Manuál s návrhom odporúčaní pre prax a potreby
verejnej správy na Slovensku v kontexte spravodlivosti

Praktický manuál prezentuje výsledky výskumu zameraného
na skúmanie fenoménu spravodlivosti vo verejnej správe na
Slovensku. Dôraz je kladený na zistenie a hodnotenie miery
spravodlivosti vo vybraných organizáciách verejnej správy.

31/10/2018

Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy
Manuál s návrhom odporúčaní pre prax a potreby
verejnej správy na Slovensku v kontexte spravodlivosti

Projekt vvgs-2017-663 s názvom Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy
vznikol vďaka finančným prostriedkom Vnútornej vedeckej grantovej schémy
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
https://vvgs-2017-663.weebly.com/
Na tomto mieste by sa riešiteľský tím rád poďakoval študentom Fakulty verejnej správy
UPJŠ v KE, ktorí svojou prácou prispeli k naplneniu cieľov projektu:
Eva Balážová, Barbora Baričáková, Dominik Desať, Veronika Dlugošová, Dominik Dudáš,
Tatiana Dudriková, Simona Galdunová, Michaela Gaňová, Dominika Grafčáková, Viktória
Chmelnická, Svetlana Ištvánová, Júlia Jankovčinová, Matej Kabáč, Diana Kaščáková,
Zuzana Kostelníková, Zuzana Kravcová, Gabriela Kuchárová, Ivana Lukáčová, Michaela
Luteranová, Martina Molnárová, Viktória Nagyová, Matej Pipa, Katarína Ringošová, Roland
Seman, Jaroslav Šugár, Alexandra Karin Tamášová, Dominika Tomašovičová, Michaela
Vaščáková. Osobitne ďakujeme študentke Bc. Jaroslave Žondorovej.
Poďakovanie tiež patrí IT špecialistovi Jánovi Budáčovi.

Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy

OBSAH
O PROJEKTE

5

O VÝSKUMNOM TÍME

6

ÚVOD

8

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ

9

CIELE

13

METODOLÓGIA VÝSKUMU

14

VÝSKUMNÁ VZORKA

16

VÝSLEDKY

18

ZHRNUTIE A NÁVRHY ODPORÚČANÍ

20

ZDROJE

24

PROPAGÁCIA VÝSLEDKOV PROJEKTU

26

PUBLIKAČNÉ VÝSTUPY

28

AKTIVITY RIEŠITEĽSKÉHO KOLEKTÍVU V RÁMCI PROJEKTU

30

4

Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy

O projekte

About the project

Vedecký projekt je zameraný na skúmanie
fenoménu spravodlivosti vo verejnej správe
na Slovensku. Dôraz je kladený na zistenie
a hodnotenie miery spravodlivosti
vo verejnej správe. Cieľom výskumu je
analyzovať
mieru
spravodlivosti
vo verejnej správe. Spracované výsledky
výskumu a odporúčania uvedú prínosy pre
praktické
riešenie
problémov
v samosprávnom manažmente a uvedú
opodstatnenosť a význam skúmaných
premenných. Špecifickou oblasťou projektu
je jeho interdisciplinárny charakter,
aktuálnosť a jedinečnosť výskumnej témy
v podmienkach verejnej správy na
Slovensku.

The scientific project is aimed at examining
the phenomenon of justice in public
administration in Slovakia. The emphasis is
based on finding and evaluating the level
of justice in public administration. The
research aim is to analyse the level of
justice in public administration. Processed
research results and recommendations will
show the benefits for practical solutions to
problems in local self-government and will
state the merits and importance of the
examined variable. The specific area of the
project is its interdisciplinary character, the
actuality and uniqueness of the research
theme in the conditions of public
administration in Slovakia.

Výskum spravodlivosti v organizáciách verejnej správy doteraz na Slovensku
realizovaný nebol, vôbec nie v takom rozsahu oslovovaných respondentov. Preto
považujeme projekt za prierezový, aktuálny a prínosný k hlbšiemu skúmaniu tejto oblasti.
Projekt je koncipovaný ako interdisciplinárny. Prepája poznatky z oblasti práva pri
vymedzení spravodlivosti z pracovnoprávneho hľadiska, pri hodnotení miery spravodlivosti
z pohľadu psychológie a etiky, poznatky z oblasti manažmentu a riadenia verejnej správy.
Inšpiráciou k výberu témy je jej aktuálnosť z pohľadu vedeckosti, čo potvrdzujú
domáce aj zahraničné výskumy, tiež však aktuálnosť z pohľadu laickej verejnosti, ktorá
najintenzívnejšie vníma spravodlivosť/nespravodlivosť v súvislosti s odmeňovaním
a vhodnými pracovno-právnymi podmienkami - štrajk učiteľov (2003, 2006, 2016), štrajk
zdravotných sestier (2003, 2006, 2012, 2016), štrajk zamestnancov ŽSR (2003), štrajk
lekárov (2011).
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O výskumnom tíme
PhDr. Eliška Župová, PhD.
PhDr. Eliška Župová, PhD. sa výskumne sa orientuje na problematiku
kompetentností (sociálnych a odborných) a vzťahu k práci u starostov obcí
a primátorov miest v Slovenskej republike. Pôsobí na Katedre sociálnych
štúdií na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach. Pedagogická činnosť je zameraná na sociologické aspekty
verejnej správy. Vedie semináre a prednášky z predmetu Riadenie ľudských
zdrojov vo verejnej správe, organizačné správanie, rozvoj prezentačných
zručností, sociológia, informačné zdroje. Je zodpovedná za administratívne
riadenie projektu, financovanie a dosiahnutie stanovených cieľov.

Mgr. Denisa Rovenská, PhD.
Mgr. Denisa Rovenská, PhD. je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore psychológia. Doktorandské
štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach v odbore sociálna psychológia a psychológia práce. V súčasnosti
pracuje ako odborná asistentka na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. Jej pedagogická ako aj vedecko-výskumná
činnosť je zameraná na aspekty sociálnej psychológie, predovšetkým
na problematiku sociálnej spravodlivosti. Získané výsledky výskumnej činnosti
sú priebežne prezentované na vedeckých konferenciách a publikované
vo vybraných recenzovaných časopisoch evidovaných v rámci svetových
databáz (napr. Erih Plus, Ebsco, Scopus). Jej doposiaľ najvýznamnejšou
publikáciou je príspevok v karentovanom časopise Československá
psychologie s názvom „Vývoj konceptu procedurálnej spravodlivosti a jej
súčasné postavenie v sociálnej psychológii“.
PhDr. Darina Koreňová, PhD.
PhDr. Darina Koreňová, PhD. pôsobí na Katedre ekonomiky a riadenia
verejnej správy Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach. Svoju vedecko-výskumnú činnosť orientuje na procesný
manažment vo verejnej správe a procesné modelovanie ako nástroj
procesného riadenia. Zámerom výskumu je optimalizácia procesov
organizácií verejnej správy s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť pri ich
činnosti. V rámci pedagogickej činnosti vedie semináre a prednášky
z predmetu procesné riadenie vo verejnej správe, riadenie vo verejnej
správe, projektový manažment a verejné financie. Počas svojho doterajšieho
pôsobenia bola spoluriešiteľkou viacerých grantových úloh a participovala
na projekte PROMOSA (Procesné modelovanie v samospráve Slovenska).
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PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.
PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD. pôsobí ako výskumný pracovník na Fakulte verejnej
správy UPJŠ v Košiciach. V rámci svojho výskumu sa venuje dopadom
globalizačných procesov na verejnú správu, zohľadňovaniu etiky vo verejnej
správe na Slovensku, ako aj aplikovateľnosti najdiskutovanejších etických
teórií súčasnosti, ku ktorým patrí aj etika spravodlivosti. Z pohľadu
participácie na pedagogickom procese sa podieľal na zabezpečovaní
predmetov etika vo verejnej správe, medzinárodná politika, teória verejnej
správy, filozofia či politická veda. Dizertačnú prácu spracoval na tému
„Súčasné globalizačné procesy a etické výzvy verejnej správy na Slovensku“.

PhDr. Ing. Stanislava Minárová, PhD.
PhDr. Ing. Stanislava Minárová, PhD. je úspešnou absolventkou
doktorandského štúdia. Svoju dizertačnú prácu obhájila na Katedre
sociálnych štúdií na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach.

Mgr. Viliam Kačala
Mgr. Viliam Kačala je v treťom roku denného doktorandského štúdia
na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Odborne zodpovedá za technickú stránku realizácie
výskumného projektu.

JUDr. Lucia Sabová Danková
JUDr. Lucia Sabová Danková je externou konzultantkou z oblasti pracovného
práva. Pracuje na oddelení pracovnoprávnych vzťahov na Národnom
inšpektoráte práce.
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Úvod
Spravodlivosť (princíp spravodlivosti)
Spravodlivosť v kontexte verejnej
správy (VS) tvorí akýsi integratívny,
normatívny princíp jej fungovania. V rámci
VS sa spravodlivosť dotýka ako občanov,
tak i verejných činiteľov: tí, ktorí sú féroví
a dodržiavajú zákon, sú spravodliví
a naopak, tí, ktorí sú neféroví a ignorujú
zákon, sú považovaní za nespravodlivých
(Comte-Sponville, 1995).
Spravodlivosť a verejná správa
Spravodlivosť je v podstate aj
jedným z cieľov fungovania VS, pretože
štát sa prostredníctvom svojich orgánov
snaží
zmierňovať
nerovnomerné
rozdeľovanie
bohatstva.
Rozdelenie
blahobytu
v
rámci
prepojeného
globálneho sveta je v súčasnosti až príliš
nerovnomerné a v dôsledku trhových síl tak
hlboko zakorenené, že VS a štát sa aj pri
maximalizovaní námahy môže snažiť len
o ich zmiernenie. Pohľad na to, čo je
spravodlivé je teda výrazne formovaný
vplyvmi, ktoré majú pôvod mimo územia
suverénneho štátu a súčasná spoločnosť už
tieto faktory žiaľ nemá pod kontrolou.
Organizačná spravodlivosť
Organizačná spravodlivosť, teda
subjektívne
hodnotenie
férovosti
v organizácii, je v centre dlhodobého
záujmu ako odborníkov, tak aj tých, ktorí sú
aktívnou súčasťou určitej organizácie.
Zamestnanci sa zaujímajú o férové
zaobchádzanie, manažéri sa zaoberajú
férovým zaobchádzaním s tými, za ktorých
sú zodpovední a nakoniec, odborníci
a aj ľudia v organizáciách sa zaujímajú o
to, aké dôsledky prinesie porušenie
spravodlivosti. V začiatkoch výskumu sa na
organizačnú spravodlivosť nazeralo ako
na fenomén, ktorý odráža v prvom rade
mieru férovosti rozhodovacieho procesu,
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a v druhom rade mieru férovosti deľby
zdrojov (pozri napríklad Greenberg,
1987).
Organizačná spravodlivosť bola
teda chápaná v dvojdimenzionálnom
zmysle, konkrétne v zmysle dimenzie
procedurálnej spravodlivosti (procedúra,
rozhodovací proces) a distributívnej
spravodlivosti (deľba zdrojov). Avšak, ako
sa postupom času ukázalo, ľudia nie sú
citliví len na distribúciu a štruktúru či obsah
procedúry, ale tiež na kvalitu spôsobu,
s akým je s nimi zaobchádzané počas
rozhodovacieho procesu. Inými slovami,
ľudia nepožadujú iba férové procedúry,
ale aj férové zaobchádzanie, teda vnímajú
aj spravodlivosť interakčného procesu (t. j.
interaktívnu spravodlivosť). Dodržiavanie
princípov spravodlivosti v organizácii má
priaznivé
dôsledky
nielen
pre
zamestnancov, ktorí sa cítia v organizácii
vítaní, oceňovaní a dôležití, ale aj pre
samotnú organizáciu, v ktorej pracujú
zamestnanci prejavujúci svoju spokojnosť
v kvalite práce, lojalite či tímovom duchu.
Spravodlivosť v organizácii podporuje
pozitívny postoj voči pracovnej spokojnosti,
záväzku a dôvere, a následne vytvára
zdravé,
konštruktívne
profesionálne
a interpersonálne správanie (Baldwin,
2006).
Faktory ako spravodlivý systém
odmeňovania, spravodlivé hodnotenie
zamestnancov, zlepšenie komunikácie
v rámci organizácie alebo zvýšenie
kompetencií zamestnancov sú len malou
ukážkou toho, kam sa môže výskum
posunúť a obohatiť tak nielen odbornú
teóriu, ale najmä praktickú rovinu
v kontexte skvalitňovania organizácií
(Rovenská, 2016).

riešiteľský kolektív
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Teoretické východiská
V práci človek strávi viac ako
polovicu svojho života. Práca je hlavnou
činnosťou dospelého človeka, má v jeho
živote nezastupiteľné miesto. To, či má
jedinec pozitívny vzťah k práci vyjadrujú
determinanty, ako napríklad vzťahy
s nadriadenými, finančné odmeny,
technická vybavenosť, jeho očakávania,
plány, postoje, spravodlivosť a najmä
spokojnosť s obsahom vykonávanej
práce. Ak pracovník nie je spokojný,
automaticky podáva aj nižší výkon
v činnosti, naopak. Všetky tieto náležitosti
by mali byť primárnym cieľom fungovania
každej spoločnosti. Aby mohla organizácia
účinne fungovať, dosahovať svoje ciele
a napredovať, potrebuje kvalitných
manažérov a tiež pracovníkov resp.
efektívne ľudské zdroje. Úspech samotnej
organizácie tak závisí na tom, ako
pracovníci vnímajú spravodlivosť a ako
spravodlivo je s nimi zaobchádzané
v pracovnom procese. Takýmto prístupom
nastáva spokojnosť a spravodlivosť
na oboch stranách.
Vzťah k práci výrazne determinuje
pracovná spokojnosť. Paulík (2010) ju
považuje za jeden z najdôležitejších
pracovných postojov a ukazovateľ
zvýrazňujúci mieru vyrovnávania sa
človeka s prácou a jej podmienkami.
Kollárik (1986, s. 173) definuje pracovnú
spokojnosť
ako
„súhrnný
postoj,
na formovaní ktorého sa
zúčastňujú
čiastkové postoje k jednotlivým aspektom,
znakom práce. Ide o zložitý jav, ktorý
v sebe zahŕňa a spája objektívne faktory –
pracovné podmienky, vonkajšie činitele
prostredia
v najširšom
meradle
–
a
subjektívne
faktory
súvisiace
s hodnotami jednotlivcov, ich potrebami,
úrovňou motivácie. V podstate ide
o vzťah jednotlivca k vonkajšiemu svetu,

výsledkom ktorého je závažný psychický
jav“. Pracovná spokojnosť je reakciou
jednotlivca na pracovnú skúsenosť (Berry,
2009). Spokojnosť ako postoj k práci sa
odráža na celkovej životnej spokojnosti
človeka a adekvátneho začlenenia sa
do spoločnosti (Kollárik, 1986).
Podľa Rosinu (1968) sú hlavnými
prejavmi kladného vzťahu k práci
a
pracovnej
spokojnosti
morálna
zodpovednosť za vykonávanie práce
(adekvátne,
očakávané
plnenie
povinností), kladný citový vzťah k práci,
ktorý sa prejavuje spokojnosťou, dobrou
náladou, radosťou z práce a pracovným
nasadením, disciplinovanosť (dodržiavanie
pravidiel, pokynov, noriem), iniciatívnosť,
ktorá sa prezentuje pracovnou ochotou,
vynaliezavosťou,
podnikavosťou
a tvorivosťou, aktivitou pracovníka
a dobrou kvalitou práce. Na základe toho
možno potom definovať kladný vzťah
k práci ako priaznivý alebo pozitívny
emocionálny
stav,
ktorý
vyplýva
z hodnotenia práce alebo pracovnej
skúsenosti. Na druhej strane – negatívny
vzťah k práci a nespokojnosť sa prejavujú
najmä morálnou nezodpovednosťou za
vykonanú prácu (ľahostajnosť), záporným
citovým vzťahom k práci (nespokojnosť,
sklamanie),
nedisciplinovanosťou,
nedostatkom iniciatívnosti (vyhýbanie sa
práci), malou aktivitou (pasívnosť, lenivosť,
nevyužívanie fondu pracovného času), zlou
kvalitou práce (nepodarkovosť, chybovosť,
nehospodárnosť). Kollárik a kol. (2013)
uvádza, že pozitívny vzťah k práci sa
výrazne prejavuje v celkovom pracovnom
správaní, aktivite a ochote pracovať,
snahou iniciatívne plniť úlohy, spokojnosťou
s pracovnými podmienkami a pozitívnou
orientáciou na prácu a výkon. Negatívny
vzťah k práci sa zasa premieta v neochote
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a nezáujme byť úspešným, pretrvávajúcu
nespokojnosťou s podmienkami práce,
náklonnosťou k fluktuácii, tendencii k
narúšaniu vzájomných vzťahov, konfliktným
správaním a negatívnou orientáciou na
prácu a výkon (Župová, 2015).
Spravodlivosť
je
základným
normatívnym princípom spolužitia ľudí. Je
ukotveným
ideálom
správneho,
vyváženého
a
zdôvodneného
rozdeľovania
spoločenských
hodnôt
a bremien, práv a povinností, dobra a zla.
Tým
spravodlivosť
tvorí
najvyššie
hodnotiace
kritérium
kritérium
posudzovania usporiadania spoločenských
vzťahov, ľudského konania, spoločenských
inštitúcií, jednotlivých právnych noriem
i celých právnych systémov. Avšak, žiadna
spoločnosť nemá toľko spoločenského
bohatstva, toľko nevyčerpateľných hodnôt,
aby mohla plne uspokojiť potreby
každého člena spoločnosti. Keď sa
pozeráme na dejiny a vývoj ľudskej
spoločnosti, tak zisťujeme, že ľudia sa
zaoberali spravodlivosťou v každej dobe,
a to vo vzťahu spoločnosti aj jednotlivca
(Ottová, 2004).
Organizačná spravodlivosť
Organizačná spravodlivosť, teda
subjektívne
hodnotenie
férovosti
v organizácii, je v centre dlhodobého
záujmu ako odborníkov, tak aj tých, ktorí sú
aktívnou súčasťou určitej organizácie.
Zamestnanci sa zaujímajú o férové
zaobchádzanie, manažéri sa zaoberajú
férovým zaobchádzaním s tými, za ktorých
sú zodpovední a nakoniec, odborníci a aj
ľudia v organizáciách sa zaujímajú o to,
aké
dôsledky
prinesie
porušenie
spravodlivosti.
Hoci bol pojem organizačnej
spravodlivosti prvýkrát použitý Jeraldom
Greenbergom v roku 1987, samotné
štúdium daného konceptu začalo už
v druhej polovici 20. storočia. Prvé
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výskumy sa zaoberali výlučne hodnotením
vnímanej spravodlivosti deľby zdrojov,
ziskov. Neskôr sa však ukázalo, že
spravodlivosť je posudzovaná už počas
rozhodovacieho procesu, ktorým sa
dospeje k určitému výsledku, resp. k určitej
deľbe
zdrojov,
ziskov
(Colquitt,
Greenberg, Zapata-Phelan, 2005). Tieto
staršie štúdie nazerali na organizačnú
spravodlivosť ako na fenomén, ktorý
odráža v prvom rade mieru férovosti
rozhodovacieho procesu, a v druhom rade
mieru férovosti deľby zdrojov (pozri
napríklad
Greenberg,
1987).
Z uvedeného vyplýva, že organizačná
spravodlivosť
bola
chápaná
v dvojdimenzionálnom zmysle, konkrétne
v
zmysle
dimenzie
procedurálnej
spravodlivosti (procedúra, rozhodovací
proces) a distributívnej spravodlivosti
(deľba zdrojov). Avšak, ako sa postupom
času ukázalo, ľudia nie sú citliví len na
distribúciu a štruktúru či obsah procedúry,
ale tiež na kvalitu spôsobu, s akým je s nimi
zaobchádzané počas rozhodovacieho
procesu. Inými slovami, ľudia nepožadujú
iba férové procedúry, ale aj férové
zaobchádzanie,
teda
vnímajú
aj
spravodlivosť interakčného procesu (t. j.
interaktívnu spravodlivosť). Dlhoročný
výskum organizačnej spravodlivosti teda
ukázal, že jej základ tvoria tri dimenzie,
konkrétne distributívna, procedurálna
a interaktívna spravodlivosť.
Distributívna spravodlivosť
Základným princípom distributívnej
spravodlivosti je hodnotenie pomeru
vkladov a výnosov. Pojem spravodlivosti
v danom kontexte bol hlbšie rozpracovaný
vďaka teórii spravodlivosti (z angl. equity
theory) (Hatfield, Berscheid, Walster,
1978). Podstatu teórie zachytávajú štyri
základné hypotézy: 1. jedinci posudzujú
svoje vzťahy s ostatnými cez hodnotenie
pomeru toho, čo do vzťahu vložili s tým, čo
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z neho získali, v porovnaní s ostatnými; 2.
ak jednotlivec vníma svoj pomer vkladov
a výnosov ako nerovný oproti ostatným,
vzniká nespravodlivosť; 3. čím je vyššia
miera nespravodlivosti, ktorú jedinec
vníma, tým vyššiu mieru distresu pociťuje;
4. čím vyššiu mieru distresu jedinec
pociťuje, tým ťažšie sa mu pracuje
na obnovení spravodlivosti. Vklady
zahŕňajú všetky faktory, ktoré jednotlivec
vníma ako relevantné pre získanie istej
návratnosti jeho osobných investícií,
napríklad ako vzdelanie, krása, úsilie a i.
Dôležité je, že človek tieto faktory vníma
ako niečo hodnotné, významné, čo do
vzťahu vkladá. Naopak, výnosy zahŕňajú
všetky faktory, ktoré vníma jedinec ako tie,
ktoré mu boli istým spôsobom „vrátené“
zo vzťahu, teda faktory, ktoré majú istý
úžitok alebo hodnotu pre neho samého
(Pritchard, 1969).
Procedurálna spravodlivosť
Procedurálna spravodlivosť sa
týka
konceptu
vnímanej
férovosti
procedúry, a predovšetkým sa sústreďuje
na proces, akým sa robia rozhodnutia.
Skúma
vzťah
medzi
postupmi
rozhodovania
na
jednej
strane
a výsledkami rozhodnutia, vnímanou
oprávnenosťou výsledkov a stupňom, na
ktorom sú akceptované na strane druhej
(Joss, Brownlea, 1999). Rozdiely v stupni
kontroly nad rozhodovacím procesom
vplývajú na percepciu spravodlivosti.
Procedúra bude vnímaná ako spravodlivá
do takej miery, do akej bude podporovať
férové zdroje, výsledky. Thibaut a Walker
(1975) boli prví, ktorí poukázali na
procedurálny
rámec
spravodlivosti,
pretože
postulovali
dve
kritériá
hodnotenia procedurálnej spravodlivosti:
(a) kontrola nad procesom rozhodovania,
(b) kontrola nad konečným rozhodnutím.
Tento pocit vnútornej kontroly je dôležitý
z inštrumentálneho hľadiska, preto je

teória Thibauta a Walkera označovaná
ako inštrumentálny model spravodlivosti (z
angl. self-interest model) (Sunshine, Heuer,
2002).
Inštrumentálny
model
predpokladá,
že
procedurálna
spravodlivosť je spojená s hodnotením
kontroly, nakoľko z nej vyplýva, či
procedúra bude zodpovedať záujmom
zúčastnenej osoby (Lovaš, 1998). Na
výskum procedurálnej spravodlivosti ďalej
nadviazali Lind a Tyler. Ich hlavným cieľom
bolo skúmať, aký je vplyv rozhodnutia na
hodnotenie procedurálnej spravodlivosti,
a aké faktory k tomu vedú (Vidmar, 1990).
Model Linda a Tylera, označovaný aj ako
model hodnoty skupiny (z angl. group
value model), charakterizuje potrebu po
spravodlivosti ako dôsledok skupinovej
socializácie. Daný model zdôrazňuje
jedincov vzťah k sociálnej skupine
a autority, reprezentujúce danú skupinu.
Predpokladá
sa,
že
skupinová
identifikácia a členstvo v skupine majú pre
jednotlivca
vysokú
hodnotu
z psychologického hľadiska, a že jedinci sú
motivovaní k zachovaniu a udržaniu si
väzby ku skupine. Ak sa človek sústreďuje
na dlhodobý vzťah so skupinou, hodnotí
spravodlivosť na základe troch kritérií: (a)
dôveryhodnosť autorít, ktoré ustanovujú
procedúry, (b) objektivita autorít, (c)
informácie o postavení jednotlivca
v
skupine,
ktoré
vychádzajú
z uskutočňovaných procedúr (Sunshine,
Heuer, 2002). Je
preto možné
predpokladať, že ľudia si osvojujú hodnoty
spravodlivosti, ktoré prevyšujú osobné
záujmy, výsledky spravodlivosti vytvárajú
podstatu identity a vysoko ovplyvňujú
vzťah medzi jednotlivcom a skupinou,
nakoľko spravodlivé zaobchádzanie
zahrňujúce rešpekt a ocenenie, podporuje
sebahodnotenie
jedinca,
akceptáciu
autorít a ich noriem (Sousa, Vala, 2002).
Spojenie zásadných myšlienok dvoch
spomenutých teórií nám poskytuje
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odpoveď,
čo
je
procedurálna
spravodlivosť, a od akých faktorov závisí.
Prakticky, na jednej strane stojí subjektívna
kontrola
procedúry
vychádzajúca
z vlastných schopností, na strane druhej sú
objektívne premenné sociálnej skupiny,
v ktorej sa jednotlivec nachádza (možnosť
vyjadriť svoj názor, rešpekt, uznanie atď.).
Záverom je nutné podotknúť, že aj napriek
teoretickým východiskám sa raný výskum
procedurálnej spravodlivosti zameriaval
viac na štrukturálne charakteristiky
formálneho rozhodovacieho procesu, a len
malá
pozornosť
sa
obracala
na interpersonálnu povahu procedúr.
Interaktívna spravodlivosť
(interpersonálna a informačná)
Interaktívna
spravodlivosť
reprezentuje
interpersonálny
aspekt
spravodlivosti, čo v praktickej rovine
označuje vnímanie spravodlivosti v zmysle
zaobchádzania s človekom ako s ľudskou
bytosťou – s dôstojnosťou, rešpektom
a zdvorilosťou (Judge et al., 2006).
Interaktívna
spravodlivosť
je
predovšetkým dôležitá z hľadiska
morálneho princípu, nakoľko súvisí
s normami a morálnym správaním (Colquitt,
2001). V dôsledku toho, ak je s osobou
zaobchádzané interaktívne nespravodlivo,
potom je ohrozený morálny princíp.
A následne, k obnoveniu morálneho
princípu dochádza cez potvrdzovanie
a overovanie si vlastných normatívnych
hodnôt (Reb et al., 2006). Interaktívna
spravodlivosť bola pôvodne navrhnutá
ako rozširujúci komponent procedurálnej
spravodlivosti (Bies, Moag, 1986).
Niektoré z raných štúdií (pozri napríklad
Greenberg, 1993) argumentovali, že
interaktívna spravodlivosť by mala byť
považovaná
za
sociálny
aspekt
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procedurálnej spravodlivosti. Bolo to
najmä z dôvodu odlišných názorov na to, či
spôsob zaobchádzania s jednotlivcom
počas rozhodovacieho procesu má
procedurálny charakter alebo ide o
interaktívny
aspekt
hodnotenia
spravodlivosti. Van den Bos (2005)
predpokladá,
že
procedurálna
a interaktívna spravodlivosť predstavujú
dva dôležité aspekty férovosti spôsobu
zaobchádzania s jedincom. Zrejme
najzaujímavejší empirický dôkaz ponúka
Bies (2001), ktorý poukazuje na to, že
ľudia spontánne, automaticky rozlišujú
medzi štrukturálnymi a interaktívnymi
komponentami procedúr. Interaktívna
spravodlivosť sa od procedurálnej
spravodlivosti líši v štruktúre, ako aj vo
vzťahu k výstupným premenným a snaha
rozčleniť tieto rozdiely do samostatných
konceptov
vyžaduje
definovať
procedurálnu
spravodlivosť
výlučne
v termínoch formálnych, štrukturálnych
aspektov procedúry. Ale väčšina výskumov
z
danej
oblasti
nepristupuje
k procedurálnej spravodlivosti v tak
ohraničenej podobe, skôr vníma spôsob
zaobchádzania
ako
determinant
percepcie procedurálnej spravodlivosti
(Colquitt, 2001). Colquitt (2001) ďalej
dodáva,
že
koncept
interaktívnej
spravodlivosti je príliš široký a všeobecný.
Z daného presvedčenia diferencuje
interaktívnu spravodlivosť ešte na dva
subtypy (interpersonálna a informačná).
Podľa neho, interpersonálna spravodlivosť
odráža mieru rešpektu a korektnosti, ktorú
využíva autorita pri implementácii
procedúr a informačná spravodlivosť zase
odráža mieru opodstatnenia, oprávnenosti
a pravdivosti, úprimnosti, ktorá je
poskytnutá počas procedúr.
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Ciele
Pôvodný zámer riešiteľov bol oslovenie celej verejnej správy (manažéri
a zamestnanci všetkých organizácií verejnej správy – vedúci a pracovníci úsekov, útvarov
a oddelení v organizáciách štátnej správy - ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy,
orgány štátnej správy s celorepublikovou pôsobnosťou, orgány štátnej správy síce
s celorepublikovou pôsobnosťou, ale podriadené určitému ministerstvu, miestne orgány
štátnej správy so samostatným riadiacim orgánom pre celé Slovensko, miestne orgány
štátnej správy podriadené koncentrovane Ministerstvu vnútra – okresné úrady, orgány
inšpekcie, ktoré sú riadené samostatným úradom celoslovenského charakteru).
Po prehodnotení časového rámca projektu a kapacitných možností projektu sa jeho
členovia rozhodli osloviť tú časť verejnej správy, ktorá je samostatným druhom organizujúcej
činnosti štátu, ktorú vykonáva subjekt od štátu odlišný, ale zároveň štátom aprobovaný samostatná, slobodná seba správa, teda územná samospráva. Územná samospráva je
na Slovensku vykonávaná na dvoch úrovniach, a to obcami a vyššími územnými celkami.
Hľadanie súvislosti medzi premennými je základom pre naplnenie cieľa grantovej
úlohy. Kolektív autorov sa rozhodol skúmať organizačnú spravodlivosť aj vo vzťahu
k pracovnej spokojnosti. Podľa viacerých výskumov vyššia miera vnímanej nespravodlivosti
súvisí s nižšou úrovňou spokojnosti.
Cieľom výskumu je preto analyzovať vzťah medzi vnímanou organizačnou
spravodlivosťou v kontexte štyroch dimenzií (distributívna, procedurálna, interpersonálna,
informačná spravodlivosť) a pracovnou spokojnosťou. Zámer výskumu sa tiež sústreďuje
na hľadanie možných rodových rozdielov v kontexte hlavných premenných. Pozornosť sa tiež
zameriava na analýzu charakteru vzťahov medzi organizačnou spravodlivosťou v jej štyroch
dimenziách, pracovnou spokojnosťou a socio-demografickými ukazovateľmi.
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Metodológia výskumu
Štatistická analýza
Výsledky výskumu boli
spracované pomocou štatistického
softvéru SPSS 21 a programu
Microsoft Excel. Základná analýza
získaných dát bola realizovaná
s využitím metód deskriptívnej
štatistiky: popisné štatistické
charakteristiky pri opise výskumnej
vzorky
(medián,
aritmetický
priemer, štandardná odchýlka).
Pri analýze dát boli použité metódy rozdielovej štatistiky, a to T-testy pre
testovanie rozdielov aritmetických priemerov dvoch analyzovaných nezávislých výberov.
Pre testovanie povahy vzťahov a závislostí medzi premennými a pre testovanie tesnosti
vzťahu medzi skúmanými premennými bola využitá korelačná analýza s využitím
Pearsonovho korelačného koeficientu, ktorý vyjadruje mieru tesnosti lineárneho vzťahu
medzi dvoma (prinajmenej intervalovými) premennými. Na odhad vzťahov medzi závisle
premennou a viacerými nezávisle premennými bola využitá lineárna regresná analýza.
Pri analýzach sme rešpektovali podmienky použitia jednotlivých metód.

Metóda výskumu
Na získanie empirických údajov a naplnenie stanovených cieľov bol využitý súbor
metodík zahŕňajúci:
(1) Socio-demografické otázky zisťujúce základné informácie o respondentoch –
rod, vek, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, pracovnú pozíciu, veľkosť
organizácie z hľadiska počtu zamestnancov, dĺžka praxe.
(2) Škála organizačnej spravodlivosti (Organizational Justice Scale) (Colquitt,
2001) – metodika zachytávajúca subjektívne hodnotenie miery spravodlivosti
na dimenzii distributívnej, procedurálnej, interpersonálnej a informačnej. Ide
o 20 položkový dotazník, ktorý meria 4 dimenzie spravodlivosti. Každá
dimenzia spravodlivosti obsahuje niekoľko položiek. Respondenti po prečítaní
výrokov majú rozhodnúť, do akej miery súhlasia resp. nesúhlasia s daným
výrokom. K dispozícií majú opäť 5 – stupňovú Likertovú škálu, kde 1 znamená
„do veľmi malej miery“ a 5 znamená „do veľmi veľkej miery“. Procedurálna
spravodlivosť je zastúpená 7 položkami, kde typickou položkou je: „Do akej
miery máte možnosť vyjadrovať Vaše názory a pocity počas pracovných
postupov využívaných vo Vašej práci?“. Distributívna spravodlivosť obsahuje
4 položky medzi ktoré patrí napr.: „Do akej miery odrážajú Vaše odmeny to,
čím ste prispeli k organizácií?“. Interpersonálna spravodlivosť obsahuje tiež 4
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položky, ktoré sa tykajú autorít v práci. Medzi ne patrí napr.: „Do akej miery
s Vami nadriadený/-á zaobchádzajú dôstojne?“. Informačná spravodlivosť
obsahuje 5 položiek medzi ktoré môžeme zaradiť napr.: „Do akej miery Vám
nadriadený/-á poskytujú dôležité informácie včas?“. Skóre sa počíta pre
každú čiastkovú spravodlivosť zvlášť pričom platí, že vyššie skóre znamená
väčšie vnímanie spravodlivosti.
(3) Minnesota Satisfaction Questionnaire (Weiss a kol. 1967) – ide o seba
posudzovaciu metodiku merajúcu mieru pracovnej spokojnosti. Má dve
základné formy, konkrétne dlhú 100-položkovú a krátku 20-položkovú. Pre
účely nášho výskumu sme sa rozhodli využiť krátku 20-položkovú verziu.
Respondent odpovedá na každú položku označením odpovede na Likertovej
škále, kde 1 znamená „veľmi nespokojný/-á“ a 5 znamená „veľmi spokojný/á“ platí, že čím vyššie skóre, tým vyššia miera pracovnej spokojnosti.
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Výskumná vzorka
Výskumnú vzorku tvoril základný súbor objektov samosprávy na Slovensku. Podľa
Štatistického úradu Slovenskej republiky bolo k 31. 1. 2018 na území Slovenskej republiky
2 753 obcí, 140 miest, 8 vyšších územných celkov a 39 mestských častí miest Bratislava
(17) a Košice (22). Voľby do orgánov samosprávy obcí sa v Slovenskej republike konali
15.11.2014 (obce, mestá, mestské časti), voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konali
4.11.2017 (vyššie územné celky).
Respondentmi výskumu (výskumná vzorka) boli starostovia 2 753 obcí a 39
mestských častí, ich riadiaci pracovníci a zamestnanci obecných úradov a miestnych
úradov, primátori 140 miest, ich riadiaci pracovníci a zamestnanci mestských úradov,
predsedovia vyšších územných celkov, ich riadiaci pracovníci a zamestnanci úradov
samosprávnych krajov.
Respondentom bol zaslaný dotazník elektronickou formou z dôvodu finančnej
a časovej nenáročnosti. Zber údajov bol realizovaný od apríla do mája 2018. Spôsob
získavania dát bol zabezpečený IT špecialistom s využitím hostingu a domény cez
websupport. Celkovo bolo zaslaných  11 508  emailov.
S výskumom súhlasilo aj sa ho zúčastnilo celkovo 916 respondentov, čo predstavuje
7,96 % návratnosť. Každý respondent vyplnil všetky položky dotazníka. Úvodným textom
boli respondenti informovaní o výskumnom zámere, o anonymite a požiadaní o poskytnutie
súhlasu s účasťou na výskume. Pri výskume boli dodržané všetky etické zásady a účasť
na ňom bola dobrovoľná.
Výskumnú vzorku popisujeme
charakteristík v nasledujúcej tabuľke.

podľa

zistených

sociálno-demografických

Tabuľka 1 Štruktúra vzorky podľa sociálno-demografických charakteristík
počet

sociálno-demografické charakteristiky
ženy
muži
spolu
stredoškolské
vysokoškolské
spolu
riadený
riadiaci
spolu
do 10 zamestnancov
do 50 zamestnancov
do 500 zamestnancov
spolu
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n
588
328
916
262
654
916
538
378
916
343
554
19
916

%
64,2
35,8
100
28,6
71,4
100
58,7
41,3
100
37,4
60,5
2,1
100
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Výskumnú vzorku tvorilo 916 respondentov, z toho 588 žien (64,2%) a 328 mužov
(35,8%) vo veku od 23 rokov do 73 rokov. Priemerný vek opýtaných respondentov bol
47,47 rokov (SD = 10,66), pričom muži mali v priemere 48,36 rokov (SD = 11,29) a ženy
mali v priemere 46,98 rokov (SD = 10,27). Ako najvyššie dosiahnuté stredoškolské
vzdelanie uviedlo 262 respondentov (28,6%) a 654 respondentov (71,4%) dosiahlo
vzdelanie vysokoškolské. Riadených zamestnancov bolo 538 (58,7%) a riadiacich
zamestnancov bolo 378 (41,3%). V organizáciách do 10 zamestnancov pracovalo 343
opýtaných (37,4%), 554 (60,5%) pracovalo v organizácii do 50 zamestnancov a 19
respondentov (2,1%) pracovalo v organizácii nad 500 zamestnancov. Priemerný počet
odpracovaných rokov bol 21,34 rokov (SD = 12,41). Výskumná vzorka bola získaná
pomocou príležitostného výberu založeného na dostupnosti osôb a ich ochote podieľať sa
na výskume.
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Výsledky
Riešiteľský kolektív v uvedenom texte prezentuje parciálne výsledky z celkových
získaných výsledkov výskumu.
Tabuľka 2 Miera pracovnej spokojnosti
M
3,72

Pracovná spokojnosť

SD
0,72

M - priemerné škálové skóre, SD - smerodajná odchýlka

Priemerná škálová hodnota miery pracovnej spokojnosti dosiahla 3,72 bodov (SD =
0,72). Z uvedeného plynie, že respondenti sú so svojou prácou skôr spokojní ako nespokojní.
Tabuľka 3 Rodové rozdiely v miere pracovnej spokojnosti
M
SD
ženy
3,67
0,75
muži
3,82
0,65

t

p

M - priemerné škálové skóre, SD - smerodajná odchýlka, p - hladina významnosti

V rámci rodových rozdielov, muži boli signifikantne vo vyššej miere spokojnejší
so svojou prácou v porovnaní so ženami (Mm = 3,82; SDm = 0,65; Mž = 3,67; SDž = 0,75;
t = 2,927; p = 0,004).
Tabuľka 4 Deskriptívne údaje o dimenziách organizačnej spravodlivosti
M
Interpersonálna spravodlivosť
4,11
Procedurálna spravodlivosť
3,55
Informatívna spravodlivosť
3,49
Distributívna spravodlivosť
2,77

SD
0,95
0,94
0,72
1,12

M – priemerné škálové skóre, SD - smerodajná odchýlka

Z hľadiska organizačnej spravodlivosti výsledky ukázali, že respondenti vnímali
interpersonálnu spravodlivosť ako najviac férovú (M = 4,11; SD = 0,95). Ako najmenej
spravodlivú vnímali opýtaní respondenti distribúciu výsledkov (t.j. distributívna spravodlivosť
M = 2,77; SD = 1,12).
Tabuľka 5 Rodové rozdiely v dimenziách organizačnej spravodlivosti
rod
M
SD
t
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži

3,79
3,42
2,70
2,89
4,07
4,16
3,45
3,57

p

0,83
0,97
1,15
1,06
1,03
0,81
1,12
1,01

M - priemerné škálové skóre, SD - smerodajná odchýlka, p - hladina významnosti

Signifikantné rozdiely sa vyskytovali len v dimenzii procedurálna spravodlivosť (PS)
(t = 5,787; p < 0,001) a distributívna spravodlivosť (DS) (t = 2,524; p = 0,012).
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Tabuľka 6 Korelácie pracovnej spokojnosti a organizačnej spravodlivosti
Organizačná spravodlivosť
r
Procedurálna spravodlivosť
0,701**
Distributívna spravodlivosť
0,561**
Interpersonálna spravodlivosť
0,648**
Informačná spravodlivosť
0,675**

p
‹0,001
‹0,001
‹0,001
‹0,001

r - Pearsonov korelačný koeficient, p - hladina významnosti

Analýza vzájomných vzťahov medzi premennými odhalila, že so zvyšujúcou sa
procedurálnou spravodlivosťou rástla pracovná spokojnosť (r = 0,701; p < 0,001),
so zvyšujúcou sa distributívnou spravodlivosťou sa zvyšovala aj pracovná spokojnosť (r =
0,561; p < 0,001), so zvyšujúcou sa interpersonálnou spravodlivosťou sa priamoúmerne
zvyšovala aj hladina pracovnej spokojnosti (r = 0,648; p < 0,001) a rovnako s vyššou
úrovňou informačnej spravodlivosti sa zvyšovala aj úroveň pracovnej spokojnosti (r = 0,675;
p < 0,001).
Tabuľka 7 Lineárny model vysvetľujúci pracovnú spokojnosť
Pracovná spokojnosť F (7, 908) = 280,770; p < 0,001
B
S.E.
ß
t
P
rod
0,031
0,029
0,021
1,067
0,286
vek
0,008
0,002
0,112
3,659
< 0,001
odpracované roky
< 0,001
0,002
-0,007
-0,234
0,815
PS
0,283
0,019
0,368
15,228
< 0,001
DS
0,146
0,014
0,227
10,633
< 0,001
IPS
0,136
0,022
0,180
6,255
< 0,001
IFS
0,169
0,019
0,253
8,653
< 0,001
Lineárny model vysvetľujúci pracovnú spokojnosť bol štatisticky významný (F(7, 908)
= 280,770; p < 0,001). Kombinácia prediktorov dokopy vysvetľovala 68,4% rozptylu
pracovnej spokojnosti. Z nezávisle premenných, procedurálna spravodlivosť (p < 0,001),
distributívna spravodlivosť (p < 0,001), interpersonálna spravodlivosť (p < 0,001),
informačná spravodlivosť (p < 0,001) a vek (p < 0,001) predikovali pracovnú spokojnosť.
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Zhrnutie a návrhy odporúčaní
Prvotne sme sa zamerali na zisťovanie, do akej miery sú respondenti spokojní resp.
nespokojní so svojou prácou (tabuľka 2). Z uvedeného plynie, že opýtaní respondenti sú
so svojou prácou skôr spokojní ako nespokojní. Domnievame sa, že dôvodom ich pracovnej
spokojnosti môže byť napríklad spokojnosť s čiastkovými aspektmi práce vo verejnej správe
- s pracovnými úlohami, s vhodnými pracovnými podmienkami, s vedením
nadriadeného a so vzťahmi na pracovisku. Zistenia sú v súlade s predchádzajúcimi
výsledkami skúmania pracovnej spokojnosti u zamestnancov verejnej správy, ktoré uviedli,
že zamestnanci verejnej správy vykazujú pracovnú spokojnosť.
Spokojnosť v práci sa prejavuje v kvalitnom výkone práce, v jeho každodennej
aktivite a ochote pracovať. Spokojnosť v práci vplýva aj na pracovnú disciplínu
a dodržiavanie legislatívnych
predpisov pri výkone práce
Odporúčanie
a funkcie. Pracovná spokojnosť
napomáha tvorivým riešeniam
Na základe výsledkov zistení odporúčame
organizáciám vo verejnej správe podporovať rast
pri práci a vynaliezavosti pri
úrovne pracovnej spokojnosti, čo pomáha
riešení každodenných situácií.
organizáciám zlepšovať produktivitu a kvalitu
Prejaví sa aj na radosti z
práce. Je teda prínosná tak z ekonomického
vykonávanej práce. Spokojnosť
hľadiska, ako aj z hľadiska vplyvu na
v práci predpokladá aj lojalitu
zamestnanca. Rast kvality pracovného života
voči organizácii (Minárová,
a pracovnej spokojnosti by mal byť prioritným
2018), produktivitu, ktorá
cieľom každej organizácie, pretože má zásadný
vplyv aj na sociálnu klímu organizácie, kultúru.
prekračuje bežné očakávania
Pracovná spokojnosť vedie k nízkym absenciám
od výkonu práce. Prejavuje sa
a nízkej fluktuácii.
Pracovná spokojnosť je
tiež
v
angažovaní
a
predpokladom výkonu a je dôležitá v práci
dobrovoľnom
vynakladaní
vo verejnej správe – uvádzajú to aj výsledky štúdie
intelektuálneho úsilia v práci. Je
Hildebrandta (2005) a Petersena (2006). No
dôležité, aby mal zamestnanec
podľa teoretického poznania nie sú jediným
faktorom. Výsledky výskumov poukazujú na veľmi
kladný vzťah k vykonávanej
malú súvislosť medzi spokojnosťou a výkonom
práci. Tento vzťah je daný
(výkonnosťou). Korelácia je 0.3, čo pokrýva veľmi
subjektívnymi a objektívnymi
malú „spoluúčasť“ spokojnosti a výkonnosti.
faktormi, ktoré vyjadrujú mieru
pracovnej spokojnosti.

Následne sme sa výskumne zamerali na rodové rozdiely v miere pracovnej
spokojnosti (tabuľka 3). V rámci rodových rozdielov, muži boli signifikantne vo vyššej miere
spokojnejší so svojou prácou v porovnaní so ženami. O kariére ženy sa uvažuje v súvislosti
s jej starostlivosťou o rodinu. Ak sú v rodinách pracujúci obaja partneri, väčšinou sú to ženy,
ktoré sa podvolia kariére muža. Aydin et al. (2011) zistili, že práve ženy majú nižšiu mieru
pracovnej spokojnosti. Vysvetľujú to tým, že pre ženy je rola matky dôležitejšia ako
zamestnanie. Ženy venujú viac starostlivosti rodine a sú ochotnejšie pracovať aj na mieste,

20

Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy
ktoré nemusí zodpovedať ich
kvalifikácii. Výsledkom takého
stavu je nižšia miera pracovnej
spokojnosti.

Odporúčanie
Na základe výsledkov odporúčame, a to v
kontexte spravodlivého zaobchádzania apelovať
na využívanie neštandardných pracovných režimov
vo verejnej správe, ktoré zabezpečia zosúladenie
pracovného a rodinného života – skrátený
pracovný čas, pružný pracovný čas, podielový
pracovný čas, práca na diaľku. Odporúčania
kolektívu autorov smerujú aj k dodržiavaniu
Zákonníka práce a Antidiskriminačného zákona.
Nižšia miera pracovnej spokojnosti u žien môže byť
spôsobená pozíciou mužov v rámci hierarchie
organizácie. Muži zvyčajne zastávajú vyššie
manažérske pracovné pozície. Zákonník práce
priamo ukladá zamestnávateľovi povinnosť
zaobchádzať so zamestnancami v súlade so
zásadou rovnakého zaobchádzania, ustanovenou
pre
oblasť
pracovnoprávnych
vzťahov
v Antidiskriminačnom zákone.

Z hľadiska organizačnej
spravodlivosti výsledky ukázali
(tabuľka 4), že respondenti
vnímali
interpersonálnu
spravodlivosť ako najviac
férovú. Inými slovami je možné
tvrdiť, že prejavy tejto
„medziľudskej“ spravodlivosti
ako
zaobchádzanie
s rešpektom,
zdvorilosť
či
dôstojnosť sú v organizáciách
pravdepodobne dodržiavané
a vnímané ako spravodlivé. Interpersonálna spravodlivosť predstavuje primeraný a slušný
spôsob zaobchádzania, ktorý prichádza od nadriadeného k svojim zamestnancom. Pri
spravodlivom zaobchádzaní sa posilňujú vzťahy a dôvera nielen medzi nadriadeným
a zamestnancami, ale aj medzi zamestnancami navzájom, čo nám potvrdila aj teória
Mastersona a kol. (2000). Autori uvádzajú, že ak zamestnanci vnímajú kvalitné
interpersonálne zaobchádzanie od svojich nadriadených, tak sú posilnené vzťahy medzi
manažérom a zamestnancom, pretože interpersonálna spravodlivosť získaná
od nadriadeného je vnútorne viazaná na pozitívne hodnotenie a osobnú podporu.
Avšak, ak sa bližšie pozrieme na ďalšie dimenzie organizačnej spravodlivosti, tak
aj aspekty spravodlivosti ako dodržiavanie procedúr a pravidiel, ktoré regulujú proces
rozhodovania a rozhodnutí (t.j. procedurálna spravodlivosť) a poskytovanie informácií
o tom, prečo sa postupy používali určitým spôsobom a prečo boli výsledky distribuované
určitým spôsobom (t.j. informačná spravodlivosť) boli hodnotené ako viac spravodlivé.
Ako najmenej spravodlivú vnímali opýtaní respondenti distribúciu výsledkov (t.j.
distributívna spravodlivosť). Respondenti pociťujú, že úsilie, ktoré do práce vkladajú nie je
odmenené. Ak ich úsilie odmenené je, respondenti považujú výšku odmeny za neadekvátnu.
Ďalej uviedli, že sa neberie do úvahy ich úsilie, výkon a ich príspevok k naplneniu cieľov
organizácie.
Všeobecné výsledky z hľadiska miery spravodlivosti v organizácii poukázali
na relatívne vyššiu mieru vnímania spravodlivosti v jej parciálnych dimenziách. V rámci
rodových rozdielov (tabuľka 5) sme zistili, že ženy vnímali ako viac spravodlivú
procedurálnu spravodlivosť. Muži vnímali ako viac spravodlivú distributívnu spravodlivosť.
Muži sú „od prírody“ orientovaní na výsledky a ženy sú „od prírody“ orientované na proces
(Nameda, 2013). Muži sú viac upriamení na seba a vykazujú väčšiu mieru agresivity pri
kontrole delenia zdrojov, odmien a sú viac zameraní na distributívnu spravodlivosť. Ženy sa

21

Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy
viac zameriavajú na spoločné rozhodovanie, potrebu uznania a podporujú harmóniu, súlad
v rozhodovacom procese (Gentry et al., 2003).
Realizácia odmeňovania je veľmi citlivá a nepochybne púta pozornosť
zamestnávateľov, zamestnancov a odborov. Odmeňovanie je jeden z najefektívnejších
nástrojov
ovplyvňovania
motivácie zamestnancov, keďže
Odporúčanie
výsledkom odmeňovania je
Vnímanie miery distributívnej spravodlivosti je
odmena, ktorou organizácia
opodstatnené
vzhľadom na to, že zvýšená
hodnotí výkon zamestnanca
angažovanosť,
zvýšené pracovné úsilie a dobrý
a súčasne táto odmena
pracovný výkon nemajú na výšku individuálnej mzdy
determinuje
budúci
výkon
zamestnanca verejnej správy priamy dopad. O výške
zamestnanca. S účinnosťou od
mzdy je rozhodnuté schválenou legislatívou. Ocenenie
1. 1. 2004 upravuje zákon č.
úsilia je možné prostredníctvom individuálnej
dodatkovej mzdovej formy, ktorá sa používa
553/2003 Z. z. o odmeňovaní
k ohodnoteniu náročnosti práce a k ohodnoteniu
niektorých zamestnancov pri
dlhodobo dosahovaných dobrých výsledkov práce výkone práce vo verejnom
osobné ohodnotenie (osobný príplatok). Osobné
záujme a o zmene a doplnení
ohodnotenie sa zvyčajne určuje na isté časové
niektorých zákonov v znení
obdobie, po uplynutí ktorého by sa mal výkon
neskorších predpisov (ďalej len
zamestnanca prehodnotiť a na tomto základe znova
„zákon č. 553/2003 Z. z.“)
stanoviť osobné ohodnotenie. Z tohto dôvodu
odporúčame organizáciám vytvorenie a stanovenie
odmeňovanie
niektorých
jasných pravidiel v oblasti odmeňovania, ktoré
zamestnancov pri výkone práce
vychádzajú z vytvoreného systému odmeňovania, aby
vo
verejnom
záujme
sa z nástroja ako je osobný príplatok nestával nástroj
u zamestnávateľov uvedených
diskriminácie a zvýhodňovania na pracovisku.
v ust. § 1 ods. 1 písm. a) až l)
daného
zákona.
Ide
predovšetkým o zamestnávateľov, ktorí v oblasti financovania svojej činnosti sú závislí od
štátneho rozpočtu. Títo zamestnávatelia v oblasti odmeňovania zamestnancov v plnom
rozsahu postupujú podľa štátom regulovaného systému odmeňovania zamestnancov
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. z., nie v zmysle zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. V systéme odmeňovania
zamestnancov tohto vymedzeného okruhu zamestnávateľov sa neuplatňuje zmluvný princíp
založený na dohode mzdových podmienok v pracovnej zmluve, ale uplatňuje sa systém
odmeňovania zamestnancov ustanovený v zákone.

Analýza vzájomných vzťahov medzi premennými odhalila, že každá z dimenzií
organizačnej spravodlivosti bola v signifikantnom vzťahu s pracovnou spokojnosťou (tabuľka
6). Vzťahy medzi premennými mali silný a pozitívny charakter. Teda, so zvyšujúcimi sa
všetkými dimenziami organizačnej spravodlivosti priamoúmerne rástla pracovná spokojnosť.
Všetky dimenzie organizačnej spravodlivosti boli pozitívne spojené s pracovnou
spokojnosťou. Hlavným cieľom a snahou výskumu bolo nielen odhaliť možné signifikantné
vzťahy medzi organizačnou spravodlivosťou a pracovnou spokojnosťou, ale najmä
analyzovať charakter vzťahov medzi organizačnou spravodlivosťou, vybranými
socio-demografickými faktormi a pracovnou spokojnosťou. Procedurálna spravodlivosť,
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distributívna spravodlivosť, interpersonálna spravodlivosť, informačná spravodlivosť a vek
predikovali pracovnú spokojnosť (tabuľka 7). Podľa Fernandesa a Awamleha (2006) je
distribitívna spravodlivosť,
ktorá vypovedá o vnímaní
Odporúčanie
spravodlivosti zamestnancov
Vek zamestnancov sa ukázal ako významný
z hľadiska výsledkov (napr.
prediktor pracovnej spokojnosti. Zistenie je v kontexte
úroveň odmien, pracovné
predchádzajúcich vedeckých štúdií. Starší zamestnanci
zaťaženie, plán práce,
vykazujú vyššiu mieru pracovnej spokojnosti, pretože
povýšenie, rôzne výhody)
majú reálny prístup k práci, pracujú už v oblasti podľa
považovaná za hlavný
vlastných predstáv, práca im vyhovuje a je usmernená
skúsenosťami. Odporúčame organizáciám vo verejnej
determinant
spokojnosti
správe zaoberať sa v tejto súvislosti s pracovnou
s prácou. Mossholder et al.
spokojnosťou v kontexte spravodlivosti resp. vnímanej
(1998) dospeli k záveru, že
nespokojnosti mladšej generácii zamestnancov.
dynamika
pracovnej
Faktory ako spravodlivý systém odmeňovania,
spokojnosti
môže
byť
spravodlivé hodnotenie zamestnancov, zlepšenie
vysvetlená aj procedurálnou
komunikácie v rámci organizácie alebo zvýšenie
spravodlivosťou. Ak sú
kompetencií
zamestnancov
sú
determinantom
spravodlivej klímy na pracovisku. Odporúčame
procesy
a
postupy
organizáciám vo verejnej správe naďalej udržiavať
organizácie vnímané ako
požadovanú
mieru
spravodlivého
pracovného
spravodlivé,
zamestnanci
prostredia, pretože tá sa ukázala ako významný faktor
majú
tendenciu
byť
pracovnej spokojnosti. Napriek celkovej pozitívnej miere
spokojnejší a ochotnejší
organizačnej spravodlivosti boli zistené odlišné miery
prijať riešenie postupov
vnímaných dimenzií organizačnej spravodlivosti. Práve
na tomto mieste sa vytvára priestor na zlepšenie tej
(Tyler & Lind, 1992).
oblasti organizačnej spravodlivosti, ktorá bola
hodnotená ako najmenej spravodlivá – distributívna
spravodlivosť.

Na
základe
výsledkov
odporúčame a za cieľ si kladieme
ďalšie zisťovanie súvislosti medzi
skúmanými premennými. Výsledky nie sú
vyčerpané
pre
túto
skúmanú
problematiku a načrtávajú ďalšie možné
výskumné zameranie - napríklad
zisťovanie
miery
spravodlivosti
v kontexte charakteru verejnej správy
a tiež zisťovanie potenciálnych reakcií na
vnímanú nespravodlivosť. Výskumný tím
v budúcnosti uvažuje objekt výskumu
rozšíriť aj na organizácie štátnej správy
a výsledky
zistení
porovnať.
Východiskom ďalšej štúdie je predpoklad
existencie
rozdielov
v
miere
spravodlivosti v organizáciách štátnej
správy a samosprávy.

Text
prezentoval
čiastkové
výsledky. Kolektív autorov naďalej
kriticky prehodnocuje a syntetizuje
poznatky o téme spravodlivosti. Získané
dáta a spracované výsledky poskytujú
riešiteľskému
kolektívu
možnosti
publikácie ďalších vedeckých prác v
zahraničných karentovaných časopisoch,
v domácich karentovaných časopisoch a v
časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS, naďalej
publikovať príspevky na domácich
a zahraničných vedeckých konferenciách
a prispievať tým k rozvoju poznatkov
o spravodlivosti
a prezentovať
odporúčania pre prax a potreby
verejnej správy.
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Propagácia výsledkov projektu
Motiváciou pre poskytnutie poznatkov do praxe verejnej správy na Slovensku je tá
skutočnosť, že ekonomický a sociálny rozvoj verejnej správy by mal nachádzať oporu vo
výskumných zisteniach vedecko-výskumných inštitúcií. Preto výsledky projektu propagujeme
a zasielame:
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Publikačné výstupy
PhDr. Eliška Župová, PhD. , Mgr. Denisa Rovenská, PhD.
Pripravované
Účasť na Medzinárodnej vedeckej konferencii pri príležitosti 20. výročia Fakulty
verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Príspevok nesie názov Spravodlivosť vo verejnej
správe
Justice is the basic normative principle of human coexistence. Justice defines political prosperity and
is the basic principle of the organization of a democratic society. Justice, together with rationality,
prudence and courage, forms the basis of the functioning of public administration. Justice in the
context of public administration is an integrative, normative principle of its functioning. In public
administration, justice concerns both citizens and public officials. The paper focuses on examining
the phenomenon of justice in public administration in Slovakia and aims to analyze the level of
justice in selected organizations in public administration. The Organizational Justice Scale (Colquitt,
2001) is a method used to capture the subjective assessment of the level of justice in the
dimensional, procedural, interpersonal, and informational dimension. The paper presents partial
research results.

PhDr. Eliška Župová, PhD.
Mayor in the local self-government in Slovakia and electoral trends and
characteristics. In: MEST Journal: Management, Education, Science & Society,
Technologies. ISSN 2334-7058,vol. 6, no. 2 (2018), s. 167-176.
The aim of conribution is to present the partial nationwide reserach results aimed at detecting the
electoral trend and electoral characteristics of the status of the local self-government in Slovakia.
The research results were processed with using the primary data analysis and with using descriptive
statistics methods. The sample consisted of a core set of objects. There had been addressed all
mayors of 2,753 municipalities in the Slovak Republic. Research sample were mayors of the Slovak
Republic. The results of the research brought a real reflection of the self-governing society in the
municipalities of Slovakia, its electoral trend and elctoral characteristics. The distribution of the
sample by gender is in favor of men (67.6%), the highest number of respondents has university
education (51.5%). The contribution brings recommendations for the next parliamentary term.
Elections to municipalities will be held in November 2018. Compared to the previous parliamentary
term, the educational level of the mayors of municipalities has increased, but the problems of
municipalities in Slovakia persist. The apparent increase in education is not a determinant of the
success of the mayor of the municipality in the performance of the function, it is necessary to address
the compliance of the education and the requirements for the performance of the function.

PhDr. Eliška Župová, PhD.
Kvalita samosprávneho manažmentu v kontexte osobnosti a sociálnych
kompetentností starostov obcí na Slovensku. In: Ekonomický a sociálny rozvoj
Slovenska : efektívnosť verejnej správy - malé a stredné podnikanie - európske
hospodárstvo: medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 9. novembra 2017:
zborník príspevkov. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave, 2017. ISBN 9788089654390, s. 376-386.
Voters, as well as society expect that the economic and social objectives of the municipality will
be achieved under the leadership of the mayor. The prosperity of the municipality and the quality
of local self-government depend to a large extent on the competence of the mayor of the
municipality. The main objective of the research is to find out the level of management of selected
interpersonal competencies within the mayors of municipalities in Slovakia. All mayors of 2753
municipalities in Slovakia were addressed. The survey sample consisted of 787 municipal mayors.
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Mgr. Denisa Rovenská, PhD.
Organizational justice and job satisfaction. In: QUAERE 2018 : recenzovaný sborník
příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných
asistentů, roč. VIII: 27.-29.6.2018, Hradec Králové. Hradec Králové:
Magnanimitas, 2018. ISBN 9788087952269, s. 908-916.
The aim of the contribution was to analyze relation between organizational justice and job
satisfaction. The research focused also on examining potential gender differences within key
variables. 100 respondents (60 men and 40 women) with the average age of 29.41 years (SD
= 9.45) answered the questions measuring (a) organizational justice by Organizational Justice
Scale (Colquitt, 2001) and (b) job satisfaction by Minnesota Satisfaction Questionnaire (Weiss
et al., 1967). The results showed that interpersonal justice was the most significant dimension of
organizational justice for respondents. Furthermore, procedural justice and interpersonal justice
were significant predictors of job satisfaction. There were no significant gender differences within
key variables.

PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.
Prijímanie darov v územnej samospráve – aktuálny stav a perspektívy. Aktívne
vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii: Medzinárodná vedecká
konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Fakulta sociálnych
vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 30. november 2017.
The presented contribution regarding imperatives related to public administration and employees
concentrates its attention on the ethics, which should be one of the fundamental imperatives for
public administration in the 21st century. Managing of ethics in the sphere of public administration
is a very complex activity. The aim of the contribution is to analyse the adjustments of gifts
accepting in the conditions of the Slovak Republic local self-government units. The presented
contribution examines the adjustment of gifts accepting, which is declared by the codes of ethics
adopted by 46 cities in the Slovakia. The first part is devoted to theoretical discussion connected
to giving and accepting of gifts in the sphere of public administration. Besides that, the core part
of the contribution is focused on the analysis of four aspects of gifts accepting, which are general
obligations, obligation to report, establishment of the register of gifts and existence of
exceptions. Furthermore, the final part of the contribution concentrates its attention on some
suggestions, but the special attention is put on the ideal of justice, which represents one of the
main goals of the contemporary public administration.
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Aktivity riešiteľského kolektívu v rámci projektu
5.11.2018
PhDr. Eliška Župová, PhD., Mgr. Denisa Rovenská, PhD., PhDr. Ondrej Mitaľ,
PhD. a PhDr. Darina Koreňová, PhD.
Organizácia sprievodného podujatia k ukončeniu projektu VVGS a
prezentácia výsledkov výskumu v rámci Týždňa vedy a techniky 2018 na Slovensku.
15.11.2018
PhDr. Eliška Župová, PhD. a Mgr. Denisa Rovenská, PhD.
Účasť na Medzinárodnej vedeckej konferencii pri príležitosti 20. výročia
Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach.
18.6. - 22.6. 2018
Mgr. Denisa Rovenská, PhD.
Účasť na Medzinárodnej vedeckej konferencii Quaere 2018 v Českej
republike s príspevkom na tému Organizačná spravodlivosť a pracovná spokojnosť.
1.12. - 2.12. 2017
PhDr. Eliška Župová, PhD.
Účasť na rokovaniach o spolupráci v oblasti vedy a výskumu na Cracow
University of Economics, Faculty of Management. Obsahom rokovaní bola
prezentácia vedeckých poznatkov z oblasti výskumu verejnej správy na Slovensku a
dohoda o spolupráci v oblasti vedy a výskumu.
30. 11. 2017
PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.
Účasť na Medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v
Trnave. Príspevok niesol názov Prijímanie darov v územnej samospráve – aktuálny
stav a perspektívy.
9. 11. 2017
PhDr. Eliška Župová, PhD.
Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Ekonomický a sociálny rozvoj
Slovenska na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave s
príspevkom Kvalita samosprávneho manažmentu v kontexte osobnosti a sociálnych
kompetentností starostov obcí na Slovensku. Mimo prezentácie výsledkov výskumu
prebehla aj diskusia s profesorom Univezity „Union - Nikola Tesla“ v Belehrade,
Faculty Business and Law.
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Kontaktuje nás
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
Popradská 66
040 11
Košice
spravodlivost.vo.vs@gmail.com
https://vvgs-2017-663.weebly.com/

Zostavenie: riešiteľský kolektív
Náklad: 50 kusov

32

Výstup vznikol v rámci projektu vvgs-2017-663 s názvom
Spravodlivosť v organizáciách verejnej správy vďaka Vnútornej
vedeckej grantovej schéme UPJŠ v Košiciach.

