodnenia a argumentovania totiž predstavuje jedinú možnosť ako riešiť stret 

konfliktných hodnôt, najmä ak nastane požiadavka uprednostniť verejný záujem pred 

individuálnym. A teda verejný záujem považujeme za morálny pilier etiky verejnej správy. 

LITERATÚRA 

Aristoteles. (1979). Etika Nikomachova. 1. Vyd. Bratislava: Pravda.  

Aristoteles. (1988). Politika. Bratislava: Pravda.  

Aristoteles. (2009a). Etika Nikomachova. Praha: Rezek.  

Aristoteles. (2009b). Politika. Bratislava: Kalligram.  

CPHR. (2014a). Výsledky Hodnotenia samosprávnych opatrení (HSO) v regiónoch SR za 
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Abstrakt 

Cieľom príspevku je poukázať na nevyhnutnosť vytvárania a využívania kontaktov pri výkone funkcie 

starostu obce v Slovenskej republike. Bola využitá metóda dotazníka. Počet respondentov 

zúčastnených na výskume bol 787 starostov obcí Slovenskej republiky. Zistená bola vysoká schopnosť 

vytvárať a využívať kontakty u starostov obcí v Slovenskej republike. Zisťovaný bol aj vzťah 

schopnosti vytvárať a využívať kontakty a vybraných sociálno-demografických premenných. 

Kľúčové slová: starosta; schopnosť vytvárať kontakty; schopnosť využívať kontakty 

Abstract 

Aim of the contribution is to point on necessary of ability to create and use contacts in mayor´s 

performance in the Slovak Republic. The questionnaire was used. The 787 respondents were 

participated. The high level of ability to create and use contacts was found out. The relationship 

between ability to create and use contacts and socio-demographic variables was found out. 

Key words: mayor; ability to create contacts; ability to use contacts 

Úvod 

Starosta obce je volený funkcionár miestnej samosprávy, od ktorého sa očakáva, že bude 

ochotný a profesionálne schopný pracovať v prospech rozvoja obce, ako aj potrieb a záujmov 

jej obyvateľov (Palúš, Jesenko, Krunková, 2010). Starosta ako jeden z orgánov obce je 

upravený v čl. 69 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky, ktorý vyjadruje, že 

„starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe 

všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné 

obdobie. Starosta obce je výkonným orgánom obce; vykonáva správu obce a zastupuje obec 

navonok.“ Postavenie starostu upravuje § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Podľa ods. 1 tohto ustanovenia je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce 

starosta. Starosta obce pri výkone svojich právomocí požíva status verejného činiteľa, čo mu 

zabezpečuje nielen zvýšenú trestnoprávnu ochranu, ale aj špeciálnu trestnoprávnu 

zodpovednosť (Kantorová, 2009).  

Činnosť starostu ako manažéra zasahuje významne do fungovania obce. Starosta 

usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

a obecnej rady. Svojimi rozhodnutiami ovplyvňuje rozvoj obce, aktivitu a činnosť organizácií, 

ktoré obec zriadila, aktivizuje obyvateľov, ale taktiež vytvára podmienky pre sociálny, 

ekonomický a územný rozvoj obce.Starosta ako manažér je v interakcii s prostredím, s ľuďmi 

v obci, získava sociálne informácie a interpretuje ich. Starosta obce by mal disponovať 

interpersonálnymi schopnosťami. Medzi týmito schopnosťami dominuje schopnosť starostu - 
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manažéra viesť ľudí a motivovať ich, komunikovať s nimi, schopnosť riešiť konflikty 

a podporovať tímovú prácu.Starosta má disponovať taktiež schopnosťou adekvátne spracovať 

sociálne informácie a efektívne ich využiť. Nemenej dôležitou schopnosťou je aj vytváranie 

nových kontaktov pre obec a schopnosť ich trvalého udržania a využitia v prípade potreby pre 

obec. Pod pojmom kontakt autorka príspevku rozumie bezprostredný aj sprostredkovaný 

interpersonálny styk, na základe ktorého vzniká interakcia a formujú sa vzťahy medzi 

jednotlivcami v sociálnom kontexte.  

Od tejto schopnosti vytvárať, udržiavať a využívať kontakty je odvíjaná úroveň sociálnej 

kompetentnosti a úspešnosť práce starostu obce, tiež úroveň poskytnutých služieb. Ako 

uvádza Saksunová (2014), služba občanovi je špecifický produkt, preto hodnotenie úrovne 

kvality takto poskytnutýchslužieb je zložité. Problém spočíva najmä vo variabilite služieb 

a rôznorodosti zákazníkov – občanov, ktorí do organizácie pre službu prichádzajú. 

Dôležitosť interpersonálnych kompetentností v práci manažéra, obzvlášť vo verejnej 

správe dokazujú aj výsledky dánskej štúdie (Hildebrandt, 2005) na vzorke 1342 manažérov vo 

verejnej správe. Manažéri zaradili interpersonálne kompetentnosti na tretie miesto 

najdôležitejších schopností potrebných k práci manažéra.  

Nemecký autor Gisevius (1999) vo svojej štúdii Der neue Bürgermeister uvádza, že už pri 

predstavení kandidátov na výkon funkcie starostu sú dôležité osobnostné charakteristiky 

a kvality kandidáta a medzi jednu z nich zaradil aj schopnosť blízkeho kontaktu s obyvateľom 

obce. 

Schopnosť starostov vytárať a využívať kontakty je predmetom empirickej štúdie 

prezentovanej v príspevku. 

Metóda 

Na zistenie miery schopnosti vytvárať a využívať kontaktyboli využité otázky od autorov 

Mühleisen a Oberhuber (2008). Dotazník obsahuje 8 výrokov (napr: Mám dobré kontakty 

s inými ľuďmi, Udržujem rovnakú mieru starých a nových priateľstiev, Zdieľam svoje 

kontakty s ostatnými). Respondent posudzuje odpovede na 7 bodovej Likertovej škále 

(1-vystihuje ma to veľmi slabo, 5 - vystihuje ma to veľmi dobre). Dosiahnuté skóre sa môže 

pohybovať od 8 do 40 bodov, kde 8 bodov vyjadruje neschopnosť vytvárať a využívať 

kontakty a 40 bodov schopnosť vytvárať a využívať kontakty. Reliabilita faktora bola 

zisťovaná ako vnútorná konzistencia položiek vypočítanou hodnotou Cronbachovej alfy α = 

0,905. Výsledky výskumu boli spracované pomocou štatistického softvéru SPSS 21. 

Výskumný súbor tvoril základný súbor objektov. Podľa Štatistického úradu Slovenskej 

republiky bolo k 31. 01. 2015 na území Slovenskej republiky 2753 obcí (k 1.1.2016 ich je 

2751, dve obce získali štatút mesta). Komunálne voľby sa v Slovenskej republike konali 

15.11.2014. Oslovení boli starostovia všetkých 2753 obcí na území Slovenskej republiky.  

Respondentmi výskumu (výskumná vzorka) boli starostovia obcí Slovenskej republiky. 

Respondentom bol zaslaný dotazník elektronickou formou z dôvodu finančnej a časovej 

nenáročnosti. Zber údajov bol realizovaný v dvoch kolách z dôvodu získania väčšieho počtu 

respondentov, a to v mesiacoch október až december 2015. Spôsob získavania dát bol 

zabezpečený IT špecialistom. Od 3.11.2015 do 10.11.2015 bolo realizované prvé kolo 

oslovenia starostov. V prvom kole odpovedalo 469 respondentov, s výskumom však súhlasilo 

456 respondentov. Od 30.11.2015 do 7.12.2015 bolo realizované druhé kolo oslovenia 

starostov. V druhom kole odpovedalo 346 respondentov, s výskumom však súhlasilo 331 

respondentov. Celkovo bolo zaslaných 8209 emailov pre 2753 obcí na území Slovenskej 

republiky. Každej z 2753 obcí bol zaslaný aspoň 1 e-mail.  

K dátumu 23.12.2015 odpovedalo celkovo 815 respondentov, s výskumom však súhlasilo 

a aj sa ho zúčastnilo 787 respondentov, čo predstavuje 28,5 % návratnosť. Každý respondent 
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vyplnil všetky položky dotazníka. Úvodným textom boli respondenti informovaní 

o výskumnom zámere, o anonymite a požiadaní o poskytnutie súhlasu s účasťou na výskume. 

Výskumnú vzorku podľa sociálno-demografických charakteristík tvorilo viac mužov 

(67,6 %), len tretinu (32,4 %) všetkých starostov tvoria ženy starostky. Najvyšší počet 

respondentov mávysokoškolské vzdelanie (51,5 %).Väčšina respondentov/starostov má 

skúsenosti s výkonom tejto funkcie. Vo funkcii starostu obce viac ako 3 funkčné obdobia je 

334 respondentov (42,4 %). Priemerný vek je 49,5 rokov (štandardná odchýlka 8,84), 

mediánovou hodnotou bol vek 51 rokov. Najmladší respondent dosiahol 26 rokov a najstarší 

79 rokov. Z hľadiska veku možno konštatovať, že väčšinastarostov zapojených do výskumu 

(n 427; 54 %) sú v seniorskom veku od 50 do 67 rokov. Z celkového počtu obcí zapojených 

do výskumu (n 787) je 318 v kategórii do 500 obyvateľov (40,4 %).  

Výsledky 

Bezprostrednosť a ľahkosť pohybovať sa v sociálnych vzťahoch a byť úspešný 

v nadväzovaní kontaktov s novými ľuďmi je neoddeliteľnou súčasťou výkonu funkcie 

starostu obce. Vo vysokej miere tejto kompetentnosti sa odráža napr. spontánnosť 

kontaktovať neznámu osobu, ale aj umenie prelomiť ticho v konverzácii a schopnosť vedieť 

identifikovať príležitosti pre rozhovor.  

Starosta - manažér obce vystupuje ako koordinátor pomerne veľkého počtu vzťahov, ktoré 

musí udržiavať s jednotlivcami a skupinami mimo obce, ale aj v obci. V schopnosti vytvárať 

kontakty sa najzreteľnejšie prejavuje interpersonálna rola manažéra, napr. starosta ako 

reprezentant, oficiálny predstaviteľ obce. Schopnosť vytvoriť nový kontakt a vzťah by mal 

starosta obce vedieť v každej interpersonálnej situácii. Ak je starosta schopný vytvárať 

kontakty a vzťahy s interným prostredím obce a osobitne s externým prostredím, prináša to 

obci úžitok. Podľa Koreňovej (2015) je interným zákazníkom obce iný riadiaci pracovník 

alebo zamestnanec obecného úradu. Externým zákazníkom sú najmä občania, verejné 

a súkromné organizácie a pod. V dnešnej dobe je aj kariéra jedinca závislá na kvantite 

a kvalite kontaktov a vzťahov, tzn. aj kariéru starostu ovplyvňujú sociálne kontakty a vzťahy.  

Americký psychológ Milgram (1967) vo svojej štúdii Fenomén malého sveta uviedol, že 

každý kontakt bude raz v živote užitočný z dôvodu, že sa všetci na svete poznáme cez 

6 prostredníkov. Prostredníci sú ľudia, ktorí nás spájajú navzájom. Je dôležité mať 

vybudovanú kvalitnú sieť kontaktov, ktorá zahŕňa aktuálne aktívne, ale aj momentálne 

neaktívne kontakty. V kvalitne vybudovanej sieti je aktivizácia akéhokoľvek kontaktu rýchla. 

Každý kontakt vo vytvorenej sieti je dôležitý a kľúčový – obzvlášť v turbulentnom prostredí, 

kde ani kariéra bez kontaktov nefunguje. 

Vedieť komu zavolať a na koho sa obrátiť zabezpečí pri výkone funkcie rýchle vyriešenie 

problémov a situácií. Výhodou vybudovaných sietí v pozícii starostu je získavanie nových 

nápadov pre rozvoj obce a pravidelné poskytovanie informácií od partnerov v sieti, vzájomná 

podpora a vzájomná výmena informácií o dianí v samosprávach obcí. Vzniká taktiež priestor 

pre neformálne rozhovory. V niektorých situáciách nie je podstatné, čo starosta vie, stačí, že 

vie na koho sa obrátiť.  

Zaujímala nás miera schopnosti starostov obcívytvárať a využívať kontakty.Preukázaná 

vysoká miera schopnosti vytvárať a využívať kontakty bola identifikovaná u 630 starostov 

obcí (80,1 %). Podľa subjektívneho posúdenia vykázalo 157 starostov (19,9 %) nízku mieru 

schopnosti vytvárať a využívať kontakty. Môže to znamenať, že títo starostovia majú problém 

vychádzať dobre s inými ľuďmi, stojí ich to veľa námahy. Trvá im dlho, kým ostatných dobre 

spoznajú a mávajú problém pri nachádzaní vhodných tém na rozhovor. Dôsledkom nízkej 

miery vytvárať a využívať kontakty môže byť aj nefunkčnosť obce, pretože ak je v obci 

potrebné vyriešiť situáciu, starosta nevie na koho sa obrátiť.  
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Zisťovali sme tiež, aká je miera schopnosti vytvárať a využívať kontakty podľa sociálno-

demografických charakteristík (vek, pohlavie, vzdelanie, funkčné obdobie a veľkosť 

obce)starostov. Výsledky uvádzame v tabuľkách 1 až 5 a podrobnejší popis obsahu 

jednotlivých tabuliek je uvedený v časti diskusia.  

Tabuľka 1  Schopnosť vytvárať a využívať kontakty podľa veku starostov 

schopnosť vytvárať a využívať kontakty 

 

vek 

nízka miera vysoká miera celkom 

n % n % n % 

>46 r. 51 18,9 219 81,1 270 100 

47-54 r. 38 14,7 221 85,3 259 100 

55< 68 26,4 190 73,6 258 100 

spolu 157 19,9 630 80,1 787 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Tabuľka 2  Schopnosť vytvárať a využívať kontakty podľa pohlavia starostov 

schopnosť vytvárať a využívať kontakty 

 

pohlavie 

nízka miera vysoká miera celkom 

n % n % n % 

muž 106 19,9 426 80,1 532 100 

žena 51 20,0 204 80,0 255 100 

spolu 157 19,9 630 80,1 787 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Tabuľka 3  Schopnosť vytvárať a využívať kontakty podľa vzdelania starostov 

schopnosť vytvárať a využívať kontakty 

 

vzdelanie 

nízka miera vysoká miera celkom 

n % n % n % 

stredoškolské 101 23,6 281 73,6 382 100 

vysokoškolské 56 13,8 349 86,2 405 100 

spolu 157 19,9 630 80,1 787 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Tabuľka 4  Schopnosť vytvárať a využívať kontakty podľa funkčného obdobia starostov 

schopnosť vytvárať a využívať kontakty 

 

funkčné obdobie 

nízka miera vysoká miera celkom 

n % n % n % 

prvé 42 19,4 175 80,6 217 100 

druhé 52 22,0 184 78,0 236 100 

tri a viac 63 18,9 271 81,1 334 100 

spolu 157 19,9 630 80,1 787 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tabuľka 5  Schopnosť vytvárať a využívať kontakty podľa veľkosti obce, v ktorej starostovia 

pôsobia 

schopnosť vytvárať a využívať kontakty 

 

veľkosť obce 

nízka miera vysoká miera celkom 

n % n % n % 

>500 obyv. 69 21,3 255 78,2 324 100 

501-1000 obyv. 50 22,3 174 77,7 224 100 

1001 obyv.< 38 15,9 201 84,1 239 100 

spolu 157 19,9 630 80,1 787 100 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Diskusia 

Starostovia posúdili svoju schopnosť vytvárať a využívať kontakty vo vysokej miere. 

Tento výsledok bol zistený pri všetkých sociálno-demografických charakteristikách. 

Podľa údajov v Tabuľke 1, nízka miera schopnosti vytvárať a využívať kontakty bola 

zistená v najstaršej vekovej kategórii starostov obcí (n 68; 26,4 %). Starostovia vo vekovej 

kategórií do 46 rokov (n 219; 81,1 %) prevažujú v schopnosti vytvárať a využívať kontakty. 

Pre mladšiu skupinu obyvateľov je charakteristické udržiavanie kontaktov nielen osobne, ale 

aj prostredníctvom internetu. Masovokomunikačné technológie a sociálne siete využívané 

mladšou generáciou prispievajú k zdieľaniu kontaktov. Pre zaujímavosť uvádzame aj zistenie 

prieskumu Kravčákovej, Kozelovej a Župovej (2015) - len 76 z celkového počtu 176 miest 

Slovenska a mestských častí Bratislavy a Košíc majú aktívne konto na najznámejšej sociálnej 

sieti. Dôvodom môže byť aj to, že starší ľudia sa už od okolia izolujú, nepotrebujú 

spoločenské akcie, prerušujú kontakty s priateľmi, sústreďujú sa viac na rodinu.  

Výsledky boli posudzované aj z hľadiska pohlavia (tabuľka 2). Predpokladali sme výrazné 

rozdiely v schopnosti vytvárať a využívať kontakty v prospech žien. Očakávanie vychádzalo 

z výskumu Baumgartnera a Zaharovej (2011), podľa ktorého sa ženy ľahšie pohybujú 

v sociálnych vzťahoch. Výsledky nášho výskumu potvrdili nevýrazné rozdiely v prospech 

žien. 

Jedným zo sledovaných znakov bolo aj vzdelanie. Viac vysokoškolsky (n 349; 86,2 %) ako 

stredoškolsky (n 281; 73,6 %) vzdelaných starostov vykazuje vysokú mieru schopnosti 

vytvárať a využívať kontakty. Výsledok môže byť spôsobený aj tým, že na vysokej škole 

dochádza k rozšíreniu kontaktov, vzťahy sa navzájom upevňujú, a topočas celého štúdia 

(tabuľka 3). 

Najčastejšie sa vysoká miera vytvárať a využívať kontakty vyskytovala u starostov 

v treťom funkčnom období (n 271; 81,1 %) – tabuľka 4. Výsledok považujeme za logický. 

Počas viacročnej praxe vo výkone funkcie starosta rozšíril sieť kontaktov. Ukázalo sa, že 

schopnosť vytvárať a využívať kontakty determinuje prax.  

Podľa veľkostných kategórií obcí prezentovaných v tabuľke 5, vysokú mieru schopnosti 

vytvárať a využívať kontakty dosiahli výraznejšie starostovia v kategórii nad 1001 

obyvateľov (n 201; 81,4 %). Starosta veľkej obce vykonáva funkciu v súčinnosti s obecným 

zastupiteľstvom, ktoré je vo väčších obciach tvorené vyšším počtom poslancov. 

Administratíva obecného úradu je zabezpečená personálne lepšie ako v malej obci. 

Prostredníctvom väčšieho počtu ľudí sa vytvárajú nové kontakty a zdieľajú sa kontakty medzi 

sebou. 
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Záver 

Na základe výsledkov konštatujeme, že vysoká miera vytvárať a využívať kontakty bola 

zistená najčastejšie u starostiek vo veku od 47 do 54 rokov, s absolvovaným vysokoškolským 

vzdelaním, v treťom (a viac) funkčnom období a vo veľkých obciach s počtom obyvateľov 

nad 1001. Uvedomujeme si limity nášho výskumu v podobe lepšieho sebaposúdenia miery 

schopnosti vytvárať a udržiavať kontakty starostami obcí. Výsledky výskumu však odrážajú 

skutočnosť miery schopnosti vytvárať a využívať kontakty starostov obcí na Slovensku. Táto 

interpersonálna kompetentnosť je pre výkon funkcie starostu obce nevyhnutná.  
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