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Predhovor 

Dňa 17. februára 2016 sa na pôde Fakulty verejnej správy uskutočnil prvý ročník 

vedeckej konferencie doktorandov pod názvom „Teória a prax verejnej správy“. V 

priestoroch Fakulty verejnej správy, privítala účastníkov konferencie vo veľkej zasadačke 

na úvodnom zasadnutí pani dekanka doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. spolu s 

prodekanom pre rozvoj a doktorandské štúdium prof. JUDr. Igorom Palúšom, CSc. a  

vedúcimi sekcií. Po privítaní sa všetci účastníci rozdelili do troch sekcií: právnej sekcie, 

politologickej sekcie a sociálno- ekonomickej sekcie.  

Každá sekcia bola odborne usmerňovaná skúsenými garantmi v danej oblasti a to 

pánom prof. JUDr. Igorom Palúšom, CSc. ako vedúcim právnej sekcie, pani doc. PhDr. 

Máriou Adamcovou, PhD. ako vedúcou politologickej sekcii a pani prof. Ing. Viktóriou 

Bobákovou, CSc. ako vedúcou sociálno- ekonomickej sekcie. Celkovo sa na konferencii 

zúčastnilo 30 doktorandov zo šiestich fakúlt univerzít z celého Slovenska, a to z Fakulty 

sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, z Právnickej fakulty Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici, z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a z 

Právnickej fakulty, Filozofickej fakulty a Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach.  

Konferencia prebiehala v dvoch hlavných častiach v príslušných sekciách počas 

celého dňa, kedy účastníci predstavovali svoje príspevky rozmanitých odborných tém, 

obohacujúce teóriu a prax verejnej správy. Po odprezentovaní príspevkov sa pod vedením 

garanta príslušnej sekcie viedla hlbšia diskusia, ktorá priniesla mnoho dôležitých 

postrehov, názorov, skúseností a poznatkov pre všetkých účastníkov. Pevne veríme, že 

prvý ročník predstavuje úspešný štart pre nastolenie dlhoročnej tradície, prostredníctvom 

ktorej bude fakulta na svojej pôde vítať v nasledujúcich rokoch účastníkov v stále väčšom 

počte. 
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Členstvo malých obcí v miestnych akčných 

skupinách v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 

2013 

(Prípadová štúdia obec Malé Zálužie) 

Membership of small municipalities in local action 

groups in the Rural Development Programme 2007 - 

2013 

(Case study of municipality Malé Zálužie) 

Mahuliena Sochorová 

Abstract: 

One of the possibilities how to get funding for a small municipality of 500 inhabitants, 

is a membership in the local action group. Associating with other municipalities is one 

of the ways how to solve the problems with development of the small municipalities. 

This paper points out the advantages and disadvantages of membership of the small 

municipality in the local action group. In Slovak republic, 544 municipalities were 

associated in local action groups through the Rural Development Programme in 

2007-2013 period, through OS 4 - LEADER. 206 municipalities in local action gorups 

in Slovakia were small municipalities to 500 inhabitants. Paper uses the example of 

the municipality Malé Zálužie, which was in this period a part of the NGO Mikroregión 

RADOŠINKA. This is the way how the small municipality can invest into its 

development. This can compensate the potential disadvantages in the whole system 

of functioning of the local action groups. 

Keywords: municipality, local action group, LEADER, Rural Development 

Programme 2007 – 2013, Malé Zálužie 

Úvod 

Vstupom Slovenskej republiky v roku 2004 do Európskej únie sa obciam 

otvorili dvere k novým možnostiam získavania finančných prostriedkov na ich rozvoj. 

Jednou z možností bol aj Program rozvoja vidieka 2007 – 2013, ktorý sa zameriaval 

na podporu vidieckych oblastí a v OS 4 LEADER na tvorbu miestnych akčných 

skupín.  

Združovanie obcí do mikroregiónov, resp. miestnych akčných skupín je jednou 

z možností, ako malým obciam umožniť zvýšenie sociálno-ekonomického rozvoja 
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územia obcí a tiež zvýšenie životnej úrovne obyvateľov obcí. Prístup LEADER 

predstavuje uplatnenie špecifického prístupu v rámci politiky rozvoja vidieka EÚ. 

Jeho úlohou je mobilizovať subjekty na najnižších úrovniach (obce, občanov, 

podnikateľov) v rámci území členských štátov Európskej únie.1  

Cieľom príspevku je poukázať na zmysel členstva v miestnej akčnej skupine 

pre malú obec. V prvej časti článku sa poukazuje na zastúpenie obcí v miestnych 

akčných skupinách v rámci celého územia Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 

2013. Pozornosť sa sústreďuje na malé obce (za malú obec je považovaná obce do 

500 obyvateľov). V druhej časti príspevku sa poukazuje na príklade obce Malé 

Zálužie na pozitíva a negatíva členstva v OZ Mikroregión RADOŠINKA, ktorej bola 

obec členom v období 2007 – 2013. 

V prvej časti príspevku vychádzame najmä z analýzy informácií o miestnych 

akčných skupinách zo stránky Národnej siete rozvoja vidieka. V druhej časti čerpáme 

informácie predovšetkým z podkladov obce Malé Zálužie a z rozhovoru so starostkou 

obce, pričom sa zameriame na stručné zhodnotenie pozitív a negatív členstva malej 

obce v miestnej akčnej skupine.  

1. Program rozvoja vidieka 2007- 2013 (PRV 2007 - 2013)

V oblasti rozvoja vidieka Slovenská republika aktívne aplikovala Program 

rozvoja vidieka 2007 - 2013, pomocou ktorého mohla čerpať finančné prostriedky z 

Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka. Nariadením rady (ES) č. 

1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) je definovaný tzv. 

konvergenčný cieľ, ktorý je určený pre najmenej rozvinuté regióny členských štátov.2 

Na Slovensku zodpovedajú konvergenčné regióny územnému deleniu NUTS II, 

patria tam všetky oblasti Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja.  

Medzi hlavné ciele programu bolo zaradené zvýšenie konkurencieschopnosti 

poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, zlepšenie stavu 

životného prostredia krajiny a skvalitnenie života vo vidieckych oblastiach a 

diverzifikácia vidieckeho hospodárstva.3 Program sa realizoval v nasledovných 4 

osiach: OS 1 – Zvýšenie konkurencie schopnosti poľnohospodárstva a lesného 

hospodárstva – cieľom bolo zvýšiť konkurencieschopnosť agropotravinárskeho a 

lesného hospodárstva. OS 2 – Zlepšenie životného prostredia a krajiny – cieľom bolo 

vytvoriť multifunkčné poľnohospodárske a lesnícke systémy s priaznivým dosahom 

na životné prostredie, prírodu a vzhľad krajiny, OS 3 – Kvalita života vo vidieckych 

oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva – cieľom bolo zvýšiť 

zamestnanosť na vidieku a podporiť rozvoj obcí. OS 4 - LEADER – cieľom bolo 

1 Kým sa na Slovensku LEADER prvýkrát začlenil do Programu rozvoja vidieka SR v programovom 

období 2007 – 2013, v západnej Európe bol aplikovaný už od 90. rokov 20. storočia. 
2 Nariadenie rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), 2005 
3 Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, 2007, s. 56 
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budovať a rozvíjať miestne partnerstvá a využiť vnútorného rozvojového potenciálu 

vidieka.4 

Finančné prostriedky mali možnosť čerpať miestne akčné skupiny ako celok a 

tak rozvíjať geografickú oblasť, kde majú svoju územnú pôsobnosť. Tieto ciele boli 

zadefinované a realizované pomocou Programu rozvoja vidieka. Programy sa 

vytvárali v spolupráci s Európskou komisiou a členskými štátmi. Usmernenia pre 

politiku rozvoja vidieka prijímala Rada EÚ, na národnej úrovni ho usmerňovalo 

Ministerstvo pôdohospodárstva.  

2. Princípy prístupu/metódy LEADER

Prístup LEADER v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 bol prvým 

programom tohto typu realizovaným na Slovensku, preto ho možno považovať v 

tomto smere za pilotný projekt.5 Prístup LEADER sa vyznačuje viacerými 

charakteristickými znakmi, ktoré ho robia odlišným od iných prístupov. Je založený 

na: 

- teritoriálnom princípe, čo znamená, že aktivity sú určené pre malé, homogénne, 

spoločensky súdržné územia so spoločnou miestnou identitou a tradíciami,  

- princípe zhora nadol, ktorý predstavuje spoločné vytváranie si stratégie rozvoja 

a výber priorít na dané programovacie obdobie; uplatňujú sa požiadavky občanov, 

organizácií, obcí a inštitúcií, ktoré v danom území pôsobia, 

- princípe budovania miestneho partnerstva, ktoré sa všeobecne nazýva miestna 

akčná skupina, 

- princípe uľahčovania inováciami, kedy miestne akčné skupiny rozhodujú slobodne a 

flexibilne o prioritách, ktoré chcú podporiť a o zvolených postupoch organizácie 

a dosahovania cieľov, 

- princípe vytvárania integrovaných a viac sektorových akcií, kde je snaha do 

stratégie miestneho rozvoja začleniť čo najviac sektorov dohromady (ekonomický, 

spoločenský, kultúrny, ekologický sektor), 

- princípe vytvárania sietí, ktorý zahŕňa výmenu informácií, dosiahnutých výsledkov a 

skúseností nielen medzi miestnymi akčnými skupinami, ale všetkými organizáciami 

podieľajúcimi sa na rozvoji vidieka v rámci členských štátov, 

- princípe spolupráce, kde spolupracujú miestne akčné skupiny na spoločných 

projektoch navzájom; rozoznáva sa medziteritoriálna spolupráca (vidiecke oblasti v 

rámci štátu) a nadnárodná (medzi skupinami prístupu LEADER z minimálne dvoch 

členských štátov) (Prístup LEADER: základný sprievodca, s. 7 -13). 

4 Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013, 2007, s. 72 - 197 
5 Čo sa týka Slovenska, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rokoch 2004 – 2005 

využilo možnosť technickej pomoci programu SAPARD, ktorý tiež podporoval vznik lokálnych 
partnerstiev typu LEADER, uplatnenie prístupu LEADER a školenie manažérov. Vypracovalo sa 
jedenásť rozvojových stratégií pre územie SR na úrovni NUTS II. Išlo o budovanie kapacít území pre 
prípravu, riadenie a realizáciu stratégií zameraných na rozvoj vidieka a diverzifikáciu 
poľnohospodárstva. Kľúčovú úlohu zohrala aj účasť občanov a verejno-súkromných partnerstiev typu 
miestnych akčných skupín (Program rozvoja vidieka 2007 – 2013, 2007, s. 195). 
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3. Miestne akčné skupiny (MAS - Local Action Group) v podmienkach

Slovenskej republiky

V bežnej komunikácii sa miestna akčná skupina pomenováva zjednodušene 

ako mikroregión. Predstavuje inovatívny typ verejno-súkromného partnerstva 

pôsobiaceho na vymedzenom území, ktoré združuje rôzne subjekty verejného, 

súkromného a občianskeho sektora. Jeho úlohou je zaktivizovať jednotlivé sektory a 

spojiť ich spoločné záujmy, aby si samé určili a definovali oblasti rozvoja územia. 

Podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov je povinná jeho registrácia na 

Ministerstve vnútra SR. MAS musí mať právnu formu občianskeho združenia.6 

Pred začiatkom programového obdobia majú takéto verejno-súkromné 

partnerstvá povinnosť vypracovať spoločnú integrovanú stratégiu rozvoja územia 

(ISRÚ), kde si určia opatrenia, ktorým sa chcú počas nasledujúcich siedmych rokov 

venovať. Po jej schválení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou dostávajú 

verejno-súkromné partnerstvá štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) od Ministerstva 

pôdohospodárstva. Znamená to, že len MAS sú oprávnené čerpať finančné 

prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v danom 

programovacom období (tento fond bol založený špeciálne pre financovanie 

Programu rozvoja vidieka na obdobie 2007 – 2013). Schválenie predloženej ISRÚ 

nie je také jednoznačné, zavážia rôzne kritériá, ale predovšetkým kvalita 

vypracovania integrovanej stratégie mikroregiónu. Tí, ktorí štatút MAS nezískajú, 

naďalej fungujú len ako verejno-súkromné partnerstvo, a dotácie na projekty 

získavajú z iných zdrojov ako schválené MAS (napríklad v Nitrianskom kraji je to 

podpora od VÚC).  

Členmi MAS môžu byť obce, občianske a záujmové združenia, profesionálne 

organizácie a zväzy zastupujúce farmárov, odborníkov z iných oblastí, obchodné 

združenia, environmentálne združenia, miestni politickí predstavitelia, poskytovatelia 

kultúrnych a obecných služieb vrátane médií, ženské združenia, občania a miestne 

organizácie (školy, divadlá, ....) Partneri v súkromnej sfére a združenia musia tvoriť 

50 % subjektov/členov v MAS. 7 

Na to, aby mohla vzniknúť MAS bolo potrebné splniť určité nastavené kritériá. 

Počet obyvateľov nesmel byť nižší ako 10 000 obyvateľov a nesmel prekročiť 150 

000 obyvateľov. Muselo to byť súvislé územie ohraničujúce katastre všetkých 

zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu. Obce s počtom obyvateľov 

nad 20 000 obyvateľov boli z tohto procesu vylúčené. Ako je uvedené vyššie, toto 

územie malo mať povinne vypracovanú integrovanú stratégiu rozvoja, s jasne 

formulovanými opatreniami a aktivitami.8 

V prvom programovom období 2007 – 2013 boli dve etapy schvaľovania 

stratégií MAS. V rámci prvej výzvy, ktorá bola zverejnená v apríli 2008 bolo 

úspešných 15 subjektov, pri druhej výzve v októbri 2009 bolo úspešných ďalších 14 

6 Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 
7 Prístup LEADER: základný sprievodca, s. 10 
8 Program rozvoja vidieka 2007 – 2013, s. 191 
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MAS. V období programovacieho obdobie pôsobilo na území SR 29 schválených 

miestnych akčných skupín.9 

Keďže sa náš príspevok zameriava najmä na význam členstva malej obce 

v MAS, v nasledujúcej tabuľke uvádzame údaje, koľko malých obcí bolo združených 

v týchto subjektoch (prihliadame najmä na početnosť malých obcí do 500 obyvateľov) 

v programovacom období 2007 – 2013.   

 

Tabuľka 1: Počet malých obcí združených v miestnych akčných skupinách 

v programovacom období 2007 – 2013 

P.č. Názov MAS VÚC Počet 

obcí  

Počet 

malých 

obcí 

Počet 

malých 

obcí v % 

1. Občianske združenie Podhoran TT/BA 14 1 7,14 

2. Agroprameň TT 14 7 50,00 

3. Miestna akčná skupina Dudváh TT 12 0 0,00 

4. Miestna akčná skupina Stará Čierna 

Hora 

TT 6 0 0,00 

5. Miestna akčná skupina Vodný raj- 

Aquaparadiso- Viziparadiscom 

TT 15 0 0,00 

6. Kopaničiarsky región – miestna akčná 

skupina 

TN 23 9 39,13 

7. Miestna akčná skupina Vršatec TN 21 5 23,81 

8. „Miestna akčná skupina mikroregiónu 

Teplička“ 

TN 4 0 0,00 

9. Naše Považie TN 44 12 27,27 

10. OZ Mikroregión radošinka NR 11 2 18,18 

11. Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ NR 17 4 23,53 

12. Regionálne združenie Dolná Nitra, o. 

z. 

NR 11 2 18,18 

13. Občianske združenie pre rozvoj 

mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 

NR 15 4 26,27 

14. Dolnohorské rozvojové partnerstvo NR 21 4 19,05 

15. OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská 

dolina“ 

ZA 17 2 11,76 

16. Miestna akčná skupina Horný Liptov ZA 22 6 27,27 

17. Občianske združenie Zlatá cesta BB 31 21 67,64 

18. Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia BB 34 23 67,65 

19. Miestna akčná skupina Chopok juh BB 9 2 22,22 

20. Podpoľanie BB 17 4 23,53 

21. Miestna akčná skupina MALOHONT BB 39 28 71,79 

22. Občianske združenie pre rozvoj 

regiónu Spiš 

PO 9 2 22,22 

23. Občianske združenie MAS LEV, o. z. PO 31 20 64,52 

24. Partnerstvo BACHUREŇ PO 12 6 50,00 

25. MAS ŠAFRÁN PO 16 8 50,00 

26. Občianske združenie KRAS KE 19 11 57,89 

27. Miestna akčná skupina RUDOHORIE, KE 15 6 40,00 

                                                           
9 Oznámenie Riadiaceho orgánu k výsledkom zhodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a 

výberu miestnych akčných skupín, 2009 
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o. z. 

28. Miestna akčná skupina HORNÁD – 

SLANSKÉ VRCHY, o. z. 

KE 24 6 25,00 

29. Miestna akčná skupina TOKAJ – 

ROVINA, o. z 

KE 21 10 47,62 

 SPOLU  544 206 37,87 

Zdroj: Národná sieť rozvoja vidieka, 2015. Zoznam miestnych akčných skupín 

schválených MP SR -  vlastné spracovanie 

Z tabuľky vyplýva, že v rámci Slovenska v programovacom období 2007 – 

2013 bolo v 29 miestnych akčných skupinách združených 54410 obcí, z toho bolo 15 

miest. Malých obcí do 500 obyvateľov bolo 206, čo predstavuje 37,87 %. Z tabuľky si 

možno všimnúť pomerne rovnomerné rozloženie miestnych akčných skupín v rámci 

jednotlivých krajov. Najmenej ich je v Žilinskom kraji, sú len dve.   

Najviac malých obcí je združených v miestnych akčných skupinách 

v Banskobystrickom kraji, z celkového počtu 130 obcí je do 500 obyvateľov 78 obcí 

(60 %). V Prešovskom kraji z celkového počtu obcí združených v miestnych akčných 

skupinách bolo 68 obcí z toho 36 malých obcí (52,94 %), nasleduje Košický kraj, 

v ktorom z celkového počtu združených obcí 79 bolo malých obcí 33 (41,72 %). 

Nitriansky, Trenčiansky a Žilinský kraj vykazujú pomerne zhodné percento 

združených obcí, ktoré majú menej ako 500 obyvateľov. Konkrétne je v rámci 

Trenčianskeho kraja z celkového počtu združených obcí 92 obcí len 26 malých obcí 

(28,26 %). V Nitrianskom kraji z celkového počtu združených 75 obcí bol počet 

malých obcí 16 (21, 33 %) a v Žilinskom kraji z celkového počtu 39 obcí bolo 8 obcí 

do 500 obyvateľov (20,51 %). Najnižšie percento zastúpenia malých obcí bolo 

v rámci Trnavského kraja, z celkového počtu združených obcí 61, len 8 obcí (13,11 

%) malo menej ako 500 obyvateľov.   

Osem miestnych akčných skupín malo minimálne polovicu z členských obcí 

obce do 500 obyvateľov. Naopak štyri miestne akčné skupiny nemali žiadne 

zastúpenie malých obcí. Najviac malých obcí bolo zastúpených v Miestnej akčnej 

skupine MALOHONT počtom 28 malých obcí (71,79 %), ale výrazné percento 

zastúpenia malých obcí vykazuje aj Partnerstvo Krtíšskeho poiplia – 23 malých obcí 

(67,65 %), Občianske združenie Zlatá cesta  - 21 malých obcí (67,64 %), ďalej 

Občianske združenie MAS LEV, o. z. - 20 malých obcí (64,52 %) a Občianske 

združenie KRAS -11 malých obcí (57,89 %).  

4. Výhody a nevýhody členstva v OZ Mikroregión RADOŠINKA 

v programovacom období 2007 - 2013 z pohľadu obce Malé Zálužie  

Obec Malé Zálužie sa nachádza v Nitrianskom okrese. V danom programovacom 

období bola členom miestnej akčnej skupiny OZ Mikroregión RADOŠINKA. Napriek 

tomu, že prvé miestne akčné skupiny boli schválené až v roku 2008, čo 

predstavovalo minimálne dvojročný časový sklz v aktivitách, Miestna akčná skupina 

OZ Mikroregión RADOŠINKA v programovacom období 2007 – 2013 dohromady 

                                                           
10 V priemere miestna akčná skupina združovala 18 obcí.  
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podporila 64 projektov v sume 2 096 355,36 €.11 V rámci jedenástich obcí, ktoré boli 

členmi miestnej akčnej skupiny, bola jednou z najmenších obcí Malé Zálužie 

s počtom obyvateľov 270.  

Členstvo malej obce v miestnej akčnej skupine z pohľadu obce Malé Zálužie 

sa hodnotilo pozitívne. Ako pozitívne možno hodnotiť, že sa rozhodovanie a 

plánovanie rozvoja územia presunulo na ten najnižší stupeň spoločnosti. Stratégie sa 

pripravovali na stretnutiach za prítomnosti všetkých zložiek spoločnosti 

(predstaviteľov obcí, podnikateľov a občanov). Samotní občania mali možnosť 

vyjadriť sa, čo je v území potrebné, aké opatrenia sa majú dostať do stratégie a na 

aký účel potom treba vypracovať projekty. Na druhej strane treba zdôrazniť, že pri 

procese tvorby stratégií sa nemôžu nastavovať akékoľvek podmienky podľa 

vlastného uváženia. Všetko je možné realizovať len v rámci nariadení ministerstva 

pôdohospodárstva, kde je určené rozmedzie opatrení, ktoré sa môžu cez prístup 

LEADER podporiť. Kritériá sú potrebné, lebo obce majú rôzne požiadavky, 

ktoré treba zjednotiť, určiť nejaké pravidlá a hranice. Kvalitne vytvorená spoločná 

stratégia je veľmi dôležitá, pretože všetky uskutočnené projekty musia byť v súlade 

s integrovanou stratégiou rozvoja územia (ISRÚ). 

Väčšina obcí, čiže aj obec Malé Zálužie bola členom v takomto type 

partnerstva po prvýkrát. Celý funkčný mechanizmus miestnej akčnej skupiny a potom 

aj spôsob vypracovania projektov boli pre všetkých členov nové. Pre starostov obcí 

bolo dôležité získavať informácie a znalosti o tom, ako má tento systém správne 

fungovať, aby sa vyhli zbytočným chybám. Výhodné bolo, že skôr ako boli 

vypracované projekty poslané na kontrolu na Poľnohospodársku platobnú agentúru, 

poradenstvo a aj prvé formálne kontroly projektov robila manažérka OZ Mikroregión 

RADOŠINKA.  

Za pozitívum členstva malej obce v takomto subjekte sa považuje možnosť 

získania finančných zdrojov, keďže možnosti získavania väčších finančných zdrojov 

malá obec v podstate nemá alebo sú veľmi obmedzené. Ako ukazuje tabuľka 2 obec 

Malé Zálužie realizovala 5 projektov, ktoré boli uskutočnené vďaka členstvu v 

miestnej akčnej skupine. Štyri projekty boli financované priamo cez OZ Mikroregión 

RADOŠINKA. Projekt detského ihriska v roku 2009 bol síce financovaný z 

prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale podmienkou získania financií 

bolo členstvo obce v miestnej akčnej skupine. Celková suma, ktorú obec v priebehu 

6 rokov investovala do svojho rozvoja bola  220 482,76 €. Až 181 056, 93 € 

predstavuje príjem priamo z finančných prostriedkov miestnej akčnej skupiny. 

Celková výška finančných prostriedkov, ktoré boli získané na základe členstva obce 

v miestnej akčnej skupine bola 185 977,72 €.    

 

 

                                                           
11 OZ Mikroregión RADOŠINKA, 2015 
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Tabuľka 2: Realizované projekty obce Malé Zálužie z Programu rozvoja vidieka 

v programovacom období 2007 – 2013 

P.

č. 
Názov projektu Doba 

realizácie 

Celková 

hodnota 

projektu 

Obec 

vlastné 

zdroje v € 

 

Zdroje z 

OZ 

Mikroergió

n 

RADOŠIN

KA 

Zdroje 

NSK 

1. Detské ihrisko 2009 5 369,27 1222,48 - 4 146,79 

2. Stavebné úpravy objektu 

OcÚ 
2010 – 2012 

 

73 500, 00 

 

3 675,00 

 

69 825,00 

- 

3. Stavebné úpravy objektu 

OcÚ – 2. Etapa 
2011 – 2012 71 893, 20 13 990,00 

57 903,20 - 

4. Úprava verejného 

priestranstva pri cintoríne – 

Malé Zálužie 

 

2012 – 2013 

 

56 700, 29 

 

  12 905,06 

 

 

43 795,23 

 

- 

5. 

 

Úprava verejného 

priestranstva pri OÚ Malé 

Zálužie 

 

 

2014 

 

 

13 020,00 

 

 

2 712,50 

 

 

10 307, 50 

- 

 Spolu 2009 – 2014 220 482,76 34 505,04 185 977,72 

Zdroj: Projekty uložené v registratúre obce Malé Zálužie – vlastné spracovanie 

 Za sledované obdobie obec Malé Zálužie realizovala iba jeden projekt zo 

zdrojov mimo členstva v miestnej akčnej skupine. Boli to finančné prostriedky na 

výstavbu multifunkčného ihriska v roku 2010, kedy obec získala z Úradu vlády SR 

dotáciu vo výške 33 000,00 € (celková suma projektu 34 379,10 €).  

 Za pozitívum členstva v MAS sa považuje nízke percento spoluúčasti na 

jednotlivých projektoch. V rámci OZ Mikroregiónu RADOŠINKA sa pohybovala 

spoluúčasť obce na každom projekte vo výške 5 % z celkovej sumy. Na druhej strane 

5 % spoluúčasť môže byť pre malú obec výraznou finančnou záťažou, ale v prípade 

Malého Zálužia to bola čiastka, ktorú obec dokázala zaplatiť.   

Za negatívum členstva v MAS sa považuje administratívna a časová 

náročnosť prípravy projektov. Hlavne pre malé obce je to náročné a na vypracovanie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok si musia zaobstarať externý manažment, 

ktorý vypracuje tieto žiadosti.  

Negatívum, ktoré sa postupne ukázalo ako problém celého systému, bolo 

nedomyslené nastavenie financovania projektov, ktoré prebiehalo pomocou 

refundácie. Všetky náklady spojené s realizáciou projektu musela najskôr zaplatiť 

obec a až po kontrole projektu boli vyplatené finančné prostriedky 

Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Stávalo sa, že Pôdohospodárska platobná 

agentúra nestihla v dostatočnom čase skontrolovať projekt, čo znamenalo aj 

omeškanie vyplatenia refundácie obci a oneskorenie zaplatenia faktúr firme, ktorá 

realizovala projekt.12 V takýchto situáciách sa stalo, že si obec musela zobrať 

                                                           
12 Z tohto vyplýva, že pri implementácii systému bola na začiatku cítiť aj nepripravenosť riadiacich 

(centrálnych orgánov) na úrovni SR.  
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pôžičku na preplatenie nákladov projektu. V prípade obce Malé Zálužie sa to stalo 

trikrát. Prvýkrát pri projekte Stavebné úpravy objektu obecného úradu v roku 2011, 

kedy si na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu obec zobrala úver vo výške 

45 000,00 €.13 Druhýkrát v roku 2012, kedy si na predfinancovanie 

a spolufinancovanie projektu Stavebné úpravy Obecného úradu – 2. etapa obec 

zobrala úver vo výške 14 764,00 €.14 Tretíkrát si obec Malé Zálužie zobrala úver 

v roku 2014 vo výške 13 000,00 € na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu 

Úprava verejného priestranstva pri OÚ Malé Zálužie.15 

Zmysel miestnej akčnej skupiny bol postavený aj na príprave spoločných 

projektov v rôznych zložkách, ale to sa v rámci OZ Mikroegiónu RADOŠINKA 

neuskutočnilo. Projekty podávali vo väčšine prípadov obce. V podstate už pri 

vytváraní stratégií boli zohľadňované vo vysokej miere priority obcí a ostatné záujmy 

(podnikateľov a iných zložiek) boli zohľadňované v menšej miere. Práca obcí bola 

skôr individuálna, nerealizoval ani jeden spoločný projekt. Aj z tohto dôvodu je 

systém fungovania miestnych akčných skupín kritizovaný, nakoľko sa väčšina 

finančných prostriedkov využíva  pre potreby obcí (rekonštrukcie kultúrnych domov, 

obecných budov, ihriská atď.). Potvrdzuje to aj príklad OZ Mikroregiónu 

RADOŠINKA. Na druhej strane boli v obciach realizované také projekty, ktoré by si 

najmä malé obce z vlastných zdrojov nedokázali nikdy zafinancovať.  

Záver 

Napriek všetkým hore uvedeným pozitívam a negatívam možno konštatovať, 

že finančné prostriedky boli využité správnym spôsobom, ovplyvnili pozitívne životnú 

úroveň občanov jednotlivých území. Všetky uskutočnené projekty vychádzali z 

reálnych potrieb obcí a ich obyvateľov. Financie boli investované do obecných 

projektov: obecné budovy, ktoré využívajú všetci občania obce. Sú to práve oni, ktorí 

majú možnosť vo veľkej miere využívať takto zrekonštruované obecné objekty. 

Otázkou zostáva, ako toto všetko občania vnímajú, či si uvedomujú realizáciu 

projektov cez štruktúry miestnych akčných skupín. Doteraz prebehlo len jedno 

programovacie obdobie 2007 - 2013 a občania nemajú dostatok vedomostí a 

reálnych informácií o fungovaní miestnych akčných skupín. Občania tak nevedia, aký 

má miestna akčná skupina zmysel a podiel na činnosti v obciach. Je to výzva pre 

manažérov (najmä manažérov MAS) a pre všetkých zainteresovaných, aby sa 

zvýšila informovanosť a angažovanosť občanov. Je potrebné organizovať viac 

stretnutí s obyvateľmi obcí, pre ktorých pracujú, prispievať pravidelne do obecných 

novín a pod. Napriek faktu, že pracovná vyťaženosť manažérov je vysoká, je to 

výzva, na ktorú treba reagovať. V súčasnosti prebieha nové programovacie obdobie 

2014 – 2020 a pripravujú sa nové integrované stratégie rozvoja území. Je to 

                                                           
13 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 05/011/11, 2011 
14 Zmluva o termínovanom úvere č. 05/013/12, 2012 
15 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č.05/018/14, 2014      
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príležitosť, ako na základe vlastných skúseností odstrániť nedostatky z minulého 

programovacieho obdobia.  
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Vybrané problémy vo verejnej správe SR so 

zameraním na obecnú samosprávu 

 

Selected problems in public administration SR 

focused the municipal government  

 

Katarína Baničová 

 

Abstract: 

The role of the communal reform was to modernize public administration so 

that it can effectively perform the tasks defined by the legislation. Since it is a reform 

of territorial municipality on the community level that should solve problem of small 

municipalities and their performance within public administration, the current 

municipalities structure, their economic strength as well as their funds used for 

human resources (municipality employees, mayor, community deputies, main 

supervisor), which can lead to different quality level of competences execution, will 

analyzed.  

Keywords: Public administration, community, municipal structure, economic power 

of community, human resources. 

Úvod 

Proces reformy verejnej správy a vytvorenie územnej samosprávy začal 

prijatím zákona o obecnom zriadení v roku 1990 a zákona o majetku obcí v roku 

1991, ktoré vytvorili legislatívny základ existencie a činnosti samosprávy miest  

a obcí. V roku 2001 bol prijatý zákon o samospráve vyšších územných celkov, 

ktorým sa vytvorili samostatné územné samosprávne a správne celky – 

samosprávne kraje. V ďalších rokoch, najmä však od roku 2002, dochádzalo  

k významnému presunu kompetencií právomocí štátu na obce a vyššie územné 

celky, čo znamenalo nielen posilnenie postavenia obcí a vyšších územných celkov  

v systéme verejnej správy, ale najmä nárast ich povinností a zodpovednosti  

pri správe vecí verejných, a to tak pri vykonávaní originálnych kompetencií, ako aj  

v oblasti preneseného výkonu štátnej správy1 

Počet všetkých kompetencií a úloh každej obce v SR definovaných len 

v zákonoch na úrovni odhadov Združenia miest a obcí Slovenska sa v období rokov 

2005 – 2011 zvýšil z 3 067 na 4 820, t. j. o 57,2 %2 

                                                           
1 VEVERKOVÁ, I.: Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Komentár. Bratislava: Iura 

Edition, 2014. 216 s. ISBN 978-80-8168-032-8. 
2 MRVA, J. 2012. Návrh postupu na vykonanie auditu výkonu kompatencií a úloh územnej 

samosprávy a zosúladenia ich financovanie s rozsahom vykonaných pôsobností mestami obcami. In: 
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Obce vykonávajú zverený rozsah kompetencií, ktoré sa líšia efektívnosťou 

a kvalitou. Predpokladom rozdielnosti efektívnosti a kvality výkonu kompetencií môže 

závisieť od veľkosti obce, ekonomickej sily, ľudských zdrojov, materiálno-technického 

zabezpečenia a pod. 

Verejná správa na Slovensku 

Verejná správa 

Verejná správa je činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy 

a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh 3 

Územnosprávne členenie 

Slovenská republika je územnosprávne rozdelená na osem samosprávnych 

krajov a 2 890 obcí. Vyššie územné celky (regionálna samospráva) vznikli v rámci 

decentralizácie verejnej správy 1. januára 2002. 

Štátna správa je organizovaná na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni: štát 

– obvod (od 01.10.2013 – 72 okresov) – obec. Úlohy a zodpovednosť majú zákonom 

vymedzené. 

Územná samospráva 

Podľa čl. 64 Ústavy Slovenskej republiky je základom územnej samosprávy 

obec a územnú samosprávu tvorí obec a vyšší územný celok. 

Samospráva 

Samospráva predstavuje oprávnenie obcí a regiónov samostatne rozhodovať 

a uskutočňovať právom vymedzený okruh záležitostí, ktoré sú priamo späté so 

záujmami obyvateľstva žijúceho v území mesta, obce, regiónu. 

Samospráva zahŕňa takú oblasť verejnej správy, ktorá je zákonom zverená 

subjektom, ktorých sa bezprostredne dotýka. V tomto zmysle je samospráva časťou 

správy štátu decentralizovanou na subjekty neštátneho charakteru.  

Miestna samospráva je zakotvená aj v medzinárodnom dokumente – 

Európskej charte miestnej samosprávy (1985). V Európskej charte miestnej 

samosprávy miestna samospráva znamená právo a spôsobilosť miestnych orgánov 

v medziach zákona spravovať a riadiť podstatnú časť verejných záležitostí v rámci 

ich kompetencií a v záujme miestneho obyvateľstva 4 

 

Súčasná štruktúra obcí na Slovensku 

Súčasnú štruktúru obcí na Slovensku ovplyvňuje viacero faktorov, ako 

napríklad členitý reliéf na Slovensku, história osídľovania Slovenska, rozvoj 

                                                                                                                                                                                     
Obecné noviny [online]. 2012, s. 22, č. 17 [cit. 2015.12.03]. Dostupné na internete: 
http://www.inprost.sk/rocnik-2012-v-pdf. 
3 Wikipédia 
4 FÁZIKOVÁ, M. 2005. Zabezpečovanie samosprávnych kompetencií v jednotlivých veľkostných 

kategóriách obcí v regiónoch Gemer a Spiš, 2005, SPU v Nitre, FEŠaRR, prípadová štúdia pre Úrad 
vlády SR. [cit. 2016.01.30]. Dostupné na internete: 
<http://komunal.eu/images/pdf/Zabezpecovanie_kompetencii_Gemer_Spis.pdf> 
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ekonomických aktivít a ich sústreďovanie do vybraných lokalít, ale najmä procesy 

dezintegrácie obcí začiatkom 90. rokov 20. Storočia. 5 

Súčasnú štruktúru obcí v Slovenskej republike možno charakterizovať ako 

rozdrobenú s veľkým podielom malých obcí. Podľa údajov zo Štatistického úradu 

Slovenskej republiky celkový počet obcí na Slovensku je 2 890, z toho má štatút 

mesta 138. Podiel obyvateľstva bývajúcich v týchto mestách je len 54,2 %.  

Podiel obcí do 999 obyvateľov tvorí 1911 obcí, čo predstavuje až 66,1%  

zo všetkých obcí. Pričom tieto obce obýva len 854 641 obyvateľov, čo predstavuje  

15,8 %. Z toho je 385 obcí do 199 obyvateľov, čo predstavuje 13,3 %. Najväčšie 

zastúpenie tvoria obce veľkostných kategórií do 499 obyvateľov (761 obcí 26,3 %) 

a obce do 999 obyvateľov (765 obcí 26,5 %). Predpokladom týchto obcí môže byť 

skutočnosť, že sú to obce s nedostatočným ekonomickým potenciálom, ktoré 

neprodukujú reálne daňové príjmy, čím je obmedzená ich fiškálna nezávislosť. 

Najväčší podiel malých obcí do 999 obyvateľov má Banskobystrický kraj  

78,7 %, Prešovský kraj 77,9 % a Košický kraj 71,6 % (viď tabuľka č. 1).  

 

Tabuľka č. 1: Štruktúra obcí k 31.12.2012 

 

do 199 

obyv. 

od 200 

do 499 

obyv. 

od 500 

do 999 

obyv. 

od 1000 

do 1999 

obyv. 

od 2000 

do 4999 

obyv. 

od 5000 

do 9999 

obyv. 

od 

10000 

do 

19999 

obyv. 

od 

20000 

do 

49999 

obyv. 

od 

50000 

do 

99999 

obyv. 

nad 

100000 

obyv. 

Bratislavský kraj 2,7 8,2 15,1 32,9 28,8 6,8 2,7 1,4 0,0 1,4 

Trnavský kraj 1,2 16,3 31,1 27,9 17,1 2,4 2,0 1,6 0,4 0,0 

Trenčiansky kraj 8,0 21,7 30,1 23,2 11,2 1,8 1,8 1,8 0,4 0,0 

Nitriansky kraj 4,0 23,4 28,0 27,4 12,4 2,0 1,1 1,4 0,3 0,0 

Žilinský kraj 11,7 18,4 23,8 25,4 14,0 4,1 1,0 1,0 0,6 0,0 

Banskobystrický 

kraj 
20,3 33,3 25,0 12,8 4,5 1,9 1,2 0,8 0,2 0,0 

Prešovský kraj 25,3 30,1 22,6 12,5 6,8 1,1 0,9 0,6 0,3 0,0 

Košický kraj 7,7 32,0 31,8 18,0 7,0 2,0 0,5 0,7 0,0 0,2 

Slovenská republika 13,3 26,3 26,5 19,5 9,8 2,1 1,1 1,0 0,3 0,1 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012, vlastné spracovanie 

  

Čo sa týka okresov s najväčším podielom malých obcí do 999 obyvateľov má 

okres Sobrance 97,87 %, okres Stropkov 97,67 % a okres Medzilaborce 95,65 %.  

Slovenská republika má až 11 okresov kde priemerný počet obyvateľov  

na jednu obec neprevýšil 999 obyvateľov (okres Bánovce nad Bebravou, okres 

Turčianske Teplice, okres Krupina, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres 

Veľký Krtíš, okres Bardejov, okres Medzilaborce, okres Stropkov, okres Svidník, 

okres Sobrance). V týchto okresoch sa počet obyvateľov na jednu obec pohybuje  

od 484 obyvateľov do 960 obyvateľov. 

                                                           
5 Projekt decentralizácie verejnej správy na roky 2003 - 2006, prijatý uznesením Vlády SR č. 370 z 

14.05.2003, [online]. [cit. 2015.12.03]. Dostupné na internete: 
http://www.komunal.eu/images/pdf/Projekt_decentralizacie_2003_2006.pdf 
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Slovenská republika má cez päť miliónov obyvateľov a 2 890 obcí s najväčším 

podielom obcí do 999 obyvateľov, ktoré nemôžu zverený rozsah kompetencií a úloh 

zvládať ako po odbornej stránke, tak aj po administratívnej.  

Ekonomická sila obce a ľudské zdroje 

Základným problémom územnej samosprávy v Slovenskej republike  

je neschopnosť niektorých (najmä malých) obcí vykonávať v predvídanej kvalite 

zverené kompetencie. V Slovenskej republike existuje vysoký počet malých obcí 

s nízkym percentom populácie. Tento fakt otvára otázku optimálnej veľkosti obce.  

Je nutné riešiť túto situáciu napr. formou vytvorenia väčšieho administratívneho 

subjektu, ktorý by bol v súlade s požiadavkami na výkon zmodernizovanej verejnej 

správy, ale aj s požiadavkami demokratického štátu a teda s právnymi požiadavkami.  

V procese postupu reformy verejnej správy, keď bol na miestnu úroveň 

presunutý veľký rozsah kompetencií, sa obce s touto záťažou vysporiadali rozdielne 

v závislosti od ich veľkosti, ekonomickej sily a pod. 6 

Na niektoré nedostatky poukážeme v nasledujúcej analýze. Reprezentatívny 

súbor analýzy tvorilo 93 obcí, kde bola zohľadnená veľkostná aj geografická 

reprezentácia celého súboru obcí SR. 

V grafe 1 je znázornený priemerný počet zamestnancov OcÚ za roky 2011-

2013, ktorý zahŕňa zamestnancov OcÚ ako organizačnej zložky (definovaných 

v organizačnom poriadku). 

 

Graf 1 Priemerný počet zamestnancov OcÚ 

 
Zdroj: NKÚ SR, 2015, vlastná úprava 

 

V analýze personálnych podmienok sme zisťovali priemerný počet 

zamestnancov OcÚ (zamestnanci OcÚ ako organizačnej zložky – administratívnych 

aj ostatných funkčne definovaných v organizačnom poriadku OcÚ). V obciach do 199 

                                                           

6 HVIŠČ, O. Komunálna reforma a princípy reformy verejnej správy. UPJŠ Košice, Fakulta verejnej 

správy, [cit. 2015.11.30]. Dostupné na internete: http://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-

law/files/pdf/sprava/Hvisc.pdf. 
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obyvateľov bol priemerný počet zamestnancov 0,76, v obciach vo veľkostnej 

kategórie od 200 do 499 obyvateľov bol priemerný počet zamestnancov 1,67 

a v obciach od 500 do 999 obyvateľov bol priemerný počet zamestnancov 3,52. 

V obciach od 1 000 do 1 999 obyvateľov bol priemerný počet zamestnancov 4,75, 

v obciach vo veľkostnej kategórie od 2 000 do 4 999 obyvateľov bol počet 

zamestnancov 14,53, v obciach od 5 000 do 9 999 obyvateľov 44,65 a v obciach nad 

10 000 obyvateľov 91,42 zamestnancov.    

V roku 2013 v obciach vo veľkostnej kategórie do 199 obyvateľov sa potvrdila 

jednoduchosť organizačnej štruktúry. V tejto veľkostnej kategórii u 42 % obcí v roku 

2013 sa zabezpečoval chod OcÚ resp. obce len prostredníctvom starostu, ktorý 

nemal k dispozícii žiadnych zamestnancov. 

Ďalej sme sa v analýze zamerali na priemerný počet administratívnych 

zamestnancov za rok 2013. V obciach do 199 obyvateľov bol priemerný počet 

administratívnych zamestnancov 0,5, v obciach od 200 do 499 obyvateľov bol 1,3, 

v obciach od 500 do 999 obyvateľov 2,36. V obciach vo veľkostnej kategórie od 

1 000 do 1 999 obyvateľov bol priemerný počet administratívnych zamestnancov 

3,61, v obciach od 2 000 do 4 999 obyvateľov 6,78, v obciach od 5 000 do 9 999 

obyvateľov 27,5 a v obciach nad 10 000 obyvateľov 58,5.  

V analýze sme zistili, že 50 % obcí veľkostnej kategórie do 199 obyvateľov 

a 12 % obcí veľkostnej kategórie od 200 do 499 obyvateľov nemalo žiadnych 

administratívnych zamestnancov. 

 

Tabuľka č. 2: Podiel mzdových výdavkov na bežných výdavkoch rozpočtu za 

obdobie rokov 2011 – 2013 a priemer obdobia 

Veľkostné skupiny obcí 2011 2012 2013 Priemer 

do 199 obyv. 45,3% 47,5% 48,8% 47,2% 

od 200 do 499 obyv. 35,9% 37,7% 38,0% 37,2% 

od 500 do 999 obyv. 26,2% 27,6% 27,0% 26,9% 

od 1 000 do 1 999 obyv. 24,1% 25,8% 26,5% 25,5% 

od 2 000 do 4 999 obyv. 28,1% 29,4% 26,8% 28,1% 

od 5 000 do 9 999 obyv. 16,8% 16,4% 17,6% 16,9% 

nad 10 000 obyv. 21,3% 19,1% 21,1% 20,5% 

Zdroj: NKÚ SR, 2015, vlastná úprava 

 

V uvedenej analýze sme ďalej sledovali podiel mzdových výdavkov na 

bežných výdavkoch rozpočtu. V mzdových výdavkoch boli zahrnuté výdavky na 

starostu, poslancov OcZ, zamestnancov OcÚ a hlavného kontrolóra.  

Z uvedenej analýzy vyplýva, že s klesajúcim počtom zamestnancov obecných 

úradov sa so znižovaním počtu obyvateľov, podiel mzdových výdavkov na bežných 

výdavkov zvyšoval. 

Najväčšiu vypovedaciu hodnotu podielu mzdových výdavkov z bežných 

výdavkov rozpočtov jednotlivých obcí nám dáva členenie výdavkov podľa 

veľkostných kategórií obcí (tabuľka č. 2). Najväčšie výdavky v sledovanom období 

mali obce veľkostných kategórií do 999 obyvateľov. 
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Pri obciach veľkostnej kategórie do 199 obyvateľov tvorili tieto výdavky  

47,2 %, pri obciach od 200 do 499 obyvateľom tvorili tieto výdavky podiel 37,2 %, pri 

obciach od 500 do 999 obyvateľov boli tieto výdavky vo výške 26,9%. V obciach od 

1 000 do 1 999 obyvateľov tvorili tieto výdavky 25,5 %, v obciach od 2 000 do 4 999 

obyvateľov predstavovali tieto výdavky 28,1 %, v obciach od 5 000 do 9 999 

obyvateľov 16,9 % a nad 10 000 obyvateľov 20,5 %.   

V malých obciach priemerný podiel týchto výdavkov bol takmer 50 % (boli aj 

jednotlivé obce vo veľkostnej kategórie do 199 obyvateľov, kde tieto výdavky 

predstavovali podiel až 70%). Môžeme konštatovať, že tieto výdavky spotrebujú 

polovicu bežných výdavkov rozpočtu obcí, čím objem finančných prostriedkov na 

výkon ďalších samosprávnych funkcií je malý.   

 

Graf 2 Bežné výdavky obcí do 999 obyvateľov      

Graf 3 Bežné výdavky obcí  nad 1 000 obyvateľov 

         
Zdroj: vlastné spracovanie, 2015                           Zdroj: vlastné spracovanie, 2015 

 

V grafe 2 a 3 sme porovnali priemerný podiel mzdových výdavkov z bežných 

výdavkov rozpočtov obcí. Vo veľkostnej štruktúre obcí do 999 obyvateľov tieto 

výdavky predstavovali 37,1 % a vo veľkostnej štruktúre obcí nad 1 000 obyvateľov 

predstavovali percentuálny podiel 22,8 %. 

Z uvedených analýz vyplýva, že samospráva malých obcí má nadpriemerné 

bežné výdavky na správu obce, čím treba pripomenúť, že najmä v obciach do 499 

obyvateľov vykonávali v roku 2013 starostovia svoju činnosť v skrátenom úväzku až 

v 54 %-tách. Ďalej treba uviesť, že v 50 % obciach do 199 obyvateľov sa 

zabezpečoval chod OcÚ resp. obce len prostredníctvom starostu bez ďalších 

zamestnancov. Na základe vyššie uvedenej analýze, môžeme skonštatovať, že malé 

obce majú problém kvalitne zabezpečovať celý rozsah samosprávnych 

a prenesených kompetencií.    

Záver 

Na riešenie situácie je potrebné, aby pokračovala a napredovala reforma 

verejnej správy najmä vo vzťahu k miestnym a obecným samosprávam, kde by mali 

byť aj úvahy o zmenách územnosprávneho usporiadania, či otázka optimálnej 

veľkosti miestnych samospráv aby mohli zvládať zverené kompetencie a úlohy. 

 

0,629

0,371

ostatné mzdové výdavky

0,772

0,228

ostatné mzdové výdavky



Politologická sekcia 

23 
 

Literatúra 

FÁZIKOVÁ, M. 2005. Zabezpečovanie samosprávnych kompetencií v jednotlivých 

veľkostných kategóriách obcí v regiónoch Gemer a Spiš, 2005, SPU v Nitre, 

FEŠaRR, prípadová štúdia pre Úrad vlády SR. [cit. 2016.01.30]. Dostupné na 

internete: 

<http://komunal.eu/images/pdf/Zabezpecovanie_kompetencii_Gemer_Spis.pdf> 

HVIŠČ, O. Komunálna reforma a princípy reformy verejnej správy. UPJŠ Košice, 

Fakulta verejnej správy, [cit. 2015.11.30]. Dostupné na internete: 

http://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law/files/pdf/sprava/Hvisc.pdf. 

MITRÍK, K. 2015. Súhrnná správa o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti pri 

výkone pôsobností obcami Slovenskej republiky. [online]. Bratislava: NKÚ SR, 2015. 

50 s. [cit. 2015.11.30]. Dostupné na internete: 

https://www.nku.gov.sk/documents/10157/af2c6abf-0f21-40fb-9648-4a22856c7f00. 

MRVA, J. 2012. Návrh postupu na vykonanie auditu výkonu kompatencií a úloh 

územnej samosprávy a zosúladenia ich financovanie s rozsahom vykonaných 

pôsobností mestami obcami. In: Obecné noviny [online]. 2012, s. 22, č. 17 [cit. 

2015.12.03]. Dostupné na internete: http://www.inprost.sk/rocnik-2012-v-pdf. 

NIŽŇANSKÝ, V., PILÁT, J. 2009. Princípy delenia kompetencií a možnosti ich 

presunu na územnú samosprávu. Bratislava: M.E.S.A.10, 2009. 20 s. ISBN 978-80-

89177-17-2. 

Projekt decentralizácie verejnej správy na roky 2003 - 2006, prijatý uznesením Vlády 

SR č. 370 z 14.05.2003, [online]. [cit. 2015.12.03]. Dostupné na internete: 

http://www.komunal.eu/images/pdf/Projekt_decentralizacie_2003_2006.pdf 

VEVERKOVÁ, I.: Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Komentár. 

Bratislava: Iura Edition, 2014. 216 s. ISBN 978-80-8168-032-8. 

www.statistics.sk 

 

Adresa autora: 

PhDr. Katarína Baničová 

Katedra verejnej politiky a verejnej správy 

Fakulta sociálnych vied 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava 

E-mail:katarina.banicova@gmail.com



Politologická sekcia 

24 
 

Teoretické východiská vymedzovania funkčných 

mestských regiónov 

 

Theoretical framework for characterising 

functional urban regions 

 

Veronika Putnokiová 

 

Abstract:  

The contribution is focused on the issue of functional urban regions and the 

theoretical framework for characterising them. The topic is relatively new in Slovak 

republic and has considerably interdisciplinary character. Some definitions of 

functional urban regions already exist, but in contrast to the foreign literature, in 

Slovak republic, the issue is in the spotlight of geography and other disciplines. The 

aim of this paper is to highlight the different approaches to understanding and 

delimitation of functional urban regions, based on the fact, that their existence itself 

should be a guarantee for better and more efficient management and territory use. 

Keywords: city region, functional urban region, city, surrounding of the city 

 

Úvod  

Problematika funkčných mestských regiónov má v zahraničnej odbornej 

literatúre relatívne dlhú tradíciu. V podmienkach Slovenskej republiky však túto tému 

možno považovať za pomerne novú, hlavne čo sa týka ekonomických aspektov. Aj 

napriek skutočnosti, že v tuzemskej odbornej literatúre už definície funkčného 

mestského regiónu existujú, na rozdiel od zahraničia, v Slovenskej republike sa táto 

problematika stala predmetom záujmu najmä geografie a iných vedných disciplín. 

Keďže skúmanie vzťahu mesta a jeho okolia má značne interdisciplinárny 

charakter, cieľom príspevku je poukázať na rôzne prístupy ku chápaniu a 

vymedzovaniu funkčných mestských regiónov, pretože práve ich existencia má byť 

zárukou lepšieho a efektívnejšieho spravovania a využívania územia. 

1. Teoretické prístupy k definovaniu funkčných mestských regiónov 

Mestá majú rozhodujúci význam v rámci sídelnej štruktúry a obec (resp. 

mesto) zároveň predstavuje základnú priestorovú jednotku. Medzi mestom a 

ostatnými sídlami v jeho okolí následne vznikajú väzby, ktoré sú najčastejšie 

založené na dennej dochádzke do miest za službami a prácou. Práve takýmto 
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spôsobom dochádza ku vzniku tzv. mestských regiónov, resp. funkčných mestských 

regiónov. 1 

1.1 Mestské regióny 

Ako bolo načrtnuté, väzby medzi mestami a ich okolím sú založené najmä na 

dochádzke do miest za zamestnaním a službami.  

Pri definovaní pojmu mestský región sa najčastejšie vzťah mesta a jeho 

zázemia vníma v rovine dominantného postavenia mesta (centrálneho jadra) vo 

vzťahu ku svojmu okoliu (okolitým obciam). Uvedená predstava však podľa štúdie 

pre Úniu miest Slovenska vypracovanej Komunálnym výskumným a poradenským  

centrom nezodpovedá pojmu mestský región. Existujú totiž oblasti, ktoré sú pre 

mestský región ako celok natoľko dôležité, že obce ktoré sú jeho súčasťou, vystupujú 

voči jadrovému mestu v pozícii rovnocenných partnerov.2 

1.2  Funkčné regióny 

Čo sa týka chápania pojmu funkčný región, ten je možné vymedziť za základe 

funkcií, ktoré vysvetľujú dôvody jeho existencie. Nakoľko je kritériom vymedzovania 

týchto regiónov intenzita väzieb medzi územnými jednotkami, predovšetkým medzi 

jadrom a zázemím, tento typ regiónov sa v literatúre označuje aj ako nodálny región 

(z lat. nodus = jadro).3 

Dôležitou definičnou charakteristikou funkčných regiónov je fakt, že sú 

založené na väčších interakciách vo vnútri regiónu ako mimo neho. Na základe toho, 

je možné hovoriť o dvoch kľúčových vlastnostiach tohto typu regiónov, a to: 

 vnútornej koherencii a  

 vonkajšej uzavretosti.4 5 

1.3 Funkčné mestské regióny 

Po stručnom priblížení si kategórií mestský región a funkčný región je možné 

následne definovať funkčné mestské regióny ako špecifickú kategóriu regiónov, 

vymedzenú na základe priestorovej interakcie medzi mestom a jeho okolím. V 

každom funkčnom mestskom regióne sa rozlišuje jadro, pozostávajúce z jedného 

                                                           
1 MATLOVIČ, R. 2007. Geografia sídelných štruktúr. In: VÝROSTOVÁ, E. 2010. Regionálna 

ekonomika a rozvoj. Košice: Iura edition. 2010, 352 s. ISBN 978-80-8078-361. 
2 KOMUNÁLNE VÝSKUMNÉ A PORADENSKÉ CENTRUM, 2012. Mestské regióny (materiál na 

zasadnutie prezídia Únie miest Slovenska) [online], [cit. 12.2.2016] Dostupné na: http://www.unia-

miest.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=600175&id_dokumenty=2339 
3 JEŽEK, J. 2008. Aktuální témata regionálního rozvoje. In: Wokoun R. - Malinovský, J. a kol.2008. 

Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a 

programování). Praha: Linde. 2008, 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0 
4 KARLSSON, C. -  OLSSON, M. 2006. The identification of functional regions: theory, methods, and 

applications. In: The Annals of Regional Science.1st ed., 2006, 40, pp. 1-18. 
5 HOOVER, E. M. - GIARRATANI, F. 1999. An introduction to Regional Economics. 3rd ed. Regional 

research institute: West Virginia University, 1999. 
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alebo niekoľkých miest a obvod (zázemie), spojené s jadrom sieťou väzieb rôzneho 

druhu, intenzita ktorých klesá s rastúcou vzdialenosťou od jadra. Z danej definície je 

zrejmé, že z hľadiska štruktúry ide o typ funkčných regiónov. Preto možno 

konštatovať, že jednotlivé funkčné mestské regióny predstavujú priestorovo súvislé 

územia, ktoré sú vnútorne koherentné a navonok (relatívne) uzavreté vzhľadom na 

denný pohyb obyvateľov za prácou, vzdelaním, službami, rekreáciou a sociálnymi 

kontaktmi.6 

Počet štúdií venujúcich sa funkčným mestským regiónom, ktoré sú odvodené 

od funkčných regiónov je však taký veľký, že podľa Tótha pokojne môžeme hovoriť o 

samostatnej koncepcii či oblasti výskumu. Autor zároveň poukazuje sa problém so 

samovoľným zamieňaním pojmov funkčný región a funkčný mestský región. Hoci 

každý funkčný mestský región by mal spĺňať základné črty funkčného regiónu, 

nemusí to platiť aj opačne. Každý funkčný región totiž zákonite nemusí byť aj 

funkčným mestským regiónom. Príkladom funkčných regiónov sú aj územia lokálnych 

trhov práce, funkčné regióny dochádzky do zamestnania či mikroregióny.7  

V praxi sa teda môžeme stretnúť s vymedzovaním funkčných regiónov na 

základe denných tokov obyvateľstva, pričom tento spôsob má tradíciu trvajúcu už 

niekoľko desaťročí. Vo svetovej vedeckej literatúre sa takéto regióny nazývajú 

najčastejšie územia lokálnych trhov práce (local-labour-market-areas, v skratke 

LLMAs) alebo územia dochádzky do zamestnania (travel-to-work-areas, v skratke 

TTWAs). Pri týchto typoch funkčných regiónov je stanoveným pohybom dochádzka 

obyvateľov do zamestnania, resp. toky do zamestnania. Ide o jednoznačne 

najpočetnejší a zároveň najstabilnejší pravidelný pohyb obyvateľstva s dennou 

periodicitou. Z tohto dôvodu je možné územia lokálnych/regionálnych trhov práce pri 

správnom nastavení parametrov považovať za všeobecne vymedzené funkčné 

regióny, ktoré sú vhodné pre detailné analýzy trhu práce, ale aj pre demografické 

alebo sociálno-ekonomické analýzy, prípadne rôzne prognózy.8 

2. Koncepcia funkčných mestských regiónov v podmienkach Slovenskej 

republiky 

Vo svete je vznik koncepcie funkčných mestských regiónov priamo spojený so 

zavedením matematických modelov, ktoré umožnili geografom skúmať metropolitné 

oblasti  jednotlivých krajinách.  

Významnú úlohu v rozvinutí a presadzovaní novej koncepcie zohrali práce 

amerického geografa Berryho a britského geografa Halla a vo viacerých krajinách tak 

                                                           
6 BEZÁK, A. 2014. Niekoľko predbežných úvah o vnútornej štruktúre funkčných mestských regiónov 

na Slovensku. In: Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 58, 2014, No. 2, pp. 123-130. 

ISSN: 1338-6034  
7 TÓTH, V. 2014. Teoretické prístupy k identifikácii vnútornej štruktúry funkčných mestských regiónov 

na Slovensku. In: Geografický časopis/ Geographical journal 66 (2014) 4, s. 363-381. Bratislava: 

Geografický ústav SAV, 2014. ISSN 0016-7193 
8 HALÁS, M. a kol. 2014. Funkčné mestské regióny na Slovensku podľa denných tokov do 

zamestnania. In: Geografický časopis / Geographical journal 66 (2014) 2, s. 89-114. Bratislava: 

Geografický ústav SAV,2014. ISSN 0016-7193  
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v priebehu obdobia od 70. rokov minulého storočia vzniklo niekoľko systémov 

funkčných mestských regiónov. Pod vplyvom prác oboch bádateľov sa na uľahčenie 

identifikácie funkčných mestských regiónov prijala zásada, podľa ktorej sa hranice 

funkčných mestských regiónov vymedzujú na základe intenzívnych denných tokov 

medzi miestami práce a bývania.9  

Je nutné zdôrazniť, že pri skúmaní vzťahu mesta s jeho okolím (zázemím) 

môžeme rozlišovať aj iné typy väzieb, či už ide o obchodno-finančné, 

administratívne, demografické,  zásobovacie, väzby v oblasti zdravotnej starostlivosti, 

kultúry, rekreácie, politiky a pod.10 

V rámci geografického prístupu ku funkčným mestským regiónom však 

skúmanie týchto rôznych foriem vnútroregionálnych väzieb absentuje.  

Túto skutočnosť niektorí autori zdôvodňujú nedostatkom dát v celoštátnom 

rozsahu a ako hlavný indikátor je následne využívaná najmä (denná) mobilita 

obyvateľov za prácou. Funkčné mestské regióny sú teda vyčleňované hlavne na 

báze odchádzkovo - dochádzkových vzťahov medzi sídlami.11 

V podmienkach Slovenskej republiky takéto funkčné členenie územia ako prvý 

vypracoval v 90. rokoch 20. storočia Bezák, ktorý na území Slovenska vymedzil 63 

funkčných mestských regiónov na základe dát z cenzu v roku 1980.12 Tieto neskôr 

modifikoval na 66 regiónov podľa údajov z cenzu v roku 1991.13  

Práve dáta získane v rámci Sčítania obyvateľov predstavujú vhodné 

východisko pre skúmania dochádzky obyvateľov do zamestnania. Systém funkčných 

mestských regiónov bol v roku 2014 následne aktualizovaný aj na základe údajov o 

pohybe za prácou zo Sčítania obyvateľov v roku 2001. Aj keď takto vymedzené 

regióny spĺňajú podmienku uzavretosti, zároveň sú však navzájom veľmi rozdielne z 

hľadiska ich veľkosti vyjadrenej počtom obyvateľov. Medzi najväčším funkčným 

mestským regiónom Bratislava a najmenším- Spišská Stará Ves je rozdiel viac ako 

stonásobný. Samotný autor upozorňuje aj na skutočnosť, že identifikácia funkčných 

mestských regiónov na Slovensku nie je dokončená.14 

                                                           
9 BEZÁK, A. 2014. Funkčné mestské regióny na Slovensku v roku 2001. In Lauko, V. et al. Regionálne 

dimenzie Slovenska. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s 169-198. ISBN 978-80-

223-3725-0. 
10 MATLOVIČ, R. 2007. Geografia sídelných štruktúr. In: VÝROSTOVÁ, E., 2010. Regionálna 

ekonomika a rozvoj. Košice, 2010, 352 s. ISBN 978-80-8078-361. 
11 SLOBODA, D., 2006. Slovensko a regionálne rozdiely (teórie, regióny, indikátory, metódy). 

Bratislava: Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, 2006.  
12 BEZÁK, A. 1990. Funkčné mestské regióny v sídelnom systéme Slovenska. In: Geografický 

časopis, 42, s. 57-73. 
13 BEZÁK, A. 2000. Funkčné mestské regióny na Slovensku. In: Geographia Slovaca, 15. Geografický 

ústav SAV, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2000. 89 s. ISSN 1210-3519. 
14 BEZÁK, A. 2014. Funkčné mestské regióny na Slovensku v roku 2001. In Lauko, V. et al. 

Regionálne dimenzie Slovenska. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s 169-198. 

ISBN 978-80-223-3725-0. 
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Vzhľadom na fakt, že Bezákov model bol akademickou obcou prijatý ako 

spoľahlivý systém observačných jednotiek, stal sa mimoriadne populárnym u 

viacerých autorov pôsobiacich prevažne v oblasti kvantitatívnej geografie.15 

Ďalšími autormi z radu geografov, ktorí vypracovali systém funkčného členenia 

územia Slovenskej republiky podľa denných tokov obyvateľov do zamestnania boli 

napr. Halás a kol.16 Výsledkom ich práce sú tri vymedzenia systému funkčných 

regiónov, pričom prvý z nich zahŕňa 65 výsledných regiónov a zjednodušene ho 

môžeme označiť ako územia lokálnych trhov práce; druhý systém obsahuje 50 

regiónov a tretí 39 výsledných regiónov, ktoré zas môžeme nazvať územiami 

regionálnych trhov práce. 

Viacerí zahraniční, ako aj tuzemskí autori sa zhodujú, že najvýznamnejším 

znakom funkčného regiónu je jeho schopnosť presahovať administratívne hranice.17 
18 Výhodou takto vymedzených regiónov je teda skutočnosť, že sú nezávislé od 

akýchkoľvek zmien v územnosprávnej organizácii. 

Ako uvádza Sloboda19, súčasné členenie územia Slovenska na okresy v 

značnej miere rešpektuje vymedzenie funkčných mestských regiónov, no napriek 

tomu, 29 okresov je vymedzených problematicky. 

Aj keď sú v súčasnosti štatistické dáta často dostupné len v rámci 

administratívnych jednotiek, vo viacerých krajinách je možné pozorovať narastajúce 

snahy o aplikovanie prístupu založenom na funkčnej orientácii týchto 

administratívnych jednotiek, tak aby odrážali skutočné denné prevádzkové 

podmienky rôznych aktérov. Dôsledkom by mohlo byť koherentnejšie strategické 

plánovanie a racionalizácia poskytovania verejných služieb.20 

Významným, pri objasňovaní teoretických východísk problematiky funkčných 

mestských regiónov, je aj fakt, že podstatne dôležitejšie ako vzťah dominantného 

mesta voči okolitým obciam je hľadanie spoločných riešení s cieľom dosiahnuť rozvoj 

územia celého mestského regiónu a zvýšenie kvality služieb. Tento stav je možné 

docieliť vďaka spolupráci mesta a jeho okolia, a to najmä prostredníctvom realizácie 

spoločných aktivít (do ktorých je niekedy zapojený navyše aj súkromný sektor), ako 

aj vytvorením a realizovaním spoločných verejných politík v rámci kompetencií 

                                                           
15 TÓTH, V. 2014. Teoretické prístupy k identifikácii vnútornej štruktúry funkčných mestských regiónov 

na Slovensku. In: Geografický časopis/ Geographical journal 66 (2014) 4, 363-381. Bratislava: 

Geografický ústav SAV, 2014. ISSN 0016-7193 

16 HALÁS, M. a kol. 2014. Funkčné mestské regióny na Slovensku podľa denných tokov do 

zamestnania. In: Geografický časopis / Geographical journal 66 (2014) 2, s. 89-114. Bratislava: 

Geografický ústav SAV,2014. ISSN 0016-7193. 
17 ANTIKAINEN J. 2005: The concept of Functional Urban Area. In: Informationen zur 

Raumentwicklung. Heft 7.2005 p. 447- 452. 
18 KARLSSON, C. -  OLSSON, M. 2006. The identification of functional regions: theory, methods, and 

applications. In: The Annals of Regional Science.1st ed., 2006, 40, pp. 1-18. 
19 SLOBODA, D., 2006. Slovensko a regionálne rozdiely (teórie, regióny, indikátory, metódy). 

Bratislava: Konzervatíny inštitút M.R. Štefánika, 2006. 
20 ANTIKAINEN J. 2005: The concept of Functional Urban Area. In: Informationen zur 

Raumentwicklung. Heft 7.2005 p. 447- 452. 
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miestnej samosprávy (školská, sociálna, kultúrna, prepravná, odpadového 

hospodárstva...).21 

Ambíciou tohto príspevku je zdôrazniť potrebu nového prístupu ku funkčným 

mestským regiónom (iného ako geografického), nakoľko geografmi vymedzené 

funkčné regióny slúžia predovšetkým na priestorové analýzy širokého spektra 

geografických javov. 

Z pohľadu iných vedných disciplín (napr. komunálnej politiky) je vymedzenie 

funkčných mestských regiónov kľúčové najmä z dôvodu, že súčasné administratívne 

hranice miest už nereflektujú hospodársku, sociálnu, kultúrnu alebo environmentálnu 

realitu rozvoja miest a z tohto dôvodu sa objavujú požiadavky na nové formy 

flexibilnejšej správy územia.  

Systémy správy sa tak musia prispôsobiť vyvíjajúcim sa okolnostiam a musia 

zohľadňovať rôzne územné a časové meradlá. Mestá teda nemôžu byť vymedzené 

výlučne svojimi administratívnymi hranicami, ani mestské politiky sa nemôžu 

zameriavať iba na administratívne jednotky na úrovni mesta. 

Záver 

Napriek skutočnosti, že zadefinovanie funkčných mestských regiónov je 

významným predpokladom na analýzu vzťahov a procesov v nich prebiehajúcich, 

štatistické, geomorfologické alebo administratívne hranice vo väčšine prípadov 

nereflektujú skutočnú rolu, ktorú zohráva mesto vo vzťahu ku svojmu okoliu. 

Narastajúcou globalizáciu sa mestá musia vyrovnávať s novými výzvami, 

akými sú napr. rastúce nadregionálne súťaženie o sídla firiem, o turistov, o miesta 

platenia daní... 

Vo všeobecnosti teda v odbornej literatúre prevláda názor, že mestá by nemali 

byť vymedzené výhradne na základe svojich administratívnych hraníc, pričom je 

potrebné, aby sa aj mestské politiky orientovali širšie ako iba na administratívne 

jednotky na úrovni mesta.  

Dôsledkom zle vymedzených hraníc regiónu a nerešpektovania hraníc 

historicky definovaného regiónu, je skutočnosť, že tieto hranice nebudú pevne 

zakotvené ani politicky, ani z hľadiska plánovania a rozvoja ekonomiky a absentovať 

bude aj akceptácia a dostatočná odozva zo strany obyvateľov. 

Z uvedených dôvodov, má význam práve samotná existencia a vymedzenie 

funkčných mestských regiónov, ktoré majú byť zárukou lepšieho a efektívnejšieho 

spravovania a využívania územia, čo následne vedie ku zvyšovaniu 

konkurencieschopnosti územia. 
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Charakter a participácia aktérov v medziobecnej 

spolupráci na Slovensku po roku 1993 

 

Character and Participation of Actors in 

Intemunicipal Cooperation in Slovakia after 1993 

 

Martin Daško 

 

Abstract: 

The paper analyzes the current state of inter-municipal cooperation in Slovakia 

since 1993. It explores of activities of direct actors they participate here. The paper is 

divided into two main sections. The first explores the various forms of inter-municipal 

cooperation that in Slovakia the most and least used. This section completes the 

international experience and existing researches. The second part analyzes the 

research of specific actors participating in the framework of inter-municipal 

cooperation. Their inclusion in sectors standing with governments and other actors, 

resources and coalitions, their form in the specific examples are major research 

analytical framework of the research of the author. 

Keywords: inter-municipal cooperation; actors; participate; coalitions; research 

 

Úvod  

Príspevok reaguje na stále aktuálnu tému vysporiadania sa malých obcí na 

Slovensku s ich veľkým počtom. Medziobecná spolupráca je jednou z alternatív 

(popri zlučovaniu), ako sa dajú eliminovať problémy s vyššie uvedeným faktom. 

Príspevok taktiež na základe doterajších poznatkov z jestvujúcich výskumov 

vysvetľuje postup výskumu charakteru a participácie aktérov v medziobecnej 

spolupráci, ktorý bude realizovaný na prelome rokov 2017.   

1 Medziobecná spolupráca ako riešenie problematiky malých obcí 

Prílišná geografická rozdrobenosť a veľké množstvo malých samospráv 

v značnej miere ovplyvňuje ekonomický stav regiónu, v ktorom sa slabé obce či 

mestá nachádzajú. Nedostatočná infraštruktúrna vybavenosť, neschopnosť čerpania 

finančných prostriedkov, prílišné výdavky na chod samospráv a pod. môžu mať vplyv 

napr. na prilákanie investorov do daného kraja.1 Medziobecná spolupráca dokáže 

                                                           
1 POLIAK, L. 2011. Sídelná štruktúra na Slovensku a komunálna reforma. [online] 3. marec 2011 [15. 

11. 2015]. Dostupné na: <http://www.e-polis.cz/clanek/sidelna-struktura-na-slovensku-a-komunalna-
refoma.html> 
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tieto negatívne prvky eliminovať. Na začiatok je však potrebné pochopiť vplyv 

sídelnej štruktúry pre chod regiónov. 

Pri pohľade na počet miest a obcí na Slovensku získame zreteľnejší obraz 

o problémoch a pozitívach, ktoré prináša konkrétna sídelná štruktúra. Z údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky vyplýva, že na Slovensku bolo v roku 2014 

138 miest a 2752 obcí.2 Veľký počet tzv. malých obcí môže spôsobovať viacero 

problémov, ktoré sa prenášajú na celý región. 

Malé obce definuje viacero odborníkov hlavne podľa počtu obyvateľov. Na 

začiatok je potrebné uviesť, že nejestvuje jednotná charakteristika malej obce. 

Názory na ne možno rozdeliť na dve hlavné kategórie. Prvou je malá obec s počtom 

obyvateľov do 500.3 Druhou zaužívanou teóriou o malých obciach sú obce s počtom 

obyvateľov do 1000.4 Niekedy sa uvádza aj kombinácia do 500 alebo do 1000 

obyvateľov. Združovanie alebo spolupráca medzi obcami sa vyžaduje hlavne 

u najmenších samospráv. Použitím teórií o malých obciach do 1000 obyvateľov 

a výsledkov z vyššie spomenutej tabuľky zistíme pomerne veľké číslo malých obcí 

v pomere k celkovému počtu samospráv na Slovensku. Toto číslo sa pohybuje na 

úrovni cca 69%. Skoro dve tretiny obcí spadajú do kategórie malých. Ak by sme 

použili teóriu malých obcí do 500 obyvateľov, percento by nadobudlo hodnotu cca 

41%. Počet malých obcí sa dá eliminovať v praxi buď zlučovaním obcí alebo ich 

spoluprácou. 

Gajdoš vníma medziobecnú spoluprácu a jej rôzne formy ako prirodzenú 

entitu v rámci fungovania samospráv, ktorá prináša efektívnejšie zabezpečovanie 

služieb či chod obcí v rôznych oblastiach každodenného života.5 Na rozdiel od 

zlučovania obcí, spolupráca môže byť len na určitú dobu alebo sa vzťahovať len na 

konkrétne úlohy, ktoré majú väčšinou dospieť k efektívnejšiemu riadeniu či už služby, 

politiky alebo inej oblasti. Výhodami môžu byť prehľadnejšie formy úloh pre 

jednotlivých aktérov spolupráce, postupné začleňovanie iných partnerov do 

spolupráce, tým pádom spolupráca môže presahovať aj do iných oblastí atď. Za 

nevýhody sa považujú vo všeobecnosti hlavne komplikovanejšie dohodnutie 

presných úloh a kompetencií medzi jednotlivých aktérov, väčšia miera kontroly medzi 

nimi a tým pádom vzrastajúce neskoršie napätie medzi partnermi spolupráce, 

zvýšený tlak na administratívu a nedodržanie zmluvných podmienok a pod.6 

Najvyužívanejšie formy medziobecnej spolupráce sú napr. spoločné fondy, obchodné 

                                                           
2 ŠÚ SR. 2015. Veľkostné skupiny obcí – SR, oblasti, kraje, okresy, mesto, vidiek. [on-line] 2015 [15. 

11. 2015]. Dostupné na: <http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi> 
3 LABUNOVÁ, A. – LOVACKÁ, S. 2008. Budúcnosť malých obcí na východnom Slo-vensku. In: 

Geografická revue, roč. 4, č. 2. s. 214-226, Banská Bystrica: FPV UMB, 2008. [online] [15. 11. 2015]. 
Dostupné na: <http://www.fpv.umb.sk/kat/kg/files/cdrevue/r4c2_2008/16LabunovaLovacka.pdf> 
4 NEUBAUEROVÁ, E. Nadväznosť komunálnej reformy na proces fiškálnej decentrali-zácie v 

podmienkach Slovenskej republiky. [online] [15. 11. 2015]. Dostupné na: 
<http://kvf.vse.cz/storage/1180481996_sb_neubauerov.pdf> 
5 GAJDOŠ, P. 2006. Potenciály, zdroje, a bariéry rozvoja vidieckych obcí na Slovensku (na príklade 

vybraných okresov Slovenska). In: Obecné noviny. roč. 35-36. s. 14-17. 2006. 
6 KOMUNAL.eu. 2014. Zlučovanie a spolupráca obcí. Január 2014. [par. 15. 11. 2015]. [online]. 

Dostupné na: 
<http://www.komunal.eu/images/Zlu%C4%8Dovanie_a_spolupr%C3%A1ca_obc%C3%AD.pdf> 
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spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, družstvá, 

zmluvy rôzneho charakteru, dohody, spoločné obecné úrady, zakladanie združenia 

obcí, mikroregiónov a pod.7 Foriem a modelov je však z hľadiska európskej praxe 

oveľa viac. 

Či už ide o zlučovanie obcí alebo jednoduchšiu formu, ktorou je spolupráca, 

vždy by si mali dané obce vypočítať možné alternatívy. Proces prijímania takýchto 

druhov spoluprác je dlhodobý a podlieha často niekoľkoročným reformným 

procesom.  

Problémy, ktoré jednotlivé regióny riešia, môžu zasahovať do rôznych oblastí 

života. Od starnutia obyvateľstva, cez vysokú nezamestnanosť, krízy, záplavy, 

nedostatočnú vzdelanosť až po zadĺženie celého regiónu na niekoľko rokov v rámci 

európskeho priemeru. Komplikácie môžu narastať a presahovať do nových a nových 

oblastí konkrétneho regiónu. Ak stagnujú najmenšie zložky regiónu (obce), potom 

klesá úroveň celého regiónu. S vyššie uvedenými komplikáciami úzko súvisia aj 

často nedostatočne zvládnuté úlohy pre jednotlivé malé obce. Tie v praxi 

nedisponujú finančnými prostriedkami, nemajú dostatočné kapacity (ľudské alebo 

technické) a nevedia sa dostať do plusových ekonomických čísel. 

Spolupráca nemusí byť vo všetkých oblastiach, môže sa týkať len jednej 

(napr. spolupráca len v rámci zabezpečovania služieb). Kukliš a Virová zdôrazňujú 

pri medziobecnej spolupráci na rozdiel od zlučovania obcí ponechanú mieru 

autonómnosti obcí. Spolupráca sa prejavuje na horizontálnej/ rovnoprávnej úrovni, 

kedy jednotlivé samosprávy nie sú nadradené ani podriadené.8 Ako jednou 

z nevýhod zlučovania obcí je v práci definované práve narušenie autonómnosti, 

straty identity obcí po zlúčení. Spolupráca, keďže je prevažne na dobrovoľnej báze, 

umožňuje využiť potenciál obcí a dopredu sa počíta s tým, že samosprávy sú 

v rovnoprávnom postavení. Limity využitia ich autonómnejšieho postavenia tak 

medziobecná spolupráca nereflektuje.  

Koncepcie postupnej decentralizácie na Slovensku podľa Nižňanského 

odporúčali (a doteraz je to legislatívne ukotvené) skôr dobrovoľnú medziobecnú 

spoluprácu. Taktiež uvádza, že do roku 2002 charakter potrieb jednotlivých 

samospráv na Slovensku spôsobil nedostatočné využívanie možnosti spolupracovať 

pri výkone samosprávnych kompetencií. Opakovaným dôvodom bola aj apatia 

občanov samospráv vyžadovať takýto druh spolupráce.9 Krnáč však charakterizuje aj 

dôležitosť rozhodovacích orgánov ako vlády na centrálnej úrovni, bojovať s týmto 

nezáujmom. Domnieva sa, že pre úspešnosť spolupráce medzi obcami je potrebné 

vybudovať kvalitnú sieť inštitúcií a legislatívnych noriem, ktoré pomôžu pri 

implementácii konkrétnych druhov medziobecnej spolupráce.10 Vidno tak potrebu čo 

najširšieho zapojenia rôznych aktérov pre kvalitné fungovanie medziobecnej 

                                                           
7 ZÁKON Č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
8 KUKLIŠ, P. – VIROVÁ, V. 2012. Vybrané problémy miestnej samosprávy (v kompa-rácii niektorých 

štátov Európskej únie). Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2012, 240 s. ISBN 978-80-89477-77-0. 
9 NIŽŇANSKÝ, V. 2009. Medziobecná spolupráca a zlučovanie obcí na Slovensku. Výskumná štúdia. 

Bratislava: Merkury, spol. s.r.o., 2009. 59 s. 
10 KRNÁČ, J. 2007. Mikroregión, základ spolupráce a tvorby partnerstiev. [online]. 2007 [15. 11. 2015] 

Dostupné na: <http://www.speednet.sk/users/cerco/zbornik/vsap2007/pdf/krnac.pdf> 
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spolupráce. Metodologická časť práce je orientovaná vo veľkej miere na hodnoty 

a charakter aktérov spolupráce medzi obcami. Prax jasne dokazuje, že apatia 

občanov, nezáujem súkromného sektoru, vlád a pod. dokáže vysvetliť úspešnosť 

a neúspešnosť jednotlivých modelov medziobecnej spolupráce. 

Na Slovensku jestvuje viacero spôsobov, ako obce (hlavne malé do 1000 

obyvateľov) môžu spolupracovať. Za vyše 20 rokov existencie samostatnej 

Slovenskej republiky hovoríme o troch najčastejšie aplikovaných formách 

medziobecnej spolupráce. Hasprová ich delí na spoločné obecné úrady, združenia 

obcí (mikroregióny) alebo medzinárodnú spoluprácu,11 pričom najčastejšie 

využívanou formou sú spoločné obecné úrady. 

Podľa Zákona o obecnom zriadení aspoň dve obce po odsúhlasení 

zastupiteľstiev môžu zriadiť spoločný obecný úrad, ktorý nie je právnickou osobou. 

Jeho existencia je uzatvorená vzájomnou zmluvou medzi minimálne dvoma 

obcami.12 Nasledovná tabuľka zobrazuje počet spoločných obecných úradov 

evidovaných Ministerstvom vnútra SR v roku 2011. 

 

Tabuľka 1 – Počet spoločných obecných úradov (SOÚ) v roku 2011 

v jednotlivých krajoch na Slovensku 

SAMOSPRÁVNY KRAJ POČET SOÚ 

Bratislavský kraj 16 

Trnavský kraj 23 

Trenčiansky kraj 24 

Nitriansky kraj 34 

Žilinský kraj 35 

Banskobystrický kraj 37 

Prešovský kraj 32 

Košický kraj 34 

SPOLU 235 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR. 2011. [online] 

 

Počty jednotlivých spoločných úradov sa rokmi menia. Predstavujú 

najčastejšiu formu medziobecnej spolupráce na Slovensku, pretože počet 235 

nepresahuje žiadna iná forma (mikroregióny a pod.).  

Využiteľnosť spoločných obecných úradov sa dá vysvetliť ich charakterom. 

Žárska a Kozovský hovoria o tzv. delegovaných právomociach, ktoré robia z tejto 

formy spolupráce obcí často využívaný druh kooperácie.13 Delegovanosť v tomto 

zmysle znamená prenechanie kompetencií v určitej oblasti na spoločný úrad, na 

ktorého činnosti a správe sa zmluvne dohodli minimálne dve obce.14 Delegované 

                                                           
11 HASPROVÁ, M. 2010. Marketing miest a obcí. Bratislava: EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3038-

5. 
12 §16, ZÁKON Č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
13 ŽÁRSKA, E. – KOZOVSKÝ, D. 2008. Teoretické a praktické aspekty fiškálnej decen-tralizácie. 

Bratislava: EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2466-7. 
14 §16, ZÁKON Č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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kompetencie pôsobia prevažne v oblastiach školstva, stavebných úradov, 

odpadového hospodárstva, správe daní, iných ekonomických či právnych službách 

alebo v sociálnych či zdravotných oblastiach a iných. Zachované by malo byť 

rovnocenné/ horizontálne postavenie obcí, dodržanie autonómnosti v oblasti 

rozhodovania jednotlivých obcí, dobrovoľnosť a taktiež pozitívny prínos pre obce 

navzájom.15 Aj to sú dôvody najpočetnejšej využívanej formy spolupráce medzi 

obcami na Slovensku. 

Druhou pomerne často využívanou formou medziobecnej spolupráce sú tzv. 

mikroregióny. Jestvuje viacero definícií od rôznych autorov. Spišiak uvádza, že 

potrebu iniciovania vzniku prvých mikroregiónov nastolili v minulosti hlavne vidiecke 

obce, ktoré pociťovali určité nedostatky, ktoré potrebovali kompenzovať spoluprácou 

medzi sebou.16 Uplatňuje sa tu tzv. model ,,bottom-up“, teda iniciovanie zmeny zdola, 

čo znamená priamu angažovanosť obyvateľov týchto obcí pre využitie daného typu 

spolupráce medzi nimi. Celkovo sa dajú mikroregióny charakterizovať ako 

ohraničené geografické celky, ktoré združujú viaceré obce s cieľom prosperovať 

alebo efektívnejšie vykonávať svoju pôsobnosť na riešenie problémov. Mikroregión je 

teda charakteristický svojimi geografickými, kultúrnymi, prírodnými a inými znakmi, 

ktoré ho odlišujú od iných.17 Krnáč dopĺňa túto definíciu o akúsi vyššiu formu 

organizácie, resp. inštitúcie, ktorá funguje nad rámec obcí a smeruje k ich 

spoločnému rozvoju. Môžu predstavovať právnické osoby alebo občianske 

združenia, ale podmienkou je dobrovoľnosť založenia takýchto foriem medziobecnej 

spolupráce.18 Mikroregióny vo všeobecnosti môžu teda taktiež vyrovnávať rozdiely 

medzi malými obcami (do 1000 obyvateľov) a prispieť tak k ich rozvoju.  

Mikroregióny ako také otvárajú priestor pre veľké množstvo aktérov priamo sa 

podieľať na chode daného združenia. Mikroregióny nemusí založiť len verejný sektor, 

ale aj súkromný, občiansky, mimovládny a pod. Zapojenie čo najširšieho spektra 

aktérov znamená, že členstvo je zabezpečené pre akýkoľvek subjekt v rámci daného 

regiónu.19 Klimovský ďalej odpozoroval na Slovensku značné prepojenie 

mikroregiónov so spoločnými obecnými úradmi, kde sa často ako keby dopĺňajú 

                                                           
15 HASPROVÁ, M. – DRÁBIK, P. – ŽÁK, Š. 2012. Možnosti a perspektívy medziobecnej spolupráce. 

[online]. 2012 [15. 11. 2015] Dostupné na: 
<http://of.euba.sk/konfVeda2012/Prispevky/Hasprova_Maria_Drabik_Peter_Zak_Stefan.pdf> 
16 SPIŠIAK, P. 1999. Rozvoj vidieka vo vybraných mikroregiónoch Slovenska. In: Geo-grafia. Roč. 1, 

s. 17-19, 1999. 
17 PUSTÁ, B. – DOLNÁ, Z. 2010. Mikroregionálne združenia obcí ako jedna z foriem medziobecnej 

spolupráce. In: Geographia Cassoviensis. Vol. IV, No. 2. s. 168-172. [online] 2010 [15. 11. 2015] 
Dostupné na: <http://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2010-4-
2/28Pusta_Dolna.pdf> 
18 KRNÁČ, J. 2004. Inštitucionálne zabezpečenie regionálneho rozvoja v podmienkach 

Banskobystrického kraja. In: FALŤAN, Ľ. (ed.) 2004. Regionálny rozvoj Slovenska v európskych 
integračných kontextoch. Bratislava: SAV, 2004. 197 s. ISBN 80-85544-37-7. 
19 POLIAK, L. 2011. Sídelná štruktúra na Slovensku a komunálna reforma. [online] 3. marec 2011 [15. 

11. 2015]. Dostupné na: <http://www.e-polis.cz/clanek/sidelna-struktura-na-slovensku-a-komunalna-
refoma.html> 
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v pôsobnosti a vplyve na obce v danom regióne.20 Iní autori sa podobne zhodujú 

v názoroch, že založenie mikroregiónov môže postupovať do ďalších foriem 

spolupráce, resp. až do zlučovania.21 V rámci regiónov môžu byť na vyrovnanie 

regionálnych rozdielov zriadené aj  tzv. miestne akčné skupiny. Hradiská sa 

domnieva, že mikroregióny predstavujú v tomto smere dostatočný priestor pre ich 

neskorší vznik a transformáciu zo samotných mikroregiónov.22 Výhodou, ktorú 

predstavujú mikroregióny samy pre seba je, že môžu žiadať o finančné príspevky ako 

od štátu, tak aj zo zahraničia, hlavne z fondov Európskej únie. Cez projekty, výzvy 

a pod. tak môžu byť priamym prijímateľom finančných dotácií, čo predstavuje podľa 

Knežovej veľkú výhodu oproti iným formám medziobecnej spolupráce.23 Mikroregióny 

tak môžu dlhodobejšie plánovať svoj rozvoj a neustále napredovať, z čoho čerpá 

napokon celý región. 

Na Slovensku je hlavným problémom mikroregiónov absencia centrálneho 

registra,24 teda zoznamu všetkých typov takýchto združení. Ministerstvo vnútra SR 

reflektuje existenciu mikroregiónov, ale údaje o celkovom počte a fungovaní sa 

z jedného celoslovenského zdroja nedajú určiť. Pustá a Dolná ďalej uvádzajú, že 

problémom je aj dobrovoľné oznamovanie o zmenách v organizačnej štruktúre 

svojho združenia smerom k Ministerstvu vnútra SR, či inej inštitúcii.25 Nejestvuje tak 

povinnosť mikroregiónov informovať o takýchto skutočnostiach, resp. zmenách. 

Taktiež problémom je, že niektoré mikroregióny dlhodobejšie nevykazujú žiadnu 

činnosť, sú pasívne. Aj to sa ťažko monitoruje. Slovenská  agentúra životného 

prostredia disponuje pár údajmi o mikroregiónoch, len platia vyššie uvedené 

pretrvávajúce problémy. Prax na Slovensku je taká, že k reálnemu a kompletnému 

počtu aktívnych mikroregiónov sa dá dostať len veľmi ťažko, ak nie vôbec. 

Formy medziobecnej spolupráce dlhodobejším skúmaním vykazujú ako 

pozitívne, tak aj negatívne známky. Rizík, ktoré súvisia s prípadnou spoluprácou obcí 

je viacero. Riziká26 potvrdzujú problémy, ktorým čelia ako spoločné obecné úrady, 

tak mikroregióny a iné formy spolupráce medzi obcami. Tzv. šance a riziká sa dajú 

uplatniť všeobecne na všetky európske štáty, teda aj Slovensko. V budúcnosti je 

potrebné viac sa zamerať na hodnoty aktérov, na ich konanie/ nekonanie, ich názory, 
                                                           
20 KLIMOVSKÝ, D. 2009. O možných riešeniach fragmentovanej lokálnej sídelnej štruktúry. In: Acta 

Politologica. Vol. 1, No. 2, s. 182-213. ISSN 1803-8220. [online] 2009 [cit. 15. 11. 2015] Dostupné na: 
<http://archiv.vlada.gov.sk/krajina/data/att/24360_subor.pdf> 
21 LABUNOVÁ, A. – LOVACKÁ, S. 2008. Budúcnosť malých obcí na východnom Slo-vensku. In: 

Geografická revue, roč. 4, č. 2. s. 214-226, Banská Bystrica: FPV UMB, 2008. [online] [15. 11. 2015]. 
Dostupné na: <http://www.fpv.umb.sk/kat/kg/files/cdrevue/r4c2_2008/16LabunovaLovacka.pdf> 
22 HRADISKÁ, A. 2008. Úloha partnerstiev pri financovaní rozvoja vidieka. In: ŠOLTÉS, V. (ed.) 2008. 

Zborník príspevkov z konferencie National and Regional Economics VII. Košice: EfTUKE, 2008. 991 s. 
ISBN 978-80-553-0084-9. 
23 KNEŽOVÁ, J. 2010. Plánovanie územnej samosprávy v kontexte reformných zmien. Košice: UPJŠ, 

2010. [online] Dostupné na: <http://www.kri.sk/web_object/203.pdf> 
24 PUSTÁ, B. – DOLNÁ, Z. 2010. Mikroregionálne združenia obcí ako jedna z foriem medziobecnej 

spolupráce. In: Geographia Cassoviensis. Vol. IV, No. 2. s. 168-172. [online] 2010 [15. 11. 2015] 
Dostupné na: <http://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2010-4-
2/28Pusta_Dolna.pdf> 
25 Ibid. 
26 NIŽŇANSKÝ, V. – HAMALOVÁ, M. 2013. Územné a správne členenie Slovenska. Bratislava: 

VŠEMVS, 2013. 74 s. ISBN 978-80-89600-19-9. 
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sledovanie koalícií, do ktorých sa združujú od občanov cez mimovládne organizácie 

až po starostov atď. Príspevok, ktorý reflektuje realizovaný výskum charakteru 

aktérov v medziobecnej spolupráci, slúži na podrobnejšie vysvetlenie úspešnosti 

alebo neúspešnosti jednotlivých foriem/ modelov medziobecnej spolupráce. 

Ak chceme skúmať charakter a participáciu aktérov v medzionecnej 

spolupráci, treba rozumieť viacerým modelom/ štruktúram vzťahov, ktoré sa v rámci 

spolupráce vyskytujú. Pre jednoduchšie vysvetlenie postavenia obcí v prípadnej 

medziobecnej spolupráci sú uvedené tri najčastejšie varianty kooperácie obcí 

a plnenia stanovených úloh. Nasledovné schémy vysvetľujú rozdielne druhy 

spolupráce v grafickej podobe. Modely vychádzajú z nemeckej literatúry.  

Schéma 1 – Sídelný/ miestny obecný model plnenia úloh/ povinností v rámci 

MOS 

 
Zdroj: Steiner, 2002, s. 92. 

 

Prvým modelom je tzv. sídelný/ miestny obecný model. Viacero obcí sa 

dohodne na medziobecnej spolupráci, pričom vždy pri plnení konkrétnych úloh ako 

keby ,,splnomocnia“ jednu z obcí implementovať zmeny do praxe. Jedna obec tak 

plní jednu alebo viac úloh/ povinností pre ostatné v rámci medziobecnej spolupráce. 

Schéma 2 – Model plnenia úloh/ povinností v tzv. užšom zmysle v rámci MOS 

 
Zdroj: Steiner, 2002, s. 92. 

Druhým je tzv. užší model plnenia úloh medzi obcami v rámci spolupráce. Na 

rozdiel od prvého modelu, v tomto je proces plnenia úloh transparentnejší. Viacero 

obcí plní jednu alebo viac úloh/ povinností pre ostatné obce v rámci modelu 

medziobecnej spolupráce. 
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Schéma 3 – Model zriadenia právnickej osoby v rámci MOS 

 
Zdroj: Steiner, 2002, s. 92. 

  

Tretím často využívaným modelom v rámci medziobecnej spolupráce je 

zriadenie právnickej osoby (firmy, spoločnosti, a pod.), ktorá bude mať na starosti 

plnenie úloh povinností v určitej oblasti/ oblastiach medzi jednotlivými obcami, ktoré 

spolupracujú. 

Modelov je samozrejme viacero. Vychádza sa z predpokladu, že medziobecná 

spolupráca má smerovať k plneniu spoločných úloh/ povinností, ktoré majú viesť 

k úspešnosti danej spolupráce minimálne medzi dvoma a viacerými obcami.27 

Zahraničná aj slovenská prax prináša viacero pozitív, ale aj negatívnych tendencií, 

ktoré by sa mali eliminovať. Súčasný stav medziobecnej spolupráce na Slovensku (aj 

v iných európskych krajinách) sa dá zhrnúť do desiatich výziev do budúcna, ktorými 

ba sa mala medziobecná spolupráca uberať. Nastolili ich nemecky hovoriaci autori.28 

Nasledovná tabuľka prehľadne sumarizuje výzvy pre budúce zlepšenie medziobecnej 

spolupráce ako takej. 

Tabuľka 2 – 10 výziev do budúcna pre zlepšenie medziobecnej spolupráce vo 

všeobecnosti 

1. výzva Zmocniť sa iniciatívy zo strany obcí a aktérov 

v nich 

2. výzva Spustiť nevyhnutnú zmenu nastavenia mentality 

na radikálnejšie zmeny 

3. výzva Smerovať dlhodobejšie udržanie/ zachovanie 

komunálnej efektívnosti/ produktivity k ,,centrám“ 

4. výzva Urýchliť podporu kooperácie od národnej úrovne 

(zmena legislatívy...) 

5. výzva Otvárať/ sprístupňovať úplne nové roviny/ úrovne 

kooperácie 

6. výzva Vyskúšať nové nezávislé formy medziobecnej 

spolupráce 
7. výzva Rešpektovať/ brať na vedomie demokraciu 

                                                           
27 BIWALD, P. – SZCZEPANSKA, K. – HOCHHOLDINGER, N. 2004. Leistungsfähige Gemeinden 

durch interkommunale Zusammenarbeit. Grundlagenpapier für den Ös-terreichischen Städtetag 2004. 
Wien: Zentrum für Verwaltungsforschung, 2004. 55 s. 
28 BIWALD, P. – HACK, H. – WIRTH, K. 2006. Perspektiven der interkommunalen Zu-sammenarbeit. 

In: BIWALD, P (u. Kol.) 2006. Interkommunale Kooperation zwischen Tradition und Aufbruch. Wien, 
Graz: NWV, 2006. 319 s. ISBN 3-7083-0368-7. 
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a občiansku angažovanosť 

8. výzva Kooperovať a profesionalizovať 

9. výzva Taktiež kooperovať so súkromným sektorom 

10. výzva Sledovať diferencované/ odlišné stratégie 

spolupráce medzi obcami 

Zdroj: Autor podľa: Biwald – Hack – Wirth. 2006, s. 281-294. 

 

Autori tak zhrnuli predpokladané zásady, ktorými by sa mali akékoľvek formy 

medziobecnej spolupráce riadiť. Budúci vývoj ukáže, aké modely uspejú, aké naopak 

nie. Všetko záleží od charakteru aktérov, lebo tí tvoria v konečnom dôsledku 

medziobecnú spoluprácu alebo zlučovanie obcí. Dôležité je sledovať úlohu štátu, 

regiónov, ale aj samotných obcí a jej obyvateľov. Príspevok v nasledujúcej časti je 

smerovaný k výskumu aktérov v mechanizmoch vyššie spomínanej medziobecnej 

spolupráce. 

2 Perspektívy výskumu charakteru a participácie aktérov 

v medziobecnej spolupráci 

Nami realizovaný výskum nie je v konečnej faze. V tejto časti príspevku na 

základe poznatkov o medziobecnej spolupráci autor vysvetľuje spôsob metodického 

postupu výskumu aktérov v MOS, ktorý bude realizovaný cca v druhej polovici roku 

2016 a prvej polovici roku 2017.  

Výskum je rozdelený na štyri základné roviny, ktoré sú na sebe navzájom 

závislé a nasledujú postupne za sebou. Celkovým cieľom je pochopenie modelov 

medziobecnej spolupráce cez charakter a participáciu aktérov, ktorí v rámci nej 

pôsobia.  

Prvá rovina výskumu je zameraná na analýzu všetkých relevantných aktérov, 

ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na rozhodovacích procesoch 

v samosprávach. Počíta sa samozrejme s občanmi až po samotný štátny aparát. 

V tejto rovine bude na začiatku dôležité si hlavne uvedomiť rôznorodosť aktérov, 

rozdeliť si ich do skupín (podľa postavenia voči vláde, rozdelenia na sektory apod.) 

pre lepší prehľad. Táto časť je smerovaná hlavne na mimovládne organizácie a na 

štátne orgány, ktoré majú veľký vplyv hlavne pri určovaní kompetencií ostatným 

aktérom pôsobiacim v danom regióne. Hlavnou úlohou tejto roviny je teda 

definovanie aktérov ako takých a ich stručné zaradenie do vybraných kategórií. 

Druhá rovina výskumu je zameraná na aktívnu komunikáciu s aktérmi 

definovanými v prvej rovine. Dôležitú úlohu budú zohrávať dotazníky. Ich úlohou je 

definovať reálne problémy a pozitíva u najmenších vybraných samospráv (cca do 

1000 obyvateľov) ako na Slovensku. Otázky budú zamerané hlavne na skúsenosť 

samospráv s akoukoľvek formou medziobecnej spolupráce, aktívnou účasťou/ 

neúčasťou v dobrovoľných združeniach s inými samosprávami, definovaním 

problémov, ktoré sami vidia z praxe, plus prezentovanie pozitív, ktoré podľa nich 

z prípadnej spolupráce vyplývajú a sú pre nich najdôležitejšie. Dotazníky budú 

smerované aj k vybraným ,,centrám“, čiže väčším mestám, v ktorých blízkosti sa 
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spomenuté menšie samosprávne jednotky nachádzajú. Na doplnenie dát budú 

použité aj osobné rozhovory, emailová či telefonická komunikácia. 

Tretia rovina výskumu je najdôležitejšia. Prvá a druhá rovina výskumu slúžia 

na základné pochopenie pôsobnosti jednotlivých aktérov, plus na problémy 

a pozitíva, ktoré sami v rámci medziobecnej spolupráce definujú. Táto časť využíva 

už v praxi model P. A. Sabatiera o koalíciách aktérov (,,Advocacy Coalition 

Framework”)29. Sledovaním prípadových štúdií na Slovensku (hlavne čerpanie 

eurofondov; strategické/ dlhodobejšie plánovanie v spolupráci samospráv; 

zakladanie dobrovoľných združení obcí) so zameraním na medziobecnú spoluprácu 

bude možné poukázať na formovanie kľúčových aktérov v daných regiónoch, ich 

vplyv, hodnoty a silu koalícií, do ktorých sa najsilnejší aktéri spájajú. Analýzou 

konania a nekonania relevantných aktérov vo vybraných prípadových štúdiách sa má 

dokázať a vysvetliť ich vplyv, silu a organizačné schopnosti. Hlavný zámer je 

sústredený na sprostredkovateľov/ špecialistov, ktorí zohrávajú v teórii P. A. 

Sabatiera dôležitú rolu. (1999, s. 135-137) Zámerom tejto časti výskumu by malo byť 

vymedzenie reálnych a možných nezávislých špecialistov na tú ktorú problematiku, 

ktorí vedia pomôcť samosprávam pri presadzovaní svojich požiadaviek v rámci 

medziobecnej spolupráce. Otázkou je, či títo špecialisti v jednotlivých prípadových 

štúdiách reálne figurujú a aký majú vplyv na MOS. 

Štvrtá rovina výskumu nadväzuje na teóriu o modeloch medziobecnej 

spolupráce. V tejto časti práce sa poukáže na najvyužívanejšie formy medziobecnej 

spolupráce ako v Rakúsku, tak aj na Slovensku. Definujú sa pozitíva a negatíva 

modelov s prihliadaním na prax (prípadové štúdie v tretej rovine výskumu). Plus na 

základe štyroch analyzovaných rovín výskumu sa definuje cez charakter aktérov a 

ich participáciu, model/ modely MOS, ktoré by v budúcnosti mohli byť 

implementované na základe predloženého výskumu na Slovensku a mohli by reálne 

fungovať.  

Záver  

Príspevok predstavuje spôsob výskumu medziobecnej spolupráce na 

Slovensku pomocou viacerých prípadových štúdií, ktoré budú realizované na 

prelome rokov 2016-2017. Doterajšie poznatky a výskumy by mali byť základným 

stavebným rámcom štyroch vybraných rovín výskumu, ktorý sa zameriava na 

charakter a participáciu reálnych aktérov, ktorí tvoria jednotlivé modely medziobecnej 

spolupráce ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Príspevok má tak vzbudiť záujem 

o realizáciu podobných typov výskumov na Slovensku, ktoré sa doteraz uberali skôr 

iným smerom. 

Literatúra  

BIWALD, P. – HACK, H. – WIRTH, K. 2006. Perspektiven der interkommunalen 

Zusammenarbeit. In: BIWALD, P (u. Kol.) 2006. Interkommunale Kooperation 

                                                           
29 SABATIER, P. A. (ed.). 1999. Theories of the Policy Process. California: Westview Press, 1999. 



Politologická sekcia 

42 
 

zwischen Tradition und Aufbruch. Wien, Graz: NWV, 2006. 319 s. ISBN 3-7083-

0368-7. 

BIWALD, P. – SZCZEPANSKA, K. – HOCHHOLDINGER, N. 2004. Leistungsfähige 

Gemeinden durch interkommunale Zusammenarbeit. Grundlagenpapier für den 

Österreichischen Städtetag 2004. Wien: Zentrum für Verwaltungsforschung, 2004. 55 

s. 

ČAVOJEC, J. – SLOBODA, D. 2005 Fiškálna decentralizácia a obce. Bratislava: 

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 2005. [online] [15. 11. 2015]. Dostupné na: 

<http://www.konzervativizmus.sk/upload/pdf/fisk_dec.pdf> 

GAJDOŠ, P. 2006. Potenciály, zdroje, a bariéry rozvoja vidieckych obcí na 

Slovensku (na príklade vybraných okresov Slovenska). In: Obecné noviny. roč. 35-

36. s. 14-17. 2006. 

HASPROVÁ, M. 2010. Marketing miest a obcí. Bratislava: EKONÓM, 2010. ISBN 

978-80-225-3038-5.  

HASPROVÁ, M. – DRÁBIK, P. – ŽÁK, Š. 2012. Možnosti a perspektívy 

medziobecnej spolupráce. [online]. 2012 [15. 11. 2015] Dostupné na: 

<http://of.euba.sk/konfVeda2012/Prispevky/Hasprova_Maria_Drabik_Peter_Zak_Stef

an.pdf> 

HRADISKÁ, A. 2008. Úloha partnerstiev pri financovaní rozvoja vidieka. In: ŠOLTÉS, 

V. (ed.) 2008. Zborník príspevkov z konferencie National and Regional Economics 

VII. Košice: EfTUKE, 2008. 991 s. ISBN 978-80-553-0084-9. 

KLIMOVSKÝ, D. 2009. O možných riešeniach fragmentovanej lokálnej sídelnej 

štruktúry. In: Acta Politologica. Vol. 1, No. 2, s. 182-213. ISSN 1803-8220. [online] 

2009 [cit. 15. 11. 2015] Dostupné na: 

<http://archiv.vlada.gov.sk/krajina/data/att/24360_subor.pdf> 

KNEŽOVÁ, J. 2010. Plánovanie územnej samosprávy v kontexte reformných zmien. 

Košice: UPJŠ, 2010. [online] Dostupné na: <http://www.kri.sk/web_object/203.pdf> 

KOMUNAL.eu. 2014. Zlučovanie a spolupráca obcí. Január 2014. [par. 15. 11. 2015]. 

[online]. Dostupné na: 

<http://www.komunal.eu/images/Zlu%C4%8Dovanie_a_spolupr%C3%A1ca_obc%C3

%AD.pdf> 

KRNÁČ, J. 2004. Inštitucionálne zabezpečenie regionálneho rozvoja v podmienkach 

Banskobystrického kraja. In: FALŤAN, Ľ. (ed.) 2004. Regionálny rozvoj Slovenska 

v európskych integračných kontextoch. Bratislava: SAV, 2004. 197 s. ISBN 80-

85544-37-7. 



Politologická sekcia 

43 
 

KRNÁČ, J. 2007. Mikroregión, základ spolupráce a tvorby partnerstiev. [online]. 2007 

[15. 11. 2015] Dostupné na: 

<http://www.speednet.sk/users/cerco/zbornik/vsap2007/pdf/krnac.pdf> 

KUKLIŠ, P. – VIROVÁ, V. 2012. Vybrané problémy miestnej samosprávy (v 

komparácii niektorých štátov Európskej únie). Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2012, 

240 s. ISBN 978-80-89477-77-0. 

LABUNOVÁ, A. – LOVACKÁ, S. 2008. Budúcnosť malých obcí na východnom 

Slovensku. In: Geografická revue, roč. 4, č. 2. s. 214-226, Banská Bystrica: FPV 

UMB, 2008. [online] [15. 11. 2015]. Dostupné na: 

<http://www.fpv.umb.sk/kat/kg/files/cdrevue/r4c2_2008/16LabunovaLovacka.pdf> 

MV SR. 2011. Spoločné obecné úrady: aktualizovaný zoznam. [online]. 2011 [15. 11. 

2015] Dostupné na: 

<http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/spol_obec_urady/SOU_aktual

izovany_15042010.pdf> 

NEUBAUEROVÁ, E. Nadväznosť komunálnej reformy na proces fiškálnej 

decentralizácie v podmienkach Slovenskej republiky. [online] [15. 11. 2015]. 

Dostupné na: <http://kvf.vse.cz/storage/1180481996_sb_neubauerov.pdf> 

NIŽŇANSKÝ, V. 2009. Medziobecná spolupráca a zlučovanie obcí na Slovensku. 

Výskumná štúdia. Bratislava: Merkury, spol. s.r.o., 2009. 59 s. 

NIŽŇANSKÝ, V. – HAMALOVÁ, M. 2013. Územné a správne členenie Slovenska. 

Bratislava: VŠEMVS, 2013. 74 s. ISBN 978-80-89600-19-9. 

POLIAK, L. 2011. Sídelná štruktúra na Slovensku a komunálna reforma. [online] 3. 

marec 2011 [15. 11. 2015]. Dostupné na: <http://www.e-polis.cz/clanek/sidelna-

struktura-na-slovensku-a-komunalna-refoma.html> 

PUSTÁ, B. – DOLNÁ, Z. 2010. Mikroregionálne združenia obcí ako jedna z foriem 

medziobecnej spolupráce. In: Geographia Cassoviensis. Vol. IV, No. 2. s. 168-172. 

[online] 2010 [15. 11. 2015] Dostupné na: 

<http://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2010-

4-2/28Pusta_Dolna.pdf> 

SABATIER, P. A. (ed.). 1999. Theories of the Policy Process. California: Westview 

Press, 1999. 

SPIŠIAK, P. 1999. Rozvoj vidieka vo vybraných mikroregiónoch Slovenska. In: 

Geografia. Roč. 1, s. 17-19, 1999. 

STEINER, R. 2002. Interkommunale Zusammenarbeit und 

Gemeindezusammenschlüsse in der Schweiz 



Politologická sekcia 

44 
 

Erklärungsansätze,Umsetzungsmöglichkeiten und Erfolgsaussichten. Bern, Stuttgart, 

Wien: Veralg, 2002. 

ŠÚ SR. 2015. Veľkostné skupiny obcí – SR, oblasti, kraje, okresy, mesto, vidiek. 

[online] 2015 [15. 11. 2015]. Dostupné na: <http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-

bin/cognos.cgi> 

TICHÝ, D. 2005. Združovanie obcí ako predpoklad rýchlejšieho rozvoja samospráv 

a regiónov. In: Ekonomický časopis. Vol. 53, No. 4, s. 364-382. [online] 2005 [cit. 15. 

11. 2015] Dostupné na: 

<http://www.angelfire.com/planet/dusan_kozovsky/PDF/EC405.pdf> 

ZÁKON Č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

ŽÁRSKA, E. – KOZOVSKÝ, D. 2008. Teoretické a praktické aspekty fiškálnej 

decentralizácie. Bratislava: EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2466-7. 

 

Adresa autora 

Mgr. Martin Daško 

Katedra verejnej politiky a verejnej správy 

Fakulta sociálnych vied 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Bučianska 4/A, Trnava, 91701 

E-mail:martin.dasko@gmail.com



Politologická sekcia 

45 
 

Etické aspekty kvality vo verejnej správe 

 

Ethical aspects of quality in public administration 

 

Ondrej Mitaľ 

 

Abstract 

 Public administration is part of a dynamically changing society. There are lot of 

internal and external effects which has got a significant impact on public 

administration functionality. If public administration wants to perform tasks which are 

the essence of its existence, it needs to meet current challenges. Precisely for this 

reason it is important to monitor in addition to economy, efficiency and effectiveness 

the attribute of quality as well. The quality of public administration is a hot topic in 

academic circles and in practice too. Improving the quality of public administration 

may not be in contradictory with recognized ethical principles and values. Ambition of 

this paper is to highlight the importance of the link between quality and ethics in 

public administration. 

 

Keywords: ethics, ethical tools, quality in public administration, total quality 

management, model CAF 

 

Úvod 

 Verejná správa má slúžiť občanovi, nie občan verejnej správe. Jednotlivé 

organizácie verejnej správy existujú za účelom naplnenia určitého konkrétneho 

verejného záujmu. Činnosť verejnej správy smeruje spravidla k poskytnutiu nejakého 

druhu statku alebo služby. Moderné metódy riadenia uplatňované vo verejnej správe 

napomáhajú meniť pohľad na činnosť verejnej správy, ktorá už nie je vnímaná len 

ako neustále opakovanie činnosti. Dôležitosť nadobúda dosahovanie stanovených 

cieľov, neustále zvyšovanie efektívnosti, zlepšovanie kvality vo verejnej správe 

a v konečnom dôsledku celkovej spokojnosti občana. Kvalita vo verejnej správe je 

aktuálnou témou v akademických kruhoch aj v praxi. Svedčia o tom mnohé 

strategické dokumenty na štátnej a nadštátnej úrovni, ktoré sa predmetnej 

problematiky dotýkajú. Zlepšovanie kvality vo verejnej správe však nesmie byť ani 

v najmenšom rozpore s uznávanými etickými princípmi a hodnotami. Dôležitý rozmer, 

na ktorý sa často zabúda je etický aspekt činnosti verejnej správy vo všeobecnosti 

a aj s dôrazom na kvalitu. Ambíciou predkladaného príspevku je poukázať na 

význam sledovania vzťahu etiky kvality vo verejnej správe.  

 

1. Kvalita a verejná správa 

 Dlhodobým trendom v podmienkach Slovenskej republiky je uplatňovanie 

takých metód riadenia, prostredníctvom ktorých je dosahovaná vyššia spokojnosť 

občana so službami verejnej správy pri súčasnom zlepšovaní kvality. Preto je jedna 
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z častí tejto kapitoly venovaná práve moderným manažérskym prístupom a 

metódam, prostredníctvom ktorých je možné kvalitu vo verejnej správe systematicky 

zlepšovať. Predmetnú oblasť upravuje viacero strategických dokumentov, ktorým je 

v rámci tejto úvodnej časti príspevku venovaný zodpovedajúci priestor. V prvom rade 

je však potrebné pre účely príspevku v nevyhnutnej miere vymedziť samotný pojem 

kvalita. 

 

1.1 Teoretické vymedzenie kvality 

Kvalita a jej súčasné teoretické vymedzenie je v zásade rovnaké, ale napriek 

tomu možno hovoriť o určitých odlišnostiach. Pomerne zoširoka definujú kvalitu vo 

verejnej správe A. Balejová, I. Gecíková a V. Papuncová1, ktoré rozlišujú jej dva 

základné rozmery. V prvom rade ide o požiadavky na kvalitu života obyvateľov a 

výzvy súvisiace s mierou naplnenia požiadaviek klientov verejnej správy na určitú 

verejnú službu. Na druhej strane možno kvalitu vo verejnej správe s odvolaním sa na 

tvrdenie autoriek posudzovať aj na základe kvality právnych noriem vymedzujúcich 

činnosť verejnej správy. 

 Dvojdimenzionálne charakterizovanie kvality obsahuje dokument Európska 

charta kvality2 vymedzujúci kvalitu ako cieľ a zároveň ako metódu. Cieľom je kvalita 

preto, lebo organizácie verejnej správy musia reagovať na potreby a očakávania 

občanov. Kvalita je zároveň metódou, ktorá podporuje účasť, pretože nie je možné 

žiadať plnú angažovanosť bez súčasného rozvoja zodpovedajúcich pracovných 

podmienok. Rovnako predpokladá motiváciu a zodpovednosť v rámci organizácie a 

preto jej správanie a všetky metódy musia byť založené na iniciatíve a starostlivosti o 

konečného spotrebiteľa.3 

 Snaha sledovať a zlepšovať kvalitu nie je ničím novým. Kvalitou, aj keď nie 

v jej súčasnom ponímaní, sa v časoch antiky zaoberal Aristoteles. Pojednáva 

o kvalite, ktorú možno vnímať vo viacerých významoch. Možno ju vnímať ako stav 

alebo kondíciu. Pod kvalitou možno rozumieť aj schopnosť človeka vykonávať určité 

povolanie. Druhom kvality sú podľa Aristotela aj trpné kvality a citové vzruchy.4 

 Využitím dvoch dominantných etických koncepcií súčasnosti, deontologickej 

a teleologickej teórie, možno vnímať aj kvalitu. Prostredníctvom optiky utilitarizmu, 

možno za kvalitné považovať také konanie, ktoré prináša čo najväčší úžitok čo 

najväčšiemu počtu ľudí. Pohľadom deontologickej teórie je naopak kvalita vyjadrená 

povinnosťami a príkazmi, bez ohľadu účel takéhoto konania. Kvalitné je teda 

konanie, ktoré je plne v súlade so stanovenými povinnosťami.  

                                                           
1 BALEJOVÁ, A. – GECÍKOVÁ, I. – PAPUNCOVÁ, V. (2014): Kvalita samosprávneho manažmentu na 

miestnej úrovni. Bratislava: Wolters Kluwer. 231 s. ISBN 978-80-8168-117-2. 
2 Európska charta kvality bola podpísaná na Európskom konvente kvality v Paríži v roku 1998. Napriek 

jeho výrazne deklaratívnemu charakteru a krátkemu rozsahu ide o dôležitý dokument, ktorý tvorí aj 
prílohu Národného programu kvality Slovenskej republiky. Existuje aj Charta kvality Slovenskej 
republiky, ktorá vychádza z jej európskeho ekvivalentu. 
3 Európska charta kvality (1998). [online]. [cit. 2016-06-1]. Dostupné na internete 

www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-15833. 
4 MARTINKA, J. (2006): Od Aristotela po Plotina. Bratislava: IRIS. s. 609 ISBN 978-8089-238-11-8. 
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 V súvislosti s kvalitou I. Paulová5 poznamenáva, že na efektívne riadenie 

všetkých naplánovaných činností smerujúcich k dosiahnutiu naplnenia cieľa, poslania 

a stratégie je v organizácii potrebné vytvoriť určitý druh poriadku. V prípade jeho 

využívania je možné určiť pozíciu každého zainteresovaného jedinca, ktorý vie čo má 

robiť a ako to má robiť. Zamestnanci zároveň poznajú význam svojej vykonanej 

práce a môžu prispieť k zvýšeniu kvality.   

 Rast kvality vo verejnej správe úzko súvisí s mierou naplnenia požiadaviek 

občanov na verejnú službu a kvality ich života. Súčasné zmeny vo verejnej správe sa 

týkajú zvyšovania kvality v prospech občana, výkonnosti verejných služieb a 

nákladov na tieto služby.6 

Kvalita verejnej správy neoddeliteľne súvisí s občanom, ktorému má verejná 

správa za účelom uspokojenia jeho potrieb slúžiť. Tento fakt možno potvrdiť aj 

slovami M. Šebovej a M. Labajovej7, ktorá uvažuje v podobných intenciách. 

"Hodnotenie kvality verejných služieb sa spája s cieľmi verejnej správy, ktoré by mali 

viesť k zvyšovaniu kvality života občanov." 

 Súhrnne možno  povedať, že kvalita vo verejnej správe predstavuje kategóriu 

činnosti verejnej správy, ktorá nadobúda na význame. Tento trend zrejme ani 

v budúcnosti neutíchne. Z pohľadu občanov je najčastejšie chápaná ako miera 

naplnenia ich požiadaviek a očakávaní zo strany verejnej správy. Na druhej strane z 

pohľadu verejnej správy ide predovšetkým o naplnenie príslušných noriem a 

štandardov upravujúcich činnosť jednotlivých organizácií verejnej správy. V záujme 

trvalo udržateľného zlepšovania kvality vo verejnej správe je potrebné nájsť súlad 

medzi týmito dvoma základnými požiadavkami. Táto úloha je zároveň dôležitá aj 

v súvislosti s uplatňovaním etiky. 

 

1.2. Koncepcie a metódy zlepšovania kvality vo verejnej správy 

 Reformné kroky vo verejnej správe vo svete, v Európe ale aj v podmienkach 

Slovenskej republiky sa spočiatku orientovali predovšetkým na hospodárnosť 

účinnosť a efektívnosť. Ide o prístup, ktorý je v zahraničnej literatúre označovaný ako 

3 E – economy, effectiveness, efficiency.  

Vzhľadom na uvedené princípy možno využiť myšlienku F. Ochrany, podľa 

ktorého opodstatnenosť tohto prístupu vo verejnej správe vysvetľuje práve vnímanie 

organizácií verejnej správy ako produkčných systémov.8 

 Koncom minulého storočia sa vo verejnej správe začala uplatňovať koncepcia 

New Public Management, ktorá je považovaný za zlomový bod pri spôsobe akým sú 

                                                           
5 PAULOVÁ, I. (2014): Komplexné manažérstvo kvality. Druhé doplnené vydanie. Bratislava: 

WoltersKluwer. 164 s. ISBN 978-80-8168-083-0. 
6 HAMALOVÁ, M. a kol. (2014): Teória, riadenie a organizácia verejnej správy. Bratislava Wolters 

Kluwer. 454 s. ISBN 978-80-8168-140-0. 
7 Šebová, M. – LABAIOVÁ, M. (2011): Hodnotenie kvality verejných služieb. In: International Scientific 

Conference YOUNG SCIENTISTS 2011. s. 341-353. ISBN: 978-80-553-0760-2. 
8 OCHRANA, F. (2005): Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru. Praha: Ekopress. 175 s. 

ISBN 80-8611-996-3. 



Politologická sekcia 

48 
 

organizácie verejnej správy riadené. Jej podstatu vystihli S. Ručinská a J. Knežová9, 

slovami podľa ktorých sa koncepcia New Public Management: "pokúša redefinovať 

klasický byrokatický weberovský model smerom k efektívnej a profesionálnej verejnej 

správe, pričom intenzívne využíva inšpirácie zo súkromného sektora.“ Svojho času 

bola koncepcia NPM považovaná za prelomovú a do verejnej správy priniesla 

výrazný kvalitatívny skok k hospodárnejšej, účinnejšej a efektívnejšej správe veci 

verejných.  

 Na prelome storočí sa koncept New Public Managementu stal vzhľadom na 

nedostatočné postavenie občana a jeho potrieb v istom zmysle odsudzovaným. Do 

popredia sa postupne začala dostávať koncepcia Good governance. Ide 

o spravovanie v súlade so zadefinovanými a dodržiavanými princípmi v postupoch, 

inštitúciách a mechanizmoch.10 

 V súvislosti s koncepciou Good governance niekdajší verejný ochranca práv 

P. Kandráč11 v závere svojho príspevku prezentovaného na medzinárodnej 

konferencii Manažérstvo kvality vo verejnej správe veľmi hodnotným spôsobom 

uvažuje o význame kvality. "V celej spoločnosti by mala byť kvalita dobrej správy 

prioritná. Štát musí mať záujem, aby sa stanovené princípy a zásady dobrej správy 

uplatňovali v orgánoch verejnej správy i vo verejnosti, a tak posilňovali kvalitu 

verejných služieb, služieb občanovi. Dobrú správu potrebujeme." 

 Pri problematike kvality vo verejnej správe je nutné spomenúť systém 

manažérstva kvality a komplexné manažérstvo kvality. S odvolaním sa na myšlienku 

I. Paulovej12 možno komplexné manažérstvo kvality vnímať ako nadstavbu systému 

manažérstva kvality. Rozdiel spočíva predovšetkým v tom, že komplexné 

manažérstvo kvality predstavuje otvorenejší systém, kladie väčší dôraz na ľudské 

zdroje a je viac zameraný na prípadné zmeny a zahŕňa viac oblastí. 

 Komplexné manažérstvo kvality výstižným a pre príspevok zrejme 

najvhodnejším spôsobom popisujú S. L. Ahire, R. Landeros a D. Y. Golhar ako 

manažérsku filozofiu zameranú na kontinuálne zlepšovanie kvality produktov 

a procesov. Zároveň je snahou komplexného manažérstva kvality snaha na 

dosiahnutie spokojnosti klienta pri súčasnom zohľadňovaní kvality a zodpovednosti 

voči všetkým jednotlivcom v organizácií.13 

 Najčastejšie využívanou metódou zavádzania komplexného manažérstva 

kvality do verejnej správy je model CAF (Common Assesment Framework). 

Prostredníctvom sebahodnotenia organizácia dokáže určiť súčasný stav, stanoviť 

                                                           
9 RUČINSKÁ, S. – KNEŽOVÁ, J. (2009) Inovačný prístup v riadení ako súčasť modernizácie verejnej 

správy v Slovenskej republike. In: Transfer inovácií, Roč. 10. Č. 13., ISSN 1337-7094. s. 173-178. 
10 HAMALOVÁ, M. a kol. (2014): Teória, riadenie a organizácia verejnej správy. Bratislava Wolters 

Kluwer. 454 s. ISBN 978-80-8168-140-0. 
11 KANDRÁČ, P. (2008): Prostriedky modernizácie a zvyšovania kvality VS a jej efektivita. [online]. [cit. 

2016-04-1]. Dostupné na internete: http://www.vop.gov.sk/ files/UNMS_SR.pdf. 
12 PAULOVÁ, I. (2014): Komplexné manažérstvo kvality. Druhé doplnené vydanie. Bratislava: 

WoltersKluwer. 164 s. ISBN 978-80-8168-083-0. 
13 AHIRE, S. J. – LANDEROS, R. – GOLHAR, D, Y. (1995): Total Quality Management: A Literature 

Review and an Agenda for Future Research. In: Production and Operations Management. Roč. 4. č. 3. 

ISSN 1937-5956. s. 277-306. 
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ciele a vyhodnocovať kvalitu prostredníctvom deviatich kritérií. Príručka CAF, 

pomocou ktorej je možná implementácia tejto metódy je voľne dostupná. 

 Model CAF je postupom času revidovaný. Najnovšie prehodnotenie modelu je 

z roku 2013. Podieľali sa na nej členské štáty Európskej únie a Európske informačné 

centrum CAF, ktoré funguje pri Európskom inštitúte pre verejnú správu. Posledná 

revízia modelu CAF za účelom rozvoja organizácií verejného sektora  posilnila 

a prehĺbila okrem iných zásad aj etiku.14 

 V podmienkach Slovenskej republiky model CAF využívajú univerzity, územná 

samospráva, štátna správa, ale aj základné a stredné školy. Podľa údajov 

Európskeho inštitútu pre verejnú správu (EIPA) využíva v súčasnosti model CAF 60 

organizácií.15 Deviatim slovenským organizáciám sa navyše podarilo získať ocenenie 

Efektívneho používateľa CAF. Toto ocenenie je časovo obmedzené a niektoré z nich 

zaznamenali tento úspech už druhý krát. 

 

2. Strategické dokumenty a štruktúra orgánov v oblasti kvality vo 

verejnej správe v podmienkach Slovenskej republiky 

 Sledovanie, hodnotenie a zlepšovanie kvality vo verejnej správe je 

záležitosťou, ktorá je v podmienkach Slovenskej republiky relatívne nová. Kvalita je 

atribútom primárne sledovaným v organizáciách súkromného sektora, ktoré dokážu 

reagovať na zmeny spoločenskej reality oveľa flexibilnejšie. Viacero metód a 

nástrojov využívaných za účelom dosiahnutia kvalitnejšieho výkonu verejnej správy 

má pôvod práve v súkromnom sektore. Súčasným trendom je teda snaha o 

zvyšovanie kvality výkonu verejnej správy. Toto cielené smerovanie možno sledovať 

nie len v teoretickej rovine ale aj medzi politikmi na miestnej, regionálnej, štátnej a 

nadštátnej úrovni. 

 Vnímanie kvality vo verejnej správe v podmienkach Slovenskej republiky vo 

výraznej miere ovplyvnené iniciatívami Európskej únie. Dôkaz eminentného záujmu 

EÚ zlepšovať kvalitu vo verejnej správe je okrem vypracovávania analýz a štúdií 

premietnutý do strategických dokumentov. Ide o dokumenty určujúce priority 

členských štátov na jednotlivé programovacie obdobia. Prostredníctvom politiky 

súdržnosti, ktorej ciele sú následne prostredníctvom nástrojov verejnej politiky 

premietnuté do života v jednotlivých členských štátoch dokáže Európska únia 

pretaviť ciele stanovené v strategických dokumentoch do reálneho života.  

 Každý verejný záujem potrebuje k jeho naplneniu okrem existujúcej legislatívy 

a vyčlenených finančných prostriedkov aj orgány verejnej správy, do kompetencie 

ktorých bude jeho napĺňanie zverené. Koncepcia štátnej politiky technickej 

                                                           
14 Príručka CAF 2013. [online]. [cit. 2016-04-1]. Dostupné na internete: 

http://www.unms.sk/swift_data/source/dokumenty/kvalita/2014/caf/Prirucka_CAF_2013.pdf. 
15 Počet používateľov modelu CAF na Slovensku neustále rastie. Tento trend je rovnaký aj v ostatných 

členských krajinách Európskej únie. V susednej Českej republike využíva model 73 organizácií. 
Napríklad v Dánsku ide o 248 organizácií a v Nemecku 356 organizácií. Model CAF je uplatňovaný aj 
v mimoeurópskych krajinách. Počet organizácií však veľmi zriedka presiahne počet 10. Ide napríklad o 
Indonéziu, Brazíliu, Rusko alebo Čínu. Výnimkou je napríklad Dominikánska republika, kde je 
evidovaných viac ako 80 používateľov modelu CAF. 
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normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie na roky 2015 až 

202016 uvádza nasledovnú štruktúru orgánov: 

 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 

 Rada pre Národný program kvality Slovenskej republiky, 

 Strategická skupina Rady Národného programu kvality Slovenskej republiky, 

 Odborné sekcie Rady Národného programu kvality Slovenskej republiky, 

 Národné informačné stredisko podpory kvality. 

  

 Kľúčové postavenie má Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 

v rámci ktorého funguje útvar kvality. S odvolaním sa na článok 3, bod 9d Štatútu 

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vykonáva úrad v oblasti 

kvality vo verejnej správe najmä koordinačnú a poradenskú činnosť v oblasti 

implementácie nástrojov a modelov kvality v organizáciách verejnej správy.  

 V rovine dokumentov sú opatrenia v oblasti kvality vo verejnej správy na 

Slovensku zastrešované operačnými programami. V súlade s informáciami 

zverejnenými na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bol pre skúmanú 

problematiku v minulom programovom období určujúci Operačný program 

zamestnanosť a sociálna inklúzia, v rámci ktorého existovala prioritná os budovanie 

kapacít a zlepšovanie kvality verejnej správy.17 

 Jedným z cieľov politiky súdržnosti na programovacie obdobie rokov 2014-

2020 je investovanie do rastu a zamestnanosti. Operačným programom spadajúcim 

pod tento cieľ je v súčasnosti operačný program Efektívna verejná správa. Jedným z 

troch špecifických cieľov v rámci prioritnej osy Posilnené inštitucionálne kapacity a 

efektívna verejná správa je skvalitnenie systémov a optimalizovanie procesov 

verejnej správy. Z dôvodu prehľadnosti je táto prioritná os zahŕňajúca investovanie 

do inštitucionálnych kapacít, efektívnosti verejnej správy a verejných služieb na 

národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a 

dobrej správy, ktorej tematickým cieľom je posilnenie inštitucionálnych kapacít 

orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity VS rozčlenená na 

ďalšie dva špecifické ciele. Sú nimi transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel 

verejného obstarávania a dôsledné uplatňovanie princípov 3E a modernizované 

riadenie ľudských zdrojov a zvýšené kompetencie zamestnancov.18 

 Podpora zo štrukturálnych fondov EÚ je nepochybne významným činiteľom pri 

zvyšovaní kvality verejnej správy. Na štátnej úrovni však v podmienkach Slovenskej 

republiky existuje dokument, ktorým je jednoznačne deklarovaný verejný záujem 

zvyšovania kvality naprieč celým národným hospodárstvom, teda aj vo verejnej 

                                                           
16 Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a 

akreditácie na roky 2015 až 2020. [online]. [cit. 2016-04-1]. Dostupné na internete: 
http://www.unms.sk/swift_data/source/2015/koncepcia/ 
Schvalena_KONCEPCIA_8_4_2015_na%20web.pdf. 
17 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. [online]. [cit. 2016-04-1]. Dostupné na 

internete: http://www.minv.sk/?OPZSI. 
18 Operačný program Efektívna verejná správa [online]. [cit. 2016-05-1]. Dostupné na internete: 

http://www.minv.sk/?opevs&subor=209020. 
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správe. Týmto dokumentom je Národný program kvality Slovenskej republiky19. 

Predstavuje strategický dokument systematického zlepšovania kvality na Slovensku 

prostredníctvom zainteresovaných aktérov verejnej politiky.  

 

3. Vzťah kvality vo verejnej správe a etiky 

Podstatou vyššie spomenutého princípu uplatňovania hospodárnosti, účinnosti 

a efektívnosti, ktorý sa začal vo verejnej správe uplatňovať v posledných 

desaťročiach 20. storočia bolo preberanie metód a postupov uplatňovaných 

v súkromnom sektore. Vznikali tak oprávnene obavy z odklonenia sa od naplňovania 

samotnej podstaty a účelu verejnej správy.   

V správno-teoretickej, politologickej, ekonomicko-správnej, sociologicko-

správnej literatúre sa postupne a čoraz častejšie začali objavovať štúdie, 

vychádzajúce z poznania nutnosti upriamiť pozornosť na etiku. Začína sa hovoriť 

o ďalšom E, teda etike (ethics), ktorá by mala obohatiť cieľové zameranie správnych 

reforiem.20 

Pravidlo 3 E, ktoré sa vo verejnej správe využívalo bolo nedávno doplnené 

o etiku a životné prostredie. Výsledkom je vytvorenie piatich E, ktoré sa momentálne 

v manažérstve kvality sledujú.21  

Posilnenie etického aspektu zlepšovania kvality vo verejnej správe možno 

sledovať aj v rámci modelu CAF 2013, ktorý je jedným z hlavných nástrojov 

zlepšovania kvality vo verejnej správe. Modelom je pozitívne hodnotený systém 

vedenia zamestnancov, ktorý predchádza neetickému správaniu a podporuje 

riešenie etických dilem. V rámci hodnotiaceho kritériá Partnerstvá a zdroje je jedným 

zo sledovaných atribútov subkritéria Riadenie finančných zdrojov posudzovanie 

finančného riadenia založeného na analýze nákladov a výnosov, udržateľnosti 

a etike. Kritérium Zamestnanci obsahuje subkritérium zamerané na to, aby 

organizácia verejnej správy identifikovala, rozvíjala a využívala kompetentnosti 

zamestnancov v súlade s individuálnymi a organizačnými cieľmi. Okrem iného to 

znamená plánovanie aktivít vzdelávania a rozvoj aj v rámci etiky. Oblasť etiky je 

dôležitá aj v rámci výsledkových kritérií voči zamestnancom aj spoločnosti, kde sa 

sleduje napríklad počet nahlásených etických konfliktov alebo pohľad verejnosti na 

etické správanie sa organizácie verejnej správy. 

Komplexné manažérstvo kvality je možné vnímať spôsobom, akým na neho 

nazerá L. A. Pace22, teda ako na imperatív. Napriek negatívnym názorom je potrebné 

mať koncepciu komplexného manažérstva kvality eticky zdôvodnenú. Rovnako ani 

                                                           
19 Národný program kvality Slovenskej republiky schvaľuje Vláda Slovenskej republiky uznesením. 

Prvý národný program kvality bol schválený v roku 1998, pričom bol ohraničený rokom 2003. 
V ďalšom období boli prijaté Národné programy kvality Slovenskej republiky pre roky 2004-2008, 
2009-2012, 2013-2016. Vypracovanie nasledujúceho programu kvality je podmienené analýzou 
úspešnosti stanovených cieľov a existujúceho stavu v oblasti kvality. 
20 PLHOŇOVÁ, V. (2013): Etické jednání a společenská odpovědnost. Znojmo: Soukromá vysoká 

škola ekonomická Znojmo. 95 s. ISBN 978-80-87314-35-7. 
21 Príručka CAF 2013. [online]. [cit. 2016-04-1]. Dostupné na internete: 

http://www.unms.sk/swift_data/source/dokumenty/kvalita/2014/caf/Prirucka_CAF_2013.pdf. 
22 PACE, L. A. (2007) The ethical implications of quality. In: Electronic Journal of Business Ethics and 

Organizational Studies. Roč. 12. č. 2. ISSN 1239-2685. 
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ciele, stratégie a procesy v organizácii by nemali byť výnimkou. Pri trénovaní, 

informovaní, motivovaní a podporovaní svojich zamestnancov za účelom 

dosahovania takýchto cieľov je následne práca manažérov podstatne uľahčená.  

 Obšírnejším spôsobom uvažuje o prepojenosti komplexného manažérstva 

kvality a verejnej správy E. Löffler23. Podľa jeho slov prínosom zlepšenia kvality vo 

verejnej správe nemusí byť len spokojnosť koncových užívateľov služieb 

poskytovaných organizáciami verejnej správy. Súčasne môže byť podporená dôvera, 

transparentnosť, zodpovednosť a demokratický dialóg. 

 Kvalitu vo verejnej správe možno zabezpečiť aj iným spôsobom, ktorý však od 

uvedených vyššie uvedených spôsobov nemožno úplne izolovať. Na druhej strane 

zlepšovanie kvality v podstate upevňuje využívanie etických nástrojov a vnímanie 

etiky vo verejnej správe.  V istom slova zmysle možno uvažovať nad tým, že v 

praktickej rovine sú v rôznej miere a intenzite ich súčasťou. Predovšetkým ide o 

etické kódexy, etické vodcovstvo, etické vzory a etické vzdelávanie. 

 V súvislosti s kvalitou verejnej správy zohráva dôležitú úlohu etické 

vodcovstvo, ktoré veľmi úzko súvisí s etickými vzormi. Spôsob a charakter etického 

vodcovstva sa líši v závislosti od veľkosti organizácie. Čím má konkrétna organizácia 

verejnej správy viac zamestnancov, tým je etické vodcovstvo náročnejšie a 

komplexnejšie. Pri etických vzoroch je situácia podobná. Vždy je však potrebné brať 

do úvahy povahu konkrétneho etického vzoru, ktorý môže byť reálny alebo fiktívny. 

Vzhľadom na zlepšovanie kvality výstupu verejnej správy je v súvislosti so skúmanou 

problematikou lepším riešením reálny etický vzor. Konštruovanie fiktívneho etického 

vzoru je pomerne náročné, pretože aj ten najmenší nedomyslený detail môže 

znamenať stroskotanie celého konceptu. Pri etickom vodcovstve a etických vzoroch 

sa naskytá otázka, či by tieto elementy nemali byť v organizáciách verejnej správy 

prirodzenou súčasťou činnosti vedúceho pracovníka.  

Etické vodcovstvo môže podľa S. Hassana a kol.24 redukovať absentérstvo. 

Toto zistenie prispieva k pozitívnemu vnímaniu etického líderstva v organizáciách 

verejnej správy a predovšetkým odstraňovaniu neetického správania podriadených 

zamestnancov. V konečnom dôsledku je možné dosiahnuť vyššiu úspešnosť 

implementovaných politík. 

V súvislosti s pozíciou vedúceho sa vynára sa aj otázka kvality samotného 

vedúceho, ktorý by mal mať pri vedení svojich zamestnancov uplatňovať princípy 

etického manažmentu. V tomto kontexte možno využiť etickú teóriu, ktorá sa 

v súčasnosti znova dostáva do popredia. Ide o etiku cnosti. Následne by bolo možné 

vymedziť cnosti, ktorými by mal správny vedúci disponovať.  

                                                           
23 LÖFFLER, E. (2001): Quality in Public Administration: Basic Concepts and Comparative 

Perspective. [online]. [cit. 2016-05-1]. Dostupné na internete: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN005013.pdf. 
24 HASSAN, S. et al. (2014): Does Ethical Leadership Matter in Government?vEffects on 

Organizational Commitment, Absenteeism,vand Willingness to Report Ethical Problems. In: Public 
Administration Review. Roč. 74. č. 3. ISSN 1540-6210. s. 333-343. 
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Etika cnosti nie je zameraná na to, čo by sme mali robiť. Je zameraná na to, 

akými by sme mali byť. Etika cnosti sa zaoberá takými charakterovými črtami, ktoré 

robia jedinca dobrým človekom.25 

 Dôležitým prvkom celej koncepcie zlepšovania kvality vo verejnej správe by 

malo byť aj vzdelávanie zamestnancov. Základným účelom všetkých organizácii 

verejnej správy je plniť zákonom stanovený účel, ktorý v podstate určuje ich 

existenciu. Školenia odborného charakteru sú neoddeliteľnou súčasťou výkonu 

verejnej správy. V nadväznosti na zlepšovanie kvality vo verejnej správe je dôležité 

realizovať aj vzdelávanie, ktoré obsahom bude problematika etiky. Etika verejnej 

správy je veľmi často skloňovaná v súvislosti na korupčné škandály alebo nevhodný 

prístup zamestnancov k občanom. Práve vzdelávaním a modelovaním situácií, s 

ktorými sa zamestnanci organizácií verejnej správy stretávajú je možné uvedené 

nežiaduce správanie eliminovať v maximálnej možnej miere.  

 Etické kódexy sú z pomedzi všetkých nástrojov etickej infraštruktúry využívané 

najčastejšie. Predstavujú normatívnu stránku uplatňovania etiky, prostredníctvom 

ktorej organizácia nie len riadi, ale aj deklaruje určitý požadovaný spôsob správania 

zo strany zamestnancov. Využitím správne naformulovaných ustanovení možno 

veľmi ľahko stanoviť čo prispieva k zvyšovaniu kvality a čo nie.  

 Samotné prijatie však zďaleka nestačí a je potrebné sledovanie jeho 

dodržiavania. Etický kódex nedokáže zaručiť morálne zlepšenie. Na druhej strane ho 

však možno vnímať ako prvý krok pri zavádzaní etiky do verejnej správy, na ktorý je 

nevyhnutné nadviazať.26Predovšetkým sa jedná o implementáciu ďalších, vyššie 

uvedených nástrojov etickej infraštruktúry. V tom prípade dokážu zamestnanci vo 

verejnej správe prispieť k zlepšovaniu kvality. 

 Dokonalá etická infraštruktúra, ktorá je komplementárne budovaná spolu s 

normatívnymi systémami napriek tomu ešte stále nie je zárukou jej dokonalého 

fungovania. Rovnako dôležitá je aj vnútorná spoluúčasť každého vedúceho 

pracovníka a zamestnancov v organizáciách verejnej správy.27 

 

Záver 

 Verejná správa 21. storočia v podmienkach kontinentálnej Európy už zďaleka 

nie je tradičným byrokratickým aparátom. Výstupy verejnej správy sú posudzované 

na základe viacerých kritérií. Jedným z nich je práve snaha o to, aby boli služby 

poskytované verejnou správou kvalitné. Významnosť kvality vo verejnej správe je 

deklarovaná strategickými dokumentmi na štátnej a európskej úrovni. O dôležitosti 

zohľadňovania etiky vo verejnej správe svedčí a rozšírenie pôvodných princípov 3E o 

ďalšie E, medzi ktoré patrí aj etika. Praktickým uplatnením etiky vo verejnej správe je 

                                                           
25 MaCKINON, B. (2009): Ethics: Theory and Contemporary Issues. Belmont: Wardsworth Cengage 

Learning. ISBN 978-0-495-50679-9. 
26 ONDROVÁ, D. (2012):  Ethical Decision Models and Public - Service Ethics. In: Aktuálne problémy 

a výzvy verejnej správy. Košice: TypoPress, ISBN 978-80-8129-021-3. s. 21-32. 
27 GEFFERT, R. (2009): Verejná správa a etické kódexy v Slovenskej republike. In: Teória a prax 

verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 978-80-7097-736-1. s. 
151-156. 
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uplatňovanie nástrojov etickej infraštruktúry. Najčastejšie ide o etické kódexy, etické 

líderstvo a etické vzdelávanie. V súvislosti s kvalitou vo verejnej správe je dôležité 

poznamenať, že konečný efekt nemusí spočívať len v spokojnosti verejnosti s 

poskytovanými službami. Posilnená je aj transparentnosť fungovania verejnej správy, 

verejná kontrola a občianska participácia na správe veci verejných. Podstatným 

spôsobom sa takáto verejná správa približuje ideálnemu stavu fungovania z etického 

hľadiska. Tomuto stavu napomáha aj využívanie rôznych metód ako je napríklad 

model CAF, ktorý je postupne prepracovávaný a jeho súčasná podoba zohľadňuje aj 

etické aspekty riadenia organizácií verejnej správy. Možno teda povedať, že etika a 

kvalita verejnej správy sú komplementárne atribúty správy veci verejných, ktorým má 

význam venovať adekvátnu pozornosť. 
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Vládny program ESO a výhody, ktoré sa vďaka 

tomu podarilo v prospech občanov dosiahnuť 

 

Government program ESO and advantages, which 

were achieved thanks to this programme, to 

citizens 

 

Michal Čičvara 

 

Abstract: 

By this report we try to analyse and evaluate government programme ESO, 

which is known as the biggest reform of public administration after 1989. We insist on 

how this reform gradually ensure the modernization of accomplished of public 

administration for citizen. We bring closer single periods and thanks to them we 

achieve to move forward. We are dedicated to application of client centers, mainly 

advantages, which they bring into individual offices and how the disposal of affairs 

got better, as it can be made under one roof. By the help of what we try to achieve 

the given purpose, which is pointing on the move of quality of current state in 

comparison with the previous one. We try to prove the importance of this programme 

for citizens and whole run of public administration.   

 

Keywords: public administration, state administration, reform, program, center 

 

Úvod  

Správny chod verejnej správy je cieľom každého štátu a inak tomu nie je ani u 

nás. S tým súvisí aj téma nášho príspevku, ktorý sa zaoberá najväčšou reformou 

verejnej správy od roku 1989 nazvanej vládny program ESO (Efektívna, spoľahlivá a 

otvorená verejná správa). Tento program sa začal realizovať už v roku 2012 a 

priniesol mnohé zmeny, veríme, že pozitívneho charakteru. Jeho cieľom je slúžiť v 

prospech občanov, aby sa tak podarilo ušetriť čas a peniaze pri vybavovaní rôznych 

záležitostí, všetko pod jednou strechou. Práve to tvorí základ, keďže sa touto 

reformou zabezpečuje zlepšenie poskytovania služieb a celý chod nášho systému 

verejnej správy. Je dôležité si uvedomiť, že pokrok a napredovanie sa nedosiahne 

ľahko, keďže stále čelíme množstvu problémov, ktoré je potrebné odstrániť a práve 

vládny program ESO predstavuje významný spôsob, ako by sa to mohlo podariť. 

Všetky doteraz prijaté a aplikované opatrenia sa v praxi využívajú, aj keď ešte stále 
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evidujeme nutnosť vyriešiť určité nedostatky. Táto reforma nepôsobí dostatočne dlhý 

čas, ale musíme podotknúť, že aj napriek tomu zavedené zmeny priniesli nejaké 

výhody, ktorými tak občania môžu disponovať. Nevyhnutné je dúfať v nadväzovanie 

zmien v kladnom zmysle slova a tak vytvoriť systém, v ktorom bude možné sa 

jednoducho orientovať nielen pre občanov, ale aj pre zamestnancov, aby boli 

poskytované služby na úrovni, ktorú si zaslúžime. Či to tak bude naozaj, je 

problematické povedať, ale myslíme si, že správnym prístupom sa to podariť môže a 

už zavedené opatrenia vládneho programu ESO to dokazujú. 

 

Vládny program ESO a výhody, ktoré sa vďaka tomu podarilo v prospech 

občanov dosiahnuť 

Ak máme na mysli systém verejnej správy v organizačnom aj funkčnom 

ponímaní, tak ten je spojený s fungovaním celospoločenského systému, kvôli čomu 

si akékoľvek spoločenské zmeny nájdu svoje vyjadrenie aj vo verejnej správe. 

Spoločenský fenomén akým je stabilizácia verejných financií podstatne vplýva na 

smerovanie verejnej správy, čoho výsledkom je aj to, že mení charakter reformy 

verejnej správy. Doteraz sme mohli pozorovať hlavne cestu k decentralizácii verejnej 

správy, čo môžeme dobre vidieť pri prenose kompetencií zo štátnej správy smerom k 

samospráve, ako aj so začiatkom hospodárskej krízy a snáh o dosiahnutie 

konsolidácie verejných financií. Tu môžeme vnímať tendenciu integrácie verejnej 

správy, ale iba čo sa týka organizačnej sféry, najmä v oblasti miestnej štátnej správy.   

Objektom nášho záujmu je vládny program ESO, ktorí dokáže čeliť vzniknutým 

problémom a zabezpečiť tak ich odstránenie. Vďaka tomu si občania a taktiež aj 

podnikatelia môžu vybaviť všetky špecializované transakcie zaisťované 

prostredníctvom štátu ľahko a s minimálnymi výdavkami. Vo vzťahu so štátom tak 

môžeme využívať elektronické prostriedky a pri osobnej snahe o vybavenie si svojich 

záležitostí nemusíme prísť na žiadne ďalšie špecializované úrady na rôznych 

miestach. Štátna správa sa tak postupne stáva pre občanov a podnikateľské subjekty 

priehľadnejšou, jednoduchšou a dostupnejšou. Okrem toho, výhody predstavujú aj jej 

pružnosť, udržateľnejšie fungovanie a transparentnosť, čo je nasledované 

minimálnymi nákladmi. V rámci uvedeného musíme podotknúť, že aj keď sa 

postupne darí aplikovať zmeny spojené s týmto vládnym programom, tak je potrebné 

v nastolenom trende pokračovať a verejnú správu tak zlepšiť, keďže realizácia zmien 

má prebiehať až do roku 2020.  

Slovensko čelilo veľkým tlakom na stabilizáciu verejných financií. V záujme 

nadobudnutia stanovených priorít rozpočtového deficitu bolo nevyhnutné vo veľmi 

krátkom čase vykonať dôležité nápravy nielen na príjmovej, ale aj na výdavkovej 

strane rozpočtu štátnej správy. Pre dosiahnutie lepšieho chodu a zvýšenia úrovne jej 

fungovania boli potrebné najmä systémové zmeny, pretože riešenia prostredníctvom 

plošného znižovania výdavkov narazili na svoje limity. Plošné škrty nepriniesli 

dlhodobejšie zabezpečenie udržateľnosti úspor nákladov, keďže mali len krátkodobú 

funkčnosť, čo sa vždy vrátilo v podobe zvýšených výdavkov. Na základe toho  

Ministerstvo vnútra SR pripravilo tento spomínaný program, ako iniciatívu pre lepšie 
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fungovanie systému. Vďaka tomuto materiálu sa podarili zmeny smerujúce k vyššej 

efektívnosti, pružnosti, výkonnosti a hlavne modernizácii služieb poskytovaných v 

štátnej správe. 

Cieľom vlády Slovenskej republiky je cez vládny program ESO optimalizovať 

úlohu nášho štátu, a tak zabezpečiť elimináciu vplyvu krízy a prehĺbiť tvorbu 

podmienok na zlepšenie života občanov. Štát sa týmto zaviazal udržiavať plynulejší 

chod významných funkcií verejného sektora zaoberajúcich sa životom ľudí a celej 

spoločnosti. Týmto spôsobom sa tak podarí odstrániť nerovnovážne procesy a 

obnoviť rovnováhu v oblasti vzťahu k nerovnostiam vzniknutým globálnym vývojom. 

Musia sa preto eliminovať všetky negatívne vonkajšie a vnútorné javy. Štát by mal 

garantovať obranu, ochranu života (zdravia) , ochranu záujmov z oblasti ekonomiky, 

zaistiť bezpečnosť verejného poriadku, sociálne istoty a poskytovanie verejných 

služieb. Občan a jeho potreby musia byť tým pádom stredobodom pozornosti, čo sa 

týka organizovania verejnej správy. Dosiahnuť uvedené je možné aj vďaka 

informačným a komunikačným technológiám pre podstatné zlepšenie úrovne služieb 

verejnej správy. 

To všetko vyústilo do vytvorenia už uvedeného vládneho programu ESO, pri 

vzniku ktorého sa vychádzalo z Programového vyhlásenia vlády na obdobie rokov 

2012 - 2016, okrem toho aj z cieľov Národného programu reforiem SR pre rok 2012, 

kde bol značný priestor venovaný problémom spojeným s reformami na úrovni 

ústrednej a miestnej štátnej správy. Tento program nazvaný ESO, čo znamená 

efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa bol schválený našou vládou 

27.04.2012. Táto reforma je pre svoju komplexnosť a zložitosť rozdelená na niekoľko 

etáp. Na začiatok išlo o zrušenie špecializovaných miestnych orgánov štátnej správy 

z pohľadu krajskej úrovne. Prostredníctvom toho zaniklo 64krajských úradov, ktorých 

pôsobnosť a kompetencie od roku 2013 prešli na iné inštitúcie. Zrušené boli krajské 

špecializované úrady životného prostredia, krajské špecializované úrady pre cestnú 

dopravu a pozemné komunikácie, krajské špecializované úrady pozemkové, lesné či 

katastrálne úrady.  

Okrem toho sa doposiaľ podarilo dosiahnuť aj to, že v roku 2013 došlo k 

zániku 248 úradov miestnej štátnej správy, čo znamená, že boli zrušené obvodné 

úrady životného prostredia, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné 

komunikácie, obvodné lesné úrady, obvodné pozemkové úrady a správy katastra. Ich 

kompetencie boli presunuté na novovzniknuté integrované miestne orgány štátnej 

správy, tzv. okresné úrady. V rámci tejto etapy tak vzniklo 72 okresných úradov. Ich 

agendu tvorí agenda pôvodných obvodných úradov - živnosti, matriky, evidencia 

obyvateľstva, priestupkové konanie atď. Z počtu 50 obvodných úradov bolo na 

okresné úrady zmenených 49 úradov a okrem toho sa vytvorilo aj 23 ďalších pre 

integrovanú agendu štátnej správy ako zázemie (tzv. back-office) pre prijateľnejšie 

služby poskytované občanom vďaka klientskym centrám (tzv. front-office). "Tento 

program ako základ národnej reformy štátnej správy Slovenskej republiky sa preto 

týka:  

1. Reštrukturalizácie a optimalizácie štruktúr a procesných modelov 
realizovaných na úrovni ministerstiev 
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2. Reštrukturalizácie, skvalitnenia a optimalizácie služieb poskytovaných 
štátnou správou občanom prostredníctvom úradov miestne štátnej správy - 
KAMO 

3. Zefektívnenia riadenia a poskytovania služieb štátnej správy poskytovaných 
obcami 

4. Zvýšenia efektivity a kvality výkonu štátnej správy 
5. Zvýšenia transparentnosti a dostupnosti služieb, zníženia byrokracie a 

finančného zaťaženia občanov 
6. Zavedenia nových metód riadenia štátnej správy  
7. Zjednodušenia, integrácie a vytvorenia transparentnejšej štruktúry miestnej 

štátnej správy a vytvorenia jednotných kontaktných miest (KAMO) pre 
občanov a podnikateľov 

8. Zníženia nákladov na poskytovanie služieb verejnej správy  
9. Vykonania auditu ústrednej štátnej správy a implementovania opatrení"1     

Dôležité je, aby sa odbremenili týmto programom občania od prebytočnej 

administratívnej záťaže - v zmysle chodenia po úradoch (poskytovanie duplicitných 

informácií o svojej osobe mnohým úradom, ktoré našimi údajmi už aj tak disponujú). 

Občania tak môžu pohodlne, rýchlo a nie draho zabezpečiť svoje služby.  

Prioritou vlády cez realizáciu tejto reformy sa podarilo zaistiť to, aby si občania 

mohli riešiť svoje záležitosti cestou kontaktných bodov, osobne alebo elektronickým 

spôsobom, bez ohľadu na miesto pobytu. Ak máme na mysli uvedené kontaktné 

body, predstavuje to zaistenie výpisov, zmien, podaní, žiadostí alebo dokladov. Celá 

sieť inštitúcií, ktoré patria k územnej štátnej správe je podriadená Ministerstvu vnútra 

SR.  

Na základe toho, čo sme už o vládnom programe ESO uviedli, môžeme si 

uvedomiť, že ide o doposiaľ najväčšiu plánovanú reformu štátnej správy od roku 

1989, ktorej cieľom je zlepšenie fungovania, zaistenia kvality, transparentnosti a 

dostupnosti verejnej správy v prospech občanov. Zavedením opatrení programu ESO 

sa postupne darí a dúfajme bude dariť optimalizovať náklady, zjednodušiť 

vybavovanie vecí fyzických osôb a právnických osôb v rámci úradov miestnej štátnej 

správy. Môžeme vyzdvihnúť to, že štátne správa sa priblížila k občanovi tak, že jej 

agendu kompletne vybaví na jednom úrade, v mieste svojho bydliska. Pomáha sa tak 

zvyšovať transparentnosť fungovania štátnej správy, čo je pre Slovensko úspech.  

Významnou úlohou bolo taktiež vytvorenie legislatívneho rámca  a zavedenia 

podmienok pre elektronickú možnosť disponovať prístupom k základným verejným 

službám so vzájomne prepojenými registrami v rámci verejnej správy, kde môžeme 

zahrnúť aj výmenu údajov medzi občanmi, verejným a súkromným sektorom. Od 

2013 bol prijatý zákon o elektronickej podobe výkonu kompetencií orgánov verejnej 

moci (tzv. e-Government), pomocou čoho sa umožnilo aplikovať tieto služby verejnej 

moci jednotným spôsobom.          

Môžeme uviesť dokonca to, že tento program bol predstavený aj v rámci 

Európskej únie, keďže inštitucionálna reforma štátnej správy patrí k cieľom, ktoré 

odrážajú to, čo stanovuje Európskou úniou prijatá stratégia Európa 2020.  

                                                           
1 MINISTERSTVO VNÚTRA SR: ESO - Reforma štátnej správy. 2013 
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V súvislosti s realizáciou reformy ESO Ministerstvo vnútra SR vytvorilo 

platformu pre podnety občanov alebo ich pripomienky či sťažnosti. Je to možné 

prostredníctvom internetovej stránky www.eso-portal.sk, kde je občanom poskytnutá 

možnosť vyplnenia jednoduchého formulára, ktorý sa odošle Ministerstvu vnútra SR. 

Tento formulár v sebe zahŕňa postrehy alebo námety a takýmto spôsobom sa 

občania stávajú spolutvorcami tejto reformy. Daný krok hodnotíme ako vydarený, 

pretože dáva priestor aj iným, aby sa mohli vyjadriť a prispieť tak ku zlepšeniu chodu 

verejnej správy na Slovensku. Pomáhajú sa tak odstrániť prípadné nedostatky.  

Ako sme už uviedli, vytváranie klientskych centier je nesmierne dôležitou 

časťou aplikácie opatrení v rámci ESO programu. Tieto centrá predstavujú veľkú 

pomoc pre občanov a najmä ušetrenie času pri vybavovaní svojej agendy. Klientske 

centrum je pre nás jednotným miestom, kde si svoje záležitosti môžeme vyriešiť, a 

kde budú splnené naše požiadavky na štátnu správu bez časovo zložitého 

cestovania do úradov. Podarilo sa tak okrem iného zabezpečiť aj skrátenie dĺžky 

čakania na úradoch, zvýšil sa priemerný počet vybavených ľudí a službami 

poskytovanými elektronicky tento tlak bude ešte klesať. 

Klientske centrá tým pádom približujú štátnu správu a zjednodušujú prístup 

obyvateľov k službám, ktoré miestna štátna správa efektívne poskytuje. Daný krok je 

vnímaný ako pozitívny pre dosiahnutie pokroku a zlepšenia chodu tohto systému. 

Podľa zistení, v minulosti bolo potrebné stráviť na úradoch viac času ako je tomu v 

súčasnosti a okrem toho občania často ani nevedeli kam presne majú ísť, aby si 

svoje záležitosti mohli čo najskôr a čo najefektívnejšie vybaviť. Na jednom mieste 

dnes môžeme vybaviť policajnú agendu (doklady, dopravný inšpektorát), k dispozícii 

je aj odbor živnostenského podnikania, katastrálny odbor, odbor starostlivosti o 

životné prostredie, pozemkový a lesný odbor a odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií. Zavedením reformy ESO by sa mohla dosiahnuť úspora finančných 

nákladov vo výške viac ako 700 miliónov eur, čo je nutné kladne hodnotiť, najmä ak 

služby poskytované občanom budú naozaj efektívne. Novými službami, ktoré by sme 

ešte chceli spomenúť sú najmä zhotovovanie výpisov z Obchodného registra, 

elektronický platobný systém E-kolok (čo uľahčuje občanom úhradu správnych 

poplatkov), služba SMS notifikácia o prijatí alebo vybavení žiadostí a elektronické 

služby spojené s evidenciou vozidiel, opisom účtovnej uzávierky či výpisom z 

Registra trestov.   

Vládny program ESO je reformou, ktorá prináša modernizáciu a zabezpečuje 

lepší chod verejnej správy. Prináša pokrok a zlepšenie, keďže sa zvyšuje vnútorná 

kvalita vo všetkých organizáciách štátu. Dbá sa na dosiahnutie úspor finančných 

prostriedkov v oblasti prevádzky. Je to forma, ktorou sa darí prijímať opatrenia 

prospešné pre občanov, čím sa ušetrí čas a peniaze. Dôležité je, aby sa v 

nastolenom trende pokračovalo aj naďalej a snažili sme sa aplikovať tie 

najdômyselnejšie riešenia problémov existujúcich v súčasnom systéme fungovania 

spoločnosti.  
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Záver  

Verejná správa v súčasnosti prechádza a prešla veľkými zmenami. Prebieha 

to pod záštitou vládneho programu ESO, ktorý stanovil ako sme už uviedli cieľ 

vytvoriť verejnú správu založenú na kvalite, transparentnosti a dostupnosti pre 

občanov. Je dôležité vyzdvihnúť, že prijaté opatrenia majú pozitívny vplyv na chod 

systému verejnej správy (štátnej správy), aj keď sú ešte oblasti, v ktorých je potrebné 

urobiť nejaké nápravy, aby sa zamedzilo nedostatkom, ale podľa nášho uvažovania, 

táto reforma v konečnom dôsledku zabezpečila zlepšenie. Darí sa skrátiť ako čas, 

tak aj zmenšiť finančné náklady občanov pri vybavovaní svojich záležitostí, ktoré sa 

nachádzajú pod jednou strechou. Prechodom na systém stanovený vládnym 

programom ESO sa ušetrilo množstvo finančných prostriedkov, ktoré tak môžu byť 

využité pre iné oblasti vylepšenia kvality fungovania, čo je chvályhodné. Netreba ale 

zabúdať, že v nastolenom trende sa musí pokračovať, aby sa zabránilo prehlbovaniu 

nejakých nedostatkov a nadväzovalo sa v rozvoji. Ak sa bude naďalej dôsledne 

pristupovať k vylepšeniu chodu verejnej správy, môžeme očakávať, že okrem už 

prijatých opatrení, ktoré znamenali dosiahnuté zmeny, podarí kvalitne zastrešiť aj iné 

oblasti, ktoré až tak dôsledne nefungujú. Táto reforma je možnosťou ako z našej 

krajiny vytvoriť štát využívajúci moderné prostriedky pre naplnenie dôležitého cieľa, 

uspokojovania dôležitých požiadaviek občanov.  
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K vybraným súčastiam procesu štruktúrovania 

problému verejnej politiky 

For each part of process of public policy problem 

structuring 

 

Andrea Zambová 

 

Abstract: 

The problem structuring is considered as one of immanent sub-phase of public 

policy problem identification stage. The object of article is to analyze selected parts of 

public policy problem structuring. The aim is to highlight to need of considered of 

particular steps within this sub-phase by which is can be provide efficiency realization 

of problem structuring at whole.  

 

Keywords: public policy problem´s structure, problem structuring, problem definition, 

public-policy documents structuring 

 

Úvod  

Štruktúrovanie problému je vo všeobecnosti považované za jednu 

z nevyhnutných súčastí fázy identifikácie problému v procese tvorby verejnej politiky. 

Avšak aj tento proces má svoje jednotlivé súčasti, ktorým je za účelom efektívnej 

realizácie fázy identifikácie verejnopolitického problému nevyhnutné venovať náležitú 

pozornosť. V zmysle uvedeného je predmetom príspevku vymedzenie samotného 

pojmu „štruktúra problému“, pričom cieľom je poukázať na potrebu objasnenia 

uvedeného pojmu, nakoľko sa domnievame, že správne pochopenie daného pojmu 

je pre samotný proces štruktúrovania verejnopolitického problému nevyhnutné. 

Zároveň je cieľom príspevku poukázať na potrebu jasného odlíšenia štruktúrovania 

problému a procesu definovania verejnopolitického problému. Zastávame totiž názor, 

že ich jasné odlíšenie je pre následné riešenie verejnopolitických problémov 

potrebné a významne prínosné. Príspevok tiež upozorňuje na praktickú rovinu 

uskutočňovania procesu štruktúrovania problému v prípade jeho aplikácie v oblasti 

tvorby a vypracovávania verejnopolitických dokumentov na rôznych úrovniach 

verejnej správy, pričom poukazuje na význam tohto procesu za účelom spracovania 

verejnopolitických dokumentov schopných obsiahnuť problematiku konkrétnej 

verejnej politiky spôsobom zrozumiteľným nielen pre verejnopolitických aktérov, ale 

i pre širokú verejnosť.  

 

2. Vymedzenie štruktúry problému 

V literatúre zaoberajúcej sa verejnopolitickými problémami a ich identifikáciou, 

t.j. aj štruktúrovaním, sa stretávame s tvrdeniami, podľa ktorých problémy verejnej 
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politiky nemožno považovať za objektívne definované, ale vždy a za každých 

okolností sa jedná o sociálne konštrukty. Ak sa na tomto mieste stotožníme 

s názorom, že v prípade verejnopolitických problémov dochádza k ich štruktúrovaniu, 

a teda neexistujú v priestore ako nezávislé objektívne dané entity, v takom prípade 

možno tvrdiť, že problémy budú disponovať takými vlastnosťami, aké im relevantní 

verejnopolitickí aktéri na základe svojho vlastného subjektívneho uváženia 

zadefinujú. To znamená, že na jednej strane môžu byť problémy objavujúce sa 

v priestore verejnej politiky vymedzené zložito a veľmi široko a na strane druhej 

môžu predstavovať jednoduché formulácie. Nech však už hovoríme o široko 

zadefinovanom probléme verejnej politiky alebo naopak o jednoduchej formulácii 

verejnopolitického problému, zastávame názor, že vždy je nevyhnutné, aby samotnej 

definícii problému verejnej politiky predchádzalo jeho štruktúrovanie. 

V súvislosti s naznačeným možno štrukturáciu problému vymedziť ako 

„analytický proces plne rešpektujúci subjektívnu, roztrieštenú, kolektívnu a politickú 

povahu verejnopolitických problémov“2. V procese tvorby verejnej politiky v rámci 

etapy identifikácie problému sa však verejnopolitický aktér len málokedy stretáva 

s jasne definovaným jediným problémom. Skôr dochádza k situácii, na ktorú 

poukazuje aj Dunn, kedy sa aktéri verejnej politiky v procese jej tvorby stretávajú s 

„množinou vzájomne previazaných a prepojených problémov, ktoré sú odlišnými 

spôsobmi reprezentované rôznymi aktérmi v celom procese tvorby verejnej politiky“3. 

Na základe uvedeného teda  možno potvrdiť vyššie proklamované presvedčenie, že 

problémy vstupujúce do priestoru verejnej politiky nie sú stanovené, nemenné entity, 

ale predstavujú neustále sa, na základe podmienok, ktoré jednotlivých 

verejnopolitických aktérov zodpovedných za ich definovanie ovplyvňujú, meniace 

situácie, ktorých výsledná forma transformovaná do politického jazyka a do agendy 

verejnopolitických aktérov bude závislá na subjektívnom úsudku aktérov verejnej 

politiky. Na tomto mieste nachádzame súčasne aj odpoveď na otázku, prečo 

nemožno o problémoch verejnej politiky hovoriť ako o objektívne daných, nemenných 

entitách. Dôvod vidíme predovšetkým v meniacom sa prostredí a myslení 

jednotlivých verejnopolitických aktérov, ktorí sú pri vymedzovaní a definovaní 

problému ovplyvňovaní neistotou v poznaní a empírii a zároveň nezhodami v oblasti 

hodnôt a cieľov. Na každého aktéra verejnej politiky určitá problémová situácia 

vplýva iným spôsobom a zároveň, každý verejnopolitický aktér má inú predstavu 

o tom, ako by riešenie problému malo vyzerať, prostredníctvom akých procesov 

a mechanizmov by sa malo dostať až k cieľovému stavu, teda k implementácii 

konkrétnej politiky a samotnému vyriešeniu verejnopolitického problému.   

Pred bližším zaoberaním sa procesom štruktúrovania problému je však podľa 

nášho názoru nevyhnutné vymedziť samotnú štruktúru problému. Máme za to, že 

vymedzenie a poznanie toho, čo štruktúra problému znamená, je významným 

predpokladom k tomu, aby štruktúrovanie problému bolo uskutočnené na 

                                                           
2 VESELÝ – NEKOLA, 2007, s. 205 
3 DUNN, 2003, s. 96 
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požadovanej úrovni, a tým predstavovalo významnú súčasť samotnej identifikácie 

problému ako fázy procesu tvorby verejnej politiky.  

K tomu, aby definícia pojmu „štruktúra problému“ mohla byť vedecky 

akceptovaná a využiteľná v praxi je potrebné, aby bola v súlade s významom 

samotného pojmu „štruktúra“, tiež je nevyhnutné, aby bola konzistentná s ustáleným 

využívaním pojmu „štruktúra problému“, zároveň musí byť vnútorne koherentná 

a konzistentná s významom súvisiacich pojmov, musí byť schopná umožniť určenie 

toho, v akej približnej miere a v rámci akých pravidiel je problém štruktúrovaný 

a nakoniec je nevyhnutné, aby štruktúra problému bola pre jeho analýzu a riešenie 

užitočná.4  Zmysel prvého uvedeného kritéria, ktorým musí pojem „štruktúra 

problému“ disponovať, nachádzame v terminologickom priestore, keďže zabezpečuje 

uprednostňovanie pojmu „štruktúra problému“ pred ostatnými označeniami, ako 

„definovanie“. Druhá a tretia podmienka sú obsahovo veľmi príbuzné 

predchádzajúcej, keďže tiež poukazujú na terminologický aparát štruktúrovania 

problému, no zároveň je ich možné využiť na objasnenie ďalších odborných termínov 

majúcich všeobecné využitie. Máme za to, že uvedomovať si dôležitosť odlišovania 

jednotlivých pojmov je jedným z predpokladov úspešného štruktúrovania problému. 

Z toho dôvodu sa v ďalšom texte budeme venovať potrebe odlíšenia štruktúrovania 

problému od ďalších súčastí fázy identifikácie problému vo verejnej politike. Účelom 

štvrtého kritéria je zabezpečenie fungovania procesu štruktúrovania problému, zatiaľ 

čo posledná uvedená podmienka sa snaží o prevenciu rozšírenia zbytočných 

odlišností.  

Štruktúra problému je odlišným spôsobom prezentovaná v závislosti od toho, 

či ide o predstaviteľov objektivistického, subjektivistického alebo konštruktivistického 

prístupu k verejnopolitickým problémom. Predstavitelia objektivistického prístupu 

k problémom verejnej politiky ponímajú štruktúru problému ako jeho inherentnú 

súčasť, teda ako niečo, čo je neodmysliteľnou súčasťou každého problému, s ktorým 

sa v prostredí verejnej politiky stretávame. Zástancovia objektivistického prístupu sa 

teda nad pôsobením štruktúry problému či jej vlastnosťami v tomto zmysle ďalej 

nezamýšľajú, ale možno v zmysle naznačeného predpokladať, že ju považujú za 

niečo nemenné. Na druhej strane, predstavitelia subjektivistického prístupu 

prezentujú názor, že štruktúra problému je stanovená prostredníctvom úrovne jeho 

štruktúrovanosti v chápaní toho aktéra, ktorý problém „vlastní“, t.j. aktéra, ktorý určitú 

situáciu pociťuje ako problémovú a pomenoval ju ako problém. Nakoniec, podľa 

konštruktivistov je štruktúra problému určená na základe voľby spôsobu, akým bude 

aktér verejnej politiky daný problém reprezentovať v priestore verejnej politiky, pričom 

cieľom tohto konania je vyvolať určitú intervenciu, spravidla riešenie daného 

verejnopolitického problému.5  

 

 

 

                                                           
4 SMITH, 1988, s. 1496 
5 LANDRY, 1995 
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3. Definovanie problému verzus štruktúrovanie problému 

Pri snahách o realizáciu takých krokov v rámci fázy identifikácie problému, ale 

i celého verejnopolitického procesu, ktoré povedú k účinnej a efektívnej realizácii 

konkrétnej verejnej politiky, a teda vyriešeniu verejnopolitického problému je možné 

zamýšľať sa nad možným stotožňovaním a zamieňaním jednotlivých sub-etáp fázy 

identifikácie problému v procese tvorby verejnej politiky. V súvislosti s naznačeným 

sa domnievame, že je nevyhnutné tieto jednotlivé sub-etapy odlišovať, nakoľko 

zastávame názor, že každá je svojím spôsobom osobitá a plní určité, špecifické 

funkcie. Na tomto mieste je vhodné sa zamyslieť nad otázkou definovania 

a štruktúrovania problému ako súčastí fázy jeho identifikácie. Predchádza 

definovaniu problému verejnej politiky jeho štruktúrovanie alebo je to naopak? Je 

potrebné v prvom rade problém verejnej politiky zadefinovať a až následne ho 

štruktúrovať? Domnievame sa, že prostredníctvom poznania rozdielov medzi 

procesom definovania problému a procesom jeho štruktúrovania je možné 

predpokladať dosiahnutie efektívneho procesu tvorby verejnej politiky, ktorého 

výsledkom je vyriešenie daného verejnopolitického problému. Toto poznanie 

podstatne zvyšuje pravdepodobnosť, že dôjde k významnej eliminácii najčastejšej 

praktickej a analytickej chyby objavujúcej sa v procese tvorby verejnej politiky, a to 

riešenie nesprávneho problému. Na zodpovedanie uvedených otázok je však 

nevyhnutné presne poznať, čo vlastne definovanie a štruktúrovanie problému 

znamená.  

V literatúre i v praxi sa možno totiž stretnúť so situáciami, kedy dochádza 

k stotožňovaniu jednotlivých, vyššie uvedených, pojmov. Samozrejme, aj na túto 

situáciu existujú protichodné pohľady. Na jednej strane sa objavujú názory, podľa 

ktorých je definovanie, štruktúrovanie, ale i ďalšie činnosti v rámci identifikácie 

problému prebiehajúce, ako sú modelovanie, formulovanie či rozpoznávanie 

problému tou istou, značne obsiahlou a komplexnou činnosťou. V súvislosti 

s uvedeným dochádza k nárastu potreby zastrešiť tieto jednotlivé činnosti určitým 

všeobecným pojmom, o čo sa pokúša Hoppe6, ktorý hovorí o tzv. spracovaní 

problému, ktoré podľa jeho názoru „zahŕňa akékoľvek kognitívne a nekognitívne, 

výslovné i implicitné, individuálne i spoločenské, politické i nepolitické aktivity 

a spravidla všetky druhy podmienok a požiadaviek aktérov verejnej politiky na ďalšie 

subjekty za účelom riešenia danej problémovej situácie“. Avšak na druhej strane 

názorového spektra sa stretávame s tvrdeniami, ktoré sa s takýmto „zastrešovaním“, 

resp. nazeraním na tieto činnosti a pojmy ako na synonymá nestotožňujú. S takýmto 

spôsobom nazerania sa stotožňujeme, keďže sa domnievame, že ide o jednotlivé 

sub-fázy etapy identifikácie problému, ktoré na jednej strane musia vždy kooperovať, 

no na strane druhej je nevyhnutné ich odlišovanie.  

V súvislosti s naznačeným možno štruktúrovanie problému definovať 

viacerými možnými spôsobmi, pričom jednotlivé definície sa od seba navzájom viac 

či menej odlišujú. Wooley a Pidd definujú štruktúrovanie problému ako „proces, 

ktorým sa pôvodne prezentovaný súbor podmienok transformuje do podoby súboru 

                                                           
6 HOPPE, 2008, s. 15 
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problémov, problémových tém a otázok, ktorý je natoľko vyhovujúco definovaný, aby 

bolo možné podniknúť konkrétne výskumné kroky“7. Tiež sa možno stretnúť 

s definíciou, podľa ktorej predstavuje štruktúrovanie problému etapu výskumu 

v rámci uskutočňovania procesu tvorby verejnej politiky, v rámci ktorej dochádza 

k nachádzaniu a vyhodnocovaniu konkurujúcich si podôb a reprezentácií problému 

verejnopolitickými aktérmi8. Hisschemöller a Hoppe zasa prostredníctvom 

poukazovania na existenciu neštruktúrovaných problémov zdôrazňujú proces ich 

štruktúrovania, keď tvrdia, že „riešenie neštruktúrovaného problému vyžaduje, aby ho 

aktéri verejnej politiky štruktúrovali, čo v zásade predstavuje politickú činnosť 

a prostredníctvom tohto procesu vniesli nové pohľady na otázku, v čom problém 

spočíva“9. Naproti tomu, definovanie problému verejnej politiky je označované ako 

„proces, v rámci ktorého sa aktéri verejnej politiky rozhodujú o tom, čo označia za 

verejnú tému a akým spôsobom o danej problematike uvažujú“10.  Stoneová uvádza 

ako podstatu definovania problému tzv. „príčinný dej“, v rámci ktorého verejnopolitickí 

aktéri transformujú „závažné podmienky“ do verejných problémov prístupných 

ľudskej činnosti, pričom tento „príčinný dej“ definuje ujmy a ťažkosti spôsobené 

daným „závažnými podmienkami“, zároveň popisuje, čo ich spôsobuje, pripisuje 

morálnu vinu jednotlivcom alebo organizáciám a tiež požaduje od zodpovedných 

aktérov verejnej politiky prevzatie zodpovednosti za elimináciu, resp. odstránenie 

danej ujmy11. Samozrejme, uvedené definície poskytujú len stručný prehľad možných 

spôsobov nazerania na proces štruktúrovania a definovania problému, keďže 

v literatúre ich existuje oveľa viac, ako aj ďalší rozvoj teórie verejnej politiky 

a skúmanie verejnopolitického procesu prináša stále nové pohľady na danú 

problematiku.  

Rozdiely medzi definovaním a štruktúrovaním problému na základe analýzy 

vyššie uvedených možných definícií nachádzame vo viacerých bodoch. V prvom 

rade ide o dištinkcie v oblasti samotného zmyslu uskutočňovania definovania 

a štruktúrovania problému. V prípade štruktúrovania verejnopolitického problému je 

jeho samotným zmyslom analyzovať rôzne konkurujúce si definície aktérov 

zúčastňujúcich sa procesu identifikácie problému, určiť rôzne perspektívy a uhly 

pohľadu na problém, ako aj daný problém ohraničiť. Naproti tomu, pri definovaní 

problému je podstatným vybrať tie problémy alebo ich sústavu, ktoré disponujú 

potrebnou úrovňou závažnosti a sú relevantné pre vstup do agendy 

verejnopolitických aktérov a zároveň identifikovať perspektívy,  z ktorých je daná 

situácia ako problém vnímaná. Významné rozdielnosti možno identifikovať aj vo 

výsledku, ktorý daná činnosť prináša. Zatiaľ čo výsledkom štruktúrovania problému je 

systematický súbor možných vymedzení určitého problému, výsledkom jeho 

definovania ako súčasti identifikácie verejnopolitického problému v procese tvorby 

verejnej politiky je exaktná definícia problému či sústavy problémov, ktorá spĺňa 

                                                           
7 WOOLEY – PIDD, 1980. s. 15 
8 DUNN, 1997 
9 HISCHEMÖLLER – HOPPE, 1996, s. 51 
10 ROCHEFORT-COBB, 1994, s. 5 
11 BURSTEIN – BRICHER, 1997, s. 140 
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kritérium závažnosti, riešiteľnosti a orientácie na klienta. Tiež možno dištinkcie 

vnímať aj v oblasti toho, čo chceme danou činnosťou dosiahnuť. Štruktúrovanie 

problému si teda v zmysle naznačeného ako cieľ stanovuje zahrnúť čo najviac 

možných pohľadov na daný problém, alternatív a perspektív jeho riešenia, a to 

všetko pri zachovaní kognitívnej zvládnuteľnosti, t.j. vytvorenie určitého systému 

a poriadku v značnom množstve alternatívnych pohľadov a perspektív. V prípade 

definovania problému je zasa cieľom naplniť požiadavky kladené „policy analysis“ 

a zároveň zadefinovať mieru užitočnosti z pohľadu ďalšej analýzy daného 

verejnopolitického problému. Prostredníctvom štrukturácie problému sa teda analytik 

verejnej politiky nesnaží sformulovať jedinú, čo možno najvhodnejšiu, definíciu 

problému. Práve naopak, jeho snahou je identifikovať a sformulovať odlišné až 

konkurujúce si pohľady na situáciu vnímanú ako problémovú, pričom zmyslom 

štrukturácie problému nie je definovať, ktorá z alternatív je tá najvhodnejšia, ale 

poukázať na množstvo týchto alternatív a ich vzájomných súvislostí. Výsledkom 

procesu štrukturácie problému v zmysle uvedeného teda  nie je jasne zadefinovaný 

a vymedzený problém, ktorý je hneď riešiteľný, ale stanovenie povahy daného 

problému určením miery jeho zložitosti a komplexnosti.  

Na základe uvedeného teda možno konštatovať, že rozlišovanie medzi 

definovaním a štruktúrovaním problému (ale i medzi štruktúrovaním a modelovaním 

či formuláciou problému) má svoje opodstatnenie a podľa nášho názoru nie je možné 

tieto činnosti stotožňovať či zamieňať si ich. Každá z nich, ako sme už vyššie 

proklamovali, zastáva odlišnú úlohu vo fáze identifikácie verejnopolitického problému 

a je nevyhnutné, aby sme si uvedené dištinkcie uvedomovali, no na druhej strane je 

potrebné zdôrazňovať potrebu ich neustálej kooperácie. Zároveň, s cieľom 

odpovedať na vyššie položenú otázku zastávame názor, že na uvažovanie o tom či 

v rámci identifikácie problému verejnej politiky dochádza v prvom rade k definovaniu 

problému a až následne k jeho štruktúrovaniu alebo naopak, možno tiež nazerať 

z rôznych pohľadov. V tejto súvislosti totiž možno uvažovať, že akákoľvek 

problémová situácia musí byť najskôr ako problém verejnej politiky pomenovaná a až 

následne je možné uskutočniť proces jeho štruktúrovania, v rámci ktorého dôjde 

k jeho komplexnej analýze prostredníctvom skúmania jeho jednotlivých atribútov 

a aspektov. V tomto zmysle teda možno vyjadriť domnienku, že v prvom rade musí 

byť problém definovaný a až následne dochádza k jeho štruktúrovaniu. Naproti tomu 

však možno uvažovať aj opačným spôsobom, a to, že v prvom rade je potrebné 

skúmať jednotlivé aspekty určitej problémovej situácie existujúcej v priestore verejnej 

politiky, identifikovať ich závažnosť, opodstatnenosť, ako aj definovať rôzne spôsoby 

nazerania na danú problémovú situáciu a až následne je možné vymedziť jasnú 

a komplexnú definíciu problému, t.j. uskutočniť definovanie problému verejnej 

politiky. Je teda na diskusii a ďalšom skúmaní oblasti identifikácie verejnopolitického 

problému, akým spôsobom danú problematiku poňať. Ak však na tomto mieste 

uvažujeme o konkrétnom probléme verejnej politiky, domnievame sa, že je 

vhodnejšie v prvom rade problém minimálne v „hrubých kontúrach“ zadefinovať a až 

následne pristúpiť k procesu štruktúrovania daného verejnopolitického problému, ako 

aj k ďalším súčastiam fázy identifikácie problému verejnej politiky, ktorého výsledkom 
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môže byť buď zotrvanie pri pôvodnom znení problému alebo spresnenie jeho 

definovania. 

 

4. Súčasnosť štruktúrovania verejnopolitického problému 

Štruktúrovanie problému nemá svoje opodstatnenie pre oblasť verejnej politiky 

len v teoretickej rovine v súvislosti so štúdiom verejnopolitického procesu 

a identifikáciou problému ako jeho kľúčovej fázy. Štruktúrovanie problému je 

významným procesom objavujúcim sa a majúcim svoje opodstatnenie aj v praxi 

verejnej politiky, kedy hovoríme o reálnej tvorbe verejnej politiky a s ňou súvisiacich 

verejnopolitických problémov, ktoré sú aktérmi verejnej politiky transformované do 

obsahu konkrétnych verejnopolitických dokumentov. Na účely príspevku využívame 

pojem verejnopolitický dokument označujúci „prípady explicitnej formulácie politiky 

(policy)“12. 

V súvislosti s naznačeným je namieste položiť si otázku, akým spôsobom je 

možné aplikovať proces štruktúrovania problému verejnej politiky a jeho výsledky do 

konkrétnych verejnopolitických dokumentov. Na situáciu, v ktorej sa jednotliví 

verejnopolitickí aktéri pri vymedzovaní problému pre účely tvorby konkrétnych 

verejnopolitických dokumentov nachádzajú, pritom vplývajú dva základné činitele 

súvisiace práve so štruktúrovaním problému, pričom tieto činitele navodzujú otázku, 

na akej strane verejnopolitického spektra samotné štruktúrovanie daného problému 

prebieha. Problém verejnej politiky, ktorý má byť obsahom verejnopolitického 

dokumentu môže byť totiž štruktúrovaný na strane tzv. klienta, t.j. zadávateľa 

požiadavky na vypracovanie daného verejnopolitického dokumentu alebo 

štruktúrovanie problému môže prebiehať v rámci verejnopolitického diškurzu. 

V súvislosti s naznačeným sa teda možno stretnúť so situáciou, kedy štruktúrovanie 

problému už bolo uskutočnené, čo v konečnom dôsledku znamená, že problém bol 

jasne stanovený a vyšpecifikovaný na strane tzv. klienta, pričom možno uvažovať 

o existencii relatívneho konsenzu týkajúceho sa miery závažnosti a charakteru 

daného problému v priestore verejnej politiky. Aj napriek skutočnosti, že konkrétny 

verejnopolitický problém už bol štruktúrovaný je však vhodné, aby sa aktéri verejnej 

politiky neobmedzovali pri tvorbe konkrétnych verejnopolitických dokumentov len na 

už prezentované výsledky štruktúrovania daného problému, ale ich snahou by malo 

aj v tomto prípade byť hľadanie ďalších možných uhlov pohľadu na daný problém, 

ako aj uvažovanie o rôznych možných príčinách jeho existencie. Na druhej strane sa 

zasa stretávame so situáciou, kedy je proces štruktúrovania problému v plnej miere 

„v rukách“ verejnopolitických aktérov, čo znamená, že analytik verejnej politiky 

z vlastnej iniciatívy nachádza a vymedzuje určitú situáciu pociťovanú ako problémovú 

v priestore verejnej politiky a následne dochádza k ďalším procesom prebiehajúcim 

v rámci identifikácie verejnopolitického problému. Vo väčšine prípadov ide o tzv. 

latentné problémy, teda situácie, ktoré v súčasnosti ešte nemusia znamenať žiaden 

problém, avšak vzhľadom k ich charakteru a tendenciám je možné o nich oprávnene 

uvažovať ako o situáciách, z ktorých sa v prípade ich „zanedbania“ stanú závažné 

                                                           
12 VESELÝ – DRHOVÁ – NACHTMANNOVÁ, 2005, s. 13  
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verejnopolitické problémy s významnými dôsledkami pre spoločnosť.13 V tomto 

prípade ide teda o štruktúrovanie problému verejnej politiky v rámci 

verejnopolitických diskusií, kedy sa práve prostredníctvom formulovania rôznych 

spôsobov nazerania na daný problém, ako aj vymedzovania alternatív jeho riešenia 

s rôznym charakterom výsledkov definuje konkrétny problém verejnej politiky 

a prostredníctvom toho následne dochádza k tvorbe a štruktúrovaniu konkrétneho 

verejnopolitického dokumentu s rôznou mierou záväznosti.    

V rámci prezentovanej oblasti je zároveň nevyhnutné si uvedomiť, že proces 

štruktúrovania problému je potrebné odlíšiť od písania konkrétnych dokumentov 

verejnej politiky. V priestore verejnej politiky hovoríme o tzv. legislatívnych 

verejnopolitických dokumentoch (ústavné zákony, zákony, nariadenia, vyhlášky, 

medzinárodné zmluvy), výskumných verejnopolitických dokumentoch (výskumné 

správy vypracúvané na úrovni štátnej správy i samosprávy, verejnopolitické analýzy), 

strategických verejnopolitických dokumentoch (stratégie, vízie, koncepcie, dlhodobé 

zámery, národné politiky, plány rozvoja, akčné plány) a tiež o tzv. deklaratívnych 

a advokačných verejnopolitických dokumentoch (programové vyhlásenie vlády, 

programy jednotlivých politických strán)14. Proces štruktúrovania problému 

uskutočňovaný na základe analýzy jednotlivých definícií by v určitom zmysle mohol 

navodzovať predstavu, že by podobným spôsobom mohol prebiehať aj proces 

štruktúrovania pri tvorbe konkrétnych verejnopolitických dokumentov obsahujúcich 

konkrétne problémy verejnej politiky. Na tomto mieste hovoríme o opise problému, 

analýze súčasného stavu, ohraničení a modelovaní problému. Aj napriek logickej 

následnosti jednotlivých krokov však môže dochádzať k rôznorodosti štruktúrovania 

problému, čo závisí od adresátov verejnopolitických dokumentov a zároveň od cieľa, 

resp. cieľov, ktoré sú danými verejnopolitickými dokumentmi sledované, čo 

v konečnom dôsledku znamená, že nie všetky kroky, ktoré je s cieľom účinného 

štruktúrovania verejnopolitického problému potrebné absolvovať, musia byť 

nevyhnutne premietnuté aj do obsahu a znenia konkrétneho verejnopolitického 

dokumentu. 

V reálnej tvorbe verejnej politiky sa verejnopolitickí aktéri pri tvorbe 

konkrétnych verejnopolitických dokumentov, v rámci ktorých majú byť problémy 

verejnej politiky obsiahnuté, vo väčšine prípadov stretávajú s problémami, ktoré sú 

prezentované skôr ako určité neuspokojené potreby či obavy než konkrétne 

naformulované a vymedzené problémy. Na základe skúseností z praxe verejnej 

politiky sa jednotliví aktéri verejnej politiky stretávajú s problémami majúcimi 

charakter neštruktúrovaných problémov, pre ktoré je v tomto zmysle typický cieľový 

rozpor, absencia zhodnotenia súčasného stavu, ako aj možných alternatív riešenia 

daného problému.  

Rovnako cieľ, ktorý je konkrétnym verejnopolitickým dokumentom sledovaný, 

môže mať rôznorodý charakter. V niektorých prípadoch môže byť cieľom podnietenie 

verejnopolitického diškurzu, v iných prípadoch je účelom spracovanie návrhov na 

                                                           
13 VESELÝ, 2009, s. 128 - 129 
14 VESELÝ, 2009, s. 223 
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riešenie problému verejnej politiky. Avšak v každom z týchto prípadov je nevyhnutné, 

aby verejnopolitickí aktéri uskutočnili štruktúrovanie problému. Od aktérov verejnej 

politiky sa totiž očakáva, že vypracovaný verejnopolitický dokument bude jasný 

a zrozumiteľný pre svojich adresátov, pričom bude obsahovať jasne naformulovaný 

a zadefinovaný problém, možné spôsoby jeho riešenia, ako aj zhodnotenie 

súčasného stavu. Adresáti verejnopolitických dokumentov či bežní čitatelia si však 

neuvedomujú zložitosť a komplexnosť vymedzenia daného problému. Prax verejnej 

politiky naopak poukazuje na skutočnosť, že adresáti skôr očakávajú, že aktéri 

verejnej politiky po stručnej formulácii problému budú pokračovať v zadefinovaní 

konkrétnych cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté a tiež konkrétnych spôsobov riešenia 

daných verejnopolitických problémov. Tieto očakávania majú za následok, že 

v obsahu verejnopolitických dokumentov sa explicitným spôsobom vyjadrené 

výsledky procesu štruktúrovania daných verejnopolitických problémov objavujú len 

zriedka. Dôvodov tejto skutočnosti možno identifikovať hneď viacero. V prvom rade, 

a možno povedať, že aj najvýznamnejším dôvodom je to, že predmetom záujmu 

adresáta daného verejnopolitického dokumentu nie je podrobne poznať komplexný 

proces štruktúrovania, ktorého výsledkom je presné zadefinovanie problému. Tento 

dôvod však ani zďaleka nemôže navodzovať pocit bezvýznamnosti tohto procesu. 

Ďalším dôvodom, prečo v obsahu jednotlivých verejnopolitických dokumentov 

nenájdeme podrobný opis štruktúrovania problému je ten, že uvedený proces je 

uskutočňovaný aj prostredníctvom takých metód (napr. myšlienkové mapy), ktorých 

charakter je prevažne pracovný a z toho dôvodu nie je vhodné, aby boli súčasťou 

obsahu záväzného verejnopolitického dokumentu. Iné metódy môžu zasa pracovať 

s „citlivými“ údajmi rôzneho druhu, ktoré môžu pre analytikov verejnej politiky pre 

potreby štruktúrovania problému predstavovať významné informácie, no ich 

zverejnenie v danom dokumente by mohlo vyvolať určité kontroverzie.  

 

Záver  

 Na základe uvedeného možno potvrdiť už v úvode proklamované 

presvedčenie, že proces štruktúrovania problému v rámci fázy identifikácie problému 

v procese tvorby verejnej politiky predstavuje neoddeliteľnú súčasť celého 

verejnopolitického procesu. Uvedené, ale aj rôzne ďalšie otázky formulované v 

priebehu skúmania procesu štruktúrovania verejnopolitického problému ostávajú aj 

naďalej v priestore teórie i praxe verejnej politiky naďalej otvorené a je potrebné 

hľadať na ne odpovede. Práve štruktúrovanie problému poukazuje na skutočnosť, 

akú významnú úlohu zohrávajú záujmy, hodnoty, spôsoby uvažovania jednotlivých 

verejnopolitických aktérov pri tvorbe verejnopolitických dokumentov. Štruktúrovanie 

problému je totiž procesom, ktorý okrem zaužívaných postupov zahŕňa aj nevyhnutné 

objavovanie a získavanie nových informácií o konkrétnom probléme verejnej politiky, 

čím dochádza aj k zmenám v zadefinovaní vopred určených cieľových stavov. Tiež 

tieto meniace sa podmienky sú dôvodom, prečo aj samotní verejnopolitickí aktéri 

musia meniť svoje nazeranie na daný problém a sú nútení postupovať spôsobom, 

ktorý si daná situácia vyžaduje a nie spôsobom, ktorý je zadefinovaný teóriou. Z toho 

dôvodu nie je možné naformulovať nejaké univerzálne postupy vypracúvania 
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verejnopolitických dokumentov. Tvorba každého verejnopolitického dokumentu je 

totiž prípad od prípadu odlišná, a teda možno tvrdiť, že zatiaľ neexistuje žiadny 

všeobecný návod, ako by mal správne vypracovaný verejnopolitický dokument 

vyzerať.  
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Morálna dilema „osobný prospech vs. verejné 

blaho“ pri plnení úloh funkcionárov verejnej správy 

 

The moral dilema of ‘personal benefit vs. public 

prosperity’ within the work of public administration 

officials 

 

Lenka Čuchtová 

 

Abstract: 

One of the fundamental ethical issues within politics, is the moral dilemma between 

private interests vs. public welfare. To what extent can the politicians and public 

officials resist the temptation to decide for their own personal gain? The answer for 

this question is discussed within this work. The aim is not just a philosophical 

reflection on the role of morality in politics, but also a practical view of the current 

state of political practice in resolving moral dilemmas of conflict of interest. By 

identifying desirable moral actions, a set of mechanisms to control the amoral 

behavior of public officials is created. One of the main drivers in sustaining the 

existing order, are the relationships that strive towards the common benefit, as 

reflected in aligning interests and within the acceptance of common values. 

 

Keywords: morality, moral dilema, politics, personal benefit, public prosperity, 

politicians, public officials, conflict of interest 

 

Úvod 

Otázka morálky je objektom skúmania viacerých vedných odborov: filozofie, 

psychológie, sociológie, ekonómie a ďalších spoločenskovedných disciplín. Každá 

z vied skúma morálku inak, každá zo svojho uhla pohľadu., venuje sa komplexnému 

pojmu alebo špecifickým oblastiam. Ako na morálku nazerá politológia? Môže pojem 

morálky zredukovať na oblasti súvisiace s predmetom jej skúmania napr. 

s podobami, procesmi a normatívmi politiky alebo môže morálku vnímať ako jeden 

z predpokladov udržania poriadku v štáte. Špeciálne pravidlá upravujú oblasť 

vzťahov medzi štátnikmi a štátmi v medzinárodnej politike a skúmanie morálneho 

konania jednotlivcov môže objasniť existujúcu spoločenskú situáciu alebo naznačiť 

budúci spoločenský vývoj. Politická teória zahŕňa aj úvahy o morálke vládnucich 

a ovládaných a politická prax umožňuje sledovať morálne konanie v praxi. Politické 

idey a teórie  nachádzajú svoje základy v dielach filozofov, sociológov, politických 

mysliteľov, ekonómov, psychológov, atď. Nie je nevyhnutné dôsledne oddeľovať 

poznatky rozličných spoločenských vied skúmajúcich problematiku morálneho 

konania, pretože ich prepojenie dokáže priniesť oveľa viac úžitku. V nasledujúcom 
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texte preto budem vychádzať z myšlienok a prác nielen filozofov a politických 

mysliteľov, ale aj psychológov.  

Reflexiu morálneho konania mierne komplikuje kultúrna podmienenosť pojmu 

morálka. To sa prejavuje predovšetkým pri jasnom určení toho, čo možno považovať 

za morálne a čo naopak nie. Rozliční autori z rozličných oblastí, rôznych miest 

a v rôznej dobe prinášali  a prinášajú rôznorodé vysvetlenia pojmu morálka. David 

Krámský vo svojej práci „Filozofické základy psychológie morálky konštatuje: 

„Morálka je jedným z najjednoduchších, a zároveň najzložitejších pojmov. 

Najjednoduchším v tom ohľade, že nie je človek, ktorý by jej nejako prirodzene 

nerozumel. Na druhej strane možno len ťažko tento pojem jednoznačne vysvetliť.“1 

Krámský hovorí o morálke z hľadiska niekoľkých diskurzov, ktoré spoločne vytvárajú 

morálnu integritu človeka. Morálny zmysel znamená, že naša morálna orientácia vo 

svete prebieha prostredníctvom pocitov hanby, viny, rozhorčenia a vcítenia sa. 

Morálne konanie spočíva v našich pôvodných a prirodzených emóciách. Morálna 

myseľ odkazuje k filozofickým a filozofiou inšpirovaným psychologickým teóriám, 

ktorých predmetom je morálna myseľ a jej vývoj. Konať morálne znamená 

predovšetkým morálne usudzovať, uvažovať a súdiť (kognitívno-racionálne poňatie 

morálky). Tretím aspektom je morálne konanie formulované na prieniku filozofie 

a psychológie; je spojený s konceptom odvahy k morálnemu činu (činná stránka).2 

Morálka zahŕňa tri oblasti: rozum, cit a čin. Nadviažem na toto poňatie morálky 

minimálne v tom smere, že sa okrem teoretickej reflexie toho, aké by malo byť  

morálne/amorálne konanie funkcionárov verejnej správy budem venovať aj tomu, do 

akej miery sa etický ideál premieta do  činov týchto volených reprezentantov. To, že 

človek morálne koná nie je len reakciou na poznanie morálnych noriem. Ide o súhrn 

viacerých faktorov, ktoré tvoria spolu s vonkajšími podmienkami a konkrétnou 

situáciou špecifickú zmes činiteľov vstupujúcich do konkrétneho mravného alebo 

nemravného činu. 

V snahe urobiť ďalšiu časť textu menej metúcou, možno si pod použitým 

pojmom  morálka predstaviť „spoločensky vynucovaný súbor prevažne nepísaných 

zásad, vymedzujúcich náležitosť alebo nenáležitosť postojov a konania jednotlivcov 

do spoločenstva zahrnutých,... .“3 Morálnou dilemou je tiesnivá situácia, kedy sa 

musíme rozhodovať medzi dvoma (alebo viacerými) možnosťami. Zvyčajne v sebe 

obe možnosti obsahujú niečo negatívne, čo rozhodovanie značne sťažuje.4 Morálna 

dilema vzťahujúca sa ku konfliktu záujmov znamená rozhodovanie medzi 

individuálnym alebo skupinovým záujmom a verejným záujmom. Nie každé 

rozhodovanie funkcionárov verejnej správy musí byť morálnou dilemou. Dilemou sa 

stáva až vtedy, keď sa dostáva individuálny a verejný záujem do rozporu. To 

zvyčajne znamená, že verejný funkcionár (politik)5, ktorý má rozhodnutie učiniť musí 

                                                           
1 KRÁMSKÝ, D. Filosofické základy psychologie morálky, s. 150. 
2 KRÁMSKÝ, D. Filosofické základy psychologie morálky. 
3 DOKULIL, M. Etika a morálka, s. 24. 
4 HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje.    
5 V texte je pojem funkcionár verejnej správy v niektorých prípadoch z pragmatických  dôvodov 

nahradený pojmom politik. Nestotožňujem tieto pojmy, keďže funkcionár verejnej správy môže byť 



Politologická sekcia 

77 
 

uskutočniť morálny kalkul a zhodnotiť konkrétnu situáciu. To si vyžaduje dobre zvážiť 

príčiny a dopady takéhoto rozhodnutia. Aj keď pravdepodobne nestretneme politika, 

ktorý sa s konfliktom záujmov ešte nestretol, nedá sa tvrdiť, ani žeby išlo 

o každodennú záležitosť. 

 

1. Orientácia pri riešení morálnej dilemy 

Funkcionári verejnej správy sú verejnými činiteľmi, čo značí, že majú z titulu 

svojho postavenia alebo funkcie právomoc svojim konaním alebo nekonaním meniť 

resp. ovplyvňovať veci verejné. Ide o volených a menovaných úradníkov verejnej 

správy.6 V rámci verejných funkcionár pozornosť zameriavam na tých verejných 

funkcionárov, ktorí sa svojej funkcie ujali na základe priamej voľby, teda na tých, ktorí 

zvíťazili vo volebnom zápase: poslancov obecných a krajských zastupiteľstiev, 

starostov obcí a miest, predsedov samosprávnych krajov. Pri výkone svojho 

povolania sa funkcionári verejnej správy riadia platnou legislatívou a pre orientáciu 

v etických problémoch im slúžia všeobecne platné morálne normy. Samotné mravné 

konanie je však konaním individuálnym, založeným na morálnom úsudku 

a morálnom zmysle. Napriek snahe o univerzalizáciu morálnych noriem, je ich  

poňatie jednotlivcom špecifické. Moc verejných funkcionárov, vyplývajúca z ich 

rozhodovacích právomocí, spôsobuje, že sa neúmyselne stávajú objektom, ale aj 

subjektom vlastných rozhodnutí. Pri svojej činnosti však musia mať na zreteli verejné 

blaho. „Verejný záujem je delegovaný individuálny záujem, ktorý by mal odrážať 

konsenzus väčšiny.“7 To, čo je možné považovať za verejný záujem sa na jednej 

strane zdá pomerne jednoznačné (to čo je prospešné pre väčšinu), na strane druhej, 

však nemožno hovoriť o univerzálnych kritériách, ktoré by politikovi pomohli sa 

správne rozhodnúť.  Vôľa ľudu nemusí znamenať, že želané rozhodnutie je pre ľud 

tým najlepším riešením. Túto skutočnosť reflektuje aj Bertrand Russell keď tvrdí: 

„Základným problémom etiky a politiky je nachádzanie nejakého spôsobu, ako 

zmieriť potreby spoločenského života s tlakom individuálnych túžob.“8 Tento problém 

sa snažíme riešiť rôznymi prostriedkami, pričom ide o proces, ktorý stále nie je 

zavŕšený. Vláda a zákon alebo morálne normy  a spoločenské konvencie prispievajú 

k zmierneniu negatívnych dopadov vyplývajúcich z rozporu záujmov.   

Politika je s morálkou prepojená recipročne: mravnosť pomáha dodržiavať 

spoločenský poriadok a politika legalizuje mravné normy, čím ich potvrdzuje 

a vykonáva dozor nad ich dodržiavaním. Čo je pre politika pri konflikte záujmov 

smerodajné, aby zaujal správne stanovisko? Filozofia nám ponúka na výber 

z množstva mravných ideálov, podporených rôznymi argumentmi a konfrontovaných 

s rôznymi postojmi. Určiť, čo je všeobecne dobré alebo zlé nie je jednoduché. 

Poznáme niekoľko univerzálnych princípov a morálnych kódexov: Dekalóg, Zlaté 

pravidlo morálky, Etické minimum (Nikomu neškoď!) a etické maximum (Každému 

                                                                                                                                                                                     
považovaný za politika, ale politik nemusí byť výlučne funkcionár verejnej správy. Pojem politik pre 
tento prípad znamená skrátenú verziu slovného spojenia „funkcionár verejnej správy“.   
6 GALANDA, M. OROSZ, L. PIROŠÍK, V. Konflikt záujmov na úrovni verejných činiteľov. 
7 SIČÁKOVÁ, E. ZEMANOVIČOVÁ, D. Konflikt záujmov, etika a etický kódex vo verejnej správe, s. 9. 
8 RUSSELL, B. Logika, věda, filozofie, společnost, s. 211. 
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rob dobre) alebo Kantov kategorický imperatív. Pri tom poslednom sa na chvíľu 

zastavím. Kategorický imperatív sa javí ako vhodné univerzálne pravidlo: „konaj iba 

podľa tej maximy9, o ktorej zároveň môžeš chcieť, aby sa stala všeobecným 

zákonom.“10 Občas býva Kantov kategorický imperatív nesprávne stotožňovaný so 

Zlatým pravidlom morálky: čo chceš, aby tebe robili iní, konaj aj ty im. Toto pravidlo 

by však podľa Kanta ako imperatív nepostačovalo: „...nemôže to byť nijakým 

všeobecným zákonom, keďže to neobsahuje základ povinností voči sebe samému, 

ani povinnosť lásky voči iným (lebo nejeden by rád pristúpil na to, aby mu iní robili 

dobre, len aby smel byť tejto povinnosti zbavený on sám) a konečne ani povinnosti 

voči sebe navzájom; zločinec by totiž na tomto základe mohol vznášať argumenty 

proti sudcom, ktorí ho trestajú, atď.“11 Zlaté pravidlo morálky nikoho nezaväzuje 

konať dobro, ak on sám neočakáva altruistický prístup od iných. Možno považovať za 

všeobecne platné (s výnimkou psychických porúch), že nikto nechce byť objektom 

neprávosti alebo ubližovania. Nemožno však rovnako tvrdiť, že všetci ľudia chcú 

šťastie iných alebo že im nie sú ostaní ľahostajní. Politik, ktorý uprednostní vlastný 

záujem, tým nemusí nikomu spôsobiť skutočnú ujmu (napríklad, ak preberie úplatok, 

ale človek, ktorý mal byť protežovaný získa výhodu vlastnou šikovnosťou alebo 

schopnosťami). Ak by sa však jeho vôľa takto konať stala všeobecným zákonom, 

sama by sa mohla nakoniec obrátiť proti nemu. Taktiež treba brať na zreteľ, že tu 

nehovoríme o dopade alebo výsledku konania, ale o motivácii (vnútorných 

pohnútkach). Podobne ako Kohlberg sa aj Heidbrink, Kramský a ďalší autori 

inšpirovali otázkou, ktorú si kládol aj sám Kant: Je kategorický imperatív pravidlom, 

ktoré by mohlo dosiahnuť úroveň univerzálneho pravidla morálky? Ľudia toto pravidlo 

neprijali ako univerzálne. Stále sa stretávame s tým, že ho porušujú, ak im to prinesie 

hoci len krátkodobú alebo malú výhodu. Domnievam sa, že jeho uplatňovanie si 

vyžaduje vysokú úroveň morálneho usudzovania a schopnosť objektívnej 

autoreflexie mravného konania. Kantov kategorický imperatív je teda vhodným 

princípom, ale jeho prijatie je subjektívnou záležitosťou každého indivídua. Podľa 

Krámského sú teoretické reflexie všeobecných princípov konania odtrhnuté od 

bezprostrednej empiricky prežívanej skutočnosti. „A keďže zrejme neexistuje 

všeobecná spoločenská, politická, vedecká, interkultúrna a historická zhoda na tom, 

ktorú z  teoretických perspektív máme považovať za tú jedinú správnu, nie je 

prirodzene možné odpovedať na otázku, aké konanie je možné považovať za 

morálne správne a aké nie.“12  

2. Zhoda záujmov  

 Je tu ešte jedna otázka, ktorá predchádza hľadaniu smerodajných pravidiel 

morálneho konania politikov. Čo núti politikov, aby hájili verejný záujem pred 

pokušením vlastného prospechu? Základnú tézu možno vyjadriť takto: Ak je človek 
                                                           
9 Vysvetlenie pojmu maxima: Maxima je subjektívny princíp chcenia (motivácia), objektívny princíp je 

praktický zákon. KANT, I. Základy metafyziky mravov, s. 25. 
10 KANT, I.  Základy metafyziky mravov, s. 48. 
11 KANT, I. Základy metafyziky mravov, s. 58. Poznámka č. 13 k príkladu o vnímaní  človeka hlavne 

ako účelu.  
12 KRÁMSKÝ, D. Filosofické základy psychologie morálky, s. 98. 
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dobrý a koná s cieľom robiť dobro v bežnom živote, bude sa tak správať aj politike. 

Zloženie zastupiteľských zborov by podľa tejto tézy malo byť odrazom spoločnosti. 

Do tohto predpokladu však vstupuje aspekt motivácie politikov vstúpiť do politiky. 

Túžba po moci, uplatnení, zisku, vplyve a uznaní je silnou motiváciou, často 

silnejšou, ako byť pre iných užitočný, či využiť svoje schopnosti a vedomosti na 

konanie dobra. Zdá sa, že zastupiteľský zbor býva častejšie zborom prvej kategórie 

politikov, ako tej druhej. V sociobiológii sú záujmy ľudí všeobecne spájané 

s rozmnožovaním, cieľom je rozširovanie vlastných génov, uvádza Horst Heidbrink.13 

„Etické, morálne a právne problémy vznikajú podľa tohto názoru teda kvôli stretu 

záujmov, ktoré v dôsledku pramenia z našej genetickej odlišnosti. Genetické rozdiely 

medzi jednotlivcami sú priamo závislé na stupni príbuznosti medzi nimi. Altruistické 

konanie sa podľa mienky mnohých sociológov obmedzuje v prvom rade na 

poskytovanie pomoci medzi príbuznými.“14 Ak je motivácia sledovať spoločné záujmy 

taká slabá, mala by ďalšia úvaha smerovať skôr do oblasti zhodných záujmov, resp. 

hľadania možností prekrytia súkromného a verejného záujmu. Politik, tým, že 

vykonáva svoju funkciu uspokojuje na jednej strane svoje potreby (napr. potrebu 

finančného zabezpečenie a uznania) ale pritom zároveň napĺňa cieľ, ktorý je jeho 

poslaním – starať sa o verejné blaho. Nie je možné posúdiť, do akej miery sú osobné 

záujmy v súlade s verejným prospechom; ak sa však pozrieme na vec z hľadiska 

užitočnosti, možno predpokladať, že u väčšiny politikov dochádza k prepojeniu 

záujmov a konflikt záujmov je skôr špecifickým stavom. V tomto prípade ide 

o utilitaristické rozhodnutie – morálny kalkul. „Napriek tomu, že je tento spôsob 

posudzovania morálnych dilem v našej spoločnosti asi najbežnejší (analogicky takto 

mnohokrát rieši spory taktiež súd), kladie takéto konanie veľké nároky na 

zodpovednosť zúčastnených. Prvým úskalím utilitárnych rozhodovaní je samozrejme 

fakt, že to optimálne býva nejednoznačné a problematické.“15 Ak sa verejný 

funkcionár  stretne s dilemou, či uprednostniť vlastný záujem alebo všeobecný 

prospech, je otázka vyriešenia tejto dilemy výlučne v jeho rukách. Morálne 

usudzovanie mu umožňuje reagovať na konkrétnu situáciu svojsky - nie mechaniky. 

Človek konajúci podľa morálnych zákonov musí pri morálnom úsudku rátať aj s tým, 

že norma nemusí byť vždy správna. Naše skúsenosti ukazujú, že v niektorých 

prípadoch tomu skutočne tak je. To čo by mal mať politik stále na zreteli je snaha 

priniesť čo najviac dobra a čo najmenej zla, ktorá by mala byť aj všeobecnou 

zásadou pri výkone verejnej funkcie.   

3. Posúdenie morálnosti konania politikov 

Morálne hodnotenie (súdy) vykonávajú u volených reprezentantov zvyčajne 

ich voliči. Ak je amorálne konanie zistené a dokázané, prichádza zväčša postih/trest. 

Hodnotiť môžeme aj svoje vlastné mravné činy. Keďže morálne usudzovanie je ťažko 

merateľné a pri morálnom konaní sa väčšina činov v súlade s morálnymi normami 

vníma ako samozrejmosť, záujem vzbudzuje skôr amorálne konanie politikov. 

                                                           
13 HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje. 
14 HEIDBRINK, H. Psychologie morálního vývoje,  s. 14. 
15 KRÁMSKÝ, D. Filosofické základy psychologie morálky, s. 105-106. 
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Čiastočne môžeme usudzovať o súčasnom stave v problematike morálnosti alebo 

amorálnosti konania verejných funkcionárov z početnosti prípadov amorálneho 

konania. Pri skúmaní však nejde o relevantný dôkaz, keďže nie všetky prípady 

riešenia morálnej dilemy v osobný prospech politika sú nám známe. Z určitého 

hľadiska by sme mohli považovať za relevantné zistenia prieskumov verejnej mienky 

zameraných na dôveru voči politikom. Tieto prieskumy  však prinášajú informácie 

o dôvere v politikov všeobecne alebo sa zameriavajú skôr na ústavných činiteľov, nie 

na funkcionárov verejnej správy. Niekoľko prieskumov zachytáva korupčné správanie 

politikov a názor verejnosti na rozsah korupcie.16 Korupcia je príkladom 

uprednostnenia osobného záujmu politika, z toho dôvodu môžu byť prieskumy 

dôležité, avšak nezachytávajú všetky podoby konfliktu záujmov (napríklad 

zneužívanie právomocí, zneužitie informácií a pod.).17 V júli 2010 bol zrealizovaný 

prieskum verejnej mienky, zameraný na vnímanie vyvodzovania zodpovednosti voči 

verejným činiteľom na Slovensku. Z výsledkov prieskumu „vyplýva, že viac ako 80% 

respondentov nepovažuje za dostatočné vyvodzovanie zodpovednosti verejných 

činiteľov za nezákonný výkon ich právomocí.“18 Vnímanie uplatnenia zodpovednosti 

voči politikom je dôležitým ukazovateľom, ale nehovorí o úrovni morálky 

reprezentantov samosprávy. Ďalšou možnosťou, ako skúmať úroveň morálky 

funkcionárov verejnej správy by mohol byť psychologický výskum morálneho 

usudzovania zameraný práve na túto cieľovú skupinu. Takéto výsledky momentálne 

taktiež absentujú.   

Účinnou možnosťou, ako posudzovať súlad konania politikov s morálnymi 

normami je spoločenská kontrola. Znamená to spoliehať sa na to, že spoločenským 

uznaním bude odmenené iba také konanie, ktoré je v súlade s morálnymi normami 

a ktoré povedie k spoločensky žiaducim cieľom. Opačnému konanie potom 

zodpovedá spoločenské odmietnutie a sankcia podľa rozsahu a povahy prehrešku. 

Dôležité je aj to, do akej miery je pre politika spoločenský súd rozhodujúci – akú má 

pre neho váhu kritika alebo odsúdenie zo strany spoločnosti. Pre tých, ktorí mu 

nepripisujú dôležitosť, nemá ani preventívny účinok v rozhodovaní morálnej dilemy 

konfliktu záujmov. Väčšiu váhu nadobúda verejná mienka v súvislosti s hrozbou 

odvolania politika z funkcie. To je jeden z mechanizmov, ktorý núti politika konať tak, 

aby jeho činy obstáli pred zrakom verejnosti. Ďalším pomerne účinným 

mechanizmom je pri nezákonnom jednaní funkcionárov verejnej správy 

                                                           
16 Napr. Index vnímania korupcie vo verejnom sektore (CPI), realizuje ho Transparency International. 
17 Terminologická nejasnosť spôsobuje, že pojmy, ktoré sa prekrývajú - konflikt záujmov a korupcia - 

pôsobia ako totožné. Korupcia je zneužitie právomocí za účelom získania nezaslúženého osobného 
prospechu. Ide o také počínanie exponentov verejného sektora , ktorí sa nezákonne a nedovolene 
obohacujú za pomoci zneužívania oprávnení, ktoré im boli zverené. Môže to byť akákoľvek 
neoprávnená výhoda. (pozri Politologické penzum, heslo korupcia, s. 61). Náš Trestný zákon v treťom 
diele s názvom Korupcia (§328-§336) rozlišuje príjem úplatku, podplácanie a nepriamu korupciu. Za 
príjemcu úplatku považuje toho, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu 
príjme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje 
povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie. Domnievam sa, že 
pojem konflikt záujmov má širší význam; korupciu možno vnímať vo význame užšom.  
18 ČAPUTOVÁ, Z. GYARFÁŠ, J. Zodpovednosť verejných činiteľov, s. 8. 
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trest/sankcia.19 Legislatívna úprava žiaduceho konania funkcionárov verejnej správy 

sa nachádza vo viacerých právnych normách. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a Zákon č. 302/2001 Zb. o samospráve vyšších územných celkov 

podmieňujú ujatie sa funkcie poslancov obecných a krajských zastupiteľstiev, 

starostov obcí a predsedov VÚC zložením sľubu, ktorý v sebe zahŕňa deklarovanie 

ochrany záujmov obce alebo samosprávneho kraja.20 Keďže základnou úlohou obce 

a VÚC je zabezpečovať potreby a chrániť záujmy svojich obyvateľov, stáva sa táto 

úloha aj súčasťou poslania zvolených reprezentantov samosprávy. Od roku 2004 je 

účinný Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov, ktorý ruší predpis 119/1995 - teda pôvodný Ústavný 

zákon o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších 

štátnych funkcionárov. Pozitívnou zmenou oproti pôvodnému ústavnému zákonu je, 

rozšírenie pôsobnosti zo štátnych funkcionárov na verejných funkcionárov. Tento 

ústavný zákon upravuje aj povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na 

účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu s verejným záujmom a 

zodpovednosť za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení, vrátane 

sankcií. 21  

Zákon 357/2004 priamo pomenúva povinnosť verejných funkcionárov 

presadzovať a chrániť verejný záujem a zavádza Oznámenie osobného záujmu 

(povinnosť oznámiť svoj osobný záujem má politik vtedy, ak sa zúčastňuje na 

rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem) a Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov (túto povinnosť plní politik každoročne, 

od svojho ujatia sa funkcie; s výnimkou poslancov obecných zastupiteľstiev). Ak sa 

preukáže nesplnenie alebo porušenie povinností politika určených zákonom je 

súčasťou rozhodnutia v konaní o veci ochrany verejného záujmu prislúchajúci 

opravný prostriedok (v rozsahu od uloženia pokuty, až po stratu mandátu). Pre 

posúdenie podaných oznámení a porušenia ochrany verejného záujmu zriaďujú VÚC 

a obce Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. V doterajšej praxi sa ako najčastejšia forma sankcie uplatňuje krátenie 

odmeny verejným funkcionárom, ktorí neodovzdali „Oznámenie funkcií“ 

v stanovenom termíne a požadovanom rozsahu. Ústavný zákon 357/2004 sa 

v dostatočnom rozsahu venuje rozporu osobného a verejného záujmu prejavujúcom 

sa v osobnom obohacovaní verejných funkcionárov. Prostredníctvom kontroly 

osobného príjmu a majetku poslancov umožňuje odhaliť nezdokladované príjmy 

a majetok, ktoré môžu súvisieť s výkonom funkcie verejného funkcionára. Oveľa 

ťažšia situácia nastáva pri dokazovaní rozporu záujmu založeného na zneužití moci 

verejného funkcionára v zmysle získania iných (ako finančných a majetkových) výhod 

pre seba a svojich blízkych. Podmienkou je dôkaz, že k uprednostneniu súkromného 

záujmu došlo v súvislosti s výkonom funkcie.  

                                                           
19 Pozri: Trestný zákon č. 300/2005 Z.z., VIII. Hlava - Trestné činy verejných činiteľov, §326-327. 
20 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§13, ods. 2), Zákon č. 302/2001 Zb. o samospráve 

vyšších územných celkov (§16, ods. 2, §12, ods,. 3).  
21 Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 



Politologická sekcia 

82 
 

Ak sa politik dopustí amorálne konanie, ktoré je odhalené, je podľa úrovne 

politickej kultúry opodstatnené očakávanie občanov, že sám vyvodí dôsledky svojho 

nečestného konania a pokúsi sa o nápravu, resp. ak náprava nie je možná, vzdá sa 

funkcie. Sústava mechanizmov zodpovednosti umožňuje zhodnotiť, či je výkon 

verejnej funkcie v súlade s legislatívnym rámcom. Vláda vykonáva kontrolu nad 

výkonom štátnej správy prenesenej na obec; dozor štátu v rozsahu vymedzenom 

zákonom vykonáva NKÚ. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov a uznesení 

zastupiteľstva vykonáva aj obecná rada, kontrolór a komisie, ktorí môžu byť 

dôležitými prvkami pri odhaľovaní rozporu záujmov verejných funkcionárov. Právna 

analýzy zodpovednosti verejných činiteľov z roku 2011 hodnotí právne mechanizmy 

na vyvodzovanie zodpovednosti ako nedostatočné. „Disciplinárna zodpovednosť, 

ktorá v zahraničí hrá hlavnú úlohu, bola vypustená z právnej úpravy, trestnoprávna 

zodpovednosť sa uplatňuje v minimálnej miere a zosobnenie náhrady škody 

verejnému činiteľovi sa podľa našich zistení neuplatňuje.“  Je pravdou, že formálne 

pravidlá zavádzajú zmenu postupne. Dodnes nájdeme starostov, ktorí ani netušia o 

oznamovacej povinnosti vyplývajúcej zo Zákona 357/2004. Zdĺhavejšia bude zmena 

neformálnych pravidiel, ku ktorej už dúfajme postupne dochádza.   

Záver  

Etika vo verejnej funkci odráža etiku v spoločnosti a vychádza zo spoločensky 

definovaných hodnôt. Hodnoty sa často premietajú do profesných etických kódexov, 

kde sú podrobne formulované pracovné pravidlá a postupy (v niektorých prípadoch 

ide o presný opak – majú príliš všeobecný a vágny obsah). Niektoré ministerstvá 

majú v rámci svojich interných predpisov zavedený Etický kódex štátneho 

zamestnanca a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme (napr. MPSVaR, 

Ministerstvo vnútra SR), taktiež niektoré štátne inštitúcie, ale aj obce a mestá, 

zaväzujú svojich zamestnancov profesijnými kódexmi. Je takáto úprava potrebná aj 

v oblasti výkonu funkcie politikov?  Nesúhlasné stanoviská sú spájané zvyčajne 

s tým, že by mohol profesijný kódex politikov skôr obmedzovať, ako im pomáhať pri 

výkone funkcie. Všetko samozrejme závisí od obsahu a úrovne spracovania, ale je 

potrebné sa zamyslieť, či ich zavedenie profesijného kódexu nebude od morálneho 

usudzovania odvádzať a viesť ich k schematickému rozhodovaniu bez ohľadu na 

špecifiká danej situácie. Pri snahe o zlepšenie situácie sa môžeme inšpirovať 

mechanizmami, ktoré zaviedli iné krajiny na minimalizáciu následkov alebo 

predchádzanie konfliktu záujmov: sedem princípov verejného života (VB), verejne 

prístupný register záujmov (VB), etický kódex verejných činiteľov a pod.. Vhodnejšie 

by ale bolo v prvom rade zabezpečiť funkčnosť a účinnosť existujúcich 

mechanizmov. Pokiaľ politik verí, že sa svojim amorálnym konaním nevystavuje 

žiadnemu nebezpečenstvu odhalenia a vyhne sa zodpovednosti, pretože sa sankcie 

v praxi neuplatňujú, nenastane požadovaná zmena k lepšiemu. Vyžaduje sa preto od 

politika vyššia úroveň morálky? Možno správanie politikov zmeniť? Heidbrink sa vo 

svojej práci venovanej psychológii morálneho vývoja zaoberá otázkou, či môžeme 

druhých naučiť morálne usudzovať a morálne konať. Vychádza pritom z premisy, že 

spôsobom konania, ktorým sa učíme, je zvyčajne možné naučiť aj iných. „Tým, že 
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deti za určité konanie chválime (alebo karháme), ale i vtedy, keď od chválenia 

a kárania ustúpime, tvoríme časť prostredia, ktoré kontroluje ich chovanie.“ 22 Aj keď 

Heidbrink v ďalšom texte uvádza, že k vysvetleniu vývoja morálnych kompetencií nie 

je behavioristická paradigma spevňovania práve najvhodnejšia, otvára zaujímavú 

myšlienku práce s verejnosťou: Ak by spoločenská požiadavka dodržiavania 

morálnych noriem bola dostatočne silná, mohli by sa naše očakávania prejaviť vo 

zvýšených nárokoch na úroveň morálneho konania politikov.  
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Vstup Vladimíra Mečiara do slovenskej politiky 

 

Vladimír Mečiar′s entry into Slovak politics 

 

Matúš Béreš 

 

Abstract: 

Way of getting Vladimír Mečiar from non-political sphere to political 

environment is very interesting chapter as post Velvet revolution time in Slovak 

history is concerned. The paper deals with mentioned – starting stage of political 

career of Vladimír Mečiar. This stage is often neglected by scientists and therefore 

we would like to discuss it. In order to show adequate outcome of our effort, we used 

also authentic statements of participants that took part in discussed political events. 

 

Keywords: Vladimír Mečiar, Velvet Revolution, Government of National 

Understanding, deformities of democracy 

 

Úvod 

Obdobie Nežnej revolúcie v Česko-Slovensku znamenalo začiatok 

spoločenských, politických i hospodárskych zmien. Do konca roka 1989 sa v celom 

Česko-Slovensku uskutočnili politické zmeny na najvyšších miestach – bola zrušená 

vedúca úloha Komunistickej strany Československa, bol zvolený nový prezident, 

vybraní noví premiéri, predsedovia parlamentov a prijaté zákony o doplnení 

zákonodarných zborov. V rámci revolučných zmien v Česko-Slovensku vstúpil do 

politiky aj Vladimír Mečiar. Jeho vstup do politiky a úvodné obdobia jeho 

angažovanosti budú predmetom nasledujúceho textu. 

1. Najdôležitejšie personálne zmeny 

Požiadavky revolučných síl zoskupených predovšetkým vo Verejnosti proti 

násiliu (ďalej VPN) a Občianskom fóre (ďalej OF) vyústili do utvorenia tzv. Vlád 

národného porozumenia na federálnej i národných úrovniach. Vznikli na základe 

dohody vtedajšej odchádzajúcej komunistickej moci a predstaviteľov revolúcie. 

Hlavnou úlohou Vlád národného porozumenia bolo vovedenie ČSSR k prvým 

slobodným parlamentným voľbám po takmer 45 rokoch komunistickej totality. 

Slovenská Vláda národného porozumenia v čase svojho vymenovania (12. 

decembra 1989) nemala obsadené všetky rezorty. Vo všeobecnosti predstavovalo 

zostavenie revolučnej vlády zložitú úlohu, keďže v tom čase bol nedostatok kádrov, 

ktoré by vyhovovali kompetenčne i politicky.1 Tak to bolo napríklad v prípade postu 

ministra vnútra a životného prostredia. Personálne nedostatky pri obsadzovaní týchto 

                                                           
1 SCHUSTER, R.: Rozhovory s Milanom Čičom. Košice: PressPrint, 2001, s. 22 – 23. 
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úradov boli riešené konkurzmi v snahe nájsť ľudí, ktorých nekompromitovala ich 

komunistická minulosť. „V osemdesiatom deviatom nebol na Slovensku skoro nikto 

pripravený na to, že ten režim padne a bude treba veľa ministrov, veľa poslancov, 

veľa predsedov vlád [...] VPN boli veľmi milí, slušní a často aj statoční ľudia, ale 

nemali byť ako na to pripravení, a tak sa stalo, že keď zrazu bolo treba vyberať do 

všelijakých funkcií, vrátane ministra vnútra, tak sa robili často konkurzy.“2 O 

konkurzoch sa v čase zostavovania novej exekutívy na Slovensku vyjadril aj Ján 

Budaj: „Najlepšie by bolo vyberať členov vlády konkurzom.“3 Tieto konkurzy však 

neboli verejné, išlo o internú výzvu medzi predstaviteľmi exekutívy a VPN.4 Konkurz, 

teda spôsob výberu na základe rozhodnutia komisie, však obsahuje riziká, pretože 

týmto spôsobom môže byť vybraný kandidát, ktorý situačne ohúri komisiu, pričom 

hĺbku jeho znalostí nemožno adekvátne overiť v medziach pohovoru. Rovnako tak 

pokiaľ ide o neznámu osobu, nemožno overiť ani jej politickú minulosť. Fedor Gál, 

vedúci predstaviteľ VPN, sa o problematike konkurzov vyjadril nasledovne: „Prvá 

kardinálna chyba bola, keď sme si mysleli, že na rozdiel od komunistov, my budeme 

vyberať ľudí do kľúčových pozícií na základe kompetencie a kompetencia sa 

najlepšie testuje v nejakom grémiu odborníkov.“ Ďalej však pokračuje tým, že 

konkurzy neboli nutnosťou: „Ale tá naša sila bola taká, že sme mohli povedať: «Nie 

konkurz, ale Langoš (jeden zo zakladateľov VPN – pozn. M. B.).» Mali sme tú silu, no 

neurobili sme to. Tie konkurzy prebiehali aj na podnikoch a všade v inštitúciách a 

fungovalo to veľmi podobne.“ Predstavitelia VPN tak nevyužili svoju pozíciu, bojac sa 

zrejme o legitimitu takejto pozície. V tomto prípade môžeme vidieť podľa všetkého 

úprimnú snahu VPN o sledovanie skutočných demokratických zásad, tieto postupy 

však v konečnom dôsledku vyústili do straty vplyvu VPN. „My sme si mysleli, že aby 

sme mali v parlamente alebo vo vláde hlas silný, musíme si ho nadobudnúť a 

legitimizovať v slobodných voľbách...“5 Od začiatku bola aktivita VPN i OF 

charakterizovaná značnou mierou amaterizmu. Tieto revolučné hnutia boli totiž 

zložené z ľudí, ktorí z objektívnych dôvodov v minulosti nemohli byť angažovali v 

politike a v ich prípade absentovala kompetencia na zastávanie funkcií a schopnosť 

rozhodovať o dôležitých otázkach politického života. Daniel Liška, niekdajší člen 

VPN, k téme konkurzov povedal: „Boli to laici a neboli na to pripravení. Tri týždne 

predtým možno ani nesnívali, že sa dostanú do takej šlamastiky aby kreovali vládu 

štátu. Takže boli nepripravení, boli na túto vec nepripravení.“6 Václav Havel sa na 

margo aktivít OF a VPN vyjadril: „... naša práca je poznačená určitou improvizáciou.“7 

Samotné revolučné hnutia spočiatku neboli stranami a nemali pevné štruktúry.8 

                                                           
2 Rozhovor so Štefanom Hríbom. Bratislava, 23. júl 2015. 
3 SCHUSTER, R.: Ultimátum. Košice: PressPrint, 1996, s. 23. 
4 Rozhovor s Fedorom Gálom. Praha, 9. september 2015. 
5 Rozhovor s Fedorom Gálom. Praha, 9. september 2015. 
6 Rozhovor s Danielom Liškom. Košice, 5. február 2015. 
7 Václav Havel na rokovaní delegácie Ústredného výboru Národného frontu ČSSR a vlády ČSSR 

s delegáciou OF a VPN. Praha, 28. november 1989. 
In: HANZEL, V.: Zrychlený tep dějin. Autentické záznamy jednání Občanského fóra a Verejnosti proti 
násiliu s představiteli státní moci v listopadu a prosinci 1989. Praha: Galén, 2006, s. 76. 
8 SUK, J.: Labyrinten revoluce. Praha: PROSTOR, 2009, s. 75. 
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Realita VPN, OF a ich predstaviteľov tak zrejme odrážala realitu celého revolučného 

procesu, na ktorý verejnosť, prirodzene, nebola pripravená. „Charakteristickým rysom 

revolučného striedania moci je to, že prichádza neplánovane a nečakane. Revolúcie 

sú prekvapeniami vo veľkom meradle. Najprv im nestojí na čele nikto, nemajú také 

jasné pravidlá...“9 

2. Ustanovenie Vladimíra Mečiara do funkcie ministra vnútra  

S istotou môžeme vyriecť, že obsadzovanie ministerských postov cez 

konkurzy je neštandardné. Navyše, v prípade funkcie ministra vnútra, o ktorej sa 

zmienime nižšie, išlo o veľmi nebezpečný krok, keďže ministerstvo vnútra radíme k 

tzv. silovým rezortom, teda kľúčovým pre bezpečnosť štátu a tento rezort disponuje 

množstvom utajovaných informácií. V prípade zmeny politického režimu v rámci 

Nežnej revolúcie išlo navyše o materiály Štátnej bezpečnosti (ďalej ŠtB) – tajnej 

služby fungujúcej v ČSSR počas komunistickej totality. Môžeme tak povedať, že „je 

absurdné v revolučných časoch robiť konkurzy. Je to unikátna záležitosť.“10 

Ako sme spomenuli vyššie, jeden z neobsadených postov v slovenskej Vláde 

národného porozumenia bol post ministra vnútra a životného prostredia. Na túto 

pozíciu bol v rámci vlády SSR vyhlásený neverejný konkurz. Do konkurzu sa prihlásili 

viacerí uchádzači. Jozef Širotňák (v predmetnom čase podpredseda Slovenskej 

národnej rady) spoločne s Rudolfom Schusterom hovoria o 11 uchádzačoch.11 Fedor 

Gál hovorí o troch prihlásených.12 Marián Leško uvádza troch alebo štyroch 

prihlásených,13 pričom medzi nimi spomína Viliama Ciklaminiho, ktorý bol však na 

žiadosť Jána Budaja odmietnutý na základe jeho predchádzajúcej spolupráce s ŠtB. 

Práve na ŠtB sa znášala najväčšia miera kritiky z radov predstaviteľov revolúcie 

a tento orgán symbolizoval ingredienciu neslobody komunistického režimu.14 Rudolf 

Schuster vo svojej knihe Ultimátum píše, že 4. januára 1990 na stretnutí 

predstaviteľov politických strán, ktorého témou bolo odvolávanie niektorých 

poslancov SNR za KSČ, kooptácia nových poslancov SNR a personálna 

rekonštrukcia vlády SSR, predstavil premiér SSR Milan Čič dvoch kandidátov na post 

ministra vnútra: Vladimíra Mečiara, podnikového právnika zo Skloobalu Nemšová a 

Štefana Lastovku, prezidenta Policajného zboru SSR.15 Vychádzajúc zo 

spomenutého nemôžeme povedať s určitosťou, koľkí ľudia sa uchádzali o spomenutý 

post. Predpokladáme však, že jestvovali rôzne úrovne pohovorov, pričom počet 

kandidátov sa so zvyšujúcou úrovňou znižoval. Milan Čič ďalej uvádza, že ministra 

vnútra vyberala trojčlenná komisia v zložení Milan Čič, Vladimír Ondruš a Jozef 

Markuš, vtedajší predseda Matice Slovenskej.16 

                                                           
9 KEANE, J.: Václav Havel. Politická tragédie v šesti dějstvích. Praha: Volvox Globator, 1999, s. 259. 
10 Rozhovor s Danielom Liškom. Košice, 5. február 2015. 
11 Rozhovor s Jozefom Širotňákom, Košice, 21. september 2015. 
12 Rozhovor s Fedorom Gálom. Praha, 9. september 2015. 
13 Rozhovor s Mariánom Leškom. Bratislava, 17. september 2015. 
14 LEŠKO, M.: Mečiar a mečiarizmus. Bratislava: VMV, 1996, s. 23. 
15 SCHUSTER, R.: Ultimátum. Košice: PressPrint, 1996, s. 51. 
16 SCHUSTER, R.: Rozhovory s Milanom Čičom. Košice: PressPrint, 2001, s. 26. 
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Vladimír Mečiar sa narodil v roku 1942 vo Zvolene, detstvo prežil v 

Ladomerskej Vieske. Najprv pôsobil ako referent, neskôr ako tajomník Odboru 

miestneho hospodárstva na ONV v Žiari nad Hronom. V roku 1957 založil v 

Ladomerskej Vieske miestnu organizáciu Československého zväzu mládeže (ďalej 

ČSM) a v roku 1962 sa stal členom Komunistickej strany Československa (ďalej 

KSČ). „Bolo to v roku 1962. Vládlo nadšenie a boli sme presvedčení, že budujeme tú 

najlepšiu a najspravodlivejšiu spoločnosť.“ Neskôr sa stal predsedom Okresného 

výboru ČSM v Žiari nad Hronom. Vladimír Mečiar bol teda na čas tiež súčasťou 

politického prostredia, voči ktorému boli vymedzené revolučné sily v ČSSR v 

revolučnom čase od roku 1989, „pretože od roku 1962 do roku 1969 som ozaj bol 

členom KSČ. Pretože som tomu veril a odišiel som v okamihu, keď som tomu prestal 

veriť.“17 V čase po intervencii vojsk Varšavskej zmluvy a nástupe normalizácie sa stal 

Vladimír Mečiar nepohodlným členom KSČ a bol z KSČ vylúčený v roku 1970.18  

Neskôr pracoval v zlievarni v Závodoch ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom 

ako tavič. Popri zamestnaní vyštudoval diaľkovo odbor právo na Univerzite 

Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia v roku 1974 sa zamestnal v podniku 

Skloobal Nemšová, kde vykonával funkciu firemného právnika. Na tejto pozícii ostal 

až do vypuknutia Nežnej revolúcie. 

Spôsob, akým sa Vladimír Mečiar dostal medzi kandidátov na pozíciu ministra 

vnútra vo Vláde národného porozumenia, je však dodnes nevyjasnený a predstavuje 

pozoruhodnú kapitolu. Sám Vladimír Mečiar hovorí, „že návrh na moje vymenovanie 

dali hneď tri od seba nezávislé zdroje. VPN z Trenčína, ďalej priamo pán Dubček, s 

ním som sa už dávno poznal, a potom tu bola tiež moja spätosť s istými ľuďmi, s 

ktorými som po celých dvadsať rokov udržiaval veľmi úzke kontakty...“19 Neskôr však 

predstavitelia VPN z Trenčína aj Alexander Dubček popreli tieto informácie.20 Marián 

Leško píše o spoločnej známosti Alexandra Dubčeka a Vladimíra Mečiara – 

Vladimírovi Krajčimu, ktorý bol švagrom Alexandra Dubčeka a pôsobil ako vedúci 

tajomník okresného výboru KSČ v období Pražskej jari.21 Vladimír Mečiar potvrdil, že 

z obdobia po ukončení obrodného procesu z roku 1968 poznal Vladimíra Krajčiho: 

„Bol napojený na tú časť Chartistov, ktorá bola zo 68-árov. Nosil materiály, správy, tie 

sa ukladali u mňa a ja som ich potom dával ďalej. Bolo nás viac, čo sme sa tým 

zaoberali. Čiže mal som aj Tigridove listy doma a kopu iných materiálov, ktoré iní 

nemali. Mal som niektoré materiály, zo zasadnutia straníckych orgánov a kopu 

ďalších, ktoré som potom niekde distribuoval.“22 Domnienku, že Vladimír Mečiar bol 

na spomenuté výberové konanie odporúčaný Alexandrom Dubčekom vyslovil aj 

Anton Andráš, v tom čase predseda ONV v Poprade, neskôr minister vnútra v prvej 

                                                           
17 LEŠKO, M.: Mečiar a mečiarizmus. Bratislava: VMV, 1996, s. 15. 
18 LEŠKO, M.: Mečiar a mečiarizmus. Bratislava: VMV, 1996, s. 17. 
19 LEŠKO, M.: Mečiar a mečiarizmus. Bratislava: VMV, 1996, s. 24. 
20 LEŠKO, M.: Mečiar a mečiarizmus. Bratislava: VMV, 1996, s. 24. 
21 LEŠKO, M.: Mečiar a mečiarizmus. Bratislava: VMV, 1996, s. 24. 
22 Zostrih záznamu z verejnej diskusie Mečiarizmus V. Žilina-Zárečie, 11. november 2011. 
[online], [cit. 17/10/2015]. Dostupné na internete: <http://www.memorykontrol.org/meciarizmus-v-post-
skriptum-diskutuje-vladimir-meciar-moderuje-fedor-blascak>. 
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vláde Vladimíra Mečiara až do času, keď bol na žiadosť premiéra z vlády odvolaný.23 

Fedor Gál presadzuje stanovisko, že Vladimír Mečiar sa na konkurz dostal cez Klub 

za socialistickou přestavbu Obroda, čo bola opozičná organizácia zoskupujúca 

bývalých členov KSČ vylúčených zo strany po porážke Pražskej jari. Táto 

organizácia sa neskôr snažila politicky presadiť cez OF.24 V súvislosti s Alexandrom 

Dubčekom ako persónou, ktorá zabezpečila Vladimírovi Mečiarovi vstup do štruktúr 

exekutívy, sa v rozhovore vyjadril aj Marián Leško: „Dubček už mal vtedy vo VPN 

také slovo, že keď povedal «Chlapci, poznám jedného z Trenčína, ktorý príde.», tak 

naozaj, on mu vybavil to, že prišiel na konkurz.“25 V súvislosti s tým, ako sa Vladimír 

Mečiar dostal medzi kandidátov na pozíciu ministra vnútra Rudolf Schuster povedal, 

že v prípade Vladimíra Mečiara išlo o dostatočné politické zázemie, ktoré pretrvalo aj 

po ukončení jeho členstva v KSČ a to mu zabezpečilo dostať sa medzi kandidátov: 

„... on sa angažoval, ale skryto, nie tak otvorene – kvôli tomu vylúčeniu z funkcie 

predsedu Zväzu mládeže.“26 Ďalej hovorí, že priame odporúčane Vladimírovi 

Mečiarovi dal Alexander Dubček: „Volal mi Dubček, že má dobrého kandidáta z 

Nemšovej a že on by odporučil jeho, tak aby som si to osvojil.“27 Z doposiaľ 

vyrieknutého teda vyplýva, že môžeme s vysokou pravdepodobnosťou povedať, že 

Vladimír Mečiar sa na konkurz na ministra vnútra dostal na odporúčanie Alexandra 

Dubčeka. 

Výberového konania na vakantnú pozíciu ministra vnútra Slovenskej 

socialistickej republiky (ďalej SSR) sa teda zúčastnil aj Vladimír Mečiar. Všetci 

respondenti oslovení počas nášho výskumu, rovnako tak aj iné zdroje, ku ktorým 

sme sa doteraz dostali, sa zhodujú v tom, že svojimi vedomosťami a razantnosťou 

prevýšil všetkých protikandidátov. Poznal štruktúru vtedajšieho rezortu vnútra v štáte 

a preukázal vízie jeho ďalšieho vývoja.28 Fedor Gál o konkurze hovorí, že „bol 

vyhlásený konkurz, my sme tam mali Vlada Ondruša v tej vláde. Prihlásili sa traja 

ľudia, ani jedného sme nepoznali. Vlado Ondruš prišiel na koordinačné centrum VPN 

a povedal, že sa prihlásili traja a jeden je výborný a ten jeden výborný bol Vladimír 

Mečiar.“ V prípade ustanovenia Vladimíra Mečiara za ministra vnútra môžeme vidieť 

jeden z najväčších prejavov amaterizmu predstaviteľov VPN. „Čiže povedal Ondruš, 

že jeden je výborný a my sme boli šťastní, že majú výborného.“ Vladimír Mečiar na 

konkurze preukázal, že „mal v hlave koncepciu fungovania ministerstva vnútra, vedel, 

ako čo treba robiť, všetko mal v hlave, všetko mu bolo jasné.“29 Pôsobil na komisiu 

razantným, dôveryhodným a kompetentným dojmom. Podľa slov Milana Čiča, ktorý 

bol, ako sme uviedli vyššie, jedným z troch členov výberovej komisie, Vladimír Mečiar 

„na všetky otázky perfektne odpovedal. Hovoril na odbornej úrovni a koncepčne. ... 

pán Mečiar bol najlepší na tento post, ktorý bol doslova naňho šitý.“30 A tak „chlap, 

                                                           
23 Rozhovor s Antonom Andrášom. Košice, 27. február 2015. 
24 Rozhovor s Fedorom Gálom. Praha, 9. september 2015. 
25 Rozhovor s Mariánom Leškom. Bratislava, 17. september 2015. 
26 Rozhovor s Rudolfom Schusterom. Košice, 21. september 2015. 
27 Rozhovor s Rudolfom Schusterom. Košice, 21. september 2015. 
28 LEŠKO, M.: Mečiar a mečiarizmus. Bratislava: VMV, 1996, s. 26. 
29 Rozhovor s Fedorom Gálom. Praha, 9. september 2015. 
30 SCHUSTER, R.: Rozhovory s Milanom Čičom. Košice: PressPrint, 2001, s. 27. 
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ktorý vedel všetko“,31 ako sa v čase konkurzu o Vladimírovi Mečiarovi vyjadril 

Vladimír Ondruš, sa stal ministrom vnútra a životného prostredia. Stalo sa tak 10. 

januára na zasadnutí vlády SSR.32 Rozhodnutie ustanoviť Vladimíra Mečiara za 

ministra vnútra a životného prostredia sa tak ukazuje ako ukážkový prejav politického 

amaterizmu. Nepremyslené rozhodnutia tohto typu môžu viesť k „fatálnym 

dôsledkom zlyhávania strategického myslenia politických elít.“33 

Otázka pôvodu vedomostí Vladimíra Mečiara v čase konkurzu je však 

nezodpovedaná. Nie je známe, ako mohol podnikový právnik z regiónu ovládať 

koncepciu ministerstva vnútra a ako mohol prekonať ostatných uchádzačov, dokonca 

prezidenta Policajného zboru SSR Štefana Lastovku. Ján Čarnogurský v tejto veci 

vyjadruje domnienku o pôvode znalostí ustanoveného ministra vnútra: „Žiaľ, pána 

Gála vtedy nenapadlo, že takéto znalosti sa získavali práve vo výcviku pracovníkov 

ŠtB, ani ho nenapadlo, že táto organizácia mala svoje koncepcie aj pre zmenenú 

politickú situáciu. Vaše vystupovanie, vaše prejavy, pán Mečiar, mi neodbytne 

pripomínajú členov ŠtB, ktorí ma roky vyšetrovali. Dokonca z čítania mi pripomínajú 

až schopnosti ich učiteľov z KGB.“34 O vedomostiach Vladimíra Mečiara 

vyplývajúcich zo spojenia s tajnými službami Československej socialistickej republiky 

i Sovietskeho zväzu vyjadruje neskôr svoju domnienku Fedor Gál i Anton Andráš.35 

Jeden zo zakladajúcich členov VPN Peter Zajac hovorí, že znalosti úspešného 

kandidáta na post ministra vnútra pochádzali od spomenutého Vladimíra Krajčího, 

ktorý „ako Dubčekov trenčiansky dôverník inštruoval Vladimíra Mečiara, čo to sú 

národné výbory, akým spôsobom fungujú atď.“36 

Prvú zmienku o práci Vladimíra Mečiara nachádzame 12. januára, už na tretí 

deň po ujatí sa funkcie ministra vnútra a životného prostredia. V tom čase 

zdôvodňoval v pléne Slovenskej národnej rady vládny návrh zákona o doplnení 

regionálnych národných výborov o nových poslancov, pretože viacerí sa vzdali 

svojich funkcií alebo boli voličmi odvolaní. Návrh bol následnej jednomyseľne prijatý 

a ústavný zákon č. 6/1990 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o 

mimoriadnom doplnení národných výborov o nových poslancov,37 ktorý umožňoval 

kooptovať chýbajúcich členov národných výborov, prispel k personálnej prestavbe aj 
                                                           
31 Rozhovor s Jozefom Širotňákom. Košice, 21. september 2015. 
32 DEMOVIČ, I.: Viaceré personálne zmeny. In: Smena. Vol. 43, No. 9, 1990, s. 1. 
33 DOBIAŠOVÁ, S.; DOBIAŠ, D.: Medzi slobodou, rovnosťou a demokraciou. In: DOBIAŠ, D.; EŠTOK, 

G.; ONUFRÁK, A.; BZDILOVÁ, R. (eds).: Sloboda – rovnosť – poriadok. Kam kráčaš demokracia. 

Košice: Acta facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae, 2012, s. 43. 
34 LEŠKO, M.: Mečiar a mečiarizmus. Bratislava: VMV, 1996, s. 26. 
KGB (КГБ) - Комите́т госуда́рственной безопа́сности (rus. Úrad štátnej bezpečnosti) – názov 
sovietskej tajnej služby, zanikla v roku 1991. 
35 Rozhovor s Fedorom Gálom. Praha, 9. september 2015. 
Rozhovor s Antonom Andrášom. Košice, 27. február 2015. 
36 Vystúpenie Petra Zajaca na panelovej diskusii účastníkov novembra 1989 a zakladateľov hnutia 

VPN. 
Modra, 14. december 1996. 
In: ANTALOVÁ, I. (ed.): Verejnosť proti násiliu 1989 – 1991. Svedectvá a dokumenty. 
Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 1998, s. 123. 
37 Bližšie pozri: Predpis č. 6/1990 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o mimoriadnom 

doplnení národných výborov o nových poslancov. [online], [cit. 24/10/2015]. 
Dostupné na internete: <http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-6>. 
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na regionálnej úrovni. Zakrátko po obsadení funkcie ministra vnútra a životného 

prostredia sa však začali prejavovať defekty v správaní Vladimíra Mečiara, ktoré na 

dlhé obdobie vo výraznej miere deformovali demokratizačný proces na Slovensku. 

27. januára 1990 šéf inšpekčnej komisie ministerstva vnútra SSR Leonard Čimo na 

príkaz ministra vnútra Vladimíra Mečiara vošiel do tzv. Tisovej vily v Trenčíne, čo 

bola budova ŠtB. Tento prípad bol neskôr vyšetrovaný. V tom, čo bolo dôvodom 

spomenutého príkazu, sa účastníci udalosti líšia. Podľa niektorých výpovedí mal 

vtedy Leonard Čimo vziať z objektu spisy ŠtB a zaniesť ich ministrovi vnútra. Takto 

mal podľa Ľuby Lesnej a Mariána Leška38 vypovedať Leonard Čimo. Vladimír Mečiar 

a Čimov šofér, Ján Rezník39 vypovedali inak. Podľa nich mal Leonard Čimo zapečatiť 

objekt vzhľadom na neistú bezpečnostnú situáciu v prostredí doznievajúcej 

revolúcie.40 Vtedajším vojenským prokurátorom zaoberajúcim sa týmto prípadom bol 

Dobroslav Trnka a generálnym prokurátorom ČSFR bol Ivan Gašparovič. Práve Ivan 

Gašparovič bol z postu generálneho prokurátora prezidentom Václavom Havlom 

odvolaný pre nečinnosť v tomto prípade.41 Prípad nebol nikdy vyriešený. Podľa 

Mariána Leška a Ľuby Lesnej sa tak mal Vladimír Mečiar dostať k spisom Štátnej 

bezpečnosti, a tým mal získať prípadné kompromitujúce informácie o svojich 

spolupracovníkoch, resp. rivaloch. Túto alternatívu naznačuje aj Michal Kováč vo 

svojich pamätiach.42 Podobne sa vyjadril aj Anton Andráš: „To kooptačné obdobie 

bolo veľmi dôležité, pretože Mečiar ako minister vnútra mál úplne voľný vstup do 

krajských úradov ŠtB, chodil si tam ako do samoobsluhy. [...] on zbieral informácie na 

ľudí, ktorí boli lustračne pozitívni.“43 Aj Fedor Gál sa vyjadril v podobnom zmysle: „On 

mal tú vlastnosť, že zbieral od ľudí informácie od prvej minúty.“44 Na inom mieste sa 

Fedor Gál vyjadril aj o konkrétnych osobách – Vladimír Mečiar mal podľa neho 

získavať kompromitujúce informácie o Rudolfovi Schusterovi,45 pričom sám Rudolf 

Schuster tiež uvádza snahu získať kompromitujúce informácie o jeho osobe na 

pokyn ministra vnútra.46 Navyše, personálnu rekonštrukciu na úradoch štátnej správy 

v regiónoch nerobil podľa požiadaviek VPN, čo sa ukázalo až neskôr. Na základe 

správy bezpečnostného výboru SNR Vladimír Mečiar neodstraňoval 

                                                           
38 LESNÁ, Ľ.: Únos demokracie. Praha – Bratislava: G plus G, IVO, 2001, s. 35. 
LEŠKO, M.: Mečiar a mečiarizmus. Bratislava: VMV, 1996, s. 65. 
39 Ten istý šofér neskôr viezol Alexandra Dubčeka na jeho poslednej ceste 1. septembra 1992, keď sa 

stala dopravná nehoda, ktorej následkom neskôr podľahol. 
40 LESNÁ, Ľ.: Únos demokracie. Praha – Bratislava: G plus G, IVO, 2001, s. 35. 
41 LESNÁ, Ľ.: Tisova vila a Gašparovičove spisy ŠtB. 
In: Delet. Slovensko-Židovské noviny.[online], [cit. 24/10/2015]. 
Dostupné na internete: <http://www.delet.sk/spravy-a-politika/editorial/tisova-vila-a-gasparovicove-
spisy-stb>. 
42 KOVÁČ, M.: Pamäti. Dunajská Lužná: MilaniuM, 2010, s. 42. 
43 Rozhovor s Antonom Andrášom. Košice, 27. február 2015. 
44 Rozhovor s Fedorom Gálom. Praha, 9. september 2015. 
45 Vystúpenie Fedora Gála na panelovej diskusii účastníkov novembra 1989 a zakladateľov hnutia 

VPN. 
Modra, 14. december 1996. 
In: ANTALOVÁ, I. (ed.): Verejnosť proti násiliu 1989 – 1991. Svedectvá a dokumenty. 
Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 1998, s. 115. 
46 SCHUSTER, R.: Rozhovory s Milanom Čičom. Košice: PressPrint, 2001, s. 68. 
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skompromitovaných predstaviteľov minulého režimu zo svojich pozícií, ale ich iba 

premiestňoval, čím po prvé, „ostali v štruktúrach a po druhé, boli mu zaviazaní.“47 

Záver 

Obdobie krátko po začatí Nežnej revolúcie bolo kľúčovým pre ďalší vývoj 

slovenskej politiky, pretože v tomto období vznikli hlavné politické strany na 

Slovensku, ktoré na dlhé obdobie ovplyvňovali politiku v našej vlasti. Tento fenomén 

je azda ešte viac viditeľný v prípade Vladimíra Mečiara a strany HZDS, ktorú neskôr 

viedol. Už pozoruhodný spôsob, akým sa Vladimír Mečiar z nevýrobnej sféry dostal 

na politickú špičku akoby napovedal, že tak ako jeho vstup a úvodné štádium 

v politike boli plné defektov, tak aj jeho aktivity na najvyššej úrovni slovenskej politiky 

pokračovali v začatých spôsoboch. Aktivity Vladimíra Mečiara i strany HZDS do roku 

1998 považujeme za výraznú deformitu demokracie v tomto období. Vytvorili 

prostredie, v ktorom sa nachádzali „manipulatívne spôsoby deformovania kvality 

demokratického prostredia, občianskej spoločnosti a hodnôt pozitívnej slobody 

z prostredia ekonomiky, politiky a médií.“48 Vyjadrujeme nádej, že spomenuté 

zostane navždy súčasťou histórie a demokracia na Slovensku sa bude nachádzať 

v čoraz priaznivejšom prostredí. 
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Identita a verejná správa vo Švajčiarsku 

 

Identity and public administration in Switzerland 

 

Gabriela Szabariová 

 

Abstract: 

An article deals with an issue of identity in Switzerland, especially focuses on 

the role of identity in the process of evolution of public administration. The main aim 

of the article is to characterize influence of the Swiss national identity and its 

understanding on the development and current structure of public administration in 

Switzerland. 

 

Keywords: identity, public administration, Switzerland. 

 

Úvod  

Švajčiarsko je z pohľadu politológie vo viacerých smeroch jedinečným štátom. 

Jeho jedinečnosť spočíva nielen v chápaní národnej identity a vytvorení unikátneho 

švajčiarskeho politického národa pozostávajúceho zo štyroch rôznych etnických 

skupín, ale tiež v politickom systéme, ktorý sa v jej dôsledku vytvoril. Politický systém 

Švajčiarska dokonale rešpektuje špecifické charakteristiky a dokonale korešponduje 

s potrebami heterogénnej švajčiarskej spoločnosti. Súčasťou politického systému je 

aj systém verejnej správy, ktorý je z nášho pohľadu ovplyvnený vyššie uvedenými 

skutočnosťami, predovšetkým zodpovedá ponímaniu národnej identity, ktorej 

praktickým vyjadrením je štátne občianstvo.    

 

1. Národná identita vo Švajčiarsku   

Chápanie národnej identity v podmienkach Švajčiarska je silne ovplyvnené 

historickým vývojom samotného štátu a národa. Národ vo Švajčiarsku nevznikal na 

etnickom základe, ale v súlade s inštrumentálnym ponímaním etnicity vznikol ako 

občiansky, resp. politický národ – funkčné spojenie rôznych jazykových, 

národnostných, náboženských (a iných) skupín – tzv. Willensnation.1 Proces 

vytvárania národa a národnej identity prebiehal kontinuálne so štátotvorným 

procesom, ktorý prebiehal smerom zdola nahor - postupným pričleňovaním kantónov.  

 

1.1 Heterogenita švajčiarskeho národa 

V súčasnosti na území štátu žijú 4 hlavné jazykovo-kultúrne skupiny. Podľa 

údajov z roku 2014, nemecky hovoriace obyvateľstvo tvorilo 64,5%, francúzsky 

                                                           
1 MIKULČÍKOVÁ, A. 2011. Heterogenita a národná identita Švajčiarska. In HIRTLOVÁ, P.; LIĎÁK, J. a 

kol. 2011. Interkulturní dialog a Evropská unie na začátku 21. století. Kolín : Nezávislé centrum pro 
studium politiky, 2011, s. 131.   
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hovoriaci Švajčiari 22,7%, taliansky hovoriaci Švajčiari 8,4% a rétorománi 0,5%. Iný 

jazyk používa 20,8% obyvateľstva.2 Uvedené jazykové skupiny sú relatívne 

geograficky vymedzené – „väčšina švajčiarskych kantónov prevažujúcu väčšinu 

jednej lingvistickej skupiny. Preto existuje 15 nemecky, 6 francúzsky a jeden 

taliansky hovoriaci kantón a tiež 4 multilinguálne kantóny.“3 Okrem týchto 

dominantných jazykových skupín v súčasnosti významne narastá aj podiel migrantov 

v celkovej populácii, pričom na konci roka 2014 dosiahol hodnotu 23,8%4, čo radí 

Švajčiarsko k štátom s najvyšším podielom migrantov v Európe. Okrem jazykovej 

heterogenity je významná aj náboženská heterogenita. K evanjelickej reformovanej 

cirkvi hlási 25,2% obyvateľstva, ku rímskokatolíckej cirkvi 37,9%, iné kresťanské 

náboženstvo vyznáva 5,7% obyvateľstva, 5,1% sú moslimovia, 23% sú bez 

vyznania, iné náboženstvo uvádza 1,3,% a v krajine žije aj 0,2% Židov.5 Heterogenita 

švajčiarskeho národa napriek uvedeným skutočnostiam nie je vnímaná negatívne, 

ale je jedným zo základných pilierov národnej identity Švajčiarov.  

Na základe uvedeného je zrejmé, že švajčiarsky národ nebol konštituovaný na 

etnickom základe, ale vychádzajúc z inštrumentálneho ponímania identity je 

švajčiarsky národ politickým (občianskym) spoločenstvom. Toto chápanie etnicity a 

národa priamo ovplyvnilo legislatívnu úpravu občianstva, ktoré je z nášho pohľadu 

pre identitu kľúčové. V dôsledku historického vývoja vzniklo švajčiarske (federálne) 

občianstvo až v roku 1848 (so vznikom federálneho štátu) a bolo viazané na (dovtedy 

existujúce) občianstvo kantónu. Po prvýkrát bolo podľa ústavy federálne občianstvo 

nadradené kantonálnemu. Kompetenčné spory medzi kantónmi a federálnou vládou 

vyústili do prijatia trojstupňového modelu občianstva v roku 1874.6 Znamená to, že 

de facto existujú vo Švajčiarsku tri druhy (stupne) občianstva – federálne (štátne), 

kantonálne a občianstvo obce, ktoré sú vzájomne previazané. Túto previazanosť 

jednotlivých úrovní je potrebné chápať tak, že pre udelenie federálneho občianstva je 

podmienené občianstvom kantónu, resp. obce. Federatívny štát vydáva pri 

naturalizácii potvrdenie, že žiadateľ splnil všeobecné podmienky a môže mu byť 

udelené nižšie občianstvo kantónu a obce. O jeho získaní rozhodujú kantóny (a 

obce) na základe vlastných pravidiel.7 Táto právna úprava plne zodpovedá chápaniu 

švajčiarskej identity, pretože „Švajčiari sa cítia byť primárne občanmi svojej obce 

                                                           
2 Wohnbevölkerung nach Hauptsprache. [online], [cit. 31/01/2016]. Dostupné na internete: 

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/01/new/nip_detail.html?gnpID=2016-021>. 
3 LINDER, W. – STEFFEN, I. 2006. Ethnic Structure, Inequality and Governance in the Public Sector 

in Switzerland. [online], [cit. 31/01/2016]. Dostupné na internete: 
<http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/C057412637152D21C1257123002EB48
7/$file/LinStef.pdf>. 
4 Migration report 2014. [online], [cit. 26/08/2015]. Dostupné na internete: 

<https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/publiservice/berichte/migration/migrationsbericht-2014-
e.pdf>. 
5 Wohnbevölkerung nach Religionszugehörigkeit. [online], [cit. 31/01/2016]. Dostupné na internete: 

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/01/new/nip_detail.html?gnpID=2016-021>. 
6 ACHERMANN, A. a kol. Report on Switzerland. s. 4. [online], [cit. 08/04/2014]. Dostupné na 

internete: <http://eudo-citizenship.eu/docs/CountryReports/Switzerland.pdf>.  
7 Regular naturalisation. [online], [cit. 09/04/2012]. Dostupné na internete: 

<http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/themen/buergerrecht/einbuergerung/ordentliche_einb
uergerung.html>.  
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a kantónu, až na druhom mieste ako občania spolku. Lokálna identita sa premieta 

priamo do švajčiarskeho politického systému a je jeho nedeliteľnou súčasťou.“8 

K rovnakému zisteniu dospela aj A. Mikulčíková, ktorá švajčiarsku identitu chápe ako 

dvojitú. „Zohľadňujúc historický vývoj sa vo vnútri krajiny Švajčiari najskôr hlásia ku 

svojmu kantónu, identifikujú sa s ním a až potom sa označia za Švajčiarov. Voči 

zahraničiu a v zahraničí je ich postoj iný. Hrdo sa priznávajú k tomu, že sú Švajčiari.“9 

Z uvedeného možno konštatovať, že vo Švajčiarsku existuje silná lokálna identita, 

silný pocit prináležitosti k obci a kantónu. 

Diverzita v oblasti kultúry, jazyka, náboženstva a iných oblastiach však nebola 

úplne bezproblémová. V prípade Švajčiarska možno na základe aplikácie teoretickej 

koncepcie S. M. Lipseta a S. Rokkana identifikovať niekoľko konfliktných línií (tzv. 

cleavage). Prvé dve štiepne línie vznikli ako dôsledok národných revolúcií – konflikt 

medzi dominantnou a menšinovou kultúrou (centrum vs. periféria) a konflikt medzi 

svetskou a cirkevnou mocou (cirkev vs. štát). Druhá dvojica konfliktných línií je podľa 

autorov výsledkom priemyselnej revolúcie a týkajú sa konfliktu medzi zamestnancami 

a zamestnávateľmi a konfliktu medzi primárnym a sekundárnym ekonomickým 

sektorom.10 V prípade Švajčiarska boli významné predovšetkým prvé dve. Konflikt 

medzi kultúrnymi skupinami vyriešilo zavedenie federálneho usporiadania, čo 

dokazuje tvrdenie A. Achermanna, že „Nová federálna ústava11 rešpektovala 

jazykové, náboženské, ekonomické a politické konfliktné línie v novom národnom 

štáte a použila federalizmus aby zabezpečila, že katolícke a francúzsky hovoriace 

kantóny nebudú dominantné v centrálnej vláde. … Federálny štát plnil teda dvojakú 

úlohu: vytvoriť národnú identitu zakorenenú v liberálno-republikánskej politickej 

kultúre a vytvoriť lokálnu identitu zakorenenú v kantonálnych jednotkách. Národ, ako 

politická kategória, sa vzťahoval iba k republikanizmu, zatiaľ čo kantóny a obce boli 

rozhodujúce v každodennom živote.”12 

 

1.2 Politický systém 

Súčasná podoba politického systému vo Švajčiarsku je výsledkom dlhodobého 

procesu prispôsobovania sa špecifickým podmienkam. Tento systém označil A. 

Lijphart ako konsenzuálny model, ktorý sa snaží do rozhodovacieho procesu zahrnúť 

čo najširšie množstvo zúčastnených a vyhovieť im. Cieľom je dosiahnuť „dohodu, akú 

politiku má vláda realizovať.“13 Tento model je „inkluzívny, charakterizovaný 

vyjednávaním a kompromisom, čo je dôvodom, prečo možno konsenzuálnu 

                                                           
8 JEŘÁBEK, M. 2008. Švýcarsko: Polopřímá demokracie – konsenzus, efektivita, stabilita. In 

DVOŘÁKOVÁ, V. (ed.) 2008. Základní modely demokratických systémů. Praha : VŠE, 2008, s. 234. 
9 MIKULČÍKOVÁ, A. 2011. Heterogenita a národná identita Švajčiarska. In HIRTLOVÁ, P.; LIĎÁK, J. 

a kol. 2011. Interkulturní dialog a Evropská unie na začátku 21. století. Kolín : Nezávislé centrum pro 
studium politiky, 2011, s. 132. 
10 LIPSET, S. M. – ROKKAN, S. 1967. Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An 

Introduction. In LIPSET, S. M. – ROKKAN, S. (Eds.) 1967. Party systems and voter alignments: cross-
national perspectives. New York : Free Press, 1967, s. 14. 
11 Pozn. autora: Myslí sa ústava z roku 1848 zavádzajúca federálne usporiadanie.  
12 ACHERMANN, A. a kol. Report on Switzerland. s. 2. [online], [cit. 08/04/2014]. Dostupné na 

internete: <http://eudo-citizenship.eu/docs/CountryReports/Switzerland.pdf>.  
13 LIJPHART, A. 1999. Patterns of Democracy. Yale University Press, 1999, s. 3. 
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demokraciu označiť termínom „vyjednávacia demokracia“.“14 Vznik a použitie 

takéhoto politického systému v podmienkach Švajčiarska bolo vzhľadom na jeho 

výraznú heterogenitu historickou nevyhnutnosťou. Samotná rôznorodosť a názorové 

rozdiely v podobe vyššie spomínaných štiepnych línií si vyžadovali politický systém 

založený na konsenze čo najväčšieho množstva občanov a rôznych názorových 

skupín. Konsenzuálny model charakterizujú aj vyrovnané vzťahy medzi výkonnou 

a zákonodarnou mocou, rozdelenie výkonnej moci v širokej koalícii, multistranícky 

systém a predovšetkým decentralizovaná vláda.15  

Vzťahy medzi výkonnou a zákonodarnou mocou možno považovať za 

vyvážené, pretože rozdelenie právomocí orgánov zákonodarnej a výkonnej moci 

(vyplývajúce z ústavy) zabezpečuje, že žiaden z nich nemá v systéme dominantné 

postavenie. Okrem toho multistranícky systém vo Švajčiarsku „vedie k rozdeleniu 

moci a k obmedzeniu výkonnej moci zákonodarnou mocou. Režim viac ako dvoch 

strán, typický pre západoeurópske kontinentálne štáty, totiž vedie obvykle k tomu, že 

žiadna strana nezíska sama nadpolovičnú väčšinu parlamentných kresiel.“16 

Zostaveniu väčšinovej vlády vo Švajčiarsku zabraňuje aj tzv. magická formulka 

(Zauberformel). Podľa nej každá politická strana má na základe neformálnej dohody 

určený počet vládnych postov, ktoré obsadzuje.17 Taktiež sa vyžaduje aby jednotliví 

členovia vlády reprezentovali okrem straníckej príslušnosti i jednotlivé jazykové 

skupiny.18 Nemecky hovoriaci Švajčiari majú v Spolkovej rade štyroch 

reprezentantov, francúzsky dvoch a taliansky hovoriaci Švajčiari jedného zástupcu.19 

Existencia tohto nepísaného pravidla je tradičným prvkom systému, zabezpečujúcim 

rovnomernú a politicky vyváženú reprezentáciu.  

Existencia multipartizmu v podmienkach Švajčiarska viedla tiež k rozdeleniu 

výkonnej moci v širokej koalícii politických strán. Z hľadiska existencie opozície, 

a teda možnej konkurencie podľa M. Nováka „v multipartistických systémoch je 

prísna súťaž nepravdepodobná, ba nemožná.“20 Ďalej dodáva, že miera konkurencie 

medzi politickými stranami závisí aj od ich počtu. Možno preto konštatovať, že vo 

Švajčiarsku opozícia de facto neexistuje, resp. je veľmi náročné ju identifikovať, 

pretože moc je vo Švajčiarsku rozptýlená, a nakoľko sú politické strany 

decentralizované, nedochádza ani k výraznejším stretom medzi vládnucimi stranami 

a opozíciou.21 Predchádzaniu konfliktov a podporovaniu konsenzu napomáha aj 

                                                           
14 LIJPHART, A. 1999. Patterns of Democracy. Yale University Press, 1999, s. 3. 
15 LIJPHART, A. 1999. Patterns of Democracy. Yale University Press, 1999, s. 3 – 4.  
16 NOVÁK, M. 1997. Systémy politických stran. Praha : SLON, 1997, s. 198. 
17 JEŘÁBEK, M. 2008. Švýcarsko: Polopřímá demokracie – konsenzus, efektivita, stabilita. In 

DVOŘÁKOVÁ, V. (ed.) 2008. Základní modely demokratických systémů. Praha : VŠE, 2008, s. 246. 
18 Federal Constitution of the Swiss Confederation. Article 175.  [online], [08/10/2015]. Dostupné na 

internete: <https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/index.html>. 
19 JEŘÁBEK, M. 2008. Švýcarsko: Polopřímá demokracie – konsenzus, efektivita, stabilita. In 

DVOŘÁKOVÁ, V. (ed.) 2008. Základní modely demokratických systémů. Praha : VŠE, 2008, s. 245. 
20 NOVÁK, M. 1997. Systémy politických stran. Praha : SLON, 1997, s. 231. 
21 NOVÁK, M. 1997. Systémy politických stran. Praha : SLON, 1997, s. 233. 
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pomerne zložitý legislatívny proces a silné postavenie inštitútov priamej 

demokracie.22 

 

2. Systém verejnej správy vo Švajčiarsku 

Systém verejnej správy v podmienkach Švajčiarskej konfederácie bol okrem 

identity ovplyvnený aj historickým vývojom na tomto území. Ako sme už uviedli, 

štátotvorný proces prebiehal smerom zdola nahor, teda postupným pričleňovaním 

kantónov. Za počiatok tohto procesu možno považovať rok 1291, keď došlo 

k zjednoteniu troch kantónov Uri, Schwyz a Unterwalden v boji za svoje práva. 

Postupne sa k nim pridávali ostatné kantóny, presnejšie povedané tzv. Orte (z 

nemeckého označenia pre pojem miesto), keďže v tom čase sa ešte nepoužíval 

pojem kantón.23 „Pre tieto kantóny platí správna a územná kontinuita.“ Vzniknutá 

teritoriálna štruktúra „má nesporný význam pre posilňovanie identity jednotlivých 

kantónov.“24 

V  listine garantujúcej Vestfálsky mier bol spolok švajčiarskych kantónov 

prvýkrát označený ako samostatný štát. Existujúcu konfederačnú štruktúru narušila 

francúzska okupácia a oktrojovaná ústava z roku 1789, ktorá zavádzala centralistické 

prvky. Po porážke Napoleona a Viedenskom kongrese v roku 1815 bola obnovená 

decentralizovaná štruktúra a Švajčiarsku bola garantovaná neutralita. Z hľadiska 

vývoja štruktúry štátu a verejnej správy boli dôležité udalosti v rokoch 1815 až 1848, 

kedy došlo k občianskej vojne v dôsledku vyššie spomínaných štiepnych línií. V roku 

1848 bola prijatá nová ústava, v ktorej bol spolok suverénnych kantónov 

(konfederácia) nahradený federatívnym štátom. Toto usporiadanie zodpovedalo 

mnohonárodnostnému charakteru Švajčiarska.25 Z historického hľadiska „Švajčiarska 

konfederácia môže byť považovaná za prípad „necentralizácie“: pri založení 

federácie v roku 1848 si kantóny zachovali svoju štátnosť, svoje ústavy a väčšinu 

svojej politickej autonómie. Dnes, ústredná vláda kontroluje iba približne 30% 

celkového verejného rozpočtu; preto Švajčiarska federácia26 zostáva jedným 

z najviac decentralizovaných štátov.“27 

                                                           
22 Bližšie pozri: JEŘÁBEK, M. 2008. Švýcarsko: Polopřímá demokracie – konsenzus, efektivita, 

stabilita. In DVOŘÁKOVÁ, V. (ed.) 2008. Základní modely demokratických systémů. Praha : VŠE, 
2008, s. 240 – 247. 
23 Rise of the Swiss confederation. [online], [cit. 31/01/2016]. Dostupné na internete: 

<http://www.myswitzerland.com/en/about-switzerland/history-of-switzerland/die-schweiz-im-
spaetmittelalter/rise-of-the-swiss-confederation.html>. 
24 JEŘÁBEK, M. 2008. Švýcarsko: Polopřímá demokracie – konsenzus, efektivita, stabilita. In 

DVOŘÁKOVÁ, V. (ed.) 2008. Základní modely demokratických systémů. Praha : VŠE, Oeconomia, 
2008, s. 234.  
25 JEŘÁBEK, M. 2008. Švýcarsko: Polopřímá demokracie – konsenzus, efektivita, stabilita. In 

DVOŘÁKOVÁ, V. (ed.) 2008. Základní modely demokratických systémů. Praha : VŠE, Oeconomia, 
2008, s. 234 
26 Oficiálny názov štátu znie Švajčiarska konfederácia, preto sa nazdávame, že použitie tohto názvu 

by bolo v tomto kontexte správnejšie.  
27 LINDER, W. – STEFFEN, I. 2006. Ethnic Structure, Inequality and Governance in the Public Sector 

in Switzerland. [online], [cit. 31/01/2016]. Dostupné na internete: 
<http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/C057412637152D21C1257123002EB48
7/$file/LinStef.pdf>. 
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Verejná správa vo Švajčiarsku je rozdelená do troch úrovní – federálnej, 

kantonálnej a obecnej, pričom platí zásada subsidiarity. Článok 1 Ústavy Švajčiarskej 

konfederácie explicitne vymedzuje, že „Ľud a kantóny ... tvoria Švajčiarsku 

konfederáciu.“28 V kompetencii Konfederácie, resp. federálnych orgánov sú v zmysle 

čl. 42 ústavy, ktorý bol prijatý v roku 2004 s účinnosťou od roku 2008 len tie 

povinnosti, ktoré sú jej delegované priamo z ústavy. Tento článok je bližšie 

špecifikovaný tak, že „Konfederácia vykonáva len tie úlohy, ktoré nemôžu vykonávať 

kantóny, alebo ktoré vyžadujú jednotnú úpravu Konfederáciou.“29 Na celoštátnej 

úrovni sa v zmysle uvedeného vykonávajú len nevyhnutné úlohy, všetky ostatné 

kompetencie sú v zmysle princípu subsidiarity delegované na nižšiu úroveň tak, aby 

boli orgány verejnej správy čo najbližšie k občanovi a aby bolo ich fungovanie čo 

najefektívnejšie. 

Napriek vysokej miere decentralizácie, do kompetencií federácie spadajú 

najdôležitejšie oblasti, v ktorých je postavenie federálnych orgánov výlučné. „Výlučné 

právomoci celku sa týkajú predovšetkým zahraničnej politiky, zahraničného obchodu, 

financií, menovej politiky, obrany, energetiky, spotrebiteľských daní, sociálneho 

poistenia.“30 Napriek tomu, že zahraničné vzťahy sú v kompetencii federácie, 

kantóny majú právo uzatvárať zmluvy s inými štátmi (v záležitostiach, ktoré im 

prináležia), musia o tom však informovať spolok a tieto zmluvy nesmú byť v rozpore 

so záujmami a legislatívou federácie.31 V oblasti obrany a bezpečnosti je nasadenie 

armády právomocou federácie, avšak „Konfederácia a kantóny sú v rozsahu svojich 

kompetencií povinné zabezpečiť bezpečnosť štátu a ochranu obyvateľstva.“32  

Druhou úrovňou verejnej správy vo Švajčiarsku sú kantóny, ktoré ako členské 

jednotky federácie, sú v porovnaní s inými federálnymi štátmi značne 

decentralizované a majú vysokú mieru autonómie. „Vykonávajú všetky práva, ktoré 

nie sú v kompetencii Konfederácie.“33 Články 46 a 47 ústavy uvádzajú, že 

„konfederácia má umožniť kantónom čo najširšiu voľnosť v konaní a organizácii ich 

vlastných záležitostí pričom má brať ohľad na špecifiká kantónov. Konfederácia musí 

rešpektovať nezávislosť kantónov. Musí im ponechať ich vlastné úlohy a rešpektovať 

ich organizačnú autonómiu.“34 Taktiež musí zabezpečiť kantónom dostatok 

finančných prostriedkov na zabezpečenie výkonu ich funkcií. Nezávislosť kantónov 

dokazuje i existencia ich vlastných ústav. Ďalej „disponujú zákonodarnou i súdnou 

právomocou, ktorá nie je odvodená od spolku, ale je originálna, prameniaca zo 

samotnej existencie kantónov.“35 Táto skutočnosť má historický pôvod a úzko súvisí 

                                                           
28 Ústava Švajčiarskej konfederácie. Čl. 1. 
29 Ústava Švajčiarskej konfederácie. Čl. 43a). 
30 JEŘÁBEK, M. 2008. Švýcarsko: Polopřímá demokracie – konsenzus, efektivita, stabilita. In 

DVOŘÁKOVÁ, V. (ed.) 2008. Základní modely demokratických systémů. Praha : VŠE, Oeconomia, 
2008, s. s. 235.  
31 Ústava Švajčiarskej konfederácie. Čl. 54 – 56. 
32 Ústava Švajčiarskej konfederácie. Čl. 57. 
33 Ústava Švajčiarskej konfederácie. Čl. 3. 
34 Ústava Švajčiarskej konfederácie. Čl. 46 – 47. 
35 JEŘÁBEK, M. 2008. Švýcarsko: Polopřímá demokracie – konsenzus, efektivita, stabilita. In 

DVOŘÁKOVÁ, V. (ed.) 2008. Základní modely demokratických systémů. Praha : VŠE, Oeconomia, 
2008, s. 248. 
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so štátotvorným procesom. Okrem toho má však spolok určité nástroje na kontrolu 

činnosti kantónov – ústavy musia byť odsúhlasené federáciou, rovnako aj niektoré 

zákony podliehajú súhlasu Spolkovej rady (de facto vlády). Z hľadiska štruktúry majú 

kantóny  i vlastné orgány – kantonálne vlády a parlamenty,  vlastné súdnictvo, ktoré 

zodpovedajú za výkon zverených úloh a funkcií. K nim patria predovšetkým úlohy 

v oblasti školstva (vzdelávania) a zdravotníctva.36 

V zmysle uvedeného možno konštatovať, že vzťahy a deľba kompetencií 

medzi federálnou a kantonálnou úrovňou sú charakterizované presným vymedzením 

kompetencií a sú založené na princípe spolupráce, ktorý priamo vyplýva z ústavy: 

„Konfederácia a kantóny sa navzájom podporujú pri výkone svojich funkcií a vo 

všeobecnosti navzájom spolupracujú.“37 V prípade konfliktu sú strany povinné ho 

v zmysle ústavy riešiť diskusiou (vyjednávaním) alebo mediáciou,38 čo zodpovedá 

princípom konsenzuálnej demokracie.  

Poslednou, najnižšou úrovňou správy sú obce (komúny). Ich postavenie 

a vzťah k ostatným úrovniam ústava vymedzuje len veľmi stručne. Tie sú tiež 

v značnej miere autonómne, pričom ich autonómia „je garantovaná v súlade 

s kantonálnym právom.“39 Vo vzťahu k federálnej úrovni, konfederácia má pri výkone 

svojich úloh brať ohľad na ich vplyv na obce, pričom sa má sústrediť predovšetkým 

na špecifické postavenie miest, mestských oblastí a horských regiónov.40 

V podmienkach Švajčiarska možno rozlíšiť niekoľko druhov obcí: 

a) politické obce – územné korporácie, do ktorých kompetencií spadajú 

predovšetkým úlohy vyplývajúce zo zákona,  v rámci nich môžu pôsobiť aj tzv. civilné 

obce;   

b) civilné obce – označované ako miestne (obyvateľské) obce, ktoré spravujú 

spoločné veci obyvateľov, ktorí do nich patria, majú v nich domovské právo. Tento 

typ obcí však nemá právo vyberať dane;  

c) občianske obce – nazývajú sa aj obyvateľskými obcami. Ich existencia a 

funkčnosť spočíva v správe majetku obce.41 

V zásade možno kompetencie obcí rozdeliť do dvoch kategórií – delegované 

úlohy bez samostatného rozhodovania (napr. vedenie registra obyvateľov, civilná 

ochrana) a úlohy, v ktorých obce rozhodujú samostatne.42 V prípade druhej 

kategórie, rozsah kompetencii zverených obciam záleží na rozhodnutí jednotlivých 

kantónov. Zvyčajne k základným úlohám obcí patrí ochrana životného prostredia, 

vodné a energetické hospodárstvo, doprava a verejná bezpečnosť (v najširšom 

význame).  

                                                           
36 Managing across levels of government Switzerland. [online], [cit. 04/02/2016]. Dostupné na 

internete: <http://www.oecd.org/governance/budgeting/1902452.pdf>. 
37 Ústava Švajčiarskej konfederácie. Čl. 44. 
38 Ústava Švajčiarskej konfederácie. Čl. 44. 
39 Ústava Švajčiarskej konfederácie. Čl. 50. 
40 Ústava Švajčiarskej konfederácie. Čl. 50. 
41 ČAPKOVÁ, S.; DAVEY, K.; JARINA, J. 2001. Štruktúra územnej samosprávy vo vybraných štátoch 

Európy. Bratislava : Nadácia vzdelávania samosprávy SR, 2001, s. 164. 
42 ČAPKOVÁ, S.; DAVEY, K.; JARINA, J. 2001. Štruktúra územnej samosprávy vo vybraných štátoch 

Európy. Bratislava : Nadácia vzdelávania samosprávy SR, 2001, s. 165. 
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Záver  

Švajčiarska konfederácia je jedinečným štátom ako z hľadiska politológie, tak 

z hľadiska verejnej správy. Príčinou tejto jedinečnosti je špecifický spôsob vnímania 

a konštituovania národnej identity, ktorý rešpektoval a bol silne ovplyvnený 

predovšetkým jazykovou, kultúrnou a náboženskou heterogenitou švajčiarskeho 

obyvateľstva. Uvedená heterogenita a diverzita obyvateľstva si z historického 

hľadiska vyžadovala nutnosť spolupráce a konsenzu medzi jednotlivými skupinami, 

ktorej dôsledkom bol politický systém postavený na týchto princípoch. Uvedené 

skutočnosti sa prejavili aj na štruktúre a v systéme verejnej správy, ktorý je 

charakterizovaný silnou mierou decentralizácie a existenciou troch úrovní verejnej 

správy.  

Decentralizácia verejnej správy vo Švajčiarsku je výsledkom historického 

vývoja, počas ktorého boli kantóny samostatnými štátmi. Tento historický vývoj 

reflektoval potreby heterogénneho obyvateľstva. „Decentralizovaný spolkový štát 

umožňuje spolužitie menšín a vyhovuje kultúrne, nábožensky a jazykovo 

heterogénnej štruktúre obyvateľstva. Federálne usporiadanie umožňuje primeranú 

politickú participáciu i menšinovým a regionálnym politickým stranám, ktoré môžu 

prevziať vládnu zodpovednosť na lokálnej alebo kantonálnej úrovni.“43  

Existencia troch úrovní verejnej správy sa taktiež „vyvinula ako dôsledok 

historických, politických, sociokultúrnych, etnických a geografických faktorov.“44 

Úrovne verejnej správy tiež zodpovedajú jednotlivým úrovniam občianstva, keďže 

občianstvo je vo Švajčiarsku trojstupňové. Za najdôležitejšiu z nich sa považuje 

úroveň obecná, čo dokazuje aj skutočnosť, že sami Švajčiari sa identifikujú v prvom 

rade ako obyvatelia obce a kantónu, švajčiarska identita (federálna) je pre nich 

druhoradá. Toto chápanie identity sa odráža aj v legislatíve týkajúcej sa občianstva, 

pretože získanie federálneho švajčiarskeho občianstva je podmienené získaním 

občianstva kantónu, resp. obce, ktoré si určujú vlastné podmienky pre jeho udelenia. 

O konečnom udelení švajčiarskeho občianstva napokon rozhodujú federálne orgány. 

Z uvedených dôvodov je možné konštatovať, že národná identita Švajčiarov 

a jej chápanie výrazne ovplyvnili proces konštituovania politického systému vo 

Švajčiarsku. Vo výraznej miere tento vplyv pôsobil i na systém verejnej správy a jeho 

štruktúru.  
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Postavenie radikálnych zoskupení  

v severoírskom konflikte 

 

The position of radical groups  

in the northernirish conflict 

 

Matúš Meluš 

Abstract 

The conflict in Northern Ireland is considered as one of the last civil strife in 

Western Europe. Complicated historical relationships and opinion contrast of the two 

main religious sections of the population on Irish partition disturb their peaceful 

coexistence in principle to this day. Catholics prefer strong orientation to reunify the 

country. On the contrary, Protestants would remain under British administration. 

These facts are causing absence of practical and compromise solutions of this 

difficult situation. Exposed function in the issue have radical groups and movements 

which perform at both warring sides. In my paper, I´m going to focus on their 

activities in state policy and public administration in Northern Ireland during the 

unstable period in the time of 20th century.  

Key words: Northern Ireland, radical groups, The Troubles, terrorism, civil conflict  

Úvod  

Cieľom tohto príspevku je okrem iného nájsť hlavné príčiny občianskeho 

konfliktu na území Severného Írska. Od nich sa totiž odvíja aj priebeh „nekonečných“ 

rozbrojov medzi katolíkmi a protestantmi. Nestabilná vnútropolitická situácia umožnila 

vstúpiť do elitných štátnych kruhov aj subjektom, ktoré by v iných krajinách boli 

pravdepodobne považované za extrémistické. Komplikované vzťahy spomenutých 

dvoch skupín obyvateľstva sa datujú ešte do 12. storočia, kedy na „zelený ostrov“ 

vpadli anglickí kolonizátori. Ja sa však primárne zameriam na obdobie 20. storočia. 

V ňom sa podľa môjho názoru udialo najviac zlomových udalostí. Rozdelenie Írska, 

druhá svetová vojna, dlhotrvajúca éra „The Troubles“ či nástup prohumánnych 

organizácií v druhej polovici storočia – to sú len niektoré z nich. Znepriatelené strany 

majú samozrejme niekoľko fundamentálnych odlišností. Najpodstatnejšou je 

nepochybne náboženská príslušnosť, ďalej k nim patrí národná identita, oblasť 

kultúry, postavenie v spoločnosti atď. Aj keď proti sebe stoja vyznávači dvoch 

religióznych skupín, nemožno charakter rozporov označiť ako čisto náboženský. 

V Írsku sa tradícia vierovyznania spája tiež s etnicitou a patriotizmom. „Protestanti sa 

vyznačujú príklonom k britskej identite. Ich postoj k írskej otázke je striktne 

odmietavý. Naopak, katolíci sami seba označujú za hrdých „ostrovanov“. Dôležitý 
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časový rámec tvorilo 16. – 18. storočie. Vtedy sa pôvodní Gaeli definitívne priradili 

k národom s katolíckym základom.“ 1Širšie súvislosti nám pomáhajú pri analýze 

jednotlivých fáz sporu. Pre Severných Írov sa každodennou rutinou stali teroristické 

útoky, násilie a vyjednávacie taktiky politikov. Pokúsim sa aspoň v stručnosti opísať 

rolu osobitých aktérov danej konfrontácie. Zainteresované bolo nielen samotné Írsko, 

ale aj Veľká Británia, Spojené štáty americké, Európska únia, činitele z občianskeho 

sektoru a pod. Pri vzájomných nezhodách medzi katolíkmi a protestantmi nešlo len 

o obhajobu toho „správneho“ vierovyznania, ale aj o dosiahnutie plného práva na 

sebaurčenie a uplatnenie vlastných národných zámerov. Práve v hlbokom dejinnom 

zakorenení národnostných diferenciácií možno hľadať jednu z príčin rozdelenia Írska. 

Pod všeobecným nátlakom obyvateľstva sa mierové riešenia dostali do úzadia a do 

popredia sa bohužiaľ dostali násilné formy boja. Spomínané ciele súvisia aj 

s ekonomickým hľadiskom. Aj kvôli nemu sa protestanti všemožne bránia 

opätovnému zjednoteniu ostrova. Viac k téme však už v nasledujúcich riadkoch.  

 

1. Politické a ekonomické faktory konfliktu 

Kríza medzi dvomi skupinami populácie sa postupom času prehlbovala. 

Občania katolíckeho presvedčenia boli utláčaní, britská kolonizačná politika sa 

stávala čoraz silnejšou a protestantská časť získavala privilégiá. Severné Írsko (inak 

nazývané aj Ulster) sa stalo jedným z prioritných objektov zahraničnej politiky Veľkej 

Británie. Vplyv Londýna mal za následok vznik „anglického Írska“. To bolo vyňaté 

z definície írskeho národa a začal panovať názor, že v regióne žijú už iba potomkovia 

Angličanov. Národná identita Írov je teda vo všeobecnosti spätá s katolicizmom, 

odklonom od britskej nadvlády a odmietavým postojom voči protestantom. 

„Nacionalisti a unionisti viedli neustály zápas o Ulster. Priepasť medzi severom 

a juhom ostrova sa permanentne zväčšovala. Obe strany disponovali svojím 

vlastným plánom, ktorý sa týkal írskej budúcnosti. Ich ambície sa ukázali odlišné 

v miere úplne vylučujúcej spoločný postup.“2 S úpadkom zámorských kolónií sa 

Británia ešte väčšmi pripla k svojej ulsterskej enkláve. Dôvodom bola určite aj 

hospodársko-ekonomická stránka. Protestanti majú dodnes povesť úspešnejšej 

kategórie občanov oproti jednoduchším katolíkom. Treba však jedným dychom 

dodať, že katolíkom sa konfiškovala pôda, platil pre nich zákaz zastávania 

úradníckych funkcií, zákaz zriaďovať školy a mnoho ďalších. Problematickou sa javila 

aj nezamestnanosť. Ešte na konci 20. storočia bolo medzi katolíkmi dvakrát viac 

nezamestnaných ako u protestantov. Tento fakt ešte prilieval olej do ohňa 

národnostných a náboženských rozbrojov.3 Celková vzdelanostná a spoločenská 

úroveň katolíkov bola na nižšej úrovni. Ako som spomínal vyššie, výrazne k tomu 

prispeli vonkajšie činitele. Ich absencia v administratívnych funkciách a diskriminácia 

                                                           
1 FRANK, Jan: Konflikt v Severním Irsku. Praha: Triton, 2006, s. 208-210. 
2 McCRACKEN, Leslie. Severní Irsko, 1921 – 1966 In: Moody, T. W. a kol. Dějiny Irska. 3. vyd. Praha: 

Lidové noviny, 2012.  
3 FRASER, T.G. Ireland in Conflict 1922-1998. New York: Routledge Publishing, 2005, s. 99 
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v zamestnaní sa podpísali pod ich oveľa slabšie postavenie v societe. Stredná trieda 

tejto vrstvy v podstate neexistovala. Unionisti daný trend razili pomerne dlho. Obávali 

sa totiž, že zjednotené Írsko by obmedzilo vzťahy s Britániou a tým by doplácali na 

chudobnejšiu časť krajiny. Plne si uvedomovali svoju dominanciu aj čo sa týka 

priemyselnej výroby. Veľká časť tovární sa sústreďovala práve do Ulsteru. Belfast sa 

stal významným prístavom  a dopravným uzlom kontinentálneho obchodu. Neskôr 

k tomu pribudla aj strojárska produkcia. Z dvoch metropol zaujala strategickejšiu 

pozíciu nepochybne prvá menovaná. Dublin sa dlho pokladal len za provinčné 

mesto. V protestantoch vzbudzovala znepokojenie aj tzv. ochranárska ekonomika. 

Po rozdelení ostrova ju aplikovalo južné Írsko. To bol len ďalší z množstva dôvodov, 

prečo odmietali reunifikáciu štátu. Íri však veľmi rýchlo pochopili, že treba ísť inou 

cestou. Ochranársku politiku postupne odstavili a v 60. rokoch započali proces 

európskej integrácie. Už v roku 1973 vstúpili do EHS a ekonomika začala rásť.4 Ku 

koncu storočia sa stala jednou z najrýchlejšie rastúcich v rámci celej Európy. 

Severné Írsko prijímalo dotácie z centra a jeho ekonomika si teda zachovávala 

štandardný formát. Zahraničný obchod tak pomohol k čiastočnej stabilizácii 

politického stavu v krajine. Hospodársky vzostup mal za následok aj mierne utlmenie 

separačných tendencií. Životná úroveň sa zvýšila, ku príkladu môžem uviesť rozdiel 

v nezamestnanosti medzi katolíkmi a protestantmi, ktorý sa oproti vyššie 

spomenutému rozdielu dostal v roku 2011 len na 2%. Samozrejme, stále sa 

vyskytujú sféry neistoty vyžadujúce si riešenia v krátkodobom či dlhodobom výhľade. 

Ide napríklad o nízke percento kvalifikovanej pracovnej sily. Mnoho práce vykonávajú 

cudzinci – najmä zo strednej a východnej Európy. Rovnako treba povedať, že 

najchudobnejšie časti Ulsteru sú dodnes zväčša katolícke.  

Na záver tejto podkapitoly by som ešte rád uviedol päť hlavných príčin 

nepriateľstva medzi protestantmi a katolíkmi. Nedá sa všeobecne tvrdiť, že by mali 

jednu a tú istú povahu. Zasahujú do viacerých oblastí života. Ich autorom je známy 

etnológ Andrew Bell-Fialkoff. Vo svojej publikácii Etnické čistky uvádza nasledovné: 

1. Dobyvačné akcie z histórie a ich antikatolícky charakter. 

2. Silná náboženská diferenciácia dvoch komunít a ich vlastné predstavy 

o svojom poslaní. 

3. Triedne roztržky a spory o pôdu. Katolíci sa živili ako roľníci, pričom 

obhospodarovali pôdu protestantských vlastníkov. 

4. Protestanti mali na ostrove menšinové postavenie, čo u nich evokovalo 

pocit ohrozenia.  

5. Zreteľný rozdiel vo forme hospodárstva – industriálny sever a agrárny juh.5 

 

                                                           
4 ŠLOSARČÍK, Ivo. Politický systém Irska. Praha: SLON, 2007, s. 211 
5 BELL, Andrew. Etnické čistky...Praha: Práh, 2003, s. 219-220 
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2. Situácia v 20. storočí a vzostup radikálnych hnutí 

V roku 1912 sa podarilo poslancom Herbertovi Asquithovi a Johnovi 

Redmondovi presadiť vo westminsterskom parlamente írsku autonómiu. Ako je 

známe, medzi obyvateľstvom na ňu nepanoval konzistentný názor. Samospráva 

nemala ambíciu okamžitej a plnej nezávislosti a probritským protestantom 

poskytovala rôzne garancie. Ich stanovisko k danej téme zostalo napriek tomu 

nemenné. Nezávislé Írsko by im neposkytlo dostatočný pocit bezpečia a prosperity. 

Bolo len otázkou času, kedy názorové nezhody prerastú do fyzických útokov. Prvý 

krvavý stret sa odohral v apríli 1916. Je známy ako Veľkonočné povstanie. 

Nacionalisti z Írskeho republikánskeho bratstva, hnutia Sinn Féin a spolku Írskych 

dobrovoľníkov obsadili britské vládne budovy, vyhlásili Írsku republiku a moci sa 

chopila dočasná vláda. Vydržala však iba tri dni. Do Dublinu napochodovali britské 

vojenské jednotky a tvrdo povstanie potlačili. Výsledkom bolo niekoľko stoviek 

mŕtvych na oboch stranách barikády. Nárast nacionalizmu bol po týchto udalostiach 

iba logickým vyústením. Najviac z neho ťažilo hnutie Sinn Féin. Pretransformovalo sa 

na riadnu politickú stranu, ale hneď vo svojich počiatkoch sa nevyhla štiepeniu – 

vzniklo umiernené a radikálne krídlo. „Do čela strany bol zvolený známy republikán 

Eamon de Valera. Pod jeho vedením získala Sinn Féin drvivú väčšinu írskych 

mandátov v celoštátnych voľbách v roku 1918. Prekvapivo ich odmietla a o rok 

neskôr založila neoficiálny národný parlament v Dubline. De Valera sa stal prvým 

prezidentom.“6 V tomto období naštartovala svoju teroristickú kampaň Írska 

republikánska armáda (IRA). Považovala sa za vykonávateľa vôle írskeho ľudu 

a útočila na britských vojakov, ale aj úradníkov a civilistov. Pred Vianocami roku 1920 

vydal britský parlament Zákon o írskej vláde a rozdelil ním ostrov na južnú a severnú 

časť. Obe mali svoj lokálny parlament. Ústava bola prijatá v roku 1922 a odvtedy sa 

používa názov Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.  

Pokoj však trval iba chvíľu. Katolíci sa v novom štátnom útvare stali menšinou 

a automaticky sa začali proti danému statusu brániť. Celé 30. a 40. roky boli 

poznačené násilnosťami zasahujúcimi vo väčšej či menšej miere do každodenného 

života občanov. Situácia sa veľmi nezlepšila ani po druhej svetovej vojne. Pribudli 

však nové národno-obranné organizácie. Mali charakter štátnych organizácií, ale na 

druhej strane boli tiež niektorí ich príslušníci členmi paramilitaristických štruktúr. 

Spomeniem napríklad Ulsterskú špeciálnu políciu (USC). Najpočetnejšou zložkou 

v nej bol útvar B Specials. Jeho základňu tvorili prevažne členovia militantnej skupiny 

Ulsterských dobrovoľníkov (UVF). Riadna severoírska polícia niesla názov Ulsterská 

kraľovská polícia (RUC). Narozdiel od USC v nej pôsobili aj katolíci.7 Ani jedna z nich 

ale nedisponovala prílišnou dôverou zo strany katolíckej populácie. Početná prevaha 

protestantov sa prejavila aj v politike. Najväčšou a najpopulárnejšou stranou bola 

Ulsterská unionistická strana (UUP). Udržiavala si väčšinu v zákonodarnom zbore 

a vo voľbách zaujímala jeden z dvoch najvyšších stupňov. Najserióznejšiu platformu 

                                                           
6 FRANK, Jan: Konflikt v Severním Irsku. Praha: Triton, 2006, s. 32-34 
7 FRASER, T.G. Ireland in Conflict 1922-1998. New York: Routledge Publishing, 2005, s. 20-22 
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katolíkov tvorila proírska Nacionalistická strana. Jej podpora sa však vzťahovala len 

na jeden, maximálne dva volebné obvody.  

V roku 1948 vyhlásilo Írsko republiku a rozhodlo sa vystúpiť 

z Commonwealthu. Konečne sa Írom splnil sen o nezávislosti. Pre unionistov 

nadobudol kľúčovú rolu Zákon o Írsku, ktorý potvrdil spojenie Severného Írska 

s Veľkou Britániou. IRA a jej prívrženci sa s tým samozrejme nechceli zmieriť. 

Násilnosti z ich strany pokračovali až do polovice 60. rokov. Ich snahy o strhnutie 

más ale nevyšli. Neúspechy sa odzrkadlili aj vo vnútri samotného hnutia. Vydalo sa 

cestou modernizácie a osvojila si idey marxizmu. Zamerala sa na zjednotenie územia 

nenásilnou formou. Mierové tézy si ale neosvojili všetci členovia a preto nemožno 

hovoriť o ustálení pomerov v Ulsteri. „Marec 1963 znamenal pád vlády lorda 

Brookeborougha a nástup Terencea O´Neilla. Umiernený politik nastolil reformy 

a naštartoval upadajúcu ekonomiku. Vďaka tomu takisto upevnil vedúce postavenie 

svojej UUP na úkor rozmáhajúcich sa severoírskych labouristov.“8 Jeho snahy 

o zmier medzi komunitami sa stretli s pozitívnymi reakciami u katolíkov, avšak 

u protestantov si vyslúžil kritiku. Radikálni unionisti na čele s reverendom Ianom 

Paisleym odmietali spoluprácu s druhou stranou. Vyhranené spolky sa nedarilo 

odstrániť zo spoločnosti nijakým spôsobom. Malú nádej priniesli 60. roky, kedy sa po 

celom svete zintenzívnil boj za práva utláčaných skupín obyvateľstva. Významnú 

epizódu vo vývoji znamenali roky 1968 a 1969. V meste Derry sa 5. októbra 1968 

konal pochod katolíkov, ktorý však vláda nepovolila a tak ho polícia rozohnala. 

Následky tohto činu riešili aj zahraničné médiá a politici. Hnev katolíkov rástol. 

Študenti si vytvorili odbojovú skupinu Ľudová demokracia (PD). Prelom 60. a 70. 

rokov znamenal kulmináciu krvavých stretov počas demonštrácií prebiehajúcich 

v podstate každodenne. Pod ťarchou udalostí odstúpil premiér O´Neill a jeho pozíciu 

zaujal James Clark. V druhej polovici roku 1969 sa násilnosti rozšírili z Derry aj do 

metropoly Belfast a ďalších miest po celej krajine. Začalo obdobie známe ako „The 

Troubles“ – nepokojná éra trvajúca až do podpisu Belfastskej dohody v roku 1998. 

V roku 1969 sa udiali zmeny aj v najväčších radikálnych hnutiach. Marxistická IRA 

nebola schopná chrániť katolícke záujmy a preto sa v jej vnútri sformovalo opozičné 

krídlo – tzv. Provizórna IRA (PIRA). Ich cieľ bol jasný – vyhnať z regiónu Britov 

a zjednotiť ostrov. Marxisti začali odvtedy používať označenie OIRA – Oficiálna IRA. 

Obdobný proces prebehol aj v strane Sinn Féin. Dočasná Sinn Féin neopúšťala 

pôvodnú rétoriku – zameriavala sa na prudký antibritský nacionalizmus. Dočasné 

krídla oboch zoskupení postupne vytlačili oficiálne štruktúry z rozhodujúcich pozícií.9 

Rok 1970 priniesol okrem vzostupu PIRA aj vznik nových politických subjektov - 

Aliancie Severného Írska (AP) a Sociálnodemokratickú labouristickú stranu (SDLP). 

AP sa podarilo získať podporu oboch náboženských skupín, sympatizanti SDLP 

pochádzali predovšetkým z katolíckych kruhov. „SDLP sa stala dominantnou 

                                                           
8 GORDON, Gareth. Captain Terence O´Neill: Visionary or failure? [online], [cit. 10/02/2016]. Dostupné 

na webe: http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-21875466  
9 STRMISKA, Maxmilián. Regionální strany a stranické systémy: Španělsko, Itálie, Velká Británie a 

Severní Irsko. Brno: CDK, 1998, s. 127 
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nacionalistickou stranou v severoírskom prostredí. Presadzovala najmä zjednotenie 

Írska a uznanie občianskych i politických práv katolíkov. V druhej polovici 70. rokov 

sa k jej agende prihlásila aj Dočasná Sinn Féin.“10 

Premiér Clark zakrátko odstupuje a nahrádza ho Brian Faulkner. Preferoval 

tvrdú politiku voči teroristickým organizáciám. Povolal do Ulsteru britské vojsko, s čím 

nesúhlasila SDLP a opustila parlament. Vzniká tiež ortodoxná Demokratická 

unionistická strana (DUP) na čele so spomínaným Ianom Paisleym. Zároveň ohlásila 

začiatok svojho pôsobenia Ulsterská obranná asociácia (UDA). Vystupovala ako 

protipól PIR-y a útočila na katolícke ciele. Napätie vyvrcholilo Krvavou nedeľou. 30. 

januára 1972 zahynulo pri streľbe britských vojakov 14 civilistov. Ostré reakcie PIR-y 

a OIR-y na seba nenechali dlho čakať. Unionisti sa spojili do Hnutia predvoj (VM), 

ktoré viedol William Craig. Snažilo sa zjednotiť radikálnych protestantov v boji proti 

republikánom. Logickým výsledkom danej situácie bol rozvrat celej severoírskej 

administratívy. „28. marca 1972 bola samospráva zrušená a nastúpila priama vláda 

Londýna. Katolíci dosiahli veľký úspech a unionisti sa museli zamyslieť nad 

modernizáciou svojej politiky.“11 Britskí politici začali tajné rokovania o prímerí 

s republikánmi. Jednania ale skončili krachom a PIRA disponujúca silnou pozíciou 

obnovila svoju teroristickú kampaň. Tú načas zastavila dohoda zo Sunningdale, 

v ktorej sa predstavitelia Írska, Veľkej Británie a Severného Írska zaviazali, že bude 

vytvorená nová vláda a parlament. Konzervatívni unionisti s týmto krokom nesúhlasili 

a od začiatku sa snažili o anulovanie zmluvy. Podarilo sa im to skôr, ako zrejme sami 

čakali. Jej platnosť bola ukončená už po piatich mesiacoch a Londýn obnovil svoju 

direktívu. Rozpoltenosť spoločnosti bola značná. Averzia a nedôvera ľudí voči 

administratíve jednej i druhej strany viedla aj k oslabeniu PIR-y. Na jej čelo sa dostali 

dvaja noví, mladí revolucionári – Gerry Adams a Martin McGuinness.  „Od pôvodnej 

IR-y sa odtrhla ďalšia nebezpečná zložka. Írska armáda národného oslobodenia 

(INLA) sa vyznačovala krajne ľavicovým charakterom a tvrdými, miestami až 

brutálnymi útokmi na probritské ciele.“12 80. roky boli lemované rámcom politickej 

súťaže dvoch ústredných smerov. UUP a SDLP tvorili umiernený prúd, na opačnej 

strane stáli radikáli z DUP a Sinn Féin. Posledný relevantný subjekt, strana AP, sa 

pohybovala v strede tohto spektra. Jej aktivita na scéne však mala najmenej výrazné 

črty. V roku 1985 sa v Hillsborough konalo ďalšie z mnohých britsko-írskych 

rokovaní. Z tejto schôdze medzi Margaret Thatcherovou a Garretom Fitzgeraldom 

konečne vzišla prelomová dohoda. 15. novembra Briti uznali právo Írska na 

adekvátnu účasť v riešení severoírskej problematiky. Zároveň uspokojili aj 

požiadavky unionistov, keďže nepotvrdili exekutívne právomoci a prítomnosť 

katolíkov vo vláde.  

                                                           
10 STRMISKA, Maxmilián. Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko-politických systémů. 

Praha: Portál, 2005, s. 70-71 
11 STRMISKA, Maxmilián. Regionální strany a stranické systémy: Španělsko, Itálie, Velká Británie a 

Severní Irsko. Brno: CDK, 1998, s. 120 
12 SPALOVÁ, Barbora – SPAL, Karel. Irsko – historie a současnost rozdělené země. Praha: Olympia, 

2002, s. 74 
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3. 90. roky a cesta do súčasnosti  

Špecifickým znakom severoírskeho občianskeho konfliktu sa stala 

neutíchajúca teroristická hrozba zo strany IRA (PIRA, OIRA) a ďalších 

paramilitaristických štruktúr. V povojnovej západnej Európe takýto postoj skutočne 

nemá obdobu a len málo ľudí by ho očakávalo. Napriek tomu násilie pokračovalo až 

do konca 90. rokov. Na konci augusta roku 1994 oznámila PIRA nečakaný koniec 

ofenzívy. Dúfala, že Briti vďaka tomu ustúpia a dosiahnu svoj pôvodný cieľ – 

zjednotenie Írska. Jednania ale prebiehali pomaly a PIRA stratila trpezlivosť po roku 

a pol od vyhlásenia prímeria. Sinn Féin sa stiahla do úzadia a problematické vzťahy 

medzi republikánmi a unionistami pokračovali. Mierový proces sa znovu obnovil po 

nástupe Tonyho Blaira do premiérskeho kresla. Dobrým ťahom sa ukázalo aj 

zvolenie umierneného Bertieho Aherna do pozície írskeho predsedu vlády. Obaja 

preukázali ochotu prijímať kompromisy, čo vyhovovalo aj PIR-e. Umožnili jej 

napríklad skladať zbrane postupne a nie okamžite. Siahodlhé diskusie a rozpravy 

napokon vyvrcholili prijatím tzv. Veľkopiatkovej dohody 10. apríla 1998 v Belfaste. 

„Priniesla riešenie problému dvojitej menšiny. Severné Írsko zostalo naďalej pevnou 

súčasťou Spojeného kráľovstva, ale na druhej strane poskytuje dostatočné množstvo 

záruk rôzneho charakteru pre nacionalistickú skupinu obyvateľstva spojenú s írskou 

tradíciou.“13 O budúcnosti krajiny mohli od tohto momentu rozhodnúť iba jej vlastní 

občania. Belfastská dohoda dosiahla ako prvá čiastočne stabilný mier a určila 

základný návrh spoločnej samosprávy. V Ulsteri aj v Írsku ju navyše odsúhlasili voliči 

v referendách. Samospráva sa obnovila 1. decembra 1999. Vládu tvorila široká 

koalícia strán oboch komunít. Zastúpenie mali strany UUP, SDLP, Sinn Féin, AP 

a Pokroková unionistická strana (PUP). Do opozície prešli DUP, Britská unionistická 

strana (UKUP) a Nezávislí Unionisti. Otázkou prvej dekády po uzavretí 

Veľkopiatkovej dohody sa stalo nepochybne odzbrojovanie. Militanti sa len ťažko 

vzdávali svojho arzenálu. Tento proces trval mnoho rokov, no napriek tomu ho dnes 

možno považovať za úspešný. V roku 2010 sa takmer po štyroch desaťročiach 

podarilo presunúť právomoci v oblasti justície a bezpečnostných zložiek z britských 

rúk opätovne do rúk severoírskych orgánov. Bohužiaľ, samotné odzbrojenie úplne 

nevykorenilo násilie. Počty zranených a obetí sa však podarilo oproti minulosti 

skresať na minimum. Musíme veriť, že spoločnosť v Severnom Írsku už dozrela 

natoľko, aby si uvedomila zbytočnosť agresivity a šírenia náboženskej nenávisti. 

 

 

 

 

                                                           
13 SOBOTKA, Eva. Velkopáteční dohoda: příslib míru v Severním Irsku [online], [cit. 13/02/2016]. In: 

Czech Journal of Political Science. Dostupné na webe: 
http://www.politologickycasopis.cz/userfiles/file/2000/1/2000-1-3-Sobotka-
Velkop%E2%80%A0te%C3%BCn%C2%B0%20dohoda.pdf  
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Inštitucionalizácia verejnej ochrany práv detí 

– ombudsman a komisár 

 

Institutionalization of Public Protection of 

Children's Rights – Ombudsman and Commissioner 

for Children 

 

Henrieta Antalová 

 

Abstract: 

The Slovak Republic as a democratic and legal state, which has an interest in 

protecting and implementing the rights and freedoms of its citizens, especially 

children as one of its most vulnerable groups, must have the guarantees of affecting 

those who violate their rights. The article deals with the obligations of the Slovak 

republic arising from the Convention on the Rights of the Child and brings attention 

to the obligation of establishing a specific institute for monitoring the implementation 

of this Convention according to the Paris principles. The author analyzes the scope 

and activities of the Ombudsman and the newly established authority for the 

protection of children’s rights - the Commissioner for Children, compares their 

legislation and it also deals with foreign legislation and experience in this field. 

 

Keywords: childern´s rights; ombudsman/the public defender of rights; the 

commissioner for children 

 

Úvod  

Slovenská republika svoj záujem na ochrane a uplatňovaní práv detí, ako 

jednej z najzraniteľnejších skupín jej občanov, potvrdila ratifikáciou Dohovoru 

o právach dieťaťa1 a následne jeho opčných protokolov. Na inštitucionalizáciu 

nezávislej ochrany práv detí v zmysle odporúčaní Výboru OSN pre deti však 

slovenské deti čakali 15 rokov. Svoju činnosť novozriadený orgán pre deti 

v dnešných dňoch len začína. Cieľom toho príspevku je preto zaoberať sa 

medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky so zameraním na povinnosť zriadiť 

inštitút monitorovania implementácie tohto dohovoru a splniť medzinárodne 

uznávané podmienky pre jeho fungovanie, ako aj porovnať právnu úpravu komisára 

pre deti a ombudsmana s cieľom upozorniť na možné aplikačné problémy novej 

právnej úpravy a poučiť sa aj zo zahraničných skúseností. 

                                                           
1 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb. Dohovor o právach dieťaťa  
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Na úvod si dovolím uviesť, že tak ako zriadenie ombudsmana – verejného 

ochrancu práv v Slovenskej republike bolo podmienené medzinárodným vplyvom, 

a to najmä nevyhnutnosťou splniť podmienky vstupu do Európskej únie, aj komisár 

pre deti vznikol predovšetkým pod tlakom medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z 

Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Ten je podporený mechanizmom medzinárodnej 

kontroly nad dodržovaním práv dieťaťa prostredníctvom správ o opatreniach prijatých 

na uvedenie práv uznaných v tomto dohovore do života a o pokroku, ktorý sa 

dosiahol pri používaní týchto práv, ktoré sa zmluvné strany zaviazali predkladať2. Tie 

sú následne kontrolované Výborom OSN pre práva dieťaťa. Ku konečnému 

rozhodnutiu zriadiť mechanizmus ochrany práv dieťaťa v súlade s medzinárodnými 

záväzkami však prispeli aj vážne prípady porušovania práv dieťaťa na Slovensku.  

   Porovnaním právnej úpravy verejného ochrancu práv a komisára pre deti som 

sa osobitne rozhodla zaoberať najmä z dôvodu, že verejný ochranca práv 

od počiatku svojej činnosti vykonával v rámci svojich možností dohľad nad  

implementáciou Dohovoru OSN o právach detí a šíril jeho obsah. Monitoroval aj 

dopad legislatívy na životy detí. Realizoval tiež projekt na zintenzívnenie aktivít 

samotných detí na ochrane ich práv, a to zriadením svojich spolupracovníkov 

„detských ombudsmanov“ v školách, detských domoch i reedukačných domovoch. 

Od roku 2008 je pridruženým členom Európskej siete detských ombudsmanov 

(ENOC)3 a dlhé roky sa tak uchádzal o ochranu práv dieťaťa v zmysle 

medzinárodných záväzkov.  

Odo dňa 1. septembra 2015  je v Slovenskej republike účinný nový zákon o 

komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím4, na základe 

ktorého dňa 2. decembra 2015 zvolila Národná rada SR aj prvú komisárku pre deti. 

Predmetom uvedeného zákona je ochrana práv detí a osôb zdravotne postihnutých, 

pričom tento príspevok sa zaoberá len ochranou práv dieťaťa. 

 

Splnenie medzinárodných požiadaviek vnútroštátnou inštitúciou na 

ochranu práv dieťaťa 

Koncipovanie novej právnej úpravy predpokladalo splnenie požiadaviek 

kladených na vnútroštátne inštitúcie na ochranu a podporu ľudských práv tzv. 

Parížskych princípov.  

Už samotný názov nového inštitútu vyvolal diskusie. Je potrebné však 

pripomenúť, že nezávislá inštitúcia ochrany práv detí nemusí niesť názov 

ombudsman, ale vyžaduje sa, aby táto inštitúcia plnila už uvedené tzv. Parížske 

princípy. Ide o splnenie najmä nasledujúcich podmienok5: 

                                                           
2 Čl. 44 ods. 1 Oznámenia Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb. Dohovor 

o právach dieťaťa 
3 Viac na http://www.crin.org/en/enoc 
4 Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 176/2015 Z. z.“) 
5 Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 48/134 z 20. decembra 1993 o vnútroštátnych inštitúciách 

na presadzovanie a ochranu ľudských práv 
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1. Nezávislosť, pričom rozhodujúca je forma zriadenia inštitúcie tak, aby bola 

nezávislá od štátnej moci a zároveň garantovala jej udržateľnosť. Zákonná úprava 

vytvorila podmienky na nezávislé pôsobenie komisára pre deti oddelene od výkonu 

oprávnení iných orgánov s kompetenciami v oblasti ľudských práv, čo je 

zabezpečené predovšetkým právnou úpravou voľby komisára, nezlučiteľnosti jeho 

funkcie a financovania jeho úradu. Dôležitou je však aj nezávislosť od akéhokoľvek 

politického vplyvu, o čom sa verejnosť zatiaľ nepodarilo presvedčiť z dôvodu 

predchádzajúcej politickej činnosti zvolených osôb. 

2. Špecifickosť, ktorá znamená, že kompetencie inštitúcie musia byť 

jednoznačne upravené tak, aby príslušný orgán rozvíjal svoje aktivity špeciálne na 

podporu detských práv a záujmov a na pokrytie všetkých foriem ochrany detí s 

aktívnou účasťou samotných detí.  Podstatou činnosti novozriadeného komisára pre 

deti je špecializovaná ochrana práv výlučne na práva detí. Táto špecializácia 

verejnému ochrancovi práv chýba. 

3. Otvorenosť v tom zmysle, že úrad pre deti je jednoducho dostupný všetkým 

deťom a občanom, ktorí sa obrátia na úrad ochrancu detských práv. Táto otvorenosť 

musí byť bez akýchkoľvek obmedzení. Verejný ochranca práv okrem osobného, 

elektronického a poštového prístupu v roku 2008 zriadil pre deti aj osobitnú webovú 

stránku6. Ako sa s týmito úlohami vysporiada komisár pre deti si musíme počkať. 

Zdôrazňujem, že nevyhnutnosťou by mali byť aj osobitne upravené priestory pre deti 

(„children friendly“).  

4. Profesionalita, ktorú zaručí osoba ochrancu práv detí i zamestnanci jeho 

úradu, ktorí musia spĺňať odborné predpoklady v oblasti znalosti právnych predpisov, 

a tiež v oblasti psychológie, sociológie, sociálnej práce, príp. ďalších humanitných 

vied a mali by mať istú prax v oblasti starostlivosti o deti a ochrany ich práv. Keďže 

úrad komisára sa aktuálne kreuje, splnenie tejto podmienky sa preukáže v krátkej 

dobe.  

 

Odlišnosti zriadenia a voľby ombudsmana a komisára pre deti 

Riešenie verejnej ochrany práv detí je postavené na konštituovaní inštitútu 

komisára bez ústavného mandátu. Domnievam sa, že v krajine, v ktorej má ochranca 

práv všetkých fyzických a právnických osôb ústavný mandát7, by aj ochranca práv 

detí, a to aj po vzore iných krajín sveta, napr. krajiny jeho vzniku Nórska či blízkeho 

Poľska, mal mať ústavné zakotvenie. Na druhej strane splnenie medzinárodných 

podmienok je možné aj zákonným garantovaním jeho nezávislosti a pôsobnosti. 

Osobitne je potrebné uviesť, že pri komisárovi pre deti je podmienkou jeho 

voliteľnosti akceptácia reprezentatívnymi organizáciami8, čo sa preukazuje 

podporným stanoviskom najmenej piatich občianskych združení alebo neziskových 

organizácií, ktoré majú predmet činnosti v oblasti  presadzovania a ochrany práv detí 

                                                           
6 http://www.detskyombudsman.sk/ 
7 Čl. 151a ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v  znení  neskorších  

predpisov 
8 § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 176/2015 Z. z.  
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a pôsobia najmenej päť rokov v tejto oblasti9. Medzi rozdiely v podmienkach 

voliteľnosti patrí vekový cenzus pri verejnom ochrancovi práv (podmienkou je, aby v 

deň voľby dosiahol vek 35 rokov10). Komisára pre deti volí národná rada z kandidátov 

navrhnutých príslušným výborom národnej rady, pričom návrh môže predložiť len 

poslanec národnej rady11. Pre porovnanie uvádzam, že verejného ochrancu práv volí 

národná rada z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov národnej 

rady12. 

Funkčné obdobie komisára pre deti je šesť rokov a začína plynúť dňom 

začatia výkonu funkcie komisára, ktorým je deň nasledujúci po dni, keď bol zvolený13. 

Funkčné obdobie verejného ochrancu práv je päť rokov a začína plynúť dňom 

zloženia sľubu do rúk predsedu národnej rady. Za verejného ochrancu práv tú istú 

osobu možno zvoliť najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach14. 

Zákon o komisárovi nelimituje funkčné obdobia komisára pre deti, čo nepovažujem 

za štandardnú právnu úpravu takéhoto inštitútu.  

Štatutárnym orgánom Úradu komisára pre deti je priamo komisár15. 

Štatutárom Kancelárie verejného ochrancu práv je vedúci kancelárie16. Výkon funkcie 

štatutára môže komisára zaťažiť činnosťou mimo ochrany práv detí, má však 

zákonnú možnosť poveriť touto činnosťou riaditeľa alebo zamestnanca úradu17. 

Zamestnanci úradu komisára budú zamestnancami pri výkone práce vo verejnom 

záujme18. Úlohy Kancelárie verejného ochrancu práv plnia štátni zamestnanci a len 

mimo vecnej pôsobnosti zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme19. Tento 

rozdiel v právnom postavení zamestnancov uvedených úradov nebol vysvetlený.  

 

Pôsobnosť verejného ochrancu práv a komisára pre deti 

Právna úprava komisára pre deti nezasiahla do pôsobnosti verejného 

ochrancu práv, čo navrhovateľ vysvetľuje tým, že takéto riešenie umožňuje 

skutočnosť, že nie je orgánom, ktorý rozhoduje o právach a povinnostiach, a teda 

z princípu právnej istoty v tomto prípade nevyplýva prekážka rozhodnutej veci 

(litispendencia)20. Vymedzenie ich vzájomnej pôsobnosti však ukáže až reálna prax, 

ktorá bude závisieť aj od konkrétnych osobností, ktoré zastávajú tieto funkcie. V tejto 

súvislosti tiež uvádzam, že komisár pre deti je nezávislý orgán, ktorý svoju 

pôsobnosť vykonáva oddelene od iných orgánov, ktorým osobitný predpis ustanovuje 

                                                           
9 § 15 ods. 4 zákona č. 176/2015 Z. z.  
10 § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 564/2001 Z. z.  
11 § 16 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z.  
12 § 4 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon č. 564/2001 Z. z.) 
13 § 17 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 176/2015 Z. z.  
14 § 5 zákona č. 564/2001 Z. z.  
15 § 6 ods. 3 zákona č. 176/2015 Z. z 
16 § 27 zákona č. 564/2001 Z. z.  
17 § 7 ods. 4 zákona č. 176/2015 Z. z.  
18 § 7 ods. 3 zákona č. 176/2015 Z. z.  
19 § 27a ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z.  
20 Dôvodová správa k zákonu č. 176/2015 Z. z., Všeobecná časť, s. 4 
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kompetencie v oblasti ochrany ľudských práv21. Pôsobnosť verejného ochrancu práv 

sa vzťahuje na základné práva a slobody22, tak ako ich zaručuje Ústava SR 

a medzinárodné dohovory, na základe čoho chráni aj práva zaručené Dohovorom 

o ochrane práv dieťaťa.  

Pôsobnosť komisára pre deti sa vzťahuje, rovnako ako pôsobnosť verejného 

ochrancu práv, na orgány verejnej správy23. Pôsobnosť komisára však prekračuje 

oblasť verejnej správy, nakoľko sa vzťahuje aj na ďalšie právnické osoby a fyzické 

osoby – podnikateľov24. S tým je možné súhlasiť, osobitne ak ide o súkromné 

zariadenia pred deti, napr. školy, školské a zdravotnícke zariadenia. Plnenie opatrení 

komisára subjektmi súkromného práva ukáže však až prax. Pôsobnosť komisára pre 

deti sa nevzťahuje, rovnako ako u verejného ochrancu práv, najmä na najvyššie 

orgány verejnej moci25, ale u komisára zákon výslovne ustanovuje, že len pokiaľ ide 

o výkon ich právomocí, čo  neplatí, ak ide o právomoci, ktoré tieto orgány vykonávajú 

ako orgány verejnej správy26. Ani pôsobnosť komisára pre deti sa však nevzťahuje 

na súkromné fyzické osoby. Čo vyplýva najmä z obavy zo zásahov do zaručených 

rodičovských práv, ktoré sú problematické aj v zahraničí. 

Tak ako na verejného ochrancu práv, aj na komisára pre deti, má právo obrátiť 

sa každý27. Na verejného ochrancu práv sa už takmer 14 rokov obracajú s podnetom 

vo veciach ochrany práv detí nielen rodičia, starí rodičia, osvojitelia, pestúni, školy 

a ich predstavitelia, štátne i mimovládne organizácie, ale aj samotné deti. V tejto 

súvislosti zdôrazňujem, že v zákone o komisárovi pre deti je výslovne uvedené, že 

dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej 

osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo 

dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov28. Ustanovené je aj 

mimoriadne dôležité oprávnenie komisára pre deti viesť  osobný rozhovor s deťmi 

obmedzenými na slobode aj bez prítomnosti tretej osoby29.  

Pôsobnosť komisára prekračuje rámec zákonných oprávnení verejného 

ochrancu práv aj tým, že medzi jeho zákonom ustanovené kompetencie30 patrí  

monitorovanie dodržiavania práv dieťaťa a uskutočňovanie výskumov a prieskumov 

na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv detí. Komisár pre deti má tiež 

presadzovať záujmy detí v spoločnosti a zvyšovať povedomie o právach dieťaťa. 

Osobitne oceňujem zákonné ustanovenie spolupráce s deťmi priamo alebo 

prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv detí, konzultovanie s deťmi 

vecí, ktoré sa ich týkajú, skúmanie názorov detí a podporu ich záujmu o verejné 
                                                           
21 § 2 ods. 2 zákona č. 176/2015 Z. z.  
22 Čl. 151a ods. 1 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov   

23 § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 176/2015 Z. z. a § 3 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z.  
24 § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 176/2015 Z. z.  
25 § 3 ods. 2 zákona č. 564/2001 Z. z.  
26 § 3 ods. 2 zákona č. 176/2015 Z. z.  
27 § 11 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. a § 21 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z.  
28 § 2 ods. 4 zákona č. 176/2015 Z. z.  
29 § 4 ods. 2 písm. b)  a § 4 ods. 3 a zákona č. 176/2015 Z. z.  
30 § 4 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z.  
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otázky. Očakáva sa, že komisár bude plniť úlohu „hovorcu detí“ v spoločnosti.  Medzi 

oprávnenia komisára nad rámec zákonnej úpravy pôsobnosti verejného ochrancu 

práv patrí jeho oprávnenie požadovať od orgánov verejnej správy výkon ich 

oprávnení31 (ako uvádza  dôvodová správa k zákonu o komisárovi, takúto pôsobnosť 

doposiaľ nemá žiadny iný orgán, ktorému osobitný predpis zveruje kompetencie 

v oblasti ľudských práv32). Mimoriadne dôležité je aj špecifické oprávnenie komisára 

pre deti predkladať Výboru OSN oznámenia v mene dieťaťa alebo detí33. Právna 

úprava oprávňuje komisára pre deti podávať vyjadrenia v individuálnych prípadoch, 

ktoré posudzoval a vydávať stanoviská vo všeobecnosti k veciam týkajúcich sa 

dodržiavania práv dieťaťa34. Zákonnou úpravou je zabezpečené aj zverejňovanie 

jeho stanovísk35. Podľa môjho názoru bude mimoriadne potrebné zverejňovanie 

odporúčaní a stanovísk komisára, ako aj výsledkov jeho činnosti a ich úspešnosti, čo 

je rovnako dôležité aj u verejného ochrancu práv. 

Osobitne chcem upozorniť na právnu úpravu, ktorá  umožňuje súdu pribrať do 

konania komisára pre deti. Komisár pre deti je oprávnený zúčastniť sa konania podľa 

všeobecných predpisoch o konaní pred súdmi36. V tejto súvislosti uvádzam, že 

verejný ochranca práv nebol takýmto účastníkom konania a vo všeobecnosti 

považujem za dôležité chápať ochrancov práv, vrátane komisára pre deti, ako 

ochrancov, nie obhajcov práv.  

Za vážny nedostatok považujem, že zákon o komisárovi výslovne neuvádza 

možnosť komisára podieľať sa na tvorbe legislatívy či verejných politík v oblasti 

ochrany práv detí, tak ako je to bežné v zahraničí. 

 

 Postup pri vybavovaní podnetu na ochranu práv 

Každý má právo komunikovať s komisárom vo forme komunikácie pre neho 

prístupnej37. Zákon predpokladá, ak sa podnet podáva ústne, že sa vyhotovuje 

písomný úradný záznam a so súhlasom osoby, ktorá podáva podnet, aj zvukový 

záznam alebo obrazovo-zvukový záznam38. Zákon o komisárovi rieši aj prípad, ak  je 

podávateľom podnetu osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom 

rozsahu alebo jej bola pozbavená, pričom komisár postupuje s prihliadnutím na vek a 

rozumovú vyspelosť podávateľa podnetu a opisované skutočnosti39. Novým v tejto 

oblasti je aj ustanovenie zákona o komisárovi, podľa ktorého postupom pri 

                                                           
31 § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 176/2015 Z. z.  
32 Dôvodová správa k zákonu č. 176/2015 Z. z., Osobitná časť, s. 3  
33 § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 176/2015 Z. z. a II. časť Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí a 

európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 91/2014 Z. z. Opčný protokol k Dohovoru o právach 
dieťaťa o procedúre oznámení 
34 § 4 ods. 2 písm. d)  a písm. e) zákona č. 176/2015 Z. z.  
35 čl. XII zákona č. 176/2015 Z. z.  
36 § 4 ods. 2 písm. g)  zákona č. 176/2015 Z. z. 
37 § 21 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z.  
38 § 21 ods. 4 zákona č. 176/2015 Z. z.  
39 § 21 ods. 3 zákona č. 176/2015 Z. z.  
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vybavovaní podnetu nemôžu byť ohrozené práva a právom chránené záujmy 

podávateľa podnetu40.    

Komisár pre deti, tak ako aj verejný ochranca práv, má ustanovené 

obligatórne a fakultatívne dôvody odloženia podnetu41. Obligatórne koná komisár 

v prípadoch, ak vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti alebo nastanú 

iné taxatívne uvedené skutočnosti42. Komisár môže podnet odložiť aj v prípade, ak 

vo veci, ktorej sa podnet týka, už koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný 

komisár43, čo bolo doplnené aj do zákona o verejnom ochrancovi práv44. Povinnosti, 

aké má verejný ochranca práv, a to podnet odložiť, napr. ak vec, ktorej sa podnet 

týka, preskúmava prokuratúra, alebo vec, ktorej sa podnet týka, už prokuratúra 

preskúmala45, komisár nemá ustanovené. Navrhovateľ zákona v dôvodovej správe 

predpokladá, že bude výlučne na komisárovi, kedy a ako uplatní svoju právomoc k 

iným orgánov, ktorým osobitný predpis zveruje kompetencie v oblasti ochrany 

ľudských práv, a to tak k verejnému ochrancovi práv, ako aj napr. k prokurátorovi46. 

Pričom aj zákon o komisárovi predpokladá jeho súčinnosť s prokuratúrou v prípade 

právoplatného rozhodnutia orgánu verejnej správy, ktoré je v rozpore so zákonom 

alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom a pri podnetoch, ktoré sú 

podľa svojho obsahu trestným oznámením alebo ich obsah nasvedčuje tomu, že mal 

byť spáchaný trestný čin47.  

Zákon o komisárovi, tak ako zákon o verejnom ochrancovi práv, predpokladá 

lehotu do 20 dní na plnenie ustanovených povinností orgánov verejnej správy, resp. 

aj iných právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov48. V prípade nesplnenia 

povinností je u verejného ochrancu práv posledným orgánom, ktorému to oznámi 

Národná rada SR49, u komisára je to vláda SR50, napriek tomu, že obaja majú 

parlamentný charakter. 

Požiadavky Výboru OSN pre deti, aby členské štáty utvorili podmienky na 

každoročnú diskusiu, ktorá poskytne poslancom príležitosť diskutovať o práci  

nezávislej národnej inštitúcie pre ľudské práva v oblasti práv detí, sú splnené 

ustanovením povinnosti komisára pre deti, rovnakej, akú má verejný ochranca práv, 

predkladať každoročne národnej rade správu o činnosti, doplnenú tiež o možnosť 

predložiť jej mimoriadnu správu51.   

 

 

                                                           
40 § 21 ods. 9 zákona č. 176/2015 Z. z.  
41 § 22 zákona č. 176/2015 Z. z. a § 15 zákona č. 564/2001 Z. z.  
42 § 22 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z.  
43 § 22 ods. 2 písm. c) zákona č. 176/2015 Z. z.  
44 § 15 ods. 2 písm. f) zákona č. 564/2001 Z. z.  
45 § 15 ods. 1  písm. c) zákona č. 564/2001 Z. z. 
46 Dôvodová správa k zákonu č. 176/2015 Z. z., Osobitná časť, s. 2  
47 § 23 písm. a) bod 2 a písm. b) zákona č. 176/2015 Z. z.  
48 § 26 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 176/2015 Z. z.  
49 § 17 ods. 7 zákona č. 564/2001 Z. z.  
50 § 26 ods. 2 zákona č. 176/2015 Z. z.  
51 § 5 zákona č. 176/2015 Z. z.  
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Ochranca práv detí v iných štátoch 

Systém ochrany práv detí prostredníctvom inštitútu ochrancu práv detí v 

rôznych podobách úspešne funguje v mnohých krajinách sveta. Ešte osem rokov 

pred prijatím Dohovoru o právach dieťaťa vznikol prvý ochranca práv detí v Nórsku52. 

Vo svete v tejto oblasti existujú verejné funkcie (napr. v Nórsku, Francúzsku, Írsku, 

Rusku, Poľsku) i súkromné iniciatívy (napr. v Izraeli) i kolektívne orgány (napr. 

v Nemecku, Dánsku). V niektorých krajinách túto funkciu vykonávajú zástupcovia 

všeobecného ombudsmana (napr. na Balkáne)53. O vytvorení inštitúcie na ochranu 

práv detí sa uvažuje aj na medzinárodnej úrovni, na pôde OSN i Európskej únie. 

Z nám najbližších krajín je možné poučiť sa najmä zo skúseností poľského detského 

ombudsmana („Rzecznik praw dziecka“), ktorý vznikol v roku 2 000 ako ústavný 

orgán, ktorý má silné oprávnenia54.   

Táto problematika je dlhšiu dobu živá aj v Českej republike, kde zatiaľ (od roku 

2014) funguje len školský ombudsman. Aj na Slovensku školský ombudsman 

„predbehol“ ochrancu práv detí, pričom si ale dovolím upozorniť, že názov 

ombudsman v týchto prípadoch nie je adekvátny, najmä z dôvodu jeho začlenenia 

do rezortu školstva, teda bez znaku nezávislosti a potrebných kompetencií. 

Oponenti ochrancu práv detí sa aj vo svete obávajú najmä ohrozenia 

postavenia rodičov, čo však naša nová právna úprava nedovoľuje. Za podnetné pre 

Slovensko považujem, že detský ochrancovia práv (napr. nórsky ombudsman) musia 

sledovať všetku legislatívu i rozhodnutia v oblastiach spoločnosti s možným 

dopadom na deti. 

 

Záver 

Slovensko dlho neplnilo odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa v oblasti 

inštitucionalizácie nezávislej ochrany práv detí zodpovedajúcej Parížskym princípom. 

Preto posilnenie ochrany práv dieťaťa novou právnou úpravou je prínosom. Komisár 

pre deti dostal kompetencie, ktoré verejný ochranca práv nemá. Predovšetkým je to 

jeho špecializácia v zmysle medzinárodných záväzkov, ku ktorým sa Slovensko 

zaviazalo najmä v dohovoroch OSN.   

Investície do ďalších generácií spoločnosti musia byť prioritou aj nášho štátu. 

Cieľom fungovania nového ochrancu práv detí musí byť nielen podpora uplatňovania 

a ochrany  práv detí, ale rovnako aj presadzovanie a zlepšovanie ich celkového 

postavenia v spoločnosti a v štáte. Bez náležitého finančného a personálneho krytia 

bude svoj účel plniť len ťažko. Predbežne sa ráta s desiatimi zamestnancami, čo je 

podľa môjho názoru, vzhľadom na množstvo problémov a ustanovenú pôsobnosť 

komisára pre deti, nepostačujúce. Fungovanie inštitútu, ktorý sa u nás v týchto dňoch 

vytvára, ukáže, či komisár pre deti bude vedieť zabezpečiť všetky nároky  detí, ukáže 

najmä systémové pozitíva a určite aj negatíva, ktoré bude potrebné riešiť.  

                                                           
52 Viac na http://www.barneombudet.no/  
53 Viac na http://enoc.eu/  -  ENOC Members 
54 Viac na http://brpd.gov.pl/ 
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Osobitne dôležité bude podľa môjho názoru vybudovať ľudsky otvorenú „user 

frendly” inštitúciu, ktorá bude skutočne nezávislá, sebavedome konajúca, otvorená, 

bezbariérová a prívetivo komunikujúca vo vzťahu k deťom i k širokej verejnosti. 

V praxi bude potrebné riešiť aj jej vzťah k mimovládnym organizáciám a médiám. 

Osobitne však bude potrebné zamerať sa na konanie komisára pre deti z vlastnej 

iniciatívy. 
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Pôsobnosť prokuratúry Slovenskej republiky  

v oblasti verejnej správy – vybrané problémy 

 

Jurisdiction of the Prosecutor´s Office  

of the Slovak Republic in the Sphere  

of Public Administration – Selected Problems 

 

Tomáš Alman 

 

Abstract:  

The article deals with selected problems of the public administratio in the 

context of implementation of the prosecutor´s supervision over legal observance and 

process of the research subjects. The aim of the contribution will be through the 

analysis of the practical process of these subjects and the latest theoretical 

knowledge in the sphere provide the evaluation opinion of the current status and 

present possible proposals and solutions to overcome existing problems. 

 

Keywords: public administration, legality, prosecutor's supervision. 

 

Úvod  

Elaborát je obsahovo orientovaný na vybrané problémy činnosti orgánov 

verejnej správy v kontexte realizácie dozoru prokurátora nad zachovávaním 

zákonnosti skúmaných subjektov (tzv. netrestný mimosúdny úsek). Meritórna časť 

príspevku bude pojednávať o miestnej úrovni územnej samosprávy v Slovenskej 

republike, obecnej samospráve, komplementátne o normotvorbe v rámci 

preneseného výkonu štátnej správy, ale aj pri výkone orginárnej pôsobnosti. 

Cieľom príspevku je prostredníctvom analýzy praktického výkonu 

normotvornej činnosti normotvorby obecnej samosprávy z pohľadu dozoru prouratúry 

Slovenskej republiky (ďalej len prokuratúra SR) a najnovších teoretických poznatkov 

vedeckej a odbornej spisby v predmetnej sfére identifiovať najčastejšie problémy 

obecnej normotvorby, zhodnotiť aktuálny stav, následne poskytnúť riešenia             

na odstránenie existujúcich nedostatkov.  

Vychádzajúc z komparácie s inými štátmi ponúkneme aj návrhy de lege 

ferenda a de constitutione ferenda. 

1. Obecná samospráva – ústavné východiská 

V čl. 64 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov (ďalej len Ústava SR) nachádzame ústavné východisko územnej 
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samosprávy. Predmetné ustanovenie vymedzuje ako základ územnej samosprávy 

obec. Podľa nasledujúceho čl. 64a Ústavy SR sú obce samostatné územné 

samosprávne a správne celky Slovenskej republiky, ktoré združujú osoby, ktoré majú 

na ich území trvalý pobyt. Článok 65 ods. 1 Ústavy SR ustanovuje,         že obec je 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne 

hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami.  

 Pre účely príspevku a v zmysle jeho výlučného zamerania na obec je kľúčové 

aj ustanovenie čl. 67 ods. 1-3 Ústavy SR, ktoré stanovuje, že územná samospráva 

sa uskutočňuje na zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym referendom alebo 

orgánmi obce. Ďalšie podrobnosti ustanoví zákon. 

Územná samospráva je nepochybne jednou z kľúčových súčastí 

demokratického a právneho štátu, je tiež vyjadrením snahy o zabezpečenie záujmov 

určitého územného spoločenstva občanov. Toto spoločenstvo vykonáva správu 

relatívne samostatne a bez výrazných zásahov zo strany štátu. Nejedná sa ale 

o ľubovôľu daných subjektov, štát si ponecháva kontrolu a dozor, aby bola 

garantovaná ochrana práva. Špecifický charakter územnej samosprávy sa prejavuje 

aj prostredníctvom jej normotvorby, nakoľko právo regulovať verejný život              

cez všeobecne záväzné pravidlá predstavuje významný samosprávny inštitút1. 

1.1 Normotvorná právomoc obce 

Právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len VZN)         

je ustanovená v čl. 68 a 71 ods. 2 Ústavy SR a  v zákone č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom 

zriadení). 

Podľa čl. 68 Ústavy SR vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie 

úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona, môže obec vydávať VZN.  

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy na obec, je meritórne 

ustanovenie čl. 71 ods. 2 Ústavy SR. Z dikcie daného ustanovenia vyplýva, že pri 

výkone štátnej správy môže obec vydávať v rámci svojej územnej pôsobnosti          

na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach VZN. Výkon štátnej správy 

prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje Vláda Slovenskej republiky. Zároveň 

je ďalej ustanovené, že ďalšie podrobnosti upraví zákon. 

Podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení, oprávneným 

subjektom na rozhodovanie o základných otázkach života obce a na uznášanie sa 

o nariadeniach, je obecné zastupiteľstvo. V zmysle § 11 ods. 1 zákona o obecnom 

zriadení,  obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov 

zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný 

predpis2. 

                                                           
1 JESENKO, M. 2013. Ústavnosť a zákonnosť všeobecne záväzných nariadení obce. In: Viazanosť 

verejnej správy právom. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy. 
2013, s. 86-87. 
2 Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
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Procesná stránka prijímania všeobecne záväzných nariadení je upravená       

v § 6 a 12 zákona o obecnom zriadení. Z dikcie ustanovenia § 6 zákona o obecnom 

zriadení vyplýva, že obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia, 

nariadenie však nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi    

a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej 

republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.   

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len  

na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť     

v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli 

ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi,                   

s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy. Bližšie o procesných aspektoch obecnej 

normotvorby v príslušných ustanoveniach zákona o obecnom zriadení. 

2. Prokuratúra Slovenskej republiky – orgán ochrany práva 

Prokuratúra Slovenskej republiky je orgánom ochrany práva, ktorý svoj právny 

základ nachádza v čl. 149-151 Ústavy SR, v zákone č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o prokuratúre) a v zákone č. 154/2001 

Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších 

predpisov. Subsidiárna právna úprava týkajúca sa danej oblasti je obsiahnutá          

aj v iných právnych predpisoch3. 

a. Dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej 

správy 

 Vzhľadom na predmet príspevku je určujúcim ustanovením § 20 ods. 1 zákona 

o prokuratúre, ktoré legislatívne zakotvuje právomoc prokurátora vykonávať dozor 

nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy  

 Ustanovenie § 20 ods. 1 zákona o prokuratúre vymedzuje rozsah právomoci 

prokurátora nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov orgánmi verejnej správy.  

 Paragraf 20 ods. 2 citovaného zákona o prokuratúre ďalej špecifikuje orgány 

verejnej správy, na ktoré sa dozor vzťahuje. Týmito orgánmi verejnej správy            

sú orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, štátne orgány a právnické 

osoby, ktoré osobitný zákon splnomocňuje na vydávanie všeobecne záväzného 

právneho predpisu, právnické osoby, ktorým osobitný zákon zveril rozhodovanie 

o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej 

správy; dozor nad činnosťou orgánov záujmovej samosprávy prokurátor nevykonáva, 

ak osobitný zákon neustanovuje inak. 

 Nadväzujúc na § 20 zákona o prokuratúre je § 21 vyjadrením konkrétnych 

foriem, ktorými je spomínaný dozor vykonávaný. Na základe tohto ustanovenia 

prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne 

                                                           
3 Napríklad zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 
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záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy preskúmavaním zákonnosti 

postupu a právnych aktov vydávaných orgánmi verejnej správy, možnosťou 

uplatňovania svojho poradného hlasu na zasadnutiach uskutočňovaných orgánmi 

verejnej správy a výkonom previerok zachovávania zákonnosti. 

 Na to, aby prokuratúra SR mohla uskutočňovať svoj dozor vyššie 

spomínanými formami, potrebuje adekvátny komplex účinných prostriedkov na jeho 

zabezpečenie. Právna prax v oblasti dozoru prokurátora pozná tri základné 

prostriedky a jeden, svojim spôsobom, špecifický nástroj dozoru. Paragraf 21 ods. 2 

citovaného zákona o prokuratúre vymedzuje nasledovné prostriedky: protest 

prokurátora, upozornenie prokurátora, návrh na začatie konania pred súdom podľa 

osobitného predpisu.  

 Za špecifický nástroj dozoru prokurátora môžeme považovať právny 

prostriedok vyplývajúci z § 21 ods. 3 citovaného zákona o prokuratúre. 

Prostredníctvom neho sa tiež dohliada nad dodržiavaním zákonov a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy. Konkrétne ide    

o návrh generálneho prokurátora na začatie konania pred Ústavným súdom 

Slovenskej republiky o súlade právnych predpisov. 

Z nasledujúcej matérie zákona o prokuratúre vyplýva, že zákonné prostriedky 

prokurátora v rámci dozoru nemajú priamy kasačný a derogačný účinok, naopak 

majú len presviedčací a odporúčací charakter bez priamych rušiacich právnych 

následkov.  Právomoc meniť a rušiť akt má len na to príslušný orgán, v zákonom 

vymedzených prípadoch aj súd.  

 Vzhľadom na stanovený cieľ sa v nasledujúcich častiach príspevku venujeme 

analýze výsledkov kontrolnej činnosti Krajskej prokuratúry v Košiciach a Krajskej 

prokuratúry v Prešove  v oblasti verejnej správy, špeciálne v rámci problematiky 

prijímania VZN v predchádzajúcom období. 

 Opatrenia prokurátora smerovali najmä proti VZN o podmienkach držania 

psov, o verejnom poriadku a čistote, o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky 

služieb, podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

či o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových 

vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. 

  Vychádzajúc z analýzy predmetnej oblasti, pochybenia sa týkali hneď 

viacerých oblastí. Problémy sa spravidla týkajú formálnej a procesnej stránky 

prijímania všeobecne záväzných nariadení (zverejňovania návrhov nariadení podľa  

§ 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, samotného prijatia nariadení v zmysle § 12 

ods. 7 zákona o obecnom zriadení, zverejňovania prijatých nariadení  v zmysle § 6 

ods. 8, 9 zákona o obecnom zriadení či nadobudnutia účinnosti nariadení v zmysle   

§ 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení), preberania textu zákonov a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov do matérie prijatých VZN, častej novelizácie VZN, 

nedodržanie zákonnej povinnosti prijať VZN v oblastiach, ktoré im ukladajú zákony 

(napríklad náhradné zásobovanie vodou a náhradné odvádzanie odpadových vôd, 

miestne referendum a pod.), nezákonnosť pri prijímaní uznesení obecných                

a mestských zastupiteľstiev či pochybenia v oblasti hospodárenia s majetkom obce. 
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Dlhoročným negatívnym trendom je stav, že obce prostredníctvom svojich 

VZN často presahujú svoje právomoci, jednak v definovaní inštitútov, ukladaním 

povinností a celkovo v úprave spoločenských vzťahov, na ktoré nemajú zákonné 

splnomocnenie.  

Záver 

Je evidentným faktom, že existujú početné problémy v normotvornej činnosti 

obcí. Pretrvávajúce nedostatky týkajúce sa prijímania všeobecne záväzných 

nariadení miest a obcí, ako aj zákonnosti postupu orgánov územnej samosprávy pri 

ich prijímaní svedčia zreteľne o tom, že aj napriek tomu, že od prijatia zákona 

o obecnom zriadení uplynula doba dlhšia ako 20 rokov, do praxe orgánov územnej 

samosprávy sa žiaľ platná právna úprava dôsledne nepremietla. Situácia sa však 

nezlepšuje. Vzhľadom na to, že obce okrem originárnej pôsobnosti vykonávajú        

aj prenesený výkon štátnej správy, v územnej samospráve by s určitosťou mali trvalo 

pracovať ľudia vzdelaní, pripravení odborne a morálne plniť úlohy a efektívne 

spravovať veci verejné. Kardinálnym problémom je neprehľadná, rozdrobená právna 

a v komplexe zlá právna úprava dotýkajúca sa územnej samosprávy, súčasne 

k zlepšeniu neprispievajú ani niektoré obsahovo nejasné a miestami podľa nášho 

názoru protirečivé nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky. Predstavitelia 

územnej samosprávy v rámci výkonu originárnej pôsobnosti často vôbec nevedia,     

v akom rozsahu môžu regulovať tieto záležitosti prostredníctvom svojich všeobecne 

záväzných nariadení, čím nesporne prispievajú k neželanému nezákonnému stavu. 

Obciam pri normotvorbe zreteľne chýba „nadriadený“, respektíve poradný orgán, 

ktorý by odborným spôsobom mohol predikovať alternatívy riešenia, a to všetko        

v zmysle ochrany samotného práva. Nepriaznivý stav súvisí aj s čoraz viac 

proklamovanou skutočnosťou, že mále obce nemôžu za žiadnych okolností 

konkurovať mestám či väčším obciam z hľadiska finančného či personálneho          

pri príprave svojich VZN a celkovo pri výkone samosprávy. Je teda vecou diskusie, či 

by sa tejto úlohy nemala zhostiť napríklad prokuratúra SR, ktorá v zmysle svojej 

kompetencie dozoru nad zákonnosťou výkonu verejnej správy má v tejto oblasti 

neodškriepiteľné skúsenosti. In principio prokuratúra SR by tak mohla odborne 

garantovať preventívnu formálnu, procesnú     a právnu stránku normotvornej činnosti 

obce, obsah tejto činnosti by ostal výlučne v kompetencii predstaviteľov územnej 

samosprávy. Zastávame názor, že konštituovaním takejto pozície prokuratúry SR by 

nebola narušená samotná podstata samosprávy a z nej vyplývajúcich oprávnení 4. 

 V Maďarsku je oblasť normotvorby na miestnej úrovni upravená iným 

spôsobom. Podľa  čl.  32  ods.  4  Základného  zákona  miestna  samospráva  

zasiela  nariadenie bezodkladne po jeho vyhlásení župnému úradu vlády a úradu 

vlády hlavného mesta. Ak zmienené subjekty považujú nariadenie samosprávy, 

                                                           
4 ALMAN, T. 2015. Územná samospráva a tvorba práva v kontexte dozoru prokurátora. In: Územná 

samospráva a tvorba práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej 
správy. 2015, s. 107-109. 
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alebo niektoré jeho ustanovenie za protiprávne, môžu podať návrh na preskúmanie 

nariadenia súdom.  

 Podľa Olexu5 článok  32  ods.  4  zakotvuje  možnosť  štátu  priamo zasahovať  

do autonómnej oblasti miestnej samosprávy a výkonu normotvorby. Spôsob, akým sa 

maďarský ústavodarca rozhodol intervenovať do normotvornej právomoci miestnej 

samosprávy však nepovažuje za najvhodnejší. Má za to, že je vzdialený                  

od moderných metód dozoru, slúžiacich na prevenciu porušovania zákonov, ktorého 

sa dopúšťajú  miestne  samosprávy.  V záujme dosiahnutia zákonnosti právnych 

aktov miestnych samospráv by mala byť pomoc samosprávam najmä vo forme 

poradenstva.  Rovnako  je  dôležité  zvyšovať pocit  zodpovednosti miestnych  

samospráv  pri  výkone  ich  právomoci. Komentované  znenie  v krajnom prípade  

môže  docieliť  úplný  opak,  teda  stratu pocitu  zodpovednosti  jednotlivých 

samosprávnych  orgánov.  Na  strane  druhej  je  v predmetnom  ustanovení  nutné  

vidieť  záruku,  ktorá vo výraznej  miere  zabráni  výkonu  protiprávnych  rozhodnutí, 

keďže z rozhodovacej činnosti súdov  je  zreteľné,  že  počet  nezákonných  

nariadení  vydávaných miestnymi samosprávami  je  alarmujúci.  Značný zásah do 

práva obce na samosprávu, ako aj do celej autonómnej oblasti miestnych  

samospráv,  môže  z určitého  pohľadu predstavovať  čl.  32  ods.  5 Základného 

zákona ktorý ustanovuje, že úrad vlády hlavného mesta a župy môže podať  návrh  

na  súd,  za  účelom  určenia zanedbania zákonom  ustanovenej právotvornej  

povinnosti  miestnej  samosprávy.  Ak  miestna samospráva  svoju právotvornú  

povinnosť  nesplní  do  termínu  uvedeného  v rozhodnutí  súdu  o  určení 

zanedbania  právotvornej  povinnosti,  súd  na  návrh úradu  vlády  hlavného  mesta  

a župy nariadi, aby nariadenie potrebné na odstránenie zanedbania povinnosti vydal 

v mene miestnej samosprávy vedúci úradu vlády hlavného mesta a župy.         

Cieľom ústavodarcu  je  v tomto  prípade predovšetkým  ochrana  výkonu  práva  

obce,  ako územného  spoločenstva občanov,  na  samosprávu  pred  nečinnosťou  

voleného samosprávneho orgánu. Je viac  ako zrejmé,  že  touto  subsidiárnou  

právotvornou  funkciou  vládnych  úradov sledoval ústavodarca posilnenie dozoru 

nad miestnou samosprávou. Osobitosťou tohto systému je veľké množstvo 

korekčných a  kontrolných mechanizmov, ale aj ich slabosť a ťažkopádnosť.  Nejde  

o to,  že  by  bol  nedostatok  orgánov  zameraných  na kontrolu  zákonného  

fungovania  samospráv,  ale  skôr  o to,  že  korekčná  moc týchto orgánov bola        

v predchádzajúcom období zanedbateľná (OLEXA, 2015, s. 116-118). 

 V Poľskej republike obce zasielajú svoje miestne právne akty pred 

nadobudnutím účinnosti, a teda pred vyvolaním priamych právnych následkov voči 

adresátom úradu vojvodstva, kde tento subjekt preventívnou kontrolou zákonnosti 

môže daný právny akt korigovať a zároveň zabezpečiť náležitú autoremedúru 

orgánom vo vlastnej pôsobnosti.  

 V tomto smere možno vystáva otázka, či v jednom alebo druhom prípade 

nejde o prílišný zásah do samosprávy zo strany štátu. Odpoveď je v skutku zložitá, 

                                                           
5 OLEXA, L. 2015. Normotvorná právomoc miestnych samospráv v Maďarsku. In: Územná 

samospráva a tvorba práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej 
správy. 2015, s. 116-118. 
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nakoľko sa tu do interakcie dostávajú právo na samosprávu obce a ochrana práv 

a právom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Za súčasného 

porovnania oboch hodnôt máme za to, že obec ako subjekt územnej samosprávy, 

a teda miestne spoločenstvo osôb a ich náležitých záujmov, kľúčový význam  

v každom prípade zohráva jednotlivec ako adresát právnych noriem a východiskový 

bod celej územnej samosprávy. 
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Princíp zákonnosti a princíp právnej ochrany v 

správe daní
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Principle of legitimacy and principle of legal 

protection in the tax administration 

 

Adrián Popovič 

 

Abstract: 

Author of this paper deals with the theoretical definition of the principles and 

fundamentals. Further he defines the relationship between the principle of legitimacy 

and the principle of legal protection with regard to their mutual conditionality. He 

focuses in the paper on the concretization of the individual principles and he intends 

in this respect on the importance of the principles and their effect on realization of tax 

administration. He also points out on decisions of the Slovak and Czech judiciary with 

respect to these principles. 

  

Keywords: principle, fundamental, legitimacy, legal protection, tax administration  

 

Úvod 

Zákonnosť výkonu verejnej správy a právnu ochranu subjektov vystupujúcich 

v právnych vzťahoch s orgánmi realizujúcimi verejnú správu môžeme v súčasnosti 

pokladať za jeden z najdôležitejších pilierov jej demokratickej realizácie v právnom 

štáte. Zákonná povinnosť platiť dane predstavuje jeden z najrozsiahlejších zásahov 

do majetkovej a vlastníckej slobody jednotlivcov. Preto sa aj správa daní, ako veľká 

podmnožina činností orgánov verejnej moci, resp. verejnej správy, musí realizovať na 

základe určitých požiadaviek, z ktorých niektoré by mali byť nemenné za účelom 

posilnenia a uplatňovania právnej istoty. Právnu istotu môžeme charakterizovať aj 

ako požiadavku predvídateľnosti rozhodovacej činnosti správcu dane, ktorá je 

ohraničená základnými princípmi zákonnosti a právnej ochrany.2 

Výkon správy daní charakterizujú a ohraničujú v Daňovom poriadku3 

ustanovené princípy a zásady, samozrejme v spolupôsobení s princípmi a zásadami 

tzv. dobrej verejnej správy a s princípmi a zásadami, ktoré z Daňového poriadku a z 

                                                           
1 Príspevok vznikol ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA č.1/0375/15 „Daňové úniky a 

daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného 
práva)“.   
2 ŠTRKOLEC, M.2009. Ústavno-súdne zásahy do rozhodovacej činnosti správcov dane. In: Finanční 

právo de lege ferenda, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2009, s. 78. 
3 Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 
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osobitných predpisov uplatňovaných pri realizovaní správy daní vyplývajú len 

nepriamo. 

Cieľom tohto príspevku je poukázať na problematiku diferenciácie princípov 

a zásad v teórii práva a zamerať sa na konkretizáciu princípu zákonnosti a princípu 

právnej ochrany uplatňovaných pri realizácii správy daní, vymedzenia ich 

vzájomného vzťahu a vzťahu k ostatným princípom a zásadám. 

1. Princípy verzus zásady v doktríne teórie práva 

Pojem princíp môžeme charakterizovať ako pravidlo, ktoré tvorí základ určitého 

právneho inštitútu, zákona, právneho odvetvia, resp. právneho poriadku.4 Pochádza 

z latinského slova principium, ktoré môžeme preložiť ako začiatok, počiatok, vznik 

alebo východisko, čo nám logicky evokuje to, že konkrétne právne pravidlo vychádza 

a je ohraničené konkrétnym právnym princípom, ktorý charakterizuje určitú oblasť 

daného právneho odvetvia. Principium je zloženina zo slov primus a capere, čo 

doslova môžeme preložiť ako „vzatie dobrého začiatku“.5 Platnosť princípov nie je 

založená (ale môže byť) na zákonodarnej autorite (autorite de iure), ale v podstate 

takéto princípy vyplývajú z obsahu ustanovení konkrétneho právneho odvetvia. To 

znamená, že neuzákonené princípy nemajú povahu autoritatívnych rozhodnutí, ale 

vyvodzujú sa z právnych predpisov. Toto nazeranie na princípy, ktoré nie sú 

vyjadrené v právnom poriadku, podporil svojou teóriou právnych princípov R. M. 

Dworkin. V nej tvrdí, že právne princípy sú i princípy, ktoré nemajú dostatočnú 

inštitucionálnu podporu (nie sú zakotvené v ústave, zákonoch, právnych obyčajoch 

alebo doktrínach), ale keďže sú súčasťou spoločenskej a politickej morálky, tak platia 

na základe svojho obsahu. Takisto v súvislosti s otázkou právnych princípov sa 

vyjadril, že „právne princípy sú štandardy, ktoré sa majú dodržovať z toho dôvodu, že 

to vyžaduje spravodlivosť, slušnosť alebo iná dimenzia morálky“6. 

Právne princípy v podstate predchádzajú právo, to znamená, že ich nie je 

možné zrušiť, ani ich vyvrátiť, dokonca ich nie je možné ani ignorovať. Pre 

zákonodarcu by mal byť princíp predmetom poznania, pretože práve princíp 

predstavuje ohraničenie jeho vôle, ktorej výsledkom je právna norma.7 Z toho vyplýva 

základný rozdiel medzi princípom a právnou normou – princíp predstavuje určitú 

danosť a normy sú výsledkom tvorby. Keďže princíp chápeme ako určitú danosť, 

z ktorej norma vychádza a ktorú chápeme ako danosť nadradenú norme, môžeme 

z toho vyvodiť, že právne princípy majú z podstaty argumentačnú záväznosť.8  

 Považujem za dôležité spomenúť aj fakt, že výslovné vyjadrenie princípov 

v konkrétnom právnom odvetví sa nechápe bez problémov. Na jednej strane je 

chvályhodné, že tvorca normy vyjadrí, na základe čoho formuloval dané právne 

normy, čo automaticky vedie k lepšiemu pochopeniu zmyslu normy a jej správnej 

aplikácie a interpretácie. Naopak, na druhej strane to, že je princíp vyjadrený 

                                                           
4 KUBŮ, L. a kol.2007. Teorie práva. Praha: Linde Praha, a.s. 2007, s. 276. 
5 TRYZNA, J.2010. Právní principy a právní argumentace. Praha: Auditorium. 2010, s. 129. 
6 DWORKIN, R. M.2001. Když se práva berou vážne. Praha: OIKOYMENH. 2001, s. 44. 
7 BOGUSZAK, J. a kol.1999. Právní principy. Pelhřimov: Vydavatelství 999. 1999, s. 179. 
8 HARVÁNEK, J. a kol.2013. Právní teorie. Plzeň: Aleš Čeněk. 2013, s. 233. 
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v konkrétnom právnom predpise, vyvoláva určité riziko rovnakého zaobchádzania 

tohto princípu s inou právnou normou konkrétneho právneho predpisu, hoci norma 

vychádza z tohto princípu.9 

Po stručnom nahliadnutí do teórie právnych princípov môžeme pojem princíp 

charakterizovať ako vedúcu ideu právnej regulácie, kde jeho obsah je určujúci pre 

obsah právneho poriadku ako celku, a to tak v oblasti tvorby práva, ako aj pri 

aplikácií konkrétnych právnych pravidiel. Je charakterizovaný ako vedúca idea, ktorá 

platí bezozvyšku, ktorá nepripúšťa výnimku, a preto má absolútne určenie.10 

Pojem zásada môžeme charakterizovať ako základnú právnu ideu, pilier, na 

ktorom je budovaná celá správa daní. Niektorí autori charakterizovali zásady ako 

obecné požiadavky, ktoré majú byť základom konštrukcie toho ktorého právneho 

systému.11 Na rozdiel od princípov sú „jednotlivé zásady viazané skôr na konkrétnosť 

určitých spoločenských javov a vzťahov, ich poznateľnosť, relatívnu stabilitu 

v aplikácii, pripúšťanie výnimiek zo svojho uplatňovania a pod.“12. Z toho vyplýva, že 

pojem princíp a zásada nie sú totožné, resp. synonymné pojmy, aj keď by sa to tak 

mohlo na prvý pohľad zdať.  

Keďže zásada neplatí bezozvyšku, nemá takú silu ako princíp, ktorý je 

nemenný a neexistuje situácia, kedy by sa princíp zákonne obišiel a poprel. Ak sú 

však v kolízií dva princípy, aplikácia jedného musí ustúpiť do úzadia a prejaví sa 

silnejšia povaha druhého princípu. Nie je možné dôvodiť, že to má za následok úplne 

vytlačenie hodnoty, ktorá je donútená ustúpiť, mimo rámca jej uplatniteľnosti. 

Napríklad pri realizácii daňového konania dochádza ku kolízií ochrany fiskálneho 

záujmu oprávneného subjektu a ochrany práv a právom chránených záujmov 

povinných daňových subjektov. To však neznamená, že ochrana práv sa vôbec 

nebude realizovať, teda oprávnený subjekt nemôže konať nad rámec dovoleného 

zásahu do práv a právom chránených záujmov povinného subjektu13. Uvedené pri 

zásadách neplatí, keďže zásada pripúšťa výnimku zo svojho uplatňovania. 

2. Vymedzenie vzájomného vzťahu predmetných princípov 

Aby sme mohli komplexne porozumieť daným princípom, je potrebné si 

spočiatku objasniť pojem zákonnosť (legalita). Zákonnosťou rozumieme 

bezvýhradnú a všeobecnú viazanosť právom a právnymi predpismi všetkých 

právnych subjektov, no najmä orgánov verejnej moci. Zákonnosť je jedným 

z predpokladov právnej istoty. Rozoznávame zákonnosť formálnu a materiálnu. Z 

podstaty formálnej legality vyplýva to, že každý jeden daňovo-právny akt 

bezprostredne vychádza z formálneho prameňa práva, čiže ústavy, ústavného 

zákona, zákona, alebo z normatívneho aktu nižšej právnej sily (tým rozumieme 

napríklad nariadenie alebo vyhlášku, príp. iný právny akt). Materiálna legalita naopak 

                                                           
9 BOGUSZAK, J. a kol.1999. Právní principy. Pelhřimov: Vydavatelství 999. 1999, s. 180.  
10 BABČÁK, V.2015. Daňové právo na Slovensku. Bratislava: EPOS. 2015, s. 423. 
11 NOVOTNÝ, J.1973. Finanční slovník. Praha: Nakladatelství Svoboda. 1973, s. 600. 
12 BABČÁK, V.2015. Daňové právo na Slovensku. Bratislava: EPOS. 2015, s. 423. 
13 VERNARSKÝ, M.2013. Procesné zásady daňového konania. Košice: Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach. 2013, s. 22. 
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znamená, že štátna činnosť musí zodpovedať právnym normám bez ohľadu na to, 

v akom formálnom predpise sú vyjadrené.14 Je dôležité poukázať na to, že tieto dve 

formy legality sa navzájom dopĺňajú, nepredstavujú pre seba vzájomné protipóly. 

Pre princíp zákonnosti uplatňovaný v daňovom práve je charakteristické 

hlavne to, že sa: 

a) môže chápať v užšom a v širšom slova zmysle, 

1. chápaním v užšom slova zmysle rozumieme povinnosť ochrany záujmov 

štátu a obcí a dbanie na zachovávanie práv a právom chránených záujmov 

daňových subjektov a iných osôb (princíp právnej ochrany), 

2. chápaním v širšom slova zmysle rozumieme zákonnosť správy daní ako 

súčasť ústavného princípu zákonnosti ukladania daní a poplatkov, 

b) vzťahuje na celú oblasť správy daní a nezáleží na tom, ktorou obsahovou 

zložkou správy daní sa budeme podrobnejšie zaoberať.15 

Zo znenia Daňového poriadku vyplýva, že tieto princípy boli zaradené vo 

výpočte zásad na prvé miesto. § 3 ods. 1 Daňového poriadku ustanovuje, že „pri 

správe daní sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia 

sa záujmy štátu a obcí a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených 

záujmov daňových subjektov a iných osôb“. Prvá časť právnej vety vyjadruje princíp 

zákonnosti, no druhá časť právnej vety, ktorá pojednáva o ochrane záujmov štátu, 

obcí a ochrane práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných 

osôb, vyjadruje princíp právnej ochrany, o ktorom pojednávam nižšie. Treba však 

zdôrazniť, že nie je možné tieto dva princípy považovať za princípy oddelené, sú 

pevne previazané a navzájom spolu súvisia. 

2.1 Princíp zákonnosti 

Je dôležité poznamenať, že ide o princíp, ktorý má absolútnu platnosť pre celú 

správu daní.16 V právnej teórií sa vedie diskusia, či je zaradenie princípu zákonnosti 

do výpočtu základných zásad správy daní na mieste, pretože tento princíp vyplýva 

z Ústavy SR, ktorá ustanovuje v čl. 2 ods. 2, že štátny orgán koná iba na základe 

ústavy, v jej medziach a v rozsahu, spôsobom, ktorý ustanoví zákon (viazanosť 

právom orgánov verejnej moci).17 Jeden názorový prúd má za to, že tam nepatrí. Ja 

si myslím, že princíp zákonnosti je natoľko dôležitý, že by nielenže mal byť v zákone 

spomenutý, ale Daňový poriadok by ho mal povýšiť a špecifikovať ako princíp, 

pretože ho charakterizuje ako zásadu. Svojou podstatou, významom a dosahom 

ďaleko presahuje rámec zásady, pretože princíp zákonnosti predstavuje 

neoddeliteľnú súčasť ústavnosti a je jedným z najvýznamnejších princípov právneho 

                                                           
14 VERNARSKÝ, M.2011. Zásada zákonnosti a konflikt princípov daňového konania. In: Právnik, roč. 

150. 2011, č. 1., s. 68. 
15 BABČÁK, V.2015. Daňové právo na Slovensku. Bratislava: EPOS. 2015, s. 424. 
16 BUJŇÁKOVÁ, M.2006. Princípy a zásady v daňovom práve. In: Aktuálne otázky práva. Zborník z 

medzinárodnej vedeckej konferencie. UPJŠ v Košiciach. 2006, s. 160-161. 
17 REKEN, J. – VRABKO, M.1994. Vybrané rozhodovacie procesy vo verejnej správe. Bratislava: 

Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK. 1994, s. 105. 
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štátu a takisto tvorí záruku demokracie.18 Je tak významný, že od jeho existencie 

závisí procesná perfekcia nielen daňového konania ako takého, ale i celej správy 

daní a porušenie iného princípu alebo zásady automaticky vedie k porušeniu princípu 

zákonnosti (vybočenie orgánu správy daní z medzí zákona pri správe daní 

označujeme ako exces).19 Samozrejme to platí aj opačne, čo znamená, že jeho 

porušením fakticky dochádza k neplatnosti a neúčinnosti celého konania.  

Tohto princípu sa dotýka aj úprava v čl. 59 ods. 2 Ústavy SR, kde sa 

ustanovuje, že „dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona“. 

Ukladaním rozumieme rozhodnutie oprávneného subjektu (Národnej rady Slovenskej 

republiky, keďže je to výlučné právo zákonodarnej zložky štátnej moci) o tom, či sa 

bude určitá daň vyberať na území Slovenskej republiky, to znamená, či sa rozšíri 

daňová sústava o novú daň. Z uvedeného vyplýva, že daň a priori nie je možné uložiť 

nariadením vlády, všeobecne záväzným právnym predpisom ministerstva alebo 

iného ústredného orgánu štátnej správy, ale napríklad daň nemôže uložiť ani súd. 

O povinnosti štátu ukladať dane a poplatky len zákonom alebo na základe zákona 

pojednával aj Najvyšší správny súd Českej republiky tak, že: „(...) Článok 11 ods. 1 

Listiny základných práv a slobôd obecne poskytuje ochranu majetku, v ods. 5 potom 

výslovne stanoví, že dane a poplatky možno ukladať len na základe zákona. Dane sú 

teda prípustným zásahom do vlastníckeho práva, avšak pri rešpektovaní princípu 

právneho štátu. Štát tak môže svoju finančnú politiku realizovať len v zákonných 

medziach, vždy rešpektujúc daňového poplatníka. Tieto istoty znamenajú nielen 

vymedzenie druhu a výšky dane, ale aj podmienok, za akých možno daň požadovať 

a vymáhať. Len tak je totiž možné zaistiť, aby bol daňový systém súčasne efektívnym 

a spravodlivým. (...) Daňové konanie je preto ovládané určitými základnými 

zásadami, medzi ktoré patrí aj zásada zákonnosti, t.j. povinnosť správcu dane jednať 

v konaní o daniach v súlade so zákonmi a inými obecne záväznými právnymi 

predpismi tak, aby boli chránené nielen záujmy štátu, ale i zachované práva 

a právom chránené záujmy daňových subjektov a ostatných osôb zúčastnených na 

daňovom konaní.“20. Najvyšší správny súd Českej republiky v tomto rozhodnutí 

súčasne podporil princíp právnej ochrany a potvrdil jeho spätosť s princípom 

zákonnosti. 

S týmto princípom je spojená zaujímavá otázka, ktorá súvisí s procesným 

pochybením pri realizácii správy daní. Procesným pochybením sa priamo porušuje 

procesný predpis, čo je v daňovom konaní Daňový poriadok. Avšak na to, aby sme 

mohli hovoriť o priamom porušení tohto princípu, musíme posúdiť závažnosť 

pochybenia. Pri závažnom pochybení v daňovom konaní sa priamo porušuje princíp 

zákonnosti, čo znamená, že takýto úkon je neplatný (napríklad začatie konania 

s neoprávnenou osobou alebo neprizvanie daňového subjektu k zásadnej svedeckej 

výpovedi). Menej významné pochybenia samé o sebe nebudú mať vplyv na 

zákonnosť správy daní, za predpokladu, že budú náležitým spôsobom odstránené. 

                                                           
18 BABČÁK, V.2015. Daňové právo na Slovensku. Bratislava: EPOS. 2015, s. 424. 
19 BENČÍK, P.2000. Základné zásady daňového konania. In: Justičná revue, 52. ročník. 2000, č. 1, s. 

21-22. 
20 Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR, sp. zn. 2 Afs 52/2005-94. 
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Ak sa tieto pochybenia neodstránia, už negatívne ovplyvňujú tento princíp. Dokonca 

neodstránené pochybenia, na ktoré sa v daňovom konaní poukázalo, treba vykladať 

stále v neprospech správcu dane v rámci dodržiavania zásady vigilantibus iura 

scripta sunt (čo znamená, že zákony sú písané pre tých, ktorí dbajú o svoje práva).21 

Princíp zákonnosti pri správe daní teda môžeme charakterizovať ako 

povinnosť správcu dane postupovať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 

republiky ako celkom a osobitne v súlade s daňovými predpismi. Takisto je podstatné 

správne vykladanie týchto daňových predpisov podľa ich zamýšľaného významu, za 

dodržiavania princípov dobrej správy, s rešpektom ku stanoviskám nadriadeného 

orgánu a konštantnej judikatúre súdov. Nadriadené orgány zároveň viaže 

povinnosťou poskytovať jednoznačné a zrozumiteľné právne stanoviská adresované 

podriadeným orgánom. Ďalej zaväzuje zamestnancov správcu dane, aby využívali 

svoje právomoci iba k účelu, ku ktorému sú im zákony zverené, a aby pri používaní 

správneho uváženia pri daňovej agende zohľadňovali výhradne objektívne kritéria 

a relevantné skutočnosti.22 Tento princíp určuje podmienky, medze a spôsob výkonu 

právomoci správcu dane. S ohľadom na tento princíp tak musí stále platiť, že mimo 

dosah tohto princípu by nemal zostať žiaden postup alebo úkon správcu dane. 

2.2 Princíp právnej ochrany 

Ako sme už spomenuli, tak princíp právnej ochrany vyplýva z princípu 

zákonnosti a je jeho vyjadrením v užšom slova zmysle. Môžeme ho chápať aj ako 

jeho určitú podmnožinu. Vyplýva z neho, že správca dane chráni pri správe daní 

záujmy štátu a obcí a zároveň pri tom dbá na zachovávanie práv a právom 

chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb zúčastnených správy daní (§ 

2 ods. 1 in fine Daňového poriadku). Gramatickým výkladom tohto ustanovenia 

môžeme interpretovať tento princíp v dvoch rovinách, a to: 

1) vo forme právnej ochrany záujmov štátu a obcí, 

2) vo forme ochrany práv a právom chránených záujmov daňových subjektov 

a iných osôb.23 

Avšak správca dane nechráni ex offo všetky záujmy a práva daňových 

subjektov, ale osobitne len práva a právom chránené záujmy zastrešené literou 

zákona. Toto tvrdenie je podporené aj českou judikatúrou, a to konkrétne v tomto 

vyjadrení českého finančného riaditeľstva: „Správca dane nie je povinný dbať 

o všetky oprávnené záujmy daňového subjektu, ale len o tie, ktoré sú výslovne 

chránené zákonom, pričom priorita štátu predstihuje rešpektovanie práv a právom 

chránených záujmov daňových subjektov.“24. Napríklad správca dane nemôže 

chrániť v plnom rozsahu vlastnícke právo daňového subjektu, keďže je povinný do 

neho zasiahnuť za účelom získania príjmov do rozpočtov a je na to oprávnený na 

základe povinnosti daňového subjektu splniť si svoju daňovú povinnosť. Takisto 
                                                           
21 LICHNOVSKÝ, O. a kol.2011. Daňový řád. Praha: Nakladatelství C. H. Beck. 2011, s. 22. 
22 LICHNOVSKÝ, O. a kol.2011. Daňový řád. Praha: Nakladatelství C. H. Beck. 2011, s. 14. 
23 BENČÍK, P.2000. Základné zásady daňového konania. In: Justičná revue, 52. ročník, 2000. č. 1, s. 

22-23. 
24 Žalované české finančné riaditeľstvo vo svojom vyjadrení k žalobe, sp. zn. 16Ca10/99. 
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neposkytuje ochranu skutočným (faktickým) záujmom daňového subjektu, preto ich 

treba odlišovať od právom chránených záujmov. Ak nie je určitý záujem daňového 

subjektu právom chránený, tak správca dane nemôže o ňom pri správe daní 

rozhodnúť. Za faktický záujem, ktorý nie je právom chránený, považujeme napríklad 

záujem daňového subjektu zaplatiť čo najnižšiu daň.25 

Podľa judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky26 tento princíp 

vychádza aj z čl. 13 ods. 1 a) Ústavy SR, v zmysle ktorého „povinnosti možno 

ukladať len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovávaní základných práv 

a slobôd“27 a spojil toto ustanovenie s týmto princípom. Vyplýva z neho, že základné 

práva a slobody sa môžu obmedziť, avšak len na základe prípustných zásahov do 

nich. Priznáva sa tu ochrana jednotlivcom pred svojvoľným obmedzovaním 

základných práv a ukladaním povinností spôsobom obchádzajúcim pravidlá 

ustanovené v ústave.  

Ústava SR zvýrazňuje dôležitosť tohto princípu aj v čl. 47 ods. 2 a 3. V ods. 2 

ustanovuje, že „každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými 

štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za 

podmienok ustanovených zákonom“ a v ods. 3 ustanovuje, že „všetci účastníci sú si 

v konaní podľa odseku 2 rovní“. Princíp právnej ochrany teda priamo súvisí s právom 

na prístup k súdu, s právom na súdnu ochranu a s právom na spravodlivý súdny 

proces, ktorý je založený na rovnosti účastníkov konania. Bez týchto práv by sme 

nemohli hovoriť o naplnení princípu právnej ochrany, lebo bez nich by to bola len 

teoretická formulácia bez využitia v praxi. Preto až aplikáciou týchto práv, možnosťou 

ich využitia a dožadovania sa dochádza k naplneniu tohto princípu pri správe daní. 

Záver 

Princíp zákonnosti a princíp právnej ochrany je v českom daňovom poriadku 

upravený podobne, preto by sme mohli povedať, že platia v takom rozsahu, ako som 

ich tu popísal. Narozdiel od Daňového poriadku, pri zásade zákonnosti český daňový 

poriadok spomína a zakotvuje princíp zákazu využívať ľubovôľu orgánmi verejnej 

moci (princíp zákazu zneužitia správneho uváženia). Ustanovuje, že „správca dane 

uplatňuje svoju právomoc len k tým účelom, ku ktorým mu bola zákonom alebo na 

základe zákona zverená a v rozsahu, v akom mu bola zverená“28. Má úzky vzťah 

k zásade zákonnosti, no v určitom zmysle ju rozširuje. Verejnú moc je teda možné 

uplatňovať iba za účelom a v rozsahu, aký vyplýva zo zákona. Nie je teda možné 

pripustiť výkon verejnej moci, ktorý je iba jednoduchým uplatnením formálne 

predvídaného oprávnenia orgánu verejnej moci bez toho, aby tu bol prítomný 

zákonom predvídaný a racionálny účel, ku ktorému konkrétny výkon zverenej 

právomoci smeruje. Je dôležité, aby sa pri správe daní stále vychádzalo zo zmyslu 

                                                           
25 BABČÁK, V.2015. Daňové právo na Slovensku. Bratislava: EPOS. 2015, s. 426. 
26 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. Novembra 1997 vydaný v konaní vedenom pod sp. Zn. 5 Sž 

68/1997. 
27 Bližšie pozri: ROMÁNOVÁ, A.2010. Základné práva a slobody a článok 13 ústavy v podmienkach 

daňového konania. In: Humanum, 2010. č. 1, s 249 – 265. 
28 §5 ods. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v znení neskorších predpisov. 
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a účelu právomoci správcu dane a dohliadať na to, aby boli tieto právomoci s týmto 

zmyslom a účelom skutočne realizované (ich výkon za iným účelom by viedol 

k excesu).29 Domnievam sa však, že tento princíp by sme mohli aplikovať aj na 

úpravu Daňového poriadku, a že z nej nepriamo vyplýva (napríklad v § 44 ods. 1 

Daňový poriadok ustanovuje, že daňová kontrola sa vykonáva len v rozsahu, ktorý je 

nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu). 

Z povahy verejného práva, z osobitostí a charakteru daňového práva ako 

reprezentanta samostatného právneho odvetvia potom vyplýva, že princíp zákonnosti 

a v jeho užšom vyjadrení aj princíp právnej ochrany, budú predstavovať 

najdôležitejšie princípy správy daní, na základe ktorých sa realizujú ostatné zásady. 

Princíp zákonnosti a princíp právnej ochrany tvoria spolu záruku právnej istoty 

pre daňový subjekt a iné osoby, ktoré sa zúčastňujú na správe daní. Bez dôsledného 

dodržiavania týchto dvoch princípov by bola podľa môjho názoru celá správa daní 

neúčelná, nedemokratická, a hlavne by to zvádzalo štátne orgány k svojvôli (práve 

porušenie princípu zákazu zneužitia správneho uváženia automaticky vedie 

k porušeniu princípu zákonnosti a princípu právnej ochrany). Osobitne pri výbere 

daní, oblasti, ktorá predstavuje tak veľký zásah do vlastníckeho práva daňových 

subjektov, je potreba dodržiavať tieto dva princípy o to väčšia. Každý právny akt, 

ktorý porušuje tieto princípy, je neplatný v celom rozsahu a tieto princípy sa nedajú 

a nemôžu obísť za žiadnych okolností. 
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Hmotnoprávne a procesnoprávne predpoklady  

deliktov v daňovom práve 

 

Substantive and procedural assumptions  

of delicts tax law 

 

Veronika Nováková 

Abstract:  

Constitutional prerequisite and basis for the very existence of a legal, 

sovereign and democratic state, Article 1 of the Constitution of the SR, which allows 

the application of a fiscal claim to an entity which is under the obligation of such 

character. However, if the taxpayer fails to fulfill the obligations prescribed by law, it 

commits the offense of unlawful ruling-. The aim of this paper is to define the basic 

substantive and procedural preconditions offenses in tax law, thus contributing to the 

independence argument tax law as an independent legal sector. 

 

Keywords: delicts, taxes, tax delicts 

 

Úvod  

Úplne a pravdivé plnenie daňovej povinnosti zabezpečuje v každom 

demokratickom štáte potrebné prostriedky na poskytnutie dôležitých verejných 

statkov v štáte. Keďže sa daňovým subjektom takto určujú povinnosti, je nevyhnutné 

v zmysle čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky, aby tieto povinnosti mali zákonný 

podklad, čo predstavujú povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov v oblasti daní. Jednou z dôležitých vlastností daňových povinností je 

vynútiteľnosť ich plnenia štátnou mocou. Teda, ak si daňový subjekt neplní svoje 

povinnosti vymedzené v zákone, dopúšťa sa protiprávneho konania –deliktu.  

Rovnako ako neexistuje legálna definícia správneho deliktu, absentuje 

vymedzenie správneho deliktu v daňovom práve. V kontexte daňového poriadku v 

zmysle systematického výkladu je možné odvodiť tvrdenie, že správne delikty 

definuje konanie, ktorým fyzická osoba alebo právnická osoba porušuje povinnosti 

peňažnej, resp. nepeňažnej povahy ustanovené v § 154 Daňového poriadku1. Toto 

konanie možno označiť za  závažné, pretože ohrozuje dôležité záujmy v spoločnosti 

a to najmä bezporuchový výkon správy daní. V dôsledku porušenia zákonom 

vymedzených povinností hrozí daňovému subjektu sankcia, ktorú správca dane udelí 

do uskutočnenia daňového konania. 

                                                           
1 Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, ďalej len 

„Daňový poriadok“ 
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Babčák upozorňuje na skutočnosť, že označenie správne delikty v daňovom 

poriadku nie je dostatočne pojmovo vystihujúce. Argumentuje, že vzhľadom na to, že 

je vylúčené uplatňovanie všeobecného právneho predpisu o správnom konaní v 

rámci daňového konania, ako aj samostatnosť správy daní a jej jednotlivých zložiek 

orgánmi daňovej (finančnej) správy, je príznačné použiť pojem „daňové delikty pri 

správe daní“, resp. „daňové delikty“. Preto v súlade s jeho názorom, budeme 

používať pojem daňové delikty.2 Cieľom príspevku je vymedzenie základných 

hmotnoprávnych a procesnoprávnych aspektov daňových deliktov s nutnosťou 

uplatňovať niektoré právne inštitúty správneho práva, keďže z neho daňové právo 

historicky vychádza a tak potvrdiť samostatnosť daňového práva v systéme právnych 

odvetví Slovenskej republiky. 

1. Pojmové znaky daňových deliktov 

Na základe pojmových znakov správnych deliktov, sa pokúsime vymedziť 

pojmové znaky daňových deliktov s dôrazom na ich osobitosti. 

Protiprávnosť 

Všeobecne je možné protiprávnosť odvodiť už z jej latinského základu 

delictum, čo znamená protiprávne konanie. Z pojmu protiprávne je zrejmé, že ide o 

činnosť, ktorá je v rozpore s objektívnym právom, kedy dochádza k porušeniu alebo 

nesplneniu právnej povinnosti ukladanej zákonom alebo na základe zákona. Táto 

právna povinnosť je určená dvoma spôsobmi a to, buď je pozitívnym vyjadrením 

nezávisle od normatívnej dikcie skutkovej podstaty správneho deliktu alebo 

negatívnou dikciou explicitne uvedenej v sankčnej norme. 3 

Podobne, je potrebné nazerať na protiprávnosť daňových deliktov z dvoch 

hľadísk, teda z formálne a materiálneho. Pod formálnou protiprávnosťou daňového 

deliktu je možné vnímať opomenutie činnosti, teda napríklad nepodanie daňového 

priznania alebo priznanie nižšie dane ako skutočnej, ktorú má daňový subjekt 

odviesť, teda to, čo je definované ako contra legem. Materiálnou protiprávnosťou 

daňového deliktu sa zdôrazňuje najmä spoločenská škodlivosť, t. j. ako toto 

protiprávne konanie vplýva na právne statky, v našom prípade na finančnú 

suverenitu štátu.  

Znaky skutkovej podstaty 

Pod pojmom skutková podstata deliktu vo všeobecnosti je potrebné chápať 

„súhrn jeho typových znakov, ktoré na jednej strane vyjadrujú typovú spoločenskú 

škodlivosť daného druhu správneho deliktu a na druhej strane sa tak odlišujú 

jednotlivé druhy správnych deliktov od seba navzájom.“4 Tieto typové znaky 

                                                           
2 BABČÁK, V.2012. Slovenské daňové právo. Bratislava: EPOS. s. 643. ISBN 978-80-8057-971-5.  
3 MATES, P. a kol. 2008. Základy správního práva trestního. Praha: C. H. Beck. s. 11. ISBN 978-80-

7179-806-4. 
4 PRÁŠKOVÁ, H. 2013. Základy odpovědnosti za správní delikty. Praha: C. H. Beck. s. 188. ISBN 

978-80-7400-456-8. 
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zákonodarca kriminalizuje pod hrozbou sankcie a vymedzuje ich na základe 

uplatnenia princípu „nullum crimen sine lege“. 

Objekt daňového deliktu 

Vo všeobecnosti zo skutkových podstát daňových deliktov vyplýva, že prioritne 

chráneným záujmom je bezporuchový chod verejnej správy na úseku daní, ktorý sa 

opiera o finančnú suverenitu štátu ako celku. Ak by sme chceli tento prioritne 

chránený záujem klasifikovať z hľadiska všeobecnosti, ide o tzv. všeobecný záujem. 

V tom prípade druhové objekty je možné identifikovať z hľadiska systematiky 

právneho predpisu. Keďže na skutkové podstaty daňových deliktov sa vzťahuje len 

jedno ustanovenie, §154 Daňového poriadku, je veľmi náročné na základe týchto 

predpokladov, určiť druhový objekt. Domnievame sa, že je ho možné určiť dvojako. 

Buď rozlišujeme objekt podľa toho, o aký druh dane ide v zmysle klasifikácie daní5 

alebo je možné sa vo všeobecnosti zamerať na samotné ustanovenie Daňového 

poriadku, s tým, že druhový objekt je obsiahnutý v jednotlivých „pododsekoch 

(písmenách)“. To znamená, že by išlo o : 

 nepodá daňové priznanie, 

 nesplní registračnú povinnosť v ustanovenej lehote,  

 nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote,  

 nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane,  

 uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní daň, ktorá je 

nižšia ako daň, ktorú mal v daňovom priznaní uviesť,  

 zaplatí podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania daň, ktorá je 

nižšia ako daň, ktorú mal skutočne zaplatiť,  

 uplatní si nárok podľa osobitných predpisov vo výške, ktorá je väčšia ako nárok, 

ktorý si mal právo uplatniť podľa osobitných predpisov,  

 zapríčiní svojím konaním podľa § 48 ods. 1 určenie dane podľa pomôcok,  

 uvedie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou 

uvedenou v daňovom priznaní predstavuje,  

 nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona alebo podľa 

osobitných predpisov, pričom nejde o správny delikt podľa písmen a) až i). 

V takomto prípade je možné, potom individuálny objekt vnímať len v dvoch 

ustanoveniach a to: 

 nepodá daňové priznanie v 

o ustanovenej lehote,  

o lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1,  

o lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2,  

 uvedie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou 

uvedenou v daňovom priznaní predstavuje  

o zvýšenie dane,  

o zníženie nadmerného odpočtu,  

o zníženie uplatneného vrátenia dane alebo 

                                                           
5 predstavujúca daňovú sústavu Slovenskej republiky 
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o zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu, 

V opačnom prípade by sa druhový objekt dal určiť iba na základe klasifikácie 

daní  a individuálny objekt by bol obsiahnutý v jednotlivých „pododsekoch 

(písmenách)“, teda odsek 1 ako celok. 

Hoci z vyššie uvedeného by sa mohlo zdať, že mylne nazývame objektívnu 

stránku objektom protiprávneho konania, môžeme tento znak skutkovej podstaty 

deliktu nájsť implicitne obsiahnutý v jednotlivých bodoch. Napríklad v bode „nepodá 

daňové priznanie“ je implicitne obsiahnuté zjednodušenie procesu výberu daní, ako 

aj možnosť správcu dane na kontrolu daňového subjektu, čo predstavuje objekt tohto 

daňového deliktu. Alebo v prípade „zaplatí podľa osobitných predpisov bez podania 

daňového priznania daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal skutočne zaplatiť“, je 

implicitne vyjadrená samotná podstata fiskálneho záujmu štátu s dôrazom na 

primerané rozdelenie daňového bremena. 

Objektívna stránka daňového deliktu 

Tento znak skutkovej podstaty daňového deliktu už vyplýva zo samotného 

predpokladu vzniku zodpovednosti v daňovom práve. Objektívnu stránku tvorí 

konanie, následok a kauzálny nexus. Uplatňujúc tieto zložky objektívnej stránky, je 

možné uviesť nasledujúci príklad. Ak daňový subjekt nesplní registračnú povinnosť v 

stanovenej lehote, pričom podľa osobitných predpisov6, je povinný sa registrovať na 

základe žiadosti u správcu dane. To znamená, že ak toto konanie zanedbá, resp. 

ignoruje, dopúšťa sa protiprávneho konania v zmysle §154 ods. 1 písm. b) Daňového 

poriadku. Následkom protiprávneho konania, t. j. nesplnenie registračnej povinnosti v 

stanovenej lehote, je to ohrozenie alebo porušenie chráneného záujmu, čím ohrozuje 

bezporuchový chod správy vecí verejných na úseku daní. Následkom takéhoto 

konania je udelenie daňovému subjektu správcom dane pokuty v zmysle daňového 

poriadku.  

Nevyhnutnosťou, ktorá dopĺňa túto trichotomickú štruktúru objektívnej stránky, 

je kauzálny nexus predstavujúci príčinný vzťah medzi konkrétnym nesplnením 

registračnej povinnosti daňového subjektu a ohrozenie, resp. porušenie chráneného 

záujmu, t. j. bezporuchový chod správy vecí verejných na úseku daní. 

Konanie subjektu daňového deliktu je potrebné vnímať z hľadiska právnej 

teórie ako činnosť (komisívne delikty) alebo opomenutie tejto činnosti (omisívne 

delikty). Vzhľadom na §154 Daňového poriadku, komisívne delikty predstavujú 

napríklad, ak subjekt uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom 

priznaní daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal v daňovom priznaní uviesť alebo 

zapríčiní svojím konaním podľa § 48 ods. 1 určenie dane podľa pomôcok; zaplatí 

podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania daň, ktorá je nižšia ako 

daň, ktorú mal skutočne zaplatiť etc.  

                                                           
6 Osobitný predpis môže predstavovať aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov, v dikcii §4 ods.1  je „zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo 
prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku 
obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich 
kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre 
daň.“ 



Právna sekcia 

142 
 

Na druhej strane daňový subjekt sa dopúšťa najčastejšie omisívnych deliktov, 

kedy dôjde k opomenutiu povinnosti, ktorú bol povinný splniť, napr. nesplní 

registračnú povinnosť v ustanovenej lehote; nesplní oznamovaciu povinnosť v 

ustanovenej lehote; nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane etc. 

Subjekt daňového deliktu7 

Daňový subjekt ako „delikvent“ je definovaný prostredníctvom priamej väzby 

na hmotnoprávny vzťah, z ktorého mu vyplývajú náležité povinnosti. Daňový poriadok 

otázku požiadaviek na daňový subjekt formálne explicitne nereguluje. Vnímame tu 

problém v oblasti absentujúcej úpravy (ne)príčetnosti ako aj veku, ktoré sa vyskytujú 

pri priestupkoch ako podmienky páchateľa na zodpovednosť za priestupok.  

Vychádzame z názoru, že pri daňovom subjekte môže byť však problém 

príčetnosti zanedbateľný, pretože daňový subjekt pri podávaní daňového priznania, 

sa nemôže odvolať na neplnenie povinnosti v ustanovenej lehote z dôvodu 

krátkodobej nepríčetnosti, pretože má dostatočne dlhé obdobie na to, aby túto 

povinnosť splniť. Teda, ak by sa daňový subjekt dovolával, že 31. marca bol 

krátkodobo nepríčetný, správca dane tento dôvod nebude brať na zreteľ, najmä kvôli 

tomu, že mal dostatočne dlhú dobu, aby túto povinnosť splnil. Ak by osoba trpela 

dlhodobou duševnou poruchou, je tu všeobecný predpoklad, že takáto osoba má 

ustanoveného zástupcu, ktorý za ňu koná aj pri plnení daňovej povinnosti. Ak by 

nemala ustanoveného zástupcu, môže správca dane jej zástupcu ustanoviť 

prostredníctvom inštitútu zastúpenia v dikcii §9 Daňového poriadku. 

Domnievame sa, že jedným z dôvodov, prečo zákonodarca podmienku veku 

neurčil, je, že často sú daňovými subjektmi právnické osoby, resp. fyzická osoba- 

podnikateľ, kde sa o veku a príčetnosti prirodzene neuvažuje. 

Subjektívna stránka daňového deliktu 

Daňový poriadok, neuvádza pojem zavinenia, avšak z kontextu právneho 

predpisu možno vyvodiť podmienky liberácie, ktoré sú možné len pri objektívnom 

zavinení. Preto na základe tohto tvrdenia možno vyvodiť záver, že sa uplatňuje 

objektívna zodpovednosť.  

Čo sa týka podmienok liberácie, sú určené v §154 ods. 2 Daňového poriadku, 

v dikcii: „Zodpovednosti za porušenie povinnosti, ktoré sú správnym deliktom podľa 

odseku 1, sa fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, zbaví, ak 

preukáže, že zo závažných zdravotných dôvodov alebo v dôsledku iných okolností 

hodných osobitného zreteľa, ktoré nemohla ovplyvniť svojím konaním, nemohla splniť 

povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom podľa odseku 1. Zbavením sa 

zodpovednosti za porušenie povinnosti nie je dotknutá povinnosť daňového subjektu 

                                                           
7 Pri definovaní subjektu daňového deliktu je potrebné vychádzať z pojmu daňový subjekt, pretože ako 

Babčák poukazuje, právna úprava na úseku daní tieto subjekty neoznačuje rovnoznačným pojmom. 
Rozlišuje pojmy daňovník, čo je užší pojem spájajúci sa s osobou povinnou zaplatiť daň. Na druhej 
strane je pojem daňový subjekt širší pretože, ide „o všeobecné označenie pre jednu z osôb 
zúčastnených na správe daní, ktorá nemusí byť iba daňovníkom, ale môže byť chápaná aj v inom 
hmotno-právnom význame, napríklad platiteľ dane. “ BABČÁK, V.2012. Slovenské daňové právo. 
Bratislava: EPOS. s. 145. ISBN 978-80-8057-971-5. 
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túto povinnosť dodatočne splniť po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa 

daňový subjekt zbavil tejto zodpovednosti.“ 

Je potrebné konštatovať, že liberačné dôvody sa týkajú len fyzickej osoby- 

nepodnikateľa, teda pre fyzickú osobu- podnikateľa a právnickú osobu je 

zodpovednosť viazaná bezvýhradne, bez akýchkoľvek podmienok umožňujúcich 

zbavenia sa zodpovednosti za porušenie povinnosti. Liberačný dôvod, t. j. dôvod pre, 

ktorý správca dane neuloží sankciu (presnejšie pokutu) daňovému subjektu, nie je 

automatickým nárokom. Tento dôvod je potrebné, aby daňový subjekt náležite 

preukázal, že išlo o závažné zdravotné dôvody alebo v dôsledku iných okolností 

hodných osobitného zreteľa. Na margo toho, však nie je daňový subjekt zbavený 

dodatočného splnenia povinnosti po odpadnutí liberačných dôvodov. 

Ak by sme tieto liberačné dôvody porovnali s Odporúčaním Výboru ministrov 

Rady Európy8 o dobrej správe a právo na spravodlivý proces, najmä s princípom 

rovnosti, narážame na nerovnaké zaobchádzanie medzi fyzickými osobami- 

nepodnikateľmi, fyzickými osobami- podnikateľmi a právnickými osobami ako 

osobami, ktoré  svojím konaním naplnia znaky skutkovej podstaty daňového deliktu. 

S istotou môžeme konštatovať, že možné nájsť rovnaké závažné zdravotné dôvody 

aj u fyzickej osoby –podnikateľa, dokonca určité závažné dôvody osobitného zreteľa 

je možné bádať aj u právnickej osoby.9  

Škodlivosť10 

Podobne ako pri správnom delikte, tak aj pri daňovom delikte je možné 

vymedziť znaky formálnosti. Formálny znak škodlivosti daňového deliktu nie je 

explicitne definovaný v daňovom poriadku, je však možne si ho implicitne odvodiť v 

zmysle § 154 Daňového poriadku, s blanketovým odkazom na ostatné osobitné 

právne predpisy z hľadiska klasifikácie daní. Materiálny znak škodlivosti je vyjadrený 

prostredníctvom určitého stupňa škodlivosti pre spoločnosť, čo v konečnom dôsledku 

znamená ukrátenie štátu o určitý finančný obnos.  

Trestnosť 

Tento znak sa spája s hrozbou sankcie za porušenie povinnosti, ktoré norma 

daňového práva ukladá. Rovnako ako pri administratívnoprávnej sankcii cieľom nie je 

potrestať porušovateľa primárnej povinnosti v zmysle trestného práva, ale skôr 

pohroziť, a tak si vynútiť dodatočné splnenie povinnosti. 

V daňovom práve za porušenie povinnosti vyplývajúcej z noriem daňového 

práva je ukladaná sankcia v podobe pokuty alebo úroku z omeškania. 

 

                                                           
8 Odporúčaním Výboru ministrov Rady Európy (2007) 7 o dobrej správe a právo na spravodlivý proces 

z 20. júna 2007 
9 VERNARSKÝ, M. 2014. Funkcie zodpovednosti za porušenie povinností podľa daňového poriadku. 

In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. novembra 2013,Trestnoprávna a 
administratívnoprávna zodpovednosť. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva. s. 288. ISBN 978-80-8082-
777-9. 
10 Podľa Hašanovej, Práskovej, Matesa 



Právna sekcia 

144 
 

A. Pokuta 

Pokuty sú v daňovom poriadku taxatívne vymedzené, pre jednotlivé skutkové 

podstaty daňový deliktov osobitne, v určitom rozmedzí, pričom správcovi dane 

umožňujú použiť diskréciu pri určovaní výšky pokuty. Správca dane však musí 

zohľadniť závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu. 

Uplatňujúc teóriu vzniku právnej zodpovednosti, prostredníctvom ktorej pri 

vzniku sekundárnej právnej povinnosti nedôjde k zániku pôvodnej (primárnej) právnej 

povinnosti je ustanovenie § 154 ods. 13, ktoré zdôrazňuje, že uložením pokuty 

nezanikajú povinnosti, za porušenie ktorých bola pokuta uložená, ak daňový 

poriadok neustanoví inak. Mechanizmom na vynútenie plnenia daňovej povinnosti je 

možnosť správcu dane vo vymedzených prípadoch uložiť pokutu v rovnakej výške aj 

opakovanie, a to, keď protiprávny stav trvá, a jej prvotné uloženie neviedlo k 

náprave. 

Osobitne pre každú skutkovú podstatu je definovaná najvyššia a najnižšia 

hranica pokuty. 

Ak je vyčíslenie pokuty založené na n- násobku základnej úrokovej sadzby 

Európskej centrálnej banky, algoritmus je nasledovný: 

𝑃𝑜𝑘𝑢𝑡𝑎 = 𝑛 × 𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛á ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑑𝑧𝑏𝑎 𝐸𝐶𝐵 × 𝑠𝑢𝑚𝑎  

pričom: 

 n predstavuje násobok, 

 základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky11; 

 suma predstavuje čiastku vyčíslenú zo zreteľom na jednotlivé skutkové podstaty 

daňových deliktov. 

Daňový poriadok zohľadňuje princíp ne bis in idem aj pri ukladaní pokuty, 

čoho dôkazom je § 155 ods. 2, ak správca dane uloží pokutu za nesplnenie 

registračnej povinnosti v ustanovenej lehote, potom mu už nemôže uložiť pokutu za 

nepodanie daňového priznania zákonom vymedzenej lehote. Rovnako správca dane 

neuloží pokutu, ak dodatočným daňovým priznaním daňový subjekt predišiel právnej 

skutočnosti, v dôsledku ktorej by došlo k vráteniu nadmerného odpočtu alebo 

započítaniu nadmerného odpočtu, resp. vráteniu dane podľa osobitného predpisu. 

Daňový poriadok ďalej určuje, kedy správca dane neuloží pokutu, čím 

zákonodarca určuje hranicu rentability ukladania pokút, kedy správcovi dane určuje 

hranicu nepresiahnutia 5 eur, pričom osobitne pamätá na obec ako správcu dane, 

kde hranica rentability vymáhanie dodatočného plnenia povinností musí presiahnuť 3 

eurá. 

                                                           
11 predstavuje hlavné refinančné operácie (obchody) podľa § 17 ods. 1 Zákona o zavedení meny euro 

v Slovenskej republike zákon č. 659/2007 Z. z. a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, 
pričom od 10.9.2014 predstavuje 0,05 % a v zmysle § 155 ods. 6 Daňového poriadku je nevyhnutné 
zohľadniť deň doručenia rozhodnutia vydanom vo vyrubovacom konaní pri ukladaní pokuty podľa § 
155 ods.1 písm. f) Daňového poriadku, resp. deň podania dodatočného daňového priznania pri 
ukladaní pokuty podľa § 155 ods.1 písm. g) Daňového poriadku 
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Za dôležitú skutočnosť pokladáme aj určenie päťročnej prekluzívnej lehoty, 

ktorou zaniká možnosť správcu dane uložiť daňovému subjektu pokutu, pričom 

daňový poriadok taxatívne určuje vymedzenie okamihu, od ktorého sa počíta táto 

lehota. 

B. Úrok z omeškania 

Opodstatnenosťou tohto druhu sankcie je najmä včasné a správne plnenie 

daňovej povinnosti daňového subjektu. Tento právny inštitút má svoj základ v 

súkromnom práve, možno ho nájsť v Občianskom resp. v Obchodnom zákonníku, 

kde sa zakotvuje ako „právny dôsledok omeškania dlžníka s plnením peňažného 

dlhu“. Napriek tomu, že tento druh sankcie je zo súkromného práva, verejnoprávnu 

povahu mu nemožno odňať, i z dôvodu, že medzi daňovým subjektom a správcom 

dane jestvuje „verejnoprávny záväzkový vzťah, pretože daň je uložená jednostranne 

a autoritatívne štátom ( prípadne iným verejnoprávnym subjektom), je nenávratná a 

neekvivalentná a povinnosť zaplatiť ju má kogentnú povahu“.12  

Daňový poriadok taxatívne vymedzuje prípady, kedy správca dane vyrubí úrok 

z omeškania, to znamená, že ide o situáciu v dikcii § 156 ods.1, ak daňový subjekt 

nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v 

lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane. 

Ak by sme chceli zadefinovať vzorec výpočtu úroku z omeškania, tak je 

nasledovný: 

ú𝑟𝑜𝑘 𝑧 𝑜𝑚𝑒š𝑘𝑎𝑛𝑖𝑎 = 𝑑𝑙ž𝑛á 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑥
4𝑥 𝑍Ú𝑆 𝐸𝐶𝐵 

365 (366)
 𝑥𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑑𝑛í 𝑜𝑚𝑒š𝑘𝑎𝑛𝑖𝑎  

pričom: 

 dlžná suma13; 

 základná úroková sadzba ECB14; 

 počet dní omeškania15. 

Pri podaní dodatočného daňového priznania správca dane vyrubí úrok z 

omeškania z dlžnej sumy do dňa podania dodatočného daňového priznania. Úrok z 

omeškania z nezaplatenej dlžnej sumy môže správca dane vyrubiť aj priebežne. 

                                                           
12 VERNARSKÝ, M. 2014. Funkcie zodpovednosti za porušenie povinností podľa daňového poriadku. 

In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. novembra 2013,Trestnoprávna a 
administratívnoprávna zodpovednosť. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva.s.291. ISBN 978-80-8082-
777-9. 
13 predstavuje suma dane, rozdiel dane, preddavok na daň, splátka dane alebo vybraný preddavok na 

daň, daň vybraná zrážkou alebo zrazená suma na zabezpečenie dane, ktorá nebola zaplatená, 
odvedená v lehote určenej v rozhodnutí, resp. podľa osobitného predpisu alebo v správnej výške 
14 je stanovená 4-násobkom, pričom sa berie hodnota platná v deň vzniku právnej skutočnosti podľa  § 

156 ods.1 Daňového poriadku, a ak nedosiahne 15 %, tak sa bude použije ročná úroková sadzba 
15% 
15znamená, že úrok z omeškania sa vyrubuje za každý deň, pričom vyrubenie sa začína dňom 

nasledujúcim po dni splatnosti platby až do dňa platby vrátane alebo do dňa použitia daňového 
preplatku alebo vykonania kompenzácie podľa §55 Daňového poriadku alebo do dňa začatia 
reštrukturalizačného konania, avšak najdlhšie za štyri roky 
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Daňový poriadok taxatívne ustanovuje podmienky, za ktorých nie je možné 

úrok z omeškania vyrubiť, kedy opäť apeluje na rentabilitu vyrubenia sankcie. 

C. Úľava zo sankcie alebo odpustenie sankcie 

Daňový poriadok upravuje aj možnosť úľavy zo sankcie alebo odpustenie 

sankcie za explicitne stanovených podmienok. V závislosti od výšky sankcie udeľuje 

úľavu zo sankcie alebo odpustenie sankcie iný správca dane, z hľadiska 

prehľadnosti, uvádzame nasledujúcu tabuľku 1: 

Tabuľka 1: Odpustenie/úľava zo sankcie správcom dane 

Správca dane 

oprávnený na 

úľavu/odpustenie 
Výška uloženej sankcie 

Ministerstvo financií 

SR 

           Fyzická osoba, ak presiahne sumu vyššiu ako 160 000 eur 

Právnická osoba, ak presiahne sumu vyššiu ako 1 660 600 eur 

Finančné riaditeľstvo 
Fyzická osoba, ak nepresiahne sumu 160 000 eur 

Právnická osoba, ak nepresiahne sumu 1 660 600 eur 

Daňové úrady 

a Colné úrady 

Fyzická osoba, ak nepresiahne sumu 32 000 eur 

Právnická osoba, ak nepresiahne sumu 332 000 eur 

Obec bez limitu 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa § 157 Daňového poriadku 

Bezpodmienečnou podmienkou na to, aby mohla byť daňovému subjektu 

udelená úľava, je preukázanie zaplatenia dane, pre ktorú mu bola sankcia vyrubená. 

Neposlednom rade skutočnosť, na ktorú je potrebné poukázať je dvojaký 

meter v právomociach správcu dane ukladania sankcii za porušenie povinností. Obec 

ako správca dane je oprávnená ukladať za daňové delikty rádovo nižšie pokuty ako 

správca dane – orgán štátnej správy. Ani dôvodová správa k daňovému poriadku 

nevysvetľuje dôvod nižších pokút. Nie je jasné, čo tým zákonodarca, chcel 

dosiahnuť. Vysvetlením by možno mohol byť nižší výnos z daní v obci, resp. celkové 

príjmy do obecného rozpočtu. V opačnom prípade by došlo k podceneniu ochrane 

daňových príjmov obcí, ako aj ich fiškálnych záujmov prisúdením nižšej miere 

závažnosti porušeniu povinnosti daňového subjektu na úrovni obecnej samosprávy. 

Možno súhlasiť s názorom, že súčasná úprava bez právneho zdôvodnenia nie je 

akceptovateľná.16 

Záver  

Daňové delikty sú dôležitým právnym inštitútom slúžiacim správcovi dane na 

to, aby chránil fiskálne záujmy štátu, pred daňovými subjektmi, ktorý sa chcú vyhnúť 
                                                           
16 VERNARSKÝ, M. 2014. Funkcie zodpovednosti za porušenie povinností podľa daňového poriadku. 

In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. novembra 2013,Trestnoprávna a 
administratívnoprávna zodpovednosť. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva. s.289.ISBN 978-80-8082-
777-9. 



Právna sekcia 

147 
 

svojej daňovej povinnosti. Použitím základných hmotnoprávnych a procesnoprávnych 

aspektov z právnej úpravy správnych deliktov, sme identifikovali všetky dôležité 

pojmové znaky daňových deliktov. Čím môžeme skonštatovať, že daňové delikty sú 

plnohodnotným právnym inštitútom v daňovom práve, čo prispieva opäť 

k argumentom samostatnosti daňového práva ako samostatného právneho odvetvia. 
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Správne trestanie 

 

Punishments for Breach of Law 

 

Eva Sihelniková 

Abstract: 

The article dealing with Punishments for Breach of Law intends to provide the 

definitions of fundamental notions related to the issue such as administrative breach 

of law, offence, punishment, it also aims at giving a short analysis of the particular 

categories of breach of law. 

By means of comparative method applied in the article, a comparison with penal law 

has been applied in the article pointing out at particular similarities between judicial 

offence and breach of law as well as at the differences between the given categories 

of offences. 

Keywords: punishment for breach of law. breach of law. Offence 

 

Úvod 

Správne trestanie je súčasťou verejnej správy, pričom v súčasnosti sa tejto 

oblasti venuje zvýšená pozornosť. Jej zložitosť je daná rozsahom a značnou 

diferenciáciou predpisov upravujúcich oblasť verejnej správy. V rámci svojho 

príspevku sa zameriavam na komparáciu súdnych a správnych deliktov 

a poukazujem na jednotlivé diferencie medzi uvedenými skupinami. 

Správne trestanie 

Každá osoba má v zmysle platných právnych noriem záväznú povinnosť 

dodržiavať právo. S prípadmi, v ktorých dôjde k porušeniu uvedenej povinnosti spája 

právny poriadok nástup zodpovednosti takejto osoby, pričom rozlišujeme viaceré 

druhy zodpovednosti.  

Ak sa osoba, ktorá porušila svoju povinnosť, týmto dopustí verejnoprávneho 

deliktu, dochádza zo strany orgánov verejnej moci k uplatneniu trestnoprávnej alebo 

administratívnoprávnej zodpovednosti. V závislosti od skutočnosti, či došlo 

k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu diferencujeme súdne a správne 

trestanie. Od tohto kritéria následne závisí aj to, či budú v danej veci konať 

a rozhodovať súdy alebo správne orgány. Súdnym trestaním sa teda rozumie 

trestanie za súdne delikty a správnym trestaním, analogicky zasa trestanie za delikty 

správne. V uvedenom kontexte je trestaním rozhodovanie orgánov verejnej moci 

o vine a treste za spáchané delikty.1  

                                                           
1 MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 6. Aktualizované vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, 

s. r. o., 2012. s. 247. ISBN 978-80-89447-74-9 
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Je potrebné uviesť, že často sa hranice medzi súdmi a správnymi deliktmi 

stierajú, nakoľko v jednotlivých štátoch môže byť rovnaké, resp. obdobné konanie 

posudzované a následne právne kvalifikované odlišne. Tzn., že konanie, ktoré je 

v jednom štáte ,,len“ správnym deliktom, môže byť v právnom poriadku iného štátu 

kvalifikované ako trestný čin a naopak. Na isté spoločné znaky poukazuje aj 

judikatúra:    ֦ Trestnosť správnych deliktov sa riadi obdobnými princípmi ako trestnosť 

trestných činov. Je to napríklad vylúčenie súbehov správnych deliktov tam, kde sa 

jedná o pokračujúci, hromadný alebo trvajúci delikt, pre trestnosť jednania musí byť 

naplnená aj materiálna stránka, Krajná núdza je stavom vylučujúcim protiprávnosť 

jednania naplňujúceho formálne znaky deliktu.“2 

Ako to už vyplýva zo samotného názvu, o súdnych deliktoch rozhodujú 

v Slovenskej republike súdy. Právna úprava uvedenej skupiny deliktov je obsiahnutá 

v Trestnom zákone. V zmysle ustanovenia § 8 Trestného zákona sa trestným činom 

rozumie protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone. 

V ustanovení § 9 predmetného zákona sa uvádza, že trestný čin je prečin a zločin. 

Subkategóriou zločinu je obzvlášť závažný zločin, tento je upravený v ustanovení § 

11 ods. 3 Trestného zákona. Pri rozlišovaní medzi uvedenými druhmi trestných činov 

má jednak zavinenie a taktiež výška trestnej sadzby, ktorá je uvedená v osobitnej 

časti Trestného zákona pri každom trestnom čine. 

Druhou spomenutou kategóriou sú správne delikty. Pre označenie danej 

skupiny býva často používaný aj pojem mimosúdne delikty. Na rozdiel od trestných 

činov, ktoré sú obsiahnuté len v jedinom kódexe trestného práva hmotného – 

Trestnom zákone, nie je právna úprava správnych deliktov zjednotená. Za dôvod 

možno považovať najmä rôznorodosť verejnej správy. Právny úprava správnych 

deliktov je teda v súčasnosti v našom právnom poriadku súčasťou veľkého množstva 

právnych predpisov.  

Pri komparácii so súdnymi deliktmi je zrejmá aj skutočnosť, že na rozdiel od 

trestného činu, ktorého legálna definícia sa nachádza v druhom oddiely prvého dielu, 

prvej hlavy všeobecnej časti Trestného zákona, právny poriadok Slovenskej 

republiky neobsahuje presnú definíciu pojmu správny delikt. Túto možno nájsť 

v literatúre:    ֦ Správny delikt je protiprávne konanie subjektu verejnej správy, ktorého 

znaky sú uvedené v administratívnoprávnej norme, späté s hrozbou uloženia 

administratívnoprávnej sankcie alebo trestu.“ 3  

Táto definícia obsahuje znaky správneho deliktu, medzi ktorí sa zaraďujú 

protiprávnosť konania subjektu, zodpovedný subjekt, prítomnosť znakov skutkovej 

podstaty priestupku a jeho sankcionovateľnosť. Posledným znakom správneho 

deliktu je zavinenie, avšak tento znak nie je prítomný vždy, nakoľko náš právny 

poriadok pozná aj skutkové podstaty správnych deliktov, pri ktorých sa zavinenie 

                                                           
2 Rozsudok Nejvyššího správního soudu ze dne 31.05.2007, sp. zn. 8 As 17/2007 – 135. Prevzaté z: 

POTÁSCH, P.: Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov. Žilina/Bratislava: 
Eurokódex/Paneurópska vysoká škola, 2011, s. 48, ISBN 978-80-89447-53-4 
3 HAŠANOVÁ, J.: Správne právo. Všeobecná a osobitná časť. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo 

Slovenskej akadémie vied, 2011. s. 66. ISBN 978-80-224-1176-9 
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neskúma. Jedná sa napr. o delikty spáchané právnickými osobami. Uvedené súvisí 

s absenciou vôľového aspektu. 

Právne delikty sa v Slovenskej republike členia na priestupky a iné správne 

delikty. Na rozdiel od pojmu správny delikt je definícia pojmu priestupok legálnou 

súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Predmetná definícia je 

obsiahnutá priamo v ustanovení § 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov. ,,Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo 

ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v 

inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych 

predpisov, alebo o trestný čin.“ V odseku 2 uvedeného ustanovenia sú uvedené 

prípady, v ktorých konanie, ktoré síce spĺňa znaky priestupku, priestupkom nie je. 

Jedná sa o dva prípady a to jednak ak niekto svojím konaním odvracia priamo 

hroziaci útok na záujem chránený zákonom, pričom tak musí urobiť primeraným 

spôsobom. Alebo v druhom prípade takýmto konaním odvracia nebezpečenstvo 

priamo hroziace záujmu chránenému zákonom. Okrem primeranosti musia byť 

splnené aj ďalšie podmienky a to, že  konaním nebol spôsobený zrejme rovnako 

závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto nebezpečenstvo nebolo možné v danej 

situácii odstrániť inak. Berie sa teda do úvahy hľadisko primeranosti a subsidiarity. 

V rámci komparácie so súdnymi deliktami možno poukázať na skutočnosť, že sa 

jedná o obdobné znaky, aké má konanie v nutnej obrane a v krajnej núdzi uvedené 

v ustanovení § 24 a 25 Trestného zákona. 

Aby mohlo byť určité konanie označené ako priestupok, musí napĺňať ako 

formálne, tak aj materiálne znaky. Formálny znak priestupku je naplnený, ak 

konanie, ktoré má byť za priestupok označené napĺňa znaky skutkovej podstaty 

priestupku. Skutková podstata priestupku má rovnaké znaky ako je tomu pri 

skutkovej podstate trestného činu, teda subjekt, subjektívnu stránku, objekt 

a objektívnu stránku. Pričom správny orgán je povinný skúmať, či došlo k ich 

naplneniu.4 

Pokiaľ ide o materiálny znak priestupku, za ten je označovaná spoločenská 

škodlivosť zavineného protiprávneho konania.5 

Skutočnosť, že legálna definícia pojmu správny delikt v Slovenskom právnom 

poriadku absentuje je daná do istej miery aj ,,mimoriadnou rôznorodosťou 

a rozsahom právnych povinností, plnenie ktorých sa vynucuje sankciou za správny 

delikt. Správne delikty postihujú zásadne orgány verejnej správy. Cieľom 

vyvodzovania administratívno-právnej zodpovednosti je zabezpečiť bezporuchovú 

správu verejných vecí.“6  

Vzhľadom na vysoký stupeň diferenciácie právnej úpravy v oblasti správneho 

práva je potrebné uviesť, že právna teória rozlišuje viaceré druhy správnych deliktov 

a to:  

                                                           
4 MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 6. Aktualizované vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, 

s. r. o., 2012. s. 263. ISBN 978-80-89447-74-9 
5 POTÁSCH, P.: Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov. Žilina/Bratislava: 

Eurokódex/Paneurópska vysoká škola, 2011, s. 63, ISBN 978-80-89447-53-4 
6 http://www.epi.sk/odborny-clanok/Charakteristika-zodpovednosti-vo-verejnej-sprave.htm  

http://www.epi.sk/odborny-clanok/Charakteristika-zodpovednosti-vo-verejnej-sprave.htm
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- Iné správne delikty fyzických osôb postihované na základe zavinenia  

- Správne delikty právnických osôb 

- Správne delikty fyzických osôb postihované zásadne bez zavinenia 

- Správne disciplinárne delikty 

- Správne poriadkové delikty7 

Do prvej z uvedených kategórií spadá také konanie fyzickej osoby, ktoré 

nenapĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu a ani nie je priestupkom v zmysle 

zákona o priestupkoch. Samozrejme musí byť ako základný znak prítomná pri 

takomto konaní protiprávnosť. Historicky sa viazali skôr na konkrétnu oblasť, ktorou 

boli priestupky pracovníkov alebo funkcionárov. Ich právna úprava je v súčasnosti 

značne rôznorodá a na konanie o nich sa spravidla nepoužije zákon o priestupkoch. 

Ak by sa uvedený predpis na konanie o tomto skutku mal použiť, jednalo by sa 

o analógiu, nie o vzťah subsidiarity. Uvedené tvrdenie vyplýva z rozhodnutia 

českého súdu sp. zn. SJS 835/2001.8 

 Pri správnych deliktoch právnických osôb je potrebné poukázať na 

skutočnosť, že pri tomto ,,type“ deliktov sa neskúma zavinenie. Subjektom môže byť 

len právnická osoba a povinnosť poruší fyzická osoba, ktorá je oprávnená za túto 

právnickú osobu konať. Spravidla vykonáva funkciu štatutárneho orgánu alebo je 

jeho členom. Jej konanie sa pričíta právnickej osobe. 

 Správne delikty fyzických osôb postihované bez ohľadu na zavinenie sú 

deliktami podnikajúcich fyzických osôb a zvyknú byť zaraďované do jednej skupiny 

s deliktami právnických osôb. Objektívna zodpovednosť je v otázke deliktov 

postihovaných bez ohľadu na zavinenie daná skutočnosťou, že fyzická osoba má 

oprávnenie na podnikanie. V právnej úprave sa teda kladie dôraz na charakter 

činnosti. Z uvedeného vyplýva, že na to, aby sa pri posudzovaní deliktu fyzickej 

osoby neprihliadalo na otázku zavinenia, musí byť takáto osoba jednak oprávnená 

na podnikanie a jednak sa musí deliktu dopustiť pri výkone svojej podnikateľskej 

činnosti, alebo v súvislosti s ňou.9 

 Správne disciplinárne delikty sú tvorené dvomi subkategóriami 

a disciplinárnymi deliktami, ktoré majú súkromnoprávny charakter a disciplinárnymi 

deliktami verejnoprávneho charakteru. Správnych disciplinárnych deliktov sa môže 

dopustiť len určitý typ fyzických osôb. Tieto osoby sú v služobnom pomere, alebo 

majú členských vzťah založený prejavom vôle takejto osoby, alebo sa jedná o iné 

verejnoprávne postavenie.10 

 Poslednú z uvedených skupín tvoria správne poriadkové delikty. Tieto sa od 

ostatných spomenutých druhov deliktov odlišujú tým, že ich možno označiť za delikty 

procesné. Dochádza k nim teda v priebehu konkrétneho právneho rozhodovacieho 

                                                           
7 http://www.epi.sk/odborny-clanok/Charakteristika-zodpovednosti-vo-verejnej-sprave.htm  
8POTÁSCH, P.: Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov. Žilina/Bratislava: 

Eurokódex/Paneurópska vysoká škola, 2011, s. 202, ISBN 978-80-89447-53-4 
9 http://www.epi.sk/odborny-clanok/Charakteristika-zodpovednosti-vo-verejnej-sprave.htm  
10 POTÁSCH, P.: Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov. Žilina/Bratislava: 

Eurokódex/Paneurópska vysoká škola, 2011, s. 211, ISBN 978-80-89447-53-4 

http://www.epi.sk/odborny-clanok/Charakteristika-zodpovednosti-vo-verejnej-sprave.htm
http://www.epi.sk/odborny-clanok/Charakteristika-zodpovednosti-vo-verejnej-sprave.htm
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procesu v oblasti verejnej správy, ktorý je objektom tohto druhu deliktov. 11 Sankciou 

je najčastejšie uloženie poriadkov pokuty, pričom správny orgán ňou vynucuje 

splnenie povinnosti zodpovedného subjektu. Subjektom je spravidla fyzická osoba, 

avšak uloženie sankcie za tento druh deliktu nie je vylúčené ani pri právnickej osobe. 

Za isté špecifikum možno považovať, že správny orgán môže sankciu ukladať 

opakovane. Je však potrebné uviesť, že napriek možnosti zopakovať uloženie 

sankcie, je stanovené určité obmedzenie, ktoré spočíva najčastejšie v určení 

celkovej výšky, ktoré môže súčet takto ukladaných pokút dosiahnuť. 12  

V nadväznosti na uvedené by som chcela poukázať na skutočnosť, že vo 

veciach správnych deliktov rozhodujú v prvom stupni správne orgány, avšak v rámci 

preskúmavacieho konania sa na rozhodovaní o správnych deliktov podieľajú súdy. 

Toto konanie zatiaľ stále upravuje zákon č. 99/193 Zb. Občiansky súdny poriadok, 

v piatej časti s názvom Správne súdnictvo. Od 1. júna 2016 nadobúda účinnosť 

zákon. č. 162/2015 Z. z. zo dňa 21. mája 2015, Správny súdny poriadok. 

V zmysle ustanovenia § 244 ods. 1 piatej časti v súčasnosti platného 

Občianskeho súdneho poriadku, súdy v rámci svojej právomoci preskúmavajú najmä 

zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy. Takéto súdne konanie začína na 

základe žaloby alebo opravného prostriedku. 

Občiansky súdny poriadok ďalej uvádza, na rozhodnutia ktorých orgánov sa 

vzťahuje revízna právomoc súdov. V zmysle ustanovenia § 244 ods. 2: 

,,preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy, 

orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších 

právnických osôb, ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o 

právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy“ 

Skutočnosť, že súdy sa v zmysle nášho platného právneho poriadku 

zúčastňujú na rozhodovaní o správnych deliktoch, resp., že im je v tejto oblasti 

zverená revízna právomoc, možno považovať uskutočňovanie práva na súdnu a inú 

právnu ochranu pred nezákonnosťou rozhodovania správneho orgánu tak, ako je 

zakotvené v čl. 46 ods. 2 zák. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky.13 

Vychádzajúc z vyššie uvedenej definície trestania možno povedať, že 

správnym trestaním sa rozumie rozhodovanie správneho orgánu o správnom delikte 

a o správnom trestne za spáchaný delikt. Je potrebné poukázať na istú diferenciu 

medzi rozhodovaním o súdnom delikte a o delikte správnom a to z toho dôvodu, že 

správne orgány, na rozdiel od súdov, nerozhodujú o vine za spáchaný skutok. Toto 

tvrdenie vychádza z uplatňovania tzv. objektívnej zodpovednosti, ktorá sa 

v správnom práve uplatňuje, nakoľko nie vždy pristupuje správny orgán, ktorý 

v danej veci koná k skúmaniu viny. V týchto prípadoch správnemu orgánu postačuje 

preukázanie porušenia právnej povinnosti a nie zavinenia. Uvedené sa spája najmä 

s konaniami, v ktorých sú sankcie ukladané právnickým osobám, nakoľko zavinením 

                                                           
11 http://www.epi.sk/odborny-clanok/Charakteristika-zodpovednosti-vo-verejnej-sprave.htm 
12 MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 6.Aktualizované vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, 

s. r. o., 2012. s. 295. ISBN 978-80-89447-74-9 
13 MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 6. Aktualizované vyd. Bratislava: 

EUROKÓDEX, s. r. o., 2012. s. 247. ISBN 978-80-89447-74-9 

http://www.epi.sk/odborny-clanok/Charakteristika-zodpovednosti-vo-verejnej-sprave.htm
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sa rozumie vnútorný psychický vzťah páchateľa ku konaniu a ním spôsobeným 

následkom.14 

Správne orgány teda vyvodzujú administratívnoprávnu zodpovednosť voči 

páchateľovi správneho deliktu.  Jedna z diferencií medzi súdnymi a správnymi 

deliktmi spočíva v osobe páchateľa. V zmysle platnej právnej úpravy môže byť zatiaľ 

páchateľom trestného činu len fyzická osoba. Tak je to i v prípade priestupku. 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov môže byť páchateľom len osoba, ktorá dovŕšila pätnásty rok svojho veku. 

V rámci komparácie s Trestným zákonom dávam do pozornosti, že v zmysle odseku 

dva predmetného ustanovenia je vylúčená trestná zodpovednosť páchateľa, ktorý 

pre duševnú poruchu prítomnú v čase spáchania činu, nemohol rozpoznať, že sa 

jedná o porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného zákonom. Toto platí aj 

v prípade, ak takáto osoba nemohlo ovládať svoje konanie. Avšak v zmysle 

predmetného ustanovenia nie je vylúčená zodpovednosť osoby, ktorá si tento stav 

privodila požitím alkoholu, alebo inej návykovej látky. Obdobne je v ustanovení § 23 

Trestného zákona upravená otázka nepríčetnosti, avšak s tým rozdielom, že situácia 

keď je stav nepríčetnosti privodený požitím alebo aplikáciou návykovej látky nie je 

upravená priamo v ustanovení týkajúcom sa nepríčetnosti, ale v ustanovení § 363 

v rámci skutkovej podstaty trestného činu Opilstva.  

Zodpovednosť za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe sa uplatní 

voči tomu, kto za právnickú osobu konal, alebo mal konať.  

Podľa právneho stavu de lege lata môže byť páchateľom trestného činu ešte 

stále len fyzická osoba, avšak v minulom roku bol prijatý zákon o trestnej 

zodpovednosti právnických osôb. Účinnosť by mal nadobudnúť dňa 01.júla 2016. 

V novom zákone je upravená otázka trestnej zodpovednosti právnických osôb, 

vedenie trestného konania voči týmto osobám, ako aj druhy trestov a ich ukladanie 

právnickým osobám.15 Právnická osoba môže byť subjektom iného správneho 

deliktu. Základné vymedzenie právnických osôb je predmetom občianskeho práva, je 

obsiahnuté v ustanovení § 18 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov.  

V záverečnej časti môjho vstupu by som sa rada venovala konaniu 

o priestupkoch. Konanie o priestupkoch je upravené jednak v zákone o priestupkoch 

a subsidiárne sa naň použije správny poriadok, nakoľko predmetný zákon 

o priestupkoch neobsahuje v danej oblasti komplexnú právnu úpravu. V rámci 

komparácie s trestným poriadkom, možno poukázať na skutočnosť, že základné 

zásady priestupkového konania sú zhodné s niektorými zásadami obsiahnutými 

v ustanovení § 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. Jedná sa napríklad 

o zásadu stíhania len zo zákonných dôvodov, zásadu prezumpcie neviny, zásadu 

legality, zásadu ne bis in idem a taktiež o zásadu oficiality. Táto sa však nemusí 

uplatniť vo všetkých prípadoch. Výnimku predstavujú tzv. návrhové priestupky, 

                                                           
14 MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 6. Aktualizované vyd. Bratislava: 

EUROKÓDEX, s. r. o., 2012. s. 249. ISBN 978-80-89447-74-9 
15 http://www.epi.sk/odborny-clanok/navrh-zakona-o-trestnej-zodpovednosti-pravnickych-osob-1.htm  

http://www.epi.sk/odborny-clanok/navrh-zakona-o-trestnej-zodpovednosti-pravnickych-osob-1.htm
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o ktorých správny orgán koná a rozhoduje len na návrh dotknutej osoby. V týchto 

prípadoch teda nebude postupovať ex offo.   

Orgány, ktoré priestupky prejednávajú sú v zmysle ustanovenia § 52 ods. 1 

a 2 Obvodné úrady a orgány Policajného zboru. O priestupkoch môžu rozhodovať aj 

iné orgány, ak to ustanovuje osobitný zákon. V tom prípade môže ísť napríklad 

o Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, alebo Štátny ústav na kontrolu 

liečiv. Vo veciach priestupkov taktiež konajú a rozhodujú aj obce a samosprávne 

kraje.16 Z uvedeného vyplýva, že vecná príslušnosť bude závisieť od ,,druhu“ 

spáchaného priestupku. V prípade, že by vo veci konal a rozhodol absolútne vecne 

nepríslušný orgán, bude jeho rozhodnutie nulitné.  

Pre miestu príslušnosť je v zmysle ustanovenia § 55 rozhodujúce, kde sa 

skutok stal. Kritérium miesta, kde sa páchateľ zdržiava, resp. miesta jeho 

posledného trvalého pobytu sa použije až v prípade, že bol priestupok spáchaný 

občanom SR v cudzine. To isté platí, ak sa jedná o cudzinca s trvalým pobytom na 

území Slovenskej republiky, alebo ak nemožno spoľahlivo zistiť miesto, kde bol 

skutok spáchaný. Zákon o priestupkoch ráta aj s možnosťou zmeny miestnej 

príslušnosti. A to z dôvodu uľahčenia prejednania priestupku, alebo z iného 

dôležitého dôvodu.  

Účastníkom priestupkového konania je vždy osoba obvinená z priestupku. Do 

uvedeného postavenia sa dostáva od toho momentu, keď správny orgán voči nej 

uskutočnil prvý úkon. Účasť poškodeného na konaní je spojená s prejednávaním 

náhrady majetkovej škody.    ֦ Poškodeným je fyzická alebo právnická osoba, ktorej 

bola priestupkom spôsobená škoda a ktorá si uplatnila nárok na jej náhradu v konaní 

o priestupku.“17 Aj v tomto prípade je možné poukázať na podobnosť s trestným 

konaním. Konanie, v ktorom sa prejednáva a rozhoduje o nároku poškodeného sa 

nazýva adhéznym konaním a prebieha súčasne s konaním o priestupku, pričom 

poškodený môže podať odvolanie len proti tej časti rozhodnutia, ktoré sa týka 

náhrady škody. V prípade, že by škoda nebola preukázateľne zistená, odkáže 

správny orgán poškodeného na konanie pred súdom, alebo iným príslušným 

orgánom. 

 V trestnom konaní sa stretávame s tzv. zúčastnenou osobou. Jedná sa 

o osobu, ktorej sa môže týkať zhabanie veci. Ekvivalent takejto osoby nachádzame 

aj v konaní o priestupku, avšak literatúra pomenovanie zúčastnená osoba 

nepoužíva.  

Na rozdiel od trestných činov, o ktorých sa koná ex offo sa v právnom 

poriadku Slovenskej republiky nachádzajú aj návrhové delikty. V zmysle ustanovenia 

§ 68 sa tieto priestupky prejednávajú len na návrh postihnutej osoby alebo jej 

zákonného zástupcu alebo opatrovníka. Účastníkom konania je teda v prípadoch, 

kedy sa prejednáva tento druh deliktov, aj navrhovateľ.  

                                                           
16 MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 6. Aktualizované vyd. Bratislava: 

EUROKÓDEX, s. r. o., 2012. s. 276. ISBN 978-80-89447-74-9 
17 MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 6. Aktualizované vyd. Bratislava: 

EUROKÓDEX, s. r. o., 2012. s. 277. ISBN 978-80-89447-74-9 
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V Českej právnej úprave došlo k zmene v súvislosti s úkonmi správnych 

orgánov pred začatím konania o priestupkoch a to tak, že štádium tzv. objasňovania 

priestupkov bolo nahradené inštitútom súčinnosti správneho orgánu. V našom 

právnom poriadku zostalo toto štádium zachované a v rámci neho správny orgán 

obstará podklady pre rozhodnutie o tom: 

- či sa skutok stal, ktorý je priestupkom, 

- či ho spáchala podozrivá osoba,  

- či zaň bude uložená sankcia  

- ochranné opatrenie 

- a taktiež či bude páchateľ zaviazaný na náhradu škody18 

Aj v súvislosti s uvedenými otázkami možno vnímať istú podobnosť s trestným 

konaním. 

 Ak správny orgán začne konanie, postupuje už z úradnej povinnosti 

a vykonáva všetky úkony smerujúce k vydaniu rozhodnutia. Ak sa koná o návrhovom 

priestupku, navrhovateľ môže svojím dispozičným úkonom, ktorým je spätvzatie 

návrhu, spôsobiť zastavenie konania.  

 Konanie sa skončí vydaním rozhodnutia, ktoré taktiež musí obsahovať 

náležitosti vyžadované Správnym poriadok a to výrok, odôvodnenie a poučenie.   
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Daňová licencia v kontexte nálezu Ústavného súdu 

Slovenskej republiky
1

 

 

Tax license in the context of the decision of the 

Constitutional court of the Slovak republic 

 

Ivana Straková 

Abstract: 

Maintaining constitutionality is one of the fundamental principles of democratic 

legal state. The Constitutional Court of the Slovak Republic is entitled on that as an 

independent judicial body for protection of constitutionality. Its decisions are crucial 

for the legal- application practice. Among the decisions of the Constitutional Court it 

has an important place deciding of the compliance of legislation. In November 2015 

was published significant decision of the Constitutional Court of the Slovak Republic, 

concerning the regulation and the introduction of tax licenses into our legal order. 

The post will therefore focus on the analysis of the decision of the Constitutional 

Court, and in particular its importance in relation to the legislation of tax licenses of 

legal person. 

 

Keywords: tax license, the constitutional court, the compliance of legislation 

 

Úvod 

Základným predpokladom demokratického právneho štátu je vo všeobecnosti 

princíp ústavnosti. Podstatným obsahom tohto princípu je potreba zabezpečiť súlad 

právneho poriadku štátu s ústavou.2 Práve ústavné súdnictvo predstavuje nástroj, 

prostredníctvom ktorého sa majú realizovať princípy demokratického právneho štátu, 

deľba moci a účinnosť ochrany základných práv a slobôd. Ako základ inštitúcie 

ústavného súdu možno považovať právnu kvalitu ústavy a dôveru vo funkciu deľby 

moci a funkciu ochrany práv ústavného súdnictva.3 

Ústava Slovenskej republiky4 vymedzuje v článku 124 Ústavný súd 

Slovenskej republiky ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti. Vo svojich 

ďalších článkoch vymedzuje právomoc tejto inštitúcie, tiež základné otázky 

organizácie a postavenia jeho sudcov. Podrobnosti jeho organizácie, spôsobu 

konania a rozhodovania upravuje zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného 

                                                           
1 Tento príspevok vznikol ako čiastkový výstup z riešenia grantového projektu VEGA č.1/0375/15 

„Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, 
obchodného a trestného práva)“. 
2 PALÚŠ, Igor – SOMOROVÁ, Ľudmila. 2010. Štátne právo Slovenskej republiky. Košice : Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2010, s. 408. 
3 BRÖSTL, A. a kol. 2013. Ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň : Aleš Čeněk. 2013, s. 302. 
4 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR“). 
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súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení 

neskorších predpisov.  

Význam rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej 

len „Ústavný súd SR“) nemožno spochybňovať, čo zvýrazňuje aj skutočnosť, že 

v rámci tejto činnosti možno Ústavný súd SR považovať za tvorcu práva, a to ako v 

prípade výkonu právomoci podľa článku 125 Ústavy SR, tak v prípade výkonu 

právomoci podľa článku 128 Ústavy SR. Vyhlásením spomenutých rozhodnutí 

Ústavného súdu SR v  publikačnej norme, sa z rozhodnutí stávajú pramene práva, 

ktoré buď vo finále derogujú iný prameň práva alebo sa zaraďujú medzi doteraz 

platné pramene práva. Uznáva sa téza, že ak na základe rozhodnutia Ústavného 

súdu SR stratí platnosť jedna alebo viac právnych noriem, dochádza k síce 

negatívnej, ale predsa len tvorbe práva.5 Teda rozhodnutie o súlade právnych 

predpisov je spôsobilé vyvolať významné právne účinky, a to v prípade vyslovenia 

nesúladu určitých právnych predpisov Ústavným súdom SR, čo má ďalekosiahle 

účinky, keďže takýto nesúladný právny predpis alebo ustanovenie sa ďalej v praxi 

nesmie uplatňovať.  

V rámci tejto rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR ma zaujalo jedno 

rozhodnutie, ktoré Ústavný súd SR prijal v novembri 2015, a ktoré sa týkalo 

daňových licencií, a to práve z hľadiska už spomínaného významu rozhodnutí 

Ústavného súdu SR. Zaujalo preto, lebo Ústavný súd SR už vo svojom 

predchádzajúcom rozhodnutí6 uviedol, že ústavné súdy do sféry právnej regulácie 

daní a odvodov „zasahujú v rámci ústavného prieskumu len celkom výnimočne, a to 

predovšetkým vtedy, ak je napadnutá právna úprava prejavom svojvôle 

zákonodarcu, príp. predstavuje intenzívny zásah do sféry hodnôt chránených 

ústavou, osobitne všeobecných ústavných princípov a tiež ľudských práv a 

základných slobôd“. Zavedenie daňovej licencie do právneho poriadku Slovenskej 

republiky (ďalej aj „SR“) už od začiatku vyvolávalo určité pochybnosti a diskusie, čo 

je aj dôvodom prečo bolo predmetom preskúmavania Ústavným súdom SR. 

Cieľom tohto príspevku bude bližšia analýza nálezu Ústavného súdu SR 

vedeného pod spisovou značkou PL. ÚS 14/2014, ktorý sa týka daňovej licencie, 

a tiež jeho právnych dôsledkov pre uplatňovanie inštitútu daňovej licencie v praxi. 

Príspevok upozorňuje len na určité body, ktoré Ústavný súd SR vyslovil vo svojom 

náleze, a ktoré sú významné vo vzťahu k právnej úprave daňovej licencie.  

1. Úprava daňovej licencie v právnom poriadku SR 

Daňová licencia je v súčasnosti upravená v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), a to v 

§46b s názvom „Daňová licencia právnickej osoby“. Do právneho poriadku SR bol 

tento inštitút zavedený s účinnosťou od 1.1.2014, a to zákonom č. 463/2013 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

                                                           
5 Bližšie: MARTAUS, J. 2015. Legálny výklad ústavy a ústavných zákonov ústavným súdom podľa čl. 

128 ústavy a jeho legitimita. In: Historia et Theoria Iuris, roč. 7, 2015, č. 1, s. 67. 
6 Nález Ústavného súdu SR zo dňa 22.1.2014, sp. zn. PL. ÚS 5/2012. 
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predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 

463/2013 Z. z.“). Daňová licencia bola prijatá ako jedno z opatrení na zamedzenie 

daňovým únikom na dani z príjmov právnickej osoby, a to v súvislosti so zámerom 

vlády SR viesť nekompromisný, koncepčný a systematický boj proti daňovým 

únikom.7  

Zákon o dani z príjmov charakterizuje daňovú licenciu ako minimálnu daň. 

Minimálnou daňou možno rozumieť výšku dane, ktorá musí byť vybratá od 

daňovníka ako najnižšie prípustná, a to bez ohľadu na výšku základu dane či 

zaradenie daňovníka do skupín pre výpočet dane.8  

Daňovú licenciu ako tzv. minimálnu daň je povinný platiť daňovník - právnická 

osoba, a to za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom jeho reálna daňová povinnosť 

vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie ustanovená 

v zákone o dani z príjmov, a rovnako daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu. 

Čo sa týka výšky daňovej licencie, ktorú je daňovník povinný platiť, tá je 

ustanovená v závislosti od ročného obratu daňovníka9 a od skutočnosti, či daňovník 

k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je alebo nie je platiteľom dane z pridanej 

hodnoty (ďalej len „DPH“). V súlade s uvedeným je daňová licencia ustanovená vo 

výške 480 eur, 960 eur a 2 880 eur.10 

Zákon o dani z príjmov takto ustanovenú výšku daňovej licencie znižuje na 

polovicu, a to u daňovníka, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vo 

fyzických osobách so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 

20% z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických 

osobách podľa osobitného predpisu11.  

Povinnosť platiť daňovú licenciu nie je absolútna. Zákon ustanovuje aj 

výnimky z platenia daňovej licencie, a teda daňovú licenciu nebude platiť: 

- novovzniknutý daňovník za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem 

daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie, 

- daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, verejná obchodná 

spoločnosť a Národná banka Slovenska, 

- daňovník, ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu a chránené pracovisko podľa § 55 

zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

- za zdaňovacie obdobia, kedy daňovník vstúpil do likvidácie alebo bol na 

daňovníka vyhlásený konkurz, a rovnako pri zrušení daňovníka zamietnutím 

návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 

                                                           
7 Možno uviesť, že takéto opatrenie sa uplatňuje vo viacerých krajinách, ako napríklad v Rakúsku, 

Francúzsku, Belgicku, Maďarsku, USA, Kanade a pod., avšak v rôznych formách  (napr. ako 
minimálna sadzba, minimálna suma, obmedzenie uplatnenia strát). 
8 BABČÁK, V. 2015. Daňové právo na Slovensku. Bratislava : EPOS. 2015, s. 134. 
9 Zákon o dani z príjmov priamo neustanovuje definíciu ročného obratu, ale odkazuje na § 6 ods. 4 

zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
10 Bližšie pozri §46b ods. 2 zákona o dani z príjmov. 
11 Týmto osobitným predpisom je Vyhláška Štatistického úradu SR č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva 

Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení neskorších predpisov.  
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S účinnosťou od 1.1.2016 bolo novelou zákona o dani z príjmov doplnené, že 

daňovú licenciu nebude platiť ani daňovník, ktorým je pozemkové spoločenstvo, ak 

dosahuje len príjmy z činností podľa zákona o pozemkových spoločenstvách a jeho 

ročný obrat neprevyšuje 10 000,- eur (toto ustanovenie bolo zavedené, pretože do 

tejto novely boli pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou povinné platiť 

daňovú licenciu z dôvodu, že tieto sa od januára 2008 nepovažujú za daňovníkov, 

ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie a zdaňujú sa ako bežné 

podnikateľské subjekty), a tiež daňovník počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom 

podal návrh na zrušenie bez likvidácie okrem situácie, keď imanie prechádza na 

právneho nástupcu. 

Zákon v rámci daňovej licencie upravuje aj splatnosť daňovej licencie12 

a možnosť započítania kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou 

vypočítanou v daňovom priznaní na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov 

na daň, a to najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích 

obdobiach, ktoré nasledujú po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia 

zaplatená. Započítať však možno len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje 

sumu daňovej licencie. Taktiež zákon konkretizuje aj spôsob uplatňovania daňovej 

licencie v prípade zúčtovania preddavkov na daň a jej výpočet za zdaňovacie 

obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych 

mesiacov. 

2. K nálezu Ústavného súdu SR- PL. ÚS 14/2014 

V rámci tejto časti príspevok bližšie objasní skutkový stav a závery, ktoré 

Ústavný súd SR vyslovil vo svojom náleze vedenom pod už spomínanou spisovou 

značkou (ďalej aj „nález“). 

V marci 2014 bol Ústavnému súdu SR doručený návrh skupiny 35 poslancov 

Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „skupina poslancov“ alebo 

„navrhovatelia“) na začatie konania podľa článku 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR. 

V tomto návrhu skupina poslancov namietla nesúlad § 46b13 a § 52za ods. 8 a 914 

zákona o dani z príjmov v znení zákona č. 463/2013 Z. z., a to s článkami 35 ods. 

115 v spojitosti s článkom 13 ods. 316 a 417 a článkom 55 ods. 218 Ústavy SR, ako aj 

s článkami Listiny základných práv a slobôd, ktoré upravujú obdobné základné 

práva.  

                                                           
12 Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového 

priznania. 
13 V tomto paragrafe je upravená daňová licencia právnickej osoby. 
14 Tento paragraf upravuje predchodné ustanovenia vo vzťahu k pôsobnosti daňovej licencie. 
15 Článok 35 odsek 1 upravuje právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, a tiež právo 

podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. 
16 „Zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré 

spĺňajú ustanovené podmienky.“ 
17 „Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto 

obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.“ 
18 „Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. Podrobnosti ustanoví zákon.“ 
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Navrhovatelia vo svojom návrhu najprv namietli ústavnosť priebehu 

legislatívneho procesu počas rokovania Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej 

len „NR SR“) o vládnom návrhu zákona č. 463/2013 Z. z. Tu uviedli, že napadnuté 

ustanovenia zákona o dani z príjmov (§ 46b a § 52za ods. 8 a 9) neboli súčasťou 

návrhu zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ale do návrhu zákona 

boli zaradené až v druhom čítaní v NR SR na základe schválenia príslušných bodov 

spoločnej správy výborov NR SR. Tieto ustanovenia majú zásadný charakter 

a navrhovatelia sa teda v návrhu domnievajú, že účelom predloženia právnej úpravy 

daňových licencií právnických osôb až v druhom čítaní v NR SR bola snaha obísť 

medzirezortné pripomienkové konanie, kde bolo možné k návrhu zákona očakávať 

množstvo zásadných pripomienok. 

K napadnutej právnej úprave navrhovatelia v podstate uviedli, že úprava 

daňových licencií vedie k obmedzeniu základného práva podnikať, ktoré je 

garantované článkom 35 ods. 1 Ústavy SR. Právo podnikať, tak ako je zakotvené 

v Ústave SR sa totiž priznáva každej osobe a je ústavnou zárukou slobody výkonu 

hospodárskej činnosti. Daňová licencia sa však vzťahuje len na právnické osoby, 

pričom fyzické osoby - podnikatelia touto novou daňovou povinnosťou nie sú 

dotknutí. Právna úprava daňovej licencie teda predstavuje takú úpravu, ktorá sa 

vzťahuje len na časť osôb (súťažiteľov), pretože fyzické osoby - podnikateľov 

neobmedzuje. Aj keď rovnosť obsahu a ochrany práva podnikať nie je absolútna, 

prípadná nerovnosť by mohla byť ústavne akceptovateľná iba v prípade, ak by bola 

objektívne a rozumne odôvodnená, teda keby sledovala legitímny cieľ a keby medzi 

daným cieľom a prostriedkami na jeho dosiahnutie existoval vzťah proporcionality. 

Taká zákonná úprava daňovej licencie, ktorá ukladá povinnosť platiť túto tzv. 

minimálnu daň iba právnickým osobám, obmedzuje hospodársku súťaž chránenú 

v zmysle článku 55 ods. 2 Ústavy SR a takáto úprava je aj v rozpore s článkom 13 

ods. 3 Ústavy SR. 

Ústavný súd SR následne návrh skupiny poslancov na začatie konania 

predbežne prerokoval na neverejnom zasadnutí pléna Ústavného súdu SR 

a uznesením rozhodol o prijatí tohto návrhu na ďalšie konanie.  

2.1 Prehovoril Ústavný súd SR 

Vo vzťahu k namietanému porušeniu Ústavy SR v priebehu 

legislatívneho procesu Ústavný súd v náleze uviedol: „nemožno preskúmať rozpor 

napadnutého zákona s ústavou (označenými článkami) iba z dôvodu, že národná 

rada určitým spôsobom porušila zákon o rokovacom poriadku, resp. že 

nepostupovala striktne podľa jeho ustanovení upravujúcich prerokovanie návrhov 

zákonov, ak sa netvrdí a nepreukáže taký chybný postup a úkony v legislatívnom 

procese, ktoré sú napadnuteľné samy osebe, bez ohľadu na vecný obsah 

napadnutého zákona“ (dané uviedol Ústavný súd SR už skôr, a to vo veci sp. zn. PL. 

ÚS 48/03). Následne Ústavný súd SR na potvrdenie toho, že pri zavedení právnej 

úpravy daňovej licencie nedošlo k porušeniu ústavnosti priebehu legislatívneho 

procesu dodal, že výbor NR SR je subjektom, ktorému Ústava SR v článku 87 ods. 1 
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výslovne priznáva právo podať návrh zákona (a teda môže navrhnúť aj doplnenie 

návrhu zákona), a tiež že „Výbor národnej rady samou skutočnosťou, že navrhne 

doplnenie návrhu zákona, sa nemôže dopustiť hrubého a svojvoľného 

nerešpektovania pravidiel zákonodarného procesu, ako to tvrdia navrhovatelia. 

Naopak, ak by v zákonodarnom procese došlo k obmedzujúcemu zásahu do práva 

zákonodarnej iniciatívy výboru národnej rady, išlo by o neústavný zásah smerujúci 

proti pravidlám demokratickej formy vlády, a preto aj k takému závažnému porušeniu 

ústavnosti, akým je porušenie materiálneho jadra ústavy.“ 

V súvislosti s namietaným porušením článku 55 ods. 2 Ústavy SR sa 

Ústavný súd SR vyjadril nasledovne. Už vo veci sp. zn. PL. ÚS 13/97 Ústavný súd 

SR uviedol, že: „Nerovnaké právne postavenie účastníkov hospodárskej súťaže by 

bolo v súlade s čl. 55 ods. 2 ústavy, ak by ho zákonodarca ustanovil vo verejnom 

záujme.... Verejný záujem na obmedzení hospodárskej súťaže nemožno 

predpokladať, ale treba ho preukázať.“ Výslovná identifikácia verejného záujmu sa 

však v štádiu tvorby práva nevyžaduje, ale stačí až jeho následná identifikácia, ak 

vzniknú pochybnosti o jeho existencii. Pritom samotný verejný záujem nemusí 

identifikovať iba NR SR, ale môže ho zistiť aj Ústavný súd SR bez pomoci NR SR, 

a preto námietka navrhovateľov, že zavedenie daňových licencií je v rozpore 

s článkom 55 ods. 2 Ústavy SR, pretože sa udialo bez konkrétneho a odôvodneného 

verejného záujmu neobstojí. Ústavný súd SR totiž ďalej konštatuje, že parlamentom 

a vládou identifikované verejné záujmy19, ktorými odôvodňujú doplnenie zákona 

o dani z príjmu o ustanovenia o daňových licenciách majú ústavnú intenzitu, ktorá 

legitimizuje zavedenie daňových licencií vo verejnom záujme.  

Ďalej Ústavný súd SR uvádza, že „na rozdiel od navrhovateľov, ktorí bez 

uvedenia dôvodov vyslovili názor, že pomocou daňových licencií nemožno 

koncepčne bojovať proti daňovým únikom, ústavný súd v tomto riešení vidí 

potenciál spôsobilý prispieť k ochrane hospodárskej súťaže, hoci nevylučuje 

ani možnosť, že prínos nebude mať zásadnú ústavnú intenzitu pre uplatnenie čl. 55 

ods. 2 ústavy. Protiústavným by sa však toto opatrenie stalo až vtedy, keď by 

obmedzovalo hospodársku súťaž, nie za predpokladu, že zásadne neprispeje k 

zvýšeniu hospodárskej súťaže.“ Toto vyvodil zo skutočnosti, že na všetkých 

relevantných trhoch v zásade pôsobia podnikatelia, ktorých možno rozdeliť do dvoch 

skupín: „takí podnikatelia, ktorí daňový základ priznajú podľa svojich skutočných 

výsledkov a z neho zaplatia daň, a podnikatelia, ktorí protiprávne alebo na hrane 

zákona, alebo aj oprávnene dane neodvedú. Tento stav okrem iného zapríčiňuje 

nerovnaký prístup na trh a nerovnaké postavenie na trhu, ktoré sa vytvára 

rozdelením podnikateľov na tých, ktorí dane riadne platia, a tých, ktorí sú oproti prvej 

skupine zvýhodnení, lebo dane neplatia, a tak si vytvárajú príležitosť na 

investovanie, aké je nedostupné podnikateľom, ktorí o svoje zdroje prišli zaplatením 

daní. Mnohí neoprávnene zvýhodnení podnikatelia tak získavajú konkurenčnú 

výhodu oproti podnikateľom podnikajúcim v súlade so zákonom.“ 

                                                           
19 Týmito verejnými záujmami sú: znižovanie priebežných deficitov verejných financií, konsolidácia 

verejného dlhu a v neposlednom rade boj proti daňovým podvodom. 
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 K namietanému porušeniu článku 35 ods. 1 Ústavy SR zaujal Ústavný súd 

SR nasledovné stanovisko: „zásah, aký sa do práva podnikať uskutočnil uzákonením 

daňových licencií, je zásahom uskutočneným pri rešpektovaní princípu legality. 

Tento zásah sleduje legitímny cieľ s racionálnym základom. Nepredstavuje pre 

podnikateľov zjavne neprimeranú záťaž. Ani nie je extrémne disproporčný v 

porovnaní so sledovaným verejným záujmom na zvýšení platobnej disciplíny 

právnických osôb – podnikateľov pri odvádzaní prostriedkov zo svojho podnikania do 

štátneho rozpočtu. Preto zavedenie daňových licencií predstavuje opatrenie 

zlučiteľné so základným právom podnikať priznaným čl. 35 ods. 1 v spojitosti s čl. 

35 ods. 2 a čl. 51 ods. 1 ústavy.“ Pretože len takýto zásah, ktorý spĺňa tu popísané 

podmienky Ústavným súdom SR možno považovať za ústavne akceptovateľný 

zásah do základného práva na podnikanie.20 

Ústavný súd SR pri vyvodení uvedeného záveru vychádzal z nasledovných 

skutočností: Daňové licencie podľa neho nepredstavujú opatrenie, ktoré je očividne 

iracionálne, svojvoľné alebo z hľadiska stanoveného rozpätia konfiškačné či 

neprimerane škrtiace. Účelom daňových licencií je reakcia zákonodarcu na 

všeobecne známu skutočnosť, ktorou je, že časť podnikateľských subjektov sa pri 

platení daní správa účelovo, neplatí dane vo výške ustanovenej daňovými zákonmi, 

ale namiesto toho dane kráti, resp. neplatí vôbec.21 

Daňové licencie majú tendenciu slúžiť na zníženie počtu a výšky jednotlivých 

daňových únikov, keď podnikateľov – právnické osoby zaťažujú povinnosťou zaplatiť 

daňovú licenciu v zákonom ustanovenej výške. Uvedený účel zavedenia daňových 

licencií síce explicitne nevyplýva z vládnej dôvodovej správy napadnutého zákona 

(ani nemohol, keďže tento inštitút bol vnesený až počas rokovania parlamentu), 

napriek tomu bol celkom jasne prítomný pri schvaľovaní napadnutej zákonnej 

úpravy. Aj v samotnej predkladacej správe vlády k pôvodnej predlohe je rovnako 

celkom jasne a určite vymedzený celkový zámer vlády viesť nekompromisný, 

koncepčný a systematický boj proti daňovým únikom. O účele prijatia/schválenia 

daňových licencií preto Ústavný súd SR nemal žiadne pochybnosti. Zákon o 

dani z príjmov ustanovil rad opatrení, ktorými umožňuje znížiť daňovú povinnosť za 

príslušné zdaňovacie obdobie o kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou 

vypočítanou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daňová 

licencia zaplatená. Pritom možnosť kompenzácie nie je prístupná iba ojedinele, 

malému počtu daňovníkov. Navyše, zákon o dani z príjmov niektoré subjekty, 

napríklad tie, u ktorých zisk nemožno očakávať (novovzniknuté alebo nezaložené na 

účely dosahovania zisku), od platenia daňovej licencie oslobodzuje. Podmienkou 

však je, aby daňovník svoje príjmy priznal a aby vykázal také výsledky svojej 

podnikateľskej činnosti, ktoré vygenerujú dostatočne vysokú daňovú povinnosť. 

Ústavný súd SR v tejto súvislosti konštatuje, že „zápočet kladného rozdielu medzi 

daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní od daňovej povinnosti 

                                                           
20 Podobne sa Ústavný súd SR vyjadril aj v súvislosti s posudzovaním iného aspektu zákona o dani z 

príjmov v náleze Ústavného súdu SR vedeného pod sp. zn. PL. ÚS 9/2014. 
21 Ústavný súd SR vychádzal z údajov sprostredkovaných v analýze dane z príjmov právnických osôb 

vyhotovenej Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. 
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predstavuje primerané ochranné opatrenie pre poctivých podnikateľov, aby 

neplatili obsahom totožnú daň dvakrát“. 

 

2.2 Odlišné stanovisko 

K nálezu bolo pripojené odlišné stanovisko, ktoré sa ale netýkalo výroku 

rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktorým nevyhovel skupine poslancov, ani 

podstatnej časti odôvodnenia. Zásadná výhrada sa dotýka len jedného bodu, ktorý 

popisuje klasifikáciu daní a poplatkov, čo je veľmi zaujímavé a dôležité, ale tento 

príspevok sa týmto už bližšie nebude zaoberať, pretože je zameraný na ústavnosť 

daňovej licencie. 

 

Záver  

V skúmanom náleze Ústavný súd SR rozhodol nasledovne: „Návrhu skupiny 

35 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky nevyhovuje.“ Dané 

rozhodnutie Ústavného súdu SR je veľmi významné vo vzťahu k daňovej licencii, 

pretože týmto Ústavný súd SR odstránil „špekulácie“ a pochybnosti o ústavnosti 

zavedenia tohto inštitútu do právneho poriadku SR.  

Vo vzťahu k daňovej licencii je v závere potrebné uviesť nasledovné: Ústavný 

súd SR vo svojom náleze nepopiera skutočnosť, že daňová licencia má schopnosť 

bojovať proti daňovým únikom. Podľa môjho názoru je však otázne, či 

v podmienkach SR je to možné týmto inštitútom dosiahnuť. To, že daňová licencia 

má tendenciu bojovať s daňovými únikmi ešte neznamená, že je toho aj reálne 

schopná. To ukáže až jej ďalšie uplatňovanie v praxi.  

Pre skvalitnenie tohto inštitútu v podmienkach SR je potrebné zvážiť spôsob 

výpočtu daňovej licencie. Pri jej výpočte je totiž dôležitý ročný obrat daňovníka, 

ktorým sa na účely stanovenia výšky daňovej licencie rozumie pri daňovom subjekte 

účtujúcom v sústave podvojného účtovníctva súhrn výnosov zo všetkých ním 

vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie a pri daňovom subjekte 

účtujúcom v sústave jednoduchého účtovníctva súhrn príjmov zo všetkých ním 

vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie. Do ročného obratu sa 

nezapočítajú náklady, resp. výdavky. Teda určitý daňový subjekt aj napriek tomu, že 

bude mať vysoký obrat (nad 500 tisíc eur), môže mať vysoké daňovo uznateľné 

výdavky presahujúce ročný obrat, bude musieť platiť daňovú licenciu (v tomto 

prípade vo výške 2 880 eur). Na druhej strane je však potrebné dodať, že zákon 

stanovuje aj možnosť započítania zaplatenej daňovej licencie v troch bezprostredne 

po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach na vlastnú daňovú povinnosť.22  

Vyvstáva tu ešte otázka, ktorá sa týka motivácie zavedenia daňovej licencie, 

a teda, či nie je snahou odstrániť podnikateľské subjekty, ktoré z dlhodobého 

                                                           
22 Porovnaj: VERNARSKÝ, M. 2015. Daňová licencia v slovenskom právnom poriadku. In: Daňové 

právo vs. daňové podvody a daňové úniky = Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion: nekonferenčný 
zborník vedeckých prác. II. diel. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2015, s. 340-
341. 
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hľadiska nedosahujú zisk? M. Vernarský v tejto súvislosti uvádza, že snaha odstrániť 

z trhového prostredia podnikateľské subjekty, ktoré dlhodobo nevykazujú kladný 

hospodársky výsledok nemá nejaký hlbší racionálny základ. Existencia takýchto 

„neúspešných“ podnikateľov sama o sebe trhovému prostrediu neškodí. Ak sa v 

nadväznosti na to argumentuje podozrením z obchádzania a vyhýbania sa plneniu 

daňovej povinnosti ako cieľom zakladania takýchto podnikateľských subjektov treba 

sa zamerať na adresnejšie nástroje, ktorými na boj proti daňovým únikom disponuje 

daňová správa.23 Za dôležité považujem dodať, že aký je význam, resp. motivácia 

podnikateľského subjektu dosahujúceho dlhodobo negatívny hospodársky výsledok. 

Tento by mal mať záujem na dosahovaní zisku (veď aj preto snáď začal podnikať) 

a nie sa neustále dostávať do straty (do mínusu). V súvislosti s tým Ústavný súd SR 

v náleze24 uviedol: „Účelom ústavou chráneného podnikania nie je sústavné 

dosahovanie straty a v dôsledku toho sústavné vykazovanie nulovej, resp. 

minimálnej daňovej povinnosti. Preto ústave neodporuje, keď daňové licencie zákon 

nastavil tak, aby sa zákonná ochrana neposkytla aj právnickým osobám – 

podnikateľom, ktorí kvôli zlým výsledkom svojej podnikateľskej činnosti nebudú môcť 

kompenzovať platbu za daňovú licenciu prostredníctvom nižšej platby daňovej 

povinnosti v budúcnosti.“ 

Na základe vyššie uvedeného je preto potrebné zvážiť, či tento inštitút naozaj 

predstavuje taký nástroj, ktorý slúži na účinný boj s daňovými únikmi, na ich 

elimináciu, alebo či neexistujú iné, účinnejšie (adresnejšie) spôsoby ako možno toto 

dosiahnuť. 
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K zjednocovaniu právnych názorov plénom 

Ústavného súdu Slovenskej republiky 

 

On The Unification of Legal Opinions by a 

Plenum of The Constitutional Court of The Slovak 

Republic 

 

Juraj Martaus – Tomáš Martaus 

 

Abstract: 

Ambition of submitted article is to elucidate some of the issues which the 

unification of legal opinions by the Plenum of the Constitutional Court brings and after 

than especially to present unification of legal opinions by a Plenum as certain "more 

difficult" procedure of Chambers of Constitutional Court, which shall, when deflected 

from its previous case-law to undergo, which also allows Plenum of the Constitutional 

Court of the Slovak Republic to define constraints of the Senate decisions. 

Keywords: constitutional court, plenum, unification, decision 

 

Úvod  

Je viac než zrejmé, že snahu zákonodarcu o zabezpečenie jednotného 

výkladu a jednotnej aplikácie právnych noriem Ústavným súdom Slovenskej 

republiky, vyjadrenú v § 6 zákona  č. 39/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu 

Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov (ďalej aj zákon 

o ústavnom súde), nemožno označiť za nelegitímnu. Ambíciou predkladaného článku 

je priblížiť niektoré otázky, ktoré zjednocovanie právnych názorov plénom ústavného 

súdu prináša a najmä predstaviť zjednocovanie právnych názorov plénom ako určitú 

pre senáty „sťaženú“ procedúru, ktorú musia pri odchyľovaní sa od skoršej judikatúry 

podstúpiť, umožňujúcu plénu Ústavného súdu Slovenskej republiky vymedziť 

mantinely rozhodovania pre daný senát. Takto naformulovaný cieľ príspevku bude 

napĺňaný súčasne s hľadaním odpovede na otázku, či v rámci zjednocovania 

právnych názorov v zmysle ustanovení zákona  č. 39/1993 Z. z. o organizácii 

Ústavného súdu Slovenskej republiky, viaže senát ústavného súdu i zamietavé 

uznesenie pléna. 

1. Najprv všeobecná orientácia 

Napriek tomu, že právne závery súdov obsiahnuté v ich rozhodnutiach nemajú 

v právnom poriadku Slovenskej republiky precedentný charakter, ktorý by zaväzoval 

ostatných sudcov rozhodnúť v obdobných veciach identicky (stare decisis), nie je 
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možné spochybniť fakt, že súčasťou princípu právnej istoty zakotveného v čl. 1 ods. 

1 ústavy je i požiadavka, aby sa pri opakovaní v rovnakých podmienkach dala na 

určitú právne relevantnú otázku rovnaká odpoveď (napr. I. ÚS 87/93, PL. ÚS 16/95 a 

II. ÚS 80/99). Takáto požiadavka je len vyjadrením princípu predvídateľnosti práva 

ako neopomenuteľného komponentu už spomenutého princípu právnej istoty. Stav, 

kedy sa o rovnakej právnej otázke za identického alebo analogického skutkového 

stavu rozhoduje diametrálne odlišným spôsobom, bez rozumného a objektívneho 

odôvodnenia, nie je ústavne udržateľná (IV. ÚS 209/2010, m. m. PL. ÚS 21/00, PL. 

ÚS 6/04, III. ÚS 328/05). Naopak, tento stav podkopáva efektivitu fungovania 

systému spravodlivosti a neguje jeho základný princíp – požiadavku, aby so 

o rovnakých veciach rozhodovalo rovnakým spôsobom (IV. ÚS 49/06). Navyše, 

pokiaľ súdy v rozhodovacej činnosti tento ústavný imperatív nerešpektujú, nielen že 

nekonajú v súlade s princípom právnej istoty, ale môžu tým porušiť i právo účastníka 

súdneho konania na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy (III. ÚS 192/06). 

Rovnaký záver rešpektuje v prístupe k úprave rozhodovacej činnosti 

Ústavného súdu Slovenskej republiky a konania pred ním i zákonodarca, keď v § 6 

zákona o ústavnom súde1 určuje osobitný postup (zjednocovanie právnych názorov 

senátov), ktorý má učiniť zadosť ústavnej požiadavke, rozhodovať v rovnakých 

veciach rovnako. Predmetné ustanovenie zákona o ústavnom súde znie: „Senát, 

ktorý v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou dospeje k právnemu názoru 

odchylnému od právneho názoru vyjadreného už v rozhodnutí niektorého zo senátov, 

predloží plénu Ústavného súdu návrh na zjednotenie odchylných právnych názorov. 

Plénum Ústavného súdu rozhodne o zjednotení odchylných právnych názorov 

uznesením. Senát je v ďalšom konaní viazaný uznesením pléna Ústavného súdu.“ 

Primárnym a legitímnym účelom tohto ustanovenia je predísť nežiaducemu 

a protiústavnému stavu, kedy by rôzne senáty ústavného súdu rozhodovali 

v rovnakých alebo obdobných veciach rôzne (nekonzistentne). 

Prístup založený na absolútnej, bezhraničnej viazanosti súdu rozhodnutiami 

už vydanými v skutkovo rovnakej či obdobnej veci je síce spôsobilý účinne čeliť 

nežiaducej svojvôli, arbitrárnosti v rozhodovaní súdov, nepredvídateľnosti judikatúry 

a pošliapaniu princípu právnej istoty, no na druhej strane však takéto silou-mocou 

bránenie odklonu od existujúcej judikatúry, lipnutie na rigidite právnych názorov 

vyslovených v súdnych rozhodnutiach so sebou prináša riziko uplatňovania 

obsolentných právnych názorov na situácie vyžadujúce si v dôsledku dynamiky 

spoločenských vzťahov a práva odklon od predošlej judikatúry. Takmer až 

“modlárske” uctievanie predošlej judikatúry sa javí najnebezpečnejším najmä 

v prípadoch, kedy daná judikatúra vykazuje znaky chybnosti. Kopírovanie chýb za 

cenu pokryteckého deklarovania právneho štátu uplatňovaním formalistického 

prístupu vo vzťahu voči súdnym precedensom by nebolo ničím iným než medveďou 

službou demokratickému a právnemu štátu. 

 

                                                           
1 Bližšie pozri: Zákon č. 39/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní 

pred ním a o postavení jeho sudcov. 



Právna sekcia 

169 
 

1.1 Nepravá a pravá zmena 

Uvedené si uvedomuje normotvorca i Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorí 

pripúšťajú v procese rozhodovania ústavného súdu uplatnenie i odchylného 

právneho názoru než je ten, ktorý už v rovnakej veci ústavný súd vyslovil alebo 

uplatnil v minulosti. Odlišný právny názor je možne presadiť prostredníctvom buď tzv. 

(i) nepravej, alebo (ii) pravej zmeny judikatúry. Pod nepravou zmenou judikatúry 

rozumieme taký odklon od predchádzajúcej judikatúry, ku ktorému dôjde v dôsledku 

zmeny relevantných podmienok, teda za situácie, kedy je možné posudzovanú vec 

odlíšiť od veci už ústavným súdom posudzovanej (distinguishing).2 Naproti tomu pod 

pravou zmenou judikatúry rozumieme odklon od skoršej judikatúry v dôsledku 

bezprostredného stretu právnych názorov, ktorý nie je nijak ovplyvnený skutkovými 

odlišnosťami súdom posudzovaných prípadov. 

2. Zjednocovanie a návrh senátu 

Kvalifikovaný spôsob pre pravú zmenu judikatúry upravuje v rámci nášho 

právneho poriadku práve už spomínaný § 6 zákona o ústavnom súde. Ten upravuje 

proces, ktorý je nevyhnutné podstúpiť v prípadoch, kedy sa chce jeden zo senátov 

Ústavného súdu SR v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou odchýliť od 

právneho názoru už vyjadreného v niektorom z predchádzajúcich rozhodnutí senátov 

ústavného súdu. Zo znenia tohto ustanovenia zákona o ústavnom súde vyplýva pre 

senát, ktorý má svojím rozhodnutím v úmysle odchýliť sa od právneho názoru 

formulovaného už v predchádzajúcich rozhodnutiach v skutkovo rovnakej veci, 

povinnosť predložiť vec na zjednocovanie právnych názorov plénu ústavného súdu. 

Nie je teda vecou uváženia senátu, či vec plénu predloží, alebo nie. Istá 

fakultatívnosť a voľnosť uváženia senátu sa však prejavuje pri posudzovaní toho, či 

ide vo vzťahu k predošlej judikatúre o skutkovo rovnakú alebo podobnú vec, na ktorú 

je potrebné aplikovať už skôr formulovaný právny názor. V tomto prípade sa senátu 

otvára priestor na hľadanie rozdielov (distinguishing), a teda na nepravú zmenu 

judikatúry. Práve tu je podľa nášho názoru namieste i istá obava, že senát, ktorý sa 

chce odchýliť od doterajšej judikatúry bude hľadať umelé a nie celkom relevantné 

                                                           
2 Ústavný súd Českej republiky dokonca v rámci svojej rozhodovacej činnosti uviedol, aké zmeny 

možno klasifikovať ako zmeny relevantných podmienok: „Pokiaľ sa nemá sám Ústavný súd ako 

ústavný orgán, t.j. orgán verejnej moci, dopúšťať ľubovôle, ktorej zákazu je sám taktiež podrobený, 

lebo i Ústavný súd, či práve on, je povinný rešpektovať rámec ústavného štátu, v ktorom je výkon 

ľubovôle orgánom verejnej moci striktne zakázaný, musí sa cítiť viazaný svojimi vlastnými 

rozhodnutiami, ktoré môže svojou judikatúrou prekonať len za určitých podmienok. ...Prvá možnosť, 

kedy Ústavný súd môže prekonať vlastnú judikatúru, je zmena sociálnych a ekonomických pomerov v 

krajine alebo zmena v ich štruktúre alebo zmena kultúrnych predstáv spoločnosti. Ďalšia možnosť je 

zmena či posun právneho prostredia tvoreného podústavnými právnymi normami, ktoré v súhrne 

ovplyvňujú nazeranie ústavných princípov a zásad, bez toho aby z nich však vybočovali. ...Ďalšou 

možnosťou pre zmenu judikatúry Ústavného súdu je zmena, resp. doplnenie tých právnych noriem a 

princípov, ktoré tvoria záväzné referenčné hľadiská pre Ústavný súd, t.j. takých, ktoré sú obsiahnuté v 

ústavnom poriadku Českej republiky.“ (Pl. ÚS 11/02). 
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rozdiely v skutkovom stave posudzovanej veci a skutkových stavov už ústavným 

súdom posúdených, z dôvodu, aby sa vyhol zjednocovaniu právnych názorov 

v pléne, najmä vtedy, ak z rôznych príčin môže predpokladať, že by mu plénum ním 

artikulovaný právny názor odmietlo. V prípade, že senát dospeje k názoru, že žiadne 

relevantné rozdiely nenašiel, má kategorickú povinnosť predložiť vec plénu 

ústavného súdu. 

Zo znenia § 6 zákona o ústavnom súde možno jednoznačne vyčítať aj 

povinnosť jednotlivých senátov rešpektovať uznesenie pléna Ústavného súdu 

Slovenskej republiky, ktorým bolo rozhodnuté o zjednotení odchylných právnych 

názorov. Takáto situácia, pri ktorej plénum ústavného súdu uznesením vydá 

zjednocujúce stanovisko, je teda jasnou a zrozumiteľnou. O povinnosti rešpektovať 

zjednocujúce stanovisko pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno mať 

preto v zásade dôvodné pochybnosti. 

3. Mlčanie pléna 

Situácia, ktorá však pripúšťa diskusiu je tá, ktorá vzniká potom, ako plénum 

ústavného súdu o zjednotení odchylných právnych názorov nerozhodne. Práve 

v súvislosti s takýmto prípadom sa možno stretnúť s častým a väčšinovým 

názorovým presvedčením o tom, že senát, ktorý sa obrátil na plénum ústavného 

súdu s návrhom o vydanie zjednocujúceho stanoviska, nie je po zlyhaní pléna 

rozhodnúť o zjednocujúcom stanovisku oprávnený sa v rámci svojho rozhodovania 

odchýliť od právneho názoru senátu vyjadreného v skutkovo totožnej veci 

v minulosti.3 K uvedenému však máme viaceré výhrady, ktoré podľa nášho názoru 

nesmierne vecným spôsobom zhodnotil už v minulosti jeden zo senátov Ústavného 

súdu Slovenskej republiky, pod vedením sudcu Ladislava Orosza, a to v rámci nálezu 

ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 331/08 z 26. februára 2009. Senát ústavného súdu 

v tomto náleze vyjadruje presvedčenie, že na základe faktu, že zjednocujúce 

stanovisko pléna ústavného súdu nebolo prijaté,4 nemožno formulovať záver, že 

plénum ústavného súdu zamietnutím právneho názoru predloženého senátom, 

usilujúcim sa odchýliť od predchádzajúcej judikatúry, síce nepriamo, ale predsa, 

schválilo skorší právny názor vyslovený senátom ústavného súdu v minulosti, ktorým 

by bol senát usilujúci sa od odchýlenie od predchádzajúceho právneho názoru pri 

svojom ďalšom v skutkovo identickej veci sťažovateľa viazaný (ako aj ostatné senáty 

ústavného súdu) v skutkovo porovnateľných veciach, napriek tomu, aby sa o ňom 

v pléne hlasovalo. Takýto právny názor pritom zodpovedá účelu a zmyslu § 6 zákona 

                                                           
3 Bližšie pozri: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/349511-barany-neuplnost-sudu-zvysuje-riziko-

ze-nerozhodne/, navštívené dňa 5. 4. 2015. 
4 Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 39/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, 

o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov sa plénum ústavného súdu uznáša nadpolovičnou 
väčšinou všetkých sudcov. Ak sa táto väčšina nedosiahne, návrh sa zamietne. Bližšie, i keď v trošku 
inom rámci. sa ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 39/1993 Z. z. v spojení s ustanovením § 6 toho 
istého zákona zaoberá T. Ľalík, ktorý ich rozoberá v rámci výkladu o tzv. koncepte nerozhodnutia, 
čoby pasívnej cnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (bližšie pozri: ĽALÍK, T.: Ústavný súd 
a parlament v konštitučnej demokracii, Wolters Kluwer, Bratislava, 2015, s. 197 – 201). 
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o ústavnom súde, podľa ktorého možno senáty ústavného súdu v súvislosti 

s zjednocovaním právnych názorov zaviazať len uznesením pléna ústavného súdu, 

pričom z povahy veci vyplýva, že v jeho výroku musí byť jasne a zrozumiteľne 

sformulovaný právny názor pléna ústavného súdu k predmetnej veci. Totižto len 

explicitné vyjadrenia zjednocujúceho právneho názoru v uznesení pléna zodpovedá 

zmyslu a účelu oprávnenia pléna ústavného súdu rozhodovať o zjednocovaní 

právnych názorov senátov. Uznesenie pléna ústavného súdu, ktorým sa zamieta 

návrh na zjednotenie odchylných právnych názorov ako dôsledok neprijatia 

stanoviska k zjednoteniu odchylných právnych názorov plénom ústavného súdu 

možno považovať len za procesný spôsob skončenia zjednocovania odchylných 

právnych názorov dvoch senátov, ktorý nedáva žiadnu odpoveď ani inštrukciu pre 

ďalší postup v skutkovo porovnateľnej veci. 

Interpretácia zákona o ústavnom súde spôsobom, ktorý vylučuje možnosť 

senátu odchýliť sa od právneho názoru v rovnakej veci už raz vysloveného, vytvára 

podľa nášho názoru právne neudržateľné pravidlo, ktorým sa priznáva záväznosť 

jednému z dvoch rovnocenných, aj keď odchylných právnych názorov senátov len 

preto, že je časovo skorším, pričom v takomto prípade ide o absurditu, na ktorú 

poukazujeme už na začiatku tohto príspevku. V načrtnutej situácii je rovnocennosť 

dvoch odlišných právnych názorov senátov ústavného súdu daná podľa nášho 

názoru jednak autonómiou v rozhodovaní každého z nich a tiež skutočnosťou, že 

„mlčanie“ pléna nie je možné považovať za implicitný súhlas so skôr vysloveným 

právnym názorom. Plénum ústavného súdu môže totiž protichodné právne názory 

zjednotiť i spôsobom, že za správny z nich neoznačí ani jeden a v stanovisku 

naformuluje tretí, zjednocujúci právny názor. Takéto stanovisko je možné prijať 

z dôvodu, že plénum v rámci zjednocovania právnych názorov nie je viazané ani 

návrhom senátu, ani už skôr vyjadreným právnym názorom niektorého zo senátov 

ústavného súdu. 

 

Záver 

Klasifikovať tak odklon senátu ústavného súdu od predchádzajúceho 

právneho názoru už senátom ústavného súdu v skutkovo rovnakej veci vysloveného, 

potom ako plénum ústavného súdu ním predložený návrh na zjednotenie odchylných 

právnych názorov zamietlo, ako nerešpektovanie uznesenia pléna ústavného súdu 

neobstojí z toho dôvodu, že takáto interpretácia vzniknutej situácie po zamietnutí 

návrhu je evidentne zavádzajúca. Rovnako tak domýšľať si záver o tom, že 

zamietnutím návrhu na zjednotenie odchylných právnych názorov, plénum ústavného 

súdu vyjadrilo vôľu viazať senát skorším právnym názorom senátu, teda tým, od 

ktorého má záujem sa senát odkloniť, nie je celkom korektné. 

Ak by totiž plénum ústavného súdu malo v súvislosti s posudzovaním návrhu 

na zjednotenie odchylných právnych názorov záujem na tom, aby sa senát, ktorý sa 

s takýmto návrhom obrátil na plénum, neodchýlil od právneho názoru už vysloveného 

v minulosti, vyjadril by toto presvedčenie v stanovisku k zjednoteniu odchýlnych 

právnych názorov. Ak tak plénum neučinilo, znamená to, že nedospelo 
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k jednoznačnému, resp. k aspoň väčšinovému presvedčeniu o potrebe vyjadrenia 

zákazu odkloniť sa od predchádzajúceho právneho názoru vysloveného už iným 

senátom ústavného súdu. Zjednodušene povedané, ak by plénum ústavného súdu 

nesúhlasilo so zamýšľaným judikovaním určitého právneho názoru, zakázalo by ho. 

Uvedené presvedčenie vychádza i z toho faktu, že podľa nášho názoru z § 6 zákona 

o ústavnom súde nevyplýva nevyhnutnosť senátu získať súhlas pléna ústavného 

súdu pre odchýlenie sa od právneho názoru už vysloveného iným senátom, ale len 

nevyhnutnosť podstúpiť určitú „sťaženú“ procedúru, umožňujúcu plénu Ústavného 

súdu Slovenskej republiky vymedziť mantinely rozhodovania pre daný senát 

ústavného súdu. 
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Charta základných práv eú a činnosť orgánov  

verejnej moci 

 

The Charter of fundamental rights and activities  

of public authorities 

 

Veronika Miková 

 

Abstract: 

This article points out on the problem of correct aplication of The Charter of 

fundamental rights of the EU. It characterizes specifically, that not only courts, but 

also public authorities are obligated to apply directly The Charter.  The public 

authorities shall pay attention to the principle of primacy and direct effect principle in 

their activities. In contrast with courts, public authorities can not initiate preliminary 

ruling. 

Keywords: The Charter of fundamental rights of the EU, public authorities, direct 

effect 

 

Úvod  

Pojem orgány verejnej moci nie je doteraz jasne vymedzený. V náleze 

bývalého Ústavného súdu ČSFR nachádzame definíciu verejnej moci (nález č. 

3/1992 Zb. Nálezov ÚS ČSFR), ktorú súd definoval ako takú moc, ktorá autoritatívne 

rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo alebo sprostredkovane. 

Subjekt, o ktorého právach a povinnostiach orgán rozhoduje, sa nenachádza 

v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia tohto orgánu je od 

vôle subjektu nezávislý.1 Orgánmi verejnej moci budú predstavitelia jednotlivých 

zložiek moci v štáte. Pôjde o orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, 

orgány záujmovej samosprávy a iné verejnoprávne ustanovizne.2 

Či subjekt koná ako orgán verejnej moci je pritom závislé od posúdenia toho, 

či rozhoduje o právach a povinnostiach iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátom 

vynutiteľné. 

S témou príspevku súvisí najmä činnosť orgánov verejnej správy a orgánov 

súdnej moci. Pri výkone práva Únie majú orgány súdnej moci v prípade pochybností 

možnosť obrátiť sa na Súdny dvor s prejudiciálnou otázkou. Orgány verejnej správy 

však túto možnosť nemajú a pri výkone práva Únie sú závislé od výsledkov, ktoré 

dosahujú orgány súdnej moci. Príspevok je zameraný na niektoré aplikačné 

                                                           
1MACHAJOVÁ, J. a kol. : Všeobecné správne parvo. 7. vyd. Žilina: Eurokódex, 2014. s. 29. 
2 VRABKO, M. : Správne právo hmotné: Všeobecná časť. Bratislava: C.H.Beck, 2012. s. 3. 
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problémy súvisiace s aplikáciou Charty základných práv EÚ, ktorých riešenie je 

rovnako dôležité tak pre orgány súdnej moci ako aj pre orgány verejnej správy. 

1. Charta základných práv EÚ 

Charta základných práv EÚ (ďalej len “Charta”) prešla počas svojej existencie 

zaujímavým vývojom. Jej text bol vypracovaný Konventom, o ktorého zvolaní 

rozhodla v roku 1999 Európska rada. Následne bola 7. decembra 2000 na zasadnutí 

Európskej rady v Nice podpísaná a vyhlásená tromi inštitúciami Únie, a to 

Európskym parlamentom, Radou a Komisiou. V tejto podobe bola publikovaná v 

Úradnom vestníku ES z 18. decembra 2000, v sérii C. Z tohto vývoja vyplýva, že 

nebola prijatá ako medzinárodná zmluva. Mala skôr charakter právne nezáväznej 

interinštitucionálnej dohody.3 

Prvým pokusom dodať Charte právne záväzný charakter bola Zmluva 

zakladajúca ústavu pre Európu, ktorá text Charty preberala priamo do svojho textu. 

Jej ratifikácia však nebola úspešná a ďalším medzníkom v procese vývoja sa stalo 

prijatie Lisabonskej zmluvy, ktorá do textu zmluvy zaradila len odkaz, že Charta má 

rovnakú právnu silu ako zmluvy.4 

Po prijatí Lisabonskej zmluvy tak Charta nadobúda právnu záväznosť a stáva 

sa súčasťou primárneho práva, s rovnakou právnou silou, a to napriek tomu, že nie je 

medzinárodnou zmluvou. V oblasti ochrany základných práv v EÚ predstavuje Charta 

významný medzník, a ako vyplýva z rozhodnutia Európskej rady týkajúceho sa 

vypracovania Charty, ktoré tvorí prílohu IV záverov zo zasadnutia Európskej rady 

v júni 1999 v Kolíne, mala zabezpečiť väčšiu „viditeľnosť“ základných práv na úrovni 

EÚ pre občanov EÚ.5  

Napriek tomu, že nebola prijatá ako medzinárodná zmluva, neprešla 

procesom ratifikácie ani nebola schválená v Národnej rade SR „na základe čl. 6 ods. 

1 Zmluvy o Európskej únii, ktorý priznáva Charte rovnakú právnu silu, ako majú 

zmluvy, na ktorých je Únia založená, možno Charte priznať v právnom poriadku 

Slovenskej republiky rovnaké postavenie, ako majú medzinárodné zmluvy podľa čl. 7 

ods. 5 ústavy.“6 

Najväčší prínos v rozhodovacej činnosti súdov SR prináša rozhodnutie 

Ústavného súdu SR PL. ÚS 10/2014 zo dňa 29. apríla 2015, ktorým Ústavný súd 

                                                           
3 Na tomto mieste je potrebné pripomenúť, že v zmysle judikatúry Súdneho dvora boli viaceré práva 

obsiahnuté v Charte ešte pred vyhlásením Charty právne záväzné vo forme všeobecných právnych 
zásad. 
4 DOBROVIČOVÁ G. a JÁNOŠÍKOVÁ M.: Ústava Slovenskej republiky a primárne právo Európskej 

únie. In: OROSZ, L., BREICHOVÁ, M., MAJERČÁK, T. (eds.).: 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky 
I. Ústavné dni: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie I. zväzok: Košice, 3. – 4. 
Októbra 2012. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2012. s. 188 
5 DOBROVIČOVÁ, G. a JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Právna povaha Vysvetliviek k Charte základných práv 

Európskej únie: Možnosť alebo povinnosť ich využitia v rozhodovacej činnosti súdov? In: 
SOMOROVÁ, Ľ. A CIBULKA, Ľ.: Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a 
medzinárodnými súdnymi orgánmi: III. ústavné dni: zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej 
konferencie 23. september 2014. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. s. 57 
a nasl. 
6 Rozhodnutie Ústavného súdu SR PL. ÚS 10/2014 zo dňa 29. apríla 2015. 
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priznal Charte rovnaké postavenie ako majú medzinárodné zmluvy podľa čl.  7 ods.  

5 Ústavy. Pre aplikačnú prax však zostáva nezodpovedaných stále niekoľko otázok. 

Osobitne pre orgány verejnej moci je to otázka ako s Chartou pracovať. Kedy ju 

aplikovať (resp. neaplikovať) a ako to odôvodniť? Majú všetky ustanovenia Charty 

priamy účinok? 

1.1 Princíp aplikačnej prednosti a princíp priameho účinku 

Pre Chartu ako súčasť primárneho práva platí princíp aplikačnej prednosti 

a princíp priameho účinku. Ako to vyplýva z rozsudku Súdneho dvora Costanzo7, 

okrem súdov sa povinnosť aplikovať priamo účinné právo Únie vzťahuje tiež na 

všetky správne orgány, vrátane orgánov územnej samosprávy a decentralizovaných 

úradov. Záväznosť týchto princípov tak platí nie len pre vnútroštátne súdy, ale pre 

všetky orgány, ktoré právo Únie vykonávajú.  

Princíp aplikačnej prednosti znamená, že v prípade konkrétneho rozporu 

vnútroštátnej právnej normy s právnou normou európskeho práva, je vnútroštátny 

orgán aplikácie práva povinný neaplikovať vnútroštátnu právnu normu a použiť 

právne pravidlo obsiahnuté v únijnom práve.8 

Princíp priameho účinku je spôsobilosť normy byť aplikovaná  a pre účely 

konkrétneho prípadu sa stáva plnohodnotnou právnou normou. Norma tak môže byť 

aplikovaná bez potreby ďalšej úpravy či sprostredkovania. Princíp priameho účinku 

definuje spôsob, akým sa normy práva EÚ stávajú súčasťou práva aplikovaného na 

území členského štátu bez prostredníctva vnútroštátnych právnych predpisov.9 

Podstatou je právo jednotlivca dovolávať sa pred vnútroštátnym orgánom verejnej 

moci ochrany práv, ktoré mu vyplývajú z práva Únie. Základným predpokladom toho 

aby norma mohla mať priamy účinok je jasnosť, zrozumiteľnosť, jednoznačnosť 

a bezpodmienečnosť. Splňajú právne normy obsiahnuté v Charte tieto podmienky?  

Pre zodpovedanie tejto otázky je potrebné skúmať, či konkrétny článok Charty 

zakladá pre jednotlivca konkrétne práva a povinnosti. Niektoré články Charty 

ustanovujú zásady, niektoré ustanovujú základné práva. V zmysle čl. 51 ods. 1 

Charty sú zásady dodržiavané avšak práva sú rešpektované. Zásady tak na 

rozdiel od základných práv nezakladajú priamy nárok jednotlivca na pozitívne 

konanie orgánov verejnej moci. Priamy účinok tak majú len základné práva 

obsiahnuté v Charte avšak nie zásady. Ustanovenia, ktoré obsahujú zásady môžu 

byť podľa čl. 52 ods. 5 Charty „vykonávané legislatívnymi a exekutívnymi aktmi 

prijatými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, a aktmi členských štátov, 

ak tieto vykonávajú právo Únie, pri výkone svojich príslušných právomocí. Možno sa 

ich dovolávať pred súdom len na účely výkladu a preskúmavania zákonnosti týchto 

aktov.“ 

Rozlíšenie toho, či konkrétny článok Charty obsahuje právo alebo zásadu 

však nie je jednoduché. Aj samotné Vysvetlivky k Charte pripúšťajú možnosť aby 

                                                           
7 Rozsudok z 22. júna 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256. 
8 KLUČKA J., MAZÁK J. a kol. Základy európskeho práva. Bratislava: Iura edition, 2004. s. 112 a nasl. 
9 Tamtiež s.119 a nasl. 
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článok obsahoval prvky aj práva aj zásady.10 Určujúce pre toto dôležité posúdenie 

nemôže byť použité slovné spojenie „rešpektuje právo“, ktoré nachádzame napríklad 

v čl. 25, ktorý však napriek použitému slovnému spojeniu obsahuje zásadu, nie 

právo. Pre rozlíšenie je preto podstatné, či z daného článku Charty vyplývajú pre 

jednotlivca konkrétne práva, ktoré sú aj vymožiteľné.11  

Ďalším dôležitým posúdením pre správnu aplikáciu Charty je posúdenie, či 

orgán verejnej moci v danom konkrétnom prípade „vykonáva právo Únie“. Podľa čl. 

51 ods. 1 prvej vety Charty sú: „Ustanovenia tejto charty pri dodržaní zásady 

subsidiarity určené pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, a tiež pre členské 

štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie.“  

Cieľom tohto článku, ako to potvrdzujú aj Vysvetlivky, je určiť rozsah 

pôsobnosti Charty. Ako ďalej Vysvetlivky uvádzajú: „Čo sa týka členských štátov, z 

judikatúry Súdu jednoznačne vyplýva, že povinnosť rešpektovať základné práva 

vymedzené v rámci Únie je pre členské štáty záväzná výlučne vtedy, ak konajú v 

rámci rozsahu pôsobnosti práva Únie.“ 

Súdny dvor k tejto otázke uviedol: „Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora totiž 

v podstate vyplýva, že základné práva zaručené v právnom poriadku Únie sa 

uplatnia vo všetkých situáciách, ktoré upravuje právo Únie, avšak nie mimo 

týchto situácií. V rámci toho už Súdny dvor pripomenul, že z hľadiska Charty 

nemôže posúdiť vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá nespadá do rámca práva 

Únie. Naopak, pokiaľ takáto právna úprava spadá do pôsobnosti tohto práva, Súdny 

dvor, ktorý rozhoduje o prejudiciálnej otázke, musí poskytnúť všetky výkladové prvky, 

ktoré sú nevyhnutné na to, aby vnútroštátny súd posúdil súlad tejto právnej úpravy so 

základnými právami, ktorých dodržovanie zabezpečuje.“12 

V inom svojom rozhodunutí Súdny dvor uvádza: „Pokiaľ teda vnútroštátny súd 

v prejednávanej veci zastáva názor, s ohľadom na okolnosti sporov vo veci 

samej, že situácia žalobcov vo veci samej podlieha právu Únie, musí preskúmať, 

či odopretie práva na pobyt týmto žalobcom poruší právo na rešpektovanie 

súkromného a rodinného života stanoveného v článku 7 Charty. Naopak, pokiaľ 

vnútroštátny súd zastáva názor, že uvedená situácia nespadá pod rozsah pôsobnosti 

práva Únie, musí vykonať takéto preskúmanie s ohľadom na článok 8 

ods. 1 EDĽP.“13 

V inej veci Súdny dvor uvádza, že: „V prejednávanej veci z rozhodnutia 

vnútroštátneho súdu nevyplýva, že vnútroštátna právna úprava predstavuje 

opatrenie vykonávajúce právo Únie, alebo že obsahuje inú súvislosť s týmto 

právom. Z toho vyplýva, že právomoc Súdneho dvora odpovedať na návrh na 

začatie prejudiciálneho konania v rozsahu, v akom sa týka základného práva na 

účinný opravný prostriedok, nie je založená...“14 

                                                           
10 Publikované v Úradnom vestníku EÚ spolu s Chartou pod číslom C303, 14. decembra 2007. 
11 MAZÁK, J. a JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Lisabonská zmluva: ústavný systém a súdna ochrana. Bratislava : 

Iura edition, 2011. s. 90 a nasl. 
12 Uznesenie zo dňa 7. mája 2013, Fransson, C- 617/10, EU:C:2013:280. 
13 Rozsudok zo dňa 15. novembra 2011, Dereci a i., C-256/11, EU:C:2011:734. 
14 Rozsudok zo dňa 7. júna 2012, Vinkov, C-27/11, EU:C:2012:326. 
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Z uvedených rozhodnutí vyplýva, že pri posúdení, či v danom prípade ide 

o výkon práva Únie nie je rozhodujúce len to, či aplikovaný vnútroštátny právny 

predpis slúži na prebratie únijného práva do vnútroštátneho právneho poriadku. 

Skúmať je potrebné aj „okolnosti sporov vo veci samej“ a tiež existenciu „inej 

súvislosti“. 

Tento výklad pojmu „výkon práva Únie“ môžeme podľa nášho názoru označiť 

za najširší možný, pretože týmto spôsobom takmer v každom prípade možno do 

budúcna nájsť „inú súvislosť“ s právom Únie. 

Zdôrazniť je však potrebné aj čl. 51 ods. 2 Charty podľa ktorého: „Charta 

nerozširuje rozsah pôsobnosti práva Únie nad rámec právomocí Únie, ani nezakladá 

žiadnu novú právomoc ani úlohu pre Úniu, ani nemení právomoci a úlohy vymedzené 

v zmluvách.“ 

Z judikatúry Súdneho dvora preto vyplýva, že o výkon práva Únie pôjde ak 

štát: 

 Preberá resp. implementuje právo Únie, 

 Ak jeho konanie spadá pod výnimku z uplatňovania únijných pravidiel 

prípustnú samotným právom Únie, 

 Ak sa v konkrétnej a špecifickej situácii v určitej spojitosti uplatní osobitná 

hmotnoprávna norma práva EÚ.15 

Napriek uvedenému vymedzeniu pojmu „výkon práva Únie“ a napriek tomu, že 

princípy prednosti a priameho účinku sú dostatočne rozsiahlo popísané v odbornej 

literatúre, považujeme správnu aplikaciu Charty za naďalej náročnú. Toto 

konštatovanie platí aj napriek existencii rozhodnutia Ústavného súdu SR PL. ÚS 

10/2014 zo dňa 29. apríla 2015. 

Východiská, ktoré sme vyššie uviedli sú základom pre ďalšie úvahy. V ďalšej 

časti príspevku sa chcem venovať týmto problémom: 

 Orgány verejnej moci sa pri posudzovaní splnenia podmienok princípu 

priameho účinku a princípu prednosti dostávajú do situácie, v ktorej ako 

„európske ústavné súdy prvého stupňa“ posudzujú súlad právnych 

predpisov. Ako sme v úvode spomenuli, medzi tieto orgány nepatria len súdy, 

ale všetky orgány, ktoré verejnou mocou disponujú, teda napríklad aj orgány 

verejnej správy.16 

 Pri tejto dôležitej úlohe však na rozdiel od súdov, nemajú tieto orgány 

možnosť v prípade pochybnosti obrátiť sa na Súdny dvor s prejudiciálnou 

otázkou. 

1.2 K posúdeniu súladu právnych predpisov 

Na tomto mieste považujeme za potrebné pripomenúť, že podľa čl. 144 ods. 2 

Ústavy SR ak sa súd domnieva, že všeobecne záväzný predpis, jeho časť alebo jeho 

                                                           
15 DOBROVIČOVÁ, G.: Charta základných práv EÚ a právny poriadok Slovenskej republiky. In: 

JÁNOŠÍKOVÁ, M. a KUBALA, J.: Charta základných práv Európskej únie a výzvy s ňou spojené: 
Zborník vedeckých prác z vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
2015. s. 8 a nasl. 
16 BOBEK, M. a kol.: Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 485 

a nasl. 
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jednotlivé ustanovenie, ktoré sa týka prejednávanej veci, odporuje medzinárodnej 

zmluve podľa čl. 7 ods. 5, je povinný konanie prerušiť a podať návrh na začatie 

konania o súlade právnych predpisov. Ak sa teda vnútroštátny súd domnieva, že 

ustanovenie zákona je v rozpore s ustanovením Charty, čl. 144 ods. 2 Ústavy SR mu 

stanovuje povinnosť, ktorá však nie je v súlade s povinnosťami, ktoré súdom 

vyplývajú z judikatúry Súdneho dvora. Podľa Súdneho dvora: „vnútroštátny sudca 

aplikujúci v rámci svojej právomoci ustanovenia komunitárneho práva je povinný 

zabezpečiť plnú účinnosť týchto ustanovení tým, že na základe vlastného 

rozhodnutia ponechá neaplikované všetky ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré 

sú v rozpore s komunitárnym právom, a to bez toho, aby žiadal alebo čakal na ich 

zrušenie v legislatívnom procese alebo inými ústavnými procedúrami.“17 

Iné orgány verejnej moci ako súdy sa taktiež nevyhnutne dostávajú do pozície, 

v ktorej musia súlad vnútroštátneho predpisu a únijného práva skúmať. Zdôrazniť je 

potrebné, že orgány verejnej moci sú z úradnej povinnosti povinné poznať 

a aplikovať únijné právo. Pre orgány verejnej správy to znamená povinnosť aplikovať 

právny predpis únijného práva aj vtedy, ak sa ho účastník správneho konania 

výslovne nedovoláva.18 Na tomto mieste je potrebné pripomenúť, že ak nie sú 

splnené podmienky priameho účinku, je správny orgán povinný aplikovať 

vnútroštátny právny predpis, avšak eurokonformným výkladom ho korigovať. Táto 

otázka je zaujímavou otázkou z pohľadu základného princípu právneho štátu, a to 

príncípu deľby moci. Orgány, ktoré sú zaradené k orgánom výkonnej moci, sa 

dostávajú do pozície, kedy svojim výkladom v podstate „korigujú“ orgány 

zákonodarnej moci.19 

Ako však zdôraznil generálny advokát Lenz20 situácia, kedy by správne orgány 

neboli povinné samostatne právo Únie aplikovať by bola absurdná, keďže jednotlivec 

by musel vždy zahájiť aj súdne konanie aby sa práv vyplývajúcich mu z únijného 

práva domohol. 

1.3 K prejudiciálnej otázke 

V naznačenej problematike náročného zorientovania sa a správnej aplikácie 

Charty vnútroštátnymi orgánmi verejnej moci sa ako riešenie pochybností naskytá 

možnosť položiť prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru. Súdny dvor rozhoduje 

o prejudiciálnych otázkach na základe žiadosti vnútroštátnych súdov. Čo sa týka 

aktivity súdov Slovenskej republiky nemožno povedať, že by prejudiciálne konanie 

využívali. Táto skutočnosť istotne súvisí aj s dĺžkou prejudiciálneho konania, ktorá 

predlžuje aj konanie na vnútroštátnom súde, čo má vplyv na výšku trov konania. 

Tieto skutočnosti nakoniec vedú k tomu, že ani samotní účastníci konania nie sú 

prejudiciálnemu konaniu naklonení. 
                                                           
17 Rozsudok zo dňa 9. marca 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49. 
18 BOBEK, M. a kol.: Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 487 

a nasl. 
19 Tamtiež. 488 a nasl. 
20 Návrhy generálneho advokáta zo dňa 25. apríla 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:166. 
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 Vo vzťahu k Charte je pri kladení prejudiciálnej otázky osobitne dôležité 

venovať pozornosť čl. 51 ods.1 Charty. Vnútroštátny súd tak v rozhodnutí, ktorým 

kladie prejudiciálnu otázku musí preukázať: 

 to, že základné právo upravené v Charte je dôležité pre jeho rozhodnutie, 

 to, že výklad Charty potrebuje pretože v danej situácii dochádza 

k vykonávaniu práva Únie.21 

Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva tiež potreba vymedziť skutkový a právny 

rámec, do ktorého položená prejudiciálna otázka patrí a dôvody, pre ktoré sa 

vnútroštátny súd o výklad práva Únie zaujíma.22 

Súdny dvor v rozhodnutí  Asparuhov Estov uvádza: „Keďže uznesenie 

vnútroštátneho súdu neobsahuje žiadny konkrétny prvok umožňujúci usúdiť, že 

rozhodnutie Ministerski săvet na Republika Bălgarija zo 16. decembra 2009 

predstavuje opatrenie vykonávajúce právo Únie, alebo že obsahuje inú súvislosť 

s týmto právom, nie je založená právomoc Súdneho dvora odpovedať na tento návrh 

na začatie prejudiciálneho konania.“23 

Aj Najvyšší súd SR využil možnosť prejudiciálnej otázky vo vzťahu k aplikácii 

Charty. Aktivitu Najvyššieho súdu, s ohľadom na uvedenú neochotu súdov SR pýtať 

sa Súdneho dvora prejudiciálne otázky, možno vyzdvihnúť. Avšak aj toto konanie 

slúži ako príklad toho, „ako sa nepýtať“. Súdny dvor uviedol: „V danom prípade treba 

konštatovať, že vnútroštátne rozhodnutie neobsahuje nijakú konkrétnu skutočnosť 

umožňujúcu sa domnievať, že predmet vnútroštátneho konania týkajúci sa očkovania 

maloletých detí proti niektorým ochoreniam sa týka výkladu alebo uplatnenia iných 

pravidiel práva Únie, než sú pravidlá nachádzajúce sa v Charte, s tým dôsledkom, že 

spor vo vnútroštátnom konaní nepatrí medzi situácie, v ktorých sa vykonáva právo 

Únie v zmysle článku 51 ods. 1 Charty.“24 

Na rozdiel od súdov, iné orgány verejnej moci možnosť položiť Súdnemu 

dvoru prejudiciálnu otázku nemajú.25 Vzhľadom na počet týchto orgánov si ťažko 

možno predstaviť, že by každý z nich mohol v prípade pochybností klásť Súdnemu 

dvoru prejudiciálne otázky. Ako sme naznačili, položiť prejudiciálnu otázku tiež nie je 

jednoduché. Hoci tieto iné orgány verejnej moci, napríklad orgány verejnej správy, 

denne prichádzajú do kontaktu s právom Únie, ich nemožnosť položiť prejudiciálnu 

                                                           
21 JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Prejudiciálne otázky o výklade Charty základných práv EÚ: pokusy, výsledky a 

skromný návod. In: JÁNOŠÍKOVÁ, M. a KUBALA, J.: Charta základných práv Európskej únie a výzvy 
s ňou spojené: Zborník vedeckých prác z vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, 2015. s. 22 a nasl. 
22 Napr. Uznesenie zo dňa 16. júla 2015, Striani a i., C-299/15, EU:C:2015:519. Bližšie k tomu pozri 

JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Prejudiciálne otázky o výklade Charty základných práv EÚ: pokusy, výsledky a 
skromný návod. In: JÁNOŠÍKOVÁ, M. a KUBALA, J.: Charta základných práv Európskej únie a výzvy 
s ňou spojené: Zborník vedeckých prác z vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, 2015. s. 22 a nasl. 
23 Uznesenie zo dňa 12. novembra 2010, Asparuhov Estov a i., C-339/10, EU:C:2010:680. 
24 Uznesenie zo dňa 17. júla 2014, Široká, C-459/13, EU:C:2014:2120. 
25 Tejto otázke sa taktiež venoval generálny advokát Lenz v už spomínaných návrhoch generálneho 

advokáta zo dňa 25. apríla 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:166, kde rozlišuje povinnosť 
a oprávnenie správnych orgánov samostatne aplikovať právo Únie, a to práve z dôvodu nemožnoti 
položiť prejudiciálnu otázku. 
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otázku nepovažujeme za tak závažný nedostatok. Ako riešenie sa pre jednotlivé 

orgány verejnej moci, iné ako súdy, ponúka tiež sledovanie judikatúry vnútroštátnych 

súdov (osobitne z pohľadu orgánov verejnej správy je to judiaktúra v oblasti 

správneho súdnictva) a judikatúry Súdneho dvora. Aj to je jeden z dôvodov, prečo 

považujeme za nevyhnutné z pohľadu vnútroštátnych súdov venovať väčšiu 

pozornosť odôvodneniu rozhodnutia, a v prípade pochybností využiť možnosť obrátiť 

sa na Súdny dvor s prejudiciálnou otázkou. 

Záver 

V tomto príspevku sme svoju pozornosť zamerali na to, čo potrebujú orgány 

verejnej moci vedieť aby mohli Chartu základných práv EÚ správne aplikovať. Ako 

sme viackrát zdôraznili východiskom riešenia aplikačných problémov je hlavne 

judikatúra Súdneho dvora. Ak by sme však za východisko riešenia aplikačných 

problémov mali považovať judikatúru Súdneho dvora, znamenalo by to orientáciu 

v stovkách rozhodnutí, v ktorých Súdny dvor s Chartou pracoval. Náročnosť 

orientácie v tak rozsiahlej judikatúre je znásobená tým, že nie všetky rozhodnutia sú 

uverejnené v slovenskom jazyku a personálne zloženie orgánov denne aplikujúcich 

právo Únie taktiež nezodpovedá tejto náročnosti. Tieto problémy znejú ešte 

závažnejšie s ohľadom na možnú zodpovednosť týchto orgánov za škodu. Ako sme 

v príspevku zdôraznili, orgánom verejnej moci (osobitne orgánom verejnej správy) 

môže pomôcť vyššia aktivita súdov SR, ktoré kládením prejudiciálnych otázok 

a lepšími odôvodneniami rozsudkov môžu nepriamo pomáhať aj orgánom verejnej 

správy resp. orgánom verejnej moci. Pre úspešnosť prejudiciálneho konania je však 

potrebné v prvom rade správne formulovať prejudiciálne otázky.  
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Princíp subsidiarity v práve Európskej únie 

 

The principle of subsidiarity in the European Union 

law 

 

Anna Sčensná 

Abstract: 

Maastricht Treaty is incorporated the principle of subsidiarity between the 

principles with a significant impact on the activities of the administrative institutions of 

the Union particularly in the area of legislative powers. The principle of subsidiarity 

should ensure that the Union will use its powers with restraint and legislation will be 

created for the most optimal decision-making level. Basically, the legislation will be 

formed at European level only in case if the activity will be lower units to solve the 

case sufficient. Based on the theoretical analysis of the principle of subsidiarity, 

which consists of an analysis of its enshrined in primary of European Union law and 

its de facto application of the Union and the Member States, the aim of this article to 

set out the problem areas of application of the principle, in particular in checking 

compliance therewith, and to offer a critical evaluation opinion with possible to 

propose solutions. 

 

Keywords: The principle of subsidiarity, Protocol on the application of the principles 

of subsidiarity and proportionality, The European legislative acts, The consults of the 

Commission, The reasoned opinion 

 

Úvod  

Podstata Európskej únie (ďalej aj Únia), ktorá spočíva v jej supranacionálnom 

charaktere, sa dlhé obdobie stretávala s problémom nejasného rozdelenia 

právomoci, ktorých vykonávanie by prináležalo nadnárodnej úrovni t.j. Európskej únii, 

a na druhej strane národnej úrovni t.j. členským štátom. Zlom v tejto situácii priniesla 

až v roku 1992 Maastrichtská zmluva. V čl. 3b explicitne zakotvila princíp subsidiarity, 

ktorý mal určovať vertikálnu deľbu právomoci medzi administratívnym aparátom Únie 

a vnútroštátnymi orgánmi. Počínajúc týmto okamihom sa zo subsidiarity stalo 

záväzné ustanovenie s právnymi následkami. Za zmienku stojí aj fakt, že 

Maastrichtská zmluva nezverila ani nevytvorila Spoločenstvu nové právomoci, len 

pomyselnými hranicami oklieštila vykonávanie právomoci už existujúcich. Princíp 

subsidiarity tak vytvoril platformu udržania právomoci na čo najnižšej úrovni, ktorá je 

schopná určitý úkon efektívne vykonať, zatiaľ čo vyššia úroveň preberá právomoc až 
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v prípade, že sa preukáže, že nižšia úroveň nie je schopná vykonať zverený úkon 

efektívne.1  

Zahrnutie princípu subsidiarity do Maastrichtskej zmluvy sa spájalo 

s množstvom očakávaní. Mnohí si od subsidiarity sľubovali, že bude akýmsi 

magickým liekom proti európskemu centralizmu, no ozývala sa aj vlna kritiky, pretože 

právna úprava bola tak nejednoznačná, že panovali obavy z jej uplatnenia v praxi.2 

Najzávažnejšími nedostatkami právnej úpravy subsidiarity bola absencia zmluvného 

zakotvenia rozdelenia právomoci medzi Európskou úniu a členskými štátmi a 

neexistencia presne stanovenej procedúry, podľa ktorej by sa mal vykonať tzv. 

komparatívny test subsidiarity. Nejasnosť právnej úpravy sa pokúsili odstrániť 

členské štáty pri následných revíziách. Znenie článku zakotvujúce povinnosť konať 

v súlade s princípom subsidiarity sa však ani Amsterdamskou zmluvou ani Nicejskou 

zmluvou nezmenilo. Amsterdamská zmluva sa pokúsila svojim Protokolom 

o používaní zásad subsidiarity a proporcionality (ďalej Protokol) bližšie špecifikovať 

podmienky aplikácie subsidiarity v praxi. O pozitívnom posune žiaľ nemôžeme 

hovoriť, pretože ani Protokol nepomohol vyriešiť pretrvávajúcu vágnosť reálneho 

uplatňovania predmetného princípu.  

Dosiaľ posledný závan zmien so sebou priniesla Lisabonská zmluva. Je 

možné na ňu nazerať ako na pokrokovú revíznu zmluvu, pretože pomohla vniesť 

svetlo do najtmavšieho miesta reálneho používania subsidiarity. V Hlave I Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie (ďalej ZFEÚ) zakotvila vertikálne rozdelenie právomoci.  

V právnej úprave boli vymedzené tri druhy právomoci. Výlučné právomoci (čl. 3 

ZFEÚ) , ktorých výkon prináležal len Únii, prípadne na základe únijného zmocnenia 

členským štátom. Zdieľané právomoci (čl. 4 ZFEÚ) na vykonávanie ktorých sú 

príslušné členské štáty len pokiaľ danú oblasť neobsadila Únia svojimi aktmi pri 

dodržaní princípov subsidiarity a proporcionality. A posledným druhom právomoci sú 

podporné, koordinačné alebo doplňujúce právomoci (čl. 6 ZFEÚ). Ich vykonávanie 

primárne prináleží členským štátom a Únia je oprávnená len, ako to z ich názvu 

vyplýva, na podporu či koordináciu ich výkonu. Lisabonská zmluva za účelom bližšej 

špecifikácie princípu subsidiarity doplnila a rozvinula jeho aplikovateľnosť v Protokole 

č. 2 o používaní zásad subsidiarity a proporcionality. Aj napriek tomu, že Lisabonskú 

zmluvu považujeme za prevratnú vo vzťahu k činnosti administratívneho aparátu 

Únie nie je všeliekom na vágnosť a rozpornosť právnej úpravy subsidiarity. Problémy 

vidíme predovšetkým v obligátnom splnení podmienok subsidiarity, tzv. 

komparatívom teste subsidiarity, a v kontrolnom mechanizme uplatňovania princípu 

subsidiarity, na ktoré v príspevku poukážeme. 

 

 

                                                           
1Definition of subsidiarity in English. Oxford Dictionaries [online]. [cit. 20. 1. 2016]. Dostupné na: 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/subsidiarity?q=subsidiarity 
2 DRULÁKOVÁ, R. 2009. Subsidiarita v Lisabonské smlouvě – náprava nedostatků? Praha: Vysoká 

škola ekonomická v Praze. 2009. 7-9 s. ISBN 978-80-245-1588-5. 
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1. Lisabonské zakotvenie princípu subsidiarity - náprava nedostatkov 

alebo pretrvávajúca vágnosť? 

Lisabonská zmluva výslovne zakotvuje, že výkon zverených právomocí Únie 

sa riadi princípmi subsidiarity a proporcionality. V čl. 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii 

zakotvuje princíp subsidiarity nasledovne: 

,,Podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej 

výlučnej právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou 

nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej 

a miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich 

možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.  

Inštitúcie Únie uplatňujú zásadu subsidiarity v súlade s Protokolom o 

uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality. Národné parlamenty zabezpečujú 

dodržiavanie zásady subsidiarity v súlade s postupom ustanoveným v uvedenom 

protokole.“ 

 Z uvedeného znenia právnej kodifikácie princípu subsidiarity vyplýva, že 

princíp subsidiarity predstavuje regulačné kritérium vykonávania právomoci Únie v tej 

oblasti, ktorá nespadá do jej výlučných právomocí. Oproti predošlej právnej úprave 

možno pozitívne zhodnotiť najmä dve skutočnosti. Lisabonské znenie v sebe 

zakotvuje narastajúcu snahu zohľadniť regionálne a miestne záujmy členských štátov 

v podobe explicitnej zmienky regionálneho a miestneho rozmeru princípu 

subsidiarity. Druhé pozitívum spočíva v nahradení Protokolu o uplatňovaní zásad 

subsidiarity a proporcionality z roku 1997 novým protokolom, čím Lisabonská zmluva 

potvrdzuje výraznejšiu snahu o posilnenie priamej legitimity Európskej únie 

prostredníctvom zapájania národných parlamentov do politickej kontroly dodržiavania 

princípu subsidiarity.3 Spôsob, akým sa Lisabonská zmluva vysporiadala 

s najzávažnejšími problémami aplikácie subsidiarity v praxi, je obsiahnutý 

v nasledujúcich podkapitolách. 

2. Klasifikácia právomoci Európskej únie 

Lisabonská zmluva odhliadnuc od vyššie spomínaných pozitívnych zmien 

napravila ešte jeden závažný nedostatok právnej úpravy princípu subsidiarity. 

Zakotvila chýbajúce vymedzenie zdieľaných právomoci, na ktoré sa subsidiarita 

odvolávala počnúc svojim zakotvením v Maastrichtskej zmluve. Lisabonská zmluva 

tak ako prvá zreteľne stanovila politiky, v ktorých je potrebné prihliadať na účinky 

akcií a zvážiť, či na vykonanie danej činnosti je potrebná únijná úroveň alebo 

postačuje konanie zo strany jednotlivých členských štátov.  

Princíp rozdelenia právomoci na výlučné, zdieľané, koordinačné, podporné 

a doplnkové je, tak ako sme už spomínali v úvode, obsiahnutý v čl. 2 – 6 ZFEÚ. 

V prípade ak má Únia v určitej oblasti výlučnú právomoc, je výhradným tvorcom 

právnych aktov a členské štáty sú oprávnené vydávať právne akty len na základe 

                                                           
3 DRULÁKOVÁ, R. 2009. Subsidiarita v Lisabonské smlouvě – náprava nedostatků? Praha: Vysoká 

škola ekonomická v Praze. 2009. 12-13 s. ISBN 978-80-245-1588-5. 
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únijného zmocnenia. Zdieľaná právomoc predstavuje rozdelenie právomoci medzi 

Úniu a členské štáty. Uplatňuje sa tu teória obsadených polí. Členské štáty sú 

oprávnené vydávať právne predpisy len v tom prípade, ak Únia dosiaľ sama 

predmetnú oblasť neupravila. Únia však môže príslušnú oblasť obsadiť len pri 

dodržaní princípov subsidiarity a proporcionality. V zmysle čl. 4 ZFEÚ sa zdieľaná 

právomoc Únie a členských štátov uplatňuje v týchto hlavných oblastiach: 

a) Vnútorný trh; 

b) Sociálna politika, pokiaľ ide o hľadiská vymedzené v tejto zmluve; 

c) Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť; 

d) Poľnohospodárstvo a rybolov s výnimkou zachovávania biologických 

morských zdrojov; 

e) Životné prostredie; 

f) Ochrana spotrebiteľa; 

g) Doprava; 

h) Transeurópske siete; 

i) Energetika; 

j) Priestor slobody, bezpečnosti a práva; 

k) Spoločné otázky bezpečnosti v oblasti verejného zdravia, pokiaľ ide o hľadiská 

vymedzené v tejto zmluve. 

Okrem týchto oblastí zmluva zakotvuje právomoc Únie vyvíjať činnosť v oblasti 

výskumu, technologického rozvoja a vesmíru, predovšetkým vymedzovať 

a vykonávať programy, ale výkon týchto právomoci nesmie brániť členským štátom 

vo vykonávaní ich právomocí. 

Pokiaľ ide o oblasť koordinačných, podporných a doplnkových právomocí, princíp 

subsidiarity tu nie je možné aplikovať, pretože oprávnenie konať majú výlučne 

členské štáty a Únia ich činnosť len koordinuje, podporuje alebo doplňuje.4 

3. Komparatívny test subsidiarity 

Každý návrh legislatívneho aktu musí byť konfrontovaný s tzv. komparatívnym 

testom subsidiarity, ktorý má zaistiť, aby boli legislatívne akty prijímané čo najbližšie 

k občanom Únie. Protokol č. 2 vymedzuje podmienky použitia princípov subsidiarity 

a proporcionality zakotvených v čl. 5 ZEÚ. Napriek tomu, že prvotnou myšlienkou pri 

jeho tvorbe bolo, aby sa z Protokolu stalo pomyselné vodítko pre nájdenie 

najvhodnejšieho aktéra na realizáciu daných úloh, môžeme konštatovať, že tento cieľ 

nebol  uspokojivo splnený. Protokol neobsahuje nič konkrétnejšie a nepodáva ani 

návod ako test subsidiarity vykonať.  

Na základe abstrahovania základných definičných znakov princípu subsidiarity 

máme zato, že pri teste subsidiarity by sa mali zohľadniť tieto skutočnosti: 

1. Určenie zdieľaných právomoci.  

2. Zhodnotenie, či navrhované opatrenie môže byť uspokojivo dosiahnuté 

členskými štátmi. 

                                                           
4 TOMÁŠEK, M. – TÝČ, V. 2013. Právo Evropské únie. Praha: Leges, s.r.o. 2013.  157 s. ISBN: 978-

80-87576-53-3.  
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3. Zistenie, či navrhované opatrenie možno z dôvodu jeho rozsahu alebo účinkov 

lepšie realizovať konaním Únie (aktivita na úrovni Únie je efektívnejšia 

a racionálnejšia).5 

Prvý bod testu subsidiarity je možné, tak ako to vyplýva z 2. kapitoly, vnímať ako 

uspokojivo vyriešený. Problém však nastáva pri ďalšom bode. Aj napriek revíziám sú 

ustanovenia primárneho práva o princípe subsidiarity príliš vágne a dokonca ich 

možno označiť za kontradiktórne. Na jednej strane je konanie Únie v súlade s 

princípom subsidiarity v tom prípade, ak by ustanovený zámer nebolo možné 

uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, no naproti tomu na strane druhej 

zodpovedá konanie Únie subsidiarite vtedy, ak je možné zámer lepšie dosiahnuť na 

úrovni Únie. Rozpor vidíme v tom, že niektoré ustanovené zámery by bolo možné 

uspokojivo dosiahnuť z pozície členských štátov, zároveň však je možné takýto 

zámer lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. Pri riešení tohto rozporného vnímania 

subsidiarity budeme vychádzať, tak ako to je stanovené aj v Protokole č. 2, z druhej 

časti definície subsidiarity. Ten v čl. 5 stanovuje, že: ,,dôvody umožňujúce dospieť 

k záveru, že ciele Únie je možné lepšie dosiahnuť na únijnej úrovni, sa opierajú 

o kvalitatívne a pokiaľ je to možné aj kvantitatívne údaje“. Z toho vyplýva, že ak majú 

orgány Únie zmluvami zverené určité právomoci na výkon činnosti, môžu ich 

vykonávať len v tom prípade, ak zámery, ktoré sa majú dosiahnuť, je možné lepšie 

dosiahnuť na únijnej úrovni ich plošným vykonávaním. Tým sa umožní zvýhodnenie 

ich účinkov prípadne znásobenie ich pozitívnych dopadov, čím sa zníži záťaž, 

finančná alebo správna, dopadajúca na Úniu a jej jednotlivé subjekty. 6  

Samotný výklad a aplikácia princípu subsidiarity sa v rozhodovacej praxi 

orgánov stáva častým predmetom diskusií. Vyskytujú sa názory pochádzajúce od 

členov Európskej komisie a právnych teoretikov, ktoré pojednávajú o tom, že: 

,,meradlom úspešnosti dosiahnutia cieľov Únie je porovnanie úspešnosti opatrení 

členských štátov, predovšetkým spôsob vynakladaných prostriedkov vrátane 

finančných na jednej strane a na strane druhej účinnosť opatrení, ktoré sú 

vykonávané administratívnym rámcom Únie“.7 Ďalšia skupina právnych teoretikov sa 

prikláňa k názoru, že schopnosť a pripravenosť členských štátov dosiahnuť 

stanovené ciele a zámery prostredníctvom vlastných prostriedkov a opatrení je 

rozhodujúcim meradlom pre aplikáciu princípu subsidiarity. Do úvahy berú 

predovšetkým rozdielnu výkonnosť inštitúcií členských štátov a preto považujú za 

splnenie podmienok aplikácie tohto princípu situáciu, ak sa problém  

so splnením stanovených cieľov vyskytuje čo i len v jednom z členských štátov,  

čo argumentujú tým, že adresátom princípu subsidiarity je administratívny rámec 

Únie. 

                                                           
5 HURNÁ, L. – RUSIŇÁK, P. 2010. Právo európskej únie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 2010. 

43-44 s. ISBN 978-80-225-3048-4. 
6SYLLOVÁ, J. a kol. 2010. Lisabonská smlouva – Komentář. Praha:  

C. H. Beck. 2010. 33 s. ISBN 978-80-7400-339-4. 
7 STRÁŽNICKÁ, V. 2010. Základy práva Európskej únie. Bratislava: MERKURY spol. s.r.o. 74 s. ISBN 

978-80-89458-01-1. 
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Napriek mnohým diskusiám pojednávajúcich o kritériách subsidiarity je 

potrebné zdôrazniť, že z hľadiska právnej perspektívy im nie je možné priradiť 

jednoznačný materiálny význam. Tento pohľad pripisuje Druláková najmä charakteru 

kritérií. Podľa nej sa jedná sa o kritéria, ktoré sú predmetom politického vyjednávania 

a nie čisto právneho alebo ekonomického zhodnotenia. Z testu subsidiarity sa tak 

vytráca potrebná dávka stability, ktorá by mala byť zárukou, že splnenie presne 

stanovených kritérií bude mať za následok presun aktivít na únijnú úroveň alebo na 

úroveň členských štátov, regionálnu alebo miestnu. Politický podtón však takúto 

záruku nedokáže poskytnúť.8 Sme toho názoru, že takýto pohľad nie je úplne 

správny a požadovanú mieru stability by do testu subsidiarity mala priniesť činnosť 

Súdneho dvora Európskej únie prostredníctvom vytvárania rámcových pravidiel. 

4. Kontrola dodržiavania princípu subsidiarity  

Kontrola subsidiarity bola už od svojho zakotvenia v Maastrichtskej zmluve 

teoreticky preceňovaná, no jej reálny dopad ako brzdy európskeho centralizmu bol 

pomerne slabý. Výraznejšia zmena nastala v Protokole č. 2 pripojenom k Lisabonskej 

zmluve, ktorý okrem súdnej kontroly zavádza aj kontrolu politickú. 

Súdna kontrola má charakter ex post. Jej špecifickosť spočíva v tom, že 

Súdny dvor Európskej únie hodnotí nielen právne okolnosti, ale aj otázku potrebnosti 

daného opatrenia z hľadiska lepšieho dosiahnutia zamýšľaného cieľa a teda aj 

politické okolnosti či ekonomickú a sociálnu situáciu.9 Právnym základom pre 

podanie žaloby môže byť, tak ako naň odkazuje Protokol č. 2, čl. 263 ZFEÚ, ktorý 

umožňuje Súdnemu dvoru Európskej únie preskúmať zákonnosť legislatívnych aktov 

prijatých orgánmi Únie. Právnym základom pre podanie žaloby na Súdny dvor 

Európskej únie môže byť aj čl. 265 ZFEÚ, a to žaloba na nečinnosť orgánov Únie, ak 

by orgány napriek predchádzajúcej výzve ostali nečinné a svoju nečinnosť by 

zdôvodňovali aplikáciou princípu subsidiarity. Právnym základom konania pred 

Súdnym dvorom Európskej únie môže byť aj porušenie subsidiarity podľa čl. 267 

ZFEÚ, konanie o predbežnej otázke. Celkovo je možné prístup Súdneho dvora 

Európskej únie k princípu subsidiarity hodnotiť ako zdržanlivý, čím sa snažil nechať 

pomerne širokú možnosť správneho uváženia politickým inštitúciám. Už aj 

zakotvenie kontroly primárne politického princípu orgánmi súdnej moci bolo 

spochybňované samotnými sudcami. Napríklad L. Mackenzie-Stuart na jednej 

konferencii v tej dobe prehlásil: ,,Rozhodovať o tom, či je tá ktorá činnosť vhodnejšia, 

nutná alebo účinnejšia na úrovni Spoločenstva, je esenciálne otázkou politickou. Nie 

je to druh otázky vhodný pre Súdny dvor Európskej únie. Pre takýto problém nie je 

vôbec vybavený.“ Faktom je, že Súdny dvor Európskej únie sa zatiaľ autoritatívne 

nepustil do interpretácie čl. 5 ods. 3 ZEÚ a existuje len obmedzený počet prípadov, 

ktoré by sa odvolávali na porušenie princípu subsidiarity (keď sa aj nájdu, je 

                                                           
8 DRULÁKOVÁ, R. 2009. Subsidiarita v Lisabonské smlouvě – náprava nedostatků? Praha: Vysoká 

škola ekonomická v Praze. 2009. 14 s. ISBN 978-80-245-1588-5. 
9 TLAMYCHA, J. 2007. Soudní Přezkoumatelnost principu subsidiarity v EU In: GEORGIEV, J. Princíp 

subsidiarity v právní teorii a praxi. Praha: CEVRO INSTITUT. 2007. 93 s. ISBN 978-80-871-250-14.  
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subsidiarita označené len ako vedľajší argument). Jedná sa však o logický krok, 

pretože žiadna strana, ktorá chce v spore obstáť, nevsadí na princíp, ktorý doteraz 

žiaden spor nevyhral.10 Na tomto mieste je však potrebné sa zamyslieť, či takýto 

postoj Súdneho dvora Európskej únie je správny, pretože princíp subsidiarity je 

súčasťou práva Únie, čo znamená, že Súdny dvor Únie nemôže rezignovať na jeho 

uplatňovanie a púhe konštatovanie, že sa jedná o princíp primárne politického 

charakteru nie je dostatočným odôvodnením.  

Možnosť podieľať sa na kontrole aplikácie subsidiarity je Lisabonskou zmluvou 

priznaná aj Výboru regiónov. Jeho právomoc sa uplatňuje len na prípady, pokiaľ 

návrh legislatívneho aktu pochádza z oblasti, na ktorú sa vzťahuje povinná 

konzultácia. No ani tento kontrolný mechanizmus sa nevyznačuje silným vplyvom 

v prospech dodržiavania princípu subsidiarity. 

Parlamentná kontrola princípu subsidiarity je podrobne upravená v Protokole 

č. 2. Nakoľko jej cieľom je, aby bol princíp subsidiarity braný do úvahy už vo fáze 

predkladania návrhu legislatívneho aktu, môžeme ju označiť ako kontrolu ex ante. 

Základom parlamentnej kontroly je včasná a úplná informovanosť národných 

parlamentov, ktorá sa odráža v uložení povinnosti Európskej komisie viesť pred 

predložením návrhu rozsiahle konzultácie. Každý predkladaný návrh legislatívneho 

aktu musí byť odôvodnený s ohľadom na zásadu subsidiarity a proporcionality a mal 

by splňovať predpísané náležitosti: odhad finančných dopadov (na Úniu, štát, 

regionálne a miestne orgány, hospodárske subjekty a občanov), v prípade smernice 

jej dôsledky pre zákonodarstvo národného štátu (prípadne regionálne dopady), 

kvalitatívne a ak je možné i kvantitatívne dôvody lepšej dosiahnuteľnosti cieľov 

navrhovanej legislatívnej úpravy na európskej úrovni. Plnenie tejto povinnosti sa ale 

nevzťahuje na mimoriadne naliehavé prípady. 11  

Následne v lehote osem týždňov odo dňa postúpenia návrhu môže každý 

vnútroštátny parlament alebo jeho komora zaslať predsedovi Európskeho 

parlamentu, Rady a Európskej komisie odôvodnené stanovisko nesúladu návrhu 

legislatívneho aktu s princípom subsidiarity a subjekt, od ktorého dotknutý návrh 

pochádza, má povinnosť k podanému odôvodnenému stanovisku vnútroštátnych 

parlamentov prihliadať. Primárne sa jedná o návrhy legislatívnych aktov 

predkladaných Európskou komisiou (okrem nich to sú podnety skupiny členských 

štátov, podnety Európskeho parlamentu, žiadosti Súdneho dvora, odporučenia 

Európskej centrálnej banky a žiadosti Európskej investičnej banky). Každý 

vnútroštátny parlament disponuje dvomi hlasmi a v dvojkomorovom parlamentnom 

systéme má každá komora jeden hlas. Pokiaľ 1/3 pridelených hlasov národným 

parlamentom podá odôvodnené stanovisko ohľadne rozporu návrhu legislatívneho 

aktu s princípom subsidiarity, musí byť návrh preskúmaný. V prípade čl. 76 ZFEÚ 

týkajúceho sa priestoru slobody, bezpečnosti a práva postačuje 1/4 hlasov 

                                                           
10 BŘICHÁČEK, T. 2008. Přístup Evropského soudního dvora k principu subsidiarity. [online]. [cit. 22. 

1. 2016]. Dostupné na: http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/3238-pristup-evropskeho-soudniho-
dvora-k-principu-subsidiarity.aspx 
11 SYLLOVÁ, J. a kol. 2010. Lisabonská smlouva – Komentář. Praha:  

C. H. Beck. 2010. 34-35 s. ISBN 978-80-7400-339-4. 
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vnútroštátnych parlamentov. Takýto postup označujeme ako tzv. mechanizmus 

včasného varovania alebo mechanizmus žltej karty. Po preskúmaní návrhu má 

Európska komisia prípadne iný subjekt podávajúci návrh rozhodnúť, či návrh 

zachová, zmení alebo stiahne. Dané rozhodnutie musí byť odôvodnené.12 

Ak dôjde k spochybneniu dodržania princípu subsidiarity v rámci riadneho 

legislatívneho postupu uplatní sa mechanizmus oranžovej karty. Ak podané 

odôvodnené stanoviská o nedodržaní zásady subsidiarity v návrhu legislatívneho 

aktu predstavujú najmenej jednoduchú väčšinu hlasov vnútroštátnych parlamentov, 

musí byť návrh znovu preskúmaný. Obdobne ako aj pri žltej karte Európska komisia 

po preskúmaní môže rozhodnúť, či návrh zachová, zmení alebo ho stiahne. Ak 

Európska komisia návrh zachová a legislatívny proces pokračuje, má povinnosť 

zdôvodniť či daný návrh je v súlade s princípom subsidiarity. Následne je nevyhnutné 

posúdenie odôvodneného stanoviska Európskej komisie a odôvodnených stanovísk 

vnútroštátnych parlamentov normotvorcami, Európskym parlamentom a Radou, ktorí 

pred ukončením prvého čítania posúdia súlad daného návrhu s princípom 

subsidiarity. O tom, či sa o návrhu bude ďalej pojednávať rozhodne normotvorca 

špecifickým postupom. Rada 55 % väčšinou svojich členov alebo Európsky 

parlament jednoduchou väčšinou odovzdaných hlasov. V opačnom prípade sa 

legislatívny proces zastaví.13 Na tomto mieste je však potrebné upozorniť, že 

Lisabonská zmluva v zásade žiadnu novú legislatívnu procedúru neprináša. 

Uplatnenie ,,oranžovej karty s 55% podmienkou prakticky nič nemení, pretože Únia 

tak či tak nemôže prijať právny predpis, pokiaľ s ním 45 % krajín nesúhlasí...“14 

Subsidiarita sa tým skôr dostáva do popredia ako papierový tiger, symbol procesu 

odstraňovania demokratického deficitu a snahy priblížiť Úniu občanom. 

Záver  

Princíp subsidiarity zohráva na poli európskej integrácie dôležitú úlohu. Vývoj 

primárneho práva dokazuje, že jeho pozícia je prostredníctvom procedurálnych 

pravidiel a kontrolných mechanizmov postupne posilňovaná. Ústredná otázka však 

znie ,,Posilňuje sa aj reálny vplyv subsidiarity na funkčnú komplementaritu únijnej a 

vnútroštátnej úrovne alebo naďalej ostáva len hmlistým symbolom?“. Prax ukazuje, 

že aplikácia princípu subsidiarity je nedostatočná a neefektívna, pravdepodobne 

z dôvodu absencie objektívnych kritérií testu subsidiarity. Problémom je kombinácia 

negatívneho a pozitívneho kritéria „nemožno uspokojivo“ a „možno lepšie dosiahnuť“ 

a zároveň použitie dvoch obsahovo vágnych kritérií posudzovania - kritérium 

uspokojivosti a kritérium pridanej hodnoty. Lisabonská zmluva ani Protokol č. 2 nám 

nedávajú odpoveď na otázku, či jednotlivé kritéria sú na seba nadväzujúce alebo si 

vystačíme len s prihliadnutím na pridanú hodnotu únijnej úrovne. Či kritéria „nemožno 

                                                           
12 Čl. 6-7 ods. 1,2 Protokolu č. 2 o používaní zásad subsidiarity a proporcionality 
13 Čl. 7 ods. 3 písm. a),b) Protokolu č. 2 o používaní zásad subsidiarity a proporcionality 
14 BONDE, J. P. 2008: From EU Constitution to Lisbon Treaty [online]. [cit. 25.1.2016]. Dostupné na: 

<http://www.indemgroup.eu/fileadmin/user_upload/groupdocs/ 
Research_publication/From_EU_Constitution_to_Lisbon_Treaty_april_2008.pdf> 
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uspokojivo“ a „možno lepšie dosiahnuť“ je potrebné vnímať ako konjunkciu alebo 

disjunkciu. Pozitívnejšie nie je možné zhodnotiť ani novo zakotvený kontrolný 

mechanizmus. Ani kontrola ex ante, ani kontrola ex post nevytvára priestor pre 

účinnú kontrolu subsidiarity. Súdny dvor Európskej únie je i naďalej príliš ostražitý 

k predmetnému politickému princípu a vníma ho skôr ako vedľajší argument než ako 

moderný inštrument na podporu znižovania demokratického deficitu. Pomôcť by 

v tomto smere mohla konkretizácia testu subsidiarity. 

 Reálny vplyv parlamentnej kontroly naráža na prekážku legislatívneho 

nastavenia vnútroštátnych parlamentov. Doteraz boli aktivizované len dve žlté karty, 

čo je možné vnímať ako snahu o tvorbu ,,lepších“ právnych aktov alebo ako 

nezáujem členských štátov? Správy Európskej komisie potvrdzujú jeden 

pozoruhodný fakt. Počet podaných odôvodnených stanovísk vnútroštátnych 

parlamentov sa za posledné obdobie takmer zdvojnásobil. Slovenská republika sa 

však takýmto pozitívnym posunom pochváliť nemôže. Ďalším problematickým 

aspektom je absencia záväzného veta, tzv. červenej karty, ktorá by mohla vyvinúť na 

Európsku komisiu potrebný tlak a tiež neuplatňovanie kontrolného mechanizmu na 

princíp proporcionality, ktorý je so subsidiaritou neodmysliteľne spätý. Ako bariéra sa 

javí aj časový limit potrebný nato, aby vnútroštátne parlamenty zareagovali a podali 

k návrhom odôvodnené stanoviská. Predĺženie limitu na podanie stanoviska 

a prípadne zníženie počtu potrebných hlasov by sa mohlo pozitívne podpísať na 

zvýraznení reálneho uplatňovania subsidiarity. Na záver môžeme konštatovať, že 

subsidiarita je i naďalej symbolom boja v odstraňovaní demokratického deficitu a to či 

zápas s jej právnou vágnosťou dopadne úspešne závisí od konkrétnych únijných 

a vnútroštátnych rozhodnutí. 
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Pohreb popraveného podľa rímskeho verejného 

práva – právo alebo ľubovôľa panovníka? 

 

Funeral of executed person according to Roman 

public law – right or arbitrariness of the Emperor? 

 

Darina Kmecová 

 

Abstract: 

This article presents the issue of the right to bury executed persons according 

to Roman public law with a few notes for the present. Article focuses on some forms 

of death penalty in the Roman law and the right to bury the body of an executed 

person and to conduct funerals. This thesis offers a historical perspective on the 

prohibition of funeral as part of punishment and the prohibition of funeral to avoid 

creating a cult during the Roman Empire.   

Keywords: funeral, death penalty, roman law, Emperor, interment 

Úvod 

Problematika pochovávania bola vždy jednou z kľúčových tém života 

komunity. Preto sa spoločenskému, náboženskému, ale i právnemu rozmeru 

pochovávania mŕtvych v jednotlivých historicko-právnych súvislostiach venujú 

početné odborné štúdie.1 Pohreb – predovšetkým, ak bol vykonaný s príslušnými 

obradmi – bol v staroveku považovaný za určitý prostriedok k prechodu zo sveta 

živých do sveta mŕtvych, bez ktorého bola duša mŕtveho „odsúdená k večnému 

blúdeniu“. Pochovanie bolo v rímskom práve považované za res religiosa – teda za 

vec, ktorá bola zasvätená bohom podsvetia, v prvom rade nižším božstvám (mani) 

niekedy stotožňovaným aj s dušami predkov. Hroby, spolu s inými typmi objektov 

patriacich do kategórie res sacra2 a res sancta3 v koncepte rímskej jurisprudencie 

patrili do kategórie res extra commercium divini iuris – veci, ktoré nemohli byť 

                                                           
1 Pre bibliografiu v talianskej jazykovej oblasti bližšie pozri: CRINTI, N. ‘Mors antiqua’: bibliografia 

orientativa sulla morte e il morire a Roma. In Ager Veleias, 2010, roč. 10, č. 5, s. 1-38; 
FRANCIOSI, G. Sepolcri e riti di sepoltura delle antiche “gentes”. In Ricerche sulla organizzazione 
gentilizia romana, 1984. s. 35-80; 
DE FILIPPIS CAPPAI,C. Imago mortis. L’uomo romano e la morte. Napoli, 1997. 33 s.; 
BIONDI, B. Il diritto romano cristiano. 2. La giustizia - le persone. Milano, 1952. 257 s. 
2 Za res sacra boli považované sväté veci venované bohom na základe osobitného posvätenia zo 

strany rímskeho štátu. Najčastejšie to boli chrámy, oltáre alebo kultové predmety určené na 
uctievanie. Porovnaj TALAMANCA, M. Elementi di diritto privato romano. Miláno: Giuffré editore, 
2001. s. 202. 
3 Res sancta neboli považované za sväté veci v pravom slova zmysle, ale veci posvätné, ktoré boli aj 

bez posvätenia pod ochranou bohov. Príkladom sú múry mesta, mestské brány a pod. Porovnaj 
VOLTERRA, E. Instituzioni di diritto privato romano. Roma: La Sapienza Editrice, 1987. s. 277. 
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predmetom súkromného majetku, pretože boli považované za majetok bohov 

a v kresťanskom ponímaní boli určené na uctievanie.4 

V histórii sa stretávame s množstvom spôsobov pochovávania mŕtvych, okrem 

tradičného pochovania do zeme alebo žiarového pohrebu, napríklad pochovanie 

a vytvorenie kamenného pomníka, kanibalizmus, opustenie spolu s divokými 

zvieratami na odľahlom mieste, pochovanie pod hromadami kameňov, pohrebné 

jaskyne, pochovanie v podlahe alebo v stenách domu a pod.5 Na základe uvedeného 

je však dôležité poznamenať, že tak v histórii, ako aj v súčasnosti bolo dôležité 

rozlišovať medzi pochovaním ako obyčajným zahrabaním tela mŕtveho, prípadne 

jeho pokrytím zeminou a listami, a medzi riadnymi pohrebnými obradmi typickými pre 

život tej ktorej náboženskej alebo etnickej komunity. Je priam samozrejmé, že vždy 

bolo potrebné určitým spôsobom naložiť s telom mŕtveho, ale nie vždy bolo možné 

a dovolené vykonať všetky pohrebné obrady.  

Právnu úpravu práva na pochovanie, najmä v prípade popraveného, môžeme 

z najstarších prameňov len dedukovať, prípadne ju vidíme dokumentovanú na 

niektorých konkrétnych prípadoch. Ustálené písomné pramene dokumentujúce 

existujúcu právnu normu máme zachytené len v niektorých fragmentoch rímskych 

právnikov a v cisárskych reskriptoch, resp. v Digestách a Justiniánskom kódexe 

(Corpus Iuris Civilis). Čiastkovú úpravu tejto problematiky možno nachádzať 

roztrúsenú vo viacerých prameňoch, či už z rímskej civilnej histórie, alebo zo 

starovekých hagiografií a martyrológií. Podrobnú štúdiu právnej úpravy tejto 

problematiky rozvádza v jednom zo svojich diel taliansky romanista Valentino 

Capocci, ktorý sa už pred 60. rokmi venoval štúdiu časti Digest, ktorá upravuje 

pochovávanie odsúdených na trest smrti, pričom odkazuje na výroky rímskych 

právnikov Paula, Ulpiana a Marciana. Capocci vo svojej štúdii prichádza k záveru, že 

texty týchto autorov boli síce prebraté do právnej úpravy Digest, ale predpokladá, že 

pod vplyvom vtedajšieho práva mohli byť čiastočne interpolované, resp. pozmenené 

a v takej podobe prisúdené uvedeným právnikom.6  

 

1 Zákaz pohrebu ako súčasť trestu 

Pohreb alebo pochovanie patrilo k jednému z občianskych práv spolu s právom 

vlastniť hrobku, resp. pohrebné miesto (ius sepulturae). Ak sa osoba dopustila 

vážneho zločinu a bola odsúdená na trest smrti, v zmysle rímskeho práva strácala 

občianske práva, a tým stratila aj právo vlastniť miesto na jej pochovanie.7  

                                                           
4 Porovnaj Enciclopedia Italiana – Di Scienze, Lettere ed Arti. 31. vydanie. Rím: Istituto della 

Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1949. s. 400. 
5 Porovnaj MINIERI, L. L’insepoltura nel mondo antico [online] [cit. 23.01.2016] Dostupné  na 

internete:     http://www.unisob.na.it/ateneo/c004/20141021_minieri.pdf    
6 Bližšie k tejto téme pozri CAPOCCI, V. Sulla concessione e sul divieto di sepoltura nel mondo 

romano ai condannati a pena capitale. In Studia et Documenta Historiae et Iuris, 1956, roč. 22, s. 266-
310. 
7 Existovala však možnosť darovania hrobky jednej alebo aj viacerým osobám. Podobne to bolo 

v prípade pochovania Ježiša Krista, ktorý bol pochovaný v novom hrobe potom, čo si jeho telo a jeho 
pozostatky vyžiadal od piláta Jozef z Arimatey. „...prišiel Jozef z Arimatey, významný člen rady, ktorý 
tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo vošiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo.“ Porovnaj Mk 15, 43. 
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K trestom smrti, s ktorými máme možnosť sa v histórii rímskeho práva stretnúť, sa 

radí napríklad trest smrti upálením, tzv. crematio, ktorým sa trestali viaceré trestné 

činy, napríklad podpaľačstva. Týmto trestom bola zakotvená myšlienka odplaty, keď 

sa tu čiastočne uplatňoval princíp oko za oko, zub za zub. Iným trestom smrti bol 

trest za otcovraždu alebo matkovraždu, ktorý zahŕňal palicovanie odsúdeného 

a jeho následné zašitie do vreca so zmijou, kohútom, opicou a psom.8 Takto bolo 

vrece hodené do mora, alebo hodené divým zvieratám, ak sa poprava nekonala 

v blízkosti mora. Tento trest v sebe niesol náboženské prvky, keďže Rimania verili, 

že duše mŕtvych nemohli preniknúť cez vodu a popravenému bola odopretá možnosť 

nájsť večný pokoj. „V tejto smrť prinášajúcej úzkosti podľa charakteru okolia, je 

hodený do mora alebo do rieky, takže ešte za živa stratí akékoľvek spojenie 

s elementami a živému sa odníme nebo, mŕtvemu zem.“9 Zaujímavosťou tohto trestu 

je skutočnosť, že pochovanie popraveného neprichádzalo do úvahy, čiže nemožno tu 

hovoriť o tzv. posmrtnom treste, resp. o odmietnutí vydania tela popraveného 

príbuzným, ale o treste, ktorý sám v sebe zahŕňal odňatie práva, ba aj možnosti na 

pochovanie.10 Medzi tresty smrti patril aj trest zhodením zo skaly11, trest obesením 

alebo sťatím hlavy, ktorá sa zvykla zavesiť na stenu alebo na kôl ako výstraha pred 

páchaním hrdelných zločinov. Telo bolo potom buď spálené, alebo spolu s hlavou 

                                                           
8 „Ma, se sulla terra non si é potuto distruggere il suo corpo, sia gettato in mare, affinché non 

arrossiamo di vergogna ogni giorno sotto gli occhi di tutti. Cosí, almeno il mare coprirá la sua vittoria. Il 
suo cadavere sia chiuso e cucito in un sacco da parricida.“ Porovnaj Atti dei Martiri – a cura di 
Salvatore Di Meglio. Miláno: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 1989. s. 206. 
9 Porovnaj Mod. D. 48, 9; pozri tiež Lex Pompeia o vrahoch príbuzných (C 9, 17, 1). 
10 Bližšie pozri CICERO, M. T. Pro Publi Quinctio: Pro Sexto Roscio Amerino; Pro Quincto Roscio 

Comoedo, De lege agraria I, II, III. Cambridge: Harward University Press, 1930. s 184. „O singularem 
sapientiam, iudices! Nonne videntur hunc hominem ex rerum natura sustulisse et eripuisse cui repente 
caelum, solem, aquam terramque ademerint ut, qui eum necasset unde ipse natus esset, careret eis 
rebus omnibus ex quibus omnia nata esse dicuntur? Noluerunt feris corpus obicere ne bestiis quoque 
quae tantum scelus attigissent immanioribus uteremur; non sic nudos in flumen deicere ne, cum delati 
essent in mare, ipsum polluerent quo cetera quae violata sunt expiari putantur; denique nihil tam vile 
neque tam volgare est cuius partem ullam reliquerint.Etenim quid tam est commune quam spiritus 
vivis, terra mortuis, mare fluctuantibus, litus eiectis? Ita vivunt, dum possunt, ut ducere animam de 
caelo non queant, ita moriuntur ut eorum ossa terra non tangat, ita iactantur fluctibus ut numquam 
adluantur, ita postremo eiciuntur ut ne ad saxa quidem mortui conquiescant. Tanti malefici crimen, cui 
maleficio tam insigne supplicium est constitutum, probare te, Eruci, censes posse talibus viris, si ne 
causam quidem malefici protuleris? – voľný preklad autorky: „Skutočne obdivuhodná múdrosť, ó 
sudcovia! Vari nie je takýto človek  zrejme  celkom vylúčený z toho, aby bol časťou prírody – a to od 
chvíle, keď sú mu odňaté nebo, slnko, voda a zem, takže ten, ktorý zabil toho, ktorý mu daroval život, 
bude sám pozbavený všetkých tých prvkov, ktoré, ako sa vraví, sú počiatkom všetkých vecí? Naši 
predkovia nechceli telo predhodiť divej zveri už aj preto, aby sa dotykom s takýmto netvorom nestali  
tieto zvery ešte dravšími, ani ich nechceli hodiť len tak – nahé – do rieky, aby zabránili tomu, že by 
nesené jej prúdom do mora znečistili tento prírodný element, ktorý, ako sa verí, obmýva všetku 
nečistotu; a nakoniec, nenechali im ani najmenšiu časť toho, čo je najvšeobecnejšie a čo stojí 
najmenej. Nič totiž nie je obyčajnejšie pre živých ako vzduch a pre mŕtvych ako zem, pre 
stroskotancov more, a pre tých, ktorých vyvrhli vlny, pobrežie. Otcovrahovia, kým budú ešte žiť, bude 
to bez toho, aby dýchali vzduch povetria, zomrú tak, že sa ani zem nedotkne ich kostí, budú unášaní 
prúdmi vôd bez toho, aby ich tieto obmyli, nakoniec budú vyvrhnutí na pobrežie, ale bez toho, aby 
aspoň po smrti našli pokoj medzi jeho útesmi.“ 
11 „Po nich žalujú Sexta Maria, najväčšieho hispánskeho boháča, pre krvismilstvo s dcérou a zhodia 

z tarpejskej skaly; a aby nebolo ani najmenej pochybnosti, že ho zahubil jeho veľký majetok, Tiberius 
si ponechá pre seba jeho zlaté a strieborné bane, hoci formálne ich zhabal štát.“ Porovnaj TACITUS, 
P. C. Agricola. Anály. Germánia. Histórie. Bratislava: Tatran, 1980. s. 242. 
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vrátené príbuzným na jeho pochovanie, ale o tom rozhodol ten, kto vydal odsudzujúci 

rozsudok.12  

Z histórie je známy aj trest tzv. vyhostenia alebo ponechania na opustenom 

mieste alebo ostrove, ktorý bol upravený v Digestách.13 Tento trest sa významne 

dotýkal problematiky práva na pochovanie v rímskom právnom poriadku. Ako píše 

právnik Marcianus v Digestách, ten kto bol odsúdený na trest vyhostenia14 na ostrov 

alebo  na iné miesto, bol zároveň odsúdený post mortem, t.j. jeho trest pokračoval aj 

po jeho smrti, pretože možnosť pochovania jeho ostatkov vo vlasti podliehala 

schváleniu panovníka. Marcianus ďalej uvádza, že podľa rímskeho práva, telo 

popraveného malo byť pochované, minimálne pokryté porastom alebo krom ako 

prejav súcitu, a teda istého druhu humanizmu v rímskej spoločnosti, ale aj napriek 

tomu však uznáva právo panovníka odmietnuť pochovanie odsúdeného na trest 

smrti, aby bol potrestaný aj po smrti večným blúdením jeho duše.15 Telom sa myslelo 

aj pochovanie akýchkoľvek pozostatkov po mŕtvom – či už išlo o kosti alebo popol, 

pričom v niektorých prípadoch to bola napríklad len hlava popraveného.16  

Pochovanie mŕtveho tela sa stále považovalo aj za akýsi skutok milosrdenstva 

a tiež prejav ľudskosti. Preto, ak panovník odmietol vydať telo popraveného,  konal 

tak zvyčajne najmä na výstrahu pre ostatných. Takéto rozhodnutie bolo však 

nezriedka tiež interpretované ako prejav neúcty k človeku a takto hodnotili niektoré 

arbitrárne rozhodnutia panovníkov aj rímski historici. Príkladom je Tacitov kritický 

opis represálií cisára Tiberia: „A keďže popravy rozdráždili jeho krvilačnosť, rozkáže 

usmrtiť všetkých, čo sedia vo väzení pre spolčenie so Seianom. Tak po desnej 

poprave ležali ľudia oboch pohlaví, každého veku, slávni, neznámi, po jednom alebo 

nakope na Gemónskych schodoch. Ani príbuzní alebo priatelia nesmeli pri nich 

postáť, zaplakať, ba ani na nich dlhšie hľadieť, lebo dovôkol rozostavené stráže 

striehli na každý prejav bôľu a nepohli sa od rozkladajúcich sa tiel, kým neboli 

zavlečené do Tibera, kde plávali na vode alebo boli vynesené na breh, a nik ich 

nespaľoval, ba ani sa ich nedotýkal. Od náramného strachu prestala akákoľvek účasť 

na ľudskom osude...“17 

Aj pred prijatím Digest, ktorých právna úprava pochovania popraveného 

vychádzala z vyššie spomínaných fragmentov rímskych právnikov, existujú niektoré 

pramene, ktoré odzrkadľujú dobovú prax ponechávajúcu na rozhodnutie 

                                                           
12 Porovnaj Le prime tombe dei Martiri Larinesi [online] [cit. 23.01.2016] Dostupné  na internete: 

http://www.pinomiscione.it/historica/vita/prime-tombe/ 
13 Porovnaj Marci. D. 48, 24, 2: „Si quis in insulam deportatus uel relegatus fuerit, poena etiam post 

mortem manet, nec licet eum inde transferre aliubi et sepelire inconsulto principe: ut saepissime 
Seureus et Antoninus rescripserunt et multis petentibus hoc ipsum indulserunt.“ 
14 Tento trest bol upravený aj v Corneliovom zákone o úkladných vrahoch a tých, ktorí podávajú 

škodlivé jedy, o ich deportácii na ostrov spojený s konfiškáciou všetkého majetku. Porovnaj Marci. D. 
48, 8, 3. 
15 Porovnaj Le prime tombe dei Martiri Larinesi [online] [cit. 23.01.2016] Dostupné  na internete: 

http://www.pinomiscione.it/historica/vita/prime-tombe/  
16 História zakotvuje napríklad prípady spáchania trestného činu teroru, kedy bol zvolaný ľud a pred 

ním bola poprava páchateľa vykonaná sťatím hlavy a jej vystavením na mieste popravy na vrchole 
stĺpa alebo na stene. Porovnaj Le prime tombe dei Martiri Larinesi [online] [cit. 23.01.2016] Dostupné  
na internete: http://www.pinomiscione.it/historica/vita/prime-tombe/ 
17 Porovnaj TACITUS, P. C. Agricola. Anály. Germánia. Histórie. Bratislava: Tatran, 1980. s. 242. 
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panovníka povolenie prevziať telo popraveného na jeho pohreb. Príkladom je smrť 

jedného z konzulov, ktorý bol obžalovaný, ale skôr, ako bol vynesený rozsudok, 

zomrel pravdepodobne od hladu vo väzení. Napriek tomu, že nebol odsúdený, 

o prevzatí jeho tela a o jeho pochovaní rozhodoval cisár. Táto udalosť sa odohrala za 

vlády Caesara, ktorý napokon povolil jeho riadne pochovanie.18 

Trestom nepochovania boli potrestaní aj tzv. dobrovoľní gladiátori, ktorí boli 

rímskymi občanmi a dobrovoľne z rozličných dôvodov, chceli bojovať v aréne 

gladiátorov. V dobovom kontexte bolo toto ich rozhodnutie chápané ako prejav 

neúcty voči spoločenskému postaveniu slobodných rímskych občanov. Z uvedených 

dôvodov títo nesmeli byť riadne pochovaní.19 

Rozhodnutie o tom, či si popravený „zaslúžil“ riadny regulárny pohreb, bolo 

v rukách osoby, ktorá vydávala odsudzujúci rozsudok, alebo v rukách panovníka. 

Jedným z prípadov, o ktorých hovorí rímska história je aj prípad Lollie Pauliny, ktorá 

bola, ako uvádzajú pramene, odsúdená trestom vyhnanstva, bez možnosti 

pochovania vo vlasti. Čin, ktorého sa dopustila a za ktorý ju tento trest neminul, bola 

jej opovážlivosť súperiť o manželstvo s cisárom Claudiom s inou nápadníčkou, 

Agrippinou. Lollia si mala dať veštiť astrológom a mágom sobáš so samotným 

cisárom. Jej trestom bolo zhabanie celého majetku, vyhnanie z Talianska a následne 

za ňou bol poslaný tribún, ktorý ju mal dohnať k smrti. Až po niekoľkých rokoch po jej 

smrti cisár Nero dovolil doviezť z vyhnanstva jej popol a vykonať pohrebné obrady.20 

2 Zákaz pohrebu na zamedzenie kultu 

Odmietnutie vykonať pohreb popraveného alebo jeho jednoduché pochovanie 

bez príslušných obradov, nebolo len trestom pre odsúdeného, ale bol to zároveň 

v mnohých prípadoch spôsob ako predísť vytvoreniu miesta pre pietas, ktoré by sa 

stalo miestom uctievania popraveného alebo miestom kultu. Na tieto skutočnosti sa 

prihliadalo najmä v prípade smrti kresťanských mučeníkov, alebo iných osôb, ktoré 

boli považované za vyznávačov iného kultu ako bol štátny, čím vlastne v dobovom 

chápaní vystupovali proti panovníkovi. Takéto osoby predstavovali isté 

nebezpečenstvo aj po smrti, a preto, aby sa predišlo ich posmrtnému uctievaniu, boli 

„potrestaní“ týmto osobitným spôsobom. Ich telá boli len tak pohodené alebo iba 

zahrabané bez pohrebu, alebo boli hodené do masového hrobu bez mena, alebo 

spálené. Príkladom je aj prípad tzv. sprisahancov, ktorým prétor prikázal zvýšiť tresty 

a ich mŕtvoly mali byť pohodené bez pohrebu.21 

                                                           
18 Porovnaj TACITUS, P. C. Agricola. Anály. Germánia. Histórie. Bratislava: Tatran, 1980. s. 244. 
19 Porovnaj RICCI, C. Gladiatori e attori nella Roma giulio-claudio: studi sul senatoconsulto di Larino. 

LED Edizione Universitarie, 2006. s. 98. 
20 „Dovolil doviezť popol Lollie Pauliny a postaviť náhrobný kameň.“ Porovnaj TACITUS, P. C. 

Agricola. Anály. Germánia. Histórie. Bratislava: Tatran, 1980. s. 287 a 343. 
21 „Ako prétor sa chcel ukázať pred Caligulom, ktorý sa znepriatelil so senátom, a preto žiadal, aby na 

oslavu jeho víťazstva v Germánii boli usporiadané mimoriadne hry; navrhol aj zvýšiť tresty pre 
sprisahancov: ich mŕtvoly mali byť pohodené bez pohrebu.“ Porovnaj SUETONIUS TRANQUILLUS, 
G. Životopisy rímskych cisárov, Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. 
s.r.o.,2010. s. 253. 
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Ako bolo spomenuté vyššie, veľké množstvo skutočností odzrkadľujúcich 

praktické aplikovanie noriem alebo pravidiel týkajúcich sa pochovávania popravených 

za čias rímskeho cisárstva, ponúkajú historické pramene o živote mučeníkov, najmä 

v súvislosti so zákazom ich riadneho pochovania zo strachu z ich posmrtného 

uctievania. V rímskych martyrológiách tak čítame o mučeníkoch, ktorí boli popravení, 

ale „veriaci tajne vzali ich telá a pochovali ich na vhodnom mieste...“, čo je dôkazom 

toho, že postupovali v rozpore s vtedajším zákonom a možno predpokladať, že 

o súhlas nežiadali z dôvodu zrejmého zamietnutia ich prípadnej žiadosti na vydanie 

tiel na pohreb.22  

Existuje niekoľko konkrétnych prípadov, ktoré ukazovali výslovný zákaz 

pochovania posilnený kontrolou jeho dodržiavania. Nebolo výnimkou, že mnohé telá 

popravených panovník nechal strážiť ozbrojenými vojakmi, aby ich nebolo možné 

ukradnúť a riadne pochovať.23 Na inom mieste história hovorí, že poprava bola 

vykonaná, telá spálené a aby nebolo možné zozbierať čo i len popol popravených, 

ten bol vysypaný do najbližšej rieky, aby na zemi po týchto mŕtvych nezostala ani 

stopa.24 Konkrétne prípady uvedené v tejto kapitole sú príkladmi, ktoré rímske právo 

poznalo za čias cisárstva ešte pred prijatím Digest, teda príklady podrobnejšej 

právnej úpravy, kedy ľud spolu s panovníkom veril, že vzkriesený nemôže byť ten, 

kto nebol riadne pochovaný.25  

3 Vnímanie dôležitosti pohrebu na posmrtný život 

V súvislosti s pochovávaním a pohrebom popravených možno hovoriť o troch 

rôznorodých, časovo odlíšených nazeraniach na osud tela popraveného: 

a) Zákaz regulárneho pohrebu ako súčasť trestu popraveného, aby jeho duša 

„blúdila“ a nemohla nájsť večný pokoj. Rimania pred príchodom 

kresťanstva verili, že telo hodené do vody, pohodené len tak mimo mesta 

zakryté zeminou, alebo hodené do masového hrobu bez označenia, bolo 

odsúdené na večný nepokoj, a to mal byť pre popraveného jeden 

z najhorších trestov. Bolo hrozbou a prejavom neúcty voči popravenému 

nemožnosť riadneho pochovania jeho tela, resp. jeho pozostatkov. Tu 

                                                           
22 Porovnaj Atti dei Martiri – a cura di Salvatore Di Meglio. Miláno: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 

1989. s. 49. 
23 „Gettavano infatti ai cani i corpi di quelli che erano morti asfissiati in carcere e vigilavano giorno e 

notte perché non fossero sepolti da noi. A volte esponevano all´aperto i miseri avanzi delle belve e del 
fuoco, parti di membra dilaniate e carbonizzate, teste recise, tronchi senza teste, ed una scorta armata 
vigilava giorni interi perché restassero insepolti.“ Porovnaj Atti dei Martiri – a cura di Salvatore Di 
Meglio. Miláno: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 1989. s. 63. 
24 „I corpi dei martiri, oltraggiati in tutti i modi ed esposti all´aria per sei giorni, furono poi bruciati dagli 

empi, ridotti in cenere e gettati nel fiume Rodano, che scorre nelle vicinanze, perché sulla terra non ne 
restasse traccia alcuna.“ Porovnaj Atti dei Martiri – a cura di Salvatore Di Meglio. Miláno: Arnoldo 
Mondadori Editore S.p.A., 1989. s. 63. 
25 „Robili tieto veci v domnienke, že vyhrali nad Bohom a pripravili mučeníkov o možnosť vzkriesenia.“ 

Porovnaj Atti dei Martiri – a cura di Salvatore Di Meglio. Miláno: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 
1989. s. 63. 
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vidíme náboženské prvky zasahujúce do verejného života vtedajšej 

spoločnosti. Možno hovoriť o výraznom prelínaní fas a ius.26  

b) S príchodom kresťanstva rímska spoločnosť čiastočne začala veriť, že 

každý môže byť vzkriesený, ak bude jeho telo riadne pochované 

a neporušené. Preto sa snažili za každú cenu telo popraveného vyžiadať 

a zabezpečiť mu riadny pohreb. Mnohé pozostatky slúžili ako relikvie, 

a preto ich viacerí zbierali. Tu sa dostávame k druhému pohľadu na 

posmrtný život a nutnosť riadneho pochovania tela, aby mohlo byť 

vzkriesené.27  

c) Tretím vývojovým krokom bola zmena myslenia, ktorá prebehla 

v spoločenskom vnímaní ako dôsledok prehĺbenia a rozšírenia 

kresťanských teologických myšlienok. Bola to viera vo vzkriesenie duše 

i tela, ale bez ohľadu na to, či bolo telo nebohého zachované, alebo riadne 

pochované. V takomto prípade sa na samotný akt pochovania už nekládol 

taký dôraz a riadny pohreb predstavoval už iba akýsi skutok milosrdenstva, 

a nie podmienku vzkriesenia.  Preto aj v nasledujúcich storočiach, pri 

výkone trestu smrti, ak sa aj telo odsúdenca ponechalo nepochované, 

slúžilo už iba na výstrahu pre ľud a samotné „nepochovanie tela“ už nebolo 

trestom, ktorý by zasahoval aj do posmrtného osudu odsúdenca. 

V Digestách (Paul. D. 48, 24, 3) Paulus napísal: „Corpora animadversorum 

qiubuslibet pretentibus ad sepolturam danda sunt.“ Z uvedeného vyplýva, 

že telá popravených mali byť vydané komukoľvek, kto o ne požiadal, ak 

však aj neboli, neznamenalo to automatické zatratenie duše popraveného.  

Záver 

Pochovávanie tiel mŕtvych je staré ako ľudstvo samo. Jeho právna úprava, aj 

keď najprv v nekodifikovanej podobe, odzrkadľovala postup panovníka a jeho 

skutočnú ľubovôľu v odovzdaní tela popraveného jeho príbuzným. Po prijatí právnej 

úpravy v rímskych Digestách, sa výrazne nezmenila prax panovníka v jeho 

rozhodovaní o vydaní alebo nevydaní tela popraveného tomu, kto oň požiadal, 

pretože, ako to uvádzajú Ulpianus, Paulus alebo Marcianus, vždy tu možnosť 

vykonať pohrebné obrady bola, ale nemohla byť uskutočnená bez súhlasu 

kompetentnej vrchnosti.  

Historickým prierezom rímskeho práva za čias cisárstva možno badať posun 

rímskej spoločnosti v nazeraní na zaobchádzanie s telom popraveného a na 

dôležitosť jeho pochovania za zabezpečenia riadnych pohrebných obradov. Pred 

príchodom kresťanstva Rimania verili v dôležitosť pochovania, aby duša mŕtveho 

mohla nájsť pokoj, po zmene náboženského vnímania už pohrebu taká vážnosť 

neprislúchala, alebo predstavovala už iba milosrdný skutok voči telu popraveného 

a prejav úcty voči ľudskej dôstojnosti, ktorá je neodňateľná každému človeku, bez 
                                                           
26 Porovnaj BARTOŠEK, M. Dějiny římského práva. Praha: Academia, 1995. s. 99. 
27 „Gettatelo in un campo aperto dove non ci sia alcun riparo in modo che il cadavere non abbia 

l´onore della sepoltura ma sia dilaniato dalle fiere e dagli uccelli e cosí scompaia per evitare che i 
cristiani, raccogliendo le sue reliquie, se lo rivendichino come martiri.“ Porovnaj Atti dei Martiri – a cura 
di Salvatore Di Meglio. Miláno: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 1989. s. 205. 
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ohľadu na jeho morálno-spoločenské postavenie. V dnešnej dobe samotné 

pochovanie nezohráva až takú významnú úlohu v živote spoločnosti, ale prikláňajúc 

sa k Rimanom z posledných čias Rímskej ríše možno konštatovať, že je to aj dnes už 

iba akýsi prejav úcty voči mŕtvemu, bez výrazného vnímania vplyvu pohrebných 

obradov na osud jeho duše.      
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Reformy Jozefa II. v oblasti verejnej správy  

 

Reforms of Jozef II. in public governance 

 

Terézia Hišemová 

Abstract: 

Present contribution is divided into three parts. The first part deals with the 

state administration, the second part deals with the judiciary and the third, no less 

important part deals with the territorial administration (municipality). The aim in the 

state administration was to replace the government of the nobility in the countries by 

centralized appointment system, levied by civil servants responsible to the emperor. 

In judiciary the aim was to build centralized and a single organized judicial hierarchy. 

The aim of reform territorial administration was to create intermediaries to facilitate 

administration of sub-regional management. 

Keywords: bureaucracy, judiciary, district 

  

Úvod 

Verejná správa pozostáva z dvoch základných zložiek, a to štátnej správy 

a samosprávy.1 Štátna správa je jadrom verejnej správy. Štátna správa je činnosť, za 

ktorou stojí donucovacia moc štátu. Územná správa sa podieľa na úlohách verejnej 

správy a nesie svoju časť zodpovednosti za realizáciu verejných záležitostí, ktorá 

disponuje príslušným rozsahom verejnej moci.  

Verejná správa nie je výdobytkom modernej doby, už v minulosti bola dobrá 

verejná správa znakom prosperujúcej krajiny. Panovník, ktorý stál na čele 

monarchie, ktorá sa rozprestierala na väčšom či menšom území, zväčša väčšom, 

nemohol dohliadať a byť prítomný všade, mnohokrát riadil celú krajinu z jedného 

miesta a v určitých častiach svojho kráľovstva nikdy nebol. Potreboval preto 

predĺženú ruku, verejnú správu, pomocou ktorej by mohol riadiť celú krajinu a vďaka 

ktorej by sa jeho nariadenia dostali všade a taktiež aby obyvatelia nespochybňovali 

jeho moc. Verejná správa bola obsadená šľachtou, ktorá to niekedy zneužívala vo 

vlastný prospech a práve to sa Jozef II. snažil zmeniť. 

1. Štátna správa 

Cisár Jozef II. ešte ako spoluvládca krajiny popri svojej matke vyjadroval 

nespokojnosť s fungovaním v štátnych úradoch. Po smrti Márie Terézie sa pustil do 

práce na nových reformách. Odstránil zdĺhavý proces rozhodovania, ktorý spočíval 

v kolegiálnom spôsobe rozhodovania a nahradil ho monokratickým alebo 

                                                           
1 Porov. ŠKULTÉTY, P.  a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Šamorín : Heuréka, 2009. s. 

14. 
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byrokratickým princípom.2 Podnetom reforiem bol predovšetkým odpor šľachty 

k reformám a snahám panovníka, ktorý chcel vládnuť samostatne a nezávisle od 

politických tradícií. 

Potreba usporiadania výkonu verejnej správy viedla k tomu, že od roku 1780 

sa vydávali pravidelne zbierky súdnych zákonov a od roku 1790 aj zbierok zákonov 

správnej povahy.3  

Habsburská ríša v 18. storočí predstavovala v značnej miere zväzok 

autonómnych štátov s odlišnými štátoprávnymi systémami. Jozef II. chcel zjednotiť 

riadenie celej ríše a prvým krokom k uskutočneniu tohto plánu bolo zreformovanie 

niektorých najvyšších a centrálnych orgánov správy, vrátane zrušenia či zlúčenia 

viacerých z nich.4 Svoje absolutistické a centralizačné plány naznačil Jozef II. vo 

svojich správach pre svoju matku, Máriu Teréziu, zo svojej cesty do Čiech v roku 

1771.5 

Na vrchole štátnej správy ustanovil Jozef II. sám seba, v najvyššej inštancii 

spojil politickú i finančnú správu. Najvyšším úradom bola Spojená česko-rakúska 

dvorská kancelária, dvorská komora a bankodeputácia, z pochopiteľných dôvodov sa 

vžilo označenie Spojené dvorské miesta, ktoré viedol, český aristokrat, Leopold 

Krakovský z Kolovrat. Ďalšími troma centrálnymi inštitúciami boli Najvyšší súdny 

dvor, Dvorská vojnová rada a Úrad štátneho kancelára.6 

Hlavné zásady nového spôsobu úradovania spísal Jozef II. v obežníku z 18. 

mája 1781. Úradovať sa malo rýchlo, účelne a čo s najmenším počtom ľudí.7  Do 

štátnych služieb sa dostávali chudobní šľachtici aj nešľachtici, ktorí nevlastnili 

feudálne majetky a boli finančne závislí od svojho zamestnávateľa – štátu – Jozefa 

II.8 Možnosť zastávať verejné funkcie už nezávisela od pôvodu a majetku, ale 

predovšetkým od úrovne vzdelania. Pre úradníkov bolo predpísané právnické 

vzdelanie, niekedy doplnené o ďalšie znalosti z technického alebo hospodárskeho 

zamerania.9 

Jozef II. dňa 13. decembra 1783 vydal manifest alebo tzv. „pastiersky list“ 

a prehovoril k jeho úradníkom a všetkým zamestnancom štátu, v ktorom sa snaží 

vzbudiť u úradníkov pocit, že nik nemá mať iný cieľ ako užitočnosť a blahobyt, v čo 

najväčšej miere. V tomto pastierskom liste sa vyslovil proti zastaralým zvyklostiam, 

                                                           
2 Porov. JANÁK, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. – DOBEŠ, J. Dějiny správy v českých zemích od počátku štátu 

po současnosť. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. s. 148. 
3 Porov. BĚLINA, P. – KAŠE, J. – KUČERA, P. J. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek X. 1740-

1792. Praha : Paseka, 2001. s. 120. 
4 Porov. KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska (1000-1918). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 

2013. s. 434. 
5 Porov. ROUBÍK, F. K vývoji zemské správy v Čechách v letech 1749-1790. In Sborník archivních 

prací. 1969, roč. XIX, č. 1, s. 99. 
6 Porov. BĚLINA, P. – KAŠE, J. – KUČERA, P. J. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek X. 1740-

1792. Praha : Paseka, 2001. s. 120. 
7 Porov. JANÁK, J. – HLEDÍKOVÁ, Z. – DOBEŠ, J. Dějiny správy v českých zemích od počátku štátu 

po současnosť. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. s. 148-149.; ROUBÍK, F. K vývoji zemské 
správy v Čechách v letech 1749-1790. In Sborník archivních prací. 1969, roč. XIX, č. 1, s. 99. 
8 Porov. HUBENÁK, L. Právne dejiny Slovenska do roku 1945. 1.diel. Banská Bystrica : Univerzita 

Mateja Bela, 2002. s. 134. 
9 Porov. PÁNEK, J. – TUMA, O. Dějiny českých zemí. Praha : Karolinium, 2008. s. 209. 
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požadoval, aby si úradníci osvojili vydávané nariadenia a aby pochopili ich zmysel 

a taktiež, aby svoju prácu vykonávali nezištne a bez postranných úmyslov.10 

Najvyšším orgánom správy v Uhorsku sa stala Uhorská kancelária, ktorá 

prevzala kompetencie Uhorskej komory a pohltila sedmohradskú kanceláriu a taktiež 

aj úrad chorvátskeho bána.11 V roku 1782 bola spojená Sedmohradská a Uhorská 

dvorská kancelária vo Viedni, ktorá sa starala o financie. Viedol ju František 

Esterházy z Čeklísa.12 

Kráľovský erárny úrad, ktorý vznikol namiesto Uhorskej komory bol pripojený 

k miestodržiteľskej rade, ktorá bola v roku 1782 preložená z Bratislavy do centrálne 

situovaného Budína a stratila svoj dovtedajší význam a stal sa z nej prostredný 

článok medzi panovníkom resp. ústrednými orgánmi a nižšími článkami správy. Jej 

pôvodné členenie bolo zmenené z komisií na špecializované departementy. Od roku 

1785 prevzala aj zvyšok právomocí Uhorskej komory.13 Prostredníctvom Uhorskej 

kancelárie a Miestodržiteľskej rady sa oznamovali rozkazy panovníka, ktoré boli 

postúpené komitátom na výkon. Avšak komitátna správa vybudovaná a upevnená 

v 17. storočí buď odmietala otvorene plniť kráľovské rozkazy alebo zdržovala ich 

vykonávanie.14  

Vlnu odporu vyvolalo nariadenie z mája 1784, ktorým sa nahradilo používanie 

latinského jazyka v úradnom styku nemeckým jazykom. Magistráty toto nariadenie 

chápali ako priveľké narušenie svojich tradícií a zvykov. Od 1. novembra 1784 platila 

lehota v trvaní jedného roka, počas ktorej sa ešte v písomnom styku mohla používať 

latinčina, ktorá mala byť nahradená nemeckým jazykom. A po uplynutí troch rokov sa 

mal zaviesť nemecký jazyk aj na sneme ako rokovací jazyk.15 

 

 

 

                                                           
10 Porov. ROUBÍK, F. K vývoji zemské správy v Čechách v letech 1749-1790. In Sborník archivních 

prací. 1969, roč. XIX, č. 1, s. 100.; BEALES, D. Joseph II. Volume 1, In the shadow of Maria Theresa, 
1741-1780. [online] Cambridge University Press, 2008. s. 4. [cit. 2015-12-16] Dostupné na internete: 
<https://books.google.sk/books?id=Iq049fDt300C&printsec=frontcover&dq=Joseph+II.&hl=sk&sa=X&r
edir_esc=y#v=onepage&q=Joseph%20II.&f=false> 
11 Porov. KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska (1000-1918). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 

2013. s. 435. 
12 Porov. HOLOTIK, Ľ. – TIBENSKÝ, J. Dejiny Slovenska I. Od najstarších čias do roku 1848. 

Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1961. s. 360.; KOHÚTOVÁ, M. Slovensko 
a Slováci v novoveku. Trnava : Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2008. s. 116. 
13 Porov. MOSNÝ, P. – HUBENÁK, L. Dejiny štátu a práva na Slovensku. Košice : UPJŠ v Košiciach, 

2005. s. 72.; KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska (1000-1918). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej 
univerzity, 2013. s. 435.; HOLOTIK, Ľ. – TIBENSKÝ, J. Dejiny Slovenska I. Od najstarších čias do 
roku 1848. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1961. s. 360.; KOHÚTOVÁ, M. 
Slovensko a Slováci v novoveku. Trnava : Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2008. s. 
116. 
14 Porov. HUBENÁK, L. Právne dejiny Slovenska do roku 1945. 1.diel. Banská Bystrica : Univerzita 

Mateja Bela, 2002. s. 134. 
15 Porov. JANURA, T. Šľachtické úradníctvo Liptovskej stolice v 18. storočí. In Zemianstvo na 

Slovensku v novoveku: zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 8.-10. júna 2009 
v Martine. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. p. 152-168.; MOSNÝ, P. – HUBENÁK, L. Dejiny 
štátu a práva na Slovensku. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2005. s. 73. 
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2. Súdnictvo 

Jozef II. radikálne zreformoval aj súdnictvo. Svojimi nariadeniami zjednotil 

súdnu organizáciu na území monarchie a uskutočnil významný pokus v ktorom sa 

snažil o oddelenie súdnictva a správy. Na vrchole celého súdneho systému stál 

Najvyšší súdny dvor (Oberster Justizstelle), ktorý vykonával aj dozor nad dovtedy 

osobitnými súdmi a mal právomoc rušiť rozsudky nižších inštancií, ale aj proti jeho 

rozhodnutiu sa dalo odvolať k cisárovi. Od roku 1781 museli mať sudcovia úplné 

právnické vzdelanie.16 

V rokoch 1783-1785 uskutočnil Jozef II. prvý vážnejší krok. Uskutočnil zmeny 

v odvolacom systéme banských súdov. Dňa 1. júla 1783 nadobudla platnosť reforma, 

na základe ktorej došlo k oddeleniu súdnictva od politicko-administratívnych 

záležitostí. Odňal právomoc rozhodovať o odvolaniach banských súdov Dvorskej 

komore a tú presunul na Tavernikálnu súdnu stolicu.17 

Dňa 12. decembra 1785 bolo vydané naradenie Novus Ordo Judicarius, na 

základe ktorého sa mala vybudovať centralizovaná a organizačne jednotná súdna 

hierarchia.18 Novú súdnu sústavu tvorili súdy všeobecné, privilegované a zvláštne. 

K všeobecným súdom patrili miestne súdy, apelačné súdy a viedenský Najvyšší 

súdny úrad. Dbalo sa na dôsledné oddelenie vecí trestných a občianskych.19 

Dekrétom zo 7. augusta 1787 sa sedrie v stoliciach s platnosťou od 1. septembra 

nahradili podriadenými súdmi, ktoré boli zložené z predsedu, štyroch prísediacich, 

dvoch prokurátorov, advokáta chudobných, dvoch aktuárov, registrátora a dvoch 

kancelistov.20 V roku 1787 zaviedli v Uhorsku rakúsky trestný poriadok, ktorý bol 

vytvorený pod vplyvom francúzskeho osvietenstva a zakazoval mučenie pri 

vypočúvaní.21  

3. Územná správa 

Jozef II. znížil počet autonómnych korunných krajín, ktorých bolo dvadsať a 

rozdelil ich do trinástich obvodov. Spravovali ich krajinské vlády alebo gubernia na 

čele s krajinskými kapitánmi či gubernátormi. Krajinské snemy mohol zvolávať iba 

panovník ostatné zastupiteľské fóra stavov boli zrušené.22  

                                                           
16 Porov. STIPTA, I. Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918. Košice : Nica, 2004. s. 36.; BĚLINA, 

P. – KAŠE, J. – KUČERA, P. J. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek X. 1740-1792. Praha : 
Paseka, 2001. s. 272-273. 
17 Porov. BĚLINA, P. – KAŠE, J. – KUČERA, P. J. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek X. 1740-

1792. Praha : Paseka, 2001. s. 272.; STIPTA, I. Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918. Košice : 
Nica, 2004. s. 36. 
18 Porov. STIPTA, I. Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918. Košice : Nica, 2004. s. 36. 
19 Porov. VOJÁČEK, L. České právní dějiny do roku 1918. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2004. s. 94. 
20 Porov. KERECMAN, P. - MANIK, R. História advokácie na Slovensku [online]. Bratislava : 

Eurokodex, 2011. s. 45. [cit. 2016-01-09] Dostupné na internete: 
<https://books.google.sk/books?id=idRkjCwj4QIC&pg=PA45&dq=jozef+II.&hl=sk&sa=X&redir_esc=y#
v=onepage&q=jozef%20II.&f=false> 
21 Porov. KOHÚTOVÁ, M. Slovensko a Slováci v novoveku. Trnava : Filozofická fakulta, Trnavská 

univerzita v Trnave, 2008. s. 116. 
22 Porov. KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska (1000-1918). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 

2013. s. 435. 
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Podstata územnej reformy spočívala v tom, že stará stavovská samospráva 

bola nahradená štátnou administratívou. Projekt reformy bol dielom samotného 

Jozefa II., ktorý na ňom začal pracovať v novembri 1784 a v januári 1785 ho hotový 

odovzdal Františkovi Eszterházymu, kancelárovi Uhorsko-sedmohradskej dvorskej 

kancelárie, ktorý po preštudovaní navrhol prerokovanie projektu pred snemom. Už 2. 

februára sa uskutočnila schôdza kde boli okrem panovníka prítomní len Eszterházy, 

Pálfy, Bánfly, Urményi.23 

Jozef II. rozdelil Uhorsko spolu so Slavónskom a Chorvátskom na desať 

administratívnych dištriktov na čele, ktorých stáli komisári, ktorým bola zverená aj 

právomoc županov, menovaných panovníkom. Dištrikty boli zriadené cisárskym 

patentom z 18. marca 1785 s platnosťou od 1. júna 1785. Uhorská miestodržiteľská 

rada intimovala stoliciam patent až 2. apríla 1785.24 Jozef II. vo svojom pôvodnom 

návrhu rátal s ôsmimi dištriktmi, čo však F. Eszterházy nepovažoval za dostačujúce 

a navrhoval vytvorenie dvanástich dištriktov, čo sa však Jozefovi II. zdalo príliš. 

Taktiež F. Eszterházy nesúhlasil so spájaním menších stolíc alebo s ich 

pričleňovaním k väčším stoliciam, pretože to chápal ako porušenie tradícií. Jozef II. 

nakoniec pristúpil na vytvorenie desiatich dištriktov, a na ďalšie námietky F. 

Eszterházyho už neprihliadal.25 

Územie Slovenska bolo viac-menej rozčlenené na tri dištrikty: Nitriansky, ktorý 

zahŕňal územie Bratislavskej, Nitrianskej, Trenčianskej a Tekovskej župy, 

Banskobystrický dištrikt zahŕňal územie Oravskej, Turčianskej, Liptovskej, 

Zvolenskej, Hornianskej a Gemerskej župy a nakoniec Košický dištrikt, ktorý sa 

rozprestieral na územiach Spišskej, Šarišskej, Zemplínskej a Abovskej župy.26 Časť 

južného Slovenska patrila do Rábskeho a Peštianskeho dištriktu a slovenská časť 

Užskej stolice patrila do Mukačevského dištriktu. Sídla jednotlivých dištriktov boli 

určené tak, aby ležali v centre každého správneho obvodu.27  

Zvyšok krajiny bol rozdelený do Veľko-Varadínskeho dištriktu, Záhrebského 

dištriktu, Päťkostolného dištriktu a Temesvárskeho dištriktu. Veľko-Varadínsky dištrikt 

bol tvorený Sabolčskou, Biharskou, Bekéšskou, Aradskou, Čanádskou, Čongradskou 

stolicou, hajdúckymi mestami a Malým Kumánskom. Záhrebský dištrikt tvorili 

Záladská, Varaždínska, Záhrebská, Križevská, Požeská a Severínska stolica. 

Päťkostolný dištrikt sa vytváral z Tolnianskej, Baranskej, Sriemskej, Virovitickej a 

                                                           
23 Porov. ŽUDEL, J. Jozefínska reforma územnej organizácie Uhorska s osobitným zreteľom na 

Slovensko. In Geografický časopis. 1972, roč. XXIV, č. 4, s. 314. 
24 Porov. MOSNÝ, P. – HUBENÁK, L. Dejiny štátu a práva na Slovensku. Košice : UPJŠ v Košiciach, 

2005. s. 72.; ŽUDEL, J. Jozefínska reforma územnej organizácie Uhorska s osobitným zreteľom na 
Slovensko. In Geografický časopis. 1972, roč. XXIV, č. 4, s. 316.; KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska 
(1000-1918). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. s. 436. 
25 Porov. ŽUDEL, J. Jozefínska reforma územnej organizácie Uhorska s osobitným zreteľom na 

Slovensko. In Geografický časopis. 1972, roč. XXIV, č. 4, s. 315. 
26 Porov. HUBENÁK, L. Právne dejiny Slovenska do roku 1945. 1.diel. Banská Bystrica : Univerzita 

Mateja Bela, 2002. s. 134..; KOHÚTOVÁ, M. Slovensko a Slováci v novoveku. Trnava : Filozofická 
fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2008. s. 117. 
27 Porov. ŽUDEL, J. Reorganizácia verejnej správy a administratívneho členenia. In KOVÁČ, D. 

Kronika Slovenska 1. : Od najstarších čias do konca 19. storočia. Bratislava : Fortuna Print, 1998. p. 
356-357.; HOLOTIK, Ľ. – TIBENSKÝ, J. Dejiny Slovenska I. Od najstarších čias do roku 1848. 
Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1961. s. 360. 



Právna sekcia 

206 
 

Šomodskej stolice. Temesvársky dištrikt poňal Temešskú, Krašovskú, Torontálsku 

a Báčsku stolicu. Rábsky dištrikt zahŕňal Mošonskú, Šopronskú, Rábskú, 

Komárňanskú, Železnú, Vesprémskú, Ostrihomskú stolicu. Peštiansky dištrikt bol 

tvorený Peštianskou, Hevešskou, Novohradskou, Boršodskou, Belehradskou 

stolicou, Veľkým Kumánskom a územím Jazygov. Mukačevský dištrikt tvorila Užská, 

Berežská, Ugočská, Satmárska a Mazmarošská stolica.28 

Kráľovský komisár mohol vykonávať plnú jurisdikciu v trestných veciach na 

území svojho dištriktu a mohol zaistiť každého občana aj šľachtica. Podľa vzoru 

absolutistickej správy vo Francúzsku sa v sídle dištriktov mala koncentrovať vojenská 

správa, finančná správa a súdnictvo.29 

Na čelo stolíc postavil ním menovaných podžupanov. Zrušil generálne 

kongregácie a tým fakticky zlikvidoval ich autonómny charakter. Namiesto 

prepustených samosprávnych funkcionárov zriadil aparát štátnych úradníkov, ktorých 

zasa menovali dištrikturálni komisári. Po zriadení dištriktov Jozef II. pristúpil 

k územnej reorganizácií. Bol zredukovaný počet stolíc. Spojením rozlohou menších 

stolíc, resp. pripojením menšej stolice k väčšej sledoval Jozef II. úsporu úradníctva 

a tým aj výdavkov na verejnú správu.30 Týmto krokom bola oslabená funkcia stolíc. 

Taktiež boli zrušené všetky samosprávne územia, akými boli Saské stolice 

v Sedmohradsku, obvody Kumánov, hajdúckych miest a dokonca aj autonómiu 

slobodných kráľovských miest, ktoré podriadil stoliciam alebo správnym obvodom.31 

Reforma sa dotkla aj slúžnovských okresov, ich počet sa taktiež znížil.32 

Záver  

Je nepochybné, že reformy Jozefa II., hlboko zasiahli do vývoja verejnej 

správy v monarchii. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že táto reforma úplne zmenila 

predovšetkým územnú správu, avšak nie je to celkom tak. Ako sme spomínali 

v príspevku, dištrikty boli nadstoličné útvary. Vychádzali už z jestvujúceho systému. 

Z tohto môžeme usúdiť, že Jozef II. uprednostnil pravdepodobne z politických 

dôvodov historické hranice jednotlivých stolíc pred výhodnejšími prirodzenými 

hranicami. Počet vytvorených dištriktov nebol stanovený podľa geografického 

členenia krajiny, ale predovšetkým podľa politických potrieb, ktoré si vyžadovali aj 

zníženie počtu úradníkov a tým zníženie nákladov, ale najmä zefektívnenie verejnej 

                                                           
28 Porov. ŽUDEL, J. Jozefínska reforma územnej organizácie Uhorska s osobitným zreteľom na 

Slovensko. In Geografický časopis. 1972, roč. XXIV, č. 4, s. 323-324. 
29 Porov. MOSNÝ, P. – HUBENÁK, L. Dejiny štátu a práva na Slovensku. Košice : UPJŠ v Košiciach, 

2005. s. 73.; HUBENÁK, L. Právne dejiny Slovenska do roku 1945. 1.diel. Banská Bystrica : Univerzita 
Mateja Bela, 2002. s. 134. 
30 Porov. SKALOŠ, M. Proces formovania verejnej správy. In. Cofola 2012: The Conference 

Proceedings, 1. edition. Brno: Masarykova Univerzita, 2012. p. 503-525.; ŽUDEL, J. Reorganizácia 
verejnej správy a administratívneho členenia. In KOVÁČ, D. Kronika Slovenska 1. : Od najstarších 
čias do konca 19. storočia. Bratislava : Fortuna Print, 1998. p. 356-357. 
31 Porov. KÓNYA, P. a kol. Dejiny Uhorska (1000-1918). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 

2013. s. 436. 
32 Porov. ŽUDEL, J. Reorganizácia verejnej správy a administratívneho členenia. In KOVÁČ, D. 

Kronika Slovenska 1. : Od najstarších čias do konca 19. storočia. Bratislava : Fortuna Print, 1998. p. 
356-357. 
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správy, ktoré spočívalo vo vytvorení medzičlánkov, ktorých úlohou bolo zabezpečiť 

jednotný výkon nariadení Jozefa II. v celej krajine. 
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Aktuálny diskuz individuálnej spravodlivosti 

 

Current discourse of individual justice 

 

Elena Kenderešová 

Abstract:  

The post "Current discourse of individual justice" discusses the state of 

understanding and ensuring of  decent minimum for life in connection with equalizing 

social conditions as a whole. Antagonism of  life experience is a significant element 

crashing illusory ideas about social harmony in which there is an overlap of 

subjective requirements of an individual to the requirements of a society. Bringing the  

issues  of justice closer  in the social sector with emphasis on the content connotation 

is an important essence of dynamically evolving system, in the background of which 

there is an alarming lack of social hope. The metamorphosis of social cohesion is an 

unavoidable part of the post, affecting the individual through its negative 

consequences. The final part of the post is devoted to poverty as a social status 

forming in many cases close relations to the social exclusion of the individual apart 

from society. 

Keywords: individual justice, decent minimum, social conditions, social hope, social 

status 

 

Úvod  

Turbulentný vývoj globálnych trendov v sofistikovaných podobách vyzdvihuje 

značnú problematickosť v snahe presného špecifikovania jednotlivých metamorfóz 

spravodlivosti. Prítomnosť rozporuplnosti už v samotných začiatkoch a pokusoch 

o jej definovanie prináša oprávnené zdôrazňovanie pragmatickej ale aj citovej oblasti 

jedinca. Pochopenie elementárnych prvkov sociálnej spravodlivosti si primárne 

vyžaduje antropologické zameranie, orientáciu na človeka, jeho bytie, funkčné 

a duševné vlastníctvo. Nejednotnosť subjektívneho hodnotiaceho zámeru jedinca 

k spoločenským podmienkam potvrdzuje neustále otváranie pomyselných nožníc 

v rámci jednotlivých sociálnych vrstiev spoločnosti. Považujeme za žiadúce 

priblíženie problematiky sociálnej (ne)spravodlivosti a (ne)slobody pochádzajúcej 

z bohatých ideových zdrojov na pozadí ľudskej prirodzenosti.    

1. Človek v kontexte sociálnej (ne)spravodlivosti  

Poznanie života v úsilí porozumenia sile vývoja pri dosahovaní životných 

predsavzatí a cieľov, pri prekonávaní ľudských nedostatkov a neúspechov, je 

predpokladom pre uplatnenie psychických a fyzických faktorov človeka. Ľudská 

prirodzenosť je daná človeku od narodenia, ale podmienky spoločnosti vytvárajú 

medzi jedným a druhým stavom skutočnosť vo svojom charaktere protichodnú až 
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priepastnú. V kontexte základných ľudských práv sa každý človek rodí slobodný 

s jemu vlastnou prirodzenosťou, ktorá podlieha zmene len v okamihu vymanenia sa 

zo zväzujúcej pozície človeka v spoločnosti.  

Biologická a intelektuálna nerovnosť ľudí je elementárnou súčasťou ich 

prirodzeného bytia a je človeku vlastná od narodenia. Iná forma nerovnosti 

(sociálna), s ktorou prichádza jednotlivec do kontaktu je pod vplyvom spoločenských 

skutočností nepodceniteľnou súčasťou postupnosti vývoja historických súvislostí. 

Z tohto dôvodu môžeme prítomnosť celkovej nerovnosti ponímať ako prirodzenú 

súčasť života, ale jej umelo vytvorená časť siahajúca do sociálnej oblasti, dokáže  

silou svojich účinkov ovplyvniť a podnietiť akútnu potrebu rozvoja procesu 

zdokonalenia, vylepšenia, podmienok v spoločnosti, potrebu jej celkovej 

transformácie smerujúcu k eliminácii zjavných deformantov demokratických 

spoločností. Pôvodný stav nerovností je možný postihnúť len cez prizmu pre niekoho 

šťastnej respektíve menej šťastnej náhody, odzrkadľujúcej celkový stav zaradenia 

človeka v podmienkach neúprosne zrýchľujúcej a výdobytkami charakterizujúcej 

spoločenskej éry.1 Antagonizmus životných skúseností rozbíja iluzórne predstavy 

o spoločenskej harmónii, ktorej vonkajší obal len ukrýva zhubný atribút tyranie ako 

parciálnej súčasti rovnosti. Ľudská sloboda je vo výraznom paralelnom vzťahu k skôr 

spomínanému otroctvu v rámci ekonomickej sféry. Tichá prítomnosť duchom 

abstraktnej a provizórnej rovnosti a slobody nepredstavuje v demokratických 

spoločnostiach pilier pre vytvorenie dôstojného života jedinca. Prierez dejinnou 

revíziou nám naznačuje prítomnosť boja medzi ľudskou túžbou po dosiahnutí 

individuálnej rovnosti a slobody pri dotváraní svojich vlastných predstáv 

o individuálnej spravodlivosti.  

Utopistické sú prvky v názorových predstavách jednotlivcov, v ktorých môže 

dôjsť k prelínaniu subjektívnych požiadaviek s požiadavkami spoločnosti. 

Odstránenie primárnej nerovnosti a neslobody v spoločenských stavoch má 

dystopické črty, lebo „túžba po rovnosti bude znamenať najhoršie nebezpečenstvo 

pre ľudskú slobodu“ aj z dôvodu, „že sloboda a rovnosť sú nezlučiteľné. Sloboda je 

totiž predovšetkým právo na nerovnosť. Rovnosť je predovšetkým násilie voči 

slobode. Sloboda živej bytosti a nie matematického bodu, sa realizuje v kvalitatívnom 

rozlišovaní, v povyšovaní, v práve zvýšiť rozsah a hodnotu vlastného života. Rovnosť 

je ale namierená proti každému kvalitatívnemu rozdielu a kvalitatívnemu životnému 

obsahu. Proti každému právu na povýšenie“.2  

V kontexte priblíženia problematiky spravodlivosti a jej vzťahujúcich sa 

významov je žiadúce vysvetlenie obsahovej koncepcie pojmu sociálnej politiky 

a sociálnej reality. Problematickosť vymedzenia naznačuje ich viacúrovňové poňatie. 

Oblasť širokého ponímania sociálnej politiky zahŕňa konkrétny proces prijímania 

opatrení ovplyvňujúcich sociálnu realitu. Užší rámec sociálnej politiky sa vzťahuje do 

oblasti hospodárskej politiky daného štátu, ktorej primárnym objektom sa stáva 

                                                           
1KOMOROVSKÁ, V.2010. Život medzi spoločnosťou a ústraním. In: ROUSSEAU, J. J.: O pôvode 

a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 
2010, s. 14-15.  
2 BERĎAJEV, N.2004. Filosofie nerovnosti. Praha : KITEŽ, 2004, s. 87. 
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trhový mechanizmus. Postihuje oblasť ochrany v kontexte sociálneho zabezpečenia, 

zamestnanosti a mzdy. Najužšie vymedzenie zahŕňa oblasť sociálneho 

zabezpečenia, pri ktorom jedinec nie je schopný na základe odmeny za vykonanú 

prácu zabezpečiť sebe a svojej rodine primeranú úroveň pre zabezpečenie 

dôstojného života, pri ktorom dochádza k zaisťovaniu zo spoločenských spotrebných 

fondov. Problematickosť presného vymedzenia naznačuje jej ľubovoľný spôsob 

používania aj v dôsledku jej nemenného základu „zabezpečovaniu a udržiavaniu 

sociálnej suverenity a sociálneho bezpečia v rámci daných hospodárskych možností 

politickej orientácie krajiny“.3 Pojem spravodlivosť, ktorý sa stal každodennou 

súčasťou života jedinca, implementujúc vo svojej podstate oblasť právnu a sociálnu, 

je pod vplyvom vonkajších a vnútorných deformít demokratických spoločností 

ponímaný v očiach verejnosti ako negatívna konotácia cez prizmu samozrejmosti. 

Slovami docenta R. Gefferta sa kategória spravodlivosti vo všeobecnej rovine 

poníma ako „protiklad ku krivde a bezpráviu“.4  

Každý jedinec si je tvorcom svojich vlastných predstáv o smerovaní v živote, 

rovnako ako je tvorcom svojho vlastného hodnotového systému. Praktické realizácie 

jeho ideových a názorových predstáv sú však vo výraznej miere odvodené od 

možností ponúkaných a zabezpečujúcich štátom. Pohľadom cez jednotlivé vývojové 

obdobia sa samotné ponímanie štátu, jeho hlavnej úlohy, v očiach občanov 

nezmenilo z hľadiska zabezpečovania vhodných podmienok pre ľudský život. Ideovú 

potrebu štátu nachádzame už v myšlienkovej koncepcii starovekého filozofa 

Aristotela, ktorý poníma „štát ako prirodzený útvar, ktorý musí mať určitý účel a nutný 

zmysel. Štát je koncom a vrcholom všetkej sebestačnosti, i vzniká za účelom 

dobrého a dokonalého žitia, to znamená, žitia blažene a krásne. Všetko ostatné, 

hospodárske záujmy a právna ochrana osoby a vlastníctva, je k tomu síce tiež nutná, 

ale štát je predovšetkým spoločenstvom správneho života s účelom cnostného, 

dokonalého žitia. V tom Aristoteles súhlasí s Platónom“.5 Rad paradoxov 

predznamenávajúcich hyperkonzumný charakter dnešnej doby, poznačený idylickým 

dojmom v spojitosti s humanistickým prísľubom, nenaznačuje všeobecnú blaženosť 

ľudstva, ku ktorej by sa jedinec mal dopracovať prostredníctvom štátom vytvorených 

podmienok. Rozptýlené a masové požiadavky jednotlivcov vo výraznej miere 

podčiarkujú zraniteľnosť ľudskej existencie, ktorá sa stáva závislejšia od pohodlia 

a slobody ponúkanej modernou dobou. Žiadúca prítomnosť štátu v jednotlivých 

oblastiach spoločnosti je odvodená z jeho primárnej úlohy vzťahujúcej sa 

k zabezpečeniu podmienok na elimináciu stále sa prehlbujúcich sociálnych 

nerovností medzi jedincami. Vyplývajúca nepodceniteľná ochrana jedinca počas jeho 

života by mala byť súčasťou zodpovednosti najmä v prípadoch, kedy jedinec 

z rozličných príčin (osobných alebo spoločenských) je odkázaný na sociálnu pomoc, 

na záchrannú sieť ponúkanú sociálnym štátom. A. Giddens poukazuje na 

myšlienkovú koncepciu anglického sociológa T. H. Marshalla, ktorý prezentoval štát 

                                                           
3 TOKÁROVÁ, A.2003. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov : 

AKCENT PRINT, 2003, s. 232-233. 
4 GEFFERT, R.2009. Sociálna politika. Košice : EQUILIBRIA, 2009, s. 31.  
5 ARISTOTELÉS. 1998. Politika. Praha : Vimperk, 1998, s. 13. 
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blahobytu cez prizmu postupného vývojového procesu občianskych práv. V tejto 

súvislosti predpokladal rozpínavosť sociálnych systémov v dôsledku nepotlačiteľného 

ekonomického rozvoja, ktorý vyústi k rozsiahlejšej implementácii sociálnych práv do 

reality. Zabezpečovanie a realizácia sociálnych práv je základným nosným pilierom 

pre správne fungovanie sociálneho štátu.6  

Celospoločenská diskusia o systémovej zmene v oblasti hospodárskej 

a spoločenskej, prináša rad nových alternatívnych opatrení v snahe postihnúť širokú 

oblasť len ťažko riešiteľnej svetovej situácie. Neodvrátiteľná rýchlosť prichádzajúcich 

zmien vytvára umelú výplň jej životnosti. Zasiahnutie sveta hospodárskou 

a civilizačnou krízou je alarmujúcim podnetom akútnej potreby zmeny na 

demonštrovanie moderného zmýšľania. Očakávaná dokonalosť v oblasti osobnej 

moci, slobody bez záväzkov ako produktov ľudského poznania však nevychádza 

z ľudskej skúsenosti. Každá potencionálna systémová zmena by mala vychádzať z 

prvotnej zmeny v oblasti ľudského vedomia. D. Sulík tento stav vyvodzuje 

z prednášky rakúskeho filozofa  R. Steinera, ktorý tvrdí, že „každá zmena v sociálnej 

oblasti musí nastať ľudským pričinením a že tak každý stav, ktorý bude vytvorený pre 

sociálny poriadok, je následkom ľudských myšlienok a ľudských pocitov. Ak chce 

niekto vytvoriť nové pomery, potom budú tieto pomery rovnako tak nedostatočné ako 

tie predošlé, pretože čerpá z rovnakých nedostatočných myšlienok a citov ako tí, 

ktorí pred ním vytvorili tento stav“.7  

Medzi najdôležitejšie atribúty ľudskej bytosti radíme slobodu cez ktorú 

môžeme pochopiť aj proces rozpadávania hodnotových vzorcov v súvislosti k svetu 

zmietajúcom sa vo víre hospodárskej a spoločenskej krízy. Slobodné rozhodnutie 

jedinca o vlastnom  smerovaní je v značnej miere zužované viacerými oblasťami 

v živote, počnúc sociálnym zázemím a finančnou situáciou. Vzdelanie, osobnostný 

rozvoj, sociálne zaradenie je odvodzované a vyprofilované aj na základe 

implementácie subjektívneho ekonomického zázemia daného jedinca v dnešnom 

svete. Prítomnosť moderných podmienok prehlbuje „novú bipolaritu spoločnosti“, 

v ktorej dochádza k zániku strednej vrstvy obyvateľstva, pretože sociálne 

usporiadanie je tvorené len „ekonomickou slobodou“ alebo „ekonomickým 

otroctvom“.8 V súvislosti so slobodou resp. otroctvom v sfére ekonomickej je žiadúce 

priblíženie dvojakého ponímania spravodlivosti. Elementárnym rozlíšením je 

nejednoznačné chápanie pojmu z dôvodu vnímania spravodlivosti ako procesu 

(spôsob správania jedinca) alebo stavu (dôsledok správania jedinca).9 Metamorfózy 

                                                           
6 Typickou črtou 19. storočia je práve zavedenie sociálnych opatrení do praxe. Proces ich 

implementácie zodpovedal predstaviteľom liberálneho a konzervatívneho smeru. Bližšie pozri: 
GIDDENS, A.2001. Třetí cesta. Obnova sociální demokracie. Praha : Mladá fronta, 2001, s. 18-19. 
7 SULÍK, D.2012. Sociálna trojčlennosť. Stredoeurópsky koncept sociálne spravodlivej spoločnosti. 

Bratislava : Formát, 2012, s. 9. 
8 Velebenie slobody sa v tomto stave odvodzuje zo stavu, ktorý jasnejšie pomenúva I. Berlin pri 

svojom koncepte negatívnej slobody. Odvodzuje ju z umelého stavu, v ktorom sa jedinec ocitne 
v momente, keď mu zásah zo strany druhého jedinca bráni urobiť vlastné (slobodné) rozhodnutie. 
Bližšie pozri: BERLIN, I.1993. Dva pojmy slobody. In: NOVOSÁD, F.: O slobode a spravodlivosti. 
Liberalizmus dnes. Bratislava : 1993, s. 23.  
9 Relevantné ponímanie spravodlivosti ako procesu je odvodené aj z jej primárnej definície, ktorá 

neponíma spravodlivosť ako výsledok správania. Každé ohodnotenie, rozdelenie zdrojov, sociálnych 
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spravodlivosti podčiarknuté nejednoznačnými konotáciami vyvolávajú v ľudskom 

podvedomí pocity sociálnej beznádeje. Ľudstvo postihla absencia sociálnej nádeje 

vzťahujúcej sa k utopistickej viere v niečo lepšie, smerujúcej k otvorenosti 

a transcendencii. Skúškou viery je obdobie neistoty, kde tok udalostí je spomaľovaný 

ťažkými dôsledkami krutých situácií, ktoré pretrhávajú puto liberálnej nádeje. 

Profesor E. Višňovský, vychádzajúc z metafilozofie amerického filozofa R. Rortyho, 

tvrdí, že „pragmatistická sociálna nádej nepotrebuje byť ukotvená v nejakej 

kantovskej istote, ale potrebuje byť dostatočne ukotvená v reálnych ľudských 

možnostiach, aby prinášala to, čo má prinášať – pozitívny efekt emancipácie 

a sebarealizácie“.10     

2. Individuálny blahobyt verzus individuálny nedostatok  

Nejednotnosť obsahovej výplne pojmu sociálna kohézia naznačuje stav, 

v ktorom môžu negatívne dôsledky preniknúť až do sféry sociálneho vylúčenia 

jedinca na živote v spoločnosti. Metamorfózy sociálnej kohézie v skutočnosti 

poukazujú na možnosť súdržnosti v spoločnosti, kedy jedinci navzájom spolupracujú 

a kooperujú na veciach verejných. Absencia sociálnej kohézie je rovnako závažným 

elementom ako absencia sociálnej nádeje, imanentnej podmienky emancipácie 

a sebarealizácie. Prítomnosť kohézie umožňuje elimináciu sociálnych rozdielov, ale 

neumožňuje ich úplne odstránenie. Je skôr stmeľujúcim prvkom spolupráce 

a dobrého súžitia v procese dotvárania spoločenstva, v ktorom nebudú sociálne 

rozdiely priepastným bodom medzi jedincami. Jej multidimenzionálny charakter sa 

odvodzuje z jej vzťahovej a distribučnej roviny, ktorá cez pôsobenie viacerých 

faktorov dotvára celkovú podobu vzťahu medzi sociálnou kohéziou a primeraným 

sociálnym zabezpečením.11 Historická revízia potvrdzuje, že zárodky a samotný 

proces spoločenského napätia naberá na svojej intenzite len v podmienkach 

prehlbujúceho sa spoločenského chaosu. Ak v človeku zvíťazí strach o vlastnú 

budúcnosť podporený strachom o vlastnú existenciu je ľudské vnímanie úplne 

zastieranie citovou stránkou, ktorá potlačuje racionálnu stránku človeka. Svet sa 

dostal do pozície, kedy je konfrontovaný priamo svetovou recesiou, odzrkadľujúcou 

sa v sociálnej stratifikácii spoločnosti, v chudobných vrstvách zasiahnutých 

rozširujúcou sa nezamestnanosťou a sociálnou averziou.12 Existencia viacerých 

definícii chudoby nepopiera vo svojej podstate jej antropologické a sociologické 

                                                                                                                                                                                     
dávok a dôchodkov je prijateľné alebo neprijateľné a je nepretržite zamieňané novým prívlastkom 
spravodlivé za nespravodlivé. Z tohto dôvodu dochádza aj k opusteniu primárnej definície 
spravodlivosti ako mravnej kategórie, ktorá poníma spravodlivé konanie človeka ako cnostné konanie. 
Sociálna spravodlivosť sa nachádza v rovine odzrkadľovania spoločných výkonov a príjmov, za ktoré 
zodpovedá štát. Bližšie pozri: HOREHÁJOVÁ, M.2010. Spravodlivosť v kontexte princípov sociálnej 
politiky. Bratislava : lura Edition, 2010, s.51-52.   
10 VIŠŇOVSKÝ, E.2015. Richard Rorty a zrkadlo filozofie. Bratislava : Kalligram, 2015, s. 277. 
11 BEBLAVÝ, M.2016. Sociálna politika. [online], [cit. 05/02/2016]. Dostupné na internete: 

<http://www.scribd.com/doc/253976108/Socialna-Politika>. 
12 ONUFRAK, A.2012. (Ne)sloboda, (ne)rovnosť, chaos. In: DOBIÁŠ, Daniel; EŠTOK, Gabriel; 

ONUFRÁK, Alexander; BZDILOVÁ, Renáta: Sloboda-rovnosť-poriadok. Kam kráčaš demokracia. 
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, s. 314-315.  



Sociálno- ekonomická sekcia 

214 
 

korene. Z toho dôvodu by sme chudobu definovali ako „neexistenciu alebo narušenie 

základných ľudských vzťahov“.13  

Individuálny blahobyt môžeme ponímať z viacerých konceptuálnych prístupov, 

ktoré vo svojej obsahovej koncepcii zahŕňajú prelínanie pojmov blahobyt a užitočnosť 

z dôvodu, že sa predpokladá maximalizácia úžitku s dôrazom na upokojovanie 

súčasných a budúcich potrieb jedincov. Sen navrhol dva prístupy k jeho meraniu – 

welfaristický, ktorý nepopiera racionalistickú črtu v ľudskom zmýšľaní, umožňujúcu 

subjektívne aj objektívne posúdenie života s realizáciou vlastných rozhodnutí 

smerujúcich k dosiahnutiu šťastia a maximalizácii úžitku. Naopak, Sen poukazuje aj 

na newelfaristický prístup cez prizmu ktorého jednotlivec podlieha komparácii vlastnej 

životnej úrovne so životnou úrovňou v spoločnosti bez orientácie na úžitok.14 V tomto 

ponímaní je ľudská dôstojnosť, spravodlivosť v úzkom vzťahu s neustále rozširujúcou 

chudobou vo svete, ktorá je nositeľom aj morálneho konceptu. V niektorých 

prípadoch dochádza k nesprávnemu zamieňaniu pojmov chudoba a sociálne 

vylúčenie. Vylúčenie človeka zo života spoločnosti, ktorý nespĺňa minimálne 

stanovaný štandard vytvorený spoločnosťou je nepriamym dôsledkom chudoby, 

v ktorej okovách sa daný jedinec ocitol. Na druhej strane vylúčenie resp. exklúzia je 

ospravedlňovaná aj pre svoju ochrannú pozíciu voči potencionálnemu 

nebezpečenstvu ako mechanizmus spoločnosti. Žilková poukazuje na sociálny 

aspekt tohto procesu, pri ktorom dochádza k formovaniu jeho vlastnej identity a 

vlastnej ľudskej hodnoty. Jej psychické atribúty majú za následok sociálnu izoláciu 

jedinca s deviantnými prvkami, ktoré postihujú psychickú a spoločenskú sféru občana 

(zdravotnícka starostlivosť, vzdelanie, umenie,  atď.).15 Existencia človeka je 

podmienená vlastníctvom funkčného majetku, ktorý mu zabezpečuje dosiahnutie 

základných, patologických, potrieb (dom a veci hmotnej spotreby) a pre rozvoj 

duchovnej stránky si jeho existencia vyžaduje umelecké predmety. Funkčné 

vlastníctvo človeka je vo výraznej miere podmienené sociálnymi a ekonomickými 

aspektmi, ktorého význam si uvedomovali aj jedinci v primitívnych kultúrach. 

V podmienkach keď vlastníctvo zmení svoju funkciu a prestane byť prostriedkom 

sebarealizácie jedinca, utvárania jeho identity a hodnoty aj pre ostatných jedincov, 

dochádza k jeho premene na prostriedok pasívnej realizácie a jedinec sa pod 

vplyvom tohto procesu premieňa na obyčajného konzumenta. Konzument 

v dynamicky meniacich sa podmienkach pod vplyvom tejto pasivity sa stáva len 

neproduktívnym jedincom, využívajúcim spotrebné statky k vlastnému úžitku. Forma 

pasivity, ktorá sa spája s konzumným životom vytvára určitú formu neživotnosti, 

vytvárania umelých hodnotových vzorcov podmienených finančnou zábezpekou 

jedinca.16 V spojitosti k skôr spomínanému fenoménu sa do popredia tlačí otázka, či 

„nie sú peniaze putom všetkých pút? Nie sú tiež univerzálnym agentom 

                                                           
13 CORBET, S; FIKKERT, B.2012. Keď pomoc škodí: Ako zmieriť chudobu bez ublíženia chudobným 

a vám samotným. Bratislava :  Porta libri, 2012, s. 11.  
14 ŽELINSKÝ, T.2014. Chudoba a deprivácia na Slovensku. Metodologické aspekty a empíria. Košice : 

Equilibria, 2014, s. 3. 
15 HALUŠKOVÁ, E.; BOŽIK, J.2015. Chudoba, spoločenské súvislosti a sociálne politiky na jej 

odstránenie. Bratislava : Iris, 2015, s. 33.  
16 FROMM, E.1994. Umění být. Praha : Naše vojsko, 1994, s. 91-92.  
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oddeľovania? Sú to pravé prostriedky ako rozdeľovanie, tak spájanie, galvano-

chemická sila spoločnosti. Pretože peniaze, ako existujúci a činne sa uplatňujúci 

pojem hodnoty vymieňajú a zamieňajú všetky veci, sú teda všeobecnou výmenou 

a zámenou všetkých vecí, teda prevráteným svetom, výmenou a zámenou všetkých 

ľudských kvalít“.17 Vo všeobecnosti je vytváranie nerovnosti v kontexte jej 

viacrozmerných interpretácií a realizácií možné ponímať ako trojčlennosť (trieda, rod, 

etnicita), ktorá pôsobí na celkové zaradenie sa jedinca do spoločenskej štruktúry. 

V rámci priblíženia problematiky sociokultúrnych nerovností je primárnou sférou 

uznanie jedinca, ktorá sa v prvotných obdobiach nezameriavala na príčiny. Obraz 

sociokultúrnych nerovností sa v priebehu rozličných vývojových období zmenil 

v dôsledku ponímania uznania vyvodzujúceho sa z materiálnej zábezpeky jedinca 

resp. z jeho povolania. Postupným porovnávaním kultúrnych vplyvov  

a individuálnych nárokov sa mení charakter sociálnych vzťahov v zmysle utvárania 

celkovej podoby spoločenských väzieb. Problematika uznania cez morálnu kategóriu 

sa dostáva do popredia pod vplyvom progresívnych a regresívnych charakteristík 

demokratických spoločností, ktorá v konečnom dôsledku vytesňuje ekonomický 

a sociálny aspekt nerovností.18 Individuálny pohľad na rozlišovanie medzi pozíciou 

otroctva a pozíciou slobody je odvodzovaná z pozície zotročujúceho potenciálu vo 

vnútri ľudského bytia previazajúc individuálnu sféru so sférou spoločenskou. 

A z tohto dôvodu je nutnosť uvedomovania si deficitov prvým predpokladom pre 

elimináciu nedostatkov v jednotlivých oblastiach spoločnosti vychádzajúc zo slov G. 

Eštoka „demokratické princípy a ich plnohodnotné napĺňanie v reálnej politike sú 

ideálom, ku ktorému je potrebné smerovať“.19   

 

Záver 

Cestu eliminácie nespravodlivosti je možné realizovať len postupnými krokmi, 

uvedomujúc si z primárneho hľadiska nutnosť vnútornej prestavby ľudského 

vedomia, aby prítomnosť nedostatočných myšlienok bola potlačená a neprodukovala 

neprimerané obsahové koncepcie podporujúce rozpadávanie hodnotových vzorcov 

v súvislosti k svetu zmietajúcom sa vo víre hospodárskej a spoločenskej krízy. 

Z tohto dôvodu je primárnym cieľom publikácie priblíženie jednotlivých špecifických 

charakteristík spravodlivosti s poukázaním na problematickosť v procese zjednotenia 

subjektívnych zámerov jedincov v spoločnosti. Prierezom cez obsahovú koncepciu 

príspevku sme sa snažili poukázať na závažnosť problému a na nutnosť jeho 

riešenia a prevencie či už zo strany štátu, ale aj zo strany každého jednotlivca. 

V dôsledku samotného rozširujúceho sa charakteru daného javu si jednotlivé riešenia 

                                                           
17 FROMM, E.1994. Umění být. Praha : Naše vojsko, 1994, s. 93. 
18 ŠANDEROVÁ, J.2009. Takzvaný kulturní obrat v konceptualizaci nerovností. In: ŠANDEROVÁ, J.; 

ŠMÍDOVÁ, O.: Sociální konstrukce nerovnosti. Pod kvalitativní lupou. Praha : Slon, 2009, s. 22-24.  
19 EŠTOK, G.2012. Kritéria demokratického procesu R. Dahla a demokratický deficit v EÚ. In: 

DOBIÁŠ, Daniel; EŠTOK, Gabriel; ONUFRÁK, Alexander; BZDILOVÁ, Renáta: Sloboda-rovnosť-
poriadok. Kam kráčaš demokracia. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, s. 
252. 
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vyžadujú komplexnejší pohľad a nepretržitú snahu o stieranie prehlbujúcich sa 

rozdielov v rámci jednotlivých sociálnych vrstiev.  

 

 

Literatúra  

ARISTOTELÉS.1998. Politika. Praha: Vimperk. 1998, 499 s, ISBN 80-86027-10-4. 

BEBLAVÝ, M. Sociálna politika [online]. [cit. 05/02/2016]. Dostupné na internete: 

http://www.scribd.com/doc/253976108/Socialna-Politika 

BERĎAJEV, N.2004. Filosofie nerovnosti. Praha : KITEŽ. 2004, 164 s, ISBN: 

8090338313.  

BERLIN, I.1993. Dva pojmy slobody. In: NOVOSÁD, F.: O slobode a spravodlivosti. 

Liberalizmus dnes. Bratislava, 1993, 256 s, ISBN 80-7115-047-9.   

CORBET, S; FIKKERT, B.2012. Keď pomoc škodí: Ako zmieriť chudobu bez 

ublíženia chudobným a vám samotným. Bratislava :  Porta libri, 2012, 246 s, ISBN: 

9788089067701. 

EŠTOK, G.2012. Kritéria demokratického procesu R. Dahla a demokratický deficit 

v EÚ. In: DOBIÁŠ, Daniel; EŠTOK, Gabriel; ONUFRÁK, Alexander; BZDILOVÁ, 

Renáta: Sloboda-rovnosť-poriadok. Kam kráčaš demokracia. Košice : Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, 342 s, ISBN: 978-80-7097-979-2. 

FROMM, E.1994. Umění být. Praha : Naše vojsko, 1994, 128 s, ISBN: 80-206-0225-

9. 

GEFFERT, R.2009. Sociálna politika. Košice : EQUILIBRIA. 2009, 154 s, ISBN: 978-

80-7097-740-8.  

GIDDENS, A.2001. Třetí cesta. Obnova sociální demokracie. Praha : Mladá fronta, 

2001, 150 s, ISBN: 80-204-0906-8. 

HALUŠKOVÁ, E.; BOŽIK, J.2015. Chudoba, spoločenské súvislosti a sociálne 

politiky na jej odstránenie. Bratislava : Iris, 2015, 243 s, ISBN: 9788081530401.  

HOREHÁJOVÁ, M.2010. Spravodlivosť v kontexte princípov sociálnej politiky. 

Bratislava : lura Edition, 2010, 91 s, ISBN: 978-80-8078-375-4. 

KOMOROVSKÁ, V.2010. Život medzi spoločnosťou a ústraním. In: ROUSSEAU, J. 

J.: O pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku 

slovenských spisovateľov. 2010, 128 s, ISBN: 9788080614294. 

ONUFRAK, A.2012. (Ne)sloboda, (ne)rovnosť, chaos. In: DOBIÁŠ, Daniel; EŠTOK, 

Gabriel; ONUFRÁK, Alexander; BZDILOVÁ, Renáta. Sloboda-rovnosť-poriadok. Kam 

kráčaš demokracia. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, 342 

s, ISBN: 978-80-7097-979-2. 

SULÍK, D.2012. Sociálna trojčlennosť. Stredoeurópsky koncept sociálne spravodlivej 

spoločnosti. Bratislava : Formát, 2012, 190 s, ISBN: 978-80-970399-1-2. 



Sociálno- ekonomická sekcia 

217 
 

ŠANDEROVÁ, J.2009. Takzvaný kulturní obrat v konceptualizaci nerovností. In: 

ŠANDEROVÁ, J.; ŠMÍDOVÁ, O.: Sociální konstrukce nerovnosti. Pod kvalitativní 

lupou. Praha: Slon, 2009, 269 s, ISBN: 9788074190155. 

TOKÁROVÁ, A.2003. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej 

práce. Prešov : AKCENT PRINT. 2003, 572 s, ISBN: 80-968367-5-7. 

VIŠŇOVSKÝ, E.2015. Richard Rorty a zrkadlo filozofie. Bratislava : Kalligram, 2015,  

360 s, ISBN: 978-80-8101-917-3. 

ŽELINSKÝ, T.: Chudoba a deprivácia na Slovensku. Metodologické aspekty 

a empíria. Košice : Equilibria, 2014, 229 s, ISBN: 9788081431333. 

 

Adresa autora 

Mgr. Elena Kenderešová 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Filozofická fakulta 

Katedra politológie 

Petzvalova 4, 

040 11 Košice 

E-mail:e.kenderesova@gmail.com



Sociálno- ekonomická sekcia 

218 
 

Poskytovanie kultúrnych statkov prostredníctvom 

príspevkových organizácií 

 

Provision of cultural goods through contributory 

organizations  

 

Jana Džuňová 

Abstract: 

In providing an individual, but also social goods too, are used some kind of 

services, which are provided by organizations of public administration with various 

legal status. The aim of this paper is to review and evaluate providing of cultural 

goods by self-government in the Slovak republic. The basic part of paper is devoted 

to brief an overview of contributory organizations in the Slovak republic with 

emphasis on this goods and services, which have cultural character.  

Keywords: contributory organizations, cultural goods, providing of services 

 

Úvod  

Narastajúcim vplyvom technológií v spoločnosti môže byť kultúra chápaná ako 

poddimenzovaný statok, o ktorého spotrebu nie je veľký záujem. Podobný názor 

zdieľa aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len MK SR), ktoré vo svojich 

dokumentoch píše, že „slovenská spoločnosť neprikladá kultúre dostatočný význam. 

Prehliada jej zásadný vplyv na všetky ostatné oblasti života“1. Ako ďalej uvádza 

spomínaný dokument, štát je povinný vytvárať také podmienky, ktoré by podporili 

kultúrnu výchovu v spoločnosti a tým by pozdvihli kultúrne povedomie jej obyvateľov.  

Pri zabezpečovaní verejných statkov kultúrneho charakteru vystupujú orgány 

štátnej správy, ktoré sú reprezentované predovšetkým Vládou Slovenskej republiky 

a tiež aj MK SR. Berúc do úvahy decentralizáciu spoločnosti sa tieto orgány snažia 

posilňovať neštátny verejnoprávny charakter poskytovania kultúrnych statkov2. 

Z uvedeného vyplýva, že orgány na centrálnej úrovni sa usilujú prenášať svoju 

pôsobnosť na neštátne subjekty, teda na jednotky územnej a záujmovej samosprávy.  

V nasledujúcom príspevku je pozornosť venovaná základným teoretickým 

východiskám danej problematiky a tiež aj zhodnoteniu poskytovania kultúrnych 

statkov prostredníctvom organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho 

územného celku (ďalej len VÚC).  

 

 

                                                           
1 Ministerstvo kultúry SR. 2016. Stratégia rozvoja kultúry SR. [online, cit. 05. 02. 2016], s. 14.  
2 GYURI, R. 2014. In VERNARSKÝ, M. Hmotnoprávna regulácia vybraných odvetví. Košice : UPJŠ         

   v Košiciach. 2014, s. 185, ISBN 978-80-8152-128-7. 
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1. Úloha príspevkových organizácií pri poskytovaní služieb  

Príspevkové organizácie majú pri poskytovaní služieb v spoločnosti svoje 

nezastupiteľné miesto. Priestor na realizáciu im dáva právny predpis zaoberajúci sa 

rozpočtovými pravidlami vo verejnej správe, ktorý priznáva kreačnú právomoc štátu, 

VÚC a tiež aj obci aby na zabezpečenie funkcií, za ktoré sú tieto tri subjekty 

zodpovedné, zriadil svoju príspevkovú, či rozpočtovú organizáciu. Zároveň upravuje 

aj podmienky týkajúce sa ich financovania, konkrétne príspevkové organizácie sú na 

rozpočet svojho zriaďovateľa napojené príspevkom, ktorý má pokryť náklady, 

vznikajúce pri zabezpečovaní služieb3. 

Uvedené inštitúcie môžu vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá podlieha 

schváleniu nadriadeného orgánu. Evidencia takejto činnosti musí prebiehať na 

samostatnom účte a príjmy, ktoré príspevková organizácia z podnikania dosiahne, 

môže použiť na krytie potrieb investičného a tiež aj neinvestičného charakteru4. 

Príspevková organizácia môže mať príjmy aj od svojho zriaďovateľa a to v podobe 

dotácií, ktoré investuje VÚC do jej činnosti5. 

Príspevkové organizácie často zabezpečujú služby, ktoré sú vo verejnom 

záujme a teda sú financované z verejných zdrojov. Najčastejšie ide o verejné statky, 

ktoré sú spotrebované spoločne a všetkými spotrebiteľmi a to tak, že ak daný statok 

spotrebuje jednotlivec, spotreba toho istého statku ostatnými členmi spoločnosti nie 

je znížená6. Pri verejných statkoch nemožno nikoho vylúčiť zo spotreby a pri 

samotnej spotrebe takéhoto statku nie je prítomná žiadna rivalita, či súťaživosť7.  

Verejné statky môžeme deliť na čisté verejné (z väčšej časti spĺňajú vyššie 

uvedené podmienky), na zmiešané (spĺňajú len jednu vlastnosť) a na súkromné, pri 

spotrebe ktorých je prítomná súťaživosť a tiež aj vylúčiteľnosť zo spotreby (nespĺňajú 

teda ani jednu z požadovaných vlastností)8.  

Medzi verejné statky zmiešaného charakteru patrí aj kultúra9. V kultúre majú 

zastúpenie všetky typy statkov, no najčastejšie sa vyskytujú tie, ktoré majú zmiešaný 

verejný charakter s určitým špecifickým, lokálnym významom10; priblížime ich 

v nasledujúcej časti predkladaného príspevku.  

                                                           
3 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých  

 zákonov, § 21 ods. 1 – 3. 
4 HRAŠKOVÁ, D. 2012. Ekonomika verejného a tretieho sektora. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline.    

 2012, s. 52, ISBN 978-80-554-0517-9.  
5 Zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení a doplnení ďalších    

 zákonov, § 8 ods. 1 písm. b). 
6 ČAPLÁNOVÁ, A. In LISÝ J. a kol. Ekonómia. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2011,  

 s. 266, ISBN 978-80-8078-406-5. 
7 ČEPELOVÁ, A. 2012. Územná samospráva a zabezpečovanie verejných statkov. In Ekonomické  

 aspekty v územnej samospráve III. Košice : UPJŠ, Fakulta verejnej správy. 2012, s. 142, ISBN 978- 
 80-8129-015-2. 

8 ŠPALEK, J. 2011. Veřejné statky. Teorie a experiment. Praha : C. H. Beck. 2011, s. 16,  ISBN 978- 

 80-7400-353-0. 
9 PILNÝ, J. 2012. In PEKOVÁ – PILNÝ – JETMAR. Veřejný sektor – řízení a financování. Praha :  

 Wolters Kluwer ČR. 2012, str. 297, ISBN 978-80-7357-936-4. 
10 REKTOŘÍK J. a kol. 2007. Ekonomika a řízení odvetví veřejného sektoru. Praha : Ekopress, s.r.o.  

  2007, s. 142-144, ISBN 978-80-86929-29-3.  
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2. Kultúra ako súčasť verejných statkov 

Kultúra má významnú úlohu v živote spoločnosti. Možno ju vymedziť z rôznych 

hľadísk; v najširšom chápaní predstavuje zmiešaný verejný statok, na ktorého 

produkcii a spotrebe má štát, ktorý je kultúrne vyspelý, záujem, pričom však jeho 

skladbu a rozsah určuje iba nepriamo11. Pri zabezpečení kultúrnych statkov 

prevažuje tzv. starostlivostná správa, pričom vrchnostenská správa je realizovaná 

v podstatne menšej miere a orientuje sa iba na plnenie nevyhnutných funkcií; 

sústredí sa najmä na ochrannú funkciu, ktorej zmyslom je zabezpečiť, aby kultúrne 

aktivity nezasahovali do práv osôb a tiež aby boli v súlade s právnym poriadkom12.  

V súvislostí s definovaním kultúry je potrebné zdôrazniť aj jej sociálny aspekt, 

v rámci ktorého je kultúra procesom, v ktorom sa jednotlivec snaží socializovať, 

vytvárať určité hodnoty, začleňovať sa do spoločnosti a pod. Pri ďalšej 

charakteristike daného pojmu sa dostaneme k určitej špecifickej sfére spoločenského 

života, ktorá je súčasťou verejného sektora a v ktorej fungujú špecifické vzťahy 

a v rámci nich vznikajú špecifické produkty13. 

Okrem uvedených sociálnych aspektov je žiaduce zdôrazniť aj vzdelávaciu 

a reprezentačnú funkciu kultúry a tiež nemožno opomenúť aj jej ekonomický aspekt – 

hlavnou časťou ekonomickej hodnoty kultúrnych statkov je ich vzácnosť a úžitková 

hodnota. Pri statkoch majúcich kultúrny charakter platí, že je veľký rozdiel práve v 

tejto úžitkovej hodnote nejakého statku, teda pri spotrebe rovnakého statku majú 

rôzny spotrebitelia rôznu úžitkovú hodnotu a od toho sa odvíja aj jeho cena14.  

S poskytovaním týchto statkov súvisí aj otázka ich financovania; kultúra 

predstavuje nevyhnutný základ pre dobré fungovanie spoločnosti a je potrebné 

upustiť od mylnej predstavy, že táto oblasť hospodárstva nie je dôležitá15. Zaiste, 

existujú oblasti, ktoré vyžadujú väčšiu pozornosť a zároveň aj zvýšenú finančnú 

podporu, ale reprezentanti občanov (a v prípade samosprávnych krajov aj 

obyvateľov) by túto oblasť nemali zanedbávať.  

Napriek tomu, že mnohé kultúrne statky nesú v sebe hodnotové posolstvo 

a majú veľký vnútorný kapitál, je pomerne zložité tento kapitál zhodnotiť, keďže 

umelecky náročná a kvalitná produkcia dosahuje často vysoké náklady16. Vzhľadom 

k narastajúcemu technickému pokroku produkcia kvalitných kultúrnych statkov 

                                                           
11 PILNÝ, J. 2012. In PEKOVÁ – PILNÝ – JETMAR. Veřejný sektor – řízení a financování. Praha : 

Wolters Kluwer ČR. 2012, s. 297, ISBN 978-80-7357-936-4. 
12 GYURI, R. 2014. In VERNARSKÝ, M. Hmotnoprávna regulácia vybraných odvetví. Košice : UPJŠ 

v Košiciach. 2014, s. 184, ISBN 978-80-8152-128-7. 
13 REKTOŘÍK J. a kol. 2007. Ekonomika a řízení odvetví veřejného sektoru. Praha : Ekopress, s.r.o. 

2007, s. 141, ISBN 978-80-86929-29-3. 
14 PILNÝ, J. 2012. In PEKOVÁ – PILNÝ – JETMAR. Veřejný sektor – řízení a financování. Praha : 

Wolters Kluwer ČR. 2012, s. 296- 297, ISBN 978-80-7357-936-4. 
15 Ministerstvo kultúry SR. 2016. Stratégia rozvoja kultúry. [online, cit. 05. 02. 2016]. 
16 REKTOŘÍK J. a kol. 2007. Ekonomika a řízení odvetví veřejného sektoru. Praha : Ekopress, s.r.o. 

2007, s. 143-144, ISBN 978-80-86929-29-3. 
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v sebe nesie zvýšené nároky na objem finančných prostriedkov, ktoré sú na kultúru 

vynakladané17. 

Ako je už v úvode príspevku spomenuté, poskytovanie kultúrnych statkov 

(podobne ako aj iných služieb a statkov v národnom hospodárstve) podlieha 

decentralizácií, kedy majú pôsobnosť v tejto oblasti samosprávy, ktoré však 

v mnohých prípadoch vo svojich rozpočtoch nevenujú kultúre dostatok pozornosti.  

V nasledujúcej kapitole príspevku zhodnotíme reálny stav príspevkových organizácií 

v Slovenskej republike podľa jednotlivých krajov, s dôrazom na počet tých inštitúcií, 

ktoré poskytujú kultúrne statky.  

3. Poskytovanie kultúrnych statkov prostredníctvom príspevkových 

organizácií  

Počet a vývoj príspevkových organizácií za posledných 5 rokov, t. j. od roku 2012 

do roku 2014 demonštruje nasledujúci Graf 1.  

 

 
Graf 1: Počet príspevkových organizácií v SR 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Štatistického úradu SR, 08. 01. 2016  

 

Ako demonštruje vyššie uvedený graf, počet príspevkových organizácií mal 

počas sledovaného obdobia klesajúcu tendenciu. V roku 2014 ich bolo evidovaných 

celkom 65918, čo je o 58 menej ako v roku 2010. Z ďalších údajov Štatistického 

úradu19 vyplýva, že najviac príspevkových organizácií bolo v roku 2014 

v Bratislavskom kraji (117), napriek tomu, že uvedený kraj má najmenej okresov. 

Najmenej inštitúcií, ktoré sú predmetom skúmania, bolo v uvedenom roku 

v Košickom kraji (61). 

                                                           
17 PILNÝ, J. 2012. In PEKOVÁ – PILNÝ – JETMAR. Veřejný sektor – řízení a financování. Praha : 

Wolters Kluwer ČR. 2012, s. 297, ISBN 978-80-7357-936-4.  
18 Štatistický úrad SR. 2016. DATACube. Ekonomické subjekty podľa vybraných právnych foriem a 

Štatistickej klasifikácie ekonomických činností. [online, cit. 18. 01. 2016].   
19  Štatistický úrad SR. 2016. Databázy. Register organizácií. [online, cit. 11. 01. 2016]. 
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Bližšie zameranie služieb, ktoré príspevkové organizácie ponúkajú, vyjadruje 

nasledujúca Tabuľka 1. 

Tabuľka 1: Počet príspevkových organizácií podľa ekonomických činností 

SLUŽBY/ROK 2010 2011 2012 2013 2014 

Priemyselná výroba 2 2 2 3 3 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 5 2 4 4 5 

Doprava a skladovanie 3 4 4 4 5 

Ubytovacie a stravovacie služby 5 5 4 5 5 

Informácie a komunikácia 10 9 7 7 6 

VS a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 8 8 9 9 8 

Stavebníctvo 10 11 10 9 9 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 11 12 12 10 12 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc 22 22 21 19 20 

Administratívne a podporné služby 21 25 27 26 27 

Odborné, vedecké a technické činnosti 51 49 48 45 36 

Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd 38 40 45 43 43 

Vzdelávanie 225 210 201 196 196 

Umenie, zábava a rekreácia 303 300 286 280 282 

Zdroj:  vlastné spracovanie podľa DataCube, 19. 01. 2016  

 

Uvedená tabuľka vyjadruje počet príspevkových organizácií podľa jednotlivých 

oblastí, teda podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností.  V databáze sú 

uvedené údaje za všetky ekonomické aktivity okrem tých, ktoré sa týkajú finančníctva 

a poisťovníctva, veľkoobchodu a maloobchodu, ťažby a dobývania,  dodávky 

elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu; informácie o týchto poskytovaných 

službách neboli v čase spracovávania príspevku v databáze uvedené.  

Najmenej príspevkových organizácií bolo v roku 2014 v oblasti priemyselnej 

výroby (3). O dve príspevkové organizácie viac bolo v sledovanom období v oblasti 

poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu. Rovnaký počet inštitúcií bol aj v doprave 

a skladovaní i v ubytovacích a stravovacích službách. 

Informačné a komunikačné služby v roku 2014 poskytovalo celkom 6 príspevkových 

organizácií, čo je o 4 menej ako v roku 2010. 

V činnostiach, ktoré spadajú podľa klasifikácie ekonomických činností pod 

verejnú správu a obranu a tiež aj pod oblasť povinného sociálneho zabezpečenia, 

bolo v roku 2014 8 príspevkových organizácií. V tom istom období o jednu 

ustanovizeň viac mala sféra stavebníctva. 

Čo sa týka oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci, v roku 2014 tieto služby 

zabezpečovalo 20 inštitúcií, ktoré sú na rozpočet svojho zriaďovateľa napojené 

príspevkom.  

V administratíve pôsobilo v roku 2014 celkom 27 príspevkových organizácií, 

čo je o 6 viac ako v roku 2010. Nárast môže byť spôsobený skutočnosťou, že pod 

túto oblasť spadajú aj rôzne podporné služby poradenského charakteru, ktorých 

aktivity vykazujú v poslednom období rastúcu tendenciu. Na rozdiel od tejto sféry, 
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garancia odborných, technických a vedeckých činností skrze príspevkové 

organizácie bola v porovnávaných rokoch nižšia a ich počet v roku 2014 (kedy ich 

bolo celkovo 36) oproti roku 2010 klesol o 15.  

O úlohy na úseku čistenia a odvodu odpadových vôd  sa v roku 2014 staralo 

43 skúmaných inštitúcií. Podstatne väčší počet príspevkových organizácií bol v tom 

istom roku v oblasti vzdelávania, celkovo 196. Domnievame sa, že tento nárast 

možno odôvodniť predovšetkým skutočnosťou, že služby, resp. statky týkajúce sa 

vzdelávacieho procesu poskytujú najmä zariadenia majúce právnu formu 

príspevkových organizácií. Ten istý fenomén je prítomný aj v oblasti umenia, kultúry, 

zábavy a rekreácie, kde tieto služby v roku 2014 poskytovalo 282 príspevkových 

organizácií.  

V porovnaní s ostatnými ekonomickými činnosťami mali posledné dve oblasti 

najviac príspevkových organizácií, no napriek tomu sa ich počet v roku 2014 oproti 

roku 2010 znížil; vo vzdelávacích službách bol zaznamenaný pokles o 30 inštitúcií 

a v kultúrnej sfére o 21. Berúc do úvahy cieľ príspevku a skutočnosť, že kultúra sa 

radí medzi oblasti, v ktorých bolo najviac príspevkových organizácií, v nasledujúcej 

podkapitole priblížime ich počet v samosprávnych krajoch.  

1.3 Príspevkové organizácie poskytujúce kultúrne služby 

Nasledujúca Tabuľka 2 demonštruje počet jednotlivých kultúrnych inštitúcií 

v samosprávnych krajoch SR. Obsahuje len tie organizácie, ktoré majú právnu formu 

príspevkových. V niektorých krajoch (napr. v Nitrianskom kraji) boli kultúrne 

ustanovizne najmä vo forme rozpočtových organizácií, kvôli tomu je ich počet 

v tabuľke nízky, resp. žiadny.  

 

Tabuľka 2: Kultúrne zariadenia v jednotlivých krajoch 

Zariadenie/kraj PO KE BA BB TA TN NI ZA 

Divadlá 2 2 4 3 1 0 2 2 

Knižnice 7 2 1 6 4 3 0 5 

Múzeá a galérie 8 5 1 6 8 4 0 9 

Hvezdárne 1 0 0 1 1 1 0 1 

Umelecký súbor 1 0 0 0 0 0 0 0 

Kultúrne a osvetové 

strediská  
6 2 1 7 4 4 0 5 

Spolu  25 11 7 23 18 12 2 22 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa portálov samosprávnych krajov, 05. 02. 2016 

 

Uvedená tabuľka obsahuje počet jednotlivých príspevkových organizácií, ktoré 

poskytujú kultúrne služby. Kvôli lepšej prehľadnosti a čitateľnosti sú tieto služby 

rozdelené do základných oblastí. Treba podotknúť, že medzi kultúrne zariadenia 

nepatria iba divadlá, či múzeá, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, ale aj 

hvezdárne, osvetové strediská, umelecké súbory a v neposlednom rade aj knižnice. 
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 Najviac inštitúcií, ktoré zriaďuje VÚC má prešovská samospráva, konkrétne 

25, z čoho je najviac múzeí a galérií (8). Tento kraj sa odlišuje aj pôsobnosťou 

Umeleckého súboru; organizácia tohto druhu v zriaďovateľskej kompetencii 

ostatných VÚC absentuje.  

Banskobystrický kraj má o dve príspevkové organizácie kultúrneho zamerania 

menej ako predchádzajúci (23). Kultúrne a osvetové strediská majú v kraji najväčšie 

zastúpenie (7), nasledujú knižnice (6) a podobne ako v Prešovskom kraji aj múzeá 

a galérie (6).  

Tretí v poradí je v počte príspevkových organizácií kraj na severe Slovenska, 

Žilinský kraj (22 kultúrnych organizácií). V tomto kraji je najviac múzeí a galérií (9), 

o niečo menej knižníc a osvetových stredísk (5).  

V Trnavskom kraji sa o kultúrne vyžitie svojich obyvateľov, ale i návštevníkov 

stará 18 ustanovizní. Prevládajú opäť múzeá (8), kultúrne strediská a knižnice (4). 

V tomto kraji je tiež najmenší počet divadiel (1). Menej je iba v trenčianskej 

samospráve, ktorá nezriadila ani jedno. Naproti tomu má 3 knižnice, 4 kultúrne 

strediská, 1 galériu a 3 múzeá.  

Určité špecifiká a odlišnosti nachádzame v Košickom kraji, kde okrem 

príspevkových organizácií zriadila samospráva aj rozpočtové, ktoré tak isto poskytujú 

kultúrne služby. Spolu je ich 23, no príspevkových je iba 11 (5 múzeí a galérií, 2 

divadlá a v rovnakom počte aj knižnice a kultúrne centrá).  

Bratislavský kraj má tak isto nižší počet kultúrnych zariadení príspevkového 

charakteru, iba 11. Na jednej strane to môže byť zapríčinené veľkosťou kraja 

(najmenší spomedzi všetkých), no na druhej strane aj skutočnosťou, že kraj, resp. 

jeho ústredné mesto Bratislava je sídlom viacerých významných inštitúcií národného 

charakteru (divadlá, galérie a pod.) a ich zriaďovateľom nie je samospráva, ale MK 

SR. Napriek tomu má tento kraj v porovnaní s ostatnými najviac divadiel.  

Poradie uzatvára kraj pod Zoborom, Nitriansky, ktorý má vo svojej pôsobnosti 

len dve príspevkové organizácie zaoberajúce sa kultúrnymi službami – dve divadlá. 

Totižto, táto samospráva je na tom rovnako, ako košická – okrem príspevkových 

organizácií na poskytovanie kultúrnych statkov zriaďuje aj rozpočtové organizácie 

a tých je niekoľkonásobne viac. Na ilustráciu uvedieme, že sa tam nachádza aj 5 

osvetových stredísk, 5 knižníc, 7 galérií a múzeí, 1 hvezdáreň a ďalšie divadlo.  

 

Záver  

Z vykonanej analýzy môžeme konštatovať, že kultúrne služby sú poskytované 

prevažne príspevkovými organizáciami v každom samosprávnom kraji, s výnimkou 

Nitrianskeho a Košického kraja, kde pri zabezpečení služieb kultúrneho charakteru 

prevládajú rozpočtové organizácie. Ak chceme spraviť prehľad toho, v ktorom kraji na 

Slovensku sa nachádza najviac divadiel, knižníc, galérií a pod., ktoré sú 

v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy a majú formu príspevkovej organizácie, 

dospejeme k nasledujúcemu záveru:  

 najviac divadiel je v Bratislavskom kraji (4), 

 najviac knižníc je v Prešovskom kraji (7),  
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 najviac múzeí a galérií sa nachádza v Žilinskom kraji (9), 

 najviac kultúrnych a osvetových stredísk je v Banskobystrickom kraji (7).  

 

Domnievame sa, že uvedený počet kultúrnych inštitúcií odráža reálny stav 

v konkrétnych krajoch, ich ekonomickú situáciu; zriadenie každej príspevkovej 

organizácie (nielen tej, ktorá má vo svojom zameraní poskytovanie kultúrnych 

služieb), predstavuje zásah do rozpočtu samosprávy a preto je nevyhnutné 

pristupovať k racionálnym rozhodnutiam, ktoré by na jednej strane podnecovali 

a podporovali trávenie času obyvateľov kraja využívaním kultúrnych služieb (čo by 

mohlo priniesť mnohé ďalšie pozitívne externality), a na strane druhej by reflektovali 

opodstatnenie existencie tej ktorej kultúrnej ustanovizne.  
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Finančná samostatnosť obecných rozpočtov na Slovensku 

(Prípadová štúdia obcí v okrese Ilava) 

 

Financial autonomy of municipal budgets in Slovakia 

(A case study of Ilava district) 

 

Lukáš Cíbik 

Abstract: 

The aim of paper is to detect a relative measure of financial autonomy Ilava 

district municipalities for the period 2010-2014. The necessary data derived from the 

Final accounts of municipalities and real implementation of their multi-annual budget. 

Subsequently, the group analyzed their own revenues, the amount of which was 

converted during each year per capita. In this way, we managed to find the average 

value for each municipality as well as the relative size of the financial autonomy of all 

surveyed municipalities Ilavský district collectively studied for 5 years. In addition to 

determining the extent of financial autonomy of the municipalities is the added value 

comparison of the results of the groups largest, larger, smaller and smallest 

municipalities in terms of population. 

Keywords: Slovakia, municipality, budget, financial autonomy, Ilava district 

 

Úvod 

Finančná situácia miestnej územnej samosprávy prešla od roku 1993 

rôznorodým vývojom. Najvýraznejší dopad na obecné rozpočty mali zmeny vo 

fiškálnom systéme verejnej správy a konkrétne zmeny upravujúce finančný rámec 

samosprávnych úrovní z roku 2004. Odpovedalo to nastavenému politickému trendu 

na prijímanie a aplikovanie štandardov EÚ v oblasti financovania územnej 

samosprávy. Konečným dôsledkom bolo zmena rozpočtových pravidiel, ako aj 

klasifikácia  jednotlivých príjmových zložiek obecných rozpočtov. Takto nastavený 

systém sa s malými obmenami využíva dodnes. 

Cieľom príspevku je na základe zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy analyzovať oblasť vlastných obecných príjmov 

a zmerať mieru finančnej samostatnosti obecných rozpočtov. Stanovením výšky 

podielu vlastných príjmov na celkových príjmoch môžeme zistiť mieru finančnej 

samostatnosti (autonómnosti) jednotlivých obcí. Detailnejšou analýzou sa podarilo 

získať výsledné hodnoty za štyri veľkostné skupiny obcí. Porovnanie hodnôt 

ukazovateľom finančnej samostatnosti obecného rozpočtu poskytuje tiež základ pre 

medzinárodné porovnanie tejto samosprávnej úrovne s ostatnými krajinami, ako aj 

impulz pre debatu o možnej reforme územnej samosprávy na Slovensku.   
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1 Metodológia 

 Na vyjadrenie finančnej samostatnosti rozpočtov slovenských obcí bol použitý 

medzinárodne uznávaný ukazovateľ.1 Výsledkom je percentuálny podiel vlastných 

príjmov na celkových príjmoch, ktorý určuje mieru samostatnosti. Jeho hodnotu bola 

vypočítaná na základe vzorca: 

 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛á 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠ť 𝑟𝑜𝑧𝑝𝑜č𝑡𝑢 𝑜𝑏𝑐𝑒 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛é 𝑝𝑟í𝑗𝑚𝑦 𝑜𝑏𝑐𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑝𝑟í𝑗𝑚𝑦 𝑜𝑏𝑐𝑒
x 100                     (1) 

 

Pred výpočtom samotných hodnôt bolo nutné zadefinovať jednotlivé pojmy. 

Celkové príjmy obce tvoria všetky získané finančné prostriedky do rozpočtu obce za 

daný rok. Celkové príjmy teda pozostávajú z bežných príjmov, kapitálových príjmov a 

príjmov z finančných operácií v danom rozpočtovom roku. 

Za vlastné príjmy možno považovať tie, ktoré sú slovenskou legislatívnou 

úpravou explicitne zaradené do tejto kategórie. Spadajú sem bežné daňové ako aj 

vybrané nedaňové príjmy. Obec, ako základ územnej samosprávy, má zákonom č. 

583/2004 Z.z. a zákonom č. 582/2004 Z.z. vymedzený okruh vlastných príjmov. 

Obecné vlastné príjmy potom tvoria finančné prostriedky z miestnych daní a 

poplatkov, nedaňové príjmy z vlastníctva a prevodu vlastníctva majetku obce a jej 

rozpočtových organizácií, výnosy z finančných prostriedkov obce, sankcie za 

porušenie finančnej disciplíny uložené obcou, dary a výnosy dobrovoľných zbierok v 

prospech obce, podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu a iné 

príjmy ustanovené osobitnými predpismi. Celkovo je článok koncipovaný na základe 

vymedzenia vlastných príjmov, do ktorých spadajú bežné daňové a nedaňové príjmy, 

okrem kapitálových grantov a transferov. Obdobne vymedzuje vlastné príjmy obce aj 

E. Žárska2 (2009), podľa ktorej tvoria vlastné príjmy obce všetky bežné príjmy, okrem 

dotácií, grantov a transferov.  

Vybranú vzorku tvoria obce okresu Ilava. Z absolútneho počtu obcí (21) 

nachádzajúceho sa na území daného okresu sa podarilo získať potrebné údaje v 

prípade všetkých troch mies a trinástich obcí, čo predstavuje takmer 80%.  

Použité údaje pochádzajú zo záverečných účtov obcí a miest za obdobie 

piatich rokov 2010 až 2014. Ak sa tieto údaje nenachádzali v záverečných účtoch, 

článok pracuje s hodnotami pochádzajúcimi z viacročných rozpočtov daných obcí. Do 

úvahy boli vzaté len skutočné hodnoty pochádzajúce z reálneho plnenia rozpočtov v 

predchádzajúcich rokoch k 31.12. príslušného rozpočtového roka.  

                                                           
1  Jílek, 2011; Horváthová, 2009; Peková, 2011. 
2  Žárska, 2009. 
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Na základe priemerného počtu obyvateľov jednotlivých obcí boli obce 

následne rozdelené do štyroch veľkostných skupín (Tabuľka 1). Podľa priemerných 

údajov za obdobie rokov 2010-2014 boli zostavené štyri skupiny obcí: populačne 

najväčšie obce, väčšie obce, menšie obce a najmenšie obce. Každú skupinu tvoria 4 

obce.  

Tabuľka 1: Klasifikácia obcí podľa jednotlivých veľkostných skupín na základe 

priemerného počtu obyvateľov v rokoch 2010-2014 

VEĽKOSTNÁ KATEGÓRIA 

(Priemerný počet obyvateľov) 

OBCE 

Populačne najväčšie obce 

(25 085 - 2 632) 

Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Ilava, Ladce 

Populačne väčšie obce 

(2 548 – 1 068) 

Košeca, Pruské, Bolešov, Horná Poruba 

Populačne menšie obce 

(1 046 - 845) 

Košecké Podhradie, Mikušovce, Dulov, Slavnica 

Populačne najmenšie obce 

(779 - 527) 

Tuchyňa, Červený Kameň, Zliechov, Kameničany 

Zdroj: Vlastné spracovanie  na základe údajov zo Štatistického úradu SR a 

Štatistického lexikónu obcí Slovenskej republiky (2014) 

 Priemerný počet obyvateľov vychádza zo Štatistického lexikónu obcí 

Slovenskej republiky a z Bilancie pohybu obyvateľstva SR podľa obcí, ktorú vydáva 

Štatistický úrad SR každoročne. 

2 Výsledky a diskusia 

Na začiatku výskumu sme zisťovali hodnoty finančnej samostatnosti jednotlivých 

obecných rozpočtov počas skúmaného obdobia piatich rokov. Následne bola 

vyrátaná priemerná výška finančnej samostatnosti za konkrétnu obec počas rokov 

2010-2014. Táto hodnota bola sčítaná a spriemerovaná spolu s priemernými 

hodnotami ostatných obcí v rovnakej veľkostnej kategórii a tým, sa získal údaj 

o relatívnej miere finančnej samostatnosti. Výška priemernej hodnoty finančnej 

samostatnosti v konkrétnom roku za jednu veľkostnú skupinu, predstavuje súčet 

hodnôt finančnej samostatnosti príslušných obcí vydelený číslom 4, ktoré predstavuje 

početnosť obcí v každej veľkostnej kategórii.  
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Graf 1: Priemerná a relatívna miera finančnej samostatnosti rozpočtov 

jednotlivých veľkostných skupín obcí Ilavského okresu v rokoch 2010-2014 v 

percentách (%) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Záverečných účtov a viacročných rozpočtov 

skúmaných obcí v rokoch 2010-2014 

Počas sledovaného obdobia zaznamenali jednotlivé skupiny obcí výrazné 

zvýšenie svojej finančnej samostatnosti (Graf 1). Populačne najväčšie obce v 

sledovanom období zvýšili svoju mieru priemernej finančnej samostatnosti od roku 

2010 (45%) o viac ako 21% v roku 2014. Napriek tomu, že tento výsledok 

predstavuje pomerne značný nárast, v porovnaní s ostatnými skupinami obcí je druhý 

najnižší. Výška relatívnej miery finančnej samostatnosti štyroch obcí s najväčším 

počtom obyvateľov predstavuje 57% a je najvyššia zo všetkých veľkostných 

kategórií. Vývoj priemernej miery finančnej samostatnosti za skupinu populačne 

väčších obcí nemal taký jednoznačný vývoj. Okrem nárastu miery finančnej 

samostatnosti od začiatku výskumu (2010) po jeho koniec o približne 20%, sme 

zaznamenali aj medziročný pokles priemerných hodnôt v roku 2011. Tento 

medziročný pokles sa prejavil aj v miere relatívnej finančnej samostatnosti, ktorá bola 

v sledovanom období 50,33%. 
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Výsledky skupiny populačne menších obcí v prvých dvoch sledovaných 

rokoch dosiahli veľmi prudký nárast z 20% až na 58% v roku 2012. Následne nastal 

pokles priemerných hodnôt a v poslednom roku skúmaného obdobia dosiahol takmer 

úroveň z roku 2012. Prudký rast finančnej samostatnosti a jej vysoké hodnoty sa 

odrazili aj v miere relatívnej finančnej samostatnosti, ktorá bola medzi rokmi 2010-

2014 na úrovni 50,13%. 

Poslednú kategóriu predstavujú počtom obyvateľov najmenšie obce. Ich miera 

priemernej finančnej samostatnosti zaznamenala v skúmanom období piatich rokov 

permanentný nárast, pričom pôvodná hodnota v roku 2010 (26%) sa do roku 2014 

zvýšila o viac ako 38%. Obdobný nárast sme zaznamenali aj v skupine populačne 

menších obcí. Vysoké tempo stáleho rastu čiastočne zmiernili počiatočné nízke 

priemerné hodnoty finančnej samostatnosti a po piatich rokoch bola jej relatívna 

miera 47,06%. 

Na začiatku výskumu dosahovali najvyššie priemerné hodnoty finančnej 

samostatnosti populačne najväčšie obce. Nasledovala skupina populačne väčších 

obcí, populačne najmenšie obce a najnižšie priemerné hodnoty dosahovali obce v 

skupine populačne menších obcí. Vplyvom výrazne odlišného medziročného 

zvyšovania alebo znižovania priemernej miery finančnej samostatnosti sa poradie v 

poslednom roku výskumu zmenilo. Stále najvyššie priemerné hodnoty vykazovala 

skupina najväčších obcí, no už sa im takmer vyrovnali hodnoty za skupinu populačne 

najmenších obcí. Tretiu najvyššiu mieru v roku 2014 vykazovala kategória väčších 

obcí, tesne nasledovaná populačne menšími obcami. 

Vývoj finančnej samostatnosti v skúmanej vzorke obcí počas rokov 2010-2014 

má preukázateľne rastúcu tendenciu, kedy sa všetkým skupinám obcí zreteľne zvýšili 

konečné hodnoty oproti počiatočným hodnotám. Zároveň je preukázateľný trend k 

stieraniu rozdielov medzi jednotlivými veľkostnými skupinami obcí. Zatiaľ čo na 

začiatku merania predstavoval rozdiel medzi absolútnymi hodnotami takmer 25%, na 

konci bol rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou len niečo viac ako 8%. 

Vzhľadom na takýto trend môže v budúcnosti dôjsť k ešte väčšiemu stieraniu 

rozdielov, pokiaľ sa nezmenia rozpočtové pravidlá financovania miestnej územnej 

samosprávy alebo nenastane výrazný ekonomický prepad.   

Celkový priemer hodnoty finančnej samostatnosti za súbor analyzovaných 

obecných rozpočtov v období posledných piatich rokov vykazuje permanentný rast 

(Graf 2). Počiatočná hodnota na začiatku skúmania bola 33,25% a v poslednom roku 

sledovaného obdobia bola o 28,84% vyššia v porovnaní s počiatočnou hodnotou. 

Prekvapivým zistením je početná skupina obcí (8), ktoré za dané obdobie 

vykazujú priemernú mieru finančnej samostatnosti vyššiu ako 50%. Z nich mesto 

Ilava a obce Slavnica a Horná Poruba prekonali hranicu 60%, v prípade Hornej 

Poruby dokonca 70%.  U obcí to je do určitej miery spôsobené absenciu údajov za 

roky 2010 a 2011, kedy boli hodnoty tohto ukazovateľa u ostatných obcí najnižšie. 

Na druhej strane, však ich výsledné hodnoty za posledné 3 roky sú charakteristické 
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ako vysoko nadpriemerné v porovnaní s ostatnými obcami v tomto období. Z 

celkového porovnania vyplýva zistenie, že v období rokov 2010-2014 malo okresné 

mesto Ilava  najvyššiu mieru finančnej samostatnosti, konkrétne na úrovni 65,04%. 

Na opačnom póle stoja obce Bolešov, Mikušovce a Kameničany, pričom ich 

priemerná hodnota finančnej samostatnosti rozpočtu počas skúmaného obdobia bola 

nižšia ako 40%. Najnižšie hodnoty počas posledných piatich rokov vykazuje rozpočet 

obce Bolešov s priemernou mierou finančnej samostatnosti rozpočtu 37,26%. 

Graf 2: Priemerná a relatívna miera finančnej samostatnosti rozpočtov 

skúmaných obcí Ilavského okresu v rokoch 2010-2014 v percentách (%) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Záverečných účtov a viacročných rozpočtov 

skúmaných obcí v rokoch 2010-2014 

Priemerná finančná samostatnosť rozpočtov skúmaných obcí okresu Ilava v 

období rokov 2010-2014 každoročne rástla. Tento rast bol pomerne výrazný, keďže 

za posledných 5 rokov sa finančná autonómia takmer zdvojnásobila oproti začiatku 

pozorovania v roku 2010. V skúmanom období dosiahla hodnota relatívnej miery 

samostatnosti obecných rozpočtov v Ilavskom okrese 49,42%. 

Záver  

Cieľom príspevku bolo objasniť mieru finančnej samostatnosti rozpočtov obcí 

v okrese Ilava v období rokov 2010-2014. Na základe pomeru vlastných príjmov a 

celkových príjmov boli zistené priemerné a relatívne hodnoty ukazovateľa finančnej 

samostatnosti.  

Z celkového pohľadu môžeme konštatovať, že relatívna miera finančnej 

samostatnosti obecných rozpočtov bola počas piatich rokov, na ktoré sa výskum 
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zameral, na úrovni 49,42%. Zároveň sme zaznamenali aj pravidelný medziročný 

nárast celkových priemerných hodnôt ukazovateľa finančnej samostatnosti.  

 Pri rozdelení skúmaných obcí do štyroch veľkostných skupín, na základe 

počtu obyvateľov, sme došli k záveru, kedy najvyššiu relatívnu mieru finančnej 

samostatnosti dosiahli za roky 2010-2014 populačne najväčšie obce, a to na úrovni 

57,08%. Druhé najvyššie hodnoty vykazovala skupina populačne veľkých obcí, 

potom skupina menších obcí. Ako najmenej finančne samostatné sa ukázali 

populačne najmenšie obce, keď ich rozpočty dosahovali relatívnu mieru finančnej 

autonómnosti 47,06%. Komparácia medziročných výsledkov jednotlivých skupín obcí 

v sledovanom období nás vedie k tvrdeniu, že dochádza k vyrovnávaniu rozdielu vo 

finančnej samostatnosti medzi jednotlivými veľkostnými kategóriami obcí a pokiaľ sa 

neudejú neočakávané legislatívne zmeny alebo výrazné ekonomické výkyvy, tento 

trend bude stále naberať na sile. 
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Obec a komunitný plan sociálnych služieb 

 

Munucipality and comunity plan of social services 

 

Michal Garaj 

Abstract: 

The reform of social services in Slovakia emphasized the need to solve 

problems at the local level. This fact defines the Social Services Act. According to 

Social Services Act municipality creates community plan of social services. The main 

goal of this paper is not only point out the processing of community plans of social 

services, but also point out its publishing on municipalities websites. The theory is 

focused  on defining the issues of community planning of social services in general. 

The practical part aims to analysis of current state of processing and publishing 

community plans on the specific example of municipalities in the region Trenčín, 

Slovakia. 

Keywords: municipality, social services, community plan 

 

Úvod  

Komunitné plánovanie sociálnych služieb patrí medzi najmladšie nástroje 

v rámci miestnej samosprávy na Slovensku. Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej 

len KPSS) môžeme popri Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja zaradiť medzi 

dôležité strategické dokumenty obce. Jeho úlohou je nielen poznať aktuálny stav, ale 

predovšetkým prinášať návrhy do budúcich období.  

Prechod kompetencií pri riadení sociálnych služieb, prešiel do rúk obciam 

a mestám v roku 2002, pri reforme sociálnej oblasti. Samospráva tak prevzala od 

štátu celý sektor sociálnych služieb a tým pádom začala vykonávať svoju vedúcu 

úlohu. Zo samotnej reformy sociálnych služieb sa očakávali výsledky vo forme 

zväčšenia rozmanitosti služieb, prechod bezprostredne k občanom a navýšenie 

kvality poskytovaných služieb.1  

Aj napriek deklarovaniu, že KPSS patrí výlučne do kompetencie obce alebo 

mesta, štát má predsa aspoň mierny vplyv tým, že vytvára dokument s názvom: 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb. Ministerstvo práce sociálnych vecí 

a rodiny uvedený dokument vydalo v roku 2009 do roku 2013 a následne aj pre roky 

2015 až 2020. Národné priority odzrkadľujú základné prvky, podľa ktorých by mali 

obce nastaviť svoje sociálne služby v danom územnom obvode. 

                                                           
1 HOLÚBKOVÁ, S. – KRUPA, S. 2001. Sociálne služby pre občanov: Manuál pre obecné a mestské 

úrady. Bratislava : Rada pre poradenstvo v sociálnej práci. 2001. ISBN 80-967-908-5-4. 
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Komunitné plánovanie sociálnych služieb ako nástroj miestnej 

samosprávy 

KPSS ako nástroj miestnej samosprávy predstavuje dokument so 

strednodobým charakterom. Jeho základným poslaním je predovšetkým zabezpečiť 

dostupnosť tých sociálnych služieb, ktoré sú pre občanov bezprostredne potrebné. 

KPSS tak napĺňa cieľ v zmysle posilnenia obce a jej komunity, a taktiež poslanie, 

ktoré hovorí o zistení vyžadovaných sociálnych služieb.2 

Tvorba KPSS je zložitým procesom, ktorý v sebe zahŕňa všetky základné 

funkcie manažmentu (plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola). V rámci 

všetkých fázy KPSS by mali spolupracovať niekoľký zúčastnení partneri a to na 

princípe rovnakého postavenia. Ako uvádza napr. Dávideková pri KPSS dochádza 

k participácií zadávateľa (obce/mesto), poskytovateľa alebo poskytovateľov 

sociálnych služieb (v rámci obce/mesta) a prijímateľov sociálnych služieb (v rámci 

obce/mesta).3 

Spolupráca uvedených troch strán by však nemala byť konečná. Do procesu 

tvorby KPSS by aj podľa zákona o sociálnych službách mali možnosť vstúpiť 

obyvatelia ako zástupcovia verejnosti. Podľa Zatloukala by do proces KPSS mali 

prehovoriť aj ďalší inštitúcie ako je polícia, zdravotnícke zariadenia, odborníci, 

neziskové organizácie alebo  občianske združenia.4 

Povinnosti pre obce, mestá a kraje na Slovensku určuje zákon č. 448/2008 Z. 

z. o sociálnych službách. Konkrétne (podľa §80) sa stanovuje obciam a mestám 

vypracovať a schváliť dokument s názvom: Komunitný plán sociálnych služieb. 

Priority, ktoré sú stanovené v KPSS vychádzajú z uskutočnených analýz a ďalších 

štatistických, alebo iných relevantných dokumentov. V konečnom dôsledku sa jedná 

o taký strategický dokument, ktorý je svojou vhodnosťou a zodpovedajúcou úrovňou  

predovšetkým odrazom skutočných potrieb obce alebo mesta.5 

Vypracovanie KPSS má odrážať aktuálny stav v obci a zohľadňovať 

predovšetkým požiadavky miestnych obyvateľov a poskytovateľov sociálnych 

služieb. Vypracovaný KPSS má obec predložiť na verejnú diskusiu obyvateľom pre 

možné námety, po jeho prijatí obec musí KPSS uverejniť vhodným a obvyklým 

spôsobom. Medzi tieto spôsoby môžeme zaradiť zverejnenie na webovej stránke 

obce, informačné miesta, nahliadnutie na obecnom úrade, alebo ako publikovanie 

samostatného dokumentu (Pilát, 2015).6 

                                                           
2 KRAUSOVÁ, A. 2007. Komunitní plánovaní/strategické plánování. In.: JANOUŠKOVÁ, K. 2007. 

Metodické a koordinačné dovednosti v sociálních službách. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě. 
2007. ISBN 978-80-73-68-229-3. 
3 DÁVIDEKOVÁ, M. 2014. Sociálne služby. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta 

sociálnych vied, 2014. 180 s. ISBN 978-80-8105-579-9. 
4 ZATLOUKAL, L. 2008. Plánovaní rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánovaní. 

Olomouc : Univerzita Palackého. 2008.   
5 BOČÁKOVÁ, O. – KUBÍČKOVÁ, D. 2015. Úvod do sociálnych služieb. Brno : Tribun, 2015. 158 s. 

ISBN 978-80-263-0965-9. 
6 PILÁT, M. 2015. Komunitní plánovaní sociálních služeb v současné teorii a praxi. Praha : Portál, 

2015. 220 s. ISBN 978-80-262-0932-4. 
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Komunitné plánovanie sociálnych služieb v obciach trenčianskeho 

samosprávneho kraja: dostupnosť 

V nasledujúcej časti príspevku sa budeme zaoberať aktuálnym stavom 

spracovania a dostupnosti KPSS vo vybraných obciach trenčianskom 

samosprávneho kraja. Ako príklad sme vybrali 5 konkrétnych okresov: Ilava, Myjava, 

Partizánske, Považská Bystrica a Púchov. Celkový počet analyzovaných obcí 

v uvedených 5 okresoch je spolu 110. Okresy sú si podobné z pohľadu počtu obcí – 

počet sa pohybuje od 17 do 28.  

Analýza je zameraná na zverejňovanie KPSS na webových stránkach obce, 

resp. aspoň minimálne dohľadanie v zápisniciach obecných zastupiteľstiev, v ktorých 

môže byť uvedené schválenie dokumentu zastupiteľstvom, čím je zrejmé aspoň 

spracovanie KPSS.  

Prvý analyzovaný okres v trenčianskom kraji, je podľa Tabuľky 1 Ilava. 

V ilavskom okrese sa v súčasnosti nachádzať spolu 21 samosprávnych jednotiek. 

Z tohto celkového počtu je KPSS spracovaný v 4 z nich. Rovnaká hodnota sa 

preukazuje aj pri dostupnosti dokumentu on-line, čo v percentuálnom vyjadrení 

predstavuje 19,05%. Zaujímavosťou okresu je fakt, že samotné okresné mesto Ilava 

nedisponuje spracovaným KPSS, tým pádom ani jeho dostupnosťou.  

 

Tabuľka 1: Spracovanie a dostupnosť KPSS v okrese Ilava 

 Okres Ilava Komunitný plán 
Dostupnosť on-

line 

1. Bohunice nespracovaný nedostupný 

2. Bolešov nespracovaný nedostupný 

3. Borčice nespracovaný nedostupný 

4. Červený Kameň nespracovaný nedostupný 

5. Dubnica nad Váhom spracovaný dostupný 

6. Dulov spracovaný dostupný 

7. Horná Poruba nespracovaný nedostupný 

8. Ilava nespracovaný nedostupný 

9. Kameničany nespracovaný nedostupný 

10. Košeca nespracovaný nedostupný 

11. Košecké Podhradie nespracovaný nedostupný 

12. Krivoklát nespracovaný nedostupný 

13. Ladce v príprave v príprave 

14. Mikušovce nespracovaný nedostupný 

15. Nová Dubnica spracovaný dostupný 

16. Pruské nespracovaný nedostupný 

17. Sedmerovec nespracovaný nedostupný 

18. Slavnica nespracovaný nedostupný 

19. Tuchyňa nespracovaný nedostupný 

                                                                                                                                                                                     
 

http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=36115622
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317080
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http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317209
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317217
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317284
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317331
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=692298
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317390
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317870
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=692506
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317438
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317527
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http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317721
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http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317837
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20. Vršatské Podhradie nespracovaný nedostupný 

21. Zliechov spracovaný dostupný 

 Spolu 
19,05% spracovaných 

(4/21) 

19,05% 

dostupných (4/21) 

Zdroj: spracovanie autora na základe KPSS obcí.7 

 

V poradí druhý okres znázorňuje Tabuľka 2, ktorá analyzuje okres Myjava. 

Región zahŕňa spolu 17 obcí alebo miest, avšak v žiadnom z nich KPSS nie je 

spracovaný. Jedinú pozitívnu výnimku tvorí okresné mesto Myjava, kde aj napriek 

tomu, že KPSS nie je dostupný, v súčasnosti sa realizuje jeho príprava. Spracovanie 

KPSS a následná dostupnosť on-line v tomto okrese vykazuje hodnoty 0 (0%). 

 

Tabuľka 2: Spracovanie a dostupnosť KPSS v okrese Myjava 

 

Okres Myjava 
Komunitný plán 

Dostupnosť on-

line 

1. Brestovec nespracovaný nedostupný 

2. Brezová pod Bradlom nespracovaný nedostupný 

3. Bukovec nespracovaný nedostupný 

4. Hrašné nespracovaný nedostupný 

5. Chvojnica nespracovaný nedostupný 

6. Jablonka nespracovaný nedostupný 

7. Kostolné nespracovaný nedostupný 

8. Košariská nespracovaný nedostupný 

9. Krajné nespracovaný nedostupný 

10. Myjava v príprave v príprave 

11. Podkylava nespracovaný nedostupný 

12. Polianka nespracovaný nedostupný 

13. Poriadie nespracovaný nedostupný 

14. Priepasné nespracovaný nedostupný 

15. Rudník nespracovaný nedostupný 

16. Stará Myjava nespracovaný nedostupný 

17. Vrbovce nespracovaný nedostupný 

 Spolu 
0% spracovaných 

(0/17) 

0% dostupných 

(0/17) 

Zdroj: spracovanie autora na základe KPSS obcí.8 

 

Podľa Tabuľky 3, sa v okrese Partizánske nachádza spolu 23 miestnych 

samospráv. Výsledky z tabuľky preukazujú opäť nízke hodnoty ako v prípade okresu 

                                                           
7 KOMUNITNÉ PLÁNY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB. (všetky dostupné KPSS v obciach trenčianskeho 

kraja). 
8 KOMUNITNÉ PLÁNY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB. (všetky dostupné KPSS v obciach trenčianskeho 

kraja). 
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http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=310140
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Myjava. Z pohľadu spracovania KPSS aspoň v jednom meste, je možné nájsť tento 

dokument, konkrétne sa jedná o Partizánske. Pri zameraní sa len na obce, stav 

hovorí opäť o nulovom spracovaní KPSS.  

 

Tabuľka 3: Spracovanie a dostupnosť KPSS v okrese Partizánske 

 Okres Partizánske Komunitný plán 
Dostupnosť on-

line 

1. Bošany nespracovaný nedostupný 

2. Brodzany nespracovaný nedostupný 

3. Hradište nespracovaný nedostupný 

4. Chynorany nespracovaný nedostupný 

5. Ješkova Ves nespracovaný nedostupný 

6. Klátova Nová Ves nespracovaný nedostupný 

7. Kolačno nespracovaný nedostupný 

8. Krásno nespracovaný nedostupný 

9. Livina nespracovaný nedostupný 

10. Livinské Opatovce nespracovaný nedostupný 

11. Malé Kršteňany nespracovaný nedostupný 

12. Malé Uherce nespracovaný nedostupný 

13. Nadlice nespracovaný nedostupný 

14. Nedanovce nespracovaný nedostupný 

15. Ostratice nespracovaný nedostupný 

16. Partizánske spracovaný dostupný 

17. Pažiť nespracovaný nedostupný 

18. Skačany nespracovaný nedostupný 

19. Turčianky nespracovaný nedostupný 

20. Veľké Kršteňany nespracovaný nedostupný 

21. Veľké Uherce nespracovaný nedostupný 

22. Veľký Klíž nespracovaný nedostupný 

23. Žabokreky nad Nitrou nespracovaný nedostupný 

 Spolu 

4,35% 

spracovaných 

(1/23) 

4,35% dostupných 

(1/23) 

Zdroj: spracovanie autora na základe KPSS obcí.9 

 

Pri pohľade na Tabuľku 4, ktorá znázorňuje považskobystrický okres, je 

možné vysloviť nasledovné závery. Z 28 samospráv, KPSS je spracovaný v 5 z nich, 

čo predstavuje 17,85%. Pri pohľade na dostupnosť dokumentu on-line, hodnota 

oproti spracovaniu klesla na 10,71%. Aj z uvedeného príkladu možno konštatovať, že 

                                                           
9 KOMUNITNÉ PLÁNY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB. (všetky dostupné KPSS v obciach trenčianskeho 

kraja). 
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obce sú nedôsledné nielen pri samotnom spracovaní, ale zabúdajú aj na povinné 

zverejnenie dokumentu.  

 

Tabuľka 4: Spracovanie a dostupnosť KPSS v okrese Považská Bystrica 

 Okres Považská Bystrica Komunitný plán 
Dostupnosť on-

line 

1. Bodiná spracovaný nedostupný 

2. Brvnište nespracovaný nedostupný 

3. Čelkova Lehota nespracovaný nedostupný 

4. Dolná Mariková nespracovaný nedostupný 

5. Dolný Lieskov nespracovaný nedostupný 

6. Domaniža nespracovaný nedostupný 

7. Ďurďové nespracovaný nedostupný 

8. Hatné nespracovaný nedostupný 

9. Horná Mariková nespracovaný nedostupný 

10. Horný Lieskov spracovaný nedostupný 

11. Jasenica spracovaný dostupný 

12. Klieština nespracovaný nedostupný 

13. Kostolec nespracovaný nedostupný 

14. Malé Lednice nespracovaný nedostupný 

15. Papradno spracovaný dostupný 

16. Plevník - Drienové nespracovaný nedostupný 

17. Počarová nespracovaný nedostupný 

18. Podskalie nespracovaný nedostupný 

19. Považská Bystrica spracovaný dostupný 

20. Prečín nespracovaný nedostupný 

21. Pružina nespracovaný nedostupný 

22. Sádočné nespracovaný nedostupný 

23. Slopná nespracovaný nedostupný 

24. Stupné nespracovaný nedostupný 

25. Sverepec nespracovaný nedostupný 

26. Udiča nespracovaný nedostupný 

27. Vrchteplá nespracovaný nedostupný 

28. Záskalie nespracovaný nedostupný 

 Spolu 

17,85% 

spracovaných 

(5/28) 

10,71% 

dostupných (3/28) 

Zdroj: Spracovanie autora na základe KPSS obcí.10 

 

                                                           
10 KOMUNITNÉ PLÁNY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB. (všetky dostupné KPSS v obciach trenčianskeho 

kraja). 

 

http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=692522
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317101
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=692409
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317152
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317179
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317195
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=692492
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=692484
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317276
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=623695
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317349
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=692476
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317381
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=692395
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317594
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317608
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=30233623
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=628476
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317667
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317691
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317730
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=692417
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=692361
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=591611
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=692263
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317853
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317896
http://preobce.sk/ObecDetail.aspx?id=317934


Sociálno- ekonomická sekcia 

241 
 

Posledným analyzovaným okresom je podľa Tabuľky 5 Púchov. Z 21 

samosprávnych jednotiek, si svoju povinnosť spracovať KPSS splnili len 2 z nich. 

V tomto prípade si uvedené dve samosprávy (Beluša a Púchov) splnili aj povinnosť 

zverejniť KPSS obvyklým spôsobom v on-line podobe.  

 

Tabuľka 5: Spracovanie a dostupnosť KPSS v okrese Púchov 

 
Okres Púchov Komunitný plán 

Dostupnosť on-

line 

1. Beluša spracovaný dostupný 

2. Dohňany nespracovaný nedostupný 

3. Dolná Breznica nespracovaný nedostupný 

4. Dolné Kočkovce nespracovaný nedostupný 

5. Horná Breznica nespracovaný nedostupný 

6. Horovce nespracovaný nedostupný 

7. Kvašov nespracovaný nedostupný 

8. Lazy pod Makytou nespracovaný nedostupný 

9. Lednica nespracovaný nedostupný 

10. Lednické Rovne nespracovaný nedostupný 

11. Lúky nespracovaný nedostupný 

12. Lysá pod Makytou nespracovaný nedostupný 

13. Mestečko nespracovaný nedostupný 

14. Mojtín nespracovaný nedostupný 

15. Nimnica nespracovaný nedostupný 

16. Púchov spracovaný dostupný 

17. Streženice nespracovaný nedostupný 

18. Visolaje nespracovaný nedostupný 

19. Vydrná nespracovaný nedostupný 

20. Záriečie nespracovaný nedostupný 

21. Zubák nespracovaný nedostupný 

 Spolu 

9,52 % 

spracovaných 

(2/21) 

9,52 % dostupných 

(2/21) 

Zdroj: spracovanie autora na základe KPSS obcí.11 

 

Záverečná Tabuľka 6 prináša celkové zhodnotenie spracovania KPSS a jeho 

následné zverejnenie, resp. dostupnosť v on-line forme. Z celkového počtu 110 

analyzovaných samospráv, je KPSS spracovaný v 12 prípadoch (10,91%). 

Dostupnosť on-line, je oproti spracovaniu na nižšej hodnote, predstavuje 10 prípadov 

(9,09%). Podľa výšky dosiahnutého percenta je najvyššia spracovanosť a dostupnosť 

                                                           
11 KOMUNITNÉ PLÁNY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB. (všetky dostupné KPSS v obciach trenčianskeho 

kraja). 
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on-line v okrese Ilava. Na opačnom póle sa nachádza okres Myjava, kde hodnota 

dosiahla 0%. 

 

Tabuľka 6: Zhodnotenie spracovania a dostupnosti KPSS vo vybraných 

okresoch TN kraja 

 Okres Komunitný plán Dostupnosť 

1. Ilava 19,05% spracovaných (4/21) 
19,05% spracovaných 

(4/21) 

2. Myjava 0% spracovaných (0/17) 0% spracovaných (0/17) 

3. Partizánske 4,35% spracovaných (1/23) 
4,35% spracovaných 

(1/23) 

4. Považská Bystrica 17,85% spracovaných (5/28) 
10,71% dostupných 

(3/28) 

5. Púchov 9,5 % spracovaných (2/21) 
9,52 % spracovaných 

(2/21) 

 Spolu 10,91% spracovaných (12/110) 
9,09% dostupných 

(10/110) 

Zdroj: spracovanie autora. 

 

Záver 

Aj z pohľadu na tabuľku celkového zhodnotenia spracovania a následne 

dostupnosti KPSS v obciach, možno skonštatovať nízke hodnoty v oboch prípadoch. 

Spracovanie KPSS sa vo vybraných okresoch trenčianskeho kraja preukazuje 

mimoriadne nízke naplnenie povinnosti spracovať a následne zverejniť KPSS 

obvyklým spôsobom, a to aj napriek tomu, že toto stanovuje samotný zákon č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách.  

Možné faktory, ktoré ovplyvňujú nízku mieru záujmu o KPSS, by sme mohli 

zhodnotiť nasledovne: 

- prekrývanie problematiky KPSS s plánom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja, 

- nedostatočný kontrolný mechanizmus a sankcie v prípade nevypracovania, 

a nezverejnenia KPSS, 

- nedostatočné personálne, materiálne a finančné zdroje k vypracovaniu KPSS, 

- absencia odborných manuálov, resp. centier, ktoré by zabezpečili odborné 

vzdelávanie ku KPSS, 

- neviazanosť plánu na pridelenie dotácií. 
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Marketing v územnej samospráve 

Marketing of Local Self-government 

Simona Petrániková 

Abstract 

Marketing is a tool of promotion and advertising and it is more typical for 

private sector. This private sector must use components of marketing mix very 

sophisticatedly to increase demand for their goods and services and thus fulfill its 

primary role of profit maximization. Recently is marketing more often used in public 

sector, too. Towns and municipalities changed their status from units performing 

state administration to relatively autonomous ones and also increased their interest in 

their own development and progress. Local self-government focused effort on 

strategic planning, development activities with the aim to attract investors, promotion 

their territory and increase the satisfaction of its inhabitants. The aim of paper is to 

highlight the importance of marketing in management of municipality.  

Key words: marketing, marketing mix, income, development  

Úvod 

Transformácia slovenskej ekonomiky na trhovo orientovanú vyvolala aj zmenu vo 

vnímaní potreby územnej samosprávy sa rozvíjať. V dôsledku prehĺbenia disparít 

medzi jednotlivými regiónmi, ako aj v rámci samotných regiónov sa do popredia 

dostala požiadavka upriamiť pozornosť na problematiku regionálneho rozvoja. Obce 

a mestá vzhľadom na svoj význam v oblasti poskytovania verejných služieb 

a uspokojovaní potrieb, boli nútené preorientovať svoje úsilie na oblasť strategického 

plánovania a rozvoja. V dôsledku potreby napĺňania základnej úlohy všestranného 

rozvoja sa ich ústrednými cieľmi stali najmä dosahovanie ekonomickej prosperity, 

udržanie a podpora podnikateľského prostredia, skvalitňovanie infraštruktúry, 

budovanie pozitívneho imidžu a posilňovanie participatívnej občianskej spoločnosti. 

Uvedené ciele môže samospráva dosahovať aj prostredníctvom uplatňovania 

marketingu a jeho nástrojov na svojom území, ktorý je v zahraničí, v podmienkach 

miest a obcí, využívaný od prelomu 80. a 90. rokov dvadsiateho storočia.   

1 Marketing v územnej samospráve 

Pojem marketing je mnohokrát spájaný primárne so súkromným sektorom. 

Trhový sektor využíva nástroje marketingu na svoje zviditeľnenie a tým zvýšenie 

dopytu po svojej ponuke. Spoločenské zmeny však postupne prispeli k tomu, že 

marketing je uplatňovaný už aj v oblasti verejnej správy.  
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Súčasná koncepcia marketingu vychádza z mnohých definícií. Pomerne známa 

je definícia marketingu prijatá Americkou marketingovou asociáciou, podľa ktorej je 

marketing: „súbor činností, ktoré zabezpečujú, aby sa dostal správny výrobok 

k správnemu spotrebiteľovi v správnom čase na správne miesto v správnej kvalite 

a za správnu cenu“1. Philip Kotler a Gery Amstrong2 vymedzujú marketing ako: 

„spoločenský a manažérsky proces, prostredníctvom ktorého jednotlivci a skupiny 

uspokojujú svoje potreby a priania v procese výroby a výmeny výrobkov a iných 

hodnôt.“ Sám Kotler v tomto smere zdôrazňuje, že koncept marketingu je možné 

rozšíriť. Vychádza pri tom z názoru, že marketing predstavuje súbor aktivít 

a nástrojov, ktoré sú aplikovateľné nielen na podnikateľskú sféru, teda hmotné 

výrobky, ale nachádzajú svoje uplatnenie aj vo sfére verejnej.3 Marketing sa vplyvom 

tohto názoru začal využívať pri správe miest a obcí, v riadení neziskových 

organizácií, pri propagácií územia, ľudí, či názorov. Marketing v rámci verejnej správy 

je možné, ako uvádza Horváthová,4 realizovať na rôznych úrovniach: 

 Marketing štátu – jeho úlohou je vytvoriť jedinečné postavenie krajiny, ktorým sa 

bude odlišovať od ostatných. 

 Regionálnych marketing – je zameraný na rozvoj územných celkov - 

samosprávnych krajov. Môže sa realizovať na domácej úrovní alebo v rámci 

medzinárodného marketingu môže podporovať skupiny oblastí, ktoré sa rozvíjajú 

v rámci rovnakých programov napr. Európska únia, prihraničná spolupráca. 

 Marketing miest a obcí – umožňuje riadiť rozvoj miest a obcí prostredníctvom 

využívania marketingového mixu, ktorý je pre túto oblasť špecificky rozšírený.  

Marketing na úrovni územnej samosprávy ako prvé začínajú uplatňovať krajiny 

ako Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko. Práve tieto krajiny si rýchlo 

uvedomili, akými historickými, prírodnými a kultúrnymi jedinečnosťami disponujú ich 

obce. Uplatnením marketingových stratégií sa im otvoril priestor pre efektívnejšie 

využite ich pôdneho, lesného, vodného a nerastného bohatstva.5  

Potreba začať uplatňovať marketing a jeho nástroje aj v podmienkach miest 

a obcí bola vyvolaná niekoľkými faktormi. V prvom rade to bol zostrujúci sa tlak 

                                                           
1MASÁR, D. 2010. Základy marketingu. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010, 7 s, ISBN 978-80-7160-286-6 
2KOTLER, P. – AMSTRONG, G. 2004. Marketing. Praha: GRADA PUBLISHING, 2004, 30 s,  

ISBN 80-247-0513-3 
3PAULIČKOVÁ, R. 2005. Regionálny a mestský marketing. Bratislava: EUROUNION, 2005, 11 s,  

ISBN 80-88984-72-6 
4 HORVÁTHOVÁ, M. 2012. Marketing miest a obcí s dôrazom na marketingovú komunikáciu a vplyv 
informačno-komunikačných technológii na jej rozvoj. Košice: METROPOLA TRADE s.r.o., 2012, 48-49 
s.  
ISBN 978-80-97115-1-9 
5 LIPIANSKA, Ľ. 2000. Prilákať investorov a turistov, IN: Profit, roč. 8, č. 22, s 45 
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konkurencie a zmena v požiadavkách obyvateľov miest a obcí na možnosti trávenia 

voľného času.  Zároveň došlo v rámci spoločnosti k zmene spoločenských hodnôt 

v dôsledku čoho sa posilnila participácia a kooperácia občanov na správe vecí 

verejných. Obce a mestá sa museli prispôsobiť aj zmenám v štruktúrach 

hospodárstva. Nové rámcové podmienky technologicky orientovaných rozvojových 

sfér si vyžadujú nové realizačné koncepcie v sektoroch priemyslu a služieb 

z politického, ekonomického a technického hľadiska. Jedným z faktorov 

ovplyvňujúcich zavádzanie marketingu bola aj zmena demografických podmienok 

miest a obcí, čo sa prejavilo v poklese obyvateľstva a náraste starších vekových 

ročníkov6.     

Na základe týchto zmien je možné marketing miest a obcí definovať ako uvádza 

Kotler7 ako: „súhrn činností, ktoré sú zamerané na vytvorenie, udržanie alebo zmenu 

postojov, či správania sa k určitým lokalitám. Cieľom je prilákať do určitého mesta, 

štátu či krajiny nových obyvateľov, turistov, investorov.“ Hasprová8 vymedzuje 

marketing miest a obcí ako „systém nástrojov, prostriedkov a metód, pomocou 

ktorých si obec alebo mesto, resp. jeho samosprávne orgány dokážu vytvoriť 

predstavu o vlastnej trhovej hodnote v rôznych segmentoch trhu. Zároveň túto 

hodnotu dokážu vyhodnotiť a aplikovať v budúcom období.“ 

Marketing sa do prostredia slovenských miest a obcí začal výraznejšie 

udomácňovať po našom vstupe do EÚ. Súčasná Európa vytvorila priaznivý priestor 

pre možnosť miest a obcí využívať ich potenciál v najväčšej možnej miere a neustále 

ho skvalitňovať. Napriek týmto možnostiam a prílevu pomoci z EÚ, je situácia 

v  mestách a obciach stále poznačená pomerne nízkou konkurencieschopnosťou. 

Neuspokojivú situáciu posilňuje stále nedostatočne vybudovaná dopravná 

infraštruktúra, nízka kapitálová vybavenosť, absencia inovačných kapacít. Slovensko 

ešte stále zápasí s rozdielmi, ktoré sa smerom zo západu na východ prehlbujú. 

Rozdiely sa prejavujú v oblasti rozsahu nezamestnanosti, chudoby, v úrovni príjmov, 

v schopnosti získavania zahraničného kapitálu, klesá životná úroveň obyvateľstva 

a pod. Odstránenie, resp. zmiernenie uvedených rozdielov medzi slovenskými 

mestami a obcami je možné považovať za jeden z krokov k úspešnému využívaniu 

nástrojov marketingu v záujme dosiahnutia porovnateľného konkurenčného 

prostredia pre slovenské obce a mestá s ostatnými európskymi a mimoeurópskymi 

mestami a obcami.9  

                                                           
6PAULIČKOVÁ, R. 2005. Regionálny a mestský marketing. Bratislava: EUROUNION, 2005, 19-20 s,  
ISBN 80-88984-72-6  
7 KOTLER, P. 1982. Marketing for Nonprofit Organisations. New Jersey: Englewood Cliffs Prentice 
Hall. In: Regionálny a mestský marketing. 2005. Bratislava: EUROUNION, 2005, 19 s, ISBN 80-
88984-72-6   
8 HASPROVÁ, M. 2007. Ako využiť nástroje marketingu pre rozvoj obcí a regiónov, č. 3/2007 

[citované 2016-02-03] Dostupné online:http://www.novaera.sk/clanok/333/ako 

-vyuzit-nastroje-marketingu-pre-rozvoj-obci-a-regionov/ 
9 HASPROVÁ, M. 2007. Ako využiť nástroje marketingu pre rozvoj obcí a regiónov, č. 3/2007 

[citované 2016-02-03] Dostupné online:http://www.novaera.sk/clanok/333/ako 
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2 Marketingový mix 

Autorom myšlienky o existencii marketingového mixu je J. Cilliton, ktorý 

uvažoval a akomsi „mixe jednotlivých ingrediencií“. Do súčasnej podoby tzv. „4P“ túto 

myšlienku sformuloval J. McCarthy, ktorý tvrdil, že jednotlivé nástroje 

marketingového mixu by mali byť navzájom prepojené a kombinovateľné. 10 

Kotler a Amstrong11 vymedzujú marketingový mix ako „súbor určitých taktických 

nástrojov marketingu, ktoré sú firmou využívané a slúžia jej na úpravu ponuky podľa 

cieľových trhov. Obsahom mixu je, podľa nich, všetko to, čo daný podnik môže 

urobiť, aby zvýšil dopyt po svojom produkte.  

Na úrovni územnej samosprávy má marketingový mix špecifický charakter. 

Vyplýva to najmä zo skutočnosti, že marketing miest a obcí nie je možné chápať len 

ako propagáciu a reklamu, ale musí sa jeho ponímanie rozšíriť aj na spôsoby 

využívania zdrojov, činnosti zabezpečujúce rozvoj a zvyšujúce kvalitu života 

v mestách a regiónoch. Rovnako ako súkromný sektor, tak aj územná samospráva 

využíva taktické nástroje, ktorými sa pôsobí na cieľových zákazníkov, a ktoré daná 

obec či mesto využíva, aby podporili svoju ponuku. Špecifickosť je daná aj 

charakterom produktu, ktorý predstavuje akýsi balík obsahujúci predovšetkým služby 

poskytované spoločne všetkými subjektmi, ktoré v danom meste, obci, či regióne 

pôsobia.12 

Základnú sústavu nástrojov marketingového mixu tvorí spomínané „4P“: 

produkt – product, cena – price, dostupnosť – place, komunikácia – promotion. Na 

úrovni miest a obcí sa k nim ešte pridávajú: procesy – processes, materiálne 

prostredie – physical evidence, ľudia – people, partnerstvo – partnership.  

Najdôležitejšie postavenie má produkt, pretože predstavuje základ ponuky a je 

hlavným nástrojom výmeny. Jeho vymedzenie nie je jednoznačné, pretože je zmesou 

rôznych služieb a predmetov, ktoré obec ponúka svojim obyvateľom, ale aj 

investorom, podnikateľom či turistom. V širšom ponímaní je súčasťou produktu aj 

územie, do ktorého patrí materiálne prostredie a subjekty, ktoré na ňom pôsobia. 

Z uvedeného vyplýva, že škála súčastí tvoriacich produkt je rozsiahla. Pre 

prehľadnosť je obsah produktu znázornený v Tab. 1. 

Za cenu územnej samosprávy je možné považovať ako uvádzajú Bernátová - 

Vaňová13 cenu pracovnej sily, majetku vo vlastníctve obce, mesta, príjmy z prenájmu 

                                                                                                                                                                                     
-vyuzit-nastroje-marketingu-pre-rozvoj-obci-a-regionov/ 
10 MASÁR, D. 2010. Základy marketingu. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010, 66 s, ISBN 978-80-7160-286-6 
11KOTLER, P. – AMSTRONG, G a kol. 2007. Moderní marketing. Praha: GRADA PUBLISHING, 2007, 

70 s, ISBN 978-80-247-1545-2 
12 PAULIČKOVÁ, R. 2005. Regionálny a mestský marketing. Bratislava: EUROUNION, 2005, 60 s, 
ISBN 80-88984-72-6 
13BERNÁTOVÁ, M. – VAŇOVÁ, A. 2000.Marketing pre samosprávy I. Marketing území. Banská 

Bystrica: IROMAR & EF UMB. 2000, 34 s, ISBN 80-8055-337-8 
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majetku, miestne dane a poplatky, poplatky za služby poskytované obcou, mestom, 

regiónom. Cenová politika územnej samosprávy je pomerne obmedzená a musí sa 

realizovať v intenciách platnej legislatívy.  

 

Tab. 1 Zloženie produktu obce 

P
ro

d
u

k
t 

o
b

c
e
 

Obec ako celok 

Produktom sú všetky jej historické, prírodné, 

ekonomické, sociálne a kultúrne podmienky, 

ktorými sa líši od ostatných obcí vrátane 

subjektov, ktoré v nej pôsobia 

Verejné služby poskytované na 

základe zákona NR SR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení 

Patria sem služby ako zabezpečovanie 

verejného osvetlenia, bezpečnosť obyvateľov, 

čistenie obce, poskytovanie opatrovateľskej 

služby a sociálnej pomoci, informačné 

a poradenské služby atď. 

Predaj alebo prenájom priestorov, 

ktoré vlastní obec 

Môže sem byť zaradené aj zriaďovanie 

priemyselných parkov, budovanie nákupných 

centier 

Spoločenské, vzdelávacie, kultúrne, 

a športové akcie organizované obcou 

Umožňujú osloviť nových návštevníkov, 

vytvárajú priestor pre miestnych podnikateľov, 

podieľajú sa na zviditeľňovaní obce 

Pozitívny imidž 
Napomáha pozitívne pôsobiť na širšie okolie 

obce a zanechávať dobré meno 

Megaprodukt 

Nachádza sa aj v okolitých obciach, mestách, 

na danú obec môže pôsobiť priaznivo (kvalitné 

ovzdušie) alebo nepriaznivo (čierne skládky 

odpadu) 

Zdroj: upravené podľa Pauličková, 2005, str. 61 

Dôležitou súčasťou marketingu je aj stanovenie spôsobu, resp. cesty akou sa 

produkt dostane k spotrebiteľovi. Dostupnosť teda predstavuje všetky reálne 

a abstraktné prostriedky, ktoré samospráva využije aby na svoje územie prilákala 

nové subjekty, produkty a finančné prostriedky.  Územná samospráva môže svoje 

produkty poskytovať buď priamo, kedy získava okamžitú spätnú väzbu od svojich 

obyvateľov. Prípadne na poskytovanie môže uplatniť nepriamu cestu, keď jej produkt 

poskytujú ňou zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.14 Štvrtou základnou 

zložkou mixu je komunikácia so zákazníkmi. Obec alebo mesto môže na 

predstavenie svojho produktu využiť reklamu a propagáciu, budovať vzťahy 

s verejnosťou, využívať osobný predaj, priamy marketing, marketing udalostí a pod15. 

Všetky uvedené nástroje spolu s využitím ďalších „4P“ by mali prispieť 

k zvýšeniu konkurencieschopnosti územnej samosprávy. Je však dôležité aby obec 

či mesto, boli schopné zvoliť správnu kombináciu uvedených nástrojov. Výsledkom 

                                                           
14 

15 PAULIČKOVÁ, R. 2005. Regionálny a mestský marketing. Bratislava: EUROUNION, 2005, 64 s,  
ISBN 80-88984-72-6 
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ich využitia by malo byť zvýšenie záujmu cieľových skupín o konkrétnu zložku 

územnej samosprávy a s tým spojený prínos týmto obciam a mestám. Kvalitná 

marketingová stratégia by mala prispieť aj k lepšiemu získavaniu príjmov do 

rozpočtov samospráv. Vhodným využitím územia, majetku, správnou komunikáciu so 

zákazníkmi či investormi, dokážu obce a mestá prilákať zdroje aj zo zahraničia. 

Zahraničné investície sa následne dokážu podieľať na zlepšovaní kvality 

poskytovaných služieb, zvyšovaní spokojnosti obyvateľov, rozvoji daného územia.  

3  Marketing ako jeden z nástrojov prílevu priamych zahraničných 

investícií 

Priame zahraničné investície (ďalej len PZI) definuje NBS16 ako kategóriu 

medzinárodných investícií, ktorá vyjadruje zámer subjektu, ktorý je rezidentom jednej 

ekonomiky (priamy investor), získať trvalý podiel v podniku so sídlom v inej 

ekonomike (podnik priamej investície). Tento zámer môže byť ľahšie realizovateľný, 

ak cieľový subjekt kladie zvýšenú pozornosť a záujem kvalitnej príprave 

a systematickému uplatňovaniu marketingovej stratégie. V podmienkach Slovenskej 

republiky môžu byť príkladom takýchto jednotiek územnej samosprávy Košický 

a Prešovský samosprávny kraj.  Uvedené dva kraje sa stali strategickými partnermi, 

spolutvorcami a spoluimplementátormi spoločnej marketingovej stratégie v oblasti 

PZI. Vďaka geografickej blízkosti, ekonomicko – sociálnej a historicko – kultúrnej 

príbuznosti sa tieto kraje stali základom uvedenej spolupráce. Obsahom ich 

spoločnej marketingovej stratégie je spoločný postup v konkurencii regiónov 

usilujúcich o prílev PZI (Obr. 1), pričom smerom k zákazníkom je územie oboch 

krajov prezentované ako jedno územie. Oba kraje ako dôsledok partnerstva 

vystupujú pod spoločnou marketingovou značkou „Východné Slovensko“, resp. 

„Eastern Slovakia“.  Spoločná stratégia kladie dôraz na členenie ekonomickej 

základne v rámci priemyslu a posilňovanie orientácie najmä na sektor služieb, 

cestovného ruchu a oblastí inovatívneho charakteru. Hlavným produktom územia 

oboch krajov je ponuka priemyselných zón a parkov. V Košickom samosprávnom 

kraji je stratégia zameraná na získanie PZI do oblastí automobilového, 

strojárenského, elektrotechnického, chemického a potravinárskeho priemyslu. 

Dominantou kraja zostáva hutnícky priemysel a s tým súvisiace spracovanie kovov.17 

V Prešovskom samosprávnom kraji sa do popredia vďaka podpore štátu 

a regionálnej samosprávy dostáva využívanie biomasy a geotermálnej energie. 

Košický a Prešovsky kraj sa spoločne snažia aj o prilákanie zákazníkov PZI z oblasti 

malých a stredných podnikov, tieto podniky sú dôležité nakoľko prispievajú k silnejšej 

previazanosti veľkých investorov s regionálnou a miestnou ekonomikou. Zároveň 

                                                           
16 NBS. Priame zahraničné investície. [citované 2016-02-07] Dostupné online: < http://www.nbs.sk/sk/ 

statisticke-udaje/statistika-platobnej-bilancie/priame-zahranicne-investicie 
17KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ. 2006. Analýza súčasného stavu investičného prostredia 

Košického samosprávneho kraja. Košice: Košický samosprávny kraj, 2006, 96 s, [citované 2016-02-

07], Dostupné online: <http://web.vucke.sk/files/dokumenty/pub/regionalny_rozvoj/investicne 

_prostredie/analyza_ip_screen.pdf> 
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tieto kraje v rámci svojej stratégie rozvoja podpory zahraničných investorov poskytujú 

aj tzv. after care, kam patrí celý rad služieb (informačné, poradenské, finančná 

podpora pre malé a stredné podniky regiónu, výskumno-vývojové, technologické 

centrá a pod.) Tieto služby vytvárajú špecifickú pridanú hodnotu, čo zabraňuje, resp. 

obmedzuje odlev PZI do iných regiónov i krajín.18  

Výrazný posun vo vývoji najmä Košického samosprávneho kraja predstavovala 

realizácia projektu IT VALLEY. Projekt je primárne orientovaný na výchovu 

a zamestnávanie študentov a absolventov v oblasti informačných technológii. 

Produkcia nehmotných statkov v tomto smere uľahčuje vstup zahraničných 

investorov do regiónu a relatívne nízke náklady na prevádzku kompenzujú 

nedostatočnú dopravnú infraštruktúru východného Slovenska. 

Dôležitým zdrojom prílevu finančných zdrojov do rozpočtov územnej samosprávy 

je rozvoj cestovného ruchu. Oba spolupracujúce kraje investovali aj za pomoci 

zahraničných zdrojov do podpory turizmu na svojom území. Podporovala sa tvorba 

a rozvoj produktov cestovného ruchu a propagácia regiónu. Od roku 2008 smerovali 

investície najmä do oblastí tých najatraktívnejších turistických destinácií, pričom tieto 

investície boli využité na budovanie a rekonštrukciu turistickej infraštruktúry (lyžiarske 

strediská, hotelové a stravovacie kapacity, rehabilitačno – športové zariadenia). 

Mesto Košice ako centrum Košického samosprávneho kraja vďaka postaveniu 

Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 získalo prostriedky  v objeme niekoľkých 

miliónov eur do svojho rozpočtu, ktoré boli využité na rozvoj mesta. Cieľom 

marketingovej stratégie Európskeho hlavného mesta kultúry bolo na pozadí 

pripravovaných umeleckých aktivít podporiť oblasť kreatívnej ekonomiky v Košiciach 

čo najefektnejšie. Výsledkom všetkých marketingových aktivít mesta Košice 

v uvedenom roku bolo najmä dosiahnuť pozitívny efekt na obchod, vzdelávanie, 

rozvoj technológií a povzbudenie investícii do miestnych podnikov a do infraštruktúry. 

Vďaka značke EHMK 2013 získalo mesto 1 684 232 EUR  od Ministerstva kultúry 

SR, dotácie od iných organizácii ako EU Japan fest, Francúzskeho inštitútu, Robert 

Bosch Kulturmanager, British Council, Goetheho inštitút Bratislava predstavovali 

sumu 130 365 EUR. Príjmy z predaja služieb boli vo výške približne 396 000 EUR 

a získanie ceny Meliny Mercouri vo výške 1 048 000 EUR s predpokladaným 

zostatkom 500 000 EUR na rok 2014, predstavovali ďalšie významné zdroje príjmov. 

Zároveň sa mestu rozšírila spolupráca s mnohými podnikateľskými subjektmi, ktorí 

v podobe sponzorstva podporovali mnohé aktivity v roku 2013.19  

                                                           
18 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ. 2008. Bilaterálny projekt župy BAZ a KSK REGIONÁLNA 

INOVAČNÁ STRATÉGIA KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA. Košice: Košický samosprávny 

kraj, 2008. 114 s., ISBN 80-969559-X-X. [citované 2016-02-07] Dostupné online:  

<  http://web.vucke.sk/files/dokumenty/pub/regionalny_rozvoj/investicne_prostredie/ris.pdf> 
19 SPRÁVA O STAVE PROJEKTU EHMK 2013, Správa o stave projektu Európske hlavné mesto 

kultúry 2013 – Košice, história, súčasný stav a perspektívy rozvoja 2013. [citované 2016-02-07] 

Dostupné online: <https://www.google.sk/search?q=spr%C3%A1va+o+stave+projektu+ 

ehmk+2013&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=hly4VqmRFOPlywOAu4eADQ> 
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Obr. 1 Vývoj prílevu PZI do KSK a PSK v rokoch 2003 - 2013 v tis. eur 

Zdroj: prepočet autor na základe údajov NBS za roky 2003 - 2013 

Ako vyplýva z Obr.1, do oboch krajov v rokoch 2003 - 2007 mali prichádzajúce PZI 

narastajúci charakter. Košický samosprávny kraj získal v roku 2007 investície 

v najvyššom objeme a to 2 951 992,20 tis. Eur. Prešovský samosprávny kraj dosiahol 

najvyššie investície v roku 2008 v celkovej výške 363 904,3019 tis. Eur. Od roku 

2009, kedy sa aj v oblasti investícií prejavili dôsledky hospodárskej krízy, oba kraje 

zaznamenali odliv PZI zo svojho územia. Situáciu sa postupne darí zlepšovať 

výraznejšie v Košickom kraji, kde bol v roku 2013 opätovný nárast PZI vo výške 

6 008 tis. Eur. Dôležitú úlohu pri získavaní zahraničných investícií zohralo mesto 

Košice svojim postavením EHMK 2013 a budovanie pomerne rozsiahlej siete 

podnikov založených na IT technológiách.   

Záver 

Marketing v súčasnosti zohráva významnú úlohu pri propagácií nielen 

obchodných značiek, ale aj územia, ponuky služieb a atraktivít miest, obcí 

a regiónov. V poslednom čase predstavuje nástroj, ktorý tieto subjekty využívajú na 

zvýšenie vlastných „ziskov“ vo verejnom záujme. Slúži najmä na uspokojovanie 

potrieb cieľových skupín a prilákanie nových obyvateľov, podnikateľov, investorov 

a turistov. Správne nastavený marketing územnej samosprávy jej môže pomôcť pri 

získavaní zdrojov aj zo zahraničia, ktoré môže využiť na svoj ďalší rozvoj. Je preto 

dôležité aby územná samospráva venovala pozornosť možnostiam využívania 

marketingu pre svoj prospech a najmä prospech svojich obyvateľov. 
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Pracovná spokojnosť zamestnancov verejnej 

správy  

 

Job satisfaction public staff  

 

Stanislava Kozelová 

Abstract: 

Employee´s performance is determined by their competency, motivation and 

organizational support. This has an impact on the factors that contributes to job 

satisfaction rate. Employee ´s job satisfaction determines the number of objective 

and subjective factors. Assessment system is one of the objective factors. The 

contribution deals with job satisfaction of employees in public administration in the 

context of performance appraisal as a possible determinant of job satisfaction. The 

aim of this paper is to highlight the assessment system as a determinant of 

employee´s job satisfaction 

Keywords: job satisfaction, determinants of job satisfaction, performance, 

assessment system, public administration 

 

Úvod  

Dôležitým aspektom vplývajúcim na úspešnosť organizácie, sú kvalitní 

a spokojní zamestnanci. Kvalitní zamestnanci podávajú požadovaný až 

nadpriemerný výkon, sú ochotní, tvoriví, inovatívni a lojálni, udržiavajú dobré 

interpersonálne vzťahy a napĺňajú ciele organizácie. Udržanie si takýchto 

zamestnancov vo veľkej miere závisí od miery ich pracovnej spokojnosti.  

Zabezpečenie a udržanie kvalitných a spokojných zamestnancov je náročné 

pre limitujúce až nedostatočné finančné prostriedky na personálne výdavky. 

Organizácie verejnej správy, ako jedny z najväčších zamestnávateľov v Slovenskej 

republike, by preto mali profesionálnejšie využívať najmä nefinančné motivátory. 

Takýmito nefinančnými motivátormi môže byť aj systém adaptácie či hodnotenia 

zamestnancov. 

Príspevok sa zaoberá pracovnou spokojnosťou zamestnancov vo verejnej správe 

v kontexte hodnotenia pracovného výkonu. ako možného determinantu pracovnej 

spokojnosti. 

1. Pracovná spokojnosť 

O pracovnú spokojnosť ako o predpokladaný a významný determinant 

pracovného výkonu sa začali vedci zaujímať už od 30-tych rokov dvadsiateho 

storočia.  
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Kollárik1 chápe pracovnú spokojnosť ako súhrnný postoj človeka k vykonávanej 

práci, na ktorom sa zúčastňujú čiastkového postoje k jednotlivým aspektom 

vykonávanej práce. Pracovná spokojnosť vyjadruje stránku psychického vyrovnania 

sa človeka s prácou2. Je vyjadrená poteším alebo pozitívnym emočným stavom 

z pracovných skúseností a z hodnotenia zamestnania3. Berryová4 chápe pracovnú 

spokojnosť ako reakciu jednotlivca na pracovnú skúsenosť. 

Pracovnú spokojnosť vnímajú autori rôzne a možno na ňu nahliadať z viacerých 

hľadísk. Podľa Kollárika5 je spokojnosť s prácou pojem zachytávajúci užší profil 

pracovnej spokojnosti. Jedinec, ktorý je spokojný s prácou, vyjadruje najmä vlastnú 

spokojnosť, prípadne nespokojnosť v rámci konkrétnej činnosti, ktorú práca ponúka. 

Naopak spokojnosť v práci je možné vnímať ako pojem širšieho charakteru, ktorý 

zahrňuje vzťah osobnosti pracovníka a priamo či nepriamo pôsobiacimi činiteľmi, 

ktoré vychádzajú z nastavenia samotnej organizácie6. Kreitner a Kinicki7 uvádzajú 

v tejto súvislosti aj pojem uspokojenie z práce. Definujú ho ako citovú a emocionálnu 

reakciu zamestnanca na rôzne aspekty svojej práce. Inými slovami, pracovná 

spokojnosť sa prejavuje pozitívnymi alebo negatívnymi pocitmi v súvislosti s prácou. 

Arnold et al.,8uspokojenie z práce chápe ako indikátor psychologickej pohody 

človeka, alebo jeho duševného zdravia. 

Vyznačuje sa intenzitou a stálosťou, viazanosťou na jednotlivca aj na 

pracovnú skupinu, je nezávislé aj závislé premennou, stavom aj procesom, 

osobnostnou črtou aj situačnou reakciou, celkovou a čiastkovou spokojnosťou s 

diferencovaným prístupom k jej faktorom v súvislosti s aktuálnosťou potrieb 

pracovníkov.9 10 

Problematiku pracovnej spokojnosti vysvetľujú teórie, ktoré sú rozdelené do 

dvoch základných skupín. Jednodimenzionálne teórie pracovnej spokojnosti 

predpokladajú, že spokojnosť a nespokojnosť zamestnancov sú dva extrémne póly v 

rámci jednej dimenzie. Miera spokojnosti sa tak pohybuje na kontinuu od úplnej 

                                                           
1 KOLLÁRIK, T. 1983. Človek v sociálnom systéme práce. Práca: Bratislava, 1983. s. 18 – 25. 
2 KRAVČÁKOVÁ G. a kol. 2013. Organizačné správanie. 1. vyd. Košice: UPJŠ v Košiciach. 2013. s. 

129 -131 ISBN 978-80-8152-214-7. 
3 MIKULAŠTÍK, M. 2007. Manažérska psychologie. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 190 - 200. ISBN 

978-80-247-1349-6. 
4 BERRYOVÁ, L. M. 2009. Psychológia v práci. Bratislava: Ikar. 2009. s. 431 – 490. ISBN 978-80-551-

1842-0 
5 KOLLÁRIK, T. 1986. Spokojnosť v práci. Bratislava: ROH. s. 10 – 21. 
6 ŠTIKAR, J. et al. 2003. Psychologie ve světě práce. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2003. s. 314. ISBN 80-

246-0448-5. 
7 KREITNER, R., KINICKI, A. 1989. Organizational behavior. 2.vyd. Boston: Richard D. Irwin, Inc., 

1989. s. 412 – 500. ISBN 0-256-03512-1.  
8 ARNOLD, J. et al. 2007. Psychologie práce pro manažery a personalisty. Brno: Computer Press. a. 

s. 2007. s. 324. ISBN 978-80-251-1518-3. 
9 KOLLÁRIK, T. 1983. Človek v sociálnom systéme práce. Práca: Bratislava, 1983. s. 112 
10 VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. et al. 2008. Sociální psychologie. 2.vyd. Praha: Grada, 2008. s. 198. 

ISBN 978-80-247-1425-8.  
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spokojnosti až po úplnú nespokojnosť11. Dvojdimenzionálne teórie spokojnosti 

zamestnancov zdôrazňujú, že spokojnosť, prípadne nespokojnosť, pracovníkov 

ovplyvňujú rozdielne činitele. Herzberg na základe svojich výskumov dospel k 

záveru, že iné faktory ovplyvňujú pracovnú spokojnosť a iné faktory ovplyvňujú 

pracovnú nespokojnosť. Faktory, ktoré determinujú pracovnú spokojnosť nazval 

motivátory. Ide o vnútorné podnety (výkon, uznanie, obsah práce, zodpovednosť, 

kariéra). Faktory, ktoré determinujú pracovnú nespokojnosť nazval dissatisfaktory 

(frustrátory). Ide o podnety z vonkajšieho prostredia (plat, istota zamestnania, status 

v organizácii, politika organizácie, organizačná kultúra).12  

Pracovnú spokojnosť determinuje viacero, rôzne členených faktorov. Už Kollárik 

a Perlaki13 hovoria o celospoločenských, podnikových a osobnostných 

determinantoch pracovnej spokojnosti, resp. nespokojnosti. Faktory pracovnej 

spokojnosti je možné členiť na demografické, organizačné a individuálne ako aj na 

vnútorné a vonkajšie.  

Patria medzi ne najmä platové ohodnotenie, pracovné podmienky, prostredie, 

charakter práce, prístup vedúceho, systém zvyšovania kvalifikácie, systém práce 

s ľuďmi, image a goodwill podniku, starostlivosť o zamestnancov (rekreácie, byty, 

jasle), objektívne faktory (vek, pohlavie, vzdelanie, dĺžka praxe), motivačné činitele 

(potreby, očakávania), osobnostné dispozície (schopnosti, vlastnosti)14, organizačná 

kultúra, sociálna prestíž práce, zaujímavosť a rozmanitosť práce15, rovnováha práce 

a voľného času, pracovná autonómia a organizovanie práce, nadšenie prácou, 

zadosťučinenie z práce, pracovné postupy, styk s verejnosťou, resp. práca s ľuďmi, 

osobnostné charakteristiky, záujmy, motívy16 . 

Plat zohráva veľkú úlohu vo vnímaní spokojnosti a mnohí vedci ju považujú za 

najdôležitejší determinant pracovnej spokojnost. Výrazný vplyv má v momente, ak 

zamestnanec pociťuje, že finančné ohodnotenie nie je voči nemu spravodlivé. V 

tomto prípade chápe finančné ohodnotenie ako spätnú väzbu od nadriadeného za 

prínos pre organizáciu. Jedinec zdôrazňuje význam mzdy aj v prípade, kedy mzdu 

považuje ako odraz prestíže, významu ci ocenia profesie spoločnosťou.17 

Spokojnosť resp. nespokojnosť s platom vystupuje predovšetkým v situáciách, 

keď pracovník porovnáva svoj plat s platmi ostatných zamestnancov z hľadiska 

                                                           
11 ŠTIKAR, J. et al. 2003. Psychologie ve světě práce. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2003. s. 328. ISBN 

80-246-0448-5. 
12 KRAVČÁKOVÁ G. a kol. 2013. Organizačné správanie. 1. vyd. Košice: UPJŠ v Košiciach. 2013.s. 

129 – 131. ISBN 978-80-8152-214-7. 
13 KOLLÁRIK, T., PERLAKI. 1981. Psychológia v riadení pracovných kolektívov. 1. vyd. Bratislava: 

Práca, 1981.  
14 KOLLÁRIK, T., PERLAKI. 1981. Psychológia v riadení pracovných kolektívov. 1. vyd. Bratislava: 

Práca, 1981.  
15 KUBÁNI, V., KANDRÍK, P. 2007. Pracovná spokojnosť učiteľov v kontexte kvality života. 2007. [cit. 

2015-07.-09.]. Dostupné na internete: www.pulib.sk/elpub/FF/Dzuka3/.  
16 KRÁĽ, M. 2014. Širšie faktory spokojnosti v práci. In: Psychológia práce a organizácie. 2014. 

Košice: SAV, s. 169 -187. ISBN  978-80-89524-15-0.  
17 ŠTIKAR, J. et al. 2003. Psychologie ve světě práce. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2003. s. 320 – 331. 

ISBN 80-246-0448-5. 

http://www.pulib.sk/elpub/FF/Dzuka3/
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vynaloženého úsilia a pracovných výsledkov, chápe finančné ocenenie ako reakciu 

prínosu pre organizáciu vyjadrenú jeho nadradenými, vníma finančné ohodnotenie 

z hľadiska významu, prestíže a spoločenského ocenenia svojej profesie. 

Pracovná spokojnosť zamestnancov sa môže prejavovať v rôznych oblastiach 

pracovného aj spoločenského života. Robbins18 uvádza štyri typy správania, na 

ktorých popis využíva dve dimenzie, a to konštruktívnosť, deštruktívnosť a aktivita, 

pasivita. Zaraďuje k nim verbálny prejav, lojalitu, nevšímavosť a fluktuáciu.  

Negatívne a pozitívne dôsledky pracovnej spokojnosti, resp. nespokojnosti neznáša 

iba zamestnanec sám, ale najmä aj organizácia, v ktorej pracuje. Výskumníkom na 

poli pracovnej spokojnosti sa podarilo potvrdiť vzťah pracovnej spokojnosti, resp. 

nespokojnosti s takým správaním zamestnancov ako je produktivita práce19 20 21, 

absentizmus22, fluktuácia23 24 25, zapájanie sa do odborov 26. Negatívnymi 

dôsledkami pracovnej nespokojnosti zamestnancov sú kontraproduktívne činy ako 

napr. krádeže, zneužívanie informácií, využívanie materiálu organizácie a internetu 

na súkromné účely, zneužívanie pracovného času či vyhýbanie sa pracovným 

povinnostiam. 

V prípade organizácií verejnej správy, môže byť pracovná spokojnosť 

dôležitým determinantom efektívnosti dosahovania cieľov organizácie ako aj 

determinantom nežiadúcich prejavov a dôsledkov nespokojnosti zamestnancov.  

2. Systém hodnotenia zamestnancov 

Koubek uvádza, že každý zamestnávateľ potrebuje vedieť, akých zamestnancov 

má, ako pracujú a prispievajú k hospodárskym výsledkom a dobrej povesti 

organizácie. Na druhej strane tiež každý zamestnanec potrebuje vedieť, ako sa na 

neho zamestnávateľ pozerá a ako je spokojný s jeho vykonanou prácou.27 Na tento 

                                                           
18 ROBBINS, S. R. 1993. Organizational Behavior – Concepts, Contraversies and Aplications. 1993. 

Prentice-Hall, Inc., NewJersey. 
19 BRAYFIELD, A., CROCKETT, W. H. 1955. Psychological Bulletin. 1955. Vol.: 52(5), Sep. 1955, 396 

- 424. 
20 IAFFALDANO, M. T., MUCHINSKY, P. M. 1985. Job satisfaction and job performance: A meta-

analysis. In: Psychological Bulletin. 1985. Vol 97 (2), Mar 1985, pp. 251 - 273.  
21 VROOM, V. H. 1964. Work and motivation. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 1964. 
22 CHELOHA, R. S., FARR, J. L. 1980. Absenteeism, job involvement, and job satisfaction in an 

organizational setting. In: Journal of Applied Psychology. 1980. Vol 65(4), Aug 1980, 467 - 473. 
23 COTTON, J., TUTTLE, J. 1986. Employee turnover: A meta-analysis and review with implication for 

research. In: Academy of Management Review. 1986. Vol.: 11 (1), pp. 55 - 70.  
24 MORRISON, A. P., et. al. 2004. Cognitive therapy for the prevention of psychosis in people at ultra-

high risk: randomised controlled trial. In: British Journal of Psychiatry. 2004. Vol.: 185, pp. 291 - 297.  
25 RIORDAN, C. M., GRIFFETH, R. W. 1995. The opportunity for friendship in the workplace: An 

underexplored construct. In: Journal of Business and Psychology. 1995. Vol.: 10, pp. 141 – 154.  
26 SCHRIESHEIM, C. A. 1978. The invariance of anchor points obtained by magnitude estimation and 

pair comparison treatment of complete ranks scaling procedures: An empirical comparison and 

implications for validity of measurement. In: Educational and Psychological Measurement. 1978. Vol.: 

38, pp. 977 - 983. 
27 KOUBEK, J. 2008. Řízení lidských zdroju. 4. vyd. Praha: Management Press 2008. s. 221 – 267. 

ISBN 978-80-7261-168-3 
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fakt podáva jednoznačne odpoveď jedna z funkcií manažmentu ľudských zdrojov – 

hodnotenie. 

Hodnotenie zamestnancov je mimoriadne dôležitou personálnou činnosťou, ktorá 

sa zaoberá: 

- zisťovaním toho, ako zamestnanec vykonáva svoju prácu, ako si plní úlohy 

týkajúce sa jeho pracovného miesta, aké je jeho pracovné správanie a aké sú 

jeho vzťahy ku ostatným zamestnancom, zákazníkom, či ďalším osobám, s 

ktorými pri svojej práci prichádza do styku, 

- oznamovaním výsledkov zisťovania jednotlivým zamestnancom a vzájomná 

diskusia o týchto výsledkoch a 

- hľadaním možností k zlepšeniu pracovného výkonu a realizácia opatrení, 

ktoré tomu napomáhajú. 

Hlavným cieľom hodnotenia je dosahovanie trvalého zlepšovania pracovného 

výkonu na základe permanentného rozvoja zručností a celkovej kompetencie 

zamestnancov, ako aj ich vhodného pracovného správania.28 

Objektom hodnotenia je zamestnanec. Subjektom hodnotenia, teda hodnotiteľom 

býva v oblasti verejnej správy manažér, ale môže ním byť aj vedúci organizácie 

verejnej správy, kolega, či klient.  

Zamestnanci sú hodnotení buď v pravidelných intervaloch alebo nepravidelne 

a neformálne počas roka, podľa rozhodnutia manažmentu. V organizáciách verejnej 

správy by sa malo využívať pravidelné formálne hodnotenie zamestnancov. 

Hodnotiť zamestnancov je možné rôznymi metódami, pričom je na rozhodnutí 

manažmentu, ktorú metódu si zvolí, na základe hodnotených charakteristík.  

Hodnotenie zamestnancov v štátnej služby upravuje § 47 zákona o štátnej službe. 
29 Organizácie verejnej správy si vytvárajú samostatné interné smernice, ktoré 

upravujú práva, povinnosti a proces hodnotenia zamestnancov v súlade s právnymi 

predpismi Slovenskej republiky.  

3. Systém hodnotenia ako determinant pracovnej spokojnosti 

Prepracovaný a úspešný systém formálneho a pravidelného hodnotenia 

zamestnancov v organizáciách verejnej správy pozostáva z určenia cieľa hodnotenia, 

výberu metódy, určenia subjektu hodnotenia, zaistenia formálnosti a pravidelnosti 

hodnotenia a z určenia kritérií hodnotenia, ktoré sú vopred zamestnancom známe.  

V celom  systéme hodnotenia zamestnancov sú zahrnuté činnosti manažérov ako je 

vedenie, spätná väzba, motivácia či odmeňovanie. 

Cieľom hodnotenia môže byť nielen posúdenie pracovného výkonu zamestnanca 

ale aj jeho pracovné správanie a interakcia v rámci pracovnej skupiny. Od toho závisí 

aj výber vhodnej metódy hodnotenia. Ak zamestnancovi nie je vopred jasný cieľ 

hodnotenia a nemá dostatočné informácie, nie je spokojný s komunikačnými 

                                                           
28 KACHAŇÁKOVÁ, A. a kol. 2007. Riadenie ľudských zdrojov. 1. vyd. Bratislava: Sprint, 2007. s.  119 

– 123. ISBN 978-80-89085-83-5 
29 Zákon č. 312/2001 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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technikami a väzbami. Takýto spôsob komunikácie sa premieta do čiastkovej 

pracovnej spokojnosti s vedením manažéra a celkovej pracovnej spokojnosti.  

Dôležitým je aj výber vhodných metód hodnotenia a ich správne použitie 

hodnotiteľom. Výsledok hodnotenia môže mať vplyv na mieru pracovnej spokojnosti v 

momente, ak zamestnanec pociťuje, že jeho hodnotenie nie je voči nemu spravodlivé 

a porovnáva ho s hodnotením ostatných zamestnancov.  

V procese hodnotenia je dôležitý aj ten kto hodnotí zamestnanca – hodnotiteľ. 

Najčastejšie ním je manažér. Manažér vo veľkej miere ovplyvňuje spokojnosť svojich 

zamestnancov.30 Výskum Vriesa 31 a jeho spolupracovníkov preukázal, že vzťah s 

manažérom zohráva významnú úlohu pri subjektívnom prežívaní spokojnosti 

podriadených a to najmä v prípade, že využíva prístup orientovaný na človeka. 

Rozdielny štýl vedenia vyvoláva rozdielnu úroveň spokojnosti zamestnancov a to 

najmä v prípadoch, ak sú manažéri úctiví a podporujúci voči svojim podriadeným. Na 

základe uvedeného vyplýva, že hodnotiteľ, ktorý má lepší vzťah so zamestnancom 

v procese hodnotenia je dôležitým prvkom pracovnej spokojnosti. Potvrdzuje to 

Castaneda a Nahavandi, ktorí tvrdia, že v prípade ak je líder orientovaný rovnako na 

vzťahy ako aj na úlohy dochádza u pracovníkov k zvýšeniu ich spokojnosti v práci.32 

Na druhej strane, sa do hodnotenia môžu premietať aj chyby hodnotenia, a to 

vtedy ak nemá hodnotiteľ dostatok skúseností s hodnotením zamestnancov. Tým sa 

zvyšuje nespokojnosť zamestnancov, pretože pociťujú nespravodlivosť.   

Výsledok hodnotenia by mal slúžiť na nápravu, prijatie opatrení, či na uznanie 

a pochvalu zamestnanca. Preto je v tomto prípade nutná spätná väzba zo strany 

manažéra. Manažér by mal poskytovať pracovníkovi dostatočnú spätnú väzbu, ktorá 

by ho informovala o priebehu a výsledkoch práce.33 Charakter spätnej väzby a 

komunikácie s podriadenými, zohráva podstatnú úlohu v subjektívnom prežívaní 

spokojnosti zamestnancov. V prípade, ak zlyháva komunikácia medzi manažérom a 

jeho podriadenými, dochádza k zníženiu ich spokojnosti a v prípade výrazného 

zníženia možnosti komunikovať so svojim vedúcim, môže dôjsť až k výraznému 

nárastu fluktuácie zamestnancov.  

Kváčová34 uvádza, že výsledok hodnotenia sa premieta aj do odmien 

zamestnanca. Je známe, že finančná odmena je dôležitým determinantom pracovnej 

spokojnosti. Avšak okrem hmotných odmien, sa stále viac pozornosti venuje aj tzv. 

nehmotným odmenám. K tejto kategórií odmien patria pochvaly, pozitívne hodnotenie 

a uznanie zamestnanca. Aj keď nemajú hmotnú povahu, súvisia so spokojnosťou 

zamestnanca, s vykonanou prácou, s radosťou, ktorú mu táto práca prináša, s 

                                                           
30 PINCUS, J. D. 1986. Communication satisfaction, job satisfaction and job performance. In: Human 
communication research, 1986. vol. 12, no. 3, pp. 395 – 419. 
31 VRIES, R. E. et. al. 1998. Need for supervision: its impacton leadership effectiveness. In: The 
journal of applied behavioral science, 1998. vol. 34, no. 4, pp. 444 – 451. 
32 CASTANEDA, M. - NAHAVANDI, A. 1991. Link of manager behavior to supervisor performance 
rating and subordinate satisfaction. In: Group a Organization Studies, 1991. vol. 16, no. 4, pp. 357 -
366. 
33 ŠTIKAR, J. et al. 2003. Psychologie ve světě práce. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2003. 462 s. ISBN 80-
246-0448-5. 
34 KVÁČOVÁ, L. 2012. Návrh inovace stavajíciího systému hodnocení vedoucích pracovníku 

v bankoví sfére. In: Psychologie v ekonomické praxi. 2012. 33 (3-4), 139 – 150. 
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príjemnými pocitmi vyplývajúcimi zo zúčastňovania sa na určitých aktivitách, z pocitu 

užitočnosti, z neformálneho uznania okolia a pod. Súhrn hmotných a nehmotných 

odmien zamestnanca tvoria jeho celkovú odmenu za vykonávanú prácu v organizácií 

a môžu výrazne ovplyvniť jeho správanie voči organizácií a teda aj jeho pracovnú 

spokojnosť.35 

Hodnotenie zamestnancov ako proces, ale aj ako výsledok procesu, môže byť 

nástrojom na dosiahnutie žiadúceho správania ako prejavu pracovnej spokojnosti 

a na dosiahnutie požadovanej produktivity práce. A to práve vtedy, ak organizácia 

nemá dostatočné prostriedky na zabezpečenie finančných odmien a benefitov, ktoré 

majú takto motivovať zamestnancov. 

V súvislosti s vyššie uvedeným, je systém hodnotenia aj nástrojom motivácie 

zamestnanca. Na základe dvojfaktorovej teórie je preukázané, že pracovná motivácia 

súvisí s pracovnou spokojnosťou. Neprítomnosť dlhodobej pracovnej nespokojnosti 

je podmienkou žiaducej pracovnej motivácie. Pracovná spokojnosť však neznamená 

automaticky motivovanosť pracovníka.36 

Záver 

Je dôležité, aby mal zamestnanec kladný vzťah k vykonávanej práci. Tento 

vzťah je daný subjektívnymi a objektívnymi faktormi, ktoré vyjadrujú mieru pracovnej 

spokojnosti. Podpora rastu úrovne pracovnej spokojnosti pomáha organizáciám 

zlepšovať produktivitu a kvalitu práce, prispôsobovať sa tlaku trhu. Je teda prínosná 

tak z ekonomického hľadiska, ako aj z hľadiska vplyvu na zamestnanca. 

Rast kvality pracovného života a pracovnej spokojnosti by mal byť prioritným 

cieľom každej organizácie, pretože má zásadný vplyv aj na sociálnu klímu 

organizácie, kultúru. Pracovná spokojnosť vedie k nízkym absenciám a nízkej 

fluktuácií. Pracovná nespokojnosť naopak vedie k strate záujmu o prácu a odchodu 

z organizácie s čím súvisia aj zvýšené náklady, nedosahovanie cieľov organizácie, 

nízka produktivita práce.  

Hodnotenie zamestnancov a prepracovaný systém hodnotenia, ktorý by mal 

byť v oblasti verejnej správy samozrejmosťou, spolu so správnym vedením 

a dostatočnou spätnou väzbou od manažéra, by malo viesť práve k zvyšovaniu 

produktivity práce zamestnancov. 

Je predpoklad, že existuje určitá súvislosť medzi hodnotením zamestnancov 

a ich pracovnou spokojnosťou ako základu pre dosahovanie vysokej produktivity 

práce, cieľov organizácie. 

35 KOUBEK, J. 2008. Řízení lidských zdroju. 4. vyd. Praha: Management Press 2008. s. 221 – 232. 

ISBN 978-80-7261-168-3 
36 PAUKNEROVÁ, D. a kol. 2012. Psychologie pro ekonomy a manažéry. 3. vyd. Praha: Grada 

Publishing. 2012. s. 119. ISBN 978-8024-7380-93 
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Vzťah k práci (výkonu funkcie) starostov malých 

obcí v Slovenskej republike  

 

The relationship to work of mayors in small 

municipalities in the Slovak republic  

 

Eliška Župová 

Abstract: 

The relationship to work is one of the important factors of quality performance 

of the mayor. Positive attitudes to work are reflected in the performance of the 

municipality as a whole. The aim of the contribution is to present the results of 

research about relationship to work of mayors in the Slovak Republic, particularly in 

municipalities up to 500 inhabitants. There has been used a standardized 

questionnaire Brayfield - Rothe Job Satisfaction Instrument (1951) to achieve the 

objective of the contribution. The sample consists of 324 respondents. The first part 

of contribution presents the relationship to work at whole. The research results 

demonstrate a positive relationship to work in case of 312 mayors. The second part 

of contributions presents the characteristics of respondent with negatively scored 

relationship to work with potential behavioral consequences and consequences for 

municipality performance.  

Keywords: work, relationship to work, mayor´s performance, mayor of municipality 

 

Úvod  

Vzťah k práci je uvedomelý postoj človeka, ktorý výrazne determinuje 

pracovná spokojnosť. Pracovná spokojnosť je považovaná za jeden 

z najdôležitejších pracovných postojov a ukazovateľ zvýrazňujúci mieru vyrovnávania 

sa človeka s prácou a jej podmienkami.1 Jedným z determinantov pracovnej 

spokojnosti a vzťahu k práci je aj veľkosť organizácie. Existenciu štatisticky 

významného vzťahu medzi veľkosťou organizácie a pracovnou spokojnosťou 

potvrdzujú výsledky výskumov viacerých autorov.2 V štúdiách bola preukázaná nízka 

                                                           
1PAULÍK. K. 1959. Pracovní zátěž vysokoškolských učitelů. Ostrava: Repronis. ISBN 80-7042-423-0 
2SCHERER, F. M. (1976), Industrial Structure, Scale Economies and Worker Alienation’, in Essays in 

Honor of Joe S. Bain, R. T Masson and P. D. Qualls (eds.), Ballinger. 
KWOKA, J. E. Jr., 1980. Firm Size, Wages, and Job Satisfaction: the Tradeoffs. In: The Economics of 

Firm Size, Market Structure and Social Performance, J. J. Siegfield (ed.) Federal Trade 
Commission, Washington, DC. 

IDSON, T. L., 1990. Firm size, job satisfaction and the structure of work. In: Applied Economics. 
Volume 22, pp. 1007-1018. ISSN 1466-4283 
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úroveň pracovnej spokojnosti vo veľkých organizáciách.3 Novšie výsledky výskumu 

potvrdzujú pozitívny štatisticky významný vzťah medzi pracovnou spokojnosťou a 

veľkosťou organizácie.4 Pre účely príspevku bola pozornosť zameraná na starostov v 

malých obciach, veľkosťou do 500 obyvateľov v Slovenskej republike. Práve malé 

obce majú problém nájsť pred voľbami vhodného kandidáta na túto funkciu. 

V obciach žije málo aktívne pracujúcich obyvateľov a rozpočet malej obce 

neumožňuje jej rozvoj. Zaujímal nás preto vzťah k práci, v prípade starostov vzťah k 

výkonu funkcie, k vykonávanej činnosti zverenej zákonom v týchto obciach.  

1. Vzťah k výkonu funkcie starostu obecnej samosprávy

Základný európsky štandard práva pre miestnu samosprávu upravuje 

podmienky výkonu funkcií na miestnej úrovni.5 Vyplýva z nej slobodný výkon funkcií 

miestnych volených zástupcov. Starosta ako jeden z orgánov obce je upravený 

v Ústave Slovenskej republiky. Vyjadruje, že „...starosta obce je výkonným orgánom 

obce; vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok.“ 6 

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Výkon 

povinností starostu obce sa považuje za výkon verejnej funkcie.7 Funkcia starostu 

obce je verejnou funkciou, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere, tzn. medzi 

zvoleným starostom a obcou nevzniká pracovnoprávny vzťah. Starosta teda nemá 

súhrn pracovných povinností, ktoré musí vykonávať. Jeho pozícia je charakteristická 

výkonom funkcie.8  Výkonom verejnej funkcie je plnenie povinností vyplývajúcich z 

funkcie, ktorá je vymedzená funkčným obdobím alebo časovým obdobím a 

obsadzovaná na základe priamej voľby alebo nepriamej voľby, alebo vymenovaním. 

Je to realizácia úloh zverených zákonom.9  

Starosta majúc na zreteli záujmy obce a jej obyvateľov, musí napĺňať podstatu 

samosprávy obce i jej poňatie ako správneho celku. Voľnosť mandátu vymedzuje v 

právnom zmysle hranice konania starostu obce, v rámci ktorých sa môže pri výkone 

svojej funkcie pohybovať10. Je dôležité, aby starosta pri výkone svojej funkcie 

dosahoval vysokú úroveň kvalitného pracovného výkonu. K dosiahnutiu optimálnej 

3 DUNN, L. F., 1980. The Effects of Firm and Plant Size on Employee Well-Being. In: The Economics 
of Firm Size, Market Structure and Social Performance (Ed.) J. J. Siegfried, Federal Trade 
Commission, Washington DC.  

CLARK, A. E., 1996. Job Satisfaction in Britain. In: British Journal of Industrial Relations. Volume 34, 
Number 2., pp.189-217. ISSN 1467-8543 

4 MARLOW, S., D. PATTON and M. RAM, 2004. Managing Labor in Small Firms, Routledge Studies in 
Small Business, London. 

5 Európska charta miestnej samosprávy 
6 čl. 69 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  
7 § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
8 § 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest  
9 § 137 ods. 2 zákona č. 311/2001 Zákonník práce 
10 PALÚŠ, I., 2012. Odvolanie starostu obce ako súčasť demokracie a odbornosti v obecnej 

samospráve. In: Územná samospráva ako forma verejnej moci. Recenzovaný zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej 
správy, s. 125-132. ISBN: 978-80-8129-016-9. 



Sociálno- ekonomická sekcia 

266 
 

úrovne je nevyhnutný pozitívny vzťah k práci ako determinant výkonu. Prosperita a 

výkon obce do značnej miery závisí od vzťahu starostu k práci, k vykonávanej funkcii. 

Bola stanovená výskumná otázka: „Aký je vzťah starostov k výkonu ich  

funkcie v malých obciach Slovenskej republiky?“  

 

2. Metóda  

Na získanie empirických údajov bol použitý „Dotazník o vzťahu k práci - 

Brayfield – Rothe Job Satisfaction Instrument (JSI)“, autormi ktorého sú  Brayfield 

a Rothe.11 Tento štandardizovaný dotazník zisťuje mieru vzťahu k práci a je 

využívaný od r. 1951. Dotazník obsahuje 18 výrokov vyjadrujúcich postoj jedinca 

k jeho práci, z toho je 9 výrokov formulovaných reverzne. Vzťah k práci je zisťovaný 

na 5-stupňovej škále. Kotvy škály sa pohybujú od 1 – úplne nesúhlasím (tzn. 

respondent nesúhlasil s výrokom) až po 5 – úplne súhlasím (tzn. respondent 

s výrokom súhlasil). Dosiahnuté skóre sa môže pohybovať od 18 do 90 bodov, kde 

18 bodov vyjadruje silne negatívny vzťah k práci a 90 bodov vyjadruje silne pozitívny 

vzťah k práci. Reliabilita dotazníka je α = 0.87. Dotazník bol rozdelený do dvoch 

častí. Prvú časť tvorili položky uvedeného štandardizovaného dotazníka (Práca je mi 

koníčkom; Často sa v práci nudím; Moja práca je dosť nezaujímavá). Druhú časť 

dotazníka tvorili položky zisťujúce sociálno-demografické charakteristiky 

respondentov. Otázky boli zamerané na zistenie pohlavia, veku, vzdelania a na 

zistenie funkčného obdobia. Úvodným textom boli respondenti informovaní 

o výskumnom zámere a požiadaní o poskytnutie súhlasu s účasťou na výskume.    

Výskumný súbor tvoril základný súbor objektov. Oslovení boli starostovia 

všetkých 2753 obcí v Slovenskej republike. Respondentom bol zaslaný dotazník 

elektronickou formou v októbri a novembri 2015. Výskumu sa zúčastnilo celkom 787 

respondentov, čo predstavuje 28,5 % návratnosť. Každý respondent vyplnil všetky 

položky dotazníka. Starostovia malých obcí (do 500 obyvateľov) tvorili výskumnú 

vzorku 324 respondentov. Výskumnú vzorku popisujeme podľa zistených sociálno-

demografických charakteristík (pohlavie, vek, vzdelanie, funkčné obdobie). Štruktúru 

vzorky zobrazuje tabuľka 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 BRAYFIELD, A.M., ROTHE, H.F., 1951. An Index of Job Satisfaction. In: Journal of Applied 

Psychology. Volume 35, Number 5. ISSN 0021-9010. 
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Tabuľka 1 Štruktúra vzorky podľa sociálno-demografických charakteristík 

Sociálno-demografické 

charakteristiky 
počet 

       n     % 

Pohlavie muž 194 59,9 

žena 130 40,1 

Spolu 324 100 

Vzdelanie základná škola 1 0,3 

stredoškolské bez 

maturity 

21 6,5 

stredoškolské s 

maturitou 

179 55,2 

vysokoškolské 123 38 

Spolu 324 100 

Vek 26 - 32 17 5,2 

33 - 39 35 10,9 

40 - 46 68 20,9 

47 - 53 85 26,3 

54 - 60 92 28,4 

61 - 67 22 6,8 

68 - 74 5 1,5 

Spolu 324 100 

Funkčné 

obdobie 

prvé 90 27,7 

druhé 96 29,7 

3 a viac 138 42,6 

Spolu 324 100 

Rozloženie vzorky podľa pohlavia je v prospech mužov (59,9 %). Zaujímavé, 

že počet starostov a starostiek je takmer vyrovnaný. Najvyšší počet respondentov 

má stredoškolské vzdelanie s maturitou (55,2 %), nasledujú respondenti, ktorí 

absolvovali vysokoškolské vzdelanie (38 %). Podiel respondentov, ktorí 

neabsolvovali maturitu, resp. ukončili len základnú školu je 6,8 %. Z hľadiska „výšky“ 

vzdelania možno predpokladať, že obce zastupujú vzdelaní starostovia. Ale – 

starostu možno považovať za manažéra. Druh vzdelania nebol zisťovaný, preto sa 



Sociálno- ekonomická sekcia 

268 

ku kvalite manažérskych schopností a zručností vyjadriť nemožno. Väčšina 

respondentov / starostov má skúsenosti s výkonom tejto funkcie. Vo funkcii starostu 

obce viac ako 3 funkčné obdobia je 138 respondentov (42,6 %). Z hľadiska veku 

možno konštatovať, že väčšina respondentov je v seniorskom veku. Najviac 

respondentov, 92 starostov (28,4 %) je vo veku od 54 do 60 rokov.    

Získané údaje boli spracované s využitím programu Excel a štatistického 

softvéru SPSS. Základná analýza získaných dát bola realizovaná s využitím metód 

deskriptívnej analýzy (relatívne početnosti).  

3. Výsledky

Cieľom výskumu bolo zistiť celkovú mieru vzťahu k výkonu funkcie starostov 

malých obcí Slovenskej republiky podľa pohlavia, veku, vzdelania, dĺžky funkčného 

obdobia. Zistenú mieru vzťahu k výkonu funkcie starostov obcí prezentuje tabuľka 2. 

Tabuľka 2 Miera vzťahu k výkonu funkcie starostov malých obcí Slovenskej 

republiky  

Vzťah k výkonu 

funkcie 
počet 

n % 

silne negatívny vzťah 1 0,3 

negatívny vzťah 11 3,3 

pozitívny vzťah 227 70,1 

silne pozitívny vzťah 85 26,3 

Spolu 324 100 

Bol zistený pozitívny vzťah u 227 (70,1 %) respondentov - starostov malých 

obcí k výkonu ich funkcie. Silne pozitívny vzťah sa prejavil v prípade 85 (26,3 %) 

starostov. Negatívny vzťah k výkonu funkcie bol zistený u 12 (3,6 %) starostov.  

Pozitívny vzťah starostov v malých obciach môže byť ovplyvnený faktom, že  

starosta malej obce pozná obyvateľov obce, je stotožnený s obcou viac než starosta 

veľkej obce. Malé obce nemusia na obecnom úrade zamestnávať nikoho, ak na to 

nemajú finančné prostriedky. Starosta obce teda neriadi prácu iných, iba svoju. 

V malých obciach dochádza aj k lepšej spolupráci a komunikácii starostu s 

poslancami obecného zastupiteľstva, ktoré je v obciach do 500 obyvateľov tvorené 

maximálne 5 poslancami.12  

Mimo objektívnych faktorov vplývajú na pozitívny vzťah k výkonu funkcie aj 

individuálne premenné najmä hodnoty, motívy, záujmy, očakávania alebo 

osobnostné charakteristiky starostu (introverzia, extroverzia). Vplyv týchto faktorov 

skúmalo viacero autorov. 13   

12 § 11, ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
13 LONG L. J., SWORTZEL, K., 2007. Factors influencing job satisfaction of extension agents in the 

Mississippi State University extension Service.In: Proceedings of the 2007 AAAE Research 
Conference, Vol.34. 
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Osobitne sme sa však zamerali na vyhodnotenie charakteristík starostov 

s negatívnym výkonom funkcie starostu (prezentuje tabuľka 3).   

Tabuľka 3 Charakteristiky respondentov s negatívnym vzťahom k výkonu 

funkcie starostu obce 

pohlavie funkčné obdobie vek vzdelanie vzťah 

k výkonu 

funkcie 

Žena 

(n=2) 

prvé funkčné 

obdobie (n=1) 
45 stredoškolské s 

maturitou 
silne 

negatívny 

3 a viac funkčných 

období  

(n=1) 

46 stredoškolské s 

maturitou 
negatívny 

Muž 

(n=10) 

prvé funkčné 

obdobie (n=2) 
55 stredoškolské s 

maturitou 
negatívny 

druhé funkčné 

obdobie (n=7) 

36 

(n=1) 

vysokoškolské 

vzdelanie 
negatívny 

44 – 60 

(n=6) 
stredoškolské s 

maturitou 
negatívny 

3 a viac funkčných 

období  

(n=1) 

47 stredoškolské s 

maturitou 
negatívny 

Jediným respondentom so silne negatívnym vzťahom k výkonu funkcie je 

starostka vo veku 45 rokov so stredoškolským vzdelaním. Starostka je vo funkcii prvé 

funkčné obdobie, čo mohlo byť determinantom jej silne negatívneho vzťahu k výkonu 

funkcie pretože práca nezodpovedá jej očakávaniam. 14 Podľa výsledkov výskumu sa 

negatívny vzťah prejavil aj u starostky vo veku 46 rokov, s ukončeným 

stredoškolským vzdelaním s maturitou a ktorá je vo funkcii viac ako 3 funkčné 

obdobia. Uvedená charakteristika potvrdzuje fakt, že v malých obciach niet 

kandidátov pred voľbami a výkon funkcie starostu obce naďalej „ostáva v rukách“ 

aktuálneho starostu, čo sa prejaví v negatívnom vzťahu k výkonu funkcie.   

Respondenti s negatívnym vzťahom k výkonu funkcie sú vo veku od 44 do 60 

rokov, majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Najviac respondentov 

(n=7) je v druhom funkčnom období. Najmladší respondent (36 rokov) s negatívnym 

vzťahom k výkonu funkcie je zároveň aj najvzdelanejším - najvyššie dosiahnuté 

vzdelanie má vysokoškolské. Negatívny vzťah k výkonu funkcie môže byť 

zapríčinený faktom, že druh vzdelania nezodpovedá požiadavkám, teda 

zamestnanec pracuje v inom odbore než vyštudoval. 15 

Aj napriek uvedenému celkovému pozitívnemu vzťahu starostov k výkonu ich 

funkcie (96,4 %) bol preukázaný negatívny vzťah k výkonu funkcie v prípade 12 

14 Frick, Beehr, 1992 (In: Berryová, 2009) BERRYOVÁ, L. M. Psychológia v práci. 2. vyd. Bratislava : 

Ikar, 2009. 693 s. ISBN 978-80-551-1842-0 
15 Frick, Beehr, 1992 (In: Berryová, 2009) BERRYOVÁ, L. M. Psychológia v práci. 2. vyd. Bratislava : 

Ikar, 2009. 693 s. ISBN 978-80-551-1842-0 
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starostov obcí. Výsledky negatívneho vzťahu k výkonu funkcie nastoľujú otázku 

obsahu práce a opodstatnenosti ich funkcie.  

Pracovná spokojnosť ovplyvňuje vzťah k výkonu funkcie a následne konanie 

(výkon) a správanie sa starostu. Ak je starosta v práci nespokojný, vzťah k práci je 

negatívny čo ja prejaví na jeho správaní. V kontexte uvedeného sa negatívny vzťah 

k výkonu funkcie môže prejaviť v nekonštruktívnom až deštruktívnom správaní 

starostu obce.16 Prejavom takého správania sa starostu obce môže byť cielená 

neúčasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, neprítomnosť na obecnom úrade. 

Negatívny vzťah k výkonu funkcie sa môže prejaviť aj v neochote starostu obce  

komunikovať s obyvateľmi obce, s predstaviteľmi iných obcí alebo súkromnými 

organizáciami, k neochote vytvárať siete a partnerstvá. Neochota starostu 

participovať v projektovej činnosti, plytvanie s finančnými a materiálnymi zdrojmi 

obce a využívanie obecných zariadení na súkromné účely môžu byť možnými 

prejavmi deštruktívneho správania zapríčineným práve negatívnym vzťahom 

k výkonu funkcie.  

Takýto výkon funkcie starostu malej obce neprispieva k rozvoju obce, iba k jej 

prežívaniu, rovnako aj k prežitiu vo výkone funkcie starostu obce. Náklady na správu 

malej obce môžu často tvoriť väčšinu jej výdavkov. Plat starostu obce, poslancov 

obecného zastupiteľstva a chod obecného úradu pohltia celý rozpočet. 

Opodstatnenou, laickou aj odbornou verejnosťou dlho diskutovanou otázkou je 

zlučovanie obcí alebo vytváranie spoločných obecných úradovni aj napriek odporu 

malých obcí. Zlúčenie obce s inou obcou, alebo združenie výkonu samosprávnych 

funkcií by prinieslo ušetrené prostriedky administratívy obce, ktoré by mohli byť 

účelnejšie využité na rozvoj obce. 

Záver 

Predmetom príspevku bol vzťah k výkonu funkcie starostov malých obcí 

v Slovenskej republike. Vzťah k výkonu funkcie starostu obce ovplyvňuje prosperitu 

a rozvoj obce. Výskum bol realizovaný na vzorke 324 starostov. Cieľom príspevku 

bolo zistiť vzťah starostov k výkonu ich funkcie v malých obciach Slovenskej 

republiky.  

Prvá časť príspevku prezentovala celkový vzťah k výkonu funkcie starostov 

malých obcí. Zistenia ukázali pozitívny vzťah starostov obcí k nimi vykonávanej práci, 

k výkonu ich funkcie a to v prípade 312 starostov malých obcí (96,4 %) v Slovenskej 

republike. V prípade 12 starostov  malých obcí (3,6 %) bol identifikovaný negatívny 

vzťah k výkonu funkcie.   

Druhá časť príspevku prezentovala charakteristiky respondentov s negatívnym 

vzťahom k výkonu funkcie starostu obce. Negatívny vzťah k výkonu funkcie sa môže 

prejaviť v nekonštruktívnom až deštruktívnom správaní starostu obce. Takýto výkon 

16 KRAVČÁKOVÁ, G., 2014. Dôsledky správania sa nespokojných zamestnancov. In: Ľudský kapitál 
a spoločnosť. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, s. 
194-202. ISBN: 978-80-8152-210-9.  
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funkcie starostu malej obce neprispieva k jej rozvoju. Obsah práce starostu 

a opodstatnenosť jeho funkcie v prípade 12 identifikovaných starostov je otázka 

umožňujúca diskusiu o zlúčení obcí s inými obcami.  
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