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Slovo na úvod 

Dňa 15. februára 2018 sa v priestoroch Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. 

Šafárika v Košiciach konal v poradí III. ročník vedeckej konferencie doktorandov na 

tému: „Teória a prax verejnej správy“. Prvý krát malo uvedené vedecké podujatie 

medzinárodný rozmer, keďže sa na ňom zúčastnili doktorandi z partnerských vysokých 

škôl (fakúlt) z Českej republiky a Poľskej republiky, ktorí doplnili účastníkov 6 

slovenských fakúlt. 

Konferencia, ako tradične, prebiehala po krátkom spoločnom otvorení, na 

ktorom sa účastníkom prihovorila dekanka fakulty doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., 

v troch sekciách – politologickej, právnej a sociálno-ekonomickej. Každý 

z prednášajúcich prezentoval počas vystúpenia doterajšie výsledky svojej vedeckej 

práce v rozsahu zodpovedajúcom názvu a obsahu jeho príspevku. Podujatie malo 

vedecko-diskusný charakter, keďže po každom vystúpení, resp. skupine vystúpení 

podobného obsahového zamerania, nasledovala diskusia moderovaná jedným 

z odborných garantov konferencie.  

Vedecká konferencia mala veľmi dobrú odbornú úroveň, potvrdila primeranú – 

a hlavne narastajúcu – vedeckú erudovanosť účastníkov, a treba len veriť, že jej obsah 

a získané nové poznatky využijú doktorandi pri tvorbe svojich dizertačných prác. 

Poďakovanie patrí všetkým vystupujúcim doktorandom, odborným garantom 

konferencie, ale aj tým, ktorí toto vedecké podujatie organizačne zabezpečili.  

     prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

  prodekan pre doktorandské štúdium a rozvoj 



Teória a prax verejnej správy 
recenzovaný zborník z III. ročníka vedeckej konferencie doktorandov 

4 

OBSAH 

P R Á V N A  S E K C I A

JURAJ GYIMESI 

Zákon o používaní jazyka národnostných menšín vo svetle jeho 

každodenného využitia  

91 

MARTA POSZEWIECKA, MONIKA FALEJ, ADAM POSZEWIECKI 

Public benefit council as an instrument for the participation of 

citizens in the functioning of local self-government 

96 

JANA VOLOCHOVÁ 

Organizácia miestneho referenda – vybrané problémy 
104 

JOZEF ANDREJČAK 

Štatút mesta Košice a ostatná úprava z pohľadu aplikačnej praxe 
112 

P O L I T O L O G I C K Á  S E K C I A

MICHAL ČIČVARA 

Envirostratégia 2030 ako reakcia Slovenska nielen na Stratégiu 

Európa 2020 v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 

6 

MARTIN HALMO 

Verejné školstvo ako integrujúci prvok sociálno-ekonomického 

rozvoja regiónu  

17 

ARTUR BANASZAK 

Tasks of public administration in the process of satisfying the 

educational needs of society in Poland (Zadania administracji 

publicznej w procesie zaspokajania edukacyjnych potrzeb 

społeczeństwa w Polsce) 

27 

IWONA FLOREK 

Policy towards the demographic crisis in Poland (Polityka wobec 

kryzysu demograficznego w Polsce) 

36 

VERONIKA ŠAFÁROVÁ 

Význam spolupráce a vzťahy medzi mestom a jeho okolím 

v rámci funkčného mestského regiónu  

46 

PETER CHMELÁR 

Lokálna samospráva Slovenskej republiky a Maďarska v 

komparatívnej perspektíve 

56 

MATÚŠ MELUŠ 

Stranícke pozadie vybraných primátorov Bratislavy a Prahy 
64 

MATÚŠ JANKOĽA 

Koalícia vs. opozícia vo voľbách do Košického samosprávneho 

kraja. Porovnanie komunikačných stratégií Rastislava Trnku 

a Richarda Rašiho 

74 

ANDREA RUSNÁKOVÁ 

Pesimistické perspektívy v politickej filozofii Carla Schmitta 
83 



5 

MATÚŠ VYROSTKO 

Právne nástroje boja proti nelegálnej migrácii v Slovenskej republike 
118 

JOSEF VÍCHA 

  K vývoji církevní správy v oblasti Ostravsko-opavské diecéze 
128 

VERONIKA NOVÁKOVÁ 

Komparácia súdnych a správnych deliktov v daňovom práve 
138 

HEDVIGA GEFFERTOVÁ 

Kasačná sťažnosť a procesná pozícia orgánu verejnej správy ako 

účastníka konania    v správnom súdnictve 

147 

TOMÁŠ MARTAUS, JÁN KRÁLIK 

Trovy priestupkového konania - daň za úspech? 
157 

LAURA RÓZENFELDOVÁ 

Zverejňovanie informácií o obchodných spoločnostiach v 

Európskej únii 

165 

S O C I Á L N O - E K O N O M I C K Á  S E K C I A

JANA DŹUŇOVÁ 

Význam a úloha kreatívneho priemyslu pri poskytovaní kultúrnych 

statkov 

173 

SIMONA PETRÁNIKOVÁ 

Finančné riadenie územne členeného štatutárneho mesta (na 

príklade mesta Košice)  

180 

LUCIA RÓŽOVÁ 

Finančná sebestačnosť vybraných miest na Slovensku 
190 

RENÁTA FEDORČÍKOVÁ, NIKOLA SIKOROVÁ 

Teoretická analýza konkurencieschopnosti firiem v podnikaní 
200 

VERONIKA JENČOVÁ 

Koučing v manažmente 
211 

STANISLAVA MINÁROVÁ 

Motivácia k výkonu práce u manžérov organizácií verejnej správy 
221 



Politologická sekcia  

6 
 

ENVIROSTRATÉGIA 2030 AKO REAKCIA  

SLOVENSKA NIELEN NA STRATÉGIU EURÓPA 2020 

V OBLASTI OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE  

ENVIROSTRATEGY 2030 AS A RESPONSE OF 

SLOVAKIA NOT ONLY TO THE STRATEGY EUROPE 

2020 IN THE FIELD OF RENEWABLE SOURCES OF 

ENERGY 

Michal Čičvara  

Abstract: 

Firstly, in the framework of our contribution, we focus on the Strategy Europe 

2020, where we highlight what does the document follow and what priorities it sets. 

Further, we will look closely at the new EU targets for the next period (by 2030, 2050). 

Afterwards, in the field of renewable sources of energy, we try to point out what did the 

new government resolve in the framework of the policy statement and we also 

concentrate on their status achieved thanks to priorities of the previous year. Another 

part of the contribution is devoted to Envirostrategy 2030, with which Slovakia want to 

progress in an environmental field, working not only from the Strategy Europe 2020. 

On the basis of stated, we clarify this strategy and at the same time we explain not only 

under whose aegis it is, but we are also concentrating on preparation itself. Within this 

strategy, we particularly highlight the field of renewable sources of energy.  

Keywords: renewable sources of energy, Envirostrategy 2030, Strategy Europe 2020, 

government, goals  

Úvod  

Problematika životného prostredia je nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európy, 

či sveta dlhodobo prítomná. Na každej z týchto úrovní neustále prebiehajú rozličné 

rokovania a prijímajú sa opatrenia. V našom prípade pôjde o Stratégiu Európa 2020, 

ktorej implementácia je pod záštitou EÚ (súhlas s ňou vyjadrili všetky členské štáty) a 

Envirostratégiu 2030, ktorá spadá pod SR. Dané dokumenty spolu navzájom výrazne 

súvisia, pretože prvý menovaný zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe toho druhého. 

Objektom nášho záujmu, ako už vyplýva zo samotného názvu je environmentálna 

oblasť, konkrétne sa zameriavame na obnoviteľné zdroje energie. Prinášame prehľad 

hlavných cieľov oboch dokumentov, aktuálny stav týchto pre prírodu šetrných zdrojov 
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v Slovenskej republike, stanoviská štátnych orgánov, ktorých pôsobnosť sa týka danej 

oblasti a proces prípravy až po prvý návrh Environmentálnej stratégie SR. Cieľom je 

dať túto problematiku do povedomia a podnietiť čitateľov k zamysleniu a možnému 

záujmu o uvedenú oblasť.  

1. Vytýčené ciele a dosiahnuté výsledky Slovenska v rámci Stratégie 

Európa 2020 

Envirostratégia 2030 vychádza z množstva aktuálnych svetovo, európsky a 

celoslovensky  významných dokumentov, na základe ktorých sa Slovenská republika 

podujala vypracovať takýto dokument, s cieľom odstrániť nedostatky, zlepšiť sa pri 

dosahovaní osobitných priorít v nich stanovených a napredovať. Podľa nášho názoru 

však kľúčovým alebo jedným z kľúčových je práve Stratégia Európa 2020. V rámci 

toho si preto uvedenú stratégiu prijatú na úrovni EÚ priblížime a uvedieme si aj ciele, 

ktoré sú v nej vytýčené.   

Prioritou Stratégie Európa 2020 je zaistiť, aby bol dosiahnutý vysoký stupeň 

environmentálnej ochrany, okrem toho aj sociálnej spravodlivosti a v neposlednom 

rade kohézie, ekonomickej prosperity a aktívnej celosvetovej podpory trvalo 

udržateľného rozvoja. Za zmienku stojí to, že medzi uvedenými oblasťami existuje 

množstvo prepojení ako napríklad potreba využívania obnoviteľných zdrojov energie a 

zmena klímy; zmena klímy súvisiaca s chudobou; chudoba prepojená s používaním 

environmentálne citlivých technológií (postupov). Stratégia Európa 2020 je 

desaťročnou stratégiou prijatou na úrovni Európskej únie ešte v roku 2010. Jej 

pôsobnosť sa nesie v zmysle zabezpečenia nielen inteligentného rastu (pomocou 

účinného investovania do vzdelávania, výskumu a inovácií), ale rovnako  udržateľného 

(prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo) a inkluzívneho (snaha o vytvorenie 

dostatočného množstva pracovných miest a zníženie chudoby). Na základe toho bolo 

stanovených päť základných priorít, k splneniu ktorých by malo dôjsť práve do roku 

2020. V zmysle nášho príspevku sa však primárne sústredíme na oblasť 

environmentálnu. EÚ si stanovila ciele v oblasti energetiky a klímy, ktoré sa majú splniť 

do roku 2020, 2030 a 2050. Ciele do roku 2020: znížiť emisie skleníkových plynov 

najmenej o 20% v porovnaní s úrovňami z roku 1990; 20% energie z obnoviteľných 

zdrojov; 20% zvýšenie efektívnosti pri používaní energie. Ciele do roku 2030: 

40% zníženie emisií skleníkových plynov; najmenej 27% energie v EÚ z obnoviteľných 

zdrojov; zvýšenie efektívnosti pri používaní energie o 27 – 30%; 15% prepojenie 

elektrizačnej sústavy (t. j. 15% elektrickej energie vyrobenej v EÚ možno prepraviť do 

iných krajín EÚ). Cieľ do roku 2050: Zníženie emisií skleníkových plynov o 80 – 95% v 

porovnaní s úrovňami z roku 1990.1  

Snahou Európskej únie je dosiahnuť väčšiu konkurencieschopnosť, 

bezpečnosť, udržateľnosť energetického systému a zabezpečenie dlhodobého 

                                                           
1 EURÓPSKA ÚNIA: Energetika. 2017 
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zníženia emisií skleníkových plynov až do roku 2050. K splneniu uvedeného, navrhla 

Európska komisia nasledovné: vytvorenie reformovaného systému EÚ v rámci 

obchodovania s emisiami; navrhnutie nových ukazovateľov konkurencieschopnosti a 

bezpečnosti energetického systému; vytvorenie nového systému riadenia založeného 

na národných plánoch pre zaistenie konkurencieschopnej, bezpečnej a udržateľnej 

energie (zabezpečí sa tak väčšia istota investorov, zvýši transparentnosť, zvýši 

súdržnosť politík a zlepší koordinácia naprieč celou EÚ). 

Za zmienku ďalej stojí to, ako kriticky Slovenská republika, konkrétne 

Ministerstvo hospodárstva reagovalo na rozhodnutie o novom balíčku priorít pre 

nasledujúce obdobie do roku 2030. Vláda Slovenskej republiky síce v priebehu nášho 

predsedníctva v Rade EÚ vyhlasovala, že bude podporovať nové návrhy Európskej 

komisie v environmentálnej oblasti, avšak po jeho skončení bolo už slovenské 

stanovisko (stanovisko Ministerstva hospodárstva) väčšmi rezervovanejšie a 

defenzívnejšie. V rámci prípravy smernice o podpore využívania energie z 

obnoviteľných zdrojov došlo k viacerým kritickým hodnoteniam. Minister Peter Žiga sa 

vyjadril, že Európska komisia môže urobiť európsku ekonomiku voči zvyšku sveta 

nekonkurencieschopnú. Zdôraznil, že slovenská energetika má odlišnú štruktúru oproti 

ostatným, a preto by sa mali uplatňovať individuálne prístupy. Ministerstvo 

hospodárstva ďalej nabádalo k  potrebe zachovať indikatívny a nezáväzný charakter 

návrhov a podielov obnoviteľných zdrojov energie z hľadiska Národných plánov pre 

energetiku a zmenu klímy. Podľa návrhu Európskej komisie sa stalo nevyhnutným, aby 

došlo k postupnému a čiastočnému otvoreniu systémov podpory elektriny 

z obnoviteľných zdrojov výrobcom, ktorý sa nachádzajú v inom členskom štáte, a to 

aspoň 10% podporovanej kapacity každý rok v rozmedzí rokov 2021 až 2025 

a najmenej 15% novo podporovanej kapacity v rozmedzí rokov 2026 až 2030. Takto 

by mala byť odstránená fragmentácia vnútorného trhu a zabezpečilo sa tak 

cezhraničné obchodovanie. Ministerstvo hospodárstva okrem  uvedeného namietalo 

aj z hľadiska vzniku možných administratívnych a právnych problémov a navrhlo 

nechať otvorenie podporných schém len ako možnosť. Ako však vyplynie z textu 

všetky námietky boli prehodnotené a s najväčšou pravdepodobnosťou už v tomto roku 

nastanú opätovné zmeny a hranice, ktoré budú musieť byť dosiahnuté sa posunú ešte 

o niečo viac.  

Podľa nášho názoru sa Slovensko voči cieľu EÚ do roku 2020 v oblasti 

obnoviteľných zdrojov energie stavia zodpovedne, o čom svedčí aj Programové 

vyhlásenie novej vlády a dosiahnuté hodnoty. V rámci energetickej politiky, ktorá je 

súčasťou hospodárskej politiky, slovenská vláda pokladá za hlavnú prioritu vyváženosť 

medzi tromi hlavnými piliermi, a to bezpečnosťou, konkurencieschopnosťou a 

udržateľnosťou so snahou zabezpečiť nielen bezpečnú a udržateľnú dodávku všetkých 

druhov energie, ale cieľom je aj jej cenová dostupnosť. Čo sa týka energetickej 

bezpečnosti, je dôraz kladený na to, aby sa udržal vyvážený energetický mix a zároveň 

zvyšovala bezpečnosť energetických dodávok. Cieľom na základe uvedeného je 

optimálne využívať domáce zdroje energie a nízkouhlíkové technológie (to znamená 
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samotné obnoviteľné zdroje energie). Vláda považuje za jednu z primárnych priorít 

zreformovať systém podpory výroby elektriny pochádzajúcej z už uvedených 

obnoviteľných zdrojov a systém kombinovanej výroby elektriny a tepla. Vďaka tomu sa 

tak vytvoria vhodné podmienky na využívanie týchto zdrojov v energetickom mixe, 

dodržiavajúc ciele, ktoré stanovila EÚ. Dôležitým hľadiskom je taktiež zaistenie 

nákladovej efektívnosti s minimalizovaním vplyvov na výsledné ceny energie. Okrem 

toho je úmyslom znížiť energetickú náročnosť. Vláda SR sa ďalej zaviazal podporovať 

využívanie obnoviteľných zdrojov energie aj vo vidieckych oblastiach. Slovensko si 

rovnako dalo na úrovni EÚ záväzok, keď súhlasilo s tým, že bude presadzovať v oblasti 

obchodovania s emisnými kvótami tie návrhy EÚ, ktoré sa budú niesť v zmysle 

dlhodobej udržateľnosti pre životné prostredie. Zároveň sa vláda vyslovila za snahu 

znížiť energetickú náročnosť priemyslu a verejného sektora, podporiť udržateľné 

pracovné miesta, znižovať emisie v doprave a podporovať  ekoinovácie.   

V rámci Stratégie Európa 2020 si v súčasnosti vedieme spoľahlivo, sme na 

dobrej ceste splniť stanovený národný cieľ, ktorý je 14%. Výrazné zlepšenie sa 

dostavilo už v roku 2015, keďže slovenský podiel energie z obnoviteľných zdrojov z 

hľadiska hrubej konečnej spotreby bol 11,9%, to znamená začali sme napredovať nad 

očakávania, pretože vtedajší orientačný zámer bolo dosiahnutie 10%. Ako sme už 

uviedli našim národným cieľom je dosiahnutie úrovne 14%, od ktorého nás aktuálne 

delí len 1,1%, to značí, že momentálne tvorí podiel obnoviteľných zdrojov energie na 

Slovensku 12,9%. Využívanie týchto zdrojov sa v členských štátoch EÚ naďalej 

zvyšuje a dokonca už 11 z nich svoj cieľ do roku 2020 splnilo. Ako sa vyjadril aj Maroš 

Šefčovič, ktorý zastáva funkciu eurokomisára pre Energetickú úniu, Slovensko si 

vďaka opatreniam vlády s najväčšou pravdepodobnosťou splní svoje záväzky v rámci 

obnoviteľných zdrojov energie. Za zmienku stojí aj to, že z hľadiska snahy znížiť emisie 

bol zaznamenaný najvýraznejší pokrok, pretože EÚ sa podarilo požadovaných 20% 

dokonca prekročiť, a to už v roku 2013.  

 Ku ďalšiemu zlepšeniu by mohlo dôjsť aj pomocou novely zákona o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie uskutočnenej v minulom roku s nadobudnutou 

účinnosťou od toho aktuálneho. Danou novelou sa sleduje zmena v rámci podpory 

výroby elektriny v zmysle dokázať postupne znížiť podporu s cieľom zabezpečenia 

nákladovej efektívnosti a minimalizácie vplyvu v závislosti na výsledné ceny energie.  

V súčasnosti došlo v EÚ k ďalšej snahe o reformu environmentálnych cieľov, a 

to v rámci zmeny priorít, ktoré musia byť dosiahnuté do roku 2030. Za túto zmenu sa 

aktuálne vyslovil Európsky parlament, ktorý presadzuje, aby sa pre oblasti ako 

priemysel, výskum a energetika zvýšila úroveň energetickej účinnosti až na 35%, a 

taktiež dosiahol minimálne 35% podiel energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov, 

z hľadiska hrubej konečnej energetickej spotreby  a 12% podiel energie z týchto pre 

prírodu šetrných zdrojov v sektore dopravy. Mandát na to, aby sa mohlo rokovať 

s ministrami členských štátov EÚ v tejto oblasti, schválilo hlasmi 485 poslancov. 

Taktiež aj v tomto prípade je dôležité pre členské štáty stanoviť si vlastné národné ciele 
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(od týchto sa bude môcť členská krajina odchýliť, avšak maximálne len o 10%, aj to 

iba za určitých podmienok). Táto nová smernica týkajúca sa obnoviteľnej energie sa 

bude niesť tiež v zmysle nových princípov v oblasti financovania a uľahčí život tým, 

ktorí si elektrinu vyrábajú sami.  

2. Envirostratégia 2030 

 

V súčasnosti došlo k zverejneniu prvého návrhu Envirostratégie 2030, to znamená 

kľúčového dokumentu SR v rámci environmentálnej oblasti. V nasledujúcej časti si ju 

preto dôkladne predstavíme a zameriame sa aj na pozadie od prvotného poverenia na 

jej vypracovanie až po samotný aktuálny návrh. Na základe uznesenia vlády 

Slovenskej republiky pod číslom 227 z 15. mája 2013 bol minister životného prostredia 

poverený povinnosťou vypracovať Environmentálnu stratégiu SR do 31. decembra 

2014. Avšak k jej vytvoreniu v tej dobe nedošlo a uvedená povinnosť bola  presunutá 

listom predsedu vlády na deň 30.6.2016 resp. opätovne na 31.12.2017.  S jej prípravou 

sa začalo v roku 2015, kedy Ministerstvo životného prostredia SR vyhotovilo 

koncepčné podklady pre vytvorenie tejto pre Slovensko významnej stratégie a 1. júna 

v roku 2016 kvôli nej zriadilo Inštitút environmentálnej politiky ako zodpovedný orgán 

za jej vypracovanie. 

Z hľadiska environmentálnych výziev, voči ktorým Slovensko v súčasnosti stojí, je 

nevyhnutné zaviesť opatrenia s dlhodobou víziou a dôležité je rovnako ich strategické 

smerovanie. Vznikla kvôli tomu potreba vytvoriť novú, modernú stratégiu 

environmentálnej politiky odrážajúcu dnešnú situáciu a akútne nedostatky v oblasti 

životného prostredia, pretože posledným dokumentom prijatým na úrovni Slovenskej 

republiky takéhoto charakteru bola Stratégia environmentálnej politiky schválená ešte 

v období vzniku samostatného Slovenska, čiže v roku 1993,  a odvtedy nedošlo k jej 

aktualizácii. Táto stará stratégia v sebe zahŕňa dnes neaktuálne témy, v rámci ktorých 

sa už opatrenia zaviedli a najmä chýbajú v nej systémové riešenia aktuálnych 

problémov. Cieľom Envirostratégie 2030 je identifikovanie základných systémových 

nedostatkov súčasnosti, navrhnutie rámcových opatrení so snahou zlepšiť súčasnú 

situáciu a obsiahnutie základných výsledkových indikátorov umožňujúcich  overovanie 

dosiahnutých hodnôt. Základnou prioritou daného strategického dokumentu je 

dosiahnutie lepšej kvality životného prostredia a s tým spojeného udržateľného 

obehového hospodárstva, ktoré bude využívať čo najmenšie množstvo 

neobnoviteľných zdrojov energie. Jej cieľom je tiež to, aby ochrana životného 

prostredia spolu s udržateľnou spotrebou boli súčasťou nielen povedomia našich 

obyvateľov, ale rovnako aj tvorcov politík.  

Ako sme už uviedli, vypracovaním Envirostratégie 2030 bol poverený Inštitút 

environmentálnej politiky, ktorý v rámci jej prípravy spolupracoval so 160 členmi 

patriacimi do 7 pracovných skupín. Pri jej vyhotovovaní sa muselo vychádzať až z 85 

podkladových dokumentov zaslaných členmi pracovných skupín pozostávajúcich z 

obrovského počtu opatrení, pričom každá z pracovných skupín zasadal dvakrát, a 
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taktiež prebiehali aj bilaterálne rokovania s členmi uvedených skupín a rozhovory s 

ďalšími odborníkmi v rámci danej (environmentálnej) oblasti. Okrem toho došlo k 

spracovaniu skoro 800 podnetov, ktoré pochádzali od verejnosti prostredníctvom 

verejnej konzultácie. Na základe uvedeného je preto Envirostratégia definovaná ako  

verejná politika vytvorená participatívne, v zmysle kooperácie spolu so zástupcami 

občianskej spoločnosti. K schváleniu prvého návrhu Envirostratégie 2030 došlo 

na rokovaní vedúcich predstaviteľov Ministerstva životného prostredia SR dňa 9. 11. 

2017. 

Vráťme sa ešte k procesu prípravy, počas mesiacov marec a apríl 2017, kedy sa 

konali prvé zasadnutia pracovných skupín, boli tieto predtým rozdelené z hľadiska 

hlavných zložiek životného prostredia a činiteľov, ktorých vplyv je rozhodujúci. Išlo o 

nasledovné pracovné skupiny zaoberajúce sa vodou, geológiou a envirozáťažami, 

biodiverzitou, pôdou a lesmi, energiou, klímou a ovzduším, zelenou ekonomikou 

a odpadmi. Prvé stretnutia naznačili, že uvedené musí byť rozšírené aj o oblasť 

environmentálnej výchovy na rozličných úrovniach. Už spomínaná verejná online 

konzultácia sa konala v období od 13. februára do konca apríla 2017, pomocou ktorej 

prispela v danej problematike svojimi odporúčaniami a podnetmi aj široká verejnosť. 

Kritériom pri zohľadňovaní podkladov zaslaných členmi pracovných skupín bolo pre 

Inštitút environmentálnej politiky to, či sa ich navrhnuté opatrenia týkajú priamo obsahu 

Envirostratégie 2030, a takisto rozhodujúcim bolo aj dodržanie štruktúry a zadania. Na 

to, aby mohli byť ich navrhnuté opatrenia zapracované do daného dokumentu, bola 

nevyhnutná overiteľnosť ich námetov na základe vlastných odborných analýz, odkazov 

na relevantné štúdie alebo príkladov z praxe. Okrem toho rozhodujúcim sa stal aj ich 

súlad v rámci národných a medzinárodných dlhodobých cieľov jednotlivých oblastí. 

Predtým, ako sa aktuálny prvý návrh zverejnil, Inštitút environmentálnej politiky poslal 

členom jednotlivých pracovných skupín daný vypracovaný návrh Envirostratégie 2030 

spolu so zorganizovaním stretnutí pre konzultácie zapracovaných a nezapracovaných 

návrhov. Následne došlo až ku zverejneniu tohto návrhu, čím uvedený inštitút poskytol 

priestor na vyjadrenie sa širokej verejnosti vďaka online pripomienkam. Dôležitým je 

aj proces nazývaný ako Strategické environmentálne posudzovanie, to znamená 

zohľadnenie vplyvov v rámci životného prostredia pre strategické dokumenty. V rámci 

verejnej participácie a vyhodnocovania pripomienok od verejnosti je nevyhnutná 

spolupráca spolu s Úradom splnomocnenca vlády v oblasti rozvoja občianskej 

spoločnosti. 

Prostredníctvom Envirostratégie 2030 dokáže Slovenská republika nastaviť 

systémové riešenia týkajúce sa tých najväčších environmentálnych výziev našej 

krajiny. Zahŕňame tu kvalitu ovzdušia, odpady a lesy, s tým, že našou ambíciou je 

dokázať skvalitniť životné prostredie spolu so zlepšením zdravia občanov SR. Na 

Slovensku už dlhšie cítiť nevyhnutnosť zjednotenia environmentálnych pravidiel 

rozličných sektorov a zapracovať na spolupráci a vyriešení kompetencií medzi 

rezortmi. Podľa ministra životného prostredia SR Lászla Sólymosa je vytvorenie 

Envirostratégie 2030 dobrým krokom v snahe napredovať a vytvoriť strategický rámec 
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v oblasti chránenia životného prostredia. Minister zároveň vyzdvihol to, že príprava 

daného dokumentu sa niesla v zmysle kooperácie s množstvom odborných 

pracovníkov v rámci iných rezortov, svoj podiel na nej mali aj odborné inštitúcie, 

podnikateľský sektor a občianska spoločnosť. Slovami chvály nešetril ani štátny 

tajomník rezortu životného prostredia Norbert Kurilla, ktorý sa vyjadril, že 

Envirostratégia 2030 predstavuje skvelý odrazový mostík aj v rámci prechodu 

na zelenú ekonomiku. Svojím vyjadrením prispel aj riaditeľ Inštitútu environmentálnej 

politiky Martin Haluš. Tento vysvetlil, že koncom novembra bol začatý proces nazývaný 

strategickým environmentálnym hodnotením dokumentu s trvaním do konca marca 

2018. Následne sa tento významný dokument predloží do medzirezortného 

pripomienkovania a nakoniec sa vyjadrí vláda SR, ktorá rozhodne o jeho schválení.   

V rámci tohto príspevku je pre nás najdôležitejšou oblasťou záujmu ekonomická a 

zároveň ekologická energia, v rámci ktorej je definovaný cieľ zabezpečiť rozvoj 

obnoviteľných zdrojov energie šetrných k prírode.  

Snahou Slovenska je dokázať do roku 2020 zaistiť to, aby sa vypracovali 

podmienky pre udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Čo sa týka cien 

energií, zahrnú sa v nich všetky externé náklady. Z hľadiska legislatívnej a finančnej 

podpory sa sústredíme na zdroje, ktoré vyhovejú kritériám udržateľnosti a ich vplyv 

nebude voči životnému prostrediu negatívny. Zároveň je prioritou zvýšenie nielen 

transparentnosti, ale aj informovanosti verejnosti v rámci energetiky a projektov 

spadajúcich do danej kategórie.  

Cieľom Slovenskej republiky je na základe uvedeného zabezpečiť preferovanie 

výroby energie pochádzajúcej z obnoviteľných energetických zdrojov, najmä z 

hľadiska nezaťažujúcich účinkov na životné prostredie oproti tým konvenčným. 

Prostredníctvom obnoviteľných zdrojov nastúpime na cestu dlhodobého udržateľného 

rozvoja našej krajiny a zlepšíme tak stav životného prostredia. Aj keď dosiahnuté 

výsledky na tomto poli sú hodné uznania, stále je to pri porovnaní so zvyškom Európy 

málo. Podľa nášho názoru sú však vyhliadky do budúcnosti priaznivé. Nevyhnutnosťou 

je zavedenie záväzných pravidiel a podmienok pre udržateľné využívanie daných 

zdrojov. Zohľadňuje sa tu najmä: regionálny potenciál; ekonomická výhodnosť; dopad, 

aký bude mať zavedený systém vzhľadom na chránené územia, rastliny a živočíchy a 

v neposlednom rade je rozhodujúcim aj názor občanov. Pokiaľ sa preukáže, že daný 

zdroj spĺňa kritérium nezávažnosti, zabezpečí sa financovanie jeho využívania nielen 

prostredníctvom fondov EÚ, ale aj národnými verejnými zdrojmi. Každý z projektov 

poskytne občanom dostatočné množstvo finančných prostriedkov, avšak ako sme už 

uviedli, až po posúdení vplyvov na životné prostredie.  

Je nevyhnutné, aby Slovensko prešlo na obnoviteľné zdroje energie a znížilo tak 

svoju závislosť od dovozu energetických surovín, pretože tá je na veľmi vysokej úrovni. 

Je potrebná postupná zmena tohto systému. Výsledky na poli energeticky 

nenáročných zdrojov sú síce vcelku priaznivé, avšak stále patríme ku štátom s 
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energeticky najnáročnejším hospodárstvom. Spotrebujeme až o 80% väčšie množstvo 

energie na HDP v porovnaní s priemerom EÚ. V rámci vyšších cien energií, tak 

dochádza k znižovaniu konkurencieschopnosti podnikov na Slovensku a následnému 

zvyšovaniu závislosti od dovozu tradičných energetických zdrojov, ktoré pôsobia na 

životné prostredie zaťažujúco. Dôležité v tejto oblasti je aj odstránenie 

administratívnych a legislatívnych prekážok, ktoré negatívne ovplyvňujú regionálne a 

lokálne potenciály obnoviteľných zdrojov energií spolu s obmedzením vlastníckej 

účasti obcí alebo miestnych firiem, či obyvateľov. 

Čo sa týka hrubej energetickej spotreby, jej podstatná časť je v rámci určitých 

mikroregiónov krytá prostredníctvom dovozu palív a energie. Na Slovensku bol 

uskutočnený výskum (sledovanie niektorých mikroregiónov), z ktorého vyplynulo, že 

každým rokom tu unikne až 36,8 mil. eur. Po prepočítaní, kde sa vzal do úvahy počet 

obyvateľov daných sledovaných oblastí, to vychádza približne 588 eur na jedného 

občana za kalendárny rok. Ak by však tieto mikroregióny dokázali z hľadiska 

obnoviteľných zdrojov energie naplno využiť svoj energetický potenciál, mohli by  

výdavky viazané na palivá a energiu zostať v danom regióne, a vďaka tomu by došlo 

k financovaniu ich rozvoja. Je nevyhnutné vypracovať podmienky udržateľnosti a 

následne ich prijať aj pre využitie ďalších zdrojov prírody. Uvedené sa spája rovnako 

s potrebou ich zakotvenia v princípoch zabezpečenia energetickej udržateľnosti. 

Okrem toho však Slovensko musí dbať aj na možné nedostatky, ktoré so sebou 

využívanie obnoviteľných zdrojov energie prináša, a to zamedziť negatívnym dopadom 

na vzhľad krajiny, taktiež vplyvom na biotopy a ekosystémy, rovnako je dôležité vziať 

do úvahy bonitu poľnohospodárskej pôdy, či zamedziť vplyvu na vodné toky. Na 

základe uvedeného, je preto žiaduce starostlivo zvoliť miesta využívania obnoviteľných 

zdrojov energie a zvážiť všetky možné negatívne dopady technológií, ktoré budú v tejto 

oblasti aplikované. 

Záver  

V súčasnosti patrí oblasť ochrany životného prostredia a využívania 

obnoviteľných zdrojov energie k dôležitým témam. Otázky tejto problematiky sú 

riešené na rôznych úrovniach, prostredníctvom čoho sú implementované rozličné 

dokumenty plné opatrení pre zlepšenie aktuálnej situácie. V našom prípade sme sa 

sústredili na Stratégiu Európa 2020 (EÚ) a Envirostratégiu 2030 (SR). Situácia v rámci 

životného prostredia je v súčasnosti diskutabilná a práve prijímaním záväzkov ju 

môžeme dokázať zmeniť. Pozitívom je uvedomenie si problému, diskusie a prijímanie 

prospešných opatrení, avšak ako vyplýva z textu, je to problém, ktorý si vyžaduje 

dlhodobé riešenie. Slovensko, Európa a celý svet stoja pre obrovskou výzvou, ktorú je 

potrebné vyriešiť. Dúfame, že prístup všetkých kompetentných bude zodpovedný s 

cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a spokojnosť spoločnosti.   
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VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLSTVO AKO INTEGRUJÚCI 

PRVOK SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA 

REGIÓNU 

PUBLIC EDUCATION AS AN INTEGRATING ELEMENT 

OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPEMENT OF THE 

REGION 

Martin Halmo 

Abstract: 

The issue of both the regional disparities and the regional development is being 

currently discussed not only at the national level but also at the European Union level. 

The efforts to change the unfavourable state of the regions often come out from the 

national and the European operational programs. The role of the present contribution 

is to explore the forms by which the public higher education institutions might get 

engaged within the regional development in terms of development incubators and 

project agencies. In the first part of the paper, we try to approach this relationship in 

the theoretical description and then we present a concrete key-study example on how 

this cooperation actually is implemented in the selected region. 

Keywords: region, development, education institutions, project agencies, 

development incubators 

Úvod 

Krajiny na celom svete, vrátane tých v priestore Európskej únie sa väčšinou 

delia na jednotlivé regióny. Častokrát máme možnosť vidieť, že niektoré regióny sú 

vyspelé viac a niektoré menej, pretože v nich prichádza k prudkým zmenám, 

k posilneniu konkurencie a k prehlbovaniu disparít. Takáto situácia nastáva vtedy ak 

dané regióny nie sú vhodné napríklad pre investorov zo súkromného sektoru či už 

z hľadiska infraštruktúry alebo geografických podmienok. Podmienky jednotlivých 

regiónov v Slovenskej republike preto nie sú všade rovnaké. Hoci prírodné a kultúrne 

podmienky sú viac menej dané historicky, udržať si obyvateľov dokonca prilákať 

nových aj do menej vyspelých regiónov je pre nich náročnou úlohou. Preto miestne 

a regionálne vlády a jednotliví aktéri musia hľadať stále nové možnosti ako zaujať 

obyvateľov a ponúknuť nové príležitosti. Najmä z týchto dôvodov sa problematika 

sústavného rozvoja regiónov v súčasnosti stále viac dostáva do pozornosti politík nie 

len na národnej ale aj na medzinárodnej úrovni. Na základe vyššie uvedeného 
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považujeme problematiku za aktuálnu a veľmi dôležitú oblasť a rozvoj regiónov je 

téma, ktorej budeme v predkladanom príspevku venovať pozornosť a priblížime prvky, 

ktoré majú vplyv na rozvoj regiónov. Rozvojom regiónu rozumieme najmä trvalý rast 

hospodárskeho a sociálneho potenciálu regiónu, čo zvyšuje jeho 

konkurencieschopnosť, výkonnosť, hospodársku a životnú úroveň.1 Jedným 

z množstva prostriedkov progresu regiónov a prekonávania regionálnych disparít je 

verejné vysoké školstvo, pretože v súčasnosti okrem dostatku finančných zdrojov je aj 

nepretržité zvyšovanie a zlepšovanie vzdelanostnej úrovne dôležitým prvkom pre 

úspešnosť regiónu. Ak daný región disponuje plnohodnotným kvalifikačným 

potenciálom, existuje u neho silný predpoklad dosiahnutia potrebnej úrovne. Zdrojom 

konkurenčnej schopnosti na konci dvadsiateho storočia sú vedomosti, schopnosť učiť 

sa a vytvárať kultúrnu klímu podporujúcu inovačné trendy a smery.2 Vysoké školy sú 

považované za jeden z najdôležitejších zdrojov znalostí v ekonomike a politický aktéri 

sa snažia využiť ich potenciál pre rozvoj regiónov. Otázka, ktorá sa nám následne 

naskytá, je, akým spôsobom môže verejné vysoké školstvo byť využité pri zvyšovaní 

úrovne regiónov a kvality života jednotlivcov v nich. Už len samotné pôsobenie 

verejnej vysokej školy v regióne je takpovediac magnetom pre investície, pretože je 

podstatnou súčasťou infraštruktúry a má v sebe potenciál podnecovať zmeny 

a podieľať sa na transformácii ekonomiky. Verejnosť ako celok si málokedy 

uvedomuje, aké rôzne služby pre ňu verejné vysoké školy zabezpečujú, resp. ako 

prostredníctvom svojich činností  verejné vysoké školy pomáhajú k riešeniu 

celoplošných či regionálnych problémov. Tieto činnosti môžeme rozdeliť do troch 

skupín, ktorými verejné vysoké školy ovplyvňujú rozvoj regiónu. Ide o tradičné dve 

skupiny, medzi ktoré zaraďujeme poskytovanie vzdelávania a výskumné aktivity, ktoré 

vytvárajú pozitívny vzťah verejnosti k vede a k poznaniu a taktiež zvyšujú ľudský 

kapitál a technologickú úroveň národnej ekonomiky. Tretiu skupinu tvoria aktivity, 

prostredníctvom ktorých sa verejné vysoké školy angažujú na regionálnom rozvoji. Pri 

aktívnej spolupráci vysokých škôl s miestnou a regionálnou samosprávnou majú 

zamestnanci a študenti možnosť spolupodieľať sa na identifikovaní problémov 

spoločnosti a hľadaní vhodných riešení uplatnením svojich teoretických poznatkov. V 

neposlednom rade, tento prístup je možne aplikovať aj v spolupráci 

s malými, strednými ale v niektorých prípadoch aj veľkými podnikmi, ktoré 

prostredníctvom inovácii a spolupráce s akademickou komunitou môžu rozširovať 

svoje podnikanie a zachovať si svoju konkurencieschopnosť. Spolupráca verejných 

vysokých škôl a podnikateľského sektoru v oblasti vedy, výskumu a vývoja môže 

prebiehať prostredníctvom rôznych podôb. Môže sa uskutočňovať spolupodieľaním sa 

na spoločnom výskume a vývoji, dohodou na konkrétnom výskume na základe zmluvy 

alebo spoluprácou na pri zavádzaní inovácií. Ako sme už vyššie spomínali, takáto 

spolupráca môže byť vítaným prínosom pre udržanie ako aj prilákanie nových 

                                                           
1 Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja [online]. Zbierka zákonov SR. [cit. 4.2.2018]. Dostupné 

na: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-539. 
2 BLAŽEK, J. – UHLÍŘ, D. 2002. Teorie regionálního rozvoje. Nástinm kritika, klasifikace. Praha: Kalibrum, 2002. 

211 s., ISBN 80-246-0384-5. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-539
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obyvateľov aj do regiónov, ktoré možno považovať za menej rozvinuté a pomôcť tak 

pri ich rozvoji. 

1. Verejné vysoké školstvo a regionálny rozvoj

Rozvoj regiónov zo sociálno-ekonomického hľadiska v súčasnosti v výraznej miere 

závisí od štyroch kľúčových aktérov a to vlády, domácností, firiem a v neposlednom 

rade vysokých škôl. Tie najinovatívnejšie odvetvia sú mnohokrát umiestnené v tesnej 

blízkosti vysokých škôl a podniky tak prepájajú svoje aktivity s výskumom a vývojom 

prebiehajúcim na pôde vysokých škôl. Dokonalým príkladom zo sveta je ekonomicky 

vyspelé územie Silicon Valley v USA a jeho prepojenie na výskum Stanfordskej 

univerzity. Takáto spolupráca vysokých škôl a súkromného sektora prebieha 

v regiónoch mnohých krajinách sveta. Výsledkom vyššie uvedeného prepojenia je 

intenzívna výmena znalostí v regionálnom prostredí a utvára sa tzv. učiaci región. 

Práve učiaci región disponuje adekvátnymi podmienkami pre úspešné uplatnenie 

jednotlivcov i firiem a je akýmsi odrazom ich schopnosti učiť sa, pričom je nevyhnutné 

prepojenie jednotlivých aktérov, ktorí majú možnosť spolupodieľať sa na transfere 

znalostí. Partnerstvá zohrávajú v tomto ohľade zásadnú úlohu, preto zdôrazňujú 

potrebu posilňovania väzieb medzi aktérmi a rozvoja kapacít aktérov, zaistenie 

širokého rámca dát a pohľadov zo strany jednotlivých aktérov.3 Poslanie vysokých škôl 

na trhu vzdelávania sa v podmienkach Slovenskej republiky počas jej fungovania 

častokrát obmieňalo v dôsledku pôsobenia rozličných politických aktérov, 

ekonomických a sociálnych faktorov, ktoré súviseli so vzdelávaním a školstvom. 

Transformácia externého prostredia tak prinášala nové výzvy pre aktérov na 

regionálnej úrovni, taktiež aj pre vysoké školy. Ku  koncu mesiaca Január 2018 bolo 

na území Slovenskej republiky 35 vysokých škôl, z ktorých väčšinu tvorili verejné 

vysoké školy s počtom 20.4 Z tohto dôvodu sa môžu považovať verejné vysoké školy 

za aktéra, ktorý môže v súčasnosti podstatným spôsobom zasahovať do rozvoju 

regiónov a ovplyvňovať konkurencieschopnosť regiónov, v ktorých sídlia. Zároveň je 

dôležité poznamenať, že pomer zapájania verejných vysokých škôl vo výskume 

a vývoji nie je medzi jednotlivými regiónmi rovnomerný. Sú badateľné podstatné 

rozdiely z hľadiska dostupných kapacít ako i množstva projektov, výstupov 

a produktivity výskumov a vývoja v regiónoch Slovenskej republiky. Túto skutočnosť je 

možné pripisovať tomu, že v minulosti vysoké školy vznikali na miestach, ktoré boli 

ekonomicky vyspelejšie a boli založené aj na základe vplyvu aktérov v regióne, čím 

máme na mysli rôzne firmy, komory, komunity a stali sa dôležitou súčasťou 

spoločnosti. V dôsledku toho sa vysoké školy vyvíjali zároveň s jednotlivými potrebami 

regiónu. Avšak zakladanie vysokých škôl nebola úloha len aktérov na regionálnej 

úrovni, ale aj mocenským rozhodnutím vlády štátu. Preto v niektorých prípadoch 

3 HÁJEK, O. – LUKÁČ M. – NOVOSÁK, J. – SMÉKALOVÁ, L. 2016. Strategický management ve vzdělávání: 

směrem ke spolupráci aktérů veřejného a soukromého sektoru. In: Veřejné zakázky a PPP projekty, vydání 10, č. 

1. Zlín: Redakce časopisu Veřejné zakázky a PPP projekty, 2016. 103 s. ISSN 1803-9553.
4 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. 2018. Počet vysokých škôl a fakúlt v SR. [online]. [cit. 01.02.2018]. Dostupné na: 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/sv3023rr/Po%C4%8Det% 

20vysok%C3%BDch%20%C5%A1k%C3%B4l%20a%20fakult%20%5Bsv3023rr%5D. 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/sv3023rr/Po%C4%8Det% 20vysok%C3%BDch%20%C5%A1k%C3%B4l%20a%20fakult%20%5Bsv3023rr%5D
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/sv3023rr/Po%C4%8Det% 20vysok%C3%BDch%20%C5%A1k%C3%B4l%20a%20fakult%20%5Bsv3023rr%5D
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máme možnosť pozorovať, že evolúcia vysokých škôl smerovala k osamostatneniu 

a vzťah so spoločnosťou a aktérmi na regionálnej úrovni sa nevytvoril v takej podobe 

ako inde. 5 Neustály rast a rozvoj ekonomiky štátu núti firmy, ľudí a verejný sektor 

prispôsobiť sa novým nárokom a vykonať zmeny práve aj na regionálnej úrovni. Tým 

máme namysli požiadavky na aktuálne kvalifikácie, kreativitu a aktuálne kvalifikácie 

pracovnej sily, moderné technológie a inovácie, ktoré môžu získať aj prostredníctvom 

vedy a výskumu na vysokých školách. Vďaka takému zapájaniu sa vysokých škôl 

môžeme tvrdiť, že sa angažujú na regionálnom rozvoji. Moderné trendy sa tak 

odzrkadlili aj v rozširovaní kľúčových úloh vysokých škôl. Výskum a vývoj sú 

považované za tie najkľúčovejšie úlohy v rámci aparátu, prostredníctvom ktorého 

môžu vysoké školy k regionálnemu rozvoju prispieť (obr.1). Prostredníctvom nich tak 

disponujú vysoké školy disponujú znalosťami, na základe ktorých môžu vytvárať 

inovácie. Tie môžu jednotliví regionálni aktéri z verejného alebo súkromného sektoru 

následne implementovať do svojich procesov a dopomôcť tak rozvoju.  

 

Obrázok 1: Vysoké školy a regionálny rozvoj  

Zdroj: Hanová, 2016 

Popri vyššie uvádzaných základných kategóriách úloh vysokých škôl, ktoré vplývajú 

najmä ekonomický rozvoj regiónu tak vysoké školy uskutočňujú aj nové úlohy, kde 

môžeme primárne zaradiť priame angažovanie sa na regionálnom rozvoji, ktoré vplýva 

na región zo sociálneho hľadiska a prostredníctvom toho zvyšuje kvalitu života 

obyvateľov a efektivitu poskytovaných verejných služieb v regióne, v ktorom pôsobí.6 

Tento vzťah by však mal existovať v takej podobe a kvalite aby viedol k prosperite 

prostredia, v ktorom pôsobí. Ak vyplýva najmä z výmeny poznatkov stáva sa 

predpokladom pre regionálny inovačný systém. Transfer poznatkov medzi vysokými 

školami a priemyslom môže mať podobu: spoločného výskumu, inkubátorov 

a vedeckých parkov, licencií, spin-off firiem, profesných organizácií, lokálnych trhov 

                                                           
5 HANOVÁ, M.  a kol. 2016. Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch. Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky, 2016. 116 s. ISBN 978-80-972336-0-0. 
6 TURČEKOVÁ, K. MARTINÁT, M. 2016. Úloha vysokých škol v rozvoji regionu: teoretické pojetí. In: Sborník 

příspěvků. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2016. 251 s. ISBN 978-80-7510-214-0. [online]. [cit. 08.02.2018]. 

Dostupné na: http://www.opf.slu.cz/uds/konference/sbornik16/pdf/tureckova_martinat.pdf 

http://www.opf.slu.cz/uds/konference/sbornik16/pdf/tureckova_martinat.pdf
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vedeckých pracovníkov, lokálnych trhov absolventov, konzultačnej činnosti, 

univerzitnej vybavenosti a publikácií. Využitie týchto foriem transferu poznatkov 

predpokladá zapojenie najmä hlavných dvoch aktérov a to podniky a vysoké školy, 

avšak pre usmernenie vzťahov je potrebné zapájať aj tretieho, regionálneho partnera. 

Ním môže byť regionálna vláda respektíve verejná správa. Takáto spolupráca je 

možná ak bude fungovať na princípe partnerstva jednotlivých subjektov, ktorý sú v nej 

zapojení.  

 
 

Obrázok 2: Model partnerstva v regióne  

Zdroj: Ručinská, 2009 

 

Formy partnerstva môžu predstavovať rôznu podobu, ale vo väčšine prípadov ide 

o vzájomnú interakciu viacerých aktérov7(obr.2). 

                                                           
7 RUČINSKÁ, S. 2009. Aká je úloha univerzít v regionálnom rozvoji. In: Úloha univerzít v regionálnom rozvoji. 

Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2009. 254 s. ISBN 978-80-7097-791-0. [online]. [cit. 26.01.2018]. 

Dostupné na: http://uniregio.fvs.upjs.sk/pdf/zbornik/Rucinska.pdf. 

http://uniregio.fvs.upjs.sk/pdf/zbornik/Rucinska.pdf
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2. Zapojenie verejnej vysokej školy do regionálneho rozvoja – príklad 

z praxe 

 

Problematika spolupráce podnikov a akademickej sféry je považovaná za 

významnú a mala by byť kľúčovou súčasťou aktivít  verejných vysokých škôl. 

V podmienkach Slovenskej republiky je potenciál verejných vysokých škôl podstatne 

veľký, ale formy jeho využitia sa mnohokrát podriaďujú už existujúcim finančným 

podporným schémam ako reálnej potrebe v praxi. Tak ako sme predchádzajúcej 

kapitole spomenuli, spolupodieľanie sa verejných vysokých škôl na regionálnom 

rozvoji môže predstavovať rôzne podoby. My sme si konkrétne vybrali formu 

spolupráce prostredníctvom vedeckých parkov. Tie poskytujú svoje služby novým a či 

existujúcim podnikom. Taktiež môžu spolupracovať s ďalšími vysokými školami alebo 

výskumnými centrami. Prínosom takejto spolupráce má byť zúročenie výsledkov 

výskumu a ich komerčná aplikácia či využitie. Pre verejné vysoké školy je takáto 

participácia vo vedeckých parkoch lákavá najmä z toho hľadiska, že k nim smerujú 

verejné investície  s cieľom podpory rozvoja konkurencieschopnosti a inovácií na 

národnej úrovni a verejné vysoké školy takýmto spôsobom môžu okrem iného 

prispievať aj k regionálnemu rozvoju.8 V rámci tejto kapitoly sa v našom príspevku 

zameriame na región z pohľadu západného Slovenska, vynímajúc odtiaľ Bratislavský 

kraj, pretože v rôznych literatúrach sa mu venuje samostatná pozornosť v dôsledku 

rozdelenia v rámci úrovne NUTS II. Verejné vysoké školy lokalizované v prostredí 

západného Slovenska majú činnosti súvisiace s ich treťou úlohou zväčša zakotvené 

v strategických dokumentoch.9 Aj napriek tomu pre realizáciu tejto úlohy neexistujú 

konkrétne opatrenia a je uskutočňovaná vo väčšine prípadov v závislosti od orientácie 

verejnej vysokej školy, počtu študentov a dopytu prostredia, v ktorom pôsobia. 

Jednotlivé verejné vysoké školy  sú odlišne zamerané, čo sa následne odráža aj na 

miere participácie na aktivitách spojených s plnením ich tretej úlohy. Tá je významne 

podmienená záujmom a potrebou spolupráce od potenciálnych klientov, ktorí chcú 

prioritne kooperovať s verejnou vysokou školou v oblastiach, v ktorých ju považujú za 

kvalitnú a kompetentnú. Na území západného Slovenska tak sídli 6 verejných 

vysokých škôl.10 Avšak pre náš príspevok je dôležitá fakulta ktorá sídli v práve 

západoslovenskom kraji, ale univerzita sa nachádza v inom regióne. Ide o Slovenskú 

technickú univerzitu v Bratislave, konkrétne o Materiálovotechnologickú fakultu so 

sídlom v Trnave. Tá v roku 2015 dokončila a otvorila brány prvého univerzitného 

výskumného parku na Slovensku, ktorý nesie názov UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK 

„CAMPUS MTF STU“ – CAMBO (obr.3). Park je zameraný na  výskumnú oblasť 

                                                           
8 ČERNÁ, J. 2012. Mechanizmus prepojenia univerzít a podnikov z pohľadu regionálneho rozvoja In: Spolupráca 

univerzít a podnikov. Trnava: Fakulta masmediálne komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. 

110 s. ISBN 978-80-8105-436-5. 
9 HANOVÁ, M.  a kol. 2016. Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch. Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky, 2016. 116 s. ISBN 978-80-972336-0-0. 
10 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. 2018. Počet vysokých škôl a fakúlt v SR. [online]. [cit. 01.02.2018]. Dostupné na: 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/sv3023rr/Po%C4%8Det%20vysok 

%C3%BDch%20%C5%A1k%C3%B4l%20a%20fakult%20%5Bsv3023rr%5D. 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/sv3023rr/Po%C4%8Det%20vysok %C3%BDch%20%C5%A1k%C3%B4l%20a%20fakult%20%5Bsv3023rr%5D
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/sv3023rr/Po%C4%8Det%20vysok %C3%BDch%20%C5%A1k%C3%B4l%20a%20fakult%20%5Bsv3023rr%5D
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materiálového inžinierstva, iónových a plazmových technológií ako aj automatizácie 

a informatizácie priemyselných procesov. Jeho cieľom je najmä zvýšiť dlhodobú 

konkurenciu SR v oblasti materiálového výskumu na báze iónových a plazmových 

technológií, vyškolenie odborníkov pre materiálový výskum a taktiež podpora 

moderného transferu technológií do praxe. Prostredníctvom tohto projektu sa zvýšila 

účasť vedy a techniky nie len na rozvoji regiónu ale aj celej krajiny.11 

 

 

Obrázok 3: UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK „CAMPUS MTF STU“ – CAMBO 

Zdroj: MTF STU, 2015 

 

V rámci vyššie spomínaných činností sú okrem špičkových pracovníkov zapájaní do 

projektov aj študenti a najmä doktorandi, ktorí tak majú možnosť priameho spojenia 

výskumných tém na svoje projekty. Formy spolupráce fakulty s praxou majú rôzne 

podoby, ktoré môžu byť úlohy z praxe riešené na základe priamej zmluvy alebo 

objednávky, výskumné a inovačné projekty riešené spolu s partnermi z priemyselnej 

sféry, zapájanie malých a stredných podnikov do riešenia medzinárodných projektov, 

praxe a stáže študentov v podnikoch doma aj v zahraničí, podpora vzniku malých firiem 

vychádzajúc ich z prostredia fakulty a ďalšie. Benefitom uvedenej kooperácie je  

aplikovanie výsledkov výskumu do komerčnej sféry, ale aj udržiavanie respektíve 

vytváranie dobrých vzťahov medzi verejnými vysokými školami a podnikmi, čo 

v konečnom dôsledku vytvára dobré predpoklady pre ďalšiu budúcu spoluprácu. 

Takýto rámec partnerstva predstavuje relatívne komplexný transformačný proces 

                                                           
11 Oficiálna webstránka STU MTF. 2015. Univerzitný vedecký park. [online]. [cit. 26.01.2018]. Dostupné na: 

https://www.mtf.stuba.sk/sk/o-univerzitnom-vedeckom-parku-uvp.html?page_id=9941. 

https://www.mtf.stuba.sk/sk/o-univerzitnom-vedeckom-parku-uvp.html?page_id=9941
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prelínania znalostí jednak z verejných vysokých škôl do podnikateľského sektoru ale 

aj naopak a prispieva tak k regionálnemu rozvoju. 

Záver  

 Donedávna boli vysokým školám pripisované iba dve základné úlohy a to 

výskum a vzdelávanie. Avšak v súčasnosti sa máme možnosť v odbornej literatúre 

stretávať aj s treťou úlohou, ktorou je vplyv vysokých škôl na bezprostredné prostredie, 

v ktorom pôsobia.  Zapájanie verejných vysokých škôl do procesu rozvoja regiónov je 

teda v súčasnosti už značne opodstatnené, čo nám dokazujú nie len príklady 

zo Slovenska ale aj z celého sveta. Vzťah medzi verejnými vysokými školami 

a regiónmi sa uskutočňuje v širokom spektre aktivít a oblastí, na ktoré má značný 

vplyv. Na základe zamerania verejnej vysokej školy a potrieb regiónu verené vysoké 

školy prostredníctvom svojich činností vplývajú práve na tie potreby regiónu 

v hospodárskej oblasti, ktoré sú pre vzrast úrovne regiónu kľúčové. Taktiež vplývajú 

na oblasť ekonomickú, sociálnu, kultúrnu ale aj ekologickú.12 V danom slova zmysle 

pomáhajú aj pri tvorbe podoby krajiny a posilňovaní priestorovej identity. Je podstatné 

podotknúť, že pôsobenie verejných vysokých škôl v danom regióne by nemalo byť 

orientované výlučne na lokálne, resp. na teritoriálne pôsobenie ale ak je možné 

pomáhalo aj celkovému rastu krajiny. Z vyššie uvedeného textu je jasné, že vysoké 

školy rôznymi spôsobmi kooperujú na procese regionálneho rozvoja. Najčastejšie ich 

základná funkcia spočíva v oblasti vedy a výskumu, vo vzdelávaní ako aj v transfere 

znalostí do podnikateľského prostredia. Popri týchto základných činnostiach sú 

častokrát vysokým školám pripisované aj ďalšie dôležité úlohy ako formovanie 

ľudských zdrojov v regióne kde máme namysli celoživotné vzdelávanie, poprípade 

univerzity tretieho veku. Taktiež k nim môžeme zaradiť budovanie kultúrnej klímy v 

regióne a v neposlednom rade socioekonomický vplyv na regionálne prostredie, v 

ktorom sa univerzita nachádza. Takéto regióny, kde sídlia vysoké školy, majú oproti 

ostatným regiónom značnú výhodu, pretože sa zvyšuje ich potenciál ako aj produktivita 

v dôsledku toho, že univerzity sú významnými zamestnávateľmi ale aj ich študenti 

zvyšujú miestny dopyt po službách a produktoch a zanechávajú tam časť svojich 

príjmov. Preto je možné tvrdiť, že vysoké školy sú pre daný región vždy prínosom. 

Cieľom predkladaného príspevku bolo preto vymedziť v teoretickej rovine vzťah 

a možnosti, prostredníctvom ktorých verejné vysoké školy môžu ovplyvniť región 

v ktorom sídlia, respektíve pomôcť jeho rozvoju ale aj následne uviesť konkrétny 

príklad z praxe, keďže prax ukazuje najlepšie ako vzťah zapájania verejných škôl 

a regionálneho rozvoja v skutočnosti funguje. 
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ZADANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W PROCESIE 

ZASPOKAJANIA EDUKACYJNYCH POTRZEB SPOŁECZEŃSTWA 

W POLSCE. 

TASKS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE PROCESS OF 

SATISFYING THE EDUCATIONAL NEEDS OF SOCIETY IN 

POLAND. 

Artur Michał Banaszak 

Abstract: 

The satisfaction of social needs by providing social services is an important area 

of operation of public administration in Poland. One of the tasks is to meet the 

educational needs of the society. Education is thus a constitutional public task of the 

state implemented by public administration bodies both at the central and local 

government level.The aim of this work is to present and to analyze educational tasks 

of public administration bodies at the central level and, in a special way, at the local 

government level. The work will also attempt to assess the degree of implementation 

of these tasks. 

Keywords: educational needs, right to education, public administration bodies, 

education, educational tasks of the state 

Wprowadzenie 

Ważnym obszarem działania administracji publicznej w Polsce jest 

zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez świadczenie usług społecznych. Jednym z 

zadań jest zaspokojenie potrzeby oświatowej1. Oświata jest więc konstytucyjnym 

zadaniem publicznym państwa realizowanym przez organy administracji publicznej 

zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym.  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zadań oświatowych organów 

administracji publicznej na szczeblu centralnym oraz w sposób szczególny na 

szczeblu samorządowym. Polski system kształcenia składa się z kilku etapów. Z racji 

istniejących ram objętościowych, w pracy pominięte zostaną etapy dotyczące 

szkolnictwa wyższego.  

                                                           
1 Więcej na temat potrzeb edukacyjnych człowieka oraz wynikających z tego praw: Sitek, M (2016). Prawa 

(potrzeby) człowieka w ponowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, ss. 286-292. 
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W pierwszej części pracy, przedstawiona zostanie krótka charakterystyka 

systemu oświaty w Polsce, ze zwróceniem uwagi na trwającą właśnie reformę 

systemu, rozpoczętą od roku szkolnego 2017/18. Następnie przedstawione zostaną 

ramy prawne, na których opierają się działania organów administracji publicznej 

(centralnej oraz samorządowej) oraz wskazane zostaną zadania, jakie istniejące 

przepisy nakładają na poszczególne organy. W pracy podjęta zostanie również próba 

dokonania oceny stopnia realizacji tych zadań. 

1. System oświaty w Polsce 

Proces kształcenia, wychowania realizowany jest w Polsce na kilku etapach, w 

zależności o wieku dziecka. W chwili obecnej, ze względu na implementowaną 

reformę systemu oświaty, w naszym kraju funkcjonują dwa równoległe systemu.  

System oświaty w Polsce znajduje się w permanentnym procesie transformacji. 

W XX i XXI wieku, Polska doświadczyła kilku reform systemowych edukacji. Jednym 

z pierwszych ważnych działań w Polsce, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 

była reforma systemu oświaty z 1919 roku. Trudności tamtego czasu oraz II wojna 

światowa spowodowały, iż wiele założeń nigdy nie zostało wprowadzonych. Dlatego, 

zaraz po zakończeniu wojny, rozpoczęto kolejny etap reformowania i doskonalenia 

polskiej oświaty. Zmiany te wprowadzane były stosunkowo wolno, bo przez około 15 

lat. W latach 70 poprzedniego stulecia Polacy doświadczyli kolejnych zmian 

systemowych w oświacie i wielkiej reformy z 1973 roku. Ważnym elementem tej 

reformy była nieudana próba wprowadzenia 10-letniej szkoły podstawowej. Początek 

lat 90 XX wieku to okres transformacji ustrojowej i systemowej w wielu krajach Europy, 

w tym także w Polsce. Transformacja ta dotknęła też edukację, której reformę 

przeprowadzono na początku lat 90. System oświaty ukształtowany poprzez te zmiany 

funkcjonuje w Polsce do dzisiaj, jako system równoległy do stopniowo wprowadzanej 

reformy oświaty z roku 2017.2 

Na chwilę obecną, w Polsce mamy dwa równoległe systemy. Pierwszy z nich, 

wprowadzony reformą systemową z 1991 roku, to: obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne (1 rok), etap szkoły podstawowej (I etap edukacyjny: klasy I – III oraz II 

etap edukacyjny: klasy IV – VI), szkoły gimnazjalne (III etap edukacyjny – 3 lata), 

szkoły ponadgimnazjalne (licea ogólnokształcące, licea profilowane, zasadnicze 

szkoły zawodowe, technika, zawodowe szkoły specjalne, szkoły policealne). W 

międzyczasie, wprowadzano zmiany mniejszej rangi, jak chociażby likwidacja liceum 

profilowanego lub obniżenie wieku obowiązku szkolnego.3 

                                                           
2 Więcej na temat reform system oświaty w Polsce w XX i XXI wieku: Banaszak, A. (2016). Equality of the 

educational opportunities for children and young people from the rural area. Journal of Modern Science 28 (1). 

Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ss. 107-111.  
3 Por.: Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 r. 

Nr 12, poz. 96, z późn. zm.);  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206). 
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W roku 2016 wprowadzono zmiany w systemie oświaty, które obowiązują od 

roku szkolnego 2017/2018. Nowy system wprowadzany jest systematycznie 

i praktycznie oznacza, w znacznym stopniu powrót do systemy obowiązującego przed 

1990 rokiem. Jego konsekwencją jest likwidacja szkół gimnazjalnych. Ponadto, 

reforma wprowadza 8 letnie szkoły podstawowe, przywraca wiek 7 lat, jako czas 

rozpoczęcia nauki oraz zmienia strukturę szkolnictwa średniego i zawodowego. Nowy 

system to: roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, 8-letnią szkołę 

podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową 

szkołę pierwszego stopnia, 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia, 3-letnią szkołę 

specjalną przysposabiającą do pracy, szkołę policealną.4 

W roku szkolnym 2016/2017, około 5 mln dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

uczestniczyło w systemie oświaty. Liczba ta stanowi 12,9% całej populacji w Polsce. 

Do tego należy doliczyć również prawie 1,3 mln dzieci w wieku 3 – 6 lat, które 

uczęszczały do placówek wychowania przedszkolnego. W Polsce funkcjonuje 21 700 

placówek wychowania przedszkolnego, 13 517 szkół podstawowych, 7 706 szkół 

gimnazjalnych, 3818 liceów ogólnokształcących, 1905 techników, 1663 zasadniczych 

szkół zawodowych, 495 specjalnych szkół przysposobienia zawodowego, 121 szkół 

artystycznych dających uprawnienia zawodowe, 2331 szkół policealnych.5 

Istniejące dwa systemy oświaty funkcjonować będą w Polsce jeszcze przez 

kilka lat. W roku szkolnym 2021/22, kończyć będzie naukę w szkole średniej ostatnia 

klasa liceum działającego na starych zasadach.  

2. Ramy prawne działań oświatowych w Polsce 

Podstawowym dokumentem prawnym, który w sposób ogólny mówi o oświacie w 

Polsce jest Konstytucja RP z 1997 roku. Obszar edukacji i nauki jest uregulowany w 

artykule 70 ustawy zasadniczej. 

Konstytucja normuje kwestię oświatową na bardzo ogólnym poziomie. Wskazuje 

na powszechne prawo do bezpłatnej nauki w szkołach (dopuszcza się ustawowe 

wyjątki świadczenia usług edukacyjnych odpłatnie) oraz obowiązek nauki do 18 roku 

życia. Ponadto, wskazuje się, na rodziców, jako podmiot, który dokonuje dowolnego 

wyboru placówki kształcenia oraz ma wolność tworzenia takowych placówek zgodnie 

                                                           
4 Szczegóły dotyczące nowego system oświaty w Polsce wprowadzonego reform z roku 2016 opisane są w wielu 

aktach prawnych, między innymi w: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 59, ze zm.); Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 60, ze zm.); Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 2203); Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2184).  
5 Pełne dane na temat struktury liczbowej polskiego systemu oświaty znaleźć można w: Główny Urząd 

Statystyczny, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/17. Informacje i opracowania statystyczne. 

Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, ss.60-98. 
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z zasadami określonymi w ustawie. Artykuł ten mówi również o kreślonej ustawą 

autonomii szkolnictwa wyższego.  

Z punktu widzenia tego opracowania, bardzo ważnym wydaje się być paragraf 4 

wspomnianego artykułu, gdzie Konstytucja nakłada na władze publiczne obowiązek 

zapewnienia wszystkim obywatelom dostępu do kształcenia oraz stworzenie systemu 

wspierania i pomocy, który ten powszechny i równy dostęp do zdobycia wykształcenia 

zapewni. Szczegółowe warunki realizacji tego zapisu winny być ujęte w ustawie. 

 Obok ustawy zasadniczej, istnieje szereg regulacji, które w sposób szczegółowy 

normują system oświaty w Polsce, jak również wskazują, w jaki sposób zadania 

oświatowe powinny być realizowane na poszczególnych szczeblach. 

 Spośród wielu dokumentów istotnym jest wskazanie ustawy z 2016 roku – 

Prawo Oświatowe, która, w artykule 1, opisuje 23 szczegółowe zadania systemu 

oświaty w Polsce. Są to, między innymi, zapewnienie prawa każdego Polaka do 

kształcenia, w tym prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki właściwej dla ich 

wieku, wspomaganie rodziny w obszarze wychowania, zapewnienie możliwości 

pobierania nauki dla osób niepełnosprawnych, opiekę nad uczniami z deficytami 

fizycznymi i intelektualnymi oraz nad uczniami szczególnie uzdolnionymi czy 

zapewnienie pomocy materialnej dla osób będących w trudnej sytuacji bytowej6. 

 System polskiej oświaty regulowany jest ponadto przez inne akty prawne, w tym 

ustawy normujące działanie samorządów lokalnych. Pełna lista zawiera około 80 

ustaw oraz ponad 130 rozporządzeń.7 Do tego dochodzą jeszcze lokalne regulacje 

prawa wydawane przez samorządy terytorialne różnego szczebla. 

3. Zadania administracji publicznej w obszarze oświaty 

Zgodnie ze wskazaniami Konstytucji i całego szeregu ustaw i rozporządzeń, 

władza publiczna ma obowiązek troszczenia się o realizację zadań oświatowych w 

Polsce. Zadania te rozłożone są na władze funkcjonujące na różnych poziomach 

i realizowane są przez organy administracji publicznej od szczebla centralnego, 

poprzez te, które funkcjonują w samorządzie wojewódzkim i powiatowym a kończąc 

na administracji gminy. Cechą charakterystyczną systemu oświaty w Polsce jest fakt, 

iż jest on zdecentralizowany. Ów proces, polega między innymi na przekazaniu 

uprawnień ze szczebla centralnego na szczebel terytorialny, zwiększeniem autonomii 

                                                           
6 Pełna katalog zadań systemu oświaty w Polsce – patrz: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz.U. 2017 poz. 59). 
7 Pełna lista ustaw i rozporządzeń tworząca regulacje prawa oświatowego dostępne na: Portal Oświatowy – akty 

prawne [online]. Dostępne na: https://www.portaloswiatowy.pl/narzedzia/akty-prawne [cit. 10.02.2018]. 
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szkół czy przekazaniem prowadzenia placówek edukacyjnych do jednostek 

samorządu terytorialnego.8 

Mimo procesu decentralizacji, ciągle bardzo ważną rolę w realizacji zadań 

oświatowych mają organy administracji publicznej. To właśnie na szczeblu centralnym 

formułowany jest ogólny kształt systemu oświaty krajowej poprzez uchwalanie 

poszczególnych ustaw i rozporządzeń. Ważnym elementem w obszarze realizacji 

zadań oświatowych jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, który, 

między innymi kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, 

sprawuje nadzór nad placówkami edukacyjnymi, nadzoruje działalność kuratoriów 

oraz ustala kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. Do zadań ministra należy 

także określenie: zasad zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz kwestii 

związanych z ich awansem zawodowym, podstaw programowych dla poszczególnych 

etapów edukacyjnych, ramowych planów nauczania, zasad organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, organizacji roku szkolnego, sposobu prowadzenie 

przez placówki dokumentacji przebiegu nauczania i działalności opiekuńczo-

wychowawczej oraz warunków organizacji przez placówki działalności krajoznawczej 

i turystycznej. Ważną kwestią jest również dysponowanie środkami budżetowymi na 

finansowanie zadań oświatowych. Środki te – subwencja oświatowa przekazywana 

jest podmiotom realizującym zadania oświatowe.9  

Mówiąc o organach centralnych realizujących zadania oświatowe należy 

wspomnieć również o Kuratorze Oświaty, który powołany jest przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania na wniosek wojewody. Kurator jest więc 

organem zespolonej administracji rządowej a swe zadania i kompetencje wykonuje w 

imieniu wojewody. Do najważniejszych zadań, Kuratora należą: sprawowanie nadzoru 

pedagogicznego, wykonywanie zadań organu wyższego w odwołaniach od decyzji jst, 

realizowanie polityki oświatowej, opracowanie programów wykorzystania środków 

finansowych z budżetu wojewody, organizowanie współzawodnictwa uczniów, 

współdziałanie z OKE w zakresie organizacji egzaminów zewnętrznych, 

współdziałanie z jst w zakresie organizacji bazy oświatowej a także koordynacja 

i nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży.10 

Cechą charakterystyczną polskiej oświaty jest jej zdecentralizowany charakter. 

Dlatego też wiele zadań oświatowych spoczywa na jst.  

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa określa, że 

jednym z zadań tego organu jest prowadzenie działań wspierających podnoszenie 

poziomu wykształcenia obywateli. Ponadto, ustawa wskazuje, że „Samorząd 

                                                           
8 R. Pelczar,R., Wagner, A. 2016. Decentralizacja systemu oświatowego w Polsce w latach 90. XX w. Rola 

samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych (aspekt historyczno-prawny). W: Juśko, E., Wieczorek, 

I. (red.) Wybrane aspekty wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Łódź: 

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, ss. 16-17. 
9 Dz.U. 2017 poz. 59, art. 47 i art. 60; Dz.U. 2017 poz. 2315. 
10 Dz.U. 2017 poz. 59, art. 50-52 
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województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w 

szczególności w zakresie: edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego. 11 

Kolejnym szczeblem terytorialnym w Polsce jest powiat. Także ta jednostka 

samorządu terytorialnego zobowiązana jest do wykonywania zadań oświatowych. 

Ustawa o samorządzie powiatowym mówi, że „Powiat wykonuje określone ustawami 

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) edukacji publicznej”.12 

Ponadto, Ustawa – Prawo oświatowe dodaje, iż zadaniem powiatu jest zakładanie i 

prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół 

ponadgimnazjalnych, w tym integracyjnych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 

sportowego. Powiat może prowadzić zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz biblioteki pedagogiczne. Artykuł 11 wspomnianej ustawy wskazuje, że zadaniem 

oświatowym powiatu jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki a także 

kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej w prowadzonych placówkach, 

zapewnienie dodatkowej nauki języka polskiego dla obcokrajowców i obywateli 

polskich nieznających wystarczająco języka i podlegają obowiązkowi szkolnemu a 

także zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 13 

Ostatnim, ale niezmiernie ważnym szczeblem administracji, która wykonuje 

zadania w obszarze oświaty jest gmina. Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że: 

„Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W 

szczególności zadania własne obejmują sprawy: edukacji publicznej”.14 Natomiast akt 

– Prawo oświatowe dodaje, że zadaniem własnym gminy jest zakładanie i 

prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub 

specjalnymi, przedszkoli integracyjnych lub specjalnych a także szkół podstawowych 

z oddziałami integracyjnymi. Podobnie jak powiat, gmina, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii kuratora oświaty, może prowadzić placówkę doskonalenia zawodowego  

nauczycieli oraz bibliotekę pedagogiczną. Zadaniem oświatowym gminy jest 

zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach i innych instytucjach 

realizujących wychowanie przedszkolne a także zapewnienie dodatkowej i bezpłatnej 

nauki języka polskiego dla polaków i obcokrajowców podlegających obowiązkowi 

szkolnemu a niemającym wystarczających kompetencji językowych.15 

Warto wskazać, że prowadzenie placówek oświatowych na poziomie 

wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowej nakłada na organy 

administracji gminnej wiele dodatkowych obowiązków w sferze finansowania tej 

działalności, w tym kwestie wynagrodzeń kadry nauczycielskiej i pracowników 

niebędących nauczycielami a także w obszarze świadczenia pomocy dla uczniów i ich 

                                                           
11 Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576, art. 11, punkt 2, podpunkt 4 i art. 14, punkt 1, paragraf 1. 
12 Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578, art. 4, punkt 1, podpunkt 1. 
13 Dz.U. 2017 poz. 59, art. 8 punkt 16, art. 8 punkt 23 i art. 11, punkt 2 podpunkt 2 oraz punkt 3. 
14 Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95, art. 7, punkt 8. 
15 Dz.U. 2017 poz. 59, art. 8, punkt 15 i 23-24, art. 11, punkt 2, podpunkt 1 i punkt 3. 
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rodzin – między innymi zapewnienie warunków bezpiecznego dowozu dzieci do 

placówek, zgodnie z obowiązującymi przepisami.16 

Wnioski 

System oświaty w Polsce funkcjonuje w oparciu o  szereg aktów prawnych 

począwszy od Konstytucji, poprzez ustawy i rozporządzenia a na regulacjach 

samorządów lokalnych kończąc. Obecnie, w Polsce funkcjonują dwa równoległe 

systemy - wygaszany pochodzący z lat 90 oraz systematycznie wprowadzany od roku 

szkolnego 2017/18 zreformowany system oświaty. 

System edukacji w Polsce jest zdecentralizowany. Zadania edukacyjne 

i oświatowe wykonywane są przez organy administracji publicznej różnych szczebli. 

System ten formowany, finansowany oraz nadzorowany jest przez organy centralne, 

ale w znacznym zakresie prowadzony i realizowany przez organy administracji 

terytorialnej.  

Analiza systemu od strony prawno-formalnej pokazuje, że funkcjonuje on w 

sposób właściwy oraz zapewnia warunki do zdobycia wykształcenia, Dzieci i młodzież 

są objęci opieką a kształcenie i wychowanie są odpowiednim poziomie.  

Z racji limitów objętościowych, w niniejszym opracowaniu nie zajęto się kwestią 

praktyczną wykonywania zadań oświatowych przez organy administracji publicznej. 

Kontrole wykonywania zadań oświatowych przez poszczególne organy prowadzone 

są przez NIK. Jedna z nich, przeprowadzona w 2015 r., dotyczyła kwestii wykonywania 

zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wnioski pokontrolne 

pokazują poziom realizacji tych zadań. NIK wskazuje, że najczęstsze uchybienia w 

realizacji zadań polegały na: nieokreśleniu sieci publicznych szkół i przedszkoli oraz 

niezakładaniu i nieprowadzeniu przedszkoli i zapewnieniu tam właściwych warunków 

(26%), niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków lokalowych i 

organizacyjnych (60%), udzielaniu dotacji niezgodnie z przepisami dla podmiotów 

prowadzących placówki oświatowe niebędących jst (13%), zmniejszaniu środków na 

kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (40%).17 

W wyniku kontroli NIK wnosi do MEN o: udoskonalenie zasad finansowania 

zadań, określenie standardów, właściwe oszacowanie kosztów, dokonanie pełniejszej 

analizy przepisów dotyczących warunków zatrudniania kadry pedagogicznej i jej 

uelastycznienie. NIK ma też uwagi pokontrolne skierowane do realizatorów zadań 

edukacyjnych, czyli do organów prowadzących i wnosi o: podjecie działań 

prowadzących do nienaruszania zasad organizowania nauki, poprawne udzielania i 

                                                           
16 Por.: R. Pelczar,R., Wagner, A., op. cit. ss. 24-31. 
17 Najwyższa Izba Kontroli. 2015 Wykonywanie wybranych zadań oświatowych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. Informacje o wynikach kontroli. [online]. Dostępne na: 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,10120,vp,12435.pdf [cit. 10.02.2018], s. 11. 
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rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących szkoły, poprawę organizacji 

wychowania przedszkolnego, właściwe finansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, poprawę bazy i wyposażenia sal lekcyjnych, poprawę w obszarze 

sprawozdawczości z realizacji zadań oświatowych.18 

Przedstawione w oparciu o raport NIK uchybienia oraz rekomendacje wskazują, 

że największym problemem jest obszar finansowania, a większość  niedoskonałości i 

błędów w realizacji zadań oświatowych wynika z niewystarczającej ilości środków 

finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań. 

Realizacja zadań oświatowych przez organy administracji publicznej w Polsce 

wymaga poprawy. Sytuacja nie jest zła i generalnie Polacy mają zapewniony dobry 

dostęp do oświaty różnych szczebli. Trzeba jednak jeszcze wiele starań, aby poziom 

realizacji tych zadań uległ poprawie, a najważniejszym elementem naprawczym 

będzie zapewnienie finansowania na odpowiednim poziomie.  
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POLITYKA WOBEC KRYZYSU DEMOGRAFICZNEGO W POLSCE 

POLITICS TOWARDS DEMOGRAPHIC CRISIS IN POLAND 

Iwona Florek 

 

Abstract: 

Kryzys demograficzny w Europie stał się faktem, w szczególności w krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej, które nie są wymarzonym miejscem docelowym 

migrantów zarobkowych. Implikuje to niebezpieczne dla gospodarki konsekwencje, 

takie jak kryzys, a może nawet załamanie systemu emerytalnego i świadczeń 

socjalnych, systemu opieki zdrowotnej. Politycy rządzący krajem muszą 

zaprojektować i wdrożyć takie instrumenty, które będą przeciwdziałać negatywnym 

skutkom kryzysu demograficznego. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie oraz analiza danych statystycznych 

dotyczących demografii w Polsce w połączeniu z danymi dotyczącymi rynku pracy, 

czyli poziomu zatrudnienia itp. Następnie zostaną przedstawione narzędzia polityki 

oraz wytyczne mające na celu przeciwdziałać kryzysowi demograficznemu. 

The demographic crisis in Europe has become a reality, especially in the Central 

and Eastern Europe countries, which are not the dream destination for economic 

migrants. This implies dangerous consequences for the economy, such as the crisis, 

and perhaps even the collapse of the pension system and social benefits, and the 

health care system. Politicians in charge of the country must design and implement 

such instruments that will counteract the negative effects of the demographic crisis. 

The aim of this work is to present and analyze statistical data on demographics 

in Poland in combination with data on the labor market, i.e. the level of employment 

etc. Next, the author will present policy tools and guidelines to counteract the 

demographic crisis. 

Keywords: kryzys demograficzny, rynek pracy, zatrudnienie, system emertytalny 

demographic crisis, labor market, employment, pension system 
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1. Wstęp 

 

Nigdy dotąd w historii nie odnotowano tak gwałtownego procesu starzenia się 

społeczeństw jak w XXI wieku. Tzw. „ageizm” jest głównie odczuwany w Europie i tu 

będą obserwowane najbardziej drastyczne skutki tych zmian. Przeobrażenia w 

strukturze demograficznej są wynikiem zmian społecznych, modelu rodziny, zmiany 

priorytetów i sposobu myślenia młodych ludzi, co skutkuje zmniejszeniem dzietności 

oraz wydłużanie się przewidywanej długości życia. Ta druga warunkowana jest przez 

lepszy dostęp do usług medycznych i jego szerszego wachlarza oraz zwiększeniem 

jakości życia. Natomiast zmniejszenie dzietności jest uwarunkowane zmianą wzorca 

płodności: kobiety częściej decydują się na bezdzietność, opóźniają wiek rodzenia 

pierwszego dziecka (średni wiek urodzenia pierwszego dziecka 1990 wynosił 23 lata, 

w 2016 roku 27,8), a także – co istotne– rzadziej podejmują decyzję o urodzeniu 

drugiego dziecka i kolejnych. Zmieniły się też kwestie związane z małżeńskością: wiele 

jest związków nieformalnych, małżeństwa są zawierane w późniejszym wieku, większa 

jest też liczba rozwodów przy zmniejszonej liczbie ponownych małżeństw. 

Wymienione powyżej procesy sprawiają, że wraz z sukcesywnym zmniejszaniem się 

odsetka ludzi młodych będzie następował szybki wzrost odsetka ludzi starszych.1 

Istnieją trzy czynniki definiujące populację: 

- Tendencje w płodności, 

- Tendencje w przewidywanej długości życia, 

- Tendencje w migracji. 

W krajach uprzemysłowionych całkowity współczynnik płodności (TFR) jest 

wskaźnikiem demograficznym, który pokazuje przewidywaną liczbę dzieci, w 

przeliczeniu na jedną kobietę. Instytut Maxa Plancka obliczył, że jeśli wskaźnik ten 

będzie wynosił przynajmniej 2,1 populacja będzie stabilna. Przyjmuje się, że 

współczynnik dzietności 2,1 zapewnia prostą zastępowalność pokoleń, to znaczy 

średnią liczbę dzieci na kobietę wymaganą do utrzymania stałej wielkości populacji w 

przypadku braku migracji do miejsca zamieszkania. Wartość jest minimalnie powyżej 

dwóch dzieci na dwoje rodziców, ponieważ nie wszystkie dzieci dożyją do dorosłości. 

W Polsce współczynnik płodności jest znacznie poniżej wskaźnika minimalnego i 

wynosił w 2015 roku 1,32. Oznacza to, że kobiety nie chcą rodzić dużej ilości dzieci. 

                                                           
1 Kiełkowska M. (2013) Rynek pracy wobec zmian demograficznych, 5. 
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Wykres 1: Współczynnik płodności kobiet w Polsce w latach 1968-2015 

Źródło: World Development Indicators 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators&preview=on 

 

Od wielu lat odnotowuje się także ujemny przyrost naturalny, co oznacza większą ilość 

zgonów niż urodzeń.  

 

 

Wykres 2: Przyrost naturalny w Polsce w latach 1968-2015 

Źródło: World Development Indicators 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators&preview=on 

 

Dane te są alarmujące, gdyż oznaczają powolne wyludnianie się kraju wraz ze 

wzrostem odsetku ludzi starych. Wg danych Głównego Urzedu Statystycznego liczba 

ludności w Polsce w 2050 roku spadnie o 3,15 milionów i wyniesie poniżej 35 milionów. 

W perspektywie najbliższych dwudziestu kilku lat GUS spodziewa się także znacznego 

wzrostu liczby zgonów.2  

                                                           
2 GUS za http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/liczba-urodzen-rosnie-ale-przyrost-naturalny-nadal-na-minusie-
gus,743054.html 
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Wykres 3: Przewidywana długość życia w Polsce 1967 – 2015 

Źródło: World Development Indicators 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators&preview=on 

 

Na strukturę ludności Polski po 2004 roku, czyli po akcesji do UE ma wpływ 

masowa migracja. Na stałe poza granicami kraju żyje ok. 2 mln osób wg szacunków 

GUS. Są to najczęściej ludzie młodzi, którzy wyjeżdżając uszczuplają zasoby osób w 

wieku produkcyjnym. Ponadto, nadal znaczna część polskiego społeczeństwa 

rozważa emigrację, czy to w celach zarobkowych czy edukacyjnych a w konsekwencji 

osiedli się w innych krajach na dłużej lub na zawsze, pogłębiając niekorzystną sytuację 

demograficzną w kraju.3 

 

Wykres 4: Migracja netto w Polsce 1967 – 2015 

Źródło: World Development Indicators 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators&preview=on 

 

Wobec tak przedstawionych danych możemy mówić, że stoimy na skraju kryzysu 

demograficznego, który w języku potocznym jest określeniem różnych sytuacji, których 

                                                           
3 Okólski M., Kaczmarczyk P., Przyszłość demograficzna Polski, Opinie i Rekomendacje OBMF 
Nr 1/2013, s.2. 
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wspólnym mianownikiem jest aspekt zagrożenia,4 w tym przypadku zagrożenia dla 

ciągłości rozwoju kraju. 

2. Polityka wobec zmian demograficznych 

 

Pedro Passos Coelho premier Portugalii – kraju, w którym wg Eurostatu do 2050 r. 

będzie mieszkać najmniej dzieci (zaledwie 11,5% populacji będzie poniżej 15 roku 

życia) –zaapelował do instytucji Unii Europejskiej, aby uczynić priorytetem politykę 

„nadrabiania zaległości urodzeniowych w ciągu najbliższych pięciu lat. Ta kwestia ma 

wymiar nie tylko narodowy, krajowy.” Wskazał przy tym na najważniejsze kierunki 

zmian, w jakim powinna pójść polityka proludnościowa tj. prawo pracy i „sposób 

organizacji życia miejskiego”.5  

Współczynnik przyrostu naturalnego na wsi jest wyższy niż w mieście. W 2016 r. w 

miastach odnotowano ubytek naturalny na poziomie -0,5 prom., a na terenach 

wiejskich dodatni przyrost naturalny wyniósł 0,3 prom wg doniesień Głównego Urzędu 

Statystycznego.  

2.1 Polityka rodzinna 

Polityka rodzinna określana jest jako wszystkie działania sprzyjające 

powstawaniu rodzin, ich rozwojowi i wypełnianiu przez nie społecznie ważnych zadań. 

Działania te mogą być skierowane bezpośrednio do rodziny (polityka rodzinna 

explicite) lub mogą ją wspierać w sposób pośredni (polityka rodzinna implicite) przy 

wykorzystaniu narzędzi innych polityk.6 

Program Rodzina 500+ został wprowadzony ustawą w 2016. Wprowadzono w 

nim narzędzie polityki społecznej najdroższe w historii III RP - świadczenie 

wychowawcze w wysokości 500 złotych miesięcznie przysługujące bez kryterium 

dochodowego na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia oraz 

na pierwsze dziecko w rodzinach, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę nie 

przekracza 800 złotych (lub 1200  złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego). 

W 2016 roku do świadczenia uprawnionych będzie około 3,8 miliona dzieci 

wychowujących się w około 2,7 miliona rodzin, a więc łącznie 63% rodzin z 

niepełnoletnimi dziećmi.7 

                                                           
4 Roman Ł., Rzeczywistość kryzysu we współczesnych uwarunkowaniach polityczno-militarnych, Journam of 

Modern Science 1/2016, vol 28, Józefów 2016, s. 369-388. 
5 Kassam A., Scammell R., Connolly K., Orange R., Willsher K., Ratcliffe R., Europe needs many more babies to 

avert a population disaster, The Guardian, 23 sierpnień 2015, 

https://www.theguardian.com/world/2015/aug/23/baby-crisis-europe-brink-depopulation-disaster [dostęp: 

03.02.2018] 
6 Balcerzak-Paradowska B. (2004), Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Warszawa. 
7 Gromada A., Rodzina 500+ jako polityka publiczna, 2017, Instytut Studiów Zaawansowanych Warszawa. 
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Pomimo tak wielkiego wsparcia dla rodzin (eksperci wskazują, że osoby 

samotnie wychowujący dziecko mają utrudniony dostęp do tego świadczenia) program 

nie wpłynął znacząco na wzrost dzietności, czego spodziewali się rządzący. Zmiana 

trendu dotycząca liczby urodzeń rozpoczęła się w drugiej połowie 2016 roku. Może to 

sugerować, że w podjęciu decyzji o posiadaniu potomstwa Polakom pomógł program 

Rodzina 500+. Jednak wtedy istniał on dopiero od trzech miesięcy.8 

Bardzie pesymistyczni ekonomiści krytykują program określając go mianem 

„złodziejstwa”: „Rozdając 500 zł kosztem powiększania ogromnego długu publicznego, 

okradamy przyszłe pokolenia. Te dzieciaki, gdy dorosną i odziedziczą zadłużony kraj, 

pokażą w przyszłości dziadkom środkowy palec i wyemigrują”.9 

Kolejnym narzędziem polityki prorodzinnej, a właściwie wcześniejszym, gdyż 

wprowadzonym w 2006 roku jest jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, tzw. 

„becikowe” . W 2011 roku przeprowadzono badanie na temat wpływu tego narzędzia 

na dzietność. I tu także nie zaobserwowano pozytywnego wpływu. „Nieco ponad 

połowa badanych (56,6%) uważa tzw. „becikowe” jako generalnie dobre rozwiązanie, 

ale niewystarczające do tego, by zachęcić kobiety do posiadania dzieci. Właściwie 

jedyną zaletą tego rozwiązania jest fakt, że stanowi ono wsparcie finansowe 

pozwalające zaspokoić pierwsze potrzeby noworodka. Natomiast pozostała część 

badanych (42,1%) uważa tzw. „becikowe” nie tylko za działanie niewystarczające do 

zmiany postaw prokreacyjnych, ale także za działanie niedobre, nieposiadające 

żadnych zalet.10 

2.2 Prawo pracy i system emerytalny 

Praca i godne wynagrodzenie, a następnie godna emerytura są determinantem 

bezpieczeństwa i zaspokojenia potrzeb człowieka.11  

W Polsce współistnieją obecnie dwa typy systemów emerytalnych: system o 

zdefiniowanym świadczeniu, system o zdefiniowanej składce. 

W nowym, działającym od 1999 r., systemie emerytalnym zmniejszyła się rola 

państwa w zabezpieczeniu dochodów na starość, poprzez ograniczenie roli filaru 

repartycyjnego oraz rozszerzenie filaru kapitałowego, opartego o prywatne instytucje 

finansowe, jakimi są Powszechne Towarzystwa Emerytalne, zarządzające otwartymi 

funduszami emerytalnymi (OFE). 

                                                           
8 https://www.bankier.pl/wiadomosc/GUS-Wzrost-urodzen-nie-pomaga-Polakow-wciaz-ubywa-7506745.html 
9 http://forsal.pl/artykuly/937843,prokurat-program-500-plus-to-powod-do-wstydu-przerazajace-ze-popiera-go-80-
proc-polakow.html 
10 Marciniak D. Wpływ „becikowego” na zachowania prokreacyjne, Pedagogika rodziny, nr 1(2)/2011, ss.159-170. 
11 Szejniuk A., Praca determinantem zaspokajania potrzeb człowieka w świetle nowej rzeczywistości, [w:] Ura E., 
Sitek B., Graca T. (red.) Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, Józefów, 2017 s. 203-
218. 
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Mówiąc o starzeniu się polskiego społeczeństwa trzeba myśleć o 

konsekwencjach, które ten proces ze sobą niesie. Jeśli nie wydłuży się radykalnie 

okresu aktywności zawodowej Polaków, to utrzymanie w nowym systemie 

emerytalnym relacji średniej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia na obecnym 

poziomie (59%) będzie wymagało za jakiś czas podniesienia składki emerytalnej 

powyżej 30% (obecnie wynosi ona 19,52%). Gdyby składka się nie zmieniła, wtedy 

wysokość świadczenia emerytalnego stanowiłaby w najlepszym razie około 30% 

ostatniej płacy, a więc zmniejszyłaby się o prawie połowę. Aby przy niezmienionej 

składce utrzymać relację emerytury do ostatniej płacy na obecnym poziomie, Polacy 

musieliby pracować przynajmniej o 6 lat dłużej niż obecnie. Wydłużenie trwania życia 

ludzkiego sprawiło, że mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w 2005 r. będzie 

otrzymywał świadczenie przez średnio 21,7 lat, zaś kobieta – przez 29,4 lat. Musi to 

rodzić pytanie o wysokość świadczenia emerytalnego takiej osoby. Tak znaczny 

wzrost trwania okresu pobierania świadczeń (kiedyś było to średnio ok. 10 lat) – w 

warunkach nowego systemu emerytalnego, w którym wysokość świadczenia będzie 

uzależniona od szacowanego okresu dalszego życia – obniża wysokość świadczenia 

o kilkanaście procent. Stanowi to kolejną przesłankę do zachęcania Polek i Polaków 

do jak najdłuższego pozostawania na rynku pracy. Jeśli obecna sytuacja nie zmieni 

się, to za jakiś czas nie będzie komu pracować na świadczenia emerytalne tych, którzy 

będą mieli do nich słuszne roszczenia. Nastąpi wtedy załamanie systemu emerytur. 

Reforma emerytalna z 1999 r. miała na celu opanowanie rosnących wydatków na 

emerytury i renty, które na skutek różnych rozwiązań związanych z procesem 

transformacji ustrojowej (łagodzenie kryzysu rynku pracy, hojna waloryzacja 

świadczeń, polityczne obawy przed odebraniem starych przywilejów) utrudniały 

racjonalną politykę w sferze finansów publicznych.12  

W takiej sytuacji rządzący od 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość podjęło bardzo 

kosztowną, ale i populistyczną decyzję o ponownym obniżeniu wieku emerytalnego z 

67 lat do 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Ponadto jeszcze w 2014 roku zrezygnowano 

z obowiązkowego uczestnictwa w OFE. 

Jednocześnie przekonywano Polaków, że ZUS-owi grozi bankructwo. Pojawiły 

się też opinie, że wobec nieuniknionego wzrostu w przyszłości obciążeń finansowych 

osób młodych, mogą one w pewnym momencie odmówić dalszego finansowania 

emerytur swoich rodziców i dziadków i zerwać w ten sposób niepisaną umowę 

międzypokoleniową, będącą podstawą systemu repartycyjnego. W takiej sytuacji 

starsze pokolenie pozostałoby bez środków do życia. Rozwiązaniem miałoby być 

stopniowe przechodzenie na system kapitałowy, w którym każdy odkłada pieniądze na 

własną emeryturę.  

Paradoksalnie, systemy emerytalne i gwarantowane przez nie świadczenia 

miały i mają nadal negatywny wpływ na poziom urodzeń. Pewność świadczeń i 

                                                           
12 Sitek P., Wybrane aspekty kryzysów finansowych, [w:] Prawo bezpieczeństwa finansowego, Warszawa 2016, 
s. 73-96 
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konieczność przeznaczania pewnej części bieżących dochodów na ich pokrycie 

ograniczały szanse na utrzymanie i wychowanie dużej liczby dzieci. Z drugiej strony, 

dzieci nie były już konieczne dla zabezpieczenia bytu rodziców i dziadków na starość. 

Można powiedzieć, że ochrona ubezpieczeniowa wprowadzona przez państwo stała 

się jedną z przyczyn zmiany modelu rodziny i przyczyniła się do spadku liczby urodzeń.  

Finansowanie emerytur, a także opieki zdrowotnej i długoterminowej dla 

rosnącej rzeszy ludności w wieku emerytalnym wymaga potężnych środków, które są 

potrzebne także na finansowanie wielu innych celów, m.in. modernizacyjnych, 

infrastrukturalnych oraz tych adresowanych do młodszego pokolenia. Do rządzących 

Polską należy podjęcie odważnych decyzji, które w dłuższej perspektywie czasowej 

powinny łagodzić skutki niekorzystnych dla gospodarki kraju zmian 

demograficznych.13  

2.3 Polityka migracyjna 

W tak zarysowanej sytuacji demograficznej logicznym nasuwa się 

„zaopatrywanie się“ w pracowników spoza kraju. Jest kwestią do rozstrzygnięcia czy 

Polska chce jedynie przyjmować pracowników na okres zatrudnienia czy chce im 

umożliwić dalsze funkcjonowanie w kraju na zasadach udzielonego obywatelstwa lub 

karty pobytu lub rezydenta. 

Zauważa się, że w dłuższym czasie migracja zastępcza czyli tzw. „replacement 

migration“ nie zda egzaminu, gdyż imigranci również się starzeją, co w dłuższej 

perspektywie oznacza dodatkowe obciążenie dla systemu emerytalnego.  

Jest jednak druga strona zatrudniania obcokrajowców. Gdy w grę wchodzą 

kwalifikacje lub właśnie ich brak pracownicy migracji zastępczej mogą wypełnić lukę w 

zatrudnieniu do prac, które są postrzegane jako gorsze, których nie chce podejmować 

lokalna siła robocza. Zjawisko to nazywa się „social labeling“.  

Ponadto, wdraża się coraz nowsze metody zapewniania bezpieczeństwa co 

wydłuża procedury. Elementem polityki imigracyjnej jest wdrażanie nowych 

technologii, w tym w szczególności biometrii, w systemie ochrony granic.14 

Negatywny wpływ na sytuację na polskim rynku pracy (a szczególnie jego 

wybranych segmentach) miało w niezwykle krótkim okresie odcięcie go od znaczącego 

napływu czasowych emigrantów zarobkowych ze Wschodu, co nastąpiło w wyniku 

wprowadzenia wiz dla obywateli pastw spoza UE, zwłaszcza Ukrainy. Popyt na ich 

prace w Polsce był jednak tak silny, że szybko (bo już w drugim kwartale roku 2004) 

                                                           
13 https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/15/plik/ot-601.pdf 
14 Krassowski K., Identyfikacja biometryczna – nasz przyjaciel czy wróg ? [w:] Studia Prawnoustrojowe Nr 23 ( 
2014 ), Olsztyn 2014, s. 189-202. 
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przekroczenia granicy przez naszych wschodnich sąsiadów osiągnęły poziom 

obserwowany przed wprowadzeniem ruchu wizowego.15  

3. Podsumowanie 

 

Pomimo, że sytuacja w Polsce jest zła I będzie dramatyczna, rządzący zdają się 

nie zauważać problemu. Działania populistyczne, bo tak należy nazwać aktualną 

politykę prorodzinną z flagowym programem 500+ oraz zasiłkiem „becikowym” nie 

wpływają na zwiększenie dzietności kobiet, a jedynie „wpompowują” pieniądze do 

gospodarki, w celu poprawy aktualnej sytuacji ekonomicznej kraju.  

Sytuacja skomplikowała się znacznie po kolejnym populistycznym działaniu rządu, 

jakim było ponowne obniżenie wieku emerytalnego.  

Państwo zdaje się też nie posiadać spójnej wizji polityki migracyjnej, tak aby 

zachęcić obcokrajowców nie tylko do przyjazdu do naszego kraju, ale także osiedlenia 

się.  
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VÝZNAM SPOLUPRÁCE A VZŤAHY MEDZI MESTOM A JEHO 

OKOLÍM V RÁMCI FUNKČNÉHO MESTSKÉHO REGIÓNU 

THE IMPORTANCE OF COOPERATION AND THE RELATIONSHIP 

BETWEEN THE CITY AND ITS SURROUNDINGS WITHIN A 

FUNCTIONAL CITY REGION 

Veronika Šafárová 

Abstract:  

The city, together with the surrounding area, forms an integrated spatial, residential 

and socio-economic entity that creates the conditions for its inhabitants to satisfy their 

needs. Partnership and cooperation between the city and surrounding communities is 

now a necessary prerequisite for development and, at the same time, determines the 

quality of life of its inhabitants. As a result of the external and internal challenges 

currently faced by cities, the concepts underlining the need of cooperation between 

cities and their hinterland. In this context, the contribution is focused on the functional 

urban regions/ metropolitan regions, which is based on the exploration of relationships 

and cooperation between the city and its surroundings. 

Keywords: cooperation, functional city region, metropolitan region, Budapest 

metropolitan region 

Úvod  

V rámci sídelnej štruktúry možno mestá považovať za prirodzené centrá rozvoja, 

ktoré zároveň plnia funkciu akcelerátora aj pre rozvoj územia, ktoré ich obklopuje. 

Medzi mestom a jeho okolím možno identifikovať väzby rôzneho druhu- či už 

ekonomické, administratívne, väzby v oblasti školstva, zdravotnej starostlivosti, 

rekreácie a pod. Partnerstvo a spolupráca medzi mestom a okolitými obcami sa v 

súčasnosti stáva nevyhnutným predpokladom rozvoja a zároveň determinuje kvalitu 

života jeho obyvateľov. V dôsledku vonkajších a vnútorných výziev, ktorým musia v 

súčasnosti čeliť mestá, sa do popredia dostávajú koncepcie zdôrazňujúce potrebu 

prehlbovania spolupráce miest a ich okolia. Príspevok je v tejto súvislosti zameraný na 

koncepciu tzv. funkčných mestských regiónov, resp. metropolitných regiónov, ktorá je 

založená práve na skúmaní vzťahov a kooperácie medzi mestom a jeho zázemím. 

 

1. Význam miest vo vzťahu k ich okoliu  
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V celosvetovom meradle žije v súčasnosti približne 54,5 % obyvateľstva práve 

v mestách1, pričom v mestských oblastiach sa zároveň prirodzene viac koncentrujú aj 

ekonomické aktivity. Význam miest v rámci sídelnej štruktúry je nepopierateľný 

a mestá sa tak súčasne dostávajú do pozície centier rozvoja, a to nielen svojho 

širšieho územia, ale zároveň podnecujú dynamiku rozvoja regiónov a krajín.  

V podmienkach Slovenskej republiky je v súčasnosti evidovaných 2933 obcí 

(vrátane mestských častí Bratislavy- 17, a Košíc- 21), pričom z uvedeného počtu je 

140 mestami.2 

Mestá možno považovať za spoločenské, ekonomické, administratívne 

a kultúrne jednotky, ktoré plnia viaceré funkcie nielen pre vlastných obyvateľov3. To, 

že mesto je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom a zabezpečuje 

služby aj pre obyvateľov okolitých obcí, nevyplýva len zo samotnej podstaty existencie 

miest, ale v podmienkach Slovenskej republiky to zároveň predstavuje jedny z 

taxatívne vymedzených podmienok ustanovených v § 22 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, bez ktorých by obec ani 

nemohla disponovať štatútom mesta.  

Mestá teda v priestore neexistujú izolovane, ale spolu s okolitým vidieckym 

priestorom tvoria integrovaný priestorový, sídelný a socioekonomický celok, ktorý 

vytvára pre jeho obyvateľov podmienky pre všestranné uspokojovanie ich potrieb. 

Uvedené poukazuje na existenciu rôznych väzieb a vzťahov medzi týmito sídelnými 

jednotkami.  

Ekonomické činnosti mesta slúžia na jednej strane samotnému mestu, avšak 

na strane druhej, aj iným sídlam, mestám a oblastiam. Ide napríklad o výrobu, 

obchodné a kultúrne väzby, o pozíciu mesta ako zdroja a distribútora informácii, ako 

aj technického, kultúrneho a spoločenského pokroku. V tomto kontexte mestá plnia 

dve základné funkcie: mestotvorné a mestoobslužné4. 

Mestotvorné funkcie (exogénne alebo obchodovateľné) spočívajú v 

produkovaní tovarov a poskytovaní služieb nie pre vnútromestskú potrebu, ale pre iné 

územia- pre iné mestá, oblasti, pre okolie mesta. Ide napr. o priemyselnú výrobu, 

dopravu, verejnú správu, veľkoobchod, vedu a výskum, bankovníctvo, školstvo, 

zdravotníctvo a pod., pričom tieto aktivity prinášajú kúpnu silu obyvateľom mesta a 

predstavujú príjmy mesta zvonku. Ide tak o rozhodujúci činiteľ existencie a rozvoja 

mesta. Od týchto činností závisí následne druhá kategória, a to mestoobslužné funkcie 

(označované aj ako doplnkové, endogénne), ktoré sú tvorené činnosťami slúžiacimi na 

uspokojenie vnútromestských potrieb. Ide teda o tovary a služby, ktoré sú poskytované 

                                                           
1 UNITED NATIONS. 2016. The World’s Cities in 2016. Data booklet. ISBN 978-92-1-151549-7 
2 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2018. Veľkostné skupiny obcí SR [online] [cit. 05.02.2018] 

Dostupné na: http://datacube.statistics.sk  
3 RUČINSKÁ, S., PUTNOKIOVÁ, V. 2016. Funkční městské regiony a jejich význam. In: PAVLÍK, M. et al., 2016. 

Podpora lokální ekonomiky aneb využití skrytých potenciálů v regionech. Wolters Kluwer, 226 s. ISBN 978-80-

7552-390-7. 
4 RUČINSKÁ, S. a kol. 2017. Funkčný mestský región ako prístup rozvoja a spravovania územia. Košice: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. 166 s. ISBN 978-80-8152-578-0 

http://datacube.statistics.sk/
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obyvateľom vlastného mesta a ich rozsah závisí od veľkosti mesta. Rozvoj týchto 

činností je zároveň determinovaný rozvojom mestotvorných funkcií.5 6 

 

Problematickou sa však javí skutočnosť, že chápanie a definície pojmu „mesto“ 

sú z mnohých hľadísk nejednotné, čo sa týka nielen rôzneho pohľadu urbanistov, 

politológov, ekonómov či sociológov, ale aj odlišných názorov a prístupov k jeho 

vymedzeniu v jednotlivých krajinách. 

Doposiaľ neexistujú štandardizované medzinárodne uznávané kritéria pre 

delimitáciu hraníc mesta a pre dané mesto sa často objavujú rôzne odlišné 

vymedzenia ich hraníc. Vo všeobecnosti možno podľa príručky The World’s Cities7 

identifikovať tri základné prístupy ku definovaniu a vymedzeniu mesta: 

• prvá definícia, niekedy označovaná ako „samotné mesto“ (v angl. „city proper“) 

vymedzuje mesto výlučne podľa jeho administratívnych (správnych) hraníc, pričom je 

nutné konštatovať, že vo všeobecnosti ide o najklasickejší prístup; 

• druhý prístup, nazývaný „mestská aglomerácia“ (v angl. „urban agglomeration“), 

vymedzuje hranice mesta tak, že k samotnému mestu pričleňuje aj priľahlú mestskú 

oblasť alebo zastavanú zónu; 

• tretí koncept mesta označovaný ako „metropolitná oblasť“ (v angl. „metropolitan 

area“), delimituje hranice podľa stupňa ekonomickej a sociálnej prepojenosti priľahlých 

oblastí a identifikovania vzájomnej prepojenosti obchodu alebo dochádzkových 

vzorcov. 

Výber definičného kritéria pre určenie hraníc mesta je podstatným najmä z hľadiska 

určovania veľkosti populácie. Markantný rozdiel v počte obyvateľov z hľadiska 

zvoleného prístupu k ohraničeniu mesta je možné vidieť na príklade kanadského 

Toronta, kde  žilo podľa cenzu z roku 2011, v „samotnom meste“ 2,6 mil. rezidentov, 

pričom populácia v okolitej „mestskej aglomerácii“ bola takmer dvojnásobne 

početnejšia (5,1 mil. obyvateľov) a populácia v rámci „metropolitnej oblasti“ bola 

dokonca na úrovni 5,6 mil. obyvateľov. Z hľadiska spravovania územia, má teda 

identifikovanie a voľba definičného kritéria signifikantný význam. 

 Do centra pozornosti sa tak dostávajú prístupy, ktoré „prekračujú“ 

administratívne hranice, skúmajú mestá v širších súvislostiach a zohľadňujú vzťahy 

a väzby na ich bezprostredné okolie.  

V tomto kontexte vytvorili EÚ a OECD v roku 2011 spoločnú definíciu 

dochádzkovej zóny mesta, čím došlo k vymedzeniu tzv. funkčných mestských oblastí 

(Functional Urban Areas)8. Následne boli dokumentom OECD zadefinované funkčné 

mestské oblasti podľa počtu obyvateľov, klasifikujúc ich do štyroch základných skupín: 

malé mestské oblasti (small urban areas) s populáciou pod 200 000 obyvateľov; 

stredne veľké mestské oblasti (medium-sized urban areas) s počtom obyvateľov medzi 

                                                           
5 VENABLES, A. J., 2017. Breaking into Tradables: Urban Form and Urban Function in a Developing City. Policy 
Research Working Paper; No. 7950. World Bank, Washington, DC.  
6 WOKOUN, R., P. MATES, KADEŘÁBKOVÁ et al., 2011. Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2011. 474 s. ISBN 978-80-7380-304-9. 
7 UNITED NATIONS. 2016. The World’s Cities in 2016. Data booklet. ISBN 978-92-1-151549-7 
8 DIJKSTRA, L., POELMAN, H. 2014. A harmonised definition of cities and rural areas: the new degree of 
urbanisation. In: Regional Working Paper 2014, Regional and Urban Policy. 
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200 000 a 500 000; metropolitné oblasti (metropolitan areas) s populáciou od 500 000 

do 1,5 milióna obyvateľov; a veľké metropolitné oblasti (large metropolitan areas) 

s populáciou vyššou ako 1,5 milióna9. Spoločná metodológia tak umožnila 

medziregionálne porovnávanie veľkostne podobných funkčných mestských oblastí 

naprieč jednotlivými krajinami.  

2. Funkčné mestské regióny 

Vzhľadom na skutočnosť, že každodenné spoločensko-hospodárske procesy 

a aktivity väčšiny obyvateľstva neprebiehajú iba v rámci vymedzených 

administratívnych štruktúr, z uvedených dôvodov sa objavujú požiadavky na nové 

flexibilnejšie formy správy územia, ktoré by zohľadňovali prirodzené väzby a význam 

miest v rámci existujúcej sídelnej štruktúry.  

V súvislosti s požiadavkami funkčnosti a funkciami, ktoré plnia mestá ako 

kľúčové sídelné jednotky vo vzťahu k územiu, ktoré ich obklopuje, možno hovoriť o 

špecifickej kategórii regiónov, a to funkčných mestských regiónoch. Tento typ regiónov 

je možné vymedziť na základe interakcií medzi mestom a jeho okolím, pričom mesto 

tvorí jadro regiónu a je spojené so svojim obvodom (zázemím) sieťou väzieb rôzneho 

druhu, ktorých intenzita klesá s rastúcou vzdialenosťou od jadra10. 

Čo sa týka spolupráce miest a obcí v rámci funkčného mestského regiónu, je 

možné identifikovať viaceré oblasti, v ktorých môžu obce (a následne aj verejný a 

súkromný sektor) spolupracovať a tým podporiť rast územia ako celku: 

• podpora hospodárstva (napr. spolupráca v odvetviach, umiestňovanie 

podnikov, využitie endogénneho potenciálu územia), 

• vedomostná spoločnosť (napr. rozvoj IKT technológií, internetové portály a 

ďalšie opatrenia na zdieľanie vedomostí), 

• spoločné verejné politiky v rozsahu kompetencií obcí (napr. sociálne služby, 

regionálne školstvo), 

• udržateľnosť dopravy (napr. vytvorenie spoločného dopravného konceptu, 

spoločná cenová politika), 

• vytvorenie a udržanie vysokej kvality života a životného prostredia (napr. zelené 

plochy, opatrovanie, zariadenia voľného času, kultúra, odpadové hospodárstvo, 

protipovodňové opatrenia), 

• udržateľný rozvoj osídlenia (napr. spoločný postup pri využívaní územia, 

transparentnosť a koordinácia miestnych a regionálnych rozvojových plánov, 

využívanie pôdy), 

                                                           
9 OECD. 2013. Definition of Functional Urban Areas (FUA) for the OECD metropolitan database [online] [cit. 

05.02.2018] Dostupné na:   https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Definition-of-Functional-Urban-Areas-for-the-

OECD-metropolitan-database.pdf 
10 BEZÁK, A. 2014. Niekoľko predbežných úvah o vnútornej štruktúre funkčných mestských regiónov na 

Slovensku. In: Acta geographica universitatis comenianae. Vol. 58, No. 2, Bratislava: Univerzita Komenského. 

2014, s. 123-130. ISSN 1338-6034. 

https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Definition-of-Functional-Urban-Areas-for-the-OECD-metropolitan-database.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Definition-of-Functional-Urban-Areas-for-the-OECD-metropolitan-database.pdf
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• spoločný marketing (budovanie identity a spolupatričnosti k mestskému 

regiónu, pozície regiónu v národnej a medzinárodnej konkurencii).11 

 

3. Metropolitné regióny 

 

S koncepciou funkčných mestských regiónov úzko súvisia aj tzv. metropolitné 

regióny (resp. oblasti), taktiež tvorené vzájomne prepojeným jadrovým mestom a jeho 

zázemím, avšak v tomto prípade ide o vysoko urbanizované územia. Podľa klasifikácie 

funkčných mestských oblastí podľa veľkosti populácie od OECD, ktorú sme už 

uvádzali, predstavujú metropolitné regióny kategóriu mestských regiónov s populáciou 

od 500 000 do 1,5 mil. obyvateľov.  

Metropolitné regióny sú vo všeobecnosti považované za najvyspelejšie regióny, 

ktoré sú vo svojich krajinách nositeľmi rozvoja konkurencieschopnosti a sú 

charakterizované predovšetkým vysokým inovačným potenciálom a silnou 

hospodárskou, sociálnou a inštitucionálnou spoluprácou12. 

Metropolitné regióny tak predstavujú novú priestorovo-administratívnu 

kategóriu, ktorá vznikla ako výsledok procesov "bottom-up" (zdola nahor). Najmä v 

Nemecku však pojem metropolitný región nadobudol hlavne politický rozmer 

prostredníctvom iniciatív a zmluvných dohôd federálnej vlády, federálnych štátov a 

lokálnych autorít. Tento koncept predstavuje dobrovoľné lokálne združenia a 

spoluprácu regiónov (resp. medzi regiónmi) zameranú na problematiku 

samoorganizácie a spravovania, tvorbu rozvojových stratégii a realizáciu spoločných 

projektov. 

Príklad silnej inštitucionálnej formy spolupráce môžu predstavovať napr. 

osobitné územno-správne celky vytvorené v hraniciach mestských (metropolitných) 

regiónov v Nemecku, konkrétne napr. Frankfurt/Rhein-Main a Region Stuttgart, ktoré 

riadia kľúčové otázky rozvoja regiónu. Charakteristická je úzka spolupráca 

súkromného sektora a odborníkov z vedeckej sféry s lokálnymi a federálnymi 

autoritami, ako aj federálnou vládou, pričom ku kooperácii dochádza najmä vo 

vedecko-výskumnej, ekonomickej či kultúrnej oblasti. Členmi sú mestá a obce regiónu 

a charakteristickým prvkom je silné prepojenie priemyslu, obchodu a spoločnosti 

pomocou rôznych iniciatív a projektov, ktoré v značnej miere prispievajú k zlepšeniu 

situácie- najmä v oblasti bývania, regionálnej dopravy, regionálnej koncepcie 

hospodárstva a pod. Kým Frankfurt/Rhein-Main funguje na báze regionálneho zväzu, 

Region Stuttgart má charakter združenia, ktoré je tvorené mestom Stuttgart a piatimi 

priľahlými okresmi a medzi jeho úlohy patrí napr. regionálne plánovanie, ekonomický 

rozvoj, turistický marketing, plánovanie verejnej dopravy, prevádzkovanie S-Bahn a 

                                                           
11 NIŽŇANSKÝ, V., RUČINSKÁ, S.  2015. Spolupráca obcí v mestskom regióne (Súhrnná správa projektu). Únia 
miest Slovenska. 72 s. ISBN 978-80-972006-2-6. 
12 ČERNÁKOVÁ, V. 2012. Univerzálne kritéria hodnotenia ekonomickej úrovne regiónov. In: Regionální studia, 
Vol. 6, no. 1, 2012, p. 24-37. ISSN 1803-1471 
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nočných autobusov, nakladanie s odpadom, organizovanie veľtrhov, kongresov, 

kultúrnych podujatí a pod. 13 14 

 

Metropolitný región Budapešť 

Metropolitný región Budapešť pozostáva z hlavného mesta Budapešť, 

zloženého z 23 mestských častí, a 80 priľahlých municipalít. Počet mestských častí je 

v komparácii so Slovenskou republikou nepochybne zaujímavý, vzhľadom na to, že 

hlavné mesto Maďarska má podľa cenzu z roku 2011 až 1,73 milióna obyvateľov15; čo 

je výrazný rozdiel z hľadiska pomeru veľkosti populácie mesta Bratislava a mesta 

Košice k počtu ich mestských častí. 

 Lokalizáciu Metropolitného regiónu Budapešť v rámci Maďarska, ako aj jeho 

veľkosť ilustruje obrázok č. 1. 

Obrázok 1-   Lokalizácia Metropolitného regiónu Budapešť 

 

Zdroj: SCHUCHMAN, J. 2013. New trends of suburbanization process in the Budapest 

Metropolitan Region. RESPAG (2nd International Scientific Conference), 2013 

(conference proceedings) p. 634-647 

 

Hoci Budapešť a jej metropolitný región zaberá len 3,3% z celkovej rozlohy 

krajiny, žije tu až štvrtina obyvateľstva Maďarska (2,2 miliónov obyvateľov). Zároveň 

                                                           
13 RUČINSKÁ, S., PUTNOKIOVÁ, V. 2016. Funkční městské regiony a jejich význam. In: PAVLÍK, M. et al., 2016. 
Podpora lokální ekonomiky aneb využití skrytých potenciálů v regionech. Wolters Kluwer, 226 s. ISBN 978-80-
7552-390-7. 
14 BBSR. 2011. Metropolitan areas in Europe. BBSR-Online-Publikation 01/2011. Eds.: Federal Institute for 
Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development (BBSR) within the Federal Office for Building and 
Regional Planning (BBR), Bonn. ISSN 1868-0097 
15 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. 2018. Statdat. Budapest: HCSO [online] [cit. 10.02.2018] 

Dostupné na:   https://www.ksh.hu/engstadat  

 

https://www.ksh.hu/engstadat
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ide o jedinú metropolitnú oblasť v Maďarsku, ktorá má viac ako 1 milión obyvateľov 

a súčasne najväčší región v stredovýchodnej Európe. Metropolitný región Budapešť 

má taktiež dominantné ekonomické postavenie v rámci krajiny vzhľadom na 

skutočnosť, že sa tam generuje približne 45% HDP krajiny, z toho 35% v samotnom 

meste Budapešť, a HDP na obyvateľa je tam 1,8 násobne vyššie ako maďarský 

národný priemer. Región má postavenie najdynamickejšie sa rozvíjajúceho regiónu 

v krajine, na čo vplýva aj skutočnosť, že v Budapeštianskom metropolitnom regióne sú 

koncentrované sídla domácich a medzinárodných spoločností, so 60% podielom 

celkovej kapacity univerzít a vedecko-výskumných organizácii.16 17 

 Hoci je Budapešť a jej metropolitná oblasť ekonomicky najrozvinutejším 

územím krajiny, v skutočnosti ide len o štatistickú jednotku, vytvorenú Maďarským 

štatistickým úradom na základe dochádzok do a z Budapešti a jej okolia. Čo sa týka 

správnej funkcie, tá vyslovene absentuje, a tak tento metropolitný región nie je možné 

chápať v administratívnom zmysle, v akom sú vnímané metropolitné regióny napr. 

v Nemecku. Spolupráca sa tu orientuje výlučne na oblasť integrovanej dopravy 

a čiastočne aj životného prostredia, pričom ostatné oblasti a formy spolupráce 

a spoločného plánovania absentujú.  

 Odporúčania OECD18 smerujú k tomu, že metropolitný región by mal byť 

tvorený veľkým počtom nezávislých lokálnych vlád a jeho spravovanie by malo byť 

organizované ako integrovaný systém. 

 Po roku 2010 však spolu s nástupom novej vládnej strany na čele s premiérom 

Viktorom Orbánom došlo v Maďarsku k silnej centralizácii a oslabeniu pozície 

samospráv, čo bráni akýmkoľvek snahám o plánovanie a administráciu na 

metropolitnej úrovni. Aktuálna situácia v oblasti verejnej správy a štátom kontrolovaná 

rozvojová politika, tak vylučuje šancu na efektívne spravovanie metropolitného regiónu 

a blokuje inštitucionalizáciu metropolitnej „vlády“. Národná politika je v súčasnosti 

orientovaná na administratívnu fragmentáciu, čo zabraňuje rozvoju dobre fungujúceho 

metropolitného systému spravovania a plánovania.19  

 Ako však dodáva profesor Zoltán Kovács, odborník z Maďarskej akadémie vied, 

centrálna vláda, a v tomto prípade nezáleží na vládnucej strane, nemôže dopustiť, aby 

v Budapeštianskom metropolitnom regióne vznikla nová úroveň administratívy, 

s vlastnými kompetenciami a predstaviteľom. Vzhľadom na dominantné ekonomické 

postavenie metropolitného regiónu v rámci krajiny by to nebolo možné, nakoľko by sa 

                                                           
16 SCHUCHMAN, J. 2013. New trends of suburbanization process in the Budapest Metropolitan Region. RESPAG 
(2nd International Scientific Conference), 2013 (conference proceedings) p. 634-647 
17 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. 2018. Statdat. Budapest: HCSO [online] [cit. 10.02.2018] 
Dostupné na:   https://www.ksh.hu/engstadat 
18 OECD. 2006. OECD Territorial Reviews – Competitve Cities in the Global Economy. Paris: OECD Publishing. 
Parkinson, M., M. Hutchins, J. Simmie, G. Clark, and H. Verdonk, eds. 2004. Competitive European Cities: Where 
Do The Core Cities Stand? London: Office of the Deputy Prime Minister. 
19 EGEDY, T., KOVÁCS, Z., KONDOR, A. C. 2017 Metropolitan region building and territorial development in 
Budapest: the role of national policies. International Planning Studies, 22:1, p. 14-29, ISSN: 1356-3475 

https://www.ksh.hu/engstadat
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jeho pozícia z hľadiska moci a vplyvu výrazne posilnila a ešte viac by sa zvýraznili 

a prehĺbili regionálne disparity20.  

Záver  

Partnerstvo a spolupráca medzi mestom a jeho okolím sa v súčasnosti stáva 

nevyhnutným predpokladom rozvoja a zároveň determinuje kvalitu života jeho 

obyvateľov. Najdôležitejšou úlohou partnerstva a spolupráce je riešenie dostupnosti 

služieb a kreovanie rovnocenných podmienok pre kvalitu života v každej lokalite, 

v celom priestore, a to na základe miestnych špecifických podmienok. Ako vyplýva aj 

zo samotnej definície partnerstva, umožňuje spoločné zvládnutie takých problémov, 

ktoré jednotliví aktéri nedokážu vyriešiť sami 21. 

V dôsledku vonkajších a vnútorných výziev, ktorým musia v súčasnosti čeliť 

mestá, sa do popredia dostávajú koncepcie zdôrazňujúce potrebu prehlbovania 

spolupráce miest a ich okolia. Diskutovanou témou medzi odbornou verejnosťou sa 

tak stáva koncepcia tzv. mestských regiónov (v angl. „city region“), resp. funkčných 

mestských regiónov, pričom tento prístup je založený práve na skúmaní vzťahov mesta 

s jeho okolím. 

Podľa štúdie OECD z roku 2002, by práve funkčné mestské regióny založené 

na dochádzkach za zamestnaním mohli byť vhodným doplnkom ku existujúcim 

administratívnym regiónom a zároveň by mohli uľahčiť pochopenie regionálnej 

dynamiky. V krajinách, kde sú takéto funkčné jednotky vymedzené a kde sú pre túto 

úroveň k dispozícii štatistické údaje, je jednoduchšie identifikovať a riešiť osobité 

problémy, ako aj vykonávať rôzne ekonomické, demografické, či sociálne analýzy. 

Skúsenosti z iných štátov poukazujú na potrebu širšej orientácie mestských 

politík a podporu funkčných prepojení medzi mestom a jeho zázemím, čo môže 

následne viesť k rozvoju územia, zvýšeniu kvality a racionalizácii poskytovania 

verejných služieb, či koherentnejšieho strategickému plánovaniu.  

Jednotlivé príklady mestských (metropolitných) regiónov v podmienkach iných 

štátov však samozrejme nie sú ako celok aplikovateľné na podmienky Slovenskej 

republiky. Tieto príklady však môžu slúžiť ako ukážka koncepčného riešenia (napr. 

mestské regióny v Nemecku), avšak v podmienkach Slovenska, nesúvisí tento prístup 

s návrhom novej úrovne verejnej správy, ale ako podnet na začiatok systematickej 

spolupráce pri riešení problémov.  

                                                           
20 KOVÁCS, Z. 2018. Budapest Metropolitan region. osobná konzultácia dňa 05.02. 2018 
21 HAMALOVÁ, M., 2008. Vplyv partnerstiev na regionálny rozvoj. In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenskej 
republiky (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a 
manažmentu verejnej správy.  2008, s. 88- 103. ISBN 978-80-89143-64-1 
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Zapojenie obcí a miest do partnerských zväzkov je však vo výraznej miere 

determinované vôľou a ochotou politických predstaviteľov na čele miest, obcí, či štátov 

(ako ukazuje príklad Maďarska).  
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LOKÁLNA SAMOSPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

A MAĎARSKA V KOMPARATÍVNEJ PERSPEKTÍVE 

LOCAL SELF-GOVERNMENT OF THE SLOVAK 

REPUBLIC AND HUNGARY IN A COMPARATIVE 

PERSPECTIVE 

Peter Chmelár 

Abstract: 

The article deals with the position of the local self-government institute in the system 

of public administration of Hungary and the Slovak Republic. It utilizes comparative 

optics to identify common and distinct features of the phenomenon of the local self-

government, under the conditions of selected V4 states. On the basis of observed and 

described common features and differences, it evaluates the level of contemporary 

central-local relationships between local self-government and the state government in 

these neighbouring countries. 

Keywords: self-government, local self-government, decentralization, centralization, 

Hungary, Slovak republic 

Úvod 

Krajiny V41, zdieľajú historicky spoločný počiatok spoločenskej transformácie, 

ktorý je do istej miery unikátny v podmienkach Európskych krajín. Túžba po demokracií 

po desaťročiach komunistickej nadvlády, vyústila v pád komunizmu v novembri 1989. 

Hlboké spoločenské zmeny, ktoré po jeho páde nastali, viedli k nevyhnutným 

procesom revitalizácie systémov verejnej správy, ktoré vyústili k znovuzavedeniu 

duálneho systému verejnej správy, pozostávajúceho z demokraticky súladnej štátnej 

správy a samosprávy. Po roku 1989 miestne samosprávy krajín V4 začali svoju 

vlastnú, ale z mnohých hľadísk podobnú cestu k prehlbovaniu svojich demokratických 

koreňov. Dnes môžeme v systémoch verejnej správy týchto štátov nájsť mnoho 

podobných čŕt, ale tiež odlišností, ktoré sa vyvinuli v procese historického vývoja týchto 

susedných štátov.  

Článok sa zameriava na vymedzenie postavenia inštitútu miestnej samosprávy 

vybraných štátov V4, konkrétne Maďarska a Slovenskej republiky. Maďarsko 

a Slovenská republika sú susediace unitárne parlamentné republiky geograficky 

                                                           
1 Poľská republika, Česká republika, Maďarsko, Slovenská republika 
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sa rozprestierajúce v strednej Európe. Obe krajiny zdieľajú spoločnú históriu siahajúcu 

hlboko do minulosti, keď boli obe krajiny súčasťou Uhorska. (Temesi, 2000)  

Neskôr boli podrobené komunistickému režimu, ktorý pôsobil ako významný 

inhibítor demokracie a determinoval úroveň rozvoja spoločnosti i verejnej správy týchto 

krajín. Článok na inštitút miestnej samosprávy nazerá komparatívnou optikou, 

ktorá umožňuje identifikovať spoločné i odlišné znaky tohto inštitútu, ktoré sa vyvinuli 

genézou verejnej správy týchto krajín. 

1. Pramene práva v kontexte územnej samosprávy v Maďarsku  

a Slovenskej republike 

Spoločným atribútom systémov verejnej správy Maďarska a Slovenskej republiky, 

je deľba verejnej moci okrem horizontálnej línie2, aj vo vertikálnom zmysle3, čo vytvára 

priestor pre pôsobenie decentralizovaných systémov verejnej moci v rámci štátu 

ako celku. Týmito decentralizovanými subjektmi sú predovšetkým územné 

samosprávy. 

Ústavné vymedzenie miestnych samospráv, je v prípadoch oboch krajín relatívne 

stručné. Ústavodarca ponecháva konkretizáciu pravidiel regulujúcich fungovanie 

územných samospráv na zákonodarcu. (Patiy - Rixer, 2014) 

Zákonodarcom v podmienkach oboch krajín je parlament, vzhľadom na to, 

že v oboch prípadoch ide o parlamentné republiky. Eklatantným rozdielom, je však 

počet členov zákonodarného zboru, ktorý je potrebný na prijatie alebo zmenu 

legislatívy, týkajúcej sa územnej samosprávy. Maďarsko má jednokomorový 

parlament, ktorý sa skladá zo 199 členov. Kvórum pre uznášanie sa, vyžaduje 

prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov tohto zákonodarného zboru. 

Základný zákon Maďarska však čl. 31 ods. 3 deklaruje, že pravidlá vzťahujúce sa 

na lokálne samosprávy ustanoví „kardinálny zákon“ (sarkalatos törvény), na prijatie 

alebo zmenu ktorého sa vyžaduje súhlas 2/3 väčšiny prítomných členov 

zákonodarného zboru4. (čl. 31 ods. 3 Základného zákona Maďarska) 

Rovnako jednokomorová Národná Rada Slovenskej republiky, ktorá je jediným 

ústavodarným a zákonodarným orgánom v podmienkach Slovenskej republiky, 

a ktorá má v čl. 73 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky5 deklarovaný počet 150 členov, 

pričom kvórum na jej uznášanie sa je totožné s Maďarskom, teda prítomnosť 

nadpolovičnej väčšiny jej členov, však nepozná „kardinálne zákony“. Legislatíva 

vzťahujúca sa k lokálnym samosprávam je regulovaná formou „klasického zákona“6, 

                                                           
2 na zákonodarnú moc, výkonnú moc a súdnu moc 
3 na štátnu správu a samosprávu 
4 v tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že proces prijatia alebo zmeny kardinálneho zákona je odlišný od prijatia 
alebo zmeny Základného zákona (ústavy), ktorá si vyžaduje súhlas 2/3 väčšiny hlasov všetkých členov Maďarského 
parlamentu.  
5 čl. 73 ods. 1 ústavného zákona č. 460/1990 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších zmien 
6 najmä zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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na prijatie ktorého postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov 

zákonodarného zboru. (čl. 84 ods. 2 Ústavy SR) 

 Z uvedeného vyplýva prenesenie podstatných obsahových prvkov regulujúcich 

činnosť a fungovanie lokálnych samospráv z ústavodarcu na zákonodarcu v prípade 

oboch štátov, čo potvrdzuje bežnú prax ústav európskych krajín, avšak špecifickým 

legislatívnym procesom prijímania a zmeny súvisiacej legislatívy, zvýrazňuje význam 

tohto inštitútu v podmienkach Maďarska. 

Územné samosprávy oboch štátov sú v súčasnosti tvorené miestnou (lokálnou) 

a regionálnou samosprávou. Základný zákon Maďarska7 prijatý v apríli 2011, ktorý 

nahradil Ústavu Maďarska, vstupom do platnosti 01. januára 2012, venuje územnej 

samospráve najmä čl. 31 - 35 (A helyi önkormányzatok). Okrem toho, v čl. F ods. 2 

deklaruje, že územie Maďarska s celkovou rozlohou 93 030 km2, pozostáva z hlavného 

mesta (főváros), krajov (megyék), miest (városok) a obcí (községek). Hlavné mesto 

a sídla so štatútom mesta, sa môžu členiť na mestské časti (kerületek).  

Ústavná deklarácia možnosti kreovania mestských častí v rámci miestnych 

samosprávnych celkov sa teda netýka výlučne hlavného mesta, ale túto možnosť majú 

všetky mestá. Formulovaný ústavný text, však automaticky nepredpokladá možnosť 

zriaďovať v rámci miest dvojstupňové samosprávy. Za nevyhnutné považujeme 

zmieniť aj fakt, že Základný zákon Maďarska, na rozdiel od Ústavy Maďarska8, 

nepriznáva mestským častiam hlavného mesta špecifické postavenie v porovnaní 

s inými mestskými časťami, na základe čoho ich právo na územnú samosprávu, 

už viac nemá oporu v Základnom zákone. (Patyi - Rixer, 2014) 

Ústavné ukotvenie územnej samosprávy Slovenskej republiky, ktorému 

je venovaná samostatná, 4. hlava9, explicitne v čl. 64, deklaruje za základ územnej 

samosprávy obec a ďalej v čl. 64a uvádza, že územnú samosprávu tvorí obec10 a vyšší 

územný celok11, ktoré sú samostatnými územnými samosprávnymi a správnymi 

celkami Slovenskej republiky, združujúce osoby majúce na ich území trvalý pobyt. (čl. 

64a Ústavy SR) 

V prípade ústavného vymedzenia mestských častí, Ústava SR na rozdiel 

od Základného zákona Maďarska tento pojem nespomína, čo znamená, že existencia 

dvojstupňovej samosprávy uplatňovaním inštitútu mestských častí vo vnútornej 

štruktúre miest v podmienkach Slovenskej republiky, nemá ústavné ukotvenie a teda 

spočíva výlučne na pleciach zákonodarcu. (Machajová, 2000) 

                                                           
7 Základný zákon Maďarska (Magyarország Alaptörvénye), 2011 
8 ktorá ním bola nahradená 01. januára 2012 
9 úst. zák. č. 490/1990 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších zmien 
10 ako jednotka miestnej / lokálnej samosprávy 
11 ako jednotka regionálnej samosprávy 
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Napriek faktu, že systém územnej samosprávy oboch krajín sa na základe 

ústavných ustanovení delí na miestnu a regionálnu, ich vnútorná konštrukcia je mierne 

odlišná a vykazuje isté špecifiká. Základnými prvkami Maďarského systému miestnej 

samosprávy je 317712 miestnych územných samosprávnych celkov, ktoré § 20 zákona 

č. CLXXXIX z roku 2011 člení nasledovne, pričom táto konštrukcia nie je samoúčelná, 

ale geograficky determinuje rozsah poskytovania verejných služieb obyvateľom: 

obce13 (2683), veľké-obce14 (126), mestá15 (322), krajské mestá16 (23), mestské časti17 

(23). 

 

 

Hlavné mesto Budapešť, má špecifické postavenie v systéme Maďarskej 

legislatívy, nakoľko je považované nielen za jednotku miestnej, ale aj regionálnej 

samosprávy. Regionálna samospráva je tvorená krajmi (19), ktoré však v Maďarskom 

systéme samospráv v súčasnosti požívajú takmer zanedbateľný význam, najmä 

kvôli centralizačným tendenciám od roku 2012, ktorým sa budeme venovať nižšie. 

(Temesi, 2017) 

Konštrukcia systému miestnej samosprávy Slovenskej republiky je o niečo 

jednoduchšia. Ústava SR i zákon č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení rozlišuje 2 typy 

sídel - obce18 a mestá19. Na rozdiel od Maďarska, kde výsadou dvojstupňovej 

                                                           
12 k 16.01.2018 
13 község - poskytujú služby pre vlastnú populáciu 
14 nagyközség - aby obce mohli nadobudnúť titul veľká obec, musia mať viac ako 3000 obyvateľov 
15 város - poskytujú služby aj pre populáciu okolia mesta 
16 megyei jogú város - poskytujú služby pre populáciu celého alebo veľkej časti kraja 
17 kerületek - tento inštitút je v súčasnosti využívaný výlučne v Budapešti aj napriek tomu, že ustanovenia 

Základného zákona zriaďovanie mestských častí umožňujú aj mestám. 
18 2927 - vrátane Mestských častí Bratislavy a Košíc (ku 18.01.2018) 
19 140 (ku 18.01.2018) 

obce veľke obce mestá krajské mestá mestské časti (Budapešť)
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samosprávy v rámci mesta v súčasnosti disponuje výlučne hlavné mesto - Budapešť20, 

zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v §22a ods. 1 a 2, odkazuje na osobitnú 

legislatívu mestá s počtom obyvateľov nad 200 00021 a hlavné mesto Slovenskej 

republiky - Bratislavu, ktorá im umožňuje zriaďovať dvojstupňovú samosprávu v rámci 

vnútornej štruktúry týchto sídel. 

 

 

Dôležité je podotknúť, že tak ako na Slovensku ani v podmienkach Maďarska  

neexistuje hierarchický vzťah medzi miestnou a regionálnou územnou samosprávou, 

čo znamená, že región i miestne jednotky územnej samosprávy22 sú si v právach rovné 

a zákon medzi nimi nepripúšťa vzťahy nadriadenosti a podriadenosti.  

2. Centrálno-lokálne vzťahy v podmienkach Maďarska a 

Slovenskej republiky 

V ústavnej i legislatívnej úprave Maďarska je možné najmä od nadobudnutia 

účinnosti Základného zákona v roku 2012, pozorovať relatívne silné centralistické 

tendencie, ktoré sú odôvodňované snahou znížiť rozsiahlu zadlženosť maďarských 

samospráv. Tieto tendencie sú sprevádzané prísnejším dozorom orgánov štátnej 

správy nad výkonom samosprávy, ktorý má prispieť k zákonnému fungovaniu 

miestnych samospráv a zvýšiť ich finančnú efektivitu.  

Základný zákon v čl. 34 ods. 4 ustanovuje, že úlohou vlády je zabezpečiť dozor 

nad zákonnosťou miestnych samospráv, prostredníctvom orgánov štátnej správy. 

                                                           
20 podotýkame, že bez toho aby na to mala oporu v Základnom zákone 
21 V súčasnosti týmto počtom obyvateľov disponuje iba Bratislava a Košice 
22 napr. obce, mestá 

obce mestá Mestské časti (BA + KE)
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Je dôležité podotknúť, že tento dozor sa nevzťahuje iba na prenesenú, ale tiež 

na originálnu normotvorbu samospráv. Miestne samosprávy sú povinné posielať 

prijaté samosprávne nariadenia okresnému úradu23, ihneď po ich publikácií. Ak tento 

orgán považuje nariadenie alebo jeho časť za legislatívne nesúladnú, môže sa obrátiť 

na súd, aby preskúmal zákonnosť samosprávneho nariadenia. Orgány štátnej správy 

sa môžu obrátiť na súd aj v prípade, že samospráva neprijala nariadenie alebo 

rozhodnutie, ktoré jej bolo uložené zákonom. Ak samospráva tento stav nedá 

do súladu v lehote stanovenej súdom, súd nariadi vedúcemu dekoncentrovaného 

orgánu štátnej správy, prijať samosprávne nariadenie alebo rozhodnutie, 

ktoré by napravilo opomenutie zo strany samosprávy a to v mene samosprávy. (čl. 32 

ods. 5 Základného zákona Maďarska) 

Kľúčovou zmenou oproti predchádzajúcej ústavnej úprave je nahradenie termínu 

„kontrola“, ktoré charakterizovalo centrálno-lokálne vzťahy v rozmedzí rokov 1990 - 

2012 termínom „dozor“. V maďarskom právnom systéme termín kontrola v sebe 

nezahŕňa moc zasiahnuť, ale iba dispozíciu iniciovať konanie iného orgánu, 

ktorý takouto zásahovou mocou disponuje. Pred rokom 2012 boli miestne orgány 

štátnej správy oprávnené iniciovať konanie pred súdom, v prípade, že miestna 

samospráva porušila zákon. Konečné rozhodnutie bolo prijaté súdom, alebo ak išlo 

o nariadenie lokálnej samosprávy, rozhodoval Ústavný súd. Konštrukcia 

takejto kontroly mala následný charakter, pretože rozhodnutie miestnej samosprávy 

bolo platné a súd ho mohol anulovať až svojim rozsudkom. 

V súčasnosti disponujú teritoriálne orgány štátnej správy okrem moci iniciovať súdne 

konanie aj zásahovými prostriedkami. Sekcia 141 kardinálneho zákona č. CLXXXIX 

z roku 2011 o obecnom zriadení, oprávňuje orgány štátnej správy na opakované 

ukladanie pokút samospráve pre nedodržiavanie právnych predpisov. Takéto 

ponímanie lokálnej samosprávy zakotvené v kardinálnom zákone, opierajúcim 

sa o ustanovenia Základného zákona Maďarska, zvýrazňuje postavenie lokálnej 

samosprávy ako inherentnej súčasti organizácie štátu, ktorá nie je od štátu nezávislá, 

ale ktorá vyžaduje a v prípade potreby dokáže i vynútiť spoluprácu s orgánmi štátnej 

správy, na základe čoho môžeme hovoriť o existencií relatívne silných centralizačných 

tendencií v súčasných podmienkach Maďarska. 

V porovnaní s Maďarskom, môžeme v podmienkach Slovenskej republiky 

konštatovať vyšší stupeň decentralizácie miestnej samosprávy, vzhľadom na to, 

že slovenské pramene práva poskytujú samospráve podstatne širší manévrovací 

priestor, v rámci ktorého môže územný samosprávy celok realizovať 

svoju sebasprávu. Ústava v čl. 67 ods. 2 deklaruje, že „povinnosti a obmedzenia 

pri výkone územnej samosprávy možno obci a vyššiemu územnému celku ukladať 

zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5“ (čl. 67 ods. 2 Ústavy 

SR). 

                                                           
23 megyei kormányhivatal - teritoriálne dekoncentrovaná štátna správa 
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Z toho vyplýva, že ústavodarca nepripúšťa zásahy výkonnej moci do pôsobnosti 

územnej samosprávy a jej orgánov, čím uznáva vysoký význam jej postavenia v rámci 

ústavného systému. „V naznačenom zmysle je teda samostatnosť, samosprávnosť 

a nezávislosť územnej samosprávy na moci výkonnej garantovaná samotnou ústavou 

a ňou je aj chránená pred neoprávnenými zásahmi štátu“ (Palúš, 2016, s. 516). 

Záver 

Krajiny V4, zdieľajú historicky spoločný počiatok spoločenskej transformácie, 

ktorý je do istej miery unikátny v podmienkach Európskych krajín. Po roku 1989 začali 

miestne samosprávy týchto krajín svoju vlastnú, ale z mnohých hľadísk podobnú cestu 

k prehlbovaniu svojich demokratických koreňov, najmä implementáciou 

decentralizačných mechanizmov. Od roku 2012 je však možné v podmienkach 

Maďarska vnímať relatívne silné centralistické tendencie štátu, najmä vo vzťahu 

k územnej samospráve. V dôsledku finančnej neefektívnosti oboch stupňov územnej 

samosprávy, na seba štát prevzal významnú časť pôsobnosti regionálneho stupňa 

územnej samosprávy a vo vzťahu k základnej úrovni územnej samosprávy rozšíril 

dozorné právomoci výkonnej moci, čím ju pripravil o značnú časť jej nezávislosti. 

Artikulovaným cieľom týchto opatrení je snaha znížiť zadlženosť systému verejnej 

správy. Domnievame sa však, že takýmito etatistickými tendenciami sa podkopáva 

všeobecne uznávaná zásada, že „základom slobodného štátu je slobodná obec“24. 
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STRANÍCKE POZADIE VYBRANÝCH PRIMÁTOROV 

BRATISLAVY A PRAHY 

 

PARTISAN BACKGROUND OF SELECTED MAYORS IN 

BRATISLAVA AND PRAGUE 

Matúš Meluš 

Abstract: 

Support of a political party is an important part of the communal politicians´ 

life. In the capital cities, this claim is true even more. Bratislava and Prague are the 

centers of countries and almost all state institutions reside there. In my contribution I 

will focus on selected mayors in Bratislava – Ivo Nesrovnal with Milan Ftáčnik and in 

Prague – Adriana Krnáčová with Pavel Bém. The main difference lies in the way of 

vote. In Czech conditions the mayor is elected indirectly, in Slovakia it is a direct vote 

by citizens with electoral law. This fact is also one of the reasons for different party 

affiliation. Moreover, my article analyzes concrete mayors and their orientation in 

relation to national political subjects. Each of them is a member of another interest 

group.  

 

Keywords: mayor, Bratislava, Prague, political party, elections 

Úvod 

Stranícky background je dôležitou súčasťou politického života na národnej, ale 

aj regionálnej a komunálnej úrovni. Význam tohto aspektu sa nepochybne zvyšuje na 

pozícii primátora hlavného mesta. V niektorých prípadoch je príslušnosť k politickej 

strane vnímaná ako výhoda, inokedy zasa skôr ako nevýhoda. Záleží to na viacerých 

faktoroch. Svoju podstatnú úlohu zohráva nastavenie politického systému, sila 

konkrétneho subjektu na celoštátnej úrovni či spôsob voľby primátora. Práve 

poslednému menovanému elementu bude venovaný dostatočný priestor v rámci 

môjho príspevku. Považujem ho totiž za kľúčový prvok v problematike pôsobnosti 

a činnosti primátora. Už na prvý pohľad teda v tomto smere existujú rozdielnosti medzi 

Slovenskom a Českou republikou. Diskusie odbornej i laickej verejnosti zamerané na 

prípadné zmeny či modifikácie súčasného modelu prebiehajú už niekoľko rokov. 

Fundamentálnou komplikáciou je však chýbajúca politická vôľa. Transformácia by sa 

musela odohrať na tej najvyššej úrovni a príslušné snahy sme na tomto stupni zatiaľ 

nezaznamenali.  
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Nepriama voľba primátora je typickou črtou politicko-administratívnej 

organizácie v Českej republike. Jedná sa o špecifický postup, v ktorom majú aktívne 

volebné právo mestskí poslanci, resp. členovia zastupiteľstva hlavného mesta Prahy.1 

Zaujímavosťou je, že tých si zasa volia samotní občania. Predvolebný boj vo vzťahu 

k občanom sa preto týka prevažne obsadenia čo najväčšieho počtu poslaneckých 

mandátov. Pražské mestské zastupiteľstvo sa skladá z jednotlivých členov 

zoskupených v poslaneckých kluboch, príp. koalíciách. Ich počet sa pohybuje medzi 

55 až 70. Presné číslo vzťahujúce sa na nasledujúce volebné obdobie stanovuje 

zastupiteľstvo hlavného mesta Prahy najneskôr 85 dní predo dňom komunálnych 

volieb. Ak z akýchkoľvek dôvodov nebolo určené v tejto lehote, volí sa počet 

zastupiteľov podľa dolnej hranice uvedeného rozpätia. Súčasné zloženie zboru je 

determinované existenciou poslaneckých klubov. Dnes sú reprezentanti mesta 

rozčlenení do ôsmich. Najväčší z nich tvoria príslušníci najsilnejšej strany v Česku – 

ANO 2011. Spoločne obsadzujú 17 kresiel. Z jej radov pochádza aj terajšia primátorka 

Adriana Krnáčová. Druhý najpočetnejší je klub TOP 09 s dvanástimi členmi. Nasledujú 

tri osemčlenné zoskupenia – sociálni demokrati z ČSSD, pravicová ODS a tzv. 

Trojkoalícia, v ktorej spolupracujú straníci z KDU-ČSL, Zelení a nestraníci zo subjektu 

STAN (Starostovia a nezávislí). Po nich zaznamenávame mierny skok, kedy zvyšné 

kluby disponujú len štyrmi, resp. tromi mandátmi. Ide o komunistov z KSČM, stranu 

Pirátov a najmenšie zastúpenie majú nezávislí poslanci – tri kreslá. Z hľadiska 

primátorskej pozície v Prahe je pozoruhodná jej pomerne častá príslušnosť k niektorej 

z koalícií. Momentálny stav je skôr výnimka potvrdzujúca pravidlo. Nezriedka sa 

realitou stala aj netypická kombinácia na pravo-ľavom spektre (napr. kooperácia ČSSD 

a ODS). Významnou skutočnosťou je kumulácia kompetencií súvisiaca s výkonom 

dvoch vysokých postov naraz – pražský primátor je zároveň hejtmanom (obdoba 

predsedu VÚC na Slovensku). Jeho pôsobenie je podmienené zodpovednosťou voči 

zastupiteľstvu, pričom rozhodovacie právomoci spravidla závisia na majorite 

v poslaneckom zbore.  

V Bratislave sa naopak voľba primátora spája s priamym hlasovaním občanov 

s volebným právom. Rovnaký postup sa samozrejme uplatňuje aj pri voľbe mestských 

poslancov. Decentralizáciou nadobudli tieto úrady viacero nových kompetencií, okrem 

iného aj v ekonomickej a finančnej oblasti.2 Tým pádom môžeme pozorovať oveľa 

masívnejšiu mediálnu, ale aj osobnú kampaň jednotlivých uchádzačov o primátorský, 

ale aj zastupiteľské posty. Zodpovednosť primátora voči zboru je taktiež prítomná, no 

situácia v tomto vzťahu je odlišná oproti Prahe. Dobrým príkladom je aj dnešná forma 

korelácie medzi ním a mestským parlamentom. Ivo Nesrovnal je nezávislý od podpory 

politických subjektov, čo je nepochybne výhodou pri rokovaniach s poslancami. Nie je 

totiž viazaný na určitú väčšinu. Zbor berie ako celok bez ohľadu na stranícku 

príslušnosť individuálnych členov. Aj tu však registrujeme zásadnú diferenciáciu oproti 

                                                           
1 Kopecký a kol. 2017. Zákon o obcích – komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2017. 376 s. ISBN 978-80-7552-862-9 
2 Zachar, K. 2017. Fiscal federalism. In: International Journal of Public Administration, Management and 

Economic Development, roč. 2, 2017, č. 2, s. 33-41. ISSN 2533-4077. 
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pražskému mestskému parlamentu. Len jediný poslanecký klub zo siedmich nesie 

názov podľa konkrétnej politickej strany (MOST-HÍD). Zvyšných šesť na prvý pohľad 

preferuje problémy metropoly pred partajnou disciplínou. Najviac zastupiteľov patrí 

k tzv. Bratislavskému klubu (12). Nasleduje Klub pre Bratislavu (9), Otvorený klub – 

OK (7), nezaradení poslanci (5) a tri štvorčlenné zoskupenia (Bratislava INAK, 

spomenutý klub MOST-HÍD a Klub nezávislých poslancov). 

1. Ivo Nesrovnal – nestranícky kandidát na čele Bratislavy 

 

V komunálnej politike sa aktivizuje od roku 2009, predtým pôsobil v súkromnom 

sektore ako právnik a riaditeľ prestížnej advokátskej firmy. V spomenutom roku sa mu 

okrem miestnej úrovne podarilo prebojovať aj na úroveň VÚC, teda na regionálny level. 

Ako poslanec mestského parlamentu zároveň zastával funkciu zastupiteľa v 

Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) a stal sa tiež jeho podpredsedom. Vďaka 

svojej profesionálnej kariére a vzdelaniu mu bola zverená komisia finančnej stratégie 

a nakladania s mestským majetkom. Veľkú dôveru do neho vložili aj samotné 

poslanecké kluby mestského zboru a zvolili si ho za predsedu grémia ich vedúcich 

členov. V rámci BSK sa pokúšal o naštartovanie novej stratégie turizmu a cestovného 

ruchu ako predseda prislúchajúcej Krajskej organizácie. Treba pripomenúť, že v tomto 

období vykonával mandát ako príslušník klubu SDKÚ-DS. Po problémoch vo vnútri 

strany však jej rady opustil a v roku 2014 sa rozhodol pre kandidatúru na post 

primátora hlavného mesta ako nezávislý. Svoj volebný lístok mu odovzdalo celkovo 

50 630 voličov. Druhého v poradí, Milana Ftáčnika, porazil o priepastných viac ako 10-

tisíc hlasov. V jeho programe dominovalo a dodnes dominuje niekoľko principiálnych 

bodov. Aktívne sa zasadzuje za ochranu Bratislavských vinohradov, podporuje 

systémové riešenie bratislavskej dopravy a s ním spojenú realizáciu Nosného systému 

Mestskej hromadnej dopravy. Takisto presadzuje integráciu prímestskej železničnej 

dopravy do MHD, vybudovanie prestupných uzlov a záchytných parkovísk a výstavbu 

cyklotrás. Je podporovateľom rozumného urbanizmu a vhodnej výstavby. Spolu by 

mali mesto rozvíjať a neškodiť občanom v ňom žijúcich. Vystupuje za odstránenie 

billboardov a čiernych stavieb, ktoré výraznou mierou prispievajú k zhoršovaniu kvality 

verejných priestranstiev a devastujú mestskú zeleň i ďalšie priestory.  

Objektívne treba uviesť, že hlavné mesto má pod jeho vedením za sebou jeden 

z najúspešnejších rokov. Aj vďaka vládnej dotácii sa podarilo zrekonštruovať a opraviť 

viac ako sto kilometrov ciest a niekoľko desiatok kilometrov chodníkov. Kvalitne sa 

zrealizovalo aj 200 bezbariérových prechodov, nový dizajn dostalo napr. Tyršovo 

nábrežie. Pozitívnym smerom sa vyvíja tiež finančná kondícia mesta. Obyvatelia 

kvitovali zlepšenie čistoty, otvorenie parkov na Svoradovej ulici a v Jame. Podľa 

mnohých sa Bratislava prebrala a dlhodobé problémy sa začali riešiť. Do systému 

MHD pribudlo 90 autobusov a 60 električiek, slušne sa rozbehli projekty bikesharingu 

a carsharingu. Úspechom je už spomenutá spolupráca s vládou. Po niekoľkých rokoch 

nečinnosti sa konečne primátor priamo zúčastnil na jej rokovaní. Vzájomná kooperácia 

by sa mala prehlbovať aj v oblasti dát. Cieľom je, aby si Bratislavčania alebo ktokoľvek 
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iný vedel stiahnuť informácie o hlavnom meste. Aktuálne sa Nesrovnal dohodol 

s vládou na tridsiatich uzneseniach, ktoré treba naplniť. Spoločné úsilie bude 

koordinované s každým dotknutým ministerstvom.  

Na druhej strane, problematických tém je stále mnoho. Za najviditeľnejšiu 

môžeme nepochybne považovať zavedenie parkovacej politiky. Mesto už dávnejšie 

prijalo pravidlá parkovania zvýhodňujúce Bratislavčanov s trvalým pobytom. Chýba už 

len posledný, ale podstatný bod - preniesť právomoci hlavného mesta na mestské 

časti. Na škodu veci je, že skupina poslancov tento proces neustále blokuje3. Pritom 

sú to tí istí zastupitelia, ktorí už konkrétne fragmenty návrhu schválili. K ďalším 

komplikovaným sféram patria najmä doprava a financovanie. Na území mesta sa 

pohybuje veľké množstvo automobilov. V kompetenčných rámcoch vládne značný 

zmätok. Dopravu riešia mestské časti, mesto, župa aj štát zároveň. Metropola by sa 

podľa Nesrovnala mal stať krajom tak, ako to bolo kedysi. Usporiadanie tranzitu 

a transportu by sa tak uľahčilo a zjednodušilo. Obrovskou ťažkosťou je aj neefektívna 

samospráva. Bratislava má 17 mestských častí, z ktorých každá má svoj úrad, z toho 

15 sú stavebné úrady. Problémom je aj to, že komunikácie spravuje až päť správcov. 

Pre porovnanie, napríklad Viedeň má len jeden stavebný úrad. Nevyhnutnou sa stáva 

modernizácia samosprávy. Pomocou nej sa dajú odstrániť čakacie doby na úradoch, 

neadekvátny únik peňazí a odchod investorov do iných lokalít. Z plánov primátora 

v blízkej budúcnosti môžem zacitovať predovšetkým pokračovanie v opravách ciest, 

do roku 2020 by sa malo zrenovovať všetkých deväť radiál v hlavnom meste. Najväčší 

investičný projekt sa týka rekonštrukcie Karloveskej radiály, teda električkovej trate do 

Karlovej Vsi. Ambíciou je dokončenie opravy Trnavského mýta a Námestia slobody. 

Samozrejme, dôležité je urobiť z Bratislavy smart city a zapájať do chodu mesta nové 

technológie – dobrým príkladom je napr. verejné osvetlenie. Všetky big data by sa mali 

združovať na jednej platforme a otvoriť sa tak verejnosti. Vytvoria sa tak vhodné 

predpoklady na podobné projekty, akým bola spolupráca Googlu a Dopravného 

podniku Bratislava.  

2. Milan Ftáčnik – primátor s tichou podporou politickej strany 

 

Politická kariéra Milana Ftáčnika sa začala už v roku 1980, keď vstúpil do 

Komunistickej strany Slovenska. Po páde totalitného režimu sa pridal k zreformovanej 

ľavici – stal sa členom Strany demokratickej ľavice (SDĽ). V roku 2000 sa prepracoval 

až k funkcii jej podpredsedu. O dva roky neskôr však prišli vnútorné rozpory a jeho 

odchod. Spolu s ním opustili SDĽ aj ďalší dvaja vysokopostavení straníci – Peter Weiss 

a Brigita Schmögnerová. Založili nový subjekt s názvom Sociálnodemokratická 

alternatíva (SDA), pričom Ftáčnika si zvolili za predsedu. Bol to však posledný pokus 

o prienik na celoštátnu politickú scénu. SDA pohltil o ďalšie dva roky neskôr vznikajúci 

SMER-SD, ktorý sa stal prakticky jediným ľavicovým zástupcom na Slovensku. Od 

roku 2005 sa Milan Ftáčnik presunul na komunálnu úroveň, kde sa pohybuje dodnes. 

                                                           
3 Oficiálna webstránka Iva Nesrovnala. 2018. Kto hýbe a kto brzdí dopravu v Bratislave? [online]. [cit. 24.2.2018]. 
Dostupné na: https://www.ivonesrovnal.sk/category/aktuality/ 
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Jeho prvý post v podmienkach samosprávy sa viaže k poslaneckému mandátu 

v regionálnom parlamente BSK. Tu bol ešte zvolený v rámci piateho bratislavského 

obvodu za koalíciu troch strán - Hnutia za demokraciu (HZD), Slobodného fóra (SF) 

a čoraz populárnejšieho SMERu-SD. Už v nasledujúcich komunálnych voľbách (2006) 

si ho občania vybrali na miesto starostu v mestskej časti Petržalka. Prezentoval sa 

síce ako nezávislý kandidát, no jasnú a verejne deklarovanú podporu mu vyslovil práve 

SMER-SD. Veľmi dobré výsledky počas jeho funkčného obdobia mu umožnili 

kandidovať na post primátora v roku 2010. Navyše, prieskumy verejnej mienky mu 

dávali reálnu šancu na víťazstvo, pravidelne sa umiestňoval medzi prvými troma 

kandidátmi. Svoju ambíciu oznámil ako vôbec prvý a aj to bol jeden z faktorov, ktorý 

mu nakoniec priniesol úspech. O podpore vo voľbách rokoval s rôznymi politickými 

stranami tak pravicovými (MOST-HÍD, SaS), ako aj s vyššie uvedeným, ľavicovým 

SMERom-SD. Prvé dva subjekty napokon jeho podporu odmietli, kladne sa vyjadril 

tretí. Strana Roberta Fica dokonca stiahla vlastného kandidáta a poskytla Ftáčnikovi 

aj finančný príspevok na kampaň.4 V novembri mu všetky tieto skutočnosti vyniesli 

víťazstvo a ujal sa tak primátorského postu. Jeho výhra nebola prekvapením, avšak 

nereflektovala stav celonárodnej politického rozloženia síl. Vládu zostavovali pravicové 

strany, popularita SMERu-SD tým pádom prešla na regionálnu úroveň, resp. do 

samospráv. Medzi najvýraznejšie a najlepšie hodnotené kroky patria tie v oblasti 

finančnej správy. Mesto prebral s pomerne vysokým dlhom, úspornými opatreniami 

a šetriacou politikou znížil jeho objem o približne 40 miliónov eur. Metropola si pod 

Ftáčnikovým vedením dobre počínala aj vo sfére čerpania štrukturálnych fondov EÚ. 

Napriek  tomu, že Bratislava má k týmto finančným zdrojom obmedzenejší prístup, než 

iné slovenské obce, podarilo sa získať približne 300 miliónov eur na rôzne dopravné 

projekty. Išlo napr. o nákup nových trolejbusov, električiek, rekonštrukciu Starého 

mosta či prípravu podkladových dokumentov pre opravu hlavných električkových 

radiál. Exponovanou aktivitou sa taktiež stal nový princíp fungovania mestskej 

administratívy vo vzťahu k občanom – tzv. Otvorená samospráva. Jej parciálnou 

súčasťou bolo prijatie 60 protikorupčných opatrení. Vďaka nim sa Bratislava umiestnila 

na štvrtom mieste v hodnotení transparentnosti miest v Slovenskej republike (v 

sledovanej časovej perióde 2010 – 2014). Z ďalších pozitívnych činov Milana Ftáčnika 

možno uviesť obnovu približne 50 verejných detských ihrísk a športovísk pre mládež, 

príp. zavedenie elektronických aukcií a zverejňovanie informácií nad rámec 

infozákona.  

V minulom roku sa bývalý primátor uchádzal o post predsedu BSK. Rovnako 

ako v roku 2010, aj teraz ho agentúry favorizovali, a to aj napriek odlišnému zameraniu 

jeho kandidatúry. Do volieb išiel tentokrát ako nezávislý a neuchádzal sa o podporu 

žiadneho subjektu. Napriek tomu mu na poslednú chvíľu znova vyjadril podporu vládny 

SMER-SD. V BSK sa napokon nepresadili favoriti a premena krajských štruktúr 

nabrala reálne kontúry. Najviac sa diskutovalo práve o prepade preferencií Milana 

Ftáčnika, ktorý sa pohyboval v každom predvolebnom prieskume na prvých dvoch 

                                                           
4 Sibyla, P. 2010. Milan Ftáčnik: Prekáža mi štýl politiky Smeru. [online]. [cit. 24.2.2018]. Dostupné na: 
https://www.etrend.sk/ekonomika/milan-ftacnik-prekaza-mi-styl-politiky-smeru.html 
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miestach. Ako sa sám vyjadril, hlavným dôvodom tohto faktu bola spomenutá podpora 

najsilnejšej slovenskej partaje. Tá mu vraj viac uškodila ako pomohla. Približne týždeň 

pred voľbami SMER-SD prostredníctvom listu Martina Glváča vyzval svojich 

sympatizantov, aby hlasovali za Milana Ftáčnika. Glváč sa na sociálnej sieti vyjadril, 

že Ftáčnik bol úspešný len keď bol s nimi politicky a finančne spätý. Tak sa stal 

starostom Petržalky a primátorom Bratislavy. Ftáčnik na to v komentári reagoval, že v 

roku 2014 kandidoval s podporou SMERu-SD opätovne za primátora, ale zvolený 

nebol. Príčinou bolo dedičstvo po pravicových primátoroch vo forme extrémne 

zadĺženej samosprávy a za štyri roky ho síce dal do poriadku, ale za cenu prísneho 

šetrenia. Občania podľa neho nevideli konkrétne výsledky a chýbali im viditeľné 

pozitívne zmeny, na ktoré väčšinou neboli peniaze. Je pravda, že primátorské voľby 

boli dva týždne po kauze CT, ale jej vplyv na konečný rezultát vylúčil.5 

3. Adriana Krnáčová – Slovenka na čele Prahy 

 

Terajšia primátorka Prahy začínala svoju profesionálnu kariéru relatívne 

nedávno na ministerstve vnútra. V marci 2014 ju minister Milan Chovanec vymenoval 

za svoju zástupkyňu pre verejnú správu a legislatívu. Pred zvolením za pražskú 

primátorku viedla šesť rokov českú pobočku Transparency International. Pracovala na 

najrôznejších manažérskych pozíciách ako pre štát, tak pre súkromné firmy. Dá sa 

povedať, že podstatnú časť pracovného života doposiaľ venovala transparentnosti 

verejnej správy a odstraňovaniu politickej korupcie, klientelizmu, nepriehľadnosti a 

neefektívnosti. Podľa jej slov ju to teraz motivuje na pražskom magistráte. Po zhruba 

deviatich mesiacoch práce na ministerstve bola v komunálnych voľbách v roku 2014 

zvolená do funkcie zastupiteľky v hlavnom meste. Ako nestraník viedla kandidátku 

hnutia ANO 2011. Vzhľadom k tomu, že hnutie voľby v Prahe vyhralo (22,08% hlasov, 

17 mandátov) a uzavrelo koalíciu s ČSSD a Trojkoalíciou, bola Adriana Krnáčová 26. 

novembra 2014 uvedená ako primátorka metropoly. Získala 33 hlasov od 62 

prítomných poslancov. Je prvou ženou na tomto poste v celej pražskej histórii. Pretože 

Krnáčová nie je etnická Češka, začala sa hneď po nástupe zdokonaľovať v českom 

jazyku. V januári 2015 si podala prihlášku do hnutia ANO 2011 a o niekoľko týždňov 

neskôr sa členkou aj stala6. Problémom pražského magistrátu je nehospodárne 

nakladanie s verejnými prostriedkami. Častým dôvodom je nezodpovednosť 

a nekompetentnosť poverených úradníkov, príp. politický tlak na ich rozhodovanie. 

Úmyslom primátorky sú konzultácie všetkých investičných zámerov s verejnosťou 

pomocou elektronických nástrojov, napr. online referenda. Elektronizácia verejnej 

správy je kľúčom k tomu, aby sa občan dostal z domu k službám. Medzi jej ďalšie 

priority patria transparentnosť, verejný priestor a bezpečnosť. Jeden z najväčších 

pripravovaných a sčasti už aj realizovaných projektov je rekonštrukcia Václavského 

                                                           
5 TASR. 2017. Ftáčnik si myslí, že bez podpory Smeru-SD by dosiahol viac hlasov, Glváč ho v reakcii nešetril. 
[online]. [cit. 25.2.2018]. Dostupné na: http://www.hlavnespravy.sk/ftacnik-si-mysli-ze-bezpodpory-smeru-sd-
dosiahol-viac-hlasov-glvac-ho-v-reakciinesetril/1197462 
6 ČTK. 2015. Pražská primátorka Krnáčová podala přihlášku do ANO. In: Pražský deník. [online]. [cit. 25.2.2018]. 
Dostupné na: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/prazska-primatorka-krnacova-podala-prihlasku-do-ano-
20150119.html 
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námestia. Diskusia sa o tejto téme vedie už niekoľko rokov. Podľa mnohých Pražanov 

jeho vzhľad nezodpovedá vysokej miere obľúbenosti zo strany turistov. Zásadnou 

ťažkosťou je v tomto smere kombinácia prístupu pre peších a zároveň pre automobily. 

Ozývajú sa hlasy, že akákoľvek doprava by mala byť z námestia vylúčená, čím by sa 

z neho stal príjemný bulvár známy z iných európskych či severoamerických metropol. 

Strategický význam prikladá primátorka so svojím tímom aj vízii rozvoja a dostavby 

pražských náplaviek a nábreží či vybudovaniu Múzea moderného umenia. 

Samozrejme, ani jej sa nevyhli rôzne kauzy a konfliktné situácie. V marci 2015 sa 

preslávila svojimi výrokmi o tuneli Blanka, keď vyhlásila do médií, že "za problémy s 

tunelom môže nejaký debil". Neskôr povedala, že "debilov bolo viac". V lete toho istého 

roku sa dostala do sporov so svojím námestníkom Matejom Stropnickým, kvôli čomu 

jej v auguste hrozilo odvolanie z funkcie, keď jej predsedníctvo pražskej organizácie 

hnutia ANO 2011 a zastupiteľský klub vyslovili nedôveru (navyše jej spolustraníci 

vyčítali zlú komunikáciu a manažérska pochybenia). Nakoniec sa jej ale zastalo 

vedenie strany a vo funkcii zostala. Podržal ju aj samotný predseda hnutia Andrej 

Babiš.  

4. Bohuslav Svoboda – primátor spájajúci politickú scénu  

 

V roku 2010 kandidoval ako líder ODS v komunálnych voľbách v Prahe. Tie boli 

poznačené manipulatívnym rozdelením mesta na sedem volebných obvodov. Tento 

krok bol schválený na poslednú chvíľu v júli 2010, pričom voľby boli naplánované na 

október rovnakého roka. Úpravu, ktorá znížila šancu malých strán na zisk mandátov 

odobrila práve ODS. V tom čase disponovala v zastupiteľstve nadpolovičnou väčšinou 

poslancov. Ostatné strany vrátane ČSSD to síce odsúdili, ale správny a neskôr tiež 

Ústavný súd ČR uvedené právo samosprávy na rozčlenenie mesta na obvody potvrdili. 

ODS v tom čase riešila naštrbenú povesť z obdobia vlády primátora Pavla Béma. Svoju 

situáciu vyriešila nasadením nestraníkov na líderské miesta v niektorých volebných 

obvodoch (príkladom je bývalý hokejový brankár Petr Bříza, spevák Jan Kalousek či 

práve Bohuslav Svoboda).7 Strana ho oficiálne predstavila len mesiac pred termínom 

volieb. 30. novembra 2010 bol zastupiteľstvom zvolený primátorom v rámci pravoľavej 

koalície ODS a ČSSD a stal sa nástupcom Pavla Béma v tejto funkcii. Reakcie 

verejnosti jednak na zvolenie Svobodu, ako aj na koalíciu ODS-ČSSD boli zmiešané. 

Táto kombinácia totiž v rámci metropoly nebola overená a obyvatelia ju skôr vnímali 

ako politický kalkul v tej dobe dvoch najsilnejších strán v ČR. Proti Svobodovej veľkej 

koalícii sa pred magistrátom i v zasadacej sieni zastupiteľstva opakovane konali 

demonštrácie. V apríli 2011 sa Svoboda stal najhoršie hodnoteným českým 

hejtmanom. Pozíciu si však postupne zlepšoval a v máji 2013 sa dokonca umiestnil na 

opačnom póle rebríčka – bol najlepšie hodnoteným krajským predstaviteľom. Aj 

napriek čiastkovému úspechu bolo jasné, že nezvyčajná koalícia bude skôr či neskôr 

prechádzať turbulentnou érou. 21. novembra 2011 bola zo strany ODS vypovedaná 

                                                           
7 Válková, H. 2010. Kandidát na primátora Prahy Svoboda: ODS ještě zreformovaná není. [online]. [cit. 
25.2.2018]. Dostupné na: https://zpravy.idnes.cz/kandidat-na-primatora-prahy-svoboda-ods-jeste-zreformovana-
neni-p83-/domaci.aspx?c=A100929_102556_domaci_hv 
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účasť v nej vo vzťahu k pražskému magistrátu. Túto výpoveď inicioval predseda 

pražskej ODS Boris Šťastný. Bohuslav Svoboda sa vyslovil, že výpoveď koaličnej 

zmluvy mohla viesť k jeho pádu ako primátora. Dôvodom mal byť jeho nesúhlas 

s miliardovým tendrom na odvoz odpadu v hlavnom meste. Tri dni po odstúpení od 

zmluvy uzavrel Svoboda spolu s ôsmimi jeho spolupracovníkmi z ODS novú dohodu 

s iným subjektom - TOP 09. Šťastný s podporou desiatich radných neboli 

k rokovaniam prizvaní, no napokon ju kontrasignovali taktiež. Ešte v ten istý deň boli 

odvolaní členovia rady hlavného mesta z klubu ČSSD a nahradili ich noví spomedzi 

príslušníkov strany TOP 09. Zaujímavosťou je, že nová dohoda začala platiť takmer o 

mesiac skôr, než sa pôvodne predpokladalo, že k nejakej vôbec dôjde. Ani táto 

kooperácia však neviedla k pozitívnemu deju v pražskej administratíve. Príčinu možno 

hľadať najmä v kauze Opencard súvisiacou s nejasným financovaním projektu 

vydávania nových preukazov na MHD. Udalosti viedli až k jeho odvolaniu z funkcie 23. 

mája 2013. Spolu s ním museli opustiť svoje miesta aj ďalší dvaja radní za ODS 

(Aleksandra Udženija a Josef Nosek), zvyšní rezignovali na svoje funkcie. Pre 

odvolanie členov ODS z mestskej rady sa v zastupiteľstve spojila TOP 09 s ČSSD a 

KSČM. Toto spojenie následne Bohuslav Svoboda tvrdo kritizoval a označil svoje 

odvolanie za predvolebný boj TOP 09. Po hlasovaní ODS po 22 rokoch vlády v Prahe 

oznámila odchod do opozície. Bohuslava Svobodu v kresle primátora vystriedal jeho 

vtedajší 1. námestník z TOP 09 Tomáš Hudeček. V komunálnych voľbách v roku 2014 

znova viedol kandidátku ODS a bol tak staronovým kandidátom strany na post 

pražského primátora. Mandát zastupiteľa hlavného mesta obhájil, avšak vzhľadom 

k výsledku ODS (10,97% hlasov; 8 mandátov) sa primátorom nestal. 

Záver 

Skúmaní primátori Bratislavy a Prahy tvoria vzorku verejných funkcionárov 

reprezentujúcich rôzne politické smerovanie. Ako som zistil počas analýzy ich 

straníckeho pozadia, nie vždy je práve tento aspekt rozhodujúci v úspešnosti, príp. 

neúspešnosti kandidatúry. Výraznou osobitosťou je spôsob voľby. Ako som už uviedol, 

v komparácii Prahy a Bratislavy je diametrálne odlišný. Praha je jasným príkladom, kde 

je primátor prakticky plne závislý na podpore konkrétneho subjektu. Naviac, v podstate 

nevyhnutnou podmienkou je pôsobenie tohto subjektu na celonárodnej úrovni. Lokálne 

hnutia bez všeobecnej podpory môžu dosiahnuť úspech na vidieku a v menších 

mestách, no v metropole majú markantnú prevahu strany ako ODS, ČSSD či 

momentálne Babišovo ANO 2011. Ničím výnimočným nie sú ani koalície, ktoré by na 

republikovej politickej scéne s najväčšou pravdepodobnosťou nefungovali. Ide napr. 

o partnerstvo ODS s ČSSD, TOP 09 s KSČM a pod. Pražské zastupiteľstvo je v istom 

ohľade kópiou dlhodobo nestabilnej situácie v Poslaneckej snemovni ČR. Súčasná 

primátorka, ale aj jej predchodcovia museli pomerne tvrdo bojovať o každý zásadnejší 

bod ich programu. Hlasovania sa dajú len ťažko predvídať a skupinky mestských 

poslancov kalkulujú do poslednej možnej chvíle. Aj vďaka tomu sa oneskorila 

realizácia mnohých kľúčových primátorských projektov za čias Bohuslava Svobodu, 

Adriany Krnáčovej, ale aj Pavla Béma či Jana Kasla. Rovnako ako na Slovensku, aj 
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v Českej republike sa budú v tomto roku konať komunálnej voľby. Do hry o primátorské 

kreslo plánuje opäť vstúpiť aj Adriana Krnáčová. Na druhej strane, jej vyzývatelia sa 

vyformovali relatívne rýchlo, dnes sú známe mená napr. dlhoročnej zastupiteľky za 

ODS Alexandry Udženiji, europoslanca Jiřího Pospíšila či námestník primátorky za 

ČSSD Petr Dolínek.  

Bratislava je naproti tomu diferentným prípadom vplyvu politických strán na 

osobu primátora. Ich podpora bola zjavná najmä na prelome tisícročí. Jozef Moravčík, 

Andrej Ďurkovský a čiastočne aj Milan Ftáčnik vstupovali do čela slovenskej metropoly 

ako straníci, resp. kandidáti s oporou v niektorom z tradičných subjektov. Postupom 

času sa však do popredia dostávajú nezávislí uchádzači o posty v samospráve. Už 

dlhší čas to naznačuje zloženie mestského parlamentu a od roku 2014 aj samotný 

primátor Ivo Nesrovnal. Ten sa od začiatku prezentoval ako bezpartajný kandidát. 

Súčasní členovia zastupiteľstva sú takmer v plnom rozsahu odosobnení od 

straníckych záujmov a len jeden klub v celom zbore nesie názov príslušnej politickej 

strany. Pre objektívnosť ale treba dodať, že niektorí poslanci (napr. Gábor Grendel či 

Ondrej Dostál) sú zároveň poslancami NR SR. Komunálne voľby teda čakajú v roku 

2018 aj Bratislavu. Voliči si budú vyberať zastupiteľov i samotného primátora. 

Predvolebná kampaň sa už rozbieha, no potvrdených kandidátov je zatiaľ menej ako 

v Prahe. Oficiálne sa zatiaľ prihlásil len hudobník Matúš Vallo vystupujúci ako 

občiansky kandidát. Ostatné mená sú zatiaľ rozoberané skôr v teoretickej rovine. Ide 

napr. o bývalého riaditeľa RTVS Václava Miku či starostov MČ Vajnory a Karlova Ves 

Jána Mrvu, resp. Danu Čahojovú. Bude zaujímavé sledovať, ktoré mená sa nám ešte 

do novembrových volieb predstavia ako alternatíva voči Ivovi Nesrovnalovi.  
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KOALÍCIA VS. OPOZÍCIA VO VOĽBÁCH DO 

KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA. 

POROVNANIE KOMUNIKAČNÝCH STRATÉGIÍ 

RASTISLAVA TRNKU A RICHARDA RAŠIHO. 

COALITION VS. OPPOSITION IN THE ELECTRIONS 

TO THE KOŠICE  

SELF-GOVERNING REGION. COMPARISON OF 

COMMUNICATION STRATEGIES BY RASTISLAV 

TRNKA AND RICHARD RAŠI. 

Matúš Jankoľa 

Abstract 

The recent elections by the head of self-governing regions, create an unexpected 

result in Kosice´s self-governing region, where opposition candidate Rastislav Trnka 

defeated candidate Richard Raši. The paper will focus on analyzing candidates´ 

communication strategies, in online social network or the web. The goal is, based on 

the content analysis, to point out the basic communication features, of the selected 

candidates and to demonstrate the current trend, where this kind of election campaign 

is a very important. The good communication through these media coud be signed 

under the unexpected victory of the opposition candidate, Rastislav Trnka.  

Kľúčové slová: marketing. campaign. communication. social media.  

Úvod 

Pre úspešný výsledok politickej stany, či jednotlivého kandidáta vo voľbách, je 

v neposlednom rade potrebná aj veľmi dobre organizovaná predvolebná kampaň. 

Politické kampane a komunikácia k voličom, sa s vývojom technológií menili 

a spôsobili stav, kedy často kandidáta, ktorému chceme odovzdať hlas nestretávame 

osobne, no jeho názory a myšlienky sú prezentované prostredníctvom sociálnych sietí 

či webových stránok. Tento veľmi jednoduchý spôsob komunikácie je taktiež aj veľmi 

efektívnym spôsobom, ako zacieliť na konkrétnu skupinu spoločnosti, či ponúknuť jej 

svoje vízie do budúca. Komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí je taktiež menej 

finančne náročná a umožňuje kandidátom získavať priamu spätnú väzbu od 

potenciálnych voličov. V súčasnosti je viditeľný stav, kedy aj mimo obdobia aktívnej 
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politickej kampane, strany a kandidáti využívajú sociálne siete ako primárny nástroj 

komunikácie so spoločnosťou. Permanentná kampaň tohto druhu sa preto 

v súčasnosti môže považovať za nevyhnutnú, pri budovaní voličskej základne.   

1. Tradičný marketing ako prežitok, Online marketing ako nová éra 

komunikácie 

 Internet nesie v sebe nekonečné množstvo informácií, ktoré zmenili spôsob 

komunikácie a ich posúvania navonok. S rozvojom tejto celosvetovej siete nielenže 

nepretržite pribúda počet jeho užívateľov, ale taktiež sa neustále hľadajú nové 

poznatky a spôsoby jeho využitia. (Lukáč, 2013) Tradičné marketingové spôsoby 

oslovovania spoločnosti môžu byť istým spôsobom považované za prežitok. Rádiá, 

televízie či tlač, boli dlhodobo zárukou marketingového úspechu, no dnes to už tak nie 

je.  V minulosti tento tradicionalizmus komunikácie profitoval z jednosmernosti 

a takmer nulovej spätnej väzby, jednoduchej dostupnosti či dôvere ľudí reklame. 

(Kabani, 2012) Dnes sa prostredníctvom internetu, vyvinula nová éra marketingu, ktorá 

v sebe nesie aj nové pravidlá a spôsoby jej realizácie.  

Marketingová revolúcia sa v súčasnosti vyznačuje výrazne vyššou mierou 

sofistikovanosti, ako to bolo v minulosti, či už z hľadiska zacielenia na konkrétnu 

skupinu obyvateľov, alebo otvoreniu dialógu s ňou. Éry marketingu podľa spôsobu 

zacielenia na konkrétne skupiny môžeme podľa Jona Reeda (2012) rozdeliť na 

masový marketing, priamy marketing a sociálny marketing. Masový marketing, je 

klasickým druhom, ktorý je charakterizovaný tradičným propagovaním priemerných 

produktov v masovom meradle. Priamy marketing, sa vyznačuje segmetáciou trhu 

a cieleným výberom adresátov. Súčasná éra Sociálneho marketingu, sa nesnaží 

ľuďom vnucovať svoj produkt, v našom prípade kandidáta, no snaží sa o to, aby sa 

zvýšilo povedomie o danom produkte, či kandidátovi. 

 Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že online marketing sa snaží 

konzumenta zaujať, angažovať ho a zároveň uskutočniť tzv. transakciu, čiže 

vybudovať si istý druh „vzťahu“. Brandon Eley (2009) definuje Zaujímavosť z hľadiska 

kvality návštevníkov profilu či webovej stránky. Tvrdí, že nie je dôležitá kvantita, ale 

kvalita návštevníkov, teda aj potenciálnych zákazníkov, či podporovateľov daného 

kandidáta. Čo sa týka Angažovanosti, kladie dôraz na otvorenú diskusiu a interakciu 

s návštevníkmi. Transakciou sa v tomto prípade považuje úspech, kedy sa nie len 

daný zákazník vráti, ale aj produkt nakúpi, či kandidáta podporí. Autor zároveň tvrdí, 

že nová éra neprináša nové postupy či princípy, avšak uskutočňuje ich výrazne 

lacnejším a jednoduchším spôsobom. V klasickom marketingu bolo veľmi náročné 

vidieť v reálnom čase okamžité výsledky. V súčasnosti sú tieto výsledky dostupné 

okamžite po spustení napríklad e-mailovej kampane. Na rozdiel od televíznych reklám 

či rádiových spotov, online marketing poskytuje nový spôsob interakcie vo forme 

diskusií, s aktívnou účasťou zainteresovanej skupiny spoločnosti. V neposlednom 

rade je pozitívom zdieľanie informácií a názorov aj za hranicami. Práve tento tzv. 
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„globálny trh“ poskytuje marketingovým špecialistom či politickým stranám a zároveň 

politikom možnosť, ako veľmi jednoducho nakloniť na svoju stranu aj zahraničných 

konzumentov.  

1.1 Internetové sociálne siete a politika  

 Samotný internet podľa Bentivegna (2002) nepriniesol zlepšenie úrovne 

politickej participácie. Táto participácia je podľa autorky spôsobená sociopolitickým 

konceptom, kde majú všetci veľmi jednoduchý prístup k internetu a zároveň, jednotlivé 

témy nie sú cielene oddeľované od seba. Flexibilný a otvorený internetový priestor, je 

možné využívať rôznymi spôsobmi, no nie je potrebné ho chápať ako nástroj 

demokracie. Autorka poukazuje na pozitívne ale aj negatívne dopady internetu, na 

politickú angažovanosť občanov a verejnú diskusiu. Ako pozitíva definuje interaktivitu, 

možnosť vertikálnej či horizontálnej komunikácie ale aj znížené náklady či absenciu 

hraníc. Z hľadiska negatívneho sa zmieňuje o validite a množstve informácií, ktoré 

nemusia byť vždy pravdivé a smerodajné.  

 V súčasnej dobe sa stala veľmi jednoduchým zdrojom informácií, sociálna sieť 

Facebook. Táto sociálna sieť funguje od roku 2004 a v súčasnosti môže užívateľ, 

prostredníctvom vlastného profilu uvádzať informácie ktoré sa jeho osoby týkajú, či 

zdieľať informácie so svojimi známymi o jeho aktivitách a názoroch. Fotky a jednotlivé 

statusy sú komentovateľné a zároveň môžu byť zdieľané prostredníctvom celej 

sociálnej siete. Daný užívateľ nemusí avšak prezentovať svoje názory len 

prostredníctvom súkromného profilu. Udalosti a jeho aktivity môže zdieľať so 

spoločnosťou prostredníctvom udalostí, facebook pages (stránok), či napríklad 

vytvorených skupín. Daný užívateľ, v našom prípade politik, poprípade politická strana, 

si preto môže cielene vyberať témy, ktoré chce prezentovať, no taktiež aj vyberať 

publikum, prostredníctvom marketingových nástrojov sociálnej siete, ktorým majú byť 

informácie zobrazované. Kandidát si preto môže, za relatívne nízke vstupné náklady, 

informačne pokryť veľké množstvo potenciálnych voličov, ktorých môže osloviť. 

Základná selekcia „zákazníkov“, môže byť preto robená v súčinnosti pohlavia, miesta 

bydliska, veku či dosiahnutého vzdelania. 

 Ako veľmi dôležité je prispôsobiť volebnú kampaň novodobému mediálnemu 

priestoru, veľmi dobre ukázal Barack Obama v amerických prezidentských voľbách, 

v roku 2008. Obama ani z ďaleka nebol považovaný za favorita, no vďaka výraznému 

využitiu internetovému marketingu sa mu podarilo zvíťaziť. Obama nielenže využil vo 

svojej kampani sociálne siete ako Facebook či YouTube, vytvoril taktiež pomocou nej 

sociálnu sieť My.BarackObama.com (v súčasnosti barackobama.com), vďaka ktorej 

sa mu podarilo získať mnoho dobrovoľníkov a podporovateľov. Nepochybne aj vďaka 

takémuto nasadeniu prezidentské voľby vyhral a komunikácia v online prostredí 

sociálnych sietí sa mu vyplatila.  
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 Politický kontext sociálnych médií a faktory, ktoré ovplyvňujú používanie 

sociálnych médií v politickom priestore, poukazujú na spôsoby, ktoré nepochybne 

pracujú s potenciálnym voličom rôznymi spôsobmi. Ako bolo už v príspevku 

spomenuté, veľmi dôležitým faktorom, je vybudovať vzťah medzi politikom a voličom 

ako takým. Politické strany či kandidáti, ktorí neudržiavali aktívny vzťah svojich štruktúr 

mali v tomto prípade výrazne nižšiu efektivitu politických kampaní. (Dale, Strauss, 

2009) V tomto prípade môžeme spomenúť výraznú jednoduchosť komunikácie, 

spojenú s priamou interakciou na škále volič – politik. Politik môže odpovedať na 

komentáre, súhlasiť s názormi zainteresovanej komunity a taktiež v reálnom čase 

poskytovať svoje postoje k jednotlivým témam.  

 Veľmi dôležitým faktorom je taktiež aj dobrá organizácia a komunikácia 

kampane. Nevyhnutnou súčasťou efektívnej kampane, je vhodná interakcia. 

Komunikácia a interakcia idú takpovediac ruka v ruke, kde tieto dve premenné 

navzájom na seba vplývajú. Na základe dobre zvládnutej komunikácie, môže prísť na 

rad politická angažovanosť a zhromažďovanie davu, tzv. politický crowdsourcing. Pod 

pojmom politická angažovanosť môže byť chápaný určitý proces, kedy sa ľudia 

politicky zjednocujú a zdieľajú názory jedného kandidáta, na základe spoločnej identity 

a cieľa, vyhrať voľby. V súčinnosti s tým, sa podporovatelia usilujú o zhromažďovanie 

a pomoc kandidátovi, prostredníctvom kvalitného feedbacku od ľudí, ktorí sú buď 

odborníci v daných oblastiach, alebo sú schopný danému kandidátovi niečo ponúknuť. 

(Garrigos-Simon, Alcami, Ribera, 2012)  

 Samotné sociálne siete môžu, ale aj nemusia zaručiť úspech daného kandidáta 

vo voľbách. Nepochybne, tento druh komunikácie v súčasnosti zohráva dôležitú úlohu, 

na druhej strane môže poukázať na strategickú kondíciu samotného politického 

subjektu. Je preto potrebné, aby boli sledované nasledovné faktory, pri využívaní 

sociálnych médií v oblasti politiky. Prvým faktorom je Prienik sociálnych médií 

a internetu, ktorý je v súčasnosti viac než viditeľný. Potrebnou pre sledovanie je aj 

Demografia, ktorej musí daný kandidát či politická strana porozumieť. Interpersonálna 

povaha sociálnych médií ma za následok potrebu sledovať tieto faktory, akými sú 

napríklad vek, pohlavie či bydlisko zainteresovanej spoločnosti. Kultúrne správanie 

a orientácia, je taktiež jedným z faktorov, ktoré môžu z pozitívneho hľadiska ovplyvniť 

správanie sa občanov, potenciálnych voličov. Médiá toto správanie do istej miery 

dokážu ovplyvňovať a politik by mal v tomto prípade veľmi citlivo reagovať na tento 

druh orientačnej rôznorodosti, pri prezentovaní jeho názorov. (Salen, Mourtada, 2012)  

 Z vyššie uvedených faktorov a spôsobov kreovania voličskej základne je 

zrejmé, že nová éra politického marketingu je prevažne vykonávaná prostredníctvom 

sociálnych sietí. Tie sú veľmi obľúbené a autori sa zhodujú, že ovplyvňujú volebnú 

kampaň, ale aj výsledky volieb. Práve podcenenie nových komunikačných kanálov, zlé 

prispôsobenie komunikácie alebo analyzovanie prostredia v online priestore, môže 

mať za následok nepriaznivé výsledky volieb.  
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2. Aktivita na sociálnej sieti nezodpovedá výsledkom volieb  

Voľby v Košickom samosprávnom kraji boli viac než vyrovnané, kedy opozičný 

kandidát Rastislav Trnka porazil favorizovaného a výrazne známejšieho kandidáta, 

Richarda Rašiho. Tento výsledok bol prekvapujúci, Richard Raši výsledok nečakal 

a požiadal o preverenie výsledkov.  

Obaja kandidáti vo vysokej miere využívali komunikáciu prostredníctvom 

sociálnej siete Facebook. Pri pohľade na počet podporovateľov jednotlivých 

kandidátov, navrch má neúspešný kandidát Richard Raši. Kým Rastislav Trnka, na 

svojom profile na sociálnej sieti, disponuje 6 477 sledovateľmi, košický primátor 

Richard Raši ich má 33 771. Táto skutočnosť podnecuje k tomu, že Richard Raši má 

síce kvantitatívne navrch, no Rastislav Trnka disponuje v tomto prípade sledovateľmi, 

ktorí reálne zvažovali nad jeho voľbou. Potvrdzuje sa preto v tomto prípade fakt 

spomenutý autorom Brandonom Eley ktorý tvrdí, že nie je dôležitá kvantita návštev, 

ale kvalita, ktorá sa v našom prípade odzrkadlila spôsobom, kedy je veľmi 

pravdepodobné, že podporovatelia Rastislava Trnku na sociálnej sieti Facebook 

nevyhľadávali iba tzv. tok informácií, ale zaujímali sa aj o konkrétnu voľbu tohto 

kandidáta. Netreba zabudnúť spomenúť tento fakt pri Richardovi Rašim,  ktorý je 

výrazne mediálne známejšou osobnosťou, čomu nasvedčuje to, že mnohí jeho 

sledovatelia na sociálnej sieti, nie sú z Košického samosprávneho kraja, poprípade ak 

sú, stránku sledujú len z dôvodu získavania informácií o metropole východu, 

Košiciach.  

 Nami vytvorená obsahová analýza sa bude venovať komunikačným témam 

jednotlivých kandidátov z kvalitatívneho ale aj kvantitatívneho hľadiska. Pre výskum 

bola vybraná sociálna sieť Facebook, kde bolo na prieskum vybrané obdobie mesiacov 

Jún 2017 – Október 2017. Dôvodom výberu bolo ohlásenie kandidatúry oboch 

kandidátov (koniec mája 2017) až po takmer celkové ukončenie kampane 

prostredníctvom sociálnej siete. Voľby boli uskutočnené v novembri 2017.  

2.1 Richard Raši aktívnejší na sociálnej sieti 

 Richard Raši z kvantitatívneho hľadiska, využíval vo väčšej miere sociálne 

siete. V súčte sledovaného obdobia, publikoval až 275 príspevkov, kandidát Rastislav 

Trnka len 150 príspevkov. Tento fakt môže byť podmienený aj tým, že Richard Raši 

využíval sociálne siete už dlhší časový horizont. Príspevky kandidáta Smeru-SD neboli 

orientované výhradne volebne, niesli v sebe množstvo informácií z rôznych oblastí, 

akými boli napríklad kultúra či šport, no venovali sa aj aktuálnym projektom, ktoré 

mesto Košice v súčasnosti realizovalo. Rastislav Trnka využíval sociálne siete menej 

aktívne. Najaktívnejší mesiacom bol mesiac október, kedy mal z hľadiska kvantity 

dokonca vyšší počet publikovaní, než jeho náprotivok Richard Raši. Trnka počas 

letných mesiacov publikoval v priemere jeden príspevok za dva dni, no v mesiaci 

október výrazne zvýšil svoju aktivitu a marketingovú komunikáciu prostredníctvom 
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tejto sociálnej siete. Stúpajúca aktivita dosiahla vrcholových hodnôt v spomínanom 

októbri, kedy Rastislav Trnka publikoval v priemere dva príspevky denne. Aj týmto 

spôsobom chcel prezentovať čo najviac svojich myšlienok práve v mesiaci október. 

Práve prostredníctvom tohto mesiaca mohol súčasný župan mobilizovať vo väčšej 

miere mladú a strednú generáciu potenciálnych voličov, tesne pred voľbami. Na 

kvantitu príspevkov publikovaných na sociálnej sieti Facebook, v horizonte mesiacov 

jún až október, poukazuje graf č.1.  

 

 

Graf č. 1: Počet príspevkov publikovaných na sociálnej sieti Facebook 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

2.2 Trnka sa venoval návštevám regiónov, Raši poukazoval na krásy 

kraja 

 Pri pohľade na obsah príspevkov víťaza volieb Rastislava Trnku, dominovala 

téma volebných kampaní medzi ľuďmi, v grafe označená ako Návštevy regiónu. 

Príspevky tohto druhu poukazovali na debaty kandidáta so spoločnosťou, návštevy 

rôznych kultúrnych či spoločenských akcií a podobne. Príspevky, ktoré bol venované 

konkrétne Voľbám do VÚC, boli druhými najvyskytovanejšími u daného kandidáta. 

Tieto príspevky poukazovali na možnosti revitalizácie kraja, volebný program, ale aj 

na to, akým spôsobom by chcel Trnka pomôcť kraju, prostredníctvom svojich 

skúseností. Tretí najvyskytovanejší obsah nesie označenie Iné. Pod týmto obsahom 

môžeme rozumieť vtipné príspevky osobného charakteru kandidáta, ktoré v sebe 

neniesli náznak volebného či politického podtónu, venovali sa napríklad športovým 

aktivitám Trnku, či jeho láske k zvieratám a rodine. Aj napriek tomu, že sa obaja 

kandidáti vyhradili voči negatívnej kampani, negativita bola v minimálnej miere 

viditeľná. Síce Trnka systémovo nekritizoval jeho najsilnejšieho protikandidáta, jeho 

príspevky s obsahovým profilom Kritika Slovensko, boli venované kritike štátnych 

inštitúcií, politických strán na Slovensku, no kritika bola smerovaná aj na problematiku 

EEI v meste Košice. Konkrétne dva príspevky sa venovali kritike vládnej strany Smer-
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SD a jeho kandidátovi Richardovi Rašim. Analýze obsahu komunikácie Rastislava 

Trnku sa venuje graf č.2. 

 

Graf č. 2: Obsahový profil príspevkov na sociálnej sieti kandidáta Rastislava 

Trnku 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Primátor Košíc Richard Raši, zvolil z hľadiska obsahu mierne odlišný spôsob 

komunikácie. Obsahovo najviac u neho dominovali príspevky, ktoré sa týkali „krás 

kraja“, pod obsahovým profilom s názvom Iné. Raši sa v tomto prípade zameriaval na 

podporu a prezentáciu udalostí v regióne, poukazoval na jeho krásy a odporúčal 

navštíviť niektoré, z jeho pohľadu krásne zákutia kraja. Ako primátor Košíc preto 

prioritne nevyužíval tento komunikačný kanál len na získanie nových voličov. Podobne 

ako jeho náprotivok, avšak vo vyššej miere, poukazoval na to, že Košický kraj má 

množstvo krás, ktoré aj on veľmi rád navštevuje. Obsahovo druhou najvyužiteľnejšou 

témou bola Návšteva regiónov. Podobne ako Rastislav Trnka, aj Richard Raši chodil 

medzi ľudí, stretával sa s nimi a komunikoval na témy, ktoré bezprostredne súvisia so 

životom v kraji. Na treťom mieste sa umiestnila téma Práca v meste/regióne. Ako 

súčasný primátor Košíc, prezentoval prevažne modernizáciu električkových tratí 

mesta. Považoval ju za veľmi dôležitú a potrebnú a aj takýmto spôsobom zvyšoval 

povedomie o tejto modernizácií. Len zriedka sa do tejto témy zaradili iné aktivity, 

súvisiace s výkonom primátora a práce v meste (napríklad nižšia cena odpadu). 

Štvrtou najpublikovanejšou témou sa stala téma Voľby VÚC. Táto téma podobne ako 

bolo spomínané vyššie, súvisela s víziami či volebnými sľubmi kandidáta. V tomto 

prípade boli do tejto kategórie zaradené aj príspevky, ktoré súviseli s podporou Rašiho 

od iných politických strán. Košický primátor podobne ako náprotivok, len zriedka 

kritizoval poslanecké návrhy či úradníkov na ministerstvách, téma Kritika Slovensko 

a Kritika na jeho osobu, mesto, bola viditeľná len zriedka. Len minimálna kritika bola 

venovaná súčasným rozhodnutiam úradníkov pri stavbe rýchlostných ciest, ktorá sa 

venovala stavu, kedy sa v kraji buduje málo a bola by potrebná náprava tejto situácie. 

Kraj si to podľa Rašiho zaslúži a vyžaduje.  Analýze obsahu komunikácie Richarda 

Rašiho sa venuje graf č.3. 
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Graf č. 3: Obsahový profil príspevkov na sociálnej sieti kandidáta Richarda 

Rašiho 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Záver  

 V súčasnosti je dôležitou časťou predvolebnej komunikácie, komunikácia 

prostredníctvom sociálnych sietí a masových médií. Aj pri voľbách do VÚC, bolo 

nevyhnutnosťou kandidátov využívať tento druh marketingu, na prezentovanie svojich 

názorov a myšlienok. Pozitívne môže byť hodnotená veľmi nízka miera negatívnych 

príspevkov. Čo sa týka kvantitatívneho hľadiska, Richard Raši využíval svoj 

facebookový profil vo vyššej miere, no charakterom obsahu bol odlišný ako jeho 

oponenta, Rastislava Trnku. Tento fakt môže byť spôsobený a tým, že Richard Raši 

v súčasnosti zastáva funkciu primátora mesta Košice. Príspevky sa venovali viacerým 

témam a zároveň nezabúdali na voľby do VÚC. Zároveň, ako primátor, poukazoval na 

činnosti mesta, čo sa plánuje v meste urobiť respektíve to, čo sa v meste urobilo. Je 

potrebné zdôrazniť, že jeho profil bol výrazne osobnejší, kde mohol aj 

nezainteresovaný občan nájsť informácie o súkromnom živote Richarda Rašiho, či 

o jeho plánoch na víkend. Kraj opisoval ako krásny, ktorý ponúkal domácim, ale aj 

návštevníkom mnoho turistických možností či udalostí, ktoré prispievajú k jeho 

obľúbenosti. Rastislav Trnka volil podobne ako Richard Raši, veľmi príjemnú 

komunikáciu. Z postavenia nezávislého kandidáta s podporov niektorých opozičných 

subjektov, vystupoval aj mierne kriticky, prevažne voči politickej situácií na Slovensku. 

Taktiež zvolil osobnú kampaň prostredníctvom návštev ľudí, žijúcich v jednotlivých 

regiónoch a práve tieto návštevy a debaty boli viditeľné najčastejšie. Ako relatívne 

nový kandidát, kládol dôraz aj na samotné voľby, kde ponúkal svojim potenciálnym 

podporovateľom možnosť na zmenu v kraji. Zaujímavosťou avšak je, že aj napriek 

výrazne nižšiemu počtu sledovateľov na sociálnej sieti, zvíťazil práve Rastislav Trnka. 

Z hľadiska komunikačného, mohol profitovať z väčšej komunikácie a prezentovania 

jeho programu, taktiež oslovenia mladšej cieľovej skupiny obyvateľstva, no 

v neposlednom rade aj veľmi dobrou mobilizáciou na sociálnej sieti, ale aj 

v spoločnosti ako takej. Výhodou pre Trnku mohlo byť aj postavenie „nezávislého“ 

kandidáta, v časoch vzrastajúcej politickej nedôvery, tradičných politických subjektov. 
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PESIMISTICKÉ PERSPEKTÍVY V POLITICKEJ 

FILOZOFII CARLA SCHMITTA 

PESSIMISTIC PERSPECTIVES IN CARL SCHMITT 

POLITICAL PHILOSOPHIE  

Andrea Rusnáková 

Abstract 

Carl Schmitt's political theory decides not to be a model of parliamentary democracy, 

free will, human rights, and global peace. At the heart of its political considerations, we 

can clearly to identify the inclination towards authoritarian central power, the power of 

decision, and the conflict. Schmitt key political categories are the direct consequence 

of pessimistic thinking and perspectives in relation to the human subject and the 

development of modern European cultural and spiritual history. The paper prints to 

examine the inspirational sources and causes of  Schmitt's pessimistic image of human 

nature as well as the pessimistic attitude towards the perspectives of the direction of 

human society. The aim of this paper is to confirm the assumption that the extremely 

negative antropological reflection of man implies authoritarian tendencies in matters of 

management of political governance. 

Keywords: political philosophie, pessimistic, authoritarian power, conflict 

 Uvažovanie o človeku  už od čias antickej filozofie významným spôsobom 

ovplyvňuje skúmanie politického bytia ako jedného z kľúčových aspektov ľudskej 

reality. Antropologický rozmer sa u väčšiny filozofov klasického moderného štátu stal 

dôležitým východiskovým predpokladom pre teoretické a pojmové zarámovanie 

možnosti politického a spoločenského života. „Politický filozof si primárne kladie 

základné metodologické otázky: Aký je človek a o čo predovšetkým usiluje? Aké sú 

jeho hodnoty a priority? Určitý obraz človeka obsahuje totiž základ všetkých politických 

teórií“. (Kučera, 2014, s. 16) 

 Je všeobecne uznávaným faktom, že keď Carl Schmitt uvažuje o ľudskej 

prirodzenosti, vychádza z pesimistických premís. Jeho koncepcia autority štátnej moci, 

personálneho prvku v procese rozhodovania vo vzťahu k alternatíve priateľ-nepriateľ, 

vychádza z negativistického postoja vo vzťahu k univerzálnym rysom ľudského 

správania ako aj radikálnej kritiky kultúrneho a spoločenského vývoja moderných 

európskych dejín. V jadre známej teórie politična dominujú konfliktnosť a dynamika 

ľudskej povahy, z ktorých Schmitt postuluje vážne negatívne dôsledky politickej reality. 
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V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime objasniť hlavné inšpiračné zdroje 

pesimistického postoja nemeckého teoretika štátu vo vzťahu k uvažovaniu o človeku, 

ako aj pesimistického  perspektívy vyplývajúce z vývoja moderných európskych 

kultúrnych a spoločenských dejín. Jedným z cieľov tohto príspevku, bude poukázať na 

skutočnosť, že krajne negatívne antropologické uvažovanie o podstate ľudského 

subjektu implikuje autoritatívne tendencie v otázkach spravovania politických 

záležitostí. 

Pesimistická koncepcia človeka 

 Jednou z hlavných otázok, ktoré od začiatku patrili do oblasti skúmania filozofie, 

je pojem ľudskej prirodzenosti Všeobecne sa ním chápe vymedzenie človeka ako 

druhovo jedinečnej, uvedomelej a slobodnej bytosti, ktorá dokáže racionálne 

uvažovať. Filozofický diskurz o ľudskej prirodzenosti sa od začiatku sústredil na 

hľadanie odpovede, či je možné v jadre človeka identifikovať také prejavy správania či 

vlastnosti, ktoré sú stále a nemenné. Poznanie stabilnej zložky ľudskej prirodzenosti 

malo umožniť nájsť optimálny model či koncept pre človeka ako bytosti, ktorá funguje 

v spoločnosti a podieľa sa na politickom dianí. V jednom zo zásadných sporov o tom, 

čo tvorí ľudskú podstatu sa vyprofilovali dve v antagonizme stojace myšlienkové línie 

– optimistická a pesimistická a príslušné antropologické východisko rozhodujúcim 

spôsobom ovplyvnilo následný postoj a myšlienkový systém politického teoretika či 

ideového smeru. 

Pesimistickými úvahami o človeku ako rizikovom a problematickom jedincovi nadviazal 

Schmitt na realistický prístup k otázkam ľudskej existencie v politicky organizovanom 

svete. Táto novoveká línia obrátila antickú optiku nazerania na človeka ako zoon 

politikon, ktorý sa cielenou edukáciou a mravným zdokonaľovaním môže stať cnostný 

občan dobrého polis. (Briška, 2000) Machiavelli a neskôr Hobbes identifikovali politické 

prostredie a správanie človeka ako arénu boja morálne imperfektných jedincov o moc, 

vplyv a záujmy a stali sa ústrednými postavami pesimistickej línie v štátoprávnej 

filozofii. Ich bezprostredná skúsenosť z reálneho fungovania politického diania viedli k 

nemennému presvedčeniu, že nedokonalosť človeka je pôvodcom dynamiky a 

napätia, ktoré môžu kedykoľvek vyústiť do potencionálnej hrozby konfliktu či reálneho 

ozbrojeného stretu. Hoci aj oni chápu človeka ako najvyššiu racionálne mysliacu entitu 

živého bytia, upozorňujú na trvalú prítomnosť iracionálnych elementov v ľudskom 

správaní. Podľa tohto myšlienkového prístupu štát nie je prirodzeným útvarom 

spoločensky sa prejavujúceho človeka, naopak ľudia sa socializujú a kooperujú z 

pragmatických dôvodov. Nový stav života v organizovanom štátnom útvare umožnil 

eliminovať bellum omnium contra omnes a odstrániť občianske vojny. Na základe 

zmluvného vzťahu štát preberá úlohu garanta poriadku, bezpečnosti a ochrany a pre 

ľud sa stáva záväzným, rešpektovať jeho autoritu a mocenský zásah. Vzniká tak 

model, ktorý už Hobbes charakterizoval ako vzťah poslušnosti a ochrany. 
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O tom, že medzi antropológiou a politickou filozofiou existuje vzájomná korelácia, sa 

Schmitt rozsiahlejšie zmieňuje v diele Pojem politična (Der Begriff des Politischen). V 

najznámejšom polemickom spise otvoril odborný diskurz na otázku, čo je to politika, 

respektíve čo sú záležitosti politické. Keďže Schmitt sa stal legitímnym dedičom 

tradície, ktorá vymedzuje  politiku v horizonte vojny (Kervégan, 2015, s. 19 ), a ktorá 

obhajuje modernú ideu štátu a suverenity, primárnym motívom skúmania obsahu 

kategórie politična je zdôvodniť, prečo je konfliktnosť a s ňou súvisiace rozlíšenie 

priateľ-nepriateľ trvalou a charakteristickou črtou politického života. 

Dôkladná analýza ľudských zmyslových schopností a charakteristika človeka, tak ako 

ju podal Hobbes, u Schmitta absentuje a jeho antropologický príspevok rozhodne 

nemôžeme považovať za uspokojivý. Filozofickú reflexiu ľudskej prirodzenosti 

zjednodušil pomocou dvojčlennej antitézy, že človek je bytosť buď riziková a 

nebezpečná, alebo neškodná a neproblematická.1 (Schmitt, 2013, s. 58) Podľa 

Schmitta „všetky skutočné politické teórie predpokladajú, že človek je „zlý“, t.j. v 

žiadnom prípade ho nepovažujú za bytosť neproblematickú, ale naopak za bytosť 

„nebezpečnú“ a dynamickú“.2 (Schmitt, 2013, s. 65) Príklon k pesimistickému 

stanovisku môžeme identifikovať priamym odkazom na už spomenutého 

Machiavelliho, Bussueta či Fichteho ako aj protirevolučných filozofov štátu de 

Maistreho a predovšetkým Donosa Cortésa. 

Najzreteľnejším je vplyv Thomasa Hobbesa, ktorý predpokladal konfliktnosť ako trvalý 

rys ľudskej prirodzenosti. Je však potrebné zdôrazniť, že Hobbesov človek „je od 

prírody“ skôr mierumilovnou bytosťou, náklonnou skôr na kooperáciu a mier než na 

konflikt a vojnu. Vojna všetkých proti všetkým, prirodzený stav, teda stav, kde niet 

centrálnej autority, nie je dôsledkom „prirodzenej“ agresívnosti človeka. Agresivita je 

sekundárnym fenoménom, jej zdrojom je strach, že ostatní sa nebudú riadiť 

prirodzenými zákonmi. (Hobbes, 2011, s. 30)  Na rozdiel od Schmitta sa Hobbes snažil 

prirodzený stav prekonať a človeku neuprel možnosť ďalšieho zdokonaľovania. 

Druhým explicitne prítomným inšpiračným zdrojom je „Schmittov objav“ (Šajda, 2015) 

Donoso Cortés. Úvahy španielskeho tradicionalistu o človeku citované už v diele 

Politická teológia (Politische Theologie) vykazujú radikálne pesimistické axiómy, k 

zvrhlosti ľudskej prirodzenosti pripája učenie o absolútnej hriešnosti3. (Schmitt, 2012, 

s. 46) Antropologický optimizmus je Cortésom dôsledne negovaný teologickými 

pravdami o večnej pozemskej hriešnosti človeka a sveta, pretože keby ľudia boli dobrí 

a svet by fungoval harmonicky, konflikty, spory a vojny by neexistovali. Cortésov 

psychologický profil človeka je dosť skeptický a v jeho obsahu výrazne akcentuje slepý 

rozum, slabá vôľa, smiešny zápal telesnej žiadostivosti, stupidita más či ješitnosť ich 

vodcov4. (Schmitt, 2012, s. 46) Ak sa táto negatívna charakteristika ľudskej 

prirodzenosti uzavrie nemenným predpokladom dedičného hriechu, stanú sa podľa 

                                                           
1Pojem politična 
2Tamt. 
3Politická teológia 
4Tamt. 
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Cortésových vízií ľudské dejiny až do okamihu Posledného súdu obrazom plné hrôzy, 

zla a desu5. (Schmitt, 2012, s. 47) 

Pesimistický moment v otázkach kultúrneho a spoločenského vývoja 

moderných európskych dejín  

„O kultúre a dejinách nebude možné povedať nič, čo by stálo za zmienku bez toho, 

aby sme si boli vedomí vlastnej kultúry a historickej situácie“. 6(Schmitt, 2013, s.78) 

Antropologické premisy nepredstavovali jediné metodologické východisko 

Schmittovej politickej teórie. Oveľa intenzívnejšie prítomná je v jeho dielach kritika a 

reflexia  zmien v spoločensko-kultúrnom fungovaní moderne zmýšľajúceho západného 

sveta. Nové politické a kultúrne smerovanie európskych dejín, poznačené revolučnými 

udalosťami v rokoch 1789, 1848 a 1917, vyvolalo rozdielne reakcie ideovo v opozícii 

stojacich skupín filozofického, kultúrneho a politického života. Vedľa optimistickej línie, 

ktorá zmeny v politických pravidlách a spoločenských štruktúrach nadšene 

podporovala, sa vyprofilovala silná skupina protagonistov, ktorú charakterizovala 

skepsa. Vo vzťahu k súdobému vývoju duchovných a kultúrnych hodnôt sa Schmitt od 

začiatku zaradil k zástancom kultúrneho pesimizmu. 

V jadre tejto radikálnej kritiky je možné identifikovať znaky, ktoré poukazujú na 

pesimistický vývoj moderných dejín a kritický stav kultúrnej a hodnotovej orientácie. 

Ich povahu najlepšie vystihuje zaujímavý postreh a dôsledná diagnostika, ktorú už 

koncom 19. storočia vo všeobecnej rovine podal Schmittov inšpirátor Søren 

Kierkegaard7: 

1. Prehnaná reflektívnosť – za ústredný problém nastupujúcej moderny považoval 

Kierkegaard minimálnu snahu a záujem nového pokolenia o dosiahnutie niečoho 

veľkého a výnimočného. Vášeň a entuziazmus sú pre súčasnú generáciu len slabým 

záchvevom, ktorý rýchlo pominie a prejde do stavu apatie a nezainteresovanosti. 

Výsledkom tejto bezbrehej reflexie nie je ani tak nečinnosť, ako skôr budovanie zdania, 

že sa táto generácia usiluje o niečo zásadné. (Šajda, 2016, s. 50). Kierkegaard 

zachádza ešte extenzívnejšie a ako hlavný dôvod, prečo v súčasnosti nie je populárne 

podporovať zanietenosť a angažovanosť rozhodných jedincov, považuje závisť. Závisť 

sa stáva kľúčovým spoločenským determinantom: „v nevášnivej a veľmi reflektívnej 

dobe sa závisť stáva negatívne zjednocujúcim princípom. (Šajda, 2016, s. 50) V 

spoločenskej rovine sa dokonale maskovaná závisť odzrkadľuje v narastajúcej 

nivelizácii. 

                                                           
5Tamt. 
6Pojem politična 
7Cenným príspevkom k pochopeniu vplyvu Kierkegaardových myšlienok na tvorbu Carla Schmitta je publikácia 

Kierkegaardovská renesancia (2016) od Petra Šajdu, ktorý Schmitta zaradil medzi hlavných protagonistov  
kierkegaardovskej renesancie. 
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2. Nejednoznačnosť a stieranie kvalitatívnych rozdielov – definuje Kierkegaard za 

základné črty nivelizácie. Rozhodnú a priamočiaru voľbu vytesnila kolísavá váhavosť 

a princíp jednoznačného rozhodnutia pomocou kvalitatívnej disjunkcie buď - alebo 

ohrozuje presvedčenie, že konflikt protikladov je niečo triviálne. Šajda pregnantne 

konkretizuje, že dobro a zlo, morálnosť a nemorálnosť nie sú v radikálnom rozpore, 

ktorý by jedinca podnecoval k vernosti jednému a k zavrhnutiu druhého. (Šajda, 2016, 

s. 50)  Pod stieraním kvalitatívnych rozdielov chápe Kierkegaard postupnú demontáž 

tradične definovaných hraníc, ktoré určovali  pozíciu a postavenie jedinca v 

spoločenskej hierarchii a medziľudských vzťahoch. Dôsledkom tohto procesu, ktorý 

prebieha na všetkých úrovniach sociálnych a spoločenských inštitúcií (rodina, škola, 

štát, cirkev) je neutralizácia – formálne, podľa pravidiel sa ďalej akceptuje určitá 

autorita, avšak jej obsahová hodnota je postupne deformovaná. 

3. Nezáväzná komunikácia  - najoptimálnejším prostredím, ktoré napomáha šíreniu 

nivelizácie je anonymná masa jednotlivcov, označovaná Kierkegaardom ako 

verejnosť. Je omylom sa domnievať, že abstraktný dav náhodných individualít 

predstavuje cielené a hodnotovo jasne zadefinované zoskupenie, ktoré svoje skutky a 

slová berie zodpovedne. Naopak, v skutočnosti je nenáročným priestorom nebytostnej 

interakcie, v ktorom komunikácia prebieha bez osobnej záväznosti. (Šajda, 2016, s. 

51) Ideovo neidentifikovateľný diskutujúci dav podlieha aktuálnym náladám a svoje 

postoje neobhajuje s vášnivou zanietenosťou a oportunizmom, ale mení v závislosti 

od potreby a situácie. Pre verejnú mienku nie je zložité vlákať do svojej pasce 

jednotlivca, ktorý sa môže za ňu rozhodne postaviť a rovnako tiež alibisticky skryť. Jej 

autorita sa zdá byť pre jednotlivca väčšia ako autorita názorov konkrétnych 

jednotlivcov či skupín.  (Šajda, 2016, s. 51) 

Hoci Schmittova interpretácia kultúrnych dejín vykazuje značnú príbuznosť s 

myšlienkovou orientáciou dánskeho filozofa, jej koncepčný rámec je tiež výrazom 

vývoja meniacich sa centrálnych oblastí v reflexii dejín európskeho ducha – od 

teologického štádia k metafyzickému až ku štádiu vedeckému či pozitívnemu8. 

(Schmitt, 2013, s. 79) Tento duchovný vývoj postupoval od veľkej éry metafyzických 

systémov cez osvietenský racionalizmus až k fáze technického veku ľudstva. V 

protiklade k optimizmu z vedeckej a technickej racionality, zdokonaľovania a idey 

pokroku, Schmittove hodnotenie novej éry charakterizuje pesimizmus a nedôvera. 

Schmitt si všíma nielen dynamiku a širokú dimenziu, s akou technická iniciatíva 

napreduje, ale tiež s akou intenzitou ovplyvňuje riešenie morálnych, politických či 

sociálnych otázok. Schmitt uvádza: „Pod nesmierne sugestívnym vplyvom stále 

nových prekvapujúcich vynálezov a výkonov vzniká náboženstvo technického 

pokroku, pre ktoré sa všetky ostatné problémy automaticky riešia technickým 

pokrokom9“. (Schmitt, 2013, s. 82) Aké sú dôvody Schmittovej pochybnosti o 

technickom rozvoji a zdokonaľovaní? Podľa Schmitta technokratizmus nepredstavuje 

morálny pokrok v zmysle humanizmu ani kultúrne a duchovné kultivovanie a zlepšenie 

                                                           
8Pojem politična 
9Tamt. 
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ľudstva. „Technika sama zostáva kultúrne slepá10“ . (Schmitt, 2013, s. 88) Navyše 

technika nie je neutrálny prvok, je to inštrument, ktorý ovláda človek. A ako sme uviedli 

v predchádzajúcich riadkoch, Schmittov obraz človeka je pesimistický. 

Štát, autorita a tvrdá moc 

Schmittova skeptická diagnostika moderného duchovného vývoja a 

antropologický pesimizmus sú súčasťou teórie politična, ktoré sa formuje na 

mocenskom princípe polarity priateľstva a nepriateľstva a pripúšťa nepriateľskú, 

konfliktnú a deštrukčnú politiku. 

I keď určité aspekty Schmittovej kritiky modernej doby môžeme považovať za 

zaujímavé,axióma o „od prírody zlom človeku“ podporila premisu nepriateľstva a 

nebezpečenstvo človeka motivuje Schmitta k príklonu k autoritatívnych politickým 

teóriám. 

Jedným z dôvodov, prečo sa Schmitt odvoláva na myslenie pesimistických 

antropologických línií je spochybniť a diskvalifikovať idey liberálneho uvažovania o 

prevahe slobodnej vôle nad štátnou mocou, objektívne platným zákonom nad 

osobným rozhodnutím a preferovaním diplomacie pred tvrdou mocou. V protiklade k 

pesimistickej línii nazerania na ľudský subjekt liberalizmus charakterizuje optimizmus 

a viera v prirodzené dobro človeka. Nie je to však slepá a naivná viera, počíta aj s 

reálnou prítomnosťou sebeckého a egoistického správania a rivality. Avšak tieto 

prejavy ľudskej slabosti má ambíciu eliminovať racionálnymi argumentami v diskusii. 

Podľa Schmitta, viera v prirodzenú dobrotu, súvisí s negáciou štátu11. (Schmitt, 

2013, s. 60) Etatizmus je Schmittov leitmotív a za základný znak štátu považoval 

suverenitu. Podstatu právnej definície suverenity tvorí politický moment, decízia, to 

znamená konkrétny akt rozhodnutia. Tento personalistický prvok vysvetľuje, kto je 

suverén a kto rozhoduje vo výnimočnej situácii, keď ide o ohrozenie existencie štátu12. 

(Schmitt, 2012, s. 10) V procese rozhodovania nie je autorita štátnej moci limitovaná 

žiadnym kontrolným systémom deľby a rovnováhy moci ani normatívne viazaná 

platným právnym rádom. Týmto postojom sa Schmitt dostáva do konfrontačnej pozície 

s ideou právneho štátu ako ju chápe liberálna demokracia. Práve existencia objektívne 

platných právnych noriem umožňuje eliminovať princíp svojvôle a predstavuje účinný 

mechanizmus ochrany pred autoritatívnou mocou. 

Politickú jednotu národa Schmitt vydzvihuje aj vo vzťahu k medzinárodnému 

usporiadaniu  politickej reality. Schmitt chápe svet ako pluriverzum čiže priestor, v 

ktorom vedľa seba existuje veľký počet štátov. Štáty však môžu stáť aj proti sebe, 

pretože rovnako ako ľudia sledujú vlastné záujmy. Keďže medzinárodný priestor 

                                                           
10Tamt. 
11Pojem politična 
12Politická teológia 
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charakterizuje anarchia a neexistuje centrálna moc, ktorá by egoistické záujmy štátov 

regulovala, dôsledkom tohto stavu sú nepriateľstvá a konflikty. Schmitt síce akceptuje 

tézu, že primárnym cieľom politiky je vojnám predchádzať, zdôrazňuje však, že v takto 

fungujúcom svete, ktorý charakterizuje dynamika, konfliktnosť a politika záujmov a 

vplyvu, vždy existuje reálna možnosť ozbrojeného stretu. Aj tieto tézy sú 

spochybnením úsilia liberálneho programu uskutočniť kantovské idey humanizmu a 

civitas maxima s univerzálne platným právnym rádom. Pre liberalizmus by 

koexistenciu štátov nemala definovať politika a nepriateľstvo, ale autorita práva a 

rešpektovanie základných ľudských práv. Univerzálne platný právny rád má umožniť 

sledovať vyšší spoločný princíp, a tým je mier a nekonfliktné spolunažívanie národov. 
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ZÁKON O POUŽÍVANÍ JAZYKOV NÁRODNOSTNÝCH 

MENŠÍN VO SVETLE JEHO KAŽDODENNÉHO 

VYUŽITIA  

 Juraj Gyimesi 

Abstract  

One of the most important, if not the most important, distinguishing criterion in relation 

to belonging to a nation or a national minority is language. This is why the language 

deserves exceptional protection from the law. When talking about the protection of 

language in the state, we do not mean exclusively the protection of the state language, 

but also of regional or minority languages. This article discusses how is this problem 

solved in Slovak republic. 

 

Keywords: national minority, language of national minority, application of minority 

language, right 

 Úvod 

Predtým než sa dostaneme k rozboru konkrétnych práv vyplývajúcich zo 

zákona o používaní jazykov národnostných menšín, považujeme za nutné ozrejmiť 

jeho vzťah voči zákonu o štátnom jazyku, ktorý sa môže na prvý pohľad zdať 

prinajmenšom mätúci. Ústava SR v čl. 6 ods. 1 stanovuje, že na území SR je štátnym 

jazykom slovenský jazyk. V ods. 2 toho istého článku dopĺňa, že používanie iných 

jazykov než štátneho jazyka v úradnom styku ustanoví zákon. Čl. 34 ods. 2 Ústavy 

zasa deklaruje, že „Občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým 

skupinám sa za podmienok ustanovených zákonom zaručuje okrem práva na 

osvojenie si štátneho jazyka aj a) právo na vzdelanie v ich jazyku, b) právo používať 

ich jazyk v úradnom styku“. Po prijatí zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 

Slovenskej republiky sa predmetom sporu, ktorý rozhodol až Ústavný súd SR, stalo 

práve znenie ustanovenia Čl. 34 ods. 2 písm. b) Ústavy SR. Podľa prieskumu 

Ústavného súdu SR, ustanovenie zákona 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku je v priamej 

súvislosti s Ústavou SR a upravuje „používanie iných jazykov než štátneho jazyka 

v úradnom styku“. V § 1 ods. 1 uvádza, že „štátnym jazykom na území Slovenskej 

republiky je slovenský jazyk a má prednosť pred ostanými jazykmi používanými na 

území Slovenskej republiky“ a v poznámke č. 1 sa odvoláva na čl. 6 ods. 1, kde 

výslovne uvádza, že „zákon neupravuje používanie jazykov národnostných menšín 

a etnických skupín. Používanie týchto jazykov upravujú osobitné zákony“. Čl. 34 

ústavy príslušníkom národnostných menšín a etnických skupín nepriznáva základné 

právo, ktorému by zodpovedala povinnosť zákonodarcu (štátu) „zrovnoprávniť“ právne 

postavenie jazyka menšiny alebo etnickej skupiny s právnym postavením 
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„väčšinového“ jazyka, kedy by došlo k rovnocennému používaniu ako oficiálneho 

(väčšinového) jazyka i menšinových jazykov. Jednotlivé ustanovenia zákona 

o štátnom jazyku (vrátane  § 3 ods. 1) by sa dostali do nesúladu s čl. 34 ústavy vtedy, 

ak by sa zákon o štátnom jazyku napriek výslovnému zneniu  § 1 ods. 4: 

 obracal na príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín, alebo 

 obracal sa na nich nepriamo ako na občanov Slovenskej republiky, 

 prikazoval im používať štátny jazyk, 

  prikazoval im používať štátny jazyk aj v oblasti, kde im čl. 34 ústavy garantuje 

používanie jazyka národnostných menšín alebo etnických skupín bez 

akejkoľvek výnimky v prospech jazyka národnostnej menšiny a etnickej 

skupiny. 

V procese prípravy novely zákona o štátnom jazyku z roku 2009 sa vo vzťahu 

k týmto dvom zákonom uvažovalo o uplatnení princípu lex specialis derogat legi 

generali, čiže v tých ustanoveniach, ktoré upravujú tie isté vzťahy by sa uplatnila 

špeciálna právna úprava. Napokon zo schváleného znenia zákona vyplýva, že na 

používanie jazykov národnostných menšín sa vzťahuje iný zákon, a to vtedy, ak tento 

(zákon o štátnom jazyku) zákon neustanovuje inak, pričom to robí hneď vo viacerých 

ustanoveniach. Týmto zákonom je zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov 

národnostných menšín, ktorý naposledy prešiel novelizáciou v roku 2011, ktorá 

priniesla hneď niekoľko významných zmien.  

Rozbor jednotlivých možností používania jazyka národnostných 

menšín  

Právo používať jazyk národnostnej menšiny je viazané na územie obce, ktorá 

sa nachádza v zozname vydanom nariadením vlády Slovenskej republiky, a v ktorej  

„občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine a 

majú trvalý pobyt v danej obci, tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach 

obyvateľov v obci najmenej 15 % obyvateľov“. Podotýkame, že v zmysle vyššie 

spomínaného zákona sa dva po sebe nasledujúce sčítania obyvateľov myslia tie, ktoré 

budú nasledovať po vyhlásení výsledkov sčítania obyvateľov z r. 2011. Na základe 

tohto ustanovenia došlo len k minimálnemu posunu v možnosti používať jazyk 

národnostnej menšiny, pretože predtým platné nariadenie vlády SR z roku 1991 

vychádzalo síce z kvóra 20-tich percent obyvateľov hlásiacich sa k národnostnej 

menšine, ale ako je z najaktuálnejších výsledkov sčítania obyvateľov zrejmé, len 

v prípade maďarskej národnostnej menšiny sa počet jej obyvateľov znížil o 100 000. 

Možno teda konštatovať, že status quo ostal zachovaný, pretože zo zoznamu môžu 

dvojjazyčné obce vypadnúť najskôr v roku 2041 (ak podľa výsledkov troch po sebe 

nasledujúcich sčítaní obyvateľov po 1. júli 2011 občania Slovenskej republiky, ktorí sú 

osobami patriacimi k národnostnej menšine a majú trvalý pobyt v danej obci, ani 

jedenkrát netvoria v obci najmenej 15 % obyvateľov.), pričom do zoznamu sa nové 

obce môžu dostať najskôr v roku 2021. Ak by sa kvórum posunulo na 10% znamenalo 

by to prínos najmä v obciach s rusínskou národnostnou menšinou. V zmysle tohto 
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zákona je orgán verejnej správy v obci podľa § 2 ods. 1 je povinný vytvárať podmienky 

na používanie jazyka menšiny podľa tohto zákona a osobitných zákonov. Tento 

paragraf by sa dal vysvetliť aj tak, že v obci kde počet príslušníkov národnostnej 

menšiny nedosahuje 20% je používanie jazyka národnostnej menšiny dobrovoľné, 

v obciach podľa § 2 ods. 1 je však vytvorenie podmienok na jeho používanie povinné. 

Zároveň sa však zákon nezmieňuje o tom, akým spôsobom má byť táto povinnosť 

splnená, či zamestnancom alebo tlmočníkom. 

Z praxe môžeme potvrdiť, že v obciach, ktorých sa táto povinnosť týka sú 

schopné si ju bez problémov plniť. Na potvrdenie vyššie uvedeného sa žiada 

spomenúť aj znenie § 2 ods. 8, ktorý zaviedol fakultatívnu možnosť v ústnom styku 

používať jazyk národnostnej menšiny, ak s tým súhlasí zamestnanec orgánu a osoby 

zúčastnené na konaní. Je len na konkrétnom úrade, či zabezpečí komunikáciu 

v jazyku menšiny aj v písomnom styku. Novela zákona o používaní jazykov 

národnostných menšín zaviedla aj úplne nové znenie, ktorým na jednej strane 

zaviazala orgán verejnej správy a jeho zamestnancov používať v úradnom styku štátny 

jazyk a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi aj jazyk 

menšiny, avšak hneď v nasledujúcej vete túto povinnosť neguje vetou „Orgán verejnej 

správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovládať jazyk menšiny“. Toto podľa nášho 

názoru nešťastné ustanovenie sa prieči duchu zákona a povinnosti vytvárať 

podmienky na používanie jazyka národnostnej menšiny. Podľa Lanstyáka (1999) 

zákon na jednej strane dáva za povinnosť komunikovať v štátnom jazyku, používanie 

jazyka menšiny však stavia na úroveň možného a právo mení na milosť. 

Takto koncipované znenie uvedeného paragrafu reálne ohrozuje právo na 

používanie jazyka národnostných menšín garantovaného týmto zákonom. Ďalším 

nedostatkom tohto zákona, podporujúcom tvrdenia o jeho nedokonalosti je znenie § 2 

ods. 3 tretia veta „Orgán verejnej správy vytvorí podmienky na uplatnenie práva podľa 

prvej vety adekvátnym spôsobom, pričom si môže určiť časový priestor na 

vybavovanie vecí v jazyku národnostnej menšiny“. Z tohto je zrejmé, že adekvátny 

spôsob je neurčitý právny pojem nezabezpečujúci právnu istotu používania jazyka 

menšín kedykoľvek a kdekoľvek, zároveň vytváranie „časového priestoru na 

vybavovanie vecí v jazyku národnostnej menšiny“ zvádza k myšlienke vytvárania 

akýchsi „ordinačných hodín“ pre príslušníkov národnostnej menšiny. Uvedomujeme si, 

že v praxi je tento problém čisto hypotetický, pretože vytváranie druhej kategórie 

občanov z príslušníkov národnostných menšín je v obciach podľa § 2 ods. 1 politicky 

takmer nepriechodné. Kvalitatívne podstatne lepší rozmer má veta „Orgán verejnej 

správy zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu 

verejnej správy na viditeľnom mieste“. Podstatné to môže byť vo vzťahu k občanom, 

ktorý pri styku s orgánom verejnej správy nepoužívajú jazyk menšiny z dôvodu 

neznalosti tohto práva. Zákon zároveň zavádza aj sankcie za rôzne porušenia 

povinností z neho vyplývajúce (§ 7b). Za negatívum tohto zákona, ktoré neodstránila 

ani novela zákona z r. 2011 je, že obce ani orgány obce podľa § 2 ods. 1 nemôžu 

komunikovať v úradnom styku navzájom v jazyku menšiny. Otázne je však aj využitie 
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tohto práva v praxi. Toto právo sa vzťahuje výlučne na vnútorné dokumenty obce 

(najmä zápisnice, uznesenia, štatistiky, evidencie, bilancie, informácie určené pre 

verejnosť a agenda cirkví a náboženských spoločností určená pre verejnosť okrem 

matriky). Zákon okrem používania jazykov národnostných menšín v ústnej komunikácii 

zaručuje jeho používanie aj v komunikácii písomnej, ktorej zabezpečenie podľa nášho 

názoru je oveľa menším problémom než jej zabezpečenie v ústnej podobe. Každý úrad 

v obci ktorej sa to týka, disponuje aspoň jedným zamestnancom, ktorý hovorí jazykom 

menšiny. Ten má všeobecnú 30 dňovú lehotu na vybavenie daného podnetu, čo sa 

javí ako dostatočná lehota na to, aby bol podnet vybavený správne a úplne aj v jazyku 

menšiny. Pozrime sa ako samotný zákon upravuje túto problematiku : „Občan 

Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo v 

obci2a) podľa odseku 1 komunikovať v ústnom a písomnom styku pred orgánom 

miestnej štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a územnou samosprávou 

zriadenou právnickou osobou (ďalej len „orgán verejnej správy“) vrátane predkladania 

písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny a orgán verejnej správy poskytne 

odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku 

menšiny s výnimkou vydávania verejných listín, pričom táto výnimka sa netýka 

verejných listín podľa odsekov 4 a 5“ 

 

„Rozhodnutie orgánu verejnej správy v správnom konaní3) v obci podľa odseku 1 sa 

v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo na požiadanie, 

vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny. V pochybnostiach je 

rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku“. 

 

„Rodný list, sobášny list, úmrtný list, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a 

vyhlásenia v obci podľa odseku 1 sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v 

štátnom jazyku a v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej 

listiny v štátnom jazyku“. Pôvodný zákon o používaní jazykov národnostných menšín 

z roku 1999 neobsahoval možnosť vydávania úradných dokumentov v jazyku 

menšiny, túto nedokonalosť zákona odstránila až novela z r. 2011, a to vyššie 

citovaným § 2 ods. 5. Keďže sa úradné doklady vydávajú dvojjazyčne, čo nevyhnutne 

môže viesť k interpretačným nejasnostiam, významným inštitútom sa stala akási 

„poistka“, v podobe vety, v pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v 

štátnom jazyku. Toto ustanovenie má význam aj z toho dôvodu, že napríklad odborná 

terminológia maďarského jazyka je výrazne odlišná od tej, ktorú používajú príslušníci 

tejto národnostnej menšiny na Slovensku. (napr. termín „vecné bremeno“ sa na 

Slovensku prekladá doslovne ako „dologi teher“, pričom v maďarskej právnej 

terminológii toto slovné spojenie chýba a namiesto neho sa používa „telki 

szolgalom“). Zároveň je otázna aj jazyková vybavenosť pracovníkov úradov, ktorý by 

mali takéto rozhodnutia prekladať do jazyka menšiny. Z praxe môžeme potvrdiť, že 

o vydávanie rozhodnutí v jazyku menšiny je len minimálny záujem, aj občania 

preferujú úradné listiny v úradnom jazyku. Novela zároveň zaviedla aj nový inštitút 

v podobe sankcií, ak povinný orgán odmietne vydať úradné listiny aj v jazyku 

menšiny. Zákon zároveň zaväzuje orgány územnej samosprávy tlačivá vydávané vo 

http://www.epi.sk/zz/1999-184/znenie-20121001#f2482197
http://www.epi.sk/zz/1999-184/znenie-20121001#f2482198
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vlastnej pôsobnosti vydať aj v jazyku menšiny. Dôležitým momentom vo vzťahu 

k požívaniu geografických názvov v jazyku menšiny bolo aj „implementovanie“ 

zákona č. 191/1994 o označovaní obcí v jazyku národnostných  menšín tzv. 

tabuľového zákona do zákona o používaní jazykov národnostných menšín (novelou 

z r. 2011). Táto novela zaviazala obce použiť na dopravných značkách označujúcich 

začiatok a koniec obce jej názov aj v jazyku menšiny, zároveň táto povinnosť pribudla 

aj pri označení budov orgánov verejnej správy a rozhodnutiach vydaných v jazyku 

menšiny. Predmetná novela zákona obsahovala ešte jeden významný prvok, a to 

zrušenie výnimky, ktorou sa v jazyku menšiny nemohli označiť obce pomenované po 

slovenských národných buditeľoch. Fakultatívne je v zmysle novely možné v jazyku 

menšiny označiť letisko, autobusovú zastávku, vlakovú stanicu, prístav, či ulice. 

V rozpore s realitou je aj ustanovenie § 7c ods. 4, kde „ § 2 ods. 6 sa nepoužije, ak 

sa označenie orgánu verejnej správy v jazyku menšiny zhoduje s názvom v štátnom 

jazyku“, pričom prinajmenšom v prípade rómskej národnostnej menšiny je toto 

ustanovenie zákona ignorované. Jazyk národnostných menšín je možné používať aj 

na rokovaní obecného zastupiteľstva (poslanci bez obmedzení) ostatné osoby vtedy, 

ak s tým súhlasia všetci prítomní poslanci a starosta obce. Zákon zároveň určuje obci 

povinnosť zabezpečiť tlmočenie. Jeho spôsob je ponechaný na úvahu a možnostiam 

obce. Garantované jej aj právo na prijímanie a šírenie informácií v jazyku menšiny. 

Cúth (2013) pridáva ešte jeden postreh, a to, že v každom druhostupňovom 

správnom  konaní sa zo zákona používa štátny jazyk, preto aj konanie na prvom 

stupni väčšinou prebieha v tomto jazyku. 

Záver 

Vo všeobecnosti by sa dalo konštatovať, že zákon o požívaní jazykov národnostných 

menšín dáva širokú paletu možností na ich používanie v každodennom styku. Otázne 

je, či s týmto právom aj občania patriaci k národnostným menšinám žijú. Skúsenosti 

z praxe hovoria, že skôr nie a týka sa to najmä písomného styku. Nie je to však 

problémom samotného zákona, ale najmä nedostatočnej znalosti občanov 

o možnosti používať jazyk menšiny v úradnom styku, či nedostatočnej znalosti 

odbornej terminológie, a to ani vtedy, ak sú na obci k dispozícii predtlačené formuláre 

v jazyku menšiny.  
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RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

JAKO NARZĘDZIE PARTYCYPACJI OBYWATELI W 

FUNKCJONOWANIU SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 

PUBLIC BENEFIT COUNCIL AS A TOOL FOR 

PARTICIPATION OF CITIZENS IN THE 

FUNCTIONING OF LOCAL GOVERNMENT 

Monika Falej, Marta Poszewiecka, Adam Poszewiecki 

 

Abstract 

Civic participation becomes an important element of the discussion on the condition 

of democracy in Poland. The article presents the legal framework of the Public 

Benefit Council action. In addition, the article indicates the forms of activity of 

councils in the Warmian-Masurian Voivodeship.  

 

Keywords: public benefit, local government, public participation 

Wstęp 

Partycypacja publiczna to temat szeroko omawiany, wzbudzający duże 

zainteresowanie, tak po stronie władz, jak i obywateli. Wiele podejmowanych działań 

skierowanych jest na pobudzenie współuczestniczenia w życiu publicznym obywateli, 

na szczeblu ogólnopolskim, jak też na szczeblach poszczególnych samorządów. 

Można nawet stwierdzić, że istnieje swoista moda na odwoływanie się do demokracji 

bezpośredniej jako pewnego pożądanego wzorca sprawowania władzy w państwie1. 

Dlatego w obecnej dobie bez mechanizmów partycypacji obywatelskiej nie da się 

zbudować społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki nowelizacji w 2010 roku ustawy o 

pożytku publicznym i wolontariacie2 udział obywateli w podejmowanych decyzjach 

poszerzył się. Wprowadzono możliwość powoływania Rady Działalności Pożytku 

                                                           
1 Uziębło P., Demokracja partycypacyjna, Wyd. Centrum Badań Społecznych, Gdańsk 2009, s. 13. 
2 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 z 
póź. zm). Została wprowadzona do polskiego porządku prawnego 12.03.2010 r. ustawą z 22.01.2010 r. o zmianie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 28, poz. 146), 
dalej ustawa OPP. 
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Publicznego, która jest narzędziem partycypacji obywateli w funkcjonowaniu 

samorządu terytorialnego. 

Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązania prawnego umożliwiającego 

partycypację obywateli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego poprzez pracę 

Rad Działalności Pożytku Publicznego. Działalność ich ma coraz większy wpływ na 

rozwój współpracy jednostek administracji publicznej i trzeciego sektora.3 

1. Regulacje prawne działalności Rad Pożytku Publicznego. 

Partycypacja obywatelska staje się ważnym elementem dyskusji na temat 

kondycji demokracji w Polsce. W literaturze podkreśla się, że sztywny, biurokratyczny 

model państwa jest nieefektywny i prowadzi do zwiększającej się alienacji władzy, 

również na poziomie samorządowym. Polacy nie uczestniczą masowo w wyborach 

powszechnych, a działalność w organizacjach pozarządowych ma wymiar raczej 

marginalny. Doświadczenia wielu krajów pokazują, że warunkiem „dobrego rządzenia” 

jest udział obywateli w procesach decyzyjnych czyli świadome i aktywne uczestnictwo 

mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich gminy, powiatu czy dzielnicy4. 

Partycypacja publiczna, uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji publicznych, 

nie tylko politycznych, stała się obecnie jedną z kluczowych kwestii społeczeństw 

demokratycznych. 

Zgodnie z definicją prezentowaną przez D. Długosza i J.J. Wygnańskiego, 

partycypacja obywatelska to proces, w trakcie którego obywatele uzyskują wpływ, a 

pośrednio i kontrolę nad decyzjami władz publicznych, gdy te decyzje mają 

bezpośredni lub pośredni wpływ na ich własne interesy. Partycypację taką odróżnia 

się od tradycyjnego udziału w procesie wyborczym i jest ona organizowana innymi 

metodami. Obywatele uzyskując wpływ na kształt regulacji na wczesnym etapie jej 

tworzenia z większym prawdopodobieństwem zaangażują się w jej wykonanie.5 

Istotne jest to, że celem partycypacji obywatelskiej nie jest zastąpienie 

wybranych przedstawicieli a angażowanie obywateli decyzję podejmowane przez 

władze. Trzeba jednak pamiętać, że skuteczna partycypacja możliwa jest wtedy, gdy 

precyzyjnie określono cel i sposób komunikowania się obywateli z władzą, obie strony 

są chętne i przygotowane do wspólnego działania. 6  

W życiu publicznym partycypacja społeczna staje się więc popularna. 

Dostrzegając to, organa samorządu dopuszczają narzędzia aktywizujące społeczność 

do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących wspólnoty samorządowej, 

                                                           
3 Określenie organizacje pozarządowe, przypis własny. 
4 Decydujmy razem, Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych Wydawca Fundacja 
„Fundusz Współpracy”, s.2. 
5 Długosz D., Wygnański J.J., Obywatele współdecydują, Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa: 
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, 2005, s. 22. 
6 Fundacja im. Stefana Batorego, http://www.batory.org.pl/doc/O_partcypacji_obywatelskiej.pdf, [dostęp: 
25.02.2018]. 

http://www.batory.org.pl/doc/O_partcypacji_obywatelskiej.pdf
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wymieniając je najczęściej w uchwale o konsultacjach społecznych7, lub stosując w 

praktyce8. 

Udział partycypacji w funkcjonowaniu samorządu lokalnego na poziomie 

lokalnym można mierzyć za pomocą kilku instrumentów. Instrument do pomiaru 

partycypacji opisuje zarówno aktorów lokalnych jak i przestrzeń, w której kształtują się 

ich relacje. Składa się z czterech podstawowych mierników: 

a) partycypacyjność procesu decyzyjnego, wskaźnik otwartości władz lokalnych 

na udział mieszkańców w sprawowaniu władzy; 

b) aktywność polityczna i obywatelska, wskaźnik gotowości mieszkańców do 

angażowania się w sprawy publiczne i uczestnictwa w podejmowaniu decyzji; 

c) infrastruktura komunikacyjna, dostępne obu stronom sposoby i środki 

komunikowania się; 

d) relacje władze gminy – organizacje pozarządowe, wskaźnik otwartości władz 

na udział organizacji w podejmowaniu decyzji publicznych9. 

Samorząd powinien chętnie podejmować współpracę i angażować innych 

partnerów na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Budowa aktywnej 

społeczności lokalnej wydaje się być łatwiejszym zadaniem niż tworzenie 

społeczeństwa obywatelskiego w skali kraju. Samorząd musi być transparentny 

i odpowiedzialny wobec mieszkańców. Podmiotem jest obywatel, który w tym lepszym 

systemie zostanie wyposażony w wiedzę oraz narzędzia do współdecydowania 

o sprawach publicznych i zachęcony do udziału w nich.10 

Administracja publiczna podejmuje i realizuje swoje zadania we własnym 

imieniu i na własną odpowiedzialność. Samorząd podejmuje decyzje, które mają 

wpływ na całą wspólnotę lokalną. Proces legitymizacji tych decyzji powinien opierać 

się na dialogu z mieszkańcami, zainteresowanymi stronami, w tym organizacjami 

pozarządowymi. Partycypacja publiczna to proces deliberacji, w którym obywatele 

zainteresowani i ci, których sprawa dotyczy, grupy obywateli, organizacje 

pozarządowe i administracja publiczna są zaangażowani w tworzenie polityki 

publicznej zanim zapadnie decyzja polityczna.  

Zdecydowanie lepiej jest, kiedy organy władzy publicznej, zwłaszcza na 

poziomie lokalnym, który najbliższym obywatelowi, działają otwarcie, angażując 

                                                           
7 Zob. Uchwała Nr XXXIV/605/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn.  
8 Realizacja projektu przez Stowarzyszenie Warnija pt. „Wzorcowe konsultacje w sprawie rewitalizacji Koszar 
Dragonów w Olsztynie”, nr E2/2074, finansowanego ze środków norweskich przez Fundację im. Stefana Batorego 
z siedzibą w Warszawie, w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Stowarzyszeniem Forum Rozwoju Olsztyna, Związkiem 
Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”. Praktycznie wykorzystane są warsztaty, platforma konsultacyjna, zgłaszanie 
opinii drogą elektroniczną, poprzez Facebooka, tradycyjną pocztą. 
9 Raport Decydujmy razem, Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych Wydawca 

Fundacja „Fundusz Współpracy”, s.14. 
http://www.decydujmyrazem.pl/files/publikacja_konferencyjna___web_1_.pdf [dostęp na 25.02.2019] 
10 Dąmbska A.,  Trzyna S.; „Samorząd 3.0”, Raport Forum Od – nowa, Warszawa 2013, s.7. 

http://www.decydujmyrazem.pl/files/publikacja_konferencyjna___web_1_.pdf
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obywatela w życie publiczne i pozwalając mu współdecydować. Należy zwrócić 

uwagę, że partycypacja ma także swoją odwrotną stronę, rodzi więź z instytucjami 

zbiorowości, poczucie odpowiedzialności za sprawy grupy i gotowość do jej wsparcia 

w różnej formie w razie potrzeby.11 

We współdecydowaniu bardzo dużą rolę odgrywają organizacje pozarządowe, 

które mają narzędzie w postaci Rad Działalności Pożytku Publicznego.12  

Powołanie RDPP przez administrację publiczną i włączenie jej w rzeczywisty 

partycypacyjny udział w funkcjonowanie stawia na drabinie partycypacji13 samorząd 

bardzo wysoko. Zgodnie z ustawą OPP, RDPP jest powoływana obligatoryjnie na 

szczeblu ministerialnym, natomiast na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym 

może być powołana, czyli ustawodawca, określił fakultatywny charakter RDPP dla 

samorządów. 

Ustawodawca dostrzegając ten problem, w nowelizacji Ustawy OPP w 2016 

roku14 dał pewne wzmocnienie dla ich powołania. Na mocy art. 41a. 1. marszałek 

województwa ma obowiązek w terminie 2 miesięcy powołać Wojewódzką Radę 

Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, jeżeli 

zostanie do niego złożony wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie 

województwa.  

2. Partycypacja społeczna w województwie Warmińsko- Mazurskim. 

Na szczeblu samorządu wojewódzkiego, w województwie warmińsko-

mazurskim powołany został przez Zarząd Województwa Zespół Sterująco-

Monitorujący ds. współpracy Samorządu Wojewódzkiego z organizacjami 

pozarządowymi w celu kształtowania praktyki współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi oraz dokonywania oceny realizacji Zasad Współpracy już w 2007 

roku. Do jego zdań należało ocena realizacji rocznych programów współpracy oraz 

Zasad Współpracy, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych 

dokumentów dotyczących organizacji pozarządowych, opiniowanie projektu programu 

współpracy samorządu wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi na dany rok, 

opiniowanie projektów decyzji samorządu dotyczących pominięcia trybu 

konkursowego przy przekazaniu zadania ze sfery pożytku publicznego, podejmowanie 

                                                           
11 Bartkowski J. „Tradycje partycypacji w Polsce” [w:] „Partycypacja publiczna – o uczestnictwie obywateli w życiu 
lokalnej wspólnoty” red. A. Olech, Wyd. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, s. 27. 
12 Dalej zwana RDPP. 
13 Długosz D., Wygnański J.J., „Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej”, 
Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2005. 
http://eu.ngo.pl/files/ue.ngo.pl/public/materialy_analizy/przewodnik_ost.pdf 
14 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.) Dz.U.2014.1118 ze 
zm. 

http://eu.ngo.pl/files/ue.ngo.pl/public/materialy_analizy/przewodnik_ost.pdf
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innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu 

z organizacjami pozarządowymi.  

Od 2007 w gminie Olsztyn roku natomiast działał Zespół Konsultacyjny ds. 

Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi 15, którego powołanie 

i funkcjonowanie uregulowane zostało w Zasadach współpracy pomiędzy 

samorządowymi władzami Miasta Olsztyna a organizacjami pozarządowymi16.  

Obecnie w gminie Olsztyn działa Gminna Rada Działalności Pożytku 

Publicznego, która jest organem opiniodawczo-doradczym, o charakterze 

pomocniczym dla Prezydenta Olsztyna. Rada składa się z 12 członków, w tym 6 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 radnych Rady Miasta Olsztyna i 3 

przedstawicieli Prezydenta Olsztyna. Członków Rady powołuje i odwołuje 

zarządzeniem Prezydent Olsztyna na dwuletnią kadencję. Do zadań Rady należy w 

szczególności opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta, opiniowanie projektów 

uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których 

mowa w art. 3 ust.3, w tym programów współpracy organizacjami pozarządowymi, 

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w 

przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, wyrażanie opinii 

w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3.ust. 3 ustawy, oraz 

w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych. 

Nowelizacja ustawy wydłuża kadencję RDPP w samorządach do 3 lat. Daje jej 

kompetencje, które można samodzielnie ustalać, doprecyzowywać, rozszerzać w 

regulaminach wewnętrznych Rad, ponieważ wymienione są w ustawie zadania które 

należą w szczególności. I są nimi głównie wyrażanie opinii: 

a) w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w tym w zakresie programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

b) projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, o której mowa w art. 4;  

c) w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do 

realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań 

publicznych; 

d) projekcie strategii rozwoju województwa; 

                                                           
15 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie wprowadzenia zasad współpracy pomiędzy 
samorządowymi władzami Olsztyna a organizacjami pozarządowymi „Zasady współpracy pomiędzy 
samorządowymi władzami Miasta Olsztyn a organizacjami pozarządowymi przyjęte w 2004 roku. 
16 Uchwała Rady Miasta z dnia 25 października 2006 roku w sprawie uchwalenia zasad współpracy Miasta Olsztyn 
z organizacjami pozarządowymi. 
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e) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 

administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3; 

f) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu 

komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020.  

Z przedstawionych zakresów możliwych zadań wynikają dość szerokie 

możliwości korzystania z Rady Działalności Pożytku Publicznego jako narzędzia 

partycypacji obywateli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. 

Model partycypacji publicznej to zakres władzy, jakim dysponują, z jednej 

strony, obywatele, z drugiej zaś strony – władze publiczne. W ten sposób 

wyodrębniono cztery główne modele: asymetryczny (udział obywateli minimalny, 

władz lokalnych – maksymalny), opiniodawczo-konsultacyjny (dominujący udział 

władz lokalnych przy znacznym udziale obywateli), symetryczny (udział obu stron 

zrównoważony), delegowanie (udział obywateli dominujący, przy znacznym lub 

minimalnym udziale władz publicznych). Podstawą wyodrębnienia modeli były 

dostępne typologie partycypacji – „drabiny partycypacji”, szczególnie propozycje 

International Association for Public Participation oraz przedstawiona w pracy Jana 

Jakuba Wygnańskiego i Dagmira Długosza17. Dzięki możliwości inicjowania działań, 

czy też współtworzenie prawa lokalnego przez przedstawicieli organizacji 

pozarządowych zasiadających w RDPP, i przez nich kontrolowane, mogą wpływać na 

decyzje podejmowane przez przedstawicieli władz publicznych. Zasiadając w RDPP 

mogą korzystać z wielu form aktywności między innymi mogą również lobbować, 

uprawiać rzecznictwo, inicjować edukację publiczną.18 

Zakończenie  

Narzędzia partycypacji publicznej, w tym Rady Działalności Pożytku 

Publicznego są nowymi rozwiązaniami w skali rozwoju samorządności, stąd ich słabe 

społeczne zakorzenienie oraz brak związanych z nimi postaw i nawyków działania, 

szczególnie poczucia, że najlepszą odpowiedzią na niedowłady działania administracji 

publicznej jest osobisty współudział w podejmowaniu decyzji i wypracowywanie form 

zbiorowej samoorganizacji. Partycypacja obywateli w funkcjonowaniu samorządu 

terytorialnego poprzez Rady Działalności pożytku Publicznego przynosi wiele korzyści 

wspólnocie lokalnej. Przyczynia się do rozwoju potencjału ludzi i wzmacnia ducha 

obywatelskiego zaangażowania, rozwija postawy i umiejętności obywatelskie, czyniąc 

system bardziej demokratycznym, jest lekarstwem na alienację – pozwala 

                                                           
17 Wygnański J.J., Długosz D., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie 
na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2005. 
18 Kaźmierczak T., „Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne” [w:] „Partycypacja publiczna – o 
uczestnictwie obywateli w życiu lokalnej wspólnoty” red. A. Olech, Wyd. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2011, s. 88. 
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doświadczać wolności i nabierać poczucia kontroli nad własnym życiem i poczucia 

przynależności do wspólnoty19.  

Z punktu widzenia administracji publicznej, partycypacja może być postrzegana 

w dwóch aspektach. Pierwszy to aspekt proceduralny. Istnieje naturalna logika 

prowadzenia polityk publicznych, która wymaga przejścia przez kolejne fazy działania. 

W ujęciu syntetycznym należałoby wymienić co najmniej trzy takie fazy: 

przygotowawczą (zdobywanie informacji, analizowanie informacji, poszukiwanie 

sposobów działania), decyzyjną i realizacyjną. Angażowanie obywateli może być 

stosowane na każdym z wyróżnionych etapów. Drugi aspekt to stopień, w jakim 

obywatele wpływają na decyzje i działania podejmowane przez władze publiczne. 

Obecnie dzięki ustawie OPP idea Rad Pożytku Publicznego ma solidne podstawy 

prawne. Jest ona też ugruntowana wieloletnimi doświadczeniami wielu samorządów, 

tworzących we współpracy z organizacjami pozarządowymi różnego typu ciała 

konsultacyjne, doradcze i przedstawicielskie. 
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ORGANIZÁCIA MIESTNEHO REFERENDA  - 

VYBRANÉ PROBLÉMY 

ORGANIZATION OF A LOCAL REFERENDUM - 

SELECTED ISSUES 

 Jana Volochová 

Abstract 

The arcitle deals with a local referendum as one of the forms of direct democracy implemented 

by the municipality's self-government. In particular, it focuses on selected problems and 

shortcomings related to the constitutional regulation of this institute, such as the briefness of 

the definition of a local referendum in the Constitution of the Slovak Republic and the law on 

the general establishment, the absence of a legal regulation on the way of conducting a local 

referendum and the creation of a local referendum commission. The aim of the contribution is 

to analyze the valid legislation and practical experience of the use of the institute under 

examination, to point out these specific problems and offer suggestions for solutions. 

 

Keywords: local government, referendum, direct democracy, commission 

Úvod  

Obecná samospráva, ako súčasť územnej samosprávy, je nositeľom inej 

verejnej moci a teda zabezpečuje špecifickú formu správy štátu. Obecná samospráva 

je rovnako ako štátna správa vykonávaná vo verejnom záujme, avšak subjektmi 

odlišnými od štátu. Obecnú samosprávu možno chápať ako prejav účasti  jej 

obyvateľov na správe vecí verejných. Východiskovým modelom slovenskej obecnej 

samosprávy je zmiešaný model, v rámci ktorého je základnou jednotkou územnej 

samosprávy obec, ktorá vykonáva jednak samosprávne kompetencie i prenesené 

kompetencie (delegovanú miestnu štátnu správu). Zákonnou úpravou obecnej 

samosprávy je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).  

 Obecná samospráva je v slovenských podmienkach vykonávaná dvoma 

spôsobmi: prostredníctvom volených orgánov obce (nepriamy výkon obecnej 

samosprávy)  alebo priamo obyvateľmi obce,  prostredníctvom foriem priamej 

demokracie (miestnym referendom, zhromaždením obyvateľov obce a inými formami 

participácie obyvateľov na samospráve obce).  

V predmetnom článku sa budeme zaoberať miestnym referendom, ako jednej 

z foriem priamej demokracie, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje obecná 
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samospráva. V článku sa konkrétne zameriame na zvýraznenie významnosti 

miestneho referenda pri rozhodovaní o zásadných otázkach života a rozvoja obce.  

Cieľom príspevku bude na základe  ústavnej a zákonnej úpravy analyzovaného 

inštitútu priamej demokracie, poukázať na jej  vybrané nedostatky, ktorými z nášho 

pohľadu sú: absencia právnej úpravy zaoberajúcej sa úpravou organizácie 

a samotného spôsobu vykonania miestneho referenda, ako aj nepostačujúcou 

právnou úpravou kreovania komisie pre miestne referendum a jej zloženia. 

1. Význam priamej demokracie v samospráve obce  

 

Miestne referendum predstavuje realizáciu jedného zo základných ľudských 

práv zakotveného v článku 30 Ústavy Slovenskej republiky. Tento článok deklaruje 

právo občanom podieľať sa na správe vecí verejných a to buď priamo, alebo 

slobodnou voľbou svojich zástupcov. Cudzincom s trvalým pobytom na území 

Slovenskej republiky zaručuje právo voliť a byť volení do orgánov samosprávy obce 

a vyšších územných celkov.  

Opodstatnenosť práva občanov zúčastňovať sa na správe vecí verejných 

zakotveného v čl. 30 ods. 1 Ústavy SR, ako klasického znaku územnej samosprávy, 

vyjadril nálezom II. ÚS 9/00 Ústavný súd SR. „Pod správou vecí verejných je potrebné 

rozumieť účasť občana na politickom živote štátu, správe štátu a na správe verejných 

záležitostí v obciach. Uplatňovanie, t. j. napĺňanie tohto ústavného práva umožňuje 

taká organizácia a právne usporiadanie územnej samosprávy, ktoré vytvárajú 

predpoklady pre všetkých obyvateľov obce zúčastňovať sa na jej správe 

a bezprostredne rozhodovať o verejných záležitostiach obecného významu na základe 

priameho a konkrétneho prejavu vôle všetkých obyvateľov, alebo určitej skupiny 

obyvateľov. Toto právo má obligatórny charakter, pretože podľa čl. 12 ods. 1 ústavy 

sa základné práva a slobody zaručujú na území SR všetkým“.1 

Ústava SR v čl. 2 ods. 1 stanovuje možnosť občanov realizovať štátnu moc 

prostredníctvom foriem priamej demokracie, pričom bližšia špecifikácia v súvislosti 

s územnou samosprávou je vyjadrená v čl. 67 Ústavy, v ktorom špecifikuje formy 

priamej demokracie na lokálnej úrovni. Právnou normou ex specialis, ktorá upravuje 

jednotlivé formy priamej demokracie v obcí je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení. Vychádzajúc z § 4 ods. 2 analyzovaného zákona, obecnú samosprávu 

vykonávajú obyvatelia obce buď prostredníctvom svojich volených zástupov t.j. 

orgánmi obce, alebo priamymi formami, teda prostredníctvom referenda, alebo 

zhromaždenia obyvateľov obce. Z uvedeného vyplýva, že zákonodarca v právnej 

úprave zrovnoprávňuje priame a nepriame formy uskutočňovania samosprávy obce.  

Spätosť priamej demokracie a samosprávy, možno vnímať ako 

nespochybniteľnú. Avšak je dôležité špecifikovať niektoré vybrané charakteristické črty 

                                                           
1 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. apríla 2000, sp. zn. II. ÚS 9/00 -148. 
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teoretickej koncepcie priamej demokracie. Priama demokracia na úrovni obce sa musí 

byť upravená v takom rámci, aby bola aj reálne použiteľná a využiteľná.2  

Na základe uvedeného, a rovnako aj so skúseností z aplikačnej praxe, môžeme 

konštatovať, že rozhodovanie prostredníctvom inštitútov priamej demokracie je ľahšie 

uskutočniteľné na menšom území. Máme za to, že využívaním priamej demokracie na 

úrovni obce sa posilňuje postavanie obyvateľov obce a tiež ich priamy vplyv na 

samotné rozhodnutie.  

2. Právna úprava miestneho referenda  

 

Mieste referendum je upravené v §11a, ktorý prešiel viacerými novelizáciami. 

Účelom novelizácii právnej úpravy, ktoré sa týkali práve úpravy miestneho referenda, 

boli zrejme snahou o zefektívnenie výkonu analyzovaného inštitútu. Významná 

novelizácia zákona o obecnom zriadení, ktorá sa dotkla ustanovení upravujúcich 

miestne referendum, sa uskutočnila v roku  2010, známa ako „veľká novela“ zákona 

o obecnom zriadení (zákon č. 102/2010 Z. z.). 

Do účinnosti tejto novely bolo miestne referendum v zákone o obecnom zriadení 

upravené ako hlasovanie obyvateľov obce s legislatívnou skratkou „miestne 

referendum“. Touto novelou chcel zákonodarca dosiahnuť cieľ, ktorý spočíval 

v podrobnejšej úprave organizácie miestneho referenda. Zároveň zákonodarca 

uskutočnil terminologické zmeny v príslušných ustanoveniach zákona o obecnom 

zriadení s ohľadom na terminológiu ústavy o miestnom referende. Teda od 1. apríla 

2010 rovnako ako Ústava SR, aj zákon o obecnom zriadení používa výlučne pojem 

miestne referendum. Tým sa terminológia zákona prispôsobila terminológii Ústavy 

SR.3 

Z aktuálnej právnej úpravy jasne vyplýva, že na úrovni obce rozlišujeme dva 

druhy miestneho referenda, a to obligatórne miestne referendum (§ 11a ods. 1) 

a fakultatívne miestne referendum (§11a ods. 4). Miestne referendum vyhlasuje 

obecné zastupiteľstvo uznesením. Obligatórne miestne referendum musí obecné 

zastupiteľstvo vyhlásiť v situáciách, ktoré predpokladá zákon. Povinnosťou obecného 

zastupiteľstva je vyhlásiť miestne referendum ak ide o:  

a) zlúčenie obcí, rozdelenie obcí alebo zrušenie obcí i zmenu názvu obce;  

b) odvolanie starostu podľa § 13 ods. 3;  

c) zmenu označenia obce;  

d) alebo ak o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov obce.4 

                                                           
2 PALÚŠ, Igor, Michal, JESENKO a Alena KRUNKOVÁ, 2010. Obec ako základ územnej samosprávy. Košice: 
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy. ISBN 978-80-8129-003-9. 
3 TEKELI, Jozef a Marián HOFFMANN, 2014. Zákon o obecnom zriadení – komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 
s. r. o.. ISBN 978-80-8168-034-2. 
 
4 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím 

o ďalších dôležitých otázkach samosprávy obce. V tomto prípade ide o fakultatívne 

miestne referendum.  

Aj napriek tomu, že uvedená posledná novelizácia ustanovení upravujúcich 

miestne referendum bola pozitívnym krokom, naďalej môžeme konštatovať, že je veľmi 

všeobecná, miestami nedostatočne precízna a tým aj nejednoznačná, čo následne 

spôsobuje celý rad problémov v aplikačnej praxi.5 

3. Organizácia miestneho referenda –  problémové oblastí  

 

Problémom pri spracovaní témy miestneho referenda, najmä priebehu hlasovania 

v miestnom referende, je vágna a príliš stručná právna úprava. V porovnaní s ústavnou 

a zákonnou úpravou celoštátneho referenda, je ústavno-právna úprava miestneho 

referenda veľmi povrchná. Celoštátne referendum, je upravené v piatej hlave Ústavy 

SR (Zákonodarná moc), v čl. 93 až čl. 100. Práve čl. 100 Ústavy SR odkazuje na zákon 

č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorý podrobne upravuje spôsob vykonania celoštátneho 

referenda.  

 Ústava SR upravuje miestne referendum iba v článku 67, v ktorom sa okrem 

referenda spomína aj zhromaždenie obyvateľov obce.6 Táto ústavná úprava odkazuje 

na zákonnú úpravu, t. j. v slovenských podmienkach na zákon 369/1990 Zb., o 

obecnom zriadení.  

Oprávneným orgánom obce pre vyhlásenie miestneho referenda je obecné 

zastupiteľstvo, ktoré ho vyhlási uznesením. Uznesenie o vyhlásení miestneho 

referenda prijíma obecné zastupiteľstvo obyčajnou väčšinou poslancov, t. j. 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Jedinou výnimkou je prípad, ak ide 

o vyhlásenie miestneho referenda z dôvodu, že starosta obce zanedbáva povinnosti 

vyplývajúce z jeho funkcie, alebo porušuje právne predpisy. V tomto prípade sa pre 

platné prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva ustanovuje osobitné kvalifikované 

kvórum, teda obecné zastupiteľstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva. 7 

Aj napriek veľkej novelizácii zákona o obecnom zriadení v roku 2010, ktorej 

cieľom bola precíznejšia právna úprava miestneho referenda, chýbajú v §11a 

akékoľvek bližšie pravidlá spôsobu prípravy a postupu pri  jeho organizovaní.  

                                                           
5 PALÚŠ, Igor a kol., 2016. Ústavné právo Slovenskej republiky. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. ISBN 
978-80-8152-442-4 
6 HORVÁTH, Peter, 2017. Miestne referendum ako nástroj demokracie – skutočná demokracia?. In: Formy 
uskutočňovania obecnej samosprávy. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: UPJŠ, 
Fakulta verejnej správy. ISBN 978-80-8152-542-1.  
7 TEKELI, Jozef a Marián HOFFMANN, 2014. Zákon o obecnom zriadení – komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 
s. r. o.. ISBN 978-80-8168-034-2. 
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Výnimkou sú základné procesné pravidlá obsiahnuté v nových ustanoveniach 

analyzovaného zákona, konkrétne ods. 6 a 7.  

Problematickou oblasťou využívania miestneho referenda, ako formy realizácie 

obecnej samosprávy, je právna úprava jeho samotnej organizácie. V súvislosti s 

organizovaním miestneho referenda, zákon o obecnom zriadení túto oblasť upravuje 

jediným ustanovením, t. j. §11a ods. 9: „Obec ustanoví nariadením podrobnosti o 

organizácii miestneho referenda.„ Z tohto ustanovenia zákona vyplýva, že organizácia 

a priebeh hlasovania v miestnom referende sú v plnom rozsahu v kompetencii obce.  

Obec je tak výslovne zákonom splnomocnená k úprave podrobností 

o organizácii miestneho referenda vlastným právnym predpisom, teda všeobecne 

záväzným nariadením. S účinnosťou spomínanej novely zákona je všeobecne 

záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda konštruované ako obligatórne. 

Aj napriek tomu, že hovoríme o samosprávnom nariadení, je každá obec povinná 

takého nariadenie prijať. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je 

konkretizovať podrobnosti o organizácii miestneho referenda na podmienky danej 

samosprávy. Obsahová náplň predmetného nariadenia je plnom rozsahu ponechaná 

na rozhodnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa pri napĺňaní jeho obsahu nesmie 

odkloniť od nariaďujúcich noriem, ktoré zákon uvádza v §11a zákona.8 Týmito 

nariaďujúcimi normami sú už odseky 6 a 7 v §11a zákona o obecnom zriadení, 

v ktorých sú obsiahnuté základné procesné pravidlá. Z týchto ustanovení zákona 

o obecnom zriadení vyplýva, že všeobecné záväzné nariadenie o organizácii 

miestneho referenda by malo obsahovať najmä podrobnosti o zložení komisie pre 

miestne referendum a jej fungovaní, vrátane určenia lehoty na jej prvé zasadnutie, 

tvorba okrskov pre vypĺňanie hlasovacích lístkov, organizačné zabezpečenie, priebeh 

hlasovania i vyhodnocovanie výsledkov miestneho referenda a ich následne 

zverejňovanie.  

Následne zákonodarca v odseku 7 stanovuje lehotu, koľko dní pred konaním 

miestneho referenda musí byť každému oprávnenému voličovi doručené oznámenie 

o jeho konaní. Zákon stanovuje aj náležitosti, ktoré predmetné oznámenie o vyhlásení 

miestneho referenda musí obsahovať. V prvom rade musí byť v tomto oznámení 

uvedený dátum schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda 

zastupiteľstvom obce, alebo dátum doručenia petície. Ďalej musí obsahovať dátum, 

miesto a čas konania miestneho referenda, otázku, resp. otázky, o ktorých majú 

obyvatelia v referende rozhodnúť a spôsob úpravy hlasovacieho lístka.  

Podmienka prijatia všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho 

referenda neprispieva k zlepšeniu situácie využívania miestneho referenda, pretože 

mnohé obce sa dopúšťajú protizákonného konania pri neupravení podmienok 

                                                           
8 TEKELI, Jozef a Marián HOFFMANN, 2014. Zákon o obecnom zriadení – komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 
s. r. o.. ISBN 978-80-8168-034-2. 
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organizácie miestneho referenda, nakoľko drvivá väčšina obcí si  neplní zákonnú 

povinnosť prijatia všeobecné záväzného nariadenia o organizácii miestneho 

referenda.9 

Za problematické považujeme ustanovenie o zriadení komisie pre miestne 

referendum. Máme za to, že súčasná právna úprava je nepostačujúca. Podľa zákona 

o obecnom zriadení, bezodkladne po vyhlásení miestneho referenda zriadi obecné 

zastupiteľstvo komisiu pre miestne referendum na hlasovanie a sčítanie hlasov 

a taktiež stanoví lehotu na jej prvé zasadnutie. Následne ďalšia práca komisie sa bude 

riadiť pravidlami, ktoré si členovia komisie dohodnú na prvom zasadnutí. Obecné 

zastupiteľstvo môže bližšie konkretizovať pravidlá činnosti komisie vo všeobecne 

záväznom nariadení na základe ustanovenia §11 a ods. 9.10 Z uvedeného vyplýva, že 

sa obecné zastupiteľstvo v predmetnom všeobecne záväznom nariadení uznesie aj na 

personálnom obsadení komisie. Konkrétne požiadavky na počet členov komisie pre 

miestne referendum, či sa pri konštituovaní komisie berie do úvahy politické zloženie 

obecného zastupiteľstva a pod., zákon o obecnom zriadení neuvádza.  

 Obce, ktoré takého všeobecne záväzné nariadenie prijali, sa inšpirovali 

právnou úpravou tých ustanovení zákona č. 180/2013 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva, ktoré upravujú voľby do orgánov samosprávy obcí. Toto naše 

konštatovanie potvrdzuje aj vyjadrenie Ústavného súdu v uznesení IV. ÚS 219/04: 

„Spôsob vykonania miestneho referenda neupravuje osobitný zákon. Preto je pri 

nedostatku právnej úpravy postupu orgánov územnej samosprávy a orgánov určených 

na vykonanie referenda nevyhnutná analógia legis.11 Na postup pri jeho vykonaní sa 

na základe toho používa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/199012 Zb. o voľbách 

do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný 

zákon“).“ 13  

Možným riešením problému s obsahom všeobecne záväzného nariadenia 

o miestnom referende, by bol samostatný zákon, ktorý by upravoval spôsob jeho 

vykonania, ako je tomu v Českej republike (zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu 

a o změně některých zákonů). Iným príkladom pre sfunkčnenie miestneho referenda v 

podmienkach slovenskej obecnej samosprávy sú aj Poľsko a Maďarsko, ktoré síce 

neprijali osobitné zákony týkajúce sa miestneho referenda, ale upresnili právnu úpravu 

tohto inštitútu v zákonoch o obecnom zriadení.  

                                                           
9 ALMAN, Tomáš, 2017. Miestne referendum a zhromaždenie obyvateľov obce ako formy priamej demokracie. In: 
Formy uskutočňovania obecnej samosprávy. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: 
UPJŠ, Fakulta verejnej správy. ISBN 978-80-8152-542-1. 
10 TEKELI, Jozef, 2014. Hlasovanie obyvateľov obce v miestnom referende. In: Aktuálne problémy volebného práva 
a volebného súdnictva v Slovenskej republike – II. Ústavné dni. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta. ISBN 978-80-8152-098-3. 
11 ide o analogické použitie zákona. Pokiaľ zákon nejakú problematiku neupravuje, môže odkázať na podobné 
(analogické) použitie inej normy na daný prípad.  
12 V súčasnosti zákon č. 180/2013 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
13  Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky  z 22. júla 2004, sp. zn. IV, ÚS 219/04. 
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Stretávame sa aj s názormi, že riešením problému s organizáciou miestneho 

referenda, je vyňať existujúcu právnu úpravu zo zákona o obecnom zriadení a zaradiť 

ju do volebného zákona, rovnako ako je to v prípade celoštátneho referenda.  

Záver 

V článku sme sa pokúsili o vymedzenie problémových miest súčasnej právnej 

úpravy inštitútu miestneho referenda. Podľa nášho názoru je vážnym nedostatkom 

právnej úpravy miestneho referenda absencia úpravy samotnej organizácie miestneho 

referenda, ako je to v prípade celoštátneho referenda a taktiež nejasná právna úprava 

o zriadení komisie pre miestne referendum a jej zložení. Zákon v aktuálnom znení

ukladá povinnosť obecným samosprávam prijať všeobecne záväzné nariadenie 

o organizácii miestneho referenda. Z nášho pohľadu táto  povinnosť obcí spôsobuje

obecným samosprávam problémy v aplikačnej praxi. V prípade problému 

s konštituovaním komisie pre miestne referendum sa prikláňame k názoru, že by mala 

kopírovať politické zloženie obecného zastupiteľstva.   

Môžeme konštatovať, že aj napriek viacerým novelizáciám ustanovení  zákona 

o obecnom zriadení týkajúcich sa miestneho referenda, čo považujeme zo strany

zákonodarcu za pozitívny krok k sfunkčneniu miestneho referenda v samospráve 

obce. Avšak aj naďalej ostáva právna úprava tohto inštitútu v porovnaní napr. so štátmi 

V4 stručná a nepresná. Je otázkou do akej miery je inštitút miestneho referenda 

plnohodnotne funkčným a plne využiteľným.   
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ŠTATÚT MESTA KOŠICE Z POHĽADU APLIKAČNEJ 

PRAXE 

STATUTE OF KOSICE CITY AND APLICATION 

PRACTICE 

Jozef Andrejčák 

Abstract 

Statute of Košice city is basic act  for local goverment. In statute are legal 

competences and the position of municipal districts from the viewpoint of legal rules 

governing the self-government in Košice (Law Act No. 369/1990 Book of Statutes on 

Municipalities, as well as Law Act No. 401/1990 Book of Statutes) 

Keywords: statute, areas in the City of Košice, competences 

Úvod 

     V našom príspevku sa budeme zaoberať štatútom mesta Košice (ďalej len „štatút“), 

ako základným vnútorným dokumentom mesta, ktorý upravuje najdôležitejšie otázky 

týkajúce sa subjektov a orgánov územnej samosprávy mesta, výkonu územnej 

samosprávy mesta, podrobnejšiu deľbu pôsobnosti medzi orgánmi miestnej 

samosprávy a mestskej samosprávy, rozsah majetku zvereného mestským častiam, 

podmienky odňatia tohto majetku ako aj zásady hospodárenia s majetkom mesta a iné. 

Podrobnejšie sa budeme v príspevku zaoberať deľbou pôsobností medzi mesto 

a mestské časti v sociálnej oblasti, ktorú upravuje tretia časť Štatútu, rozdelenie 

samosprávnych pôsobností.  

1. Štatút mesta Košice 

 

     Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 739 prijatým na svojom XV. 

zasadnutí dňa 24. 4. 2017 podľa § 10 ods. 3 písm. a) a § 18 zákona č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov ustanovilo Štatút mesta Košice. Týmto 

uznesením sa zosúladili všetky predošlé zmeny štatútu. Štatút mesta Košice je 

základným vnútorným dokumentom územnej samosprávy mesta Košice, ktorý v 

súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

bližšie upravuje prerozdelenie úloh a samosprávnych pôsobností mesta, nakladanie s 

majetkom mesta a vzťahy mesta s mestskými časťami a právnickými osobami 

zriadenými alebo založenými mestom a ich práva a povinnosti pri plnení zverených 
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samosprávnych úloh.  Veci neupravené štatútom sa riadia zákonom a osobitnými 

predpismi. 

Štatút je rozsiahli vnútorný dokument mesta Košice, obsah ktorého je zakotvený vo 

ôsmich častiach a tie sú následne delené na hlavy a diely, podľa konkrétneho obsahu.  

V krátkosti načrtneme zameranie jednotlivých časti štatútu:  

PRVÁ ČASŤ: ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

DRUHÁ ČASŤ: VÝKON SAMOSPRÁVY MESTA 

TRETIA ČASŤ: DEĽBA PÔSOBNOSTÍ MEDZI MESTO A MESTSKÉ ČASTI 

ŠTVRTÁ ČASŤ: EKONOMIKA MESTA A MESTSKÝCH ČASTÍ 

PIATA ČASŤ: SYMBOLY MESTA 

ŠIESTA ČASŤ: VEREJNÉ OCENENIA MESTA 

SIEDMA ČASŤ: ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM MESTA 

ÔSMA ČASŤ: PRECHODNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Súčasťou štatútu sú aj prílohy 

2. PRÍLOHA Č. 1: ZOZNAM KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ V MESTE KOŠICE  

3. PRÍLOHA Č. 2: POPIS HRANÍC MESTSKÝCH ČASTÍ  

4. PRÍLOHA Č. 3: VYOBRAZENIE REŤAZE PRIMÁTORA  

PRÍLOHA Č. 4: STANOVENIE MINIMÁLNEJ FINANČNEJ NÁHRADY ZA UŽÍVANIE 

MAJETKU MESTA 

1.1. Štatút mesta Košice – deľba pôsobnosti medzi mesto a mestské 

časti 

     Táto časť štatútu upravuje pôsobnosť medzi mestom a mestskými časťami. Mesto 

môže štatútom preniesť výkon niektorých samosprávnych pôsobností určených obci 

osobitnými predpismi1 na všetky mestské časti alebo len na niektoré mestské časti. 

Samosprávne pôsobnosti neprenesené na mestské časti vykonáva mesto. Mesto si 

spravidla ponecháva vo vlastnej pôsobnosti rozhodovanie o veciach celomestského 

významu2. Vo veciach celomestského významu mesto spolupracuje s príslušnou 

mestskou časťou. Mestské časti môžu podľa svojich možností prispieť k rozvoju 

                                                           
1 Napríklad § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 
2 Vecou celomestského významu  sa rozumie vec vzťahujúca sa na, §18 štatútu mesta Košice 
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vlastného územia a k rozvoju služieb obyvateľom aj nad rámec samosprávnych 

pôsobností stanovených týmto štatútom. Na mestské časti nemožno preniesť výkon 

štátnej správy, ktorý bol zákonom prenesený na mesto3. 

    Samotná druhá hlava tejto časti štatútu vymedzuje pôsobnosť v jednotlivých 

oblastiach medzi mestom a mestskými časťami. Ide o tieto oblasti: Regulácia 

podnikateľskej činnosti, Nakladanie s komunálnym odpadom, Čistota a údržba 

verejných priestranstiev, Správa cintorínov a iných pohrebísk, Správa pozemných 

komunikácií, Správa verejného osvetlenia, Kultúra a šport, Nakladanie s bytmi a 

nebytovými priestormi, Civilná ochrana a obrana, Oblasť školstva, referendum, 

Pôsobnosť obce v exekučnom konaní a pri notárskej činnosti, Oblasť hazardných hier 

a Všeobecná vnútorná správa a ostatné pôsobnosti. V jednotlivých týchto oblastiach 

nemajú mestské časti rovnakú pôsobnosť a postavenie.  

  Ako príklad uvedieme §23 štatútu, v ktorom je zakotvená správa pozemných 

komunikácií. Mestské časti (tzv. malé mestské časti ) Barca, Kavečany, Košická Nová 

Ves, Krásna, Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Šebastovce, Ťahanovce, 

Vyšné Opátske, Šaca, Džungľa a Sídlisko KVP vykonávajú  na svojom území správu 

a údržbu miestnych komunikácií II. a III. triedy, na ktorých nepremáva mestská 

hromadná doprava, miestnych komunikáciách IV. triedy a ich cestných pomocných 

pozemkov, vrátane zabezpečenia zimnej údržby a čistoty. Správu a údržbu účelových 

komunikácií, zriaďovanie bezbariérových prechodov a cyklistických dráh na 

pozemných komunikáciách v súlade s osobitnými predpismi.  

  V ostatných mestských častiach vykonáva správu pozemných komunikácií 

mesto Košice.  V tomto prípade sú tieto mestské časti vo vzťahu ku komunikáciám, len 

akýmsi partnerom, ktorý môže konzultovať, predkladať návrhy a podnety týkajúce sa 

pozemných komunikácií.  

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o prakticky každodennú agendu je tento nesúlad 

a postavenie veľkých mestských časti v tejto oblasti neadekvátny a nepostačujúci.   

2. Štatút mesta Košice – sociálna oblasť 

    V tejto časti príspevku sa pozrieme na pôsobnosť medzi mestom a mestskými 

časťami v sociálnej oblasti, ktorá je zakotvená v § 26-28 štatútu. Sociálna oblasť 

predstavuje v pôsobností mestských častí, zabezpečujúcich celú túto činnosť, široký 

záber. Zároveň predstavuje aj istý prienik medzi právomocami mestských časti 

z pohľadu toho, že niektoré z nich zabezpečujú túto agendu aj pre ďalšie časti.  

 

                                                           
3 § 25 zákona č. 401/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.   
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Pôsobnosti v sociálnej oblasti delíme na :  

- Pôsobnosti prenesené na všetky mestské časti 

- Špeciálne pôsobnosti prenesené na niektoré mestské časti 

- Pôsobnosti vykonávané mestom aj mestskými časťami 

2.1. Pôsobnosti prenesené na všetky mestské časti    

     Pôsobnosti prenesené na všetky mestské časti sú zakotvené v § 26 štatútu. 

Mestské časti v oblasti sociálnych služieb podľa osobitného predpisu4, vyhľadávajú 

fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,  zabezpečujú činnosti v 

dennom centre podľa potreby a možností príslušnej mestskej časti, zabezpečujú 

stravovanie dôchodcov v jedálni. 

     V oblasti hmotnej núdze podľa osobitného predpisu5 rozhodujú o jednorazovej 

dávke a poskytujú súčinnosť príslušným orgánom pri zabezpečovaní základných 

životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi. Túto činnosť zabezpečujú mestské 

časti podľa svojich možností v závislosti na schválený rozpočet.  

     V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného 

predpisu6 mestské časti spolupôsobia pri pomoci deťom, pri výchovných opatreniach, 

poskytujú informácie, súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately,  

2.2. Špeciálne pôsobnosti prenesené na niektoré mestské časti     

      Špeciálne pôsobnosti prenesené na niektoré mestské časti sú zakotvené v § 27  

štatútu. Tieto kompetencie predstavujú nosnú časť v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú 

niektorých mestských časti. Konkrétne ide o štyri mestské časti  mestská časť Košice 

Sever, Západ, Juh a Dargovských hrdinov. Tieto mestské časti zabezpečujú špeciálne 

pôsobnosti v sociálnej oblasti aj pre obyvateľov iných mestských časti. Hranice 

pôsobnosti kopírujú hranice košických okresov ( Košice I. – IV. ).  

     Do špeciálnych pôsobnosti patrí :   

- Výkon opatrovateľskej služby a pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa, 

vrátane uzatvárania príslušných zmlúv 

- Výkon funkcie zriaďovateľa, správcu majetku a poskytovateľa sociálnej služby 

v zariadeniach opatrovateľskej služby bez právnej subjektivity a výkonom 

funkcie zamestnávateľa v týchto zariadeniach zabezpečujú mestské časti 

                                                           
4 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov   
5 Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov   
6 Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.   
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uvedené vyššie, mimo MČ Košice Dargovských hrdinov, ktorá takéto zariadenie 

zrušila  

- Výkon odľahčovacej služby7, vrátane uzatvárania príslušných zmlúv 

Okrem týchto činností je MČ Košice - Západ aj zriaďovateľom a poskytovateľom 

sociálnej služby v rámci denného stacionára.  

Financovanie špeciálnych pôsobností v sociálnej oblasti, hlavne teda 

opatrovateľskej služby a zariadení opatrovateľskej služby je z rozpočtu mesta, formou 

každoročnej dotácie podľa plánu hodín tejto služby. Zároveň si klienti doplácajú za 

jednotlivé služby poplatky v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 

130/2010  O úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych 

služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta. 

2.3. Pôsobnosti vykonávané mestom aj mestskými časťami 

      Pôsobnosti vykonávané mestom a mestskými časťami sú zakotvené v §28 

štatútu.    Tieto pôsobnosti,  môžeme definovať ako sociálne poradenstvo, vytváranie 

podmienok pre komunitný rozvoj,  vytváranie komunitných centier a zabezpečovať ich 

činnosť. Mestské časti môžu vykonávať opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku 

porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých 

fyzických osôb. Pôsobnosť podľa predchádzajúcej vety vykonáva aj mesto.   

     Mesto zároveň zabezpečuje pôsobnosti obce v oblasti sociálnych služieb ak 

kapacity v zariadeniach opatrovateľskej služby, ktoré zriaďujú poverené mestské časti, 

sú nepostačujúce,  

 Záver 

      Na záver môžeme zhrnúť, že štatút mesta Košice, ako základný vnútorný 

dokument mesta Košice upravuje výkon samosprávy v meste, deľbu pôsobností medzi 

mesto a mestské časti, ekonomiku mesta a iné. Napriek tomu v rámci praxe sa často 

krát  prelína pôsobenie mestský časti s mestom, je to hlavne zo strany mestských 

častí, ktoré vykonávajú aj kompetencie mesta. Zároveň v rámci spomínanej 

pôsobnosti mesta a mestských častí  v sociálnej oblasti existuje prienik a spájanie 

kompetencií v rámci mestských častí. Môžeme to vnímať ako istý predpoklad pre 

úpravu kompetencií medzi mestom, mestskými časťami a aj medzi samotnými 

mestským časťami aj s možným prihliadnutím na  ich zlúčovanie v oblasti výkonu 

samosprávy.  

 

 

                                                           
7 § 54 zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov   
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PRÁVNE NÁSTROJE BOJA PROTI NELEGÁLNEJ 

MIGRÁCII V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

LEGAL TOOLS TO COMBAT IRREGULAR MIGRATION 

IN SLOVAK REPUBLIC 

Matúš Vyrostko 

Abstract: 

The authorities of the Slovak Republic are taking measures to prevent irregular 

migration often associated with organized crime, while participating in the 

implementation of regulations, directives and decisions of the institutions and bodies 

of the European Union. The Slovak Republic  classifies certain acts related to the illegal 

crossing of state borders and the illegal stay of immigrants as a criminal offense or 

offense. The Slovak Republic also participates in the control of the external borders of 

the European Union. This is one of the prerequisites for the preservation of the free 

movement of persons within the Schengen Area, especially in context with the 

migration crisis, when a large number of irregular migrants and refugees arrive to 

European Union.  

Keywords: irregular migration, migration crisis, human smuggling 

Úvod  

Migračná kríza v Európskej únii (ďalej len: „EÚ“) od roku 2015 je 

charakteristická vysokým počtom prichádzajúcich neregulárnych1 migrantov2 

a utečencov do Európskej únie. Aj keď sa migračná kríza nedotkla Slovenskej 

republiky (ďalej len: „SR“) v takom rozsahu, ako niektorých iných členských štátov 

Európskej únie, orgány Slovenskej republiky musia prijímať efektívne opatrenia na 

zamedzenie nelegálnej migrácie a s ňou súvisiacich ďalších negatívnych javov ako 

prevádzačstvo, obchodovanie s ľuďmi, či nelegálne zamestnávanie. V prípade, že by 

sa tak nedialo, Slovenská republika by sa mohla stať negatívne významnou tranzitnou 

                                                           
1 V EÚ sa pre pomenovanie nelegálnej migrácie zaužíval pojem “irregular migration”, čo by v preklade pre SR 
znamenalo využívanie pojmov neregulárna migrácia, neregulárny migrant, či iregulárny migrant. V SR sa však 
naďalej využíva pojem nelegálna migrácia, preto sa aj my držíme tohto pomenovania. V prípade pomenovania 
osoby, ktorá nelegálne vstupuje alebo zotrváva v Slovenskej republike sa riadime Rezolúciou Parlamentného 
zhromaždenia Rady Európy 1509 (2006), podľa ktorej by mal byť pojem neregulárny migrant preferovaný pred 
pojmami ako nelegálny migrant alebo migrant bez papierov. Dôvodom má byť väčšia neutralita, ako aj stále 
rozšírenejśie používanie tohto pojmu medzinárodnými organizáciami.   
2 Slovenský právny poriadok využíva pojem “cudzinec”. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 404/2001 Z.z. o pobyte 
cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je cudzincom každý, kto nie je štátnym obćanom Slovenskej 
republiky. Ide teda aj o občanov členských štátov EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej 
konfederácie.  
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krajinou pre neregulárnych migrantov a prevádzačov. Okrem kontroly hraníc 

Slovenskej republiky, by sa SR mala podieľať na efektívnej kontrole vonkajších hraníc 

Schengenského priestoru, aby zostal zachovaný voľný pohyb osôb a občania 

Slovenskej republiky by mohli aj naďalej využívať výhodu presunu v rámci Európskej 

únie a Schengenského priestoru bez časovo a finančne náročných hraničných kontrol.  

1. Právna úprava nelegálnej migrácie v Slovenskej republike 

Jedným zo zásadných predpokladov aplikácie opatrení proti nelegálnej migrácii 

v Slovenskej republike je právna úprava takéhoto konania. Slovenská republika v tejto 

súvislosti rešpektuje právnu úpravu nelegálnej migrácie na medzinárodnej a európskej 

úrovni a podieľa sa na aplikácii nariadení, smerníc a rozhodnutí orgánov Európskej 

únie v tejto oblasti. Právnu úpravu nelegálnej migrácie a prevádzačstva na 

medzinárodnej a európskej úrovni tvorí najmä:  

- Protokol Organizácie spojených národov proti pašovaniu migrantov po súši, 

mori a letecky, doplňujúci Dohovor Organizácie spojených národov proti 

nadnárodnému organizovanému zločinu, ktorý podľa Oznámenia 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 33/2005 Z.z. 

nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 21. októbra 2004 (ďalej len: 

„Protokol OSN proti pašovaniu migrantov“), 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 

2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu 

štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich 

území (ďalej len: „Návratová smernica“), ktorá bola do slovenského 

právneho poriadku transponovaná do zákona č. 594/2009 Z.z. o pobyte 

cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a následne do zákona č. 404/2001 Z.z. o pobyte cudzincov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, 

ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči 

zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene 

zdržiavajú na území členských štátov, ktorá bola do slovenského právneho 

poriadku transponovaná do zákona č. 223/2001 Z.z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

 

Zdôrazňujeme, že z tejto právnej úpravy vyplývajú pre orgány Slovenskej 

republiky určité minimálne požiadavky a záväzky pre opatrenia proti nelegálnej 

migrácii. Podľa Protokolu OSN proti pašovaniu migrantov sa zmluvné štáty zaväzujú 

prijať také legislatívne a iné opatrenia, ktoré sú potrebné na ustanovenie takéhoto 

konania ako trestného činu, ak bolo konanie spáchané v úmysle priamo alebo 
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nepriamo získať finančnú alebo inú materiálnu výhodu. Nejde len o pašovanie 

migrantov, teda prevádzačstvo, ale aj o výrobu falošného cestovného dokladu, či 

umožnenie zotrvania osobe v štáte akýmkoľvek nezákonným spôsobom. Podľa 

Návratovej smernice má členský štát neregulárneho migranta legalizovať alebo vydať 

rozhodnutie o návrate. Okrem uvedených dokumentov je možné hovoriť o ďalších, 

medzinárodná a európska úprava však nie je podstatou nášho príspevku, preto sa 

ďalej venujeme vnútroštátnej úprave nelegálnej migrácie v Slovenskej republike 

a opatreniam, ktoré orgány Slovenskej republiky prijímajú v boji proti nelegálnej 

migrácii.  

1.1. Nelegálna migrácia ako priestupok 

 

V prípade, že neregulárny migrant nevstúpil na územie Slovenskej republiky za 

použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia, ani neoprávnene nevnikol na 

územie Slovenskej republiky vzdušným priestorom, podľa zákona č. 300/2005 Z.z. 

Trestného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Trestný zákon“) nespáchal 

trestný čin. Niektoré konania súvisiace s nelegálnou migráciou sú však podľa zákona 

č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o pobyte cudzincov“) kvalifikované ako 

priestupok resp. ako správny delikt.  

Zákon o pobyte cudzincov upravuje priestupky a iné správne delikty3 na úseku 

kontroly hraníc a na úseku pobytu, pričom maximálna výška pokuty uložená 

policajným útvarom záleží od závažnosti priestupku, ako aj toho, či ide o štátneho 

príslušníka tretej krajiny, či občana Únie alebo rodinného príslušníka občana Únie.  

V prípade, že štátny príslušník tretej krajiny neoprávnene prekročí vonkajšiu 

hranicu, alebo sa úmyselne vyhne alebo sa odmietne podrobiť hraničnej kontrole pri 

prekročení vonkajšej hranice, dopustí sa podľa § 116 ods. 1 zákona o pobyte 

cudzincov priestupku, za čo mu možno uložiť pokutu podľa § 116 ods. 6 písm. a) 

zákona o pobyte cudzincov až do výšky 800 eur. V prípade, že štátny príslušník tretej 

krajiny pri hraničnej kontrole predloží cudzí cestovný doklad, iný doklad oprávňujúci na 

prekročenie vonkajšej hranice alebo vízum ako vlastné, možno mu podľa § 116 ods. 6 

písm. b) zákona o pobyte cudzincov uložiť pokutu do 1600 eur. Ak sa takýchto 

priestupkov dopustí občan Únie alebo rodinný príslušník občana Únie, možno mu 

podľa § 116 ods. 6 písm. c) uložiť pokutu do 300 eur. Rovnako vysokú pokutu je možné 

uložiť občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie v prípade, že sa 

dopustí priestupku na úseku pobytu podľa § 118 ods. 2 a ods. 3 zákona o pobyte 

cudzincov. Podľa § 116 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov sa priestupku na úseku 

kontroly hraníc dopustí aj ten, kto sa dopustí takéhoto konania počas dočasného 

obnovenia kontroly hraníc na vnútornej hranici. Ak má štátny príslušník tretej krajiny 

neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky, alebo poruší povinnosti podľa § 

118 ods. 1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov, dopustí sa priestupku na úseku 

pobytu, pričom mu môže byť za tento priestupok uložená pokuta podľa § 118 ods. 6 

                                                           
3 Bližšie viď § 116 - § 119 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
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písm. a) zákona o pobyte cudzincov do 1600 eur. V prípade, že štátny príslušník sa 

dopustí priestupku na úseku pobytu podľa § 118 ods. 1 písm. c) zákona o pobyte 

cudzincov, možno mu podľa § 118 ods. 6 písm. b) zákona o pobyte cudzincov uložiť 

pokutu do 300 eur. Odsek 1 sa podľa § 118 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov 

nevzťahuje na cudzinca, ktorý podal žiadosť o udelenie azylu po tom, čo sa 

bezodkladne prihlásil na policajnom útvare a preukázal dostatočný dôvod pre svoj 

neoprávnený pobyt a na cudzinca, ktorý požiadal o asistovaný dobrovoľný návrat do 

krajiny pôvodu.  

V blokovom konaní možno podľa § 116 ods. 7 a § 118 ods. 7 za uvedené 

priestupky uložiť pokutu do 165 eur.  

Okrem uvedených sankcií je osoba podľa § 83 ods. 1 písm. a) zákona č. 

404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov osoba policajným útvarom administratívne vyhostená, ak 

neoprávnene prekročila vonkajšiu hranicu, alebo sa úmyselne vyhne, alebo sa 

odmietne podrobiť hraničnej kontrole pri prekročení vonkajšej hranice, či má 

neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky. 

 

1.2. Trestný postih nelegálnej migrácie a prevádzačstva 

 

Jedným z opatrení pre zamedzenie nelegálnej migrácie je práve trestný postih 

konaní spojených s nelegálnou migráciou, pričom je v tomto prípade potrebné 

vychádzať priamo z Trestného zákona. Trestný zákon upravuje v tejto súvislosti 

násilné prekročenie štátnej hranice a nedovolené prekročenie štátnej hranice. Podľa § 

354 ods. 1 Trestného zákona, kto prekročí štátnu hranicu za použitia násilia alebo 

hrozby bezprostredného násilia, potrestá sa odňatím slobody na tri až osem rokov. Ak 

osoba prekročí štátnu hranicu podľa § 354 ods. 1 Trestného zákona závažnejším 

spôsobom konania, najmenej s dvoma osobami, alebo takýto čin zorganizuje, potrestá 

sa podľa § 354 ods. 2 Trestného zákona odňatím slobody na sedem až dvanásť rokov. 

Prísnejšie sa osoba potrestá v prípade, ak podľa § 354 ods. 3 Trestného zákona 

prekročí štátnu hranicu za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia 

a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo za krízovej situácie. Páchateľ 

sa v tomto prípade potrestá odňatím slobody na dvanásť až dvadsať rokov. 

Najprísnejšie sa osoba potrestá podľa § 354 ods. 4 Trestného zákona, až na dvadsať 

až dvadsaťpäť rokov, v prípade, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním 

ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo ako vojak za 

krízovej situácie.  

Trestný zákon ďalej v súvislosti s trestným postihom nelegálnej migrácie 

špecifikuje nedovolené prekročenie štátnej hranice. Podľa § 357 Trestného zákona sa 

osoba, ktorá poruší predpisy o medzinárodných letoch tým, že vnikne vzdušným 

dopravným prostriedkom na územie Slovenskej republiky, potrestá odňatím slobody 

na šesť mesiacov až tri roky.  

Podľa súčasnej právnej úpravy je teda možné trestne stíhať neregulárnych 

migrantov len v prípadoch použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia, resp. 

prechodu štátnej hranice vzdušným priestorom.   
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Prevádzačstvo 

 

Nelegálna migrácia je často uskutočňovaná za pomoci prevádzačov, preto je 

prirodzené, že zákonodarca takéto konanie trestne postihuje. Ako uvádzame vyššie, 

záujem kvalifikovať prevádzačstvo v zmluvných štátoch ako trestný čin je taktiež 

vyjadrený v Protokole OSN proti pašovaniu migrantov. Trestný postih prevádzačstva 

je v Slovenskej republike uzákonený v § 355 a § 356 Trestného zákona.  

Podľa § 355 ods. 1 Trestného zákona ten, kto pre osobu, ktorá nie je štátnym 

občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej 

republiky, organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice SR alebo prechod cez 

jej územie, alebo také konanie umožní, alebo v ňom pomáha, potrestá sa odňatím 

slobody na jeden až päť rokov. Ako uvádza Klimek, na naplnenie konania postačuje 1 

prevádzaná osoba.4 

Prísnejšie sa potrestá páchateľ podľa § 355 ods. 2 Trestného zákona v prípade, 

že v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo 

inú materiálnu výhodu pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky 

alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky organizuje 

nedovolené prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky alebo prechod cez jej 

územie, alebo také konanie umožní, alebo v ňom pomáha, alebo na takýto účel vyrobí, 

zaobstará, poskytne alebo drží falošný cestovný doklad alebo falošný doklad 

totožnosti. Páchateľ sa v tomto prípade potrestá odňatím slobody na tri až osem rokov. 

V prípade, že páchateľ spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a získa ním pre seba 

alebo iného väčší prospech, z osobitného motívu, spôsobom, ktorý môže ohroziť 

životy a zdravie prevádzaných osôb alebo znamená neľudské zaobchádzanie alebo 

ponižujúce zaobchádzanie, alebo zneužívanie prevádzaných osôb, alebo spácha čin 

uvedený v odseku 1 alebo 2 závažnejším spôsobom konania, potrestá sa podľa § 355 

ods. 3 Trestného zákona odňatím slobody na sedem až desať rokov.  Ak osoba spácha 

činy uvedené v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, získa 

ním pre seba alebo iného značný prospech, alebo spácha činy uvedené v odseku 1 

alebo 2 ako člen nebezpečného zoskupenia, potrestá sa podľa § 355 ods. 4 Trestného 

zákona na desať až pätnásť rokov. Najprísnejšie sa potrestá páchateľ vtedy, keď 

spácha trestný čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví 

viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, získa ním prospech veľkého rozsahu, 

alebo za krízovej situácie. Páchateľ sa v tomto prípade podľa § 355 ods. 5 Trestného 

zákona potrestá odňatím slobody na dvanásť až dvadsať rokov.  

V súvislosti s prevádzačstvom upravuje Trestný zákon ďalej prípady 

nelegálneho zamestnávania a napomáhania nelegálneho zotrvania osôb. Podľa § 356 

                                                           
4 KLIMEK, L., 2013. Trestnoprávny systém na zabránenie napomáhaniu nelegálnemu prisťahovalectvu 
v Európskej únii a jeho dopad na právny poriadok Slovenskej republiky. In: Justičná Revue. Roč.65, č. 11, s. 1490 
– 1504. ISSN 1335-6461. 
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Trestného zákona, kto v úmysle získať pre seba, alebo iného finančnú alebo inú 

materiálnu výhodu pomáha nelegálne zotrvať alebo sa nedovolene zamestnať na 

území SR, iného členského štátu EÚ alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov. 

Neoprávnené prekročenie hranice ako trestný čin? 

 

Práve trestný postih nelegálnej migrácie sa v Slovenskej republike aktuálne 

stáva predmetom debát, diskusií, či dokonca politických návrhov na zmenu právnej 

úpravy a trestnej zodpovednosti neregulárnych migrantov.  

Ako už v príspevku spomíname, podľa súčasnej právnej úpravy je podľa 

Návratovej smernice a § 83 ods. 1 písm. a)  zákona o pobyte cudzincov osoba 

policajným útvarom administratívne vyhostená, ak neoprávnene prekročila vonkajšiu 

hranicu, alebo sa úmyselne vyhne, alebo sa odmietne podrobiť hraničnej kontrole pri 

prekročení vonkajšej hranice, či má neoprávnený pobyt na území Slovenskej 

republiky. Právny nástroj proti neregulárnym migrantom teda existuje a je využívaný.  

Predpokladáme, že pre neregulárnych migrantov je SR často len tranzitnou 

krajinou, o čom svedčí nízky počet neregulárnych migrantov na území SR v porovnaní 

s rozsahom nelegálnej migrácie v iných členských štátoch Európskej únie.5 

Domnievame sa, že neregulárni migranti, ktorí sú pašovaní do Slovenskej republiky, 

alebo tu nelegálne zotrvávajú, často nepoznajú právnu úpravu nelegálnej migrácie 

v SR a trestný postih neregulárnych migrantov sa tak nejaví ako najlepšie riešenie. Ak 

by aj prevádzač poznal právnu úpravu a vedel by, že neregulárnym migrantom, ktorých 

prevádza cez územie Slovenskej republiky hrozí trest odňatia slobody, pravdepodobne 

si pre pašovanie migrantov aj tak vyberie ten štát, v ktorom sám najmenej riskuje. 

Trestný postih prevádzačstva sa nám teda javí ako opodstatnený. V neposlednom 

rade, záujem nekvalifikovať nelegálnu migráciu ako trestný čin je vyjadrený aj v čl. 5 

Protokolu OSN proti pašovaniu migrantov, podľa ktorého migranti nepodliehajú 

trestnému stíhaniu podľa tohto protokolu pre skutočnosti, že boli predmetom konania 

vymedzeného v čl. 6 Protokolu OSN proti pašovaniu migrantov (pašovanie migrantov, 

výroba falošného cestovného dokladu a ďalšie). 

 

 

 

Tabuľka 1: Nelegálna migrácia v Európskej únii v rokoch 2013 – 2017.  

Nelegálna migrácia do EÚ  

                             2013 2014 2015 2016 1. a 2. štvrťrok 2017 

                                                           
5 Rozsah nelegálnej migrácie v Európskej únii a v Slovenskej republike je možné vidieť v tabuľke 1 a tabuľke 2.  
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Spolu všetky 

hranice 

107 

365 

282 

933 

1822 

177 

511 

731 

115 

666 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Frontex, 2017a, s. 47 a Frontex, 2017b, s. 23. 

Tabuľka 2: Nelegálna migrácia v Slovenskej republike v rokoch 2013 – 2017. 

Nelegálna migrácia v SR 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Neoprávnené prekročenie 

štátnej hranice SR  
398 240 222 208 248 

Neoprávnený pobyt na území 

SR 
693 1064 2313 1962 2458 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. 

Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v slovenskej republike za roky 2013, 2015, 2017. s. 

32 – 42.  

Aj s ohľadom na nízky rozsah nelegálnej migrácie v SR  v porovnaní 

s nelegálnou migráciou do EÚ sa domnievame, že zmena kvalifikácie neoprávneného 

prekročenia štátnej hranice z priestupku na trestný čin by priniesla zbytočnú 

komplikovanosť, zvýšené náklady a v konečnom dôsledku by neviedla k želanému 

efektu – zníženiu počtu neregulárnych migrantov na území SR.   

2. Ďalšie opatrenia orgánov Slovenskej republiky proti nelegálnej

migrácii

Trestný postih, resp. kvalifikovanie konania ako priestupok prirodzene nie je 

jediným opatrením proti nelegálnej migrácii a prevádzačstvu. Domnievame sa, že 

nelegálnu migráciu nie je možné úplne zastaviť, resp. eliminovať (v prípade, že 

nehovoríme o úplnom uzatvorení hraníc) a na efektívny boj proti nelegálnej migrácii je 

potrebná súhra viacerých opatrení. Niekoľko z týchto opatrení presahuje územie 

Slovenskej republiky a vyžaduje intenzívnu spoluprácu členských štátov a orgánov 

Európskej únie, čo sa potvrdzuje najmä od roku 2015 nárastom rozsahu tzv. migračnej 

krízy. V tejto súvislosti sa taktiež čoraz viac ukazuje potreba uzatvárania readmisných 

dohôd s krajinami pôvodu migrantov a spolupráca s agentúrou Frontex.  

Mrlianová et al. pri opatreniach proti nelegálnej migrácii rozlišuje opatrenia vo 

fáze pred vstupom, opatrenia vo fáze vstupu a opatrenia vo fáze pobytu cudzinca 
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v SR. Ide napríklad o identifikáciu trás nelegálnej migrácie, posilnenie policajnej 

spolupráce, či kontroly za účelom zistenia legálnosti pobytov6.  

Zásadným koncepčným dokumentom pre oblasť migrácie osôb v Slovenskej 

republike je Migračná politika SR s výhľadom do roku 20207. V oblasti boja proti 

nelegálnej migrácii je okrem spolupráce a legislatívnych opatrení zdôraznené zvýšenie 

bezpečnosti ochrany dokladov, či vykonávanie bezpečnostných previerok cudzincov. 

V tejto súvislosti vláda SR 18. marca 2015 schválila Národný plán riadenia kontroly 

hraníc Slovenskej republiky na roky 2015 až 20188. Na realizáciu jednotlivých aktivít 

v boji proti nelegálnej migrácii a prevádzačstvu sa podľa tohto dokumentu predpokladá 

do roku 2018 s výdavkami vo výške 18 198 955 eur.  

Záver  

V príspevku sme sa zamerali na právnu úpravu a právne nástroje boja proti 

nelegálnej migrácii a prevádzačstva v Slovenskej republike. Zatiaľ čo prevádzačstvo 

je kvalifikované ako trestný čin, neregulárnych migrantov je možné podľa Trestného 

zákona stíhať iba v prípadoch použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia, 

resp. prechodu štátnou hranicou vzdušným priestorom.  

Domnievame sa, že návrh na zmenu kvalifikácie neoprávneného prekročenia 

štátnej hranice z priestupku na trestný čin je v súčasnosti neopodstatnený. V súčasnej 

právnej úprave Slovenskej republiky existujú nástroje proti neregulárnym migrantom, 

ktoré sú využívané, pričom ide najmä o administratívne vyhostenie podľa § 83 ods. 1 

písm. a)  zákona o pobyte cudzincov. Takýto návrh sa nám v súčasnosti javí ako 

neadekvátny aj s ohľadom na nízky počet neregulárnych migrantov v Slovenskej 

republike v porovnaní s rozsahom nelegálnej migrácie v iných štátoch Európskej únie.  
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K VÝVOJI CÍRKEVNÍ SPRÁVY V OBLASTI 

OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE1 

Josef Vícha 

Abstract  

Today’s Diocese of Ostrava-Opava came into being in 1996 on a territory governed historically 

by the Olomouc and Wrocław dioceses. Since the division of Silesia between Prussia and the 

Habsburg monarchy in 1742, repeated attempts were made to unify the borders of church and 

state administrations. The aim of this paper is to put to mind these activities of two hundred 

years and describe the state of church administration in the observed territory after the creation 

of a new church province, the Bishopric of Ostrava-Opava. 

Keywords: Catholic church, parish, diocese, Silesia, church administration 

Úvod 

Současná ostravsko-opavská diecéze se nachází v severní části  Moravy a 

v jihovýchodní části  Slezska na území Moravskoslezského kraje a okresu Jeseník, 

který je součástí kraje Olomouckého. Jedná se o území historicky spravované 

olomouckou a vratislavskou diecézí2.  

 

Obr. 1: Severní část olomoucké diecéze v roce 1715 (světle zelená barva), části vratislavské diecéze zasahující na území 

habsburské monarchie jsou vyznačeny červenou barvou. Do historické mapy z uvedeného odkazu černou přerušovanou 

čarou doplněno orientační vymezení dnešního území ostravsko-opavské diecéze. 

                                                           
1 Článek vznikl za podpory projektu SGS/5/2017. 
2 Mapa církevní správy českých zemí v roce 1715, http://cirkevnimapy.cz/cirkevni-sprava-1715/  
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K olomoucké diecézi přináleželo historicky území Moravy, počítaje v to rovněž 

území bývalého vévodství opavského, které se přiklonilo k příslušnosti ke Slezsku 

definitivně až na počátku 17. století. Ty části opavského vévodství, které zůstaly 

v majetku olomouckého biskupství, byly poté spravovány jako tzv. „moravské enklávy“, 

tedy území ležící sice ve Slezsku, ale spravované podle moravských zemských 

zákonů, přičemž i daně z nich byla odváděny na Moravu, viz obr. 2.3 

Období 2. poloviny 18. století 

V roce 1742 přišla Habsburská monarchie v důsledku porážky v první slezské válce 

o většinu Slezska ve prospěch Pruska. V rámci olomoucké diecéze se jednalo o území

o rozsahu 1.283 km2. 4 Habsburské monarchii zůstaly pouze jižní části knížectví

Opavského, Krnovského a knížectví Niského (Jesenicko) a celé území knížectví 

Těšínského. Hranice státu se přestaly v dané oblasti krýt s hranicemi diecézí. Část 

obcí knížectví Opavského a Krnovského, jejichž farnosti byly spravovány z Olomouce, 

3 Moravské enklávy ve Slezsku https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravské_enklávy_ve_Slezsku 
K moravským enklávám patřily tyto obce: (1) Bohušov, (2) Dívčí Hrad, (3) Hlinka, (4) Janov, (5) Jindřichov, (6) 
Liptaň, (7) Osoblaha, (8) Petrovice, (9) Rusín, (10) Slezské Pavlovice, (11) Slezské Rudoltice, (12) Vysoká, (13), 
(14) Třemešná, (15) Lhotka u Litultovic, (16), (17) Dolní Životice, (18) Mikolajice, (19) Uhlířov, (20) Slavkov, (21) 
Deštné, (22) Jaktař, (23), (24) Vlaštovičky, (25) Slatina, (26) Suché Lazce. 
K enklávám se od roku 1783 nepočítala území obcí (27) Butovice a (28) Nové Vrbno, nicméně až do roku 1948 
byla spravována v rámci moravského politického okresu Nový Jičín. 
4 KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Slezsko v církevních statistikách olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 
18. – 1. pol. 19. století – I. část. s. 8. 

Obr. 2: Moravské enklávy ve Slezsku 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravské_enklávy_ve_Slezsku
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zůstala v hranicích Pruska, farnosti ležící v knížectví Těšínském a v jižní části Niska 

byly spravovány z Pruska, z Vratislavi. Správní poměry po rozdělení Slezska byly na 

sledovaném území značně složité. Církevní správa habsburské části Opavska a 

Krnovska byla soustředěna do 8 děkanátů, bíloveckého, budišovského (sídlil 

v moravském Budišově), bruntálského, hlučínského (sídlil v pruském Hlučíně), 

krnovského, oderského a opavského a opavického (se sídlem v pruské Opavici). 

Děkanáty Ketř, Hlučín a Opavice (děkanát v Opavici byl v roce 1794 nahrazen 

děkanátem v Hlubčicích) sídlící v Prusku byly podřízeny od roku 1751 komisariátu 

sídlícím nejprve v Opavici, od roku 1756 do roku 1916 v Ketři a konečně v roce 1916 

byl komisariát přemístěn do Branice. Ty moravské enklávy ve Slezsku, které zůstaly 

na území habsburské  monarchie byly spravovány jako samostatný děkanát se sídlem 

v Osoblaze. Dvě slezské obce z Frýdecka, Lubno a Pržno, náležely k moravskému 

děkanátu v Místku.  

Co se týče slezských farností příslušných ke vratislavské diecézi a nacházejících se 

na habsburském území byly administrativně správně uspořádány do dvou komisariátů. 

Prvním z nich byl komisariát těšínský, spravující  osm arcikněžství (děkanátů), a to 

bílské, frýdecké, fryštátské, jablunkovské, karvinské, skočovské, strumeňské a 

těšínské. Pro rakouskou část Niska, která v době rozdělení Slezska podléhala 

komisariát v Nise byl v roce 1746 zřízen nový komisariát, ovšem bez pevně 

stanoveného sídla. Zpravidla však komisař sídlil na Jánském Vrchu. Pod jeho správu 

byla svěřena arcikněžství  v Cukmantlu a ve Vidnavě, která se v roce 1742 vydělila 

z arcikněžství v Otmuchově a v Hlucholazích, v roce 1755 bylo ze Skorošic přeneseno 

archikněžství na Jánský vrch a v roce 1770 se z arcikněžství v Hlucholazích vydělilo 

ještě arcikněžství ve Frývaldově. Celkem tedy komisariát spravoval čtyři archikněžství. 

Niského, který byl zřízen v roce 1746 a náležel arciděkanátu ve Vratislavi. Těšínský 

komisariát náležel původně k arciděkanátu v Opolí, niský komisariát k arciděkanátu ve 

Vratislavi. Oba komisariáty byly v roce 1770 podřízeny nově vzniklému generálnímu 

vikariátu při děkanátě ve Frýdku, v roce 1796 přeneseného do Těšína a v roce 1806 

navráceného zase do Frýdku. Změny sídla se zpočátku podřizovaly momentálnímu 

sídlu generálního vikáře, který plnil roli zástupce vratislavského biskupa.5 

V souvislostí s úvahami o povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství se 

začala zvažovat možnost vydělit z jeho teritoria dvě nová biskupství, brněnské a 

opavské. Zatímco v případě brněnské diecéze se jednalo o záležitost vcelku bez 

větších problémů, u diecéze opavské muselo dojít, právě z hlediska příslušnosti části 

olomouckého území k Prusku, ke složitým mezinárodním jednáním. Ta byla započata 

v roce 1763 a následně pokračovala ještě v roce 1773. Nově vzniklé diecézi mělo 

připadnout 61 far z olomoucké diecéze, včetně moravských enkláv a dále fary 

habsburské části vratislavské diecéze. Hospodářsky mělo být biskupství zajištěno 

především příjmy z léna ve Slezských Rudolticích a dalších zdrojů. Vzniku nové 

diecéze byl nakloněn také papež Klement XIV, který v roce 1773 dal souhlas 

5 GAWRECKI, D. a kol: Dějiny Českého Slezska 1740-2000 I. Opava 2003. s. 133 
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k rozdělení olomoucké diecéze. V lednu 1774 se vznikem nové diecéze souhlasil i 

pruský král, pod podmínkou, že se tak stane teprve po smrti biskupa Schaffgotsche, 

kterého císařovna chtěla jmenovat opavským biskupem, ale u Fridricha II. byl v 

nemilosti6. Z plánů na vytvoření opavského biskupství tedy na čas  sešlo a v roce 1777 

došlo k povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství a v této souvislosti ke 

vzniku brněnské diecéze.7 Jednání pokračovala v letech 1782 a 1787, ale protože 

majetkové požadavky pruské strany vždy převyšovaly nabídku rakouské strany, 

skončila tato jednání rovněž bezvýsledně8. 

Jediné co se podařilo uskutečnit, byla úprava hranic farností. Jednání o této 

záležitosti začala v roce 1779 po uzavření Těšínského míru a výsledkem bylo 

sjednocení hranic farností s hranicemi států, ke kterému došlo v roce 1780.9 

Roku 1795 došlo k dohodě mezi císařem Františkem II. a novým vratislavským 

biskupem Janem Kristiánem z Hohenlohe, která s definitivní platností ustavila 

povinnost vratislavských biskupů rezidujících v pruském dílu Slezska ustanovovat pro 

správu habsburské části diecéze jako generálního vikáře výhradně duchovního z 

habsburské monarchie.  

Období 19. a 20. století 

V 19. století se myšlenka slezského biskupství vynořila hned několikrát - v roce 

1818, 1844 a konečně v letech 1862-1866. Jestliže v roce 1844 vyšel podnět ze strany 

nižšího kléru, v letech 1862-1866 se touto otázkou několikrát zabýval slezský zemský 

sněm, který přijal usnesení doporučující vznik biskupství se sídlem v Opavě. Zřejmě 

z politicko-ekonomických důvodů však přišlo z Vídně k této záležitosti doporučení, aby 

se slezský zemský sněm tímto nezabýval. 10 

Neúspěšné pokusy o vznik samostatné diecéze pro Rakouské Slezsko znamenaly, 

že generální vikariát zůstal nejvyšším církevním orgánem pro rakouskou část 

vratislavské diecéze až do územních změn souvisejících s ukončením první světové 

války a vznikem dvou samostatných států Polska a Československa.  

V meziválečném období zůstala nadále část farností podřízených olomouckému 

biskupství (arcikněžství Ketř) na území Německa a v roce 1924 byl pro jejich správu 

zřízen generální vikariát v Branicích (Branitz). Území Hlučínska, navrácené v roce 

1920 Československu, bylo církevně podřízeno bezprostředně olomouckému 

ordinariátu. Farnosti, nalézající se na území Těšínska, odstoupeném v témže roce 

6 Biskup Schaffgotsch od nástupu do úřadu v roce 1749 podporoval politiku Fridricha II., nicméně v v roce 1754 
dostal příkaz podporovat církevní připojení získaného Kladska, které náleželo do správy pražského arcibiskupství, 
s čímž nesouhlasil a za sedmileté války, v prosinci 1757, uprchl na habsburské území. 
7 ZUBER, R: Hospodářský a správní vývoj olomouckého biskupství v 18. století. s. 52-54. 
8 GAWRECKI, D. a kol: Dějiny Českého Slezska 1740-2000 I, Opava 2003. s. 132. 
9 ŠIGUT, F.: Církevně správní reformy na pruských hranicích po uzavření míru těšínského 1779. s 15. 
10 GAWRECKI, D.: Slezský zemský sněm a otázka zřízení biskupství v Opavě v letech 1866-1868. In: XXVII 

Mikulovské sympozium Vývoj církevní správy na Moravě. s. 141-149. 



Právna sekcia 

132 

Polsku, byly vyčleněny ze správy těšínského komisariátu a připadly zpět k vratislavské 

(od roku 1926) katovické diecézi. Pro zbývající farnosti vratislavské diecéze 

setrvávající na území Československé republiky pak vznikly komisariáty niský 

a těšínský. Niský komisariát pro československé západní Slezsko tvořila v roce 1937 

arcikněžství Frývaldov, Jánský Vrch, Vidnava a Cukmantl s celkem 35 farnostmi. 

Těšínský komisariát pro československé východní Slezsko tvořila arcikněžství Frýdek, 

Fryštát, Jablunkov, Karviná a Slezská Ostrava s 45 farnostmi a 1 expoziturou. Podle 

Modu vivendi z 2. února 1928 mezi Československou republikou a Apoštolským 

stolcem se předpokládalo, že dojde na sjednocení státních a diecézních hranic a že 

uvedené části vratislavské diecéze (od roku 1929 arcidiecéze) připadnou k olomoucké 

arcidiecézi, ale čekalo se na vhodnou dobu. Zvažovalo se i zřízení nové diecéze, 

přičemž se jako o jejím sídlu uvažovalo mimo Opavy již tehdy i o Ostravě a dokonce i 

Frýdku. Jednání se však protahovala a byla ukončena mnichovskými událostmi a 

následným výbuchem druhé světové války. 11  

Německu odstoupená území tzv. Sudet spadající pod olomouckou správu byla 

podřízena  generálnímu vikariátu v Branicích. Celkem 29 farností z Těšínska, z území 

odstoupených Polsku, bylo již na podzim roku 1938 připojeno k diecézi katovické. Do 

dočasné administrace olomoucké arcidiecéze byly svěřeny části arcikněžství Frýdek 

a Slezská Ostrava, které zůstaly ve druhé republice a posléze v Protektorátu Čechy 

a Morava.  

Otázka zřízení nové diecéze vyvstala opětovně v roce 1946 s aktivní podporou 

samosprávy. Navrhovaným sídlem se měla stát Opava, hospodářské zabezpečení měl 

zajistit konfiskovaný majetek Řádu německých rytířů. Ani tyto snahy se však 

nepodařilo prosadit.  

V roce 1947 byla papežem Piem XII. vyjmuta československá část vratislavské 

arcidiecéze z pravomoci vratislavského arcibiskupa a podřízena přímo Svatému stolci, 

čímž byla zřízena Apoštolská administratura v Českém Těšíně. Prvním apoštolským 

administrátorem byl jmenován František Onderek. Po jeho zatčení Státní bezpečností 

v roce 1949 byla Apoštolská administratura neobsazena až do roku 1963, kdy byl do 

jejího čela státními orgány jmenován bývalý Onderkův sekretář František Veselý. 

Vatikán ovšem jeho jmenování nikdy neuznal.12 

V roce 1963 byly hranice děkanátů spadajících do správy českotěšínské Apoštolské 

administratury uvedeny do souladu s hranicemi okresů a území administratury bylo 

rozděleno na 4 děkanáty: Frýdek (22 farností), Karviná (19 farností), Slezská Ostrava 

(6 farností) a Jeseník (33 farností). V roce 1972 bylo území kdysi arcikněžství 

Ketřského včleněno pod správu nového opolského biskupství. V prosinci 1977 došlo 

ke zrušení Apoštolské administratury v Českém Těšíně a její území bylo připojeno  

11 TRAPL, M.: Změny církevní správy na Moravě a ve Slezsku v důsledku Modu vivendi z roku 1928. In: XXVII 
Mikulovské sympozium Vývoj církevní správy na Moravě. s. 151-154. 
12 GAWRECKI, D. a kol: Dějiny Českého Slezska 1740-2000 I, II. Opava 2003. s. 516. 
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k olomoucké arcidiecézi. Tím došlo po více než 230 letech konečně k vyrovnání hranic 

diecézí s hranicemi státními.13 

Stará myšlenka na vytvoření diecéze, která by spravovala území českého Slezska 

ožila znovu po roce 1989, a to i v souvislosti s obnovenou ideou českého „slezanství“. 

Nezanedbatelný podíl měly rovněž  iniciativy spojené s pokusy obnovit zemské zřízení 

a v jeho rámci obnovit české Slezsko. Nemalou roli hrály také ambice města Opavy 

stát se po více než šesti desetiletích opět hlavním městem samosprávné země. 

Politický vývoj, který vyvrcholil rozpadem Československa však slezskému 

autonomismu nepřál. I přesto v roce 1995 olomoucký arcibiskup požádal Svatý stolec 

o vyčlenění ostravsko-opavské diecéze. Dne 30. května 1996 papež Jan Pavel II. 

vyhověl žádosti biskupů moravské církevní provincie a zřídil tímto dnem bulou „Ad 

christefidelium spirituali" novou ostravsko-opavskou diecézi se sídlem v Ostravě. Na 

území diecéze se tak nachází 11 děkanátů a 276 farností. 

Stav farností na konci 18. století 

Diecéze je členěna na děkanáty a ty dále na farnosti, které jsou základní správní 

jednotkou církevní správy. Dle kanonického i českého práva jsou farnosti samostatnou 

církevní právnickou osobou. Statutárním orgánem farnosti je farář, kterého v souladu 

s kanonickým právem jmenuje biskup. Farář má povinnost sídlit ve farnosti a je tedy 

jejím stabilním a řádným správcem.14 

Vývoj církevní správy ve zkoumaném území pak lze nejlépe sledovat a srovnávat 

na vývoji farností nacházejících se na sledovaném území. Jako výchozí stav nejlépe 

poslouží stav farností sledované části olomoucké diecéze z druhé poloviny 18. století, 

který je popsán ve statistice pojmenované Alma Dioecesis Olomucensis (dále jen 

Alma). Alma vznikla v souvislosti s úvahami o územně správní reformě olomoucké 

diecéze v 2. polovině 18. století a obsahuje statistické údaje o celé diecézi vzešlé 

z generálních vizitací v letech 1771 a 1772.15 Pro oblast Slezska zpracovali I. 

Korbelářová a R. Žáček edici Almy do podoby přehledného katalogu obcí, které jsou 

řazeny dle děkanátů a farností vztahujících se ke Slezsku16. 

V období vzniku Almy bylo ve Slezsku olomouckou diecézí spravováno celkem 66 

farností, které se rozdělovaly do 11 děkanátů. Těchto 66 farností zajišťovalo duchovní 

správu pro 390 obcí. V průměru tedy jedna farnost zajišťovala správu 6 obcí, přičemž 

maximální počet obcí ve správě jedné farnosti byl 19 (farnost Velké Heraltice, děkanát 

Opava). Maximální počet farností v rámci jednoho děkanátu pak byl 10 (děkanát 

Opava).  

                                                           
13 Katalog olomoucké arcidiecéze za biskupa ThDr. Josefa Vrany. Olomouc 1986. s. 37-40. 
14 Kodex kanonického práva – Codex iuris canonici, 1983. Hlava 6, kánon 515 až kánon 526. 
15 Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, fond Arcibiskupská konsistoř v Olomouci, inv. č. 23, 24. 
16 KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Slezsko v církevních statistikách olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. 
– 1. pol. 19. století – I. část. 
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Jak již bylo zmíněno v úvodu byla Slezská část olomoucké diecéze v důsledku války 

rozdělena mezi Prusko a Habsburskou monarchii. Na území pruského státu se 

nacházelo celkem 23 farností (tedy 35 % celkové počtu), které zajišťovaly správu 95 

obcí. Součástí diecéze bylo také 7 farností, jejichž území bylo rozděleno mezi oba státy 

(Hlučín, Opava, Komárov, Jaktař, Velké Heraltice, Osoblaha, Slezské Rudoltice a 

Opavice) a zajišťovaly správu celkem 63 obcí, z čehož se 28 nacházelo na území 

Pruska. Celkem se tedy jednalo o 30 farností (tedy 45 % celkového počtu), jež se celé, 

či jejich část, nacházely na území Pruska. Z hlediska duchovní správy obcí se jednalo 

o 124 obcí na území Pruska, jejichž duchovní správu zajišťovala olomoucká diecéze 

(tedy 32 % všech obcí Slezské části olomoucké diecéze). Z uvedených 30 farností se 

dnes 16 farností nachází na území Polska a 14 na území ČR, v případě obcí se pak 

jedná o 89 obcí dnes náležících k Polsku a 35 obcí dnes náležících k ČR. 

Další rozvoj církevní správy byl pak výrazně poznamenán reformami Josefa II., 

jejichž součástí byla také reorganizace farností spočívající ve vybudování nových 

farností. Zakládání far se řídilo pravidlem, že se mají ustanovovat v každé obci 

s alespoň 700 obyvateli, která je od existujícího farního kostela vzdálena více jak 

hodinu pěšky. Vznik nových farností byl financován především prostřednictvím 

náboženského fondu ze zrušených církevních institucí a k duchovním povinnostem se 

přidaly některé funkce, které měli kněží vykonávat pro potřeby státní správy (sčítání 

lidu, oznamování císařských nařízení, vedení matrik apod.). Současně bylo zrušeno 

odvádění desátků a faráři byly financováni ze státní pokladny.17 

Současný stav farností 

Rozvoj farností v oblasti českého Slezska pokračoval i po konci 18. století a souvisel 

jak s celkovým historickým vývojem sledovaného území, tak s rozvojem jednotlivých 

obcí, v důsledku čehož postupně docházelo ke vzniku nových farností. Celá situace 

ohledně vzniku nové diecéze v oblasti českého Slezsku vyvrcholila v roce 1996 

vznikem ostravsko-opavského biskupství, které je dále tvořeno moravskými farnostmi 

nacházejícími se hlavně v  děkanátech Nový Jičín a Místek a dále v částech děkanátů 

Bílovec, a Ostrava, jak je patrné z mapy biskupství na obrázku 3. Celkem je na území 

diecéze 276 farností rozdělených do 11 děkanátů. Duchovní správu pak zajišťuje 

celkem 176 kněží a 27 stálých jáhnů a na území diecéze působí 13 ženských a 7 

mužských řádů a kongregací.18  

                                                           
17 HLEDÍKOVÁ, Z. - JANÁK, J. – DOBEŠ, J.: Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. s. 
192. 
18 Katalog diecéze ostravsko-opavské ke dni 1. 11. 2016. 
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Obr. 3: Mapa děkanátů ostravsko-opavské diecéze19 

Z pohledu formy správy je z celkového počtu 209 farností v diecézi pouze 105 

spravováno knězem sídlícím ve farnosti (tedy 50 %), přičemž z těchto 105 kněží se jedná o 

27 administrátorů20 a pouze 78 farností je spravováno farářem (tedy 37 % farností). Největší 

podíl farností, které jsou spravovány knězem sídlícím ve farnosti jsou v děkanátech Ostrava 

(86 % - 18 z 21 farností) a Hlučín (86 % - 19 z 22 farností). Naopak nejmenší podíly farností 

spravovaných knězem sídlícím ve farnosti jsou v děkanátu Krnov (5 farností z 27, přičemž 

se jedná o 4 faráře a 1 administrátora) a děkanát Bruntál (8 farností z 33, přičemž se jedná 

o 3 faráře a 5 administrátorů). Další děkanát dosahující podílu farností spravovaných 

farářem či administrátorem pod 50 % je Bílovec, kde je tento podíl 35 %, tedy 9 z 26 farností.  

Nejrozsáhlejším děkanátem co do počtu farností je opavský, který sdružuje celkem 35 

farností, což je o 10 více oproti průměru 25 farností na děkanát. Při porovnání se stavem 

v roce 1772, kdy se v opavském děkanátu nacházelo 10 farností, došlo v rámci opavského 

děkanátu k více než trojnásobnému nárůstu počtu farností. Celkem v děkanátu působí 25 

kněží a 4 trvalí jáhni, přičemž z celkového počtu 35 farností je 13 farností spravováno 

farářem a 6 administrátorem, tedy 54 % farností je spravováno knězem sídlícím ve farnosti, 

což odpovídá diecéznímu průměru. Na první pohled se může zdát, že klíčem při 

rozhodování o formě správy může být počet obyvatel příslušné farnosti, nicméně 

z detailnější analýzy plyne, že to není jediné kritérium. Dle údajů Českého statistického 

úřadu je v obcích na území opavského děkanátu přibližně 100 tis. obyvatel, tedy necelé 3 

                                                           
19 Mapa ostravsko-opavské diecéze http://doo.cz/dieceze/o-diecezi.html  
20 Ve farnosti, která není spravována farářem, může biskup duchovní službou pověřit provizorního správce. 
Pokud kněz pověřený provizorní správou farnosti v této i sídlí pak se jedná o administrátora farnosti, v případě 
kdy kněz ve farnosti nesídlí, ale dojíždí, jedná se o administrátora excurrendo.  

http://doo.cz/dieceze/o-diecezi.html
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tis. obyvatel na farnost.21 Tato hodnota je zkreslena farnostmi na území města Opavy, které 

tvoří 60 % obyvatel děkanátu, pokud bychom průměr počítali bez těchto farností tak se 

jedná o 40 tis. obyvatel v 29 farnostech, tedy průměrně 1.400 obyvatel na farnost. Tohoto 

počtu obyvatel nedosahuje 20 farností, přičemž 6 z těchto farností je spravováno knězem 

ve farnosti a dvě z těchto farností nedosahují v počtu obyvatel ani poloviny děkanátního 

průměru. V rámci děkanátu jsou pouze dvě farnosti, jejichž počet obyvatel převyšuje 

děkanátní průměr, ale jsou spravovány administrátorem excurrendo, přičemž u jedné z nich 

je to dáno i skutečností, že součástí farnosti není objekt fary22. Lze tedy konstatovat, že je 

velmi pravděpodobné, že při stanovení formy správy se přihlíží k počtu obyvatel ve farnosti 

nicméně se nejedná o jediné kritérium, přičemž dalším pravděpodobným kritériem bude 

také dostupnost spravovaných farností. 

Závěr 

Z výše uvedeného vyplývá, že církevní správa v českém Slezsku prošla za posledních 

250 let výraznými změnami, které výrazně souviseli s politickými změnami na příslušném 

území. Výsledkem těchto všech změn byl vznik ostravsko-opavské diecéze, nejmladší 

diecéze v ČR, kterou tvoří 276 farností.  

Pro přesnější srovnání vývoje církevní správy na dnešním území ostravsko-opavské 

diecéze bude nutné zpracovat také vývoj farností vratislavské diecéze na dnešním území. 

V rámci komplexního pohledu na vývoj církevní správy na Moravě a ve Slezsku by pak bylo 

zajímavé zpracovat komparativní analýzu s vývojem farností na území současné 

olomoucké diecéze a hlavně na území sousedního Polska. Dalšími možnostmi rozvoje 

bádání je zaměřit se na vývoj vybraných statistických dat a jejich porovnání a s ohledem na 

v ČR aktuální problematiku ekonomického vyrovnání státu a církví také na vývoj majetku a 

hospodaření církve na sledovaném území. 
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KOMPARÁCIA SÚDNYCH A SPRÁVNYCH DELIKTOV V 

DAŇOVOM PRÁVE 

COMPARISONS JUDICIAL AND ADMINISTRATIVE OFFENSES IN 

TAX LAW 

Veronika Nováková 

Abstract:  

The constitutional basis of tax-law relations is Art.59 of the Constitution of the Slovak 

Republic, which establishes the rights and obligations between the state and the tax 

entity. However, if a taxable person fails to perform his / her duties, he / she commits 

a tort / delict. The basis for defining offenses is Act No. 563/2009 Z.z. on Tax 

Administration (Tax Code), as amended. If the threat or breach of the protected 

interests of the state is very serious and the means of tax law are not sufficient, it is 

necessary to turn to criminal law, 300/2005 Coll., Criminal Code as amended. The aim 

of the contribution is to answer the question of where the notional border between 

judicial and administrative torts lies.  

Keywords: delicts, taxes, tax delicts, crime delicts  

Úvod  

Mnoho významných teoretikov práva nastoľuje veľmi dôležitú vedeckú otázku, či 

existujú objektívne kritériá pre určenie, ktoré protiprávne konanie možno klasifikovať ako 

trestný čin (keďže je prejednávaný pred súdmi, niektorí autori ho označujú aj ako súdny 

delikt), a ktoré ako správny delikt. Ďalej aké sú medzi nimi vzťahy z hľadiska základov 

zodpovednosti a konštrukcie skutkových podstát, a či existujú nejaké všeobecné princípy 

vyvodzovania zodpovednosti za príslušný správny delikt, resp. trestný čin. 

Základom celej diferenciácie je zásada platiaca pre obe skupiny deliktov a to „nullum 

crimen sine lege, nulla poena sine lege.“ Táto zásada je explicitne ustanovená zákonom č. 

300/2005 Z. z. trestný zákon (ďalej Trestný zákon) § 8 „trestný čin je protiprávny čin, ktorého 

znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak.“ Rovnako aj správne 

delikty túto zásadu majú v sebe zakotvenú, no výslovne ju možno nájsť len v prípade zákona 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, § 2 ods.1 „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.“ 
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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.1 Napriek 

tomu je vplyv správneho práva na daňové právo z historického hľadiska nepopierateľne veľký. 

Teda v príspevku sa budeme venovať najmä daňovým deliktom2 a daňovým trestným 

činom, keďže cieľom príspevku je prostredníctvom metódy komparácie zodpovedať otázku, 

kde sa nachádza pomyselná hranica medzi súdnym a správnym deliktom. 

1. Diferenčné znaky správnych a súdnych deliktov 

Hneď v úvode je vhodné uviesť len v skratke spôsob vývoja správneho trestania, ktorý 

neoddeliteľne súvisí s diferenčnými znakmi správnych a súdnych deliktov nakoľko niektoré 

systémy správneho trestania boli nepriamo vyprofilované z vyvodzovania zodpovednosti 

v trestnom práve. V rámci vývoja správneho trestania sa vyprofilovali tri systémy trestania 

správnych deliktov v Európe, na základe kritérií ako pojem priestupku a jeho právny základ, 

rozsah právomocí správnych úradov viesť konanie o týchto deliktoch: 

 francúzsky systém vymedzuje priestupok ako určitý druh trestného činu, v dôsledku 

čoho je aj jeho skutková podstata upravená v trestných zákonoch a konanie 

o priestupkoch prináleží (výnimkou blokového konania) súdom; 

 nemecký systém, kde priestupkové právo je súčasť trestného práva, ale s vlastnou 

hmotnoprávnou úpravou, pričom sa na konanie o priestupkoch subsidiárne vzťahuje 

trestný poriadok, avšak hmotnoprávny predpis stanovuje určité odchýlky, ktoré 

podstatne konanie o priestupkoch zjednodušuje. O priestupkoch rozhodujú v prvom 

stupni správne úrady, okrem prípadov, že obvinený požiada, aby rozhodoval súd; 

 rakúsky systém, pre ktorý je typické, že priestupky boli a sú (podobne ako u nás) 

chápané ako samostatný druh deliktov s vlastnou právnou úpravou a správne úrady 

o nich rozhodujú v obidvoch inštanciách.3 

Mnoho teoretikov uvádza rôzne diferenčné znaky odlíšenia medzi správnym deliktom 

a trestným činom (súdnym deliktom), pričom je potrebné vyzdvihnúť nasledovné. 

Ak sa upriami pozornosť na znaky skutkovej podstaty, diferenciáciu je možné vnímať 

najmä v objekte. Primárne trestné činy chránia práva a oprávnené záujmy fyzických 

a právnických osôb, ako aj záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie Slovenskej republiky. Na 

                                                           
1 BABČÁK, V., 2012. Slovenské daňové právo. Bratislava: EPOS. s. 643. ISBN 978-80-8057-971-5.  
2 NOVÁKOVÁ, V., 2016.Hmotnoprávne a procesnoprávne predpoklady deliktov v daňovom práve In: Teória a 
prax verejnej správy : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov, Košice 17.2.2016. - 
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. s.138-147. ISBN 9788081524134. 
3PRÁŠKOVÁ, Helena, 2002. K některým otázkám reformy správního trestání. Kolokvium o správním trestání. In: 
Správní právo. Roč. 35, č. 1, s. 22. ISSN 0139-6005. 
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druhej strane správne delikty sa sústreďujú najmä na riadny výkon verejnej správy vo 

všeobecnosti. Avšak aj tu je potrebné zdôrazniť, že existujú určité objekty skutkovej podstaty, 

kde dochádza ku prekryvom medzi trestným činom a správnym deliktom. Napríklad pri činoch 

proti majetku, kde jedným z diferenčných kritérií je výška škody, teda hranica 266 €. 

Ďalej z hľadiska subjektívnej stránky ako znaku skutkovej podstaty, je možné vnímať, 

že pri súdnych deliktoch je potrebné úmyselné zavinenie, zatiaľ čo pri správnych deliktoch 

zavinenie nie je obligatórny znak, pokiaľ nepostačuje v zmysle zákona zavinenie 

z nedbanlivosti. 

Medzi ďalší znak skutkovej podstaty by bolo možné do nedávna zaradiť i subjekt, no 

v dôsledku procesu vývoja trestného práva a legislatívnym zakotvením pravej zodpovednosti 

právnických osôb je subjektom, tak trestných činov ako aj správnych deliktov fyzická osoba 

i právnická osoba4. 

Odlišujúcim znakom odhliadnuc od znakov skutkovej podstaty je aj rozsah sankcie, 

kde je potrebné zdôrazniť, že v prípade trestného deliktu sa uplatňuje prísnejší trest ako 

v správnom práve, ktorý vyplýva už z povahy trestného práva a jeho zásady „ultima ratio“, 

teda použitia trestného práva ako krajného prostriedku sociálnej kontroly, i v zmysle 

zdôraznenia generálnej a individuálnej prevencie. Na druhej strane stoja teda správne delikty, 

kde sankcionovanie je najčastejšie v podobe pokút ako peňažných trestov, ktorých povaha 

má formu dôrazného správneho príkazu dodržiavania práva.5  

Veľmi zaujímavý diferenčný znak uvádza Jescheck v podobe sociálno- etického 

úsudku deliktu, ktorý pripisuje tzv. morálnej „zavrhnutiahodnosti“ („Verwerflichkeit“) v prípade 

trestného činu. Oproti nemu stoja správne delikty ako eticky neutrálne, kde spáchanie deliktu 

sa nehodnotí ako morálne zavrhnutiahodné, ktorým si by mohol spôsobiť pokles sociálnej 

prestíže. 6  

V rámci kolokvia o správnom trestaní7 sa sformulovali ďalšie znaky odlíšenia 

správnych a súdnych deliktov, kde dôležité je spomenúť najmä stupeň spoločenskej 

škodlivosti a spôsob definovania deliktuálneho konania. 

Zo stupňa spoločenskej škodlivosti, resp. nebezpečnosti je možné už na základe vyššie 

spomenutého ako znaku definujúce delikt vo všeobecnosti, vyvodiť záver, že trestné činy 

majú všeobecne závažnejší stupeň spoločenskej nebezpečnosti, ako je to u správnych 

deliktov, o čom svedčí aj samotný postih páchateľa za takýto protiprávny čin. Na druhej strane 

autori kritizujú (Mates, Prášková, Staša), že tento znak nie je dostatočným meradlom pre 

                                                           
4 Je potrebné však dodať, že trestná zodpovednosť právnických osôb je len v  intenciách zákona č. 91/2016 Z.z. 
o trestnej zodpovednosti právnických osôb v znení neskorších predpisov. 
5BABIAKOVÁ, E. 2000. Aktuálne otázky správneho trestania. In :Justičná revue, roč. 52, č. 1, s. 4-9. ISSN 
13356461. 
6JESCHECH, H.- H. 1996. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeinerteil. Berlin: Duncker &Humblot. s.58. ISBN 
9783428084548. 
7 Kolokvium o správním trestání. 2002.In: Správní právo. Roč. 35, č.1, s. 1-44. ISSN 01396005. 
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striktné oddelenie trestných činov a správnych deliktov kvôli existencii, na jednej strane 

bagateľných trestných činov a na strane druhej správnych deliktov s vysokou škodlivosťou. 

2. Komparácia daňových deliktov a daňových trestných činov 

Delikty, ktorých sa môže daňový subjekt dopustiť je možné rozdeliť do dvoch skupín, 

z hľadiska závažnosti a škodlivosti pre spoločnosť. A to na daňové delikty, to znamená, že 

ide o  zodpovednosť za porušenie povinnosti v zmysle § 156 Daňového poriadku8 na jednej 

strane a daňové trestné činy vymedzené v Trestnom zákone. Z hľadiska zameranie 

príspevku sú dôležité najmä trestné činy v rámci Piatej hlavy „Trestné činy hospodárske“, 

tretieho oddielu „Trestné činy proti mene a trestné činy daňové“, v dikcii § 276 až §278a 

Trestného zákona. V širšom slova zmysle sú za daňové trestné činy označované aj trestné 

činy podľa § 275 Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie 

tovaru a §279 Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru. 

Pričom túto kategóriu dopĺňajú trestné činy, kde sa nepriamo konanie páchateľa spája 

s pojmom „daň“, napr. §259 a §260 Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej 

evidencie. 

Skutkové podstaty daňových deliktov a trestných činov sa v niektorých prípadoch 

veľmi podobajú, ba priam je možné povedať, že na seba nadväzujú. Tento argument je 

možné odvodiť od zásady ultima ratio, ktorá sa uplatňuje v trestnom práve, „podľa tejto 

zásady má byť trestné právo použité len ako najkrajnejší prostriedok a len pri typovo 

najzávažnejších porušeniach spoločenských vzťahov, záujmov a hodnôt, teda len tam, kde 

iné možnosti, hlavne prostriedky ostatných právnych odvetví, nie sú dostatočné, teda už boli 

vyčerpané, sú neúčinné alebo zjavne nie sú vhodné.“9 

Podobnosť skutkových podstát, je možné pochopiť aj cez konkrétne porovnanie § 154 

ods.1 písm. f) daňového poriadku, kedy „správneho deliktu sa dopustí ten, kto zaplatí podľa 

osobitných predpisov bez podania daňového priznania daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal 

skutočne zaplatiť.“ A trestného činu skrátenia dane § 276 ods.1 Trestného zákona, v dikcii 

„kto v malom rozsahu skráti daň, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov“. 10 

2.1. Znaky skutkovej podstaty deliktu 

Subjekt 

 Ako už vyššie bolo naznačené subjektom môže byť fyzická osoba i právnická osoba, 

ktorú však možno definovať ako špeciálny subjekt a to v nadväznosti na vznik daňovej 

                                                           
8 Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. 
9 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 316/2011 zo 14. decembra 2011. 
10 Z hľadiska obmedzenosti rozsahu príspevku sa budeme venovať len základnej skutkovej podstate tohto 
trestného činu. Z dôvodu lepšieho pochopenia danej komparácie sa budeme venovať iba dani ako verejnému 
peňažnému príjmu štátu. 
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povinnosti. Ak by subjektu nevznikla daňová povinnosť, potom by sa nemohol dopustiť 

svojim konaním príslušného deliktu. 

Subjektívna stránka 

Subjektívnu stránku je potrebné odlišovať v zmysle príslušného deliktu, keďže pre 

trestný čin sú taxatívne vymedzené podmienky trestnej zodpovednosti pre fyzické osoby 

i právnické osoby. Pre fyzické osoby je nevyhnutná podmienka veku a príčetnosti v zmysle 

§22 a §23 Trestného zákona a pre právnické osoby v dikcii §4 a nasl. TZPO11. V prípade 

daňových deliktov vymedzenie subjektívnej zodpovednosti nie je tak jasne definované, ba 

priam je možné povedať, že nie je vôbec definované v Daňovom poriadku. Avšak je možné 

subjektívnu stránku deliktu odvodiť len nepriamo a to prostredníctvom §154 ods.2 

Daňového poriadku, ktorý do určitej miery nepriamo upravuje deliktuálnu zodpovednosť, 

prostredníctvom vymedzenia podmienok, za ktorých je možné zbaviť sa zodpovednosti za 

porušenie povinnosti, ak sa preukáže, že zo závažných zdravotných dôvodov alebo v 

dôsledku iných okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré fyzická osoba- nepodnikateľ 

nemohla ovplyvniť svojím konaním. Avšak ak odpadnú dôvody, na základe ktorých sa 

daňový subjekt zbavil tejto zodpovednosti, je nevyhnutné, aby dodatočne svoje povinnosti 

splnil. Teda do určitej miery i Daňový poriadok pripúšťa možnosti liberácie. Vernarský12 však 

poukazuje na skutočnosť, že tieto liberačné dôvody sú v rozpore s Odporúčaním Výboru 

ministrov Rady Európy (2007) 7 o dobrej správe a právo na spravodlivý proces z 20. júna 

2007, najmä s princípom rovnosti ako princípom dobrej správy, pretože dochádza tu k 

nerovnakému zaobchádzaniu k fyzickej osobe- nepodnikateľovi, fyzickej osobe- 

podnikateľovi a právnickej osobe. 

Objekt 

Je možné konštatovať, že v zásade objekt deliktu je rovnaký až na menšie odlišnosti. 

Základným a teda aj spoločne chráneným objektom je riadny a správny výkon správy daní, 

pričom daňové právo ho ešte viac špecifikuje ako riadne vyrubenie a odvedenie dane do 

príslušného verejného rozpočtu. 

Objektívna stránka 

Objektívna stránka je definovaná trichotomickou štruktúrou, t.j. konanie, následok a 

príčinná súvislosť. Dôležité je definovať, čo vôbec predstavuje skrátenie dane. Podľa 

Puchallu skrátením dane sa rozumie „akékoľvek konanie páchateľa – daňového subjektu 

(bez ohľadu na druh dane), v dôsledku ktorého mu zo strany príslušného orgánu  bude 

                                                           
11 Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnickej osoby v znení neskorších predpisov (ďalej TZPO) 
12VERNARSKÝ, Martin, 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. ISBN 978-80-8082-777-9. 
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vyrubená nižšia daň ako je suma dane určená zákonom, alebo k vyrubeniu dane vôbec 

nedôjde. Skrátenie dane je aj vylákanie daňovej výhody.“ 1314 

Teda z uvedeného vyplýva, že skrátenie dane je pojem oveľa širší ako je to v prípade 

daňového deliktu podľa §154 ods. 1 písm. f) „zaplatí podľa osobitných predpisov bez 

podania daňového priznania daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal skutočne zaplatiť“. 

Skrátenie dane teda nezahŕňa len to, že páchateľ zaplatí nižšiu daň ako je to podľa § 154 

ods.1 písm. f),ale v podstate aj § 154 ods.1 písm. a) e) , i). V konečnom dôsledku akékoľvek 

konanie, bude mať za následok to, že daňovému subjektu vznikne neoprávnená majetková 

výhoda v dôsledku nesprávneho plnenia daňovej povinnosti. 

Trestný poriadok upravuje konanie páchateľa, ktorý v malom rozsahu skráti daň. 

Významným z hľadiska zamerania príspevku je i spôsob konania, ktorým sa páchateľ 

dopustil tohto trestného činu, keďže práve táto hranica – „v malom rozsahu“ slúži na 

odlíšenie medzi trestným a daňovým deliktom. V zmysle Trestného zákona §125 sa malou 

škodou rozumie „škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma 

dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy. Značnou škodou sa rozumie suma 

dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma 

dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumy.“ Tieto hľadiská sa použijú rovnako na 

určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu. Ak by sme chceli takúto škodu 

vypočítať, tak zjednodušenie povedané ide o sumu dane, ktorá mala byť odvedená do 

príslušného verejného rozpočtu. 

2.2. Hrozba sankcie 

Medzi ďalšie diferenčné znaky možno zaradiť  aj hrozbu sankcie páchateľovi za 

spáchaný delikt, pričom: 

 pre daňový delikt je možné vyrubiť sankciu v podobe pokuty vo výške rovnajúcej 

sa súčinu trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a 

sumy, o ktorú správca dane zvýšil rozhodnutím vydanom vo vyrubovacom 

konaní daň, uvedenú v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, 

alebo zaplatenú podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania; 

 pre trestný delikt páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na jeden rok až päť 

rokov. 

2.3. Vyvažovanie fiskálnej a represívnej funkcie 

Ako posledný znak v rámci komparácie, by sme chceli uviesť vzájomné vyvažovanie 

fiskálnej a represívnej funkcie, ktorá je pre daňové právo typická, čo v konečnom dôsledku 

                                                           
13 Porovnaj R 4/1995 
14 Burda, E., Čentéš, J., Kolesár, J, Puchalla, M a kol. 2011.Trestný zákon: komentár. Praha: C.H. Beck, 2011. 
ISBN 9788074003943. 
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je znak, ktorý delikty v daňovom práve spája, no pri jednotlivých druhov deliktov je zrejmá 

ich odlišná úprava.  

Práve toto vyvažovanie je možné vnímať i v rámci celého textu Daňového poriadku. 

Zväčša však možno vnímať skôr potlačenie represívnej funkcie nad fiskálnou. Na druhej 

strane však je potrebné zdôrazniť, že štát dáva daňovému subjektu možnosť, aby ak niečo 

neurobil riadne (§ 17 Daňového poriadku) alebo niečo zmeškal (§ 29a Daňového poriadku), 

mohol si dosiahnuť i napriek nedostatkom, ochranu svojich práv. Teda existujú v rámci 

Daňového poriadku ospravedlniteľné prekážky daňového subjektu, ktoré majú zabezpečiť, 

aby v konečnom dôsledku došlo k riadnemu splneniu povinností. 

Tak ako pri daňovoprávnej zodpovednosti dochádza k vzájomnému vyvažovaniu 

represívnej funkcie a fiskálnej funkcie, tak aj pri trestnoprávnej zodpovednosti štát 

uprednostňuje do určitej miery dodatočné splnenie daňovej povinnosti pred trestným 

daňovým postihom a to najmä prostredníctvom právneho inštitútu účinnej ľútosti. 

Trestný zákon explicitne upravuje inštitút účinnej ľútosti v daňovej trestnej činnosti v 

§86 ods.1 písm. e), pričom ide o daňové trestné činy §276, §277, §278 podmieňujúc zánik 

trestnosti nevyhnutnou požiadavkou, že „splatná daň a jej príslušenstvo alebo poistné boli 

dodatočne zaplatené najneskôr v nasledujúci deň po dni, keď sa páchateľ po skončení jeho 

vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami.“ 

Táto podmienka podľa § 86 ods. 2 Trestného zákona sa však nevzťahuje na taký 

trestný čin, ktorého sa dopustil páchateľ, ktorý „bol za obdobný čin v predchádzajúcich 

dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo ak trestné stíhanie páchateľa za obdobný 

čin bolo v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch zastavené z dôvodu zániku 

trestnosti trestného činu podľa odseku 1.“ To znamená, že páchateľ môže vyžiť inštitút 

účinnej ľútosti, avšak musí prejsť najmenej dvadsaťštyri mesiacov od predchádzajúceho 

postihnutia alebo dvadsaťštyri mesiacov, od kedy mu zanikla trestnosť trestného činu podľa 

§86 ods.1 Trestného zákona.  

Existujú názory15, že koncepcia účinnej ľútosti je veľmi voľne koncipovaná a štát má 

veľmi veľa dôvodov na to, aby uprednostnil fiskálnu suverenitu štátu pred kategorickým 

potrestaním páchateľa, ako napríklad: nárast verejných financií, šetrenie štátnych 

finančných prostriedkov za proces, predchádzanie sprenevery daňových výnosov, a pod.   

Záver  

  Aj keď na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že otázku hranice medzi súdnym 

a správnym deliktom je jednoduché vyriešiť a to tak, že určujúcim je vzniknutá škoda, opak 

je však pravdou. Táto významná vedecká otázka má mnoho úskalí, pretože ako je už 

                                                           
15 HENCOVSKÁ, Mária, 2009. Uprednostnenie splnenia povinnosti pred trestným postihom v daňovej trestnej 
činnosti. In: Teória a prax verejnej správy. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 
organizovanej Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach 16-17.10. 2008. Košice: Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika. s. 432-436. ISBN 978-80-7097-736-1. 
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z vyššie uvedenej komparácie zrejmé, sa v mnohom správne a súdne delikty prelínajú, 

najmä ak sme skúmali daňové trestné činy a daňové delikty. V predmetnej problematike, 

kde objekt skutkovej podstaty deliktov je dôležitý verejný záujem v oblasti správy a výberu 

daní, je hranica medzi nimi len na veľmi tenkom ľade. Závisí však od toho, do akej miery 

daňový subjekt ohrozí alebo poškodí chránený záujem, finančný nárok štátu, kedy je 

nevyhnutné jeho konanie posudzovať prostredníctvo prostriedkov trestného práva. Preto je 

nevyhnutné, aby daňové správne orgány a orgány činné v trestnom konaní medzi sebou 

spolupracovali, aby každý potencionálny páchateľ bol odhalený a potrestaný príslušnými 

prostriedkami vzhľadom na spáchaný delikt. 
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KASAČNÁ SŤAŽNOSŤ A PROCESNÁ POZÍCIA 

ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY AKO ÚČASTNÍKA 

KONANIA  V SPRÁVNOM SÚDNICTVE 

CASSATION COMPLAINT AND THE PROCEDURAL 

POSITION OF THE PUBLIC ADMINISTRATION  AS 

PARTY TO PROCEEDINGS  IN ADMINISTRATIVE 

JUSTICE 

Hedviga Geffertová 

Abstrakt: 

The paper deals with the cassation complaint in administrative justice as one of 

the forms of the use of dispositional principle as an instrument of the 

party to proceeding’s subjective rights protection in administrative justice. The paper 

analyses the reasonableness of the Administrative Procedure Code´s provisions, 

which regulate the procedural position of the public administration as the party to 

proceedings in administrative justice and its right to lodge a cassation complaint, with 

an emphasis on the primary purpose of administrative justice as an instrument of the 

protection the public administration recipient´s subjective rights in its various forms. 

Keywords: administrative justice, Administrative Procedure Code, cassation 

complaint,  dispositional principle.  

 Úvod 

Súdna kontrola verejnej správy patrí k základom moderného ponímania 

demokratického právneho štátu. Súčasná podoba správneho súdnictva je výsledkom 

rekodifikácie, ktorú priniesol zákon číslo 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 

v znení neskorších predpisov (ďalej len SSP). Táto rekodifikácia priniesla množstvo 

zmien. Jednou z nich bolo aj zavedenie kasačnej sťažnosti. V rámci tohto príspevku 

sa však nezameriam na ucelený výklad o kasačnej sťažnosti, nakoľko to rozsah tohto 

článku ani neumožňuje. Skôr je mojim cieľom  zamyslieť sa nad kasačnou sťažnosťou 

v správnom súdnictve ako jednou z podôb využitia dispozičnej zásady  ako prostriedku 

na ochranu subjektívnych práv účastníkov konania  a nad dôvodnosťou ustanovení 

SSP, ktoré upravujú pozíciu orgánu verejnej správy ako účastníka konania v správnom 

súdnictve a jeho oprávnenie podávať kasačnú sťažnosť.   
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1. Všeobecne o  dispozičnej zásade a kasačnej sťažnosti 

 

SSP je procesným predpisom, ktorý  upravuje  správne súdnictvo ako oblasť so 

samostatnou súdnou právomocou pre spory vyplývajúce z tzv. vertikálnych 

administratívnych právnych vzťahov.  

Samotný správny súdny poriadok v ustanovení § 2 vymedzuje všeobecnú 

definíciu správneho súdnictva ako oblasti súdnictva poskytujúceho ochranu fyzickým 

osobám a právnickým osobám v konaniach začatých na základe ich žalôb a zároveň 

ako oblasti, v ktorej správne súdy rozhodujú v zákonom určených veciach, napr. na 

základe žalôb prokurátora (generálneho prokurátora), v kompetenčných konfliktoch 

atď. Druhý odsek tohto stanovenia je odzrkadlením čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej 

republiky (ďalej len „ústava“), ktorý je určujúcim pre rozsah právomoci správneho 

súdnictva, a podľa ktorého „právo na poskytnutie takejto súdnej ochrany má každý, 

a to za podmienky porušenia alebo priameho dotknutia jeho práv zo strany 

rozhodnutia, opatrenia, nečinnosti alebo iného zásahu orgánu verejnej správy.“ 

Východiskom tohto prístupu bola Listina základných práv a slobôd prijatá v roku 1991. 

Čl. 36 ods. 2 Listiny zakotvil zásadu preskúmavania rozhodnutí orgánov verejnej 

správy súdmi, ktorá bola prevzatá aj do vyššie citovaného  článku 46 ods. 2 vety prvej 

ústavy. Všeobecná právomoc správneho súdnictva vyplýva z čl. 142 ods. 1 ústavy, 

podľa  ktorého „súdy preskúmavajú  aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy 

a  zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ak tak  

ustanoví zákon“. 

Účel súdnej ochrany v správnom súdnictve nájdeme definovaný aj v uznesení 

Ústavného súdu z 06.10.2015, podľa ktorého: „Správne súdnictvo je primárne 

prostriedkom ochrany subjektívnych práv adresáta výkonu verejnej správy v jej 

najrôznejších podobách. Len sekundárne je kritériom poskytovania tejto ochrany 

zákonnosť verejno-mocenských aktivít verejnej správy. Inými slovami, správne 

súdnictvo v systéme právneho štátu nemá slúžiť naprávaniu nezákonnosti vo verejnej 

správe bez akéhokoľvek zreteľa na dopad eventuálne zistenej nezákonnosti na 

subjektívno-právnu pozíciu dotknutého. Účelom správneho súdnictva nie je náprava 

nezákonnosti vo verejnej správe, ale účinná ochrana subjektívnych práv fyzickej osoby 

alebo právnickej osoby, voči ktorej je verejná správa v jednotlivom prípade 

vykonávaná.“1 

Správne súdne konanie je ovládané množstvom zásad, ktoré určujú jeho 

charakteristické znaky2. Jednou z nich je aj dispozičná zásada. 

                                                           
1 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 502/2015  
2 Správny súdny poriadok je založený na: 

- základných princípoch a zásadách platných pre riadne fungovanie súdnictva – právo na prístup k súdu, 

právo na spravodlivé súdne konanie, právo na spravodlivý proces, princíp právnej istoty, princíp 
zákonného sudcu, princíp nezávislosti súdu i sudcu, princíp nestrannosti súdu i sudcu, princíp 
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Dispozičný princíp je  typický pre sporové konanie, kedy súd v žiadnom prípade 

nesmie začať konanie bez návrhu. Pre sporové konanie je charakteristická dispozičná 

voľnosť jeho účastníkov, a to čo do nakladania s konaním samotným, tak aj 

s predmetom konania. Dispozícia konaním znamená schopnosť účastníka konania 

ovplyvniť svojim prejavom vôle (procesným úkonom) existenciu súdneho konania, teda 

ovplyvniť jeho začatie, prerušenie či ukončenie. Je to  jeden z prejavov dispozičnej 

zásady a znamená, že účastníci  realizujú konanie prostredníctvom niekoľkých 

procesných inštitútov, ktoré im k tomuto účelu poskytuje zákon (okrem iného aj 

prostredníctvom kasačnej sťažnosti). Dispozícia predmetom konania dáva možnosť 

účastníkom konania docieliť zmenu predmetu začatého konania. Na realizáciu tohto 

oprávnenia poskytuje zákon účastníkom odlišné procesné úkony, no možnosť 

ovplyvniť predmet konania je v podstate pre účastníkov rovnaká a to v súlade so 

zásadou rovnosti účastníkov konania.  

V správnom súdnictve sa uplatňuje dispozičná zásada bezvýhradne,  nakoľko 

konanie pred správnym súdom môže začať vždy len na návrh účastníka konania3, 

ktorý má právo ho zobrať späť bez ďalšieho až do právoplatného skončenia veci. 

Práve možnosť disponovať správnym súdnym konaním zo strany účastníka konania 

slúži ako prostriedok ochrany jeho subjektívnych práv.  

Ako už bolo vyššie spomenuté, jednou z podôb využitia dispozičnej zásady ako 

prostriedku na ochranu subjektívnych práv účastníkov konania v správnom súdnictve 

je aj kasačná sťažnosť.  

Kasačná sťažnosť je v správnom súdnictve Slovenskej republiky nový inštitút. 

Doterajšia právna úprava (zákon. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok) poznala 

možnosť podania odvolania voči prvostupňovému rozhodnutiu súdu ako klasický 

riadny opravný prostriedok. Aj keď kasačná sťažnosť je tomuto inštitútu podobná 

(potreba odôvodnenia, náležitosti, účastníctvo, ...), podstatný rozdiel spočíva  v tom, 

že kasačná sťažnosť je mimoriadnym opravným prostriedkom.  Rekodifikačná komisia 

zavedenie kasačnej sťažnosti považovala za najzásadnejšiu navrhovanú zmenu, ktorá 

nahradí inštitút odvolania, nakoľko apelačný systém sa pre správne súdnictvo ukázal 

ako nevhodný a v praxi najvyššieho súdu sa neosvedčil, keďže i v rámci opravného 

konania správny súd riešil zásadne otázky právne a nie skutkové. Skutočnosť, že 

kasačná sťažnosť v správnom súdnictve nahradila inštitút odvolania, umožní tiež 

                                                           
zákazu denegatio iustitiae, princíp rovnosti vrátane princípu rovnosti zbraní, zásada verejnosti a ústnosti, 
zásada prejednacia, zásada jednotnosti konania, zásada hospodárnosti, zásada voľného hodnotenia 
dôkazov; 

- na princípoch a zásadách uplatňujúcich sa v civilnom procese s ohľadom na účel správneho súdnictva – 
zásada materiálnej pravdy, zásada vyšetrovacia, zásada priamosti a koncentračná zásada, ak to ustanoví 
procesný predpis (pri plnej jurisdikcii); 

- na princípoch a zásadách typických pre správne súdnictvo – napr. princíp ochrany deľby štátnej moci, 
zásada ochrany verejného záujmu, bezvýhradná zásada dispozičná, zásada viazanosti správneho orgánu 
právnym názorom súdu, zásada senátneho rozhodovania v trojčlenných senátoch, prípadne i veľkom 
senáte na Najvyššom súde Slovenskej republiky  (len tam, kde to ustanoví zákon,  bude rozhodovať a 
konať samosudca), či zásada nadväznosti správneho súdnictva a netrestného dozoru prokuratúry. 

3 Viď § 5 ods. 5 SSP 
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Najvyššiemu súdu dôslednejšie dbať o riešenie výkladových problémov, ktoré sú 

medzi jednotlivými správnymi súdmi sporné, a lepšie zabezpečovať jednotný výklad 

zákonov na celom území Slovenskej republiky, čím sa dosiahne lepšia predvídateľnosť 

práva.4  Zavedenie kasačnej sťažnosti ako opravného prostriedku proti právoplatným 

rozhodnutiam krajských súdov vychádza z cieľa a účelu súdneho preskúmania 

rozhodnutí orgánov verejnej správy o individuálnych právach účastníkov 

administratívneho konania, ktorým je práve dosiahnutie ochrany práv účastníkov, 

nakoľko samotné správne súdnictvo je založené na kasačnom princípe, ktorý je 

zárukou, že súd nenahradzuje svojou činnosťou rozhodovaciu právomoc orgánov 

verejnej správy.5 

Samotný pojem kasačná sťažnosť vychádza zo spôsobu vybavenia opravného 

prostriedku. Z teoretického hľadiska rozlišujeme princíp apelačný, revízny a kasačný, 

prípadne ich kombinácie.  Apelačný princíp umožňuje orgánu, ktorý rozhoduje 

o odvolaní, napraviť rozhodnutie a sám môže rozhodnúť vo veci. Apelácia smeruje 

proti nedostatkom skutkovým, ale aj právnym.  Pri revíznom princípe rozhodnutie zruší 

a nariadi nové prejednanie veci. Nahradiť môže svojim rozhodnutím prvostupňové 

rozhodnutie len vtedy, ak zistený skutkový stav zostane nedotknutý. Kasačný princíp 

znamená, že orgán nemôže napadnuté rozhodnutie zmeniť, ale musí ho zrušiť a vrátiť 

na nové konanie a rozhodnutie.6 V kasačnom systéme je možné preskúmať 

napadnuté rozhodnutie len po právnej stránke. V kasačnej sťažnosti nemožno 

uplatňovať nové skutočnosti a dôkazy okrem skutočností a dôkazov na preukázanie 

prípustnosti a včasnosti podanej kasačnej sťažnosti. 

 Dostupná literatúra sa zaoberá inštitútom kasačnej sťažnosti, ako mimoriadnym 

opravným prostriedkom, prostredníctvom ktorého dochádza k napĺňaniu účelu 

správneho súdnictva, ktorým sa poskytuje ochrana verejných subjektívnych práv 

fyzickej alebo právnickej osoby. Pokiaľ by však úlohou kasačnej sťažnosti mala byť len 

ochrana verejných subjektívnych práv fyzickej alebo právnickej osoby, vyvstáva 

otázka, aký účel napĺňa inštitút kasačnej sťažnosti v prípade, že ju využije orgán 

verejnej správy.  Prečo je orgán verejnej správy aktívne legitimovaným subjektom na 

jej podanie?  

2. Kasačná sťažnosť a orgán verejnej správy 

Skutočnosť, že inštitút kasačnej sťažnosti môže orgán verejnej správy naozaj 

využiť je zrejmá z ustanovenia § 442 ods. 1 SSP, ktorý upravuje aktívne legitimované 

subjekty na podanie kasačnej sťažnosti. Podľa neho môže kasačnú sťažnosť podať, 

okrem iných, účastník konania. Subjektívnou podmienkou prípustnosti kasačnej 

                                                           
4 Dôvodová správa k zákonu č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok 
   Dostupné z: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5282. 
5 Dôvodová správa k zákonu č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok  
   Dostupné z: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5282. 
6 Bližšie pozri: SOBIHARD, J.: Správny poriadok: Komentár. 5. prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition, 

2011. s. 234 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5282
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5282
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sťažnosti je uplatnenie tohto mimoriadneho opravného prostriedku výlučne tým 

účastníkom, ktorý bol v konaní pred krajským súdom neúspešný, za splnenia 

ostatných objektívnych podmienok prípustnosti. Kto je účastníkom konania vyplýva 

z ustanovenia § 32 ods.1 SSP. V prvom rade sú to žalobca a žalovaný. No 

a žalovaným podľa  ods. 2  je orgán verejnej správy určený SSP, ak SSP neustanovuje 

inak. Kto všetko je považovaný za orgán verejnej správy v zmysle SSP nám určuje 

ustanovenie § 4 SSP7. 

Podaním žaloby (zo strany fyzickej alebo právnickej osoby) sa začína správne 

súdne konanie a orgán verejnej správy sa stáva účastníkom konania v pozícií 

žalovaného. Zákonodarca mu neposkytol možnosť podať žalobu, s výnimkou 

kompetenčnej žaloby8,  čo je celkom logické s ohľadom na účel správneho súdnictva 

ako takého. Bolo by to dokonca v rozpore s týmto účelom. Od tohto okamihu orgán 

verejnej správy stráca svoje mocenské postavenie a stáva sa rovnocenným vo svojom 

postavení voči žalobcovi. Podľa § 5 ods. 9 SSP v konaní pred správnym súdom majú 

účastníci konania rovné postavenie.9  

Myšlienku rovnosti žalobcu a žalovaného pred správnym súdom potvrdzujú aj  

nálezy ústavného súdu. Napriek tomu, že sa týkajú civilného procesu, myslím že 

závery vyjadrené v týchto nálezoch je možné aplikovať aj na konania správne súdne, 

keďže správne súdne konanie je vo svojej podstate taktiež konaním sporovým. 

 Podľa nálezu Ústavného súdu PL. ÚS 43/95 „zásada rovnosti občanov pred 

zákonom ustanovená v čl. 12 ods. 1 ústavy sa v občianskom súdnom konaní 

transformuje do zásady rovnosti účastníkov konania (čl. 47 ods. 3 ústavy) a vzťahuje 

sa na všetky materiálne a procesné zákony a na každého. Rovnosť pred súdom je len 

výrazom rovnosti strán pred zákonom, v tomto prípade pred Občianskym súdnym 

poriadkom. Z toho vyplýva, že rovnosť pred zákonom a rovnosť pred súdom je 

obsahom toho istého pojmu a znamená rovnaké postavenie oboch procesných strán 

pri aplikácii hmotných i procesných predpisov ktorýmkoľvek súdom voči ktorémukoľvek 

účastníkovi konania. Zásada rovnosti strán v civilnom procese sa prejavuje vytváraním 

rovnakých procesných podmienok a rovnakého procesného postavenia subjektov, o 

právach a povinnostiach ktorých rozhoduje občianskoprávny súd.“  

                                                           
7 a) orgány štátnej správy, 
  b) orgány územnej samosprávy, ktorými sú obce, mestá, a v hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave a v   meste Košice mestské časti a samosprávne kraje, 
  c) orgány záujmovej samosprávy, ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie o právach, právom 

chránených záujmoch a povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy 
  d) právnické osoby a fyzické osoby, ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie o právach, právom 

chránených záujmoch a povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy, 
  e) štátne orgány, iné orgány alebo subjekty, ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie o právach, 

právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej 
správy. 

8 § 412 a nasl. SSP 
9 Viď aj čl. 37 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd, čl. 47 ods. 3 Ústavy ako aj § 53 SSP 



Právna sekcia  

153 
 

Podľa nálezu Ústavného súdu II.ÚS 414/2015 „rovnosť zbraní je inherentným 

prvkom spravodlivého procesu. Právo na spravodlivý proces zaručené čl. 6 ods. 1 

dohovoru zahrňuje právo, aby každá strana občianskeho súdneho konania mala 

primeranú možnosť brániť svoju záležitosť pred súdom za podmienok, ktoré ju 

podstatne neznevýhodňujú v pomere k druhej strane (Ankerl c. Švajčiarsko z 23. 10. 

1996). Súdne rozhodnutie je výsledkom rozhodnutia medzi stranami, z ktorých každá 

musí mať možnosť vyjadriť sa a popierať požiadavky, dôkazy a argumenty druhej 

strany. Kontradiktórny spor je možnosťou strany popierať (contra dicere) požiadavky a 

argumenty druhej strany a právo na to, aby sa vypočuli jej argumenty a návrhy. Jedným 

z prvkov spravodlivého procesu v zmysle čl. 6 ods. 1 dohovoru je jeho kontradiktórny 

charakter. Každá strana musí zásadne mať možnosť nielen predložiť dôkazy a 

argumenty, ktoré považuje za nutné, aby jej požiadavky uspeli, ale aj zoznámiť sa s 

každým dokladom a pripomienkou predloženou súdu na účely ovplyvniť jeho 

rozhodnutie a vyjadriť sa k nim (Mantovanelli c. Francúzsko). Požiadavka „rovností 

zbraní“ vyplývajúca z čl. 6 ods. 1 dohovoru je len iným označením základného 

ústavného práva na rovnosť účastníkov v konaní podľa čl. 47 ods. 3 ústavy.“  

Podľa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 77/2015  

„Jedným z aspektov práva na spravodlivý proces, je teda – okrem práva domáhať sa 

svojho práva na nezávislom a nestrannom súde (prístup k súdu) – aj právo na určitú 

kvalitu súdneho konania, ktorá okrem iných procesných záruk kladie dôraz aj na 

zachovanie kontradiktórnosti konania a „rovnosti zbraní“ (podobne napr. III. ÚS 

402/08). Podstatou kontradiktórnosti a s ňou súvisiacou „rovnosťou zbraní“ je, aby 

všetci účastníci konania mali reálnu možnosť využiť svoje procesné práva predložiť 

argumenty a reagovať na „protiargumenty“ protistrany. Osobitne to platí o sporových 

konaniach, v ktorých stoja proti sebe žalobca a žalovaný, a kde sa v celom rozsahu 

uplatňuje kontradiktórnosť konania (napr. IV. ÚS 42/09, IV. ÚS 147/04). Ústavný súd 

k tomu uvádza, že rozhodnutiu všeobecného súdu musí predchádzať postup 

zodpovedajúci garanciám spravodlivého súdneho konania v zmysle príslušných 

ustanovení ústavy a príslušnej medzinárodnej zmluvy o ľudských právach a 

základných slobodách (v kontexte danej veci v súlade s dohovorom), najmä garanciám 

obsiahnutým v práve na prístup k súdu, v princípe rovností zbraní a práve na 

kontradiktórne konanie. Ústavný súd už zdôraznil, že zo vzájomnej súvislosti 

ustanovení čl. 152 ods. 4 a čl. 154c ods. 1 ústavy vyplýva, že dohovor a judikatúra k 

nemu sa vzťahujúca predstavujú pre vnútroštátne orgány aplikácie práva záväzné 

výkladové smernice pre výklad a uplatňovanie zákonnej úpravy jednotlivých 

komponentov práva na súdnu a inú právnu ochranu zakotvených v siedmom oddiele 

druhej hlavy ústavy, a tým normujú rámec, v ktorom je pred týmito orgánmi možné 

domáhať sa rešpektovania jednotlivých aspektov „práva na spravodlivé súdne 

konanie“ (napr. I. ÚS 49/01, I. ÚS 1/03, IV. ÚS 259/2011)“.  

Na základe vyššie citovaných nálezov a uznesení Ústavného súdu, teda 

s ohľadom na  zásadu rovnosti účastníkov konania, práva na spravodlivý proces, 

kontradiktórnosť konania a s ňou súvisiaca „rovnosťou zbraní“, je možné skonštatovať, 
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že zákonodarca nemohol vylúčiť právo orgánu verejnej správy brániť sa v prípade 

neúspechu v konaní pred krajským súdom, podaním kasačnej sťažnosti, a to aj 

napriek jej základnému účelu ako prostriedku na ochranu verejných subjektívnych 

práv. V prípade kasačnej sťažnosti s ohľadom na zásadu rovnosti, ktorá je ústavne 

zakotvená, dispozičné oprávnenie prináleží obidvom procesným stranám.  

Motívom pre dosiahnutie procesného úspechu žalovaného v spore je 

predovšetkým realizácia politiky vlády, predchádzanie vzniku prípadnej povinnosti 

nahradiť škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím správneho orgánu, ktorú by bol 

správny orgán povinný nahradiť, v neposlednom rade aj náhrada trov konania, ako aj 

potvrdenie správnosti postupu správneho orgánu a ním vydaného rozhodnutia.  

Z vlastnej skúsenosti by som uviedla ešte jeden dôvod, ktorý považujem za podstatný 

motív pre dosiahnutie úspechu žalovaného v spore, a tým je  interné (v rámci 

vnútorných štruktúr orgánu verejnej správy) hodnotenie kvality činnosti orgánu verejnej 

správy podľa počtu zrušených rozhodnutí súdom. 

Dispozičné oprávnenie účastníka konania (v tomto prípade orgánu verejnej 

správy) začať konanie o kasačnej sťažnosti je obmedzené zákonným zakotvením 

podmienok prípustnosti podania10 (dispozícia konaním). Rovnako aj vymedzenie 

predmetu konania nie je výlučne v neobmedzenej  dispozícii účastníka konania, ale 

tento je rovnako viazaný zákonným určením  dôvodov kasačnej sťažnosti11. Dôvody 

kasačnej sťažnosti, ktoré sťažovateľ uvedie, sú smerodajné pre rozhodovanie 

Najvyššieho súdu. Vyjadrením dispozičnej zásady je aj ustanovenie § 453 SSP, podľa 

ktorého je kasačný súd  viazaný rozsahom kasačnej sťažnosti.12 Rovnako je kasačný 

súd viazaný aj sťažnostnými bodmi.13 Dispozičná možnosť ovplyvniť predmet konanie 

počas priebehu konania o kasačnej sťažnosti je výrazne obmedzená. Možnosti, ktoré 

sú sťažovateľovi zákonom ponechané14, je oprávnený vykonať len v lehote určenej na 

podanie sťažnosti. No aj po uplynutí tejto lehoty ostáva sťažovateľovi oprávnenie vziať 

svoju kasačnú sťažnosť späť. Lehota pre podanie kasačnej sťažnosti je jeden mesiac 

od doručenia rozhodnutia krajského súdu oprávnenému subjektu. SSP upravuje aj 

výnimky z tejto mesačnej lehoty na podanie kasačnej sťažnosti.15  

 

 

Záver 

                                                           
10 § 439 SSP 
11 § 440 SSP 
12 To neplatí, ak od rozhodnutia o napadnutom výroku závisí výrok, ktorý kasačnou sťažnosťou napadnutý nie je. 
13 To neplatí, ak napadnuté rozhodnutie bolo vydané v konaní, v ktorom krajský súd nebol viazaný žalobnými 

bodmi (konanie podľa § 203 ods. 2 SSP, podľa § 195 a § 196 SSP). 
14 § 445 ods. 2 SSP- sťažnostné body možno meniť len do uplynutia lehoty na podanie kasačnej sťažnosti. 
15 § 443 ods. 2 SSP – 30-dňová lehota v prípadoch uvedených v § 145 ods. 2 a 7-dňová lehota v konaní   

o správnej žalobe vo veciach zaistenia. 
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  Cieľom tohto príspevku bolo pozrieť sa na kasačnú sťažnosť z pohľadu orgánu 

verejnej správy ako sťažovateľa, aj keď kasačná sťažnosť ako jedna z podôb využitia 

dispozičnej zásady plní funkciu ochrany verejných subjektívnych práv fyzických alebo 

právnických osôb a tým napĺňa  účel správneho súdnictva, ktorým je primárne účinná 

ochrana subjektívnych práv fyzickej osoby alebo právnickej osoby. 

Kasačná sťažnosť je jedným z novozavedených inštitútov správneho súdnictva, 

preto je jej posúdenie ako prostriedku ochrany subjektívnych práv fyzickej alebo 

právnickej osoby, stále viac v rovine teoretickej ako praktickej. Prípadné nedostatky 

resp. nedokonalosti právnej úpravy ešte len „vyplávajú na povrch“. Na druhej strane je 

potrebné poukázať na to, že rekodifikačná komisia sa pri tvorbe SSP inšpirovala, 

okrem iného, aj českou právnou úpravou a samozrejme aj judikatúrou Najvyššieho 

správneho súdu českej republiky. Po porovnaní oboch právnych úprav, je možné 

skonštatovať, že ponímanie inštitútu kasačnej sťažnosti je veľmi podobné, aj keď 

slovenská právna úprava je rozsiahlejšia, čo je zapríčinené jej konkrétnejším a 

podrobnejším rozpracovaním. Príčiny  takto podrobnejšie koncipovanej úpravy 

kasačnej sťažnosti je možné hľadať aj v tom,   že slovenská rekodifikačná komisia 

využila skúsenosti českej praxe, keďže  inštitút kasačnej sťažnosti  v Českej republike 

je zavedený od roku 2003,  aby predišla prípadným chybám ktorým sa nevyhla česká 

právna úprava. Pre slovenské súdy bude judikatúra českých súdov týkajúca sa 

kasačnej sťažnosti spočiatku určite jedným zo zdrojov informácii, aj keď je potrebné 

mať stále na zreteli aj odlišnosti týchto právnych úprav.  

Vzhľadom na cieľ tohto príspevku je záverom možno skonštatovať, že podať 

kasačnú sťažnosť zo strany orgánu verejnej správy je síce prejavom dispozičnej 

zásady, ktorá však v tomto prípade neslúži ako prostriedok na ochranu subjektívnych 

práv fyzických alebo právnických osôb. Je skôr vyjadrením práva na spravodlivý 

proces. Prostredníctvom nej sa zabezpečuje rovnosť účastníkov konania, 

kontradiktórnosť konania a s ňou súvisiaca „rovnosťou zbraní“. 
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TROVY PRIESTUPKOVÉHO KONANIA – DAŇ ZA 

ÚSPECH? 

COSTS OF PROCEEDINGS - TAX FOR SUCCESS 

Ján Králik, Tomáš Martaus  

ABSTRACT 

The article analyzes the legal regulation of the compensation of the costs of the offense 

proceedings with reference to Act no. 372/1990 Coll. on offenses in connection with the 

Act on Administrative Procedure (Administrative Order) 71/1967 Coll. It points out its 

shortcomings that the person accused of the offense, in the case of success in the 

infringement procedure, do not grant the right to reimburse the costs of legal representation 

and the expense incurred in this proceeding, Thus the article attempts to seek the legal 

ways how could be these shortcomings eliminated. 

 

Keywords: costs of proceedings, accused of trespass, offence proceedings 

ÚVOD 

V rámci priestupkového konania podľa zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb. 

v spojení so zákonom o správnom konaní (správny poriadok) č. 71/1967 Zb. sa „pri 

náhrade trov správneho konania do rozhodnutia o trovách nepremieta zásada 

úspechu“1, ktorá je nám dobre známa príkladmo najmä z občianskeho súdneho 

konania, v zmysle ktorej má strana sporu, ktorá mala pred súdom úspech, právo na 

náhradu trov konania, a to voči strane sporu, ktorá  v tomto konaní úspešná nebola. 

Správny poriadok, ktorého uplatnenie v priestupkovom konaní podľa zákona 

o priestupkoch č. 372/1990 Zb. predpokladá § 51 tohto zákona, je totiž založený „na 

solidarite úhrady trov konania“2, čo v zásade znamená, že trovy vzniknuté na strane 

správneho orgánu, uhrádza správny orgán, trovy vzniknuté účastníkom konania, 

znášajú účastníci konania a trovy, ktoré vznikli zúčastnenej osobe, znáša táto 

osoba.   

Výnimku z tejto zásady v prípade zákona o priestupkoch predstavuje 

ustanovenie § 79 ods. 1 tohto zákona, upravujúce výlučne nárok štátu na náhradu trov 

konania o priestupku, a to buď od osoby, ktorá bola uznaná vinnou z priestupku 

alebo od osoby, ktorá dala návrh na začatie stíhania pre priestupok, avšak len 

v prípade priestupkov, ktoré je možné začať stíhať len na návrh, nie pri priestupkoch, 

                                                           
1 SOBIHARD, J. Správny poriadok, Komentár. 5. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2011. s. 125. 
2 ŠKULTÉTY, P. a kol. vybrané správne procesy. Bratislava: EUROKÓDEX, 2010. s. 63, 64. 
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ktoré možno stíhať aj ex offo; a v prípade zákona o správnom konaní ustanovenie § 

31 ods. 2 tohto zákona, oprávňujúce správny orgán uložiť účastníkom konania, 

zúčastneným osobám, svedkom a znalcom povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré 

vznikli správnemu orgánu alebo ostatným účastníkom konania ich zavinením.  

Práve posledné spomínané ustanovenie prichádza do úvahy avšak výlučne vtedy, 

pokiaľ v dôsledku konania či nekonania danej osoby došlo „k zvýšeniu nákladov na 

správne konanie, ku ktorému by bez ich zavinenia nedošlo (napr. svedok sa bez 

náležitého ospravedlnenia nedostavil na ústne pojednávanie, na ktoré bol riadne 

predvolaný a pre jeho neprítomnosť je správny orgán povinný nariadiť nový termín 

ústneho pojednávania, hoci ostatní účastníci sa dostavili a vznikli im trovy.)“3 Možno 

teda konštatovať, že predmetné znenie zákona je uplatniteľné len v prípade, že 

v správnom konaní dôjde k určitému excesu z riadneho, zákonom predpokladaného 

správneho konania, ktorý navyše musí byť zavinený účastníkom konania, zúčastnenou 

osobou, svedkom alebo znalcom. Uloženie tejto povinnosti je pre osoby, ktoré dané 

trovy zavinili „vlastne sankciou za to, že v dôsledku ich zavineného správania vznikli 

extra výdavky súvisiace so správnym konaním buď správnemu orgánu, alebo 

účastníkom konania, ktoré by pri riadnom priebehu správneho konania nevznikli.“4  

1. MODELOVÁ SITUÁCIA 

 

Na základe vyššie uvedeného tak možno vymodelovať situáciu,  v rámci ktorej 

priestupkové konanie vedené voči osobe obvinenej z priestupku bude právoplatne 

zastavené, nakoľko spáchanie skutku o ktorom sa koná, nebolo obvinenému 

z priestupku preukázané. V priebehu konania nedošlo zo strany svedkov, znalcov, 

zúčastnených osôb k žiadnemu excesu a ďalší účastníci konania v tomto správnom 

konaní nevystupovali. Obvinený z priestupku však bol po celý čas v zmysle § 17 ods. 

1 zákona o správnom konaní zastúpený v konaní splnomocneným advokátom, ktorý 

sa zúčastnil všetkých ústnych pojednávaní vo veci, príp. iných procesných úkonov 

správneho orgánu a pred právoplatným skončením veci úspešne podal za svojho 

mandanta opravný prostriedok.  

V prípade vymodelovanej situácie bol účastník konania – osoba obvinená 

z priestupku povinná za právne služby advokáta v zmysle § 12 ods. 2 v spojení s § 16 

ods. 3 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. za 

každý úkon právnej služby (v roku 2017) zaplatiť v zásade 45,67 eur bez DPH. 

Základnými úkonmi právnej služby by pritom v zmysle § 14 Vyhlášky Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách 

advokátov za poskytovanie právnych služieb boli, určite, minimálne: prevzatie a 

príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, účasť na konaní pred správnym 

orgánom, spísanie odvolania a opätovná účasť na konaní pred správnym orgánom po 

úspešnom odvolaní sa účastníka konania. V rámci modelovej situácie pritom 

nevytvárame taký model, v ktorom by účastníka konania zastupoval advokát, ktorého 

                                                           
3 POTASCH,P. – HAŠANOVÁ, J. Sprśvny poriadok, Komentár. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 141, 142. 
4 KOŠIČIAROVÁ, S. Správny poriadok – Komentár. Šamorín: Heuréka. 2004. s. 130. 
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sídlo nie je v mieste, kde dochádza k vykonávaniu právnych služieb, v dôsledku čoho 

by mal advokát v zmysle § 17 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky č. 655/2004 Z. z. nárok i na náhradu za stratu času a to (v roku 2017) 14,73 

eur bez DPH za každú aj začatú polhodinu strávenú cestou do tohto miesta a späť, 

ako aj nárok na náhradu preukázaných cestovných výdavkov.   

V nastolenom príklade by tak obvinený z priestupku znášal len na trovách 

právneho zastúpenia celkovo minimálne 182,68 eur, ktoré by vyplatil svojmu 

právnemu zástupcovi. Správny poriadok prostredníctvom uplatňovanej zásady 

solidarity úhrady trov konania, takto úspešnému účastníkovi konania, voči ktorému 

bolo vedené priestupkové konanie však odkazuje: „zaplať si to sám!“ Ak si však 

predstavíme situáciu, že osoba obvinená z priestupku by v tomto istom konaní bola 

„neúspešnou“, správny orgán by mohol v zmysle § 11 zákona o priestupkoch takejto 

osobe uložiť napríklad pokarhanie, pokutu vo výške príkladmo možno 25 eur/50 eur, 

či dokonca by správny orgán mohol aj upustiť od uloženia akejkoľvek sankcie za 

spáchaný priestupok. V takomto prípade by sa “úspešný“ účastník konania 

v porovnaní s tým „neúspešným“ ocitol v situácii, z ktorej by vyšiel s ľahšou 

peňaženkou než jeho „úspešný“ kolega. Bolo by preto pre nášho obvineného 

z priestupku z materialisticky pragmatického pohľadu lepšie, ak by sa sa ku spáchaniu 

priestupku, ktorý nikdy nespáchal, radšej priznal, skutok oľutoval a skončil tak bez 

akejkoľvek majetkovej ujmy či s menšou škodou, než aká by mu vznikla v prípade 

realizácie svojej obhajoby. Inými slovami, bolo by najlepšie: „neklásť odpor!“ Je však 

práve toto zmyslom právnej úpravy trov priestupkového konania? 

2. MOŽNOSTI RIEŠENIA? 

Načrtnutá situácia nepredkladá účastníkovi konania, ktorý v priestupkovom 

konaní vedenom proti svojej osobe uspel v zásade  žiadne jasne badateľné spôsoby, 

ktorými cestou uplatnenia práva možno dospieť k poskytnutiu peňažnej náhrady za 

vynaložené výdavky na svoju obhajobu v priestupkovom konaní. Práve preto 

predstavujú akékoľvek úvahy o právnych spôsoboch, ktorými možno predmetnú 

situáciu riešiť v prospech úspešného účastníka konania, do istej miery úsilie tzv. „variť 

z vody“.  

2.1. ANALÓGIA S TRESTNÝM KONANÍM 

Priestupkové konanie ako administratívne trestanie predstavuje proces 

vyvodzovania verejnoprávnej zodpovednosti za protispoločenské správanie rovnako 

ako trestné konanie, od ktorého sa líši výlučne protispoločenskou závažnosťou 

konania, za ktoré sa daná zodpovednosť vyvodzuje ako aj závažnosťou trestu, ktorý 

sa za tento skutok ukladá. Rovnako, aj podľa štrasburskej judikatúry má 

administratívne trestanie „trestnoprávny charakter“5.  Preto sa bude vhodné ďalej 

                                                           
5 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžf/85/2011 zo dňa 29. novembra 2012. 
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zamyslieť nad majetkovým nárokom obvineného voči štátu, uplatňovaným v trestnom 

konaní pri právoplatnom konštatovaní neviny obvineného.  

Situáciu, kedy osoba, pôvodne obvinená či obžalovaná v trestnom konaní, ktorá 

vynaložila výdavky na svoju obhajobu a ktorej meno bolo spájané s určitým trestným činom,  

je napokon spod obvinenia oslobodená, vyriešila rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky, spôsobom, kedy priznala takto úspešnému obvinenému nárok na 

náhradu škody voči Slovenskej republike, keď konštatovala, že „ zákon č. 514/2003 Z. z. 

(zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene 

niektorých zákonov – pozn. autorov) výslovne neupravuje nárok na náhradu škody 

v prípade oslobodenia obžalovaného spod obžaloby. Judikatúra dospela k záveru, že ide 

o špecifický prípad zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú začatím a vedením 

trestného stíhania, pri ktorom treba vychádzať z analogického výkladu úpravy najbližšej, 

a to z úpravy zodpovednosti za škodu spôsobenej nezákonným rozhodnutím (§ 3 ods. 1 

písm. a/ zákona č. 514/2003 Z. z. – pozn. autorov). Rovnaký význam ako zrušenie 

právoplatného uznesenia o vznesení obvinenia pre nezákonnosť má v tomto zmysle tiež 

zastavenie trestného stíhania alebo oslobodenie spod obžaloby. Skutočnosť, že nedošlo 

k zrušeniu rozhodnutia, ktorým sa začína trestné stíhanie, na tom nič nemení. Podstata 

nároku na náhradu škody sa totiž v tomto prípade neviaže na (ne)správnosť postupu 

orgánov činných v trestnom konaní pri začatí trestného stíhania, ale na samotný výsledok 

trestného stíhania.“6 Totižto, „z hľadiska výkladu teleologického, vychádzajúceho zo zmyslu 

a účelu právneho predpisu, ktorým je v prípade uvedeného zákona ochrana základného 

práva na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym 

úradným postupom v zmysle čl. 46 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, nemožno lipnúť na 

formálnom zrušení (zmene) tvrdeného nezákonného rozhodnutia, ale je potrebné splnenie 

tejto podmienky vykladať extenzívne. Za ústavne konformný treba preto považovať výklad, 

podľa ktorého v prípade posudzovania zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú 

rozhodnutím o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia, postúpenie veci inému 

orgánu, ak k takémuto rozhodnutiu došlo preto, že sa nenaplnil predpoklad o spáchaní 

trestného činu obvineným, má rovnaké dôsledky ako zrušenie uznesenia o začatí trestného 

stíhania a vznesení obvinenia pre nezákonnosť. Právoplatnosťou rozhodnutia o postúpení 

veci inému orgánu trestné konanie končí. To znamená, že zanikajú účinky rozhodnutia o 

začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia, a zrušenie takéhoto rozhodnutia sa zároveň 

z tohto dôvodu stáva bezpredmetným (nadbytočným). Postúpením veci inému orgánu 

z dôvodu, že výsledky trestného (prípravného) konania ukazujú, že nejde o trestný čin, 

zároveň znamená, že podozrenie zo spáchania trestného činu sa nepotvrdilo a vyšla tak 

najavo nezákonnosť rozhodnutia o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia.“7 Pre 

vznik nároku na náhradu škody/ujmy spôsobenej v trestnom konaní je pritom rozhodujúca 

skutočnosť, že trestné stíhanie neskončilo právoplatným odsudzujúcim rozsudkom, a to bez 

ohľadu na dôvod takéhoto výsledku. Ide tak o „objektívnu zodpovednosť štátu (bez ohľadu 

na zavinenie), ktorej sa nemôže zbaviť. Neposudzuje sa teda správnosť rozhodnutia jeho 

orgánu z hľadiska, či pri rozhodovaní porušil právnu povinnosť a škodu zavinil. 

                                                           
6Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3Cdo 194/2010 zo dňa 30. marca 2011. 
7 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 4Cdo 183/2009 zo dňa 30. novembra 2009. 
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Rozhodujúcim kritériom zákonnosti konania vedeného orgánom verejnej moci je výsledok 

tohto konania.“8  

Problém, ktorý však nastáva pri hľadaní riešenia nášho problému analógiou 

v trestnom konaní ako verejnoprávnom trestaní je ten, že v trestnom konaní dochádza 

k trestnému stíhaniu konkrétnej osoby, obvineného, až na základe rozhodnutia orgánu 

verejnej moci – orgánu činného v trestnom konaní a pred súdom sa obvinený ocitá až na 

základe uplatnenia obžalovacej zásady trestného konania, v zmysle ktorej „trestné stíhanie 

pred súdmi je možné len na základe obžaloby podanej prokurátorom, a teda je právomocou 

prokurátora, na ktorého páchateľa, a pre ktorý skutok podá obžalobu.“9 Naproti tomu 

v prípade priestupkového konania je osoba obvinená z priestupku, len čo správny orgán 

vykonal voči nej prvý procesný úkon. Teda priamo zo zákona, bez potreby, aby orgán 

verejnej moci, na základe kvalifikovaného podozrenia o spáchaní priestupku konkrétnou 

osobou, bol povinný vydať rozhodnutie, ktorým by voči predmetnej osobe začal 

priestupkové konanie. Celá situácia je navyše ešte komplikovanejšia o tú skutočnosť, že 

samotné priestupkové konanie môže správny orgán začať na základe návrhu inej osoby 

(resp. subjektu práva), či v dôsledku postúpenia veci iným orgánom verejnej moci, o ktorých 

návrhoch a postúpených právnych veciach je povinný správny orgán rozhodnúť. V takomto 

prípade to totiž nie je ani len iniciatíva správneho orgánu, v dôsledku ktorej sa priamo zo 

zákona stáva obvinenou z priestupku konkrétna osoba. V dôsledku uvedeného by preto 

akúkoľvek analógiu v trestnom konaní bolo možné hľadať, len v tých prípadoch, kedy dané 

priestupkové konanie začal správny orgán ex offo.    

Pokiaľ ide o postúpenie veci na prejednanie priestupku príslušnému správnemu 

orgánu, i v tomto prípade možno rozlišovať niekoľko dôvodov postúpenia a tým sa 

zamyslieť nad otázkou, kto zavinil trovy obhajoby v priestupkovom konaní. Ku postúpeniu 

totiž mohlo dôjsť v prípade, ak správnemu orgánu bol doručený návrh, z ktorého obsahu 

plynie, že je návrhom na začatie priestupkového konania, no tento správny orgán nie je 

príslušný na jeho prejednanie, v dôsledku čoho je povinnosťou správneho orgánu, tento 

návrh postúpiť. V takom prípade nemožno zavinenie trov obhajoby obvineného 

z priestupku pripisovať správnemu orgánu, ktorý vec postúpil, ale navrhovateľovi. Pokiaľ ide 

o postúpenie veci orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom v trestnom konaní 

v zmysle Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z., v takom prípade by bolo možné 

konštatovať, obdobne ako v prípade už vyššie citovaných rozhodnutí Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky, že v prípade ak dôjde ku zastaveniu priestupkového konania voči 

obvinenému z priestupku, ktoré bolo začaté na základe rozhodnutia orgánu činného 

v trestnom konaní či súdu o postúpení veci na prejednanie veci v priestupkovom konaní, 

preukazuje to skutočnosť, že vyšla najavo nezákonnosť rozhodnutia postupovať vec na 

priestupkové konanie, a tak povolať na zodpovednosť príslušný orgán verejnej moci na 

základe zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej 

moci a o zmene niektorých zákonov. 

                                                           
8 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3Cdo 194/2010 zo dňa 30. marca 2011. 
9 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3Ndtš 1/2008 zo dňa 22. mája 2008. 
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3. OBČIANSKOPRÁVNY NÁROK 

Ak je našou úlohou hľadať právo a nárok na zaplatenie de facto náhrady trov 

priestupkového konania v prospech obvineného z priestupku, voči ktorému bolo konanie 

právoplatne zastavené, v prípadoch kedy bolo konanie začaté na návrh, zjavne musíme 

loviť vo vodách občianskeho práva a v právnej úprave zodpovednosti za škodu/ujmu. 

Domáhať sa priamo zaplatenia náhrady trov konania na občianskom súde totiž nemožno, 

a to pre nedostatok právomoci všeobecných súdov rozhodovať o trovách správneho 

konania.  

Základným predpokladom pre vznik nároku na náhradu škody je však protiprávnosť 

konania, v tomto prípade osoby, ktorá podala návrh na začatie priestupkového konania. 

V situácii, ak oznamovateľ figuroval v priestupkovom konaní aj ako svedok, je možné hľadať 

protiprávnosť v jeho konaní v prípade, ak nevypovedal pravdivo, úplne, alebo ak došlo 

z jeho strany k zamlčaniu skutkových okolností, a to vďaka ustanoveniu § 35 ods. 4 

Správneho poriadku. V uvedenom prípade by však v prípade sporu, bolo na obvinenom 

z priestupku, voči ktorému bolo konanie zastavené, aby preukázal, že svedok v konaní 

niečo zamlčal či uviedol nepravdivú alebo neúplnú informáciu.  

V prípade, ak by osoba, ktorá podala návrh na začatie priestupkového konania 

v konaní nevystupovala ako svedok, protiprávnosť by zrejme bolo možné hľadať výlučne 

v porušení § 415 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., podľa ktorého „každý je povinný 

počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom 

prostredí“. Uvedené by bolo zjavne uplatniteľné v prípade, ak by daný subjekt iniciujúci 

priestupkové konani vo svojom návrhu uviedol nepravdivé či pravdu skresľujúce informácie, 

prípadne ak by určité podstatné okolnosti pre začatie priestupkového konania zamlčal. 

V takom prípade by došlo i k neoprávnenému zásahu do ochrany osobnosti v zmysle § 11 

Občianskeho zákonníka.  Čo však v prípade, ak oznamovateľ len uviedol informácie, ktoré 

by mohli odôvodňovať priestupkové konanie? Čo ak bol oznamovateľ opatrný a svoje 

tvrdenia neuvádzal kategoricky? Bol však tým, bez ktorého návrhu by celé konanie nebolo 

začalo. Podal totiž návrh, o ktorom bol správny orgán povinný rozhodnúť. Mal si teda 

počínať s uváženým presvedčením, že daná vec môže oprávnene skončiť rozhodnutím 

o vine obvineného z priestupku, alebo vzhľadom na jeho návrh mu muselo byť zrejmé, že 

od predmetného konania nemožno očakávať výrok o spáchaní priestupku? To by bola 

otázka, ktorá by podľa nášho názoru bola rozhodujúca pre posúdenie zodpovednosti za 

náhradu škody spôsobenej na trovách priestupkového konania, ktoré znášal obvinený 

z priestupku. 

 

ZÁVER 

Objektívne právo Slovenskej republiky v zásade nepriznáva obvinenému 

z priestupku, ktorý bol v tomto konaní úspešným, právo na náhradu trov priestupkového 
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konania. V dôsledku uvedeného tak úspech obvineného v priestupkovom konaní nesie so 

sebou istú cenu, v podobe povinnosti obvineného z priestupku znášať trovy právneho 

zastúpenia či iné hotové výdavky v správnom konaní. Zákon o priestupkoch upravuje 

paušálnu náhradu trov konania, ktoré vzniknú štátu v prípade zastavenia konania začatého 

na návrh iného subjektu, ktoré je takýto „navrhovateľ“ povinný uhradiť. Trovy obvineného 

z priestupku však zákon povoláva nahradiť výlučne v prípade, ak dôjde k zavinenému 

excesu v konaní, ktorý by pri riadnom prejednaní veci bez zavinenia iných osôb nevznikol.  

Štát robí z určitej osoby obvinenú z priestupku priamo zo zákona, bez ohľadu na 

skutočnosti odôvodňujúce opodstatnené podozrenie zo spáchania priestupku, no na strane 

druhej jej priamo zo zákona nepriznáva právo na náhradu trov priestupkového konania 

v prípade úspechu v konaní, pričom však trovy vzniknuté v tomto konaní štátu dôsledne 

požaduje hradiť, a to buď od „oznamovateľa“ priestupku, v prípade úspechu obvineného 

z priestupku, či od obvineného z priestupku, v prípade právoplatného rozhodnutia 

o spáchaní priestupku obvineným z tohto priestupku. Podľa nášho presvedčenia, 

v dôsledku toho, že v prípade priestupkového konania ide o vyvodzovanie verejnoprávnej 

zodpovednosti, teda o verejnoprávne trestanie, za spáchanie protispoločenského deliktu, 

ktorý stíha štát a ktorý zo sebou nesie zásah do súkromnej sféry osoby, jej mena, 

občianskej cti, dôstojnosti ako aj do jej majetkových pomerov, by bolo správnym, aby štát 

v prípade zastavenia priestupkového konania, vedeného voči obvinenému z priestupku 

priznal takejto osobe právo na náhradu trov konania. Totižto situácia, kedy osoba, ktorá 

podala návrh na začatie trestného konania v prípade, ak bolo konanie zastavené z dôvodu, 

že skutok sa nestal, skutok nie je priestupkom, skutok nespáchal obvinený z priestupku, 

spáchanie skutku nebolo obvinenému preukázane či pokiaľ navrhovateľ vzal svoj návrh na 

začatie konania späť alebo sa nedostavil na ústne pojednávanie bez náležitého 

ospravedlnenia alebo bez dôležitého dôvodu, hoci bol riadne a včas predvolaný, je povinná 

nahradiť trovy štátu, no trovy obvineného z priestupku nie, vyznieva voči adresátom 

právnych noriem objektívneho práva Slovenskej republiky minimálne neeticky. To isté platí 

i o situácii, kedy obvinený z priestupku v prípade, ak dôjde k právoplatnému rozhodnutiu o 

spáchaní priestupku, hradí trovy konania štátu, avšak štát, ktorý začal ex offo konanie voči 

obvinenému z priestupku v prípade zastavenia tohto konania žiadnu náhradu trov konania 

obvinenému z priestupku nepriznáva. 

V dôsledku uvedeného by bolo vhodné zamyslieť sa nad legálnou úpravou, ktorá by 

v zásade v prípade, že dôjde k zastaveniu priestupkového konania, začatého ex offo 

správnym orgánom, priznala obvinenému z priestupku, ktorý mal v konaní úspech, nárok 

na plnú náhradu trov priestupkového konania voči štátu a v prípade, že dôjde k zastaveniu 

priestupkového konania začatého na návrh, mal by zas obvinený z priestupku, ktorý mal 

v konaní úspech nárok na plnú náhradu trov priestupkového konania voči tomuto 

navrhovateľovi s tým, že predmetná úprava by umožnila z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa náhradu trov konania nepriznať vôbec, či priznať len časť náhrady trov konania.     
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ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ O OBCHODNÝCH 

SPOLOČNOSTIACH V EURÓPSKEJ ÚNII1 

THE PUBLICATION OF INFORMATION ABOUT 

COMPANIES IN THE EUROPEAN UNION 

Laura Rózenfeldová 

Abstract: 

This Article studies the new legislation on the law of companies with regard to the new 

initiative to ensure disclosure and interconnection of central, commercial and company’s 

registers regulated in the newly adopted Directive (EU) 2017/1132 of the European 

Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company 

law. This Article examines relevant provisions of the Directive and their intended 

function, focusing mainly on the protection of third person’s rights.  

Keywords: Digital Single Market, E-government, Disclosure, Interconnection  

Úvod 

 V kontexte prác na tvorbe jednotného digitálneho trhu boli Komisiou vymedzené 

viaceré oblasti, ktorým sa chce za týmto účel venovať, vrátane vytvorenia efektívnej 

elektronickej verejnej správy, v rámci ktorej boli prijaté viaceré opatrenia. Predmetom 

tohto príspevku je posúdenie jedného z týchto opatrení, ktorým je ustanovenie 

povinného prepojenia vnútroštátnych registrov všetkých členských štátov upraveného 

v novoprijatej Smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 

2017 týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností. Toto opatrenie 

má význam najmä z dôvodu zvyšujúceho sa výskytu cezhraničných prvkov 

v podnikaní, ktoré má za následok zvyšovanie nárokov na spoluprácu registrov 

obchodných spoločností v jednotlivých členských štátoch. Cieľom autora je 

charakterizovať povahu tohto inštitútu prostredníctvom preskúmania príslušnej 

legislatívy, s prihliadnutím najmä na potrebu zabezpečiť ochranu tretích osôb. 

1. Jednotný digitálny trh - oblasť elektronickej verejnej správy 

 Jednou z hlavných priorít Európskej únie (ďalej len „EÚ“) je v súčasnosti  

vytvorenie jednotného digitálneho trhu, v rámci ktorého by bol „zabezpečený voľný 

pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu a v rámci ktorého môžu jednotlivci a podniky 

                                                           
1 Tento príspevok je čiastkovým výstupom riešenia grantovej úlohy APVV-14-0598 Elektronizácia v podnikaní 
s akcentom na právne a technické aspekty. 
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bezproblémovo využívať a vykonávať online činnosti podľa pravidiel spravodlivej 

hospodárskej súťaže a s vysokou úrovňou ochrany osobných údajov a spotrebiteľov“2. 

Jednotlivé oblasti jednotného digitálneho trhu a hlavné iniciatívy v nich boli zhrnuté 

Komisiou v dokumente Stratégia pre vytvorenie jednotného digitálneho trhu, ktorá je 

vybudovaná na troch pilieroch, pričom tretí pilier označovaný ako maximalizácia 

rastového potenciálu európskeho digitálneho hospodárstva v sebe zahŕňa o. i. aj 

oblasť elektronickej verejnej správy, tzv. e-government. V tejto oblasti bol Komisiou 

vypracovaný dokument Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 

2016 – 2020, ktorý potvrdzuje skutočnosť, že jednotný trh EÚ „nemôže efektívne 

fungovať bez cezhraničných digitálnych verejných služieb“3, ktoré „uľahčujú prístup 

k trhom, zvyšujú dôveru v jednotný trh a stimulujú hospodársku súťaž na tomto trhu“4. 

Jedným z cieľov vymedzených Komisiou v tejto oblasti bolo zjednodušenie prístupu 

k informáciám o obchodných spoločnostiach pôsobiacich v EÚ, pričom jedným 

z uvádzaných prostriedkov na jeho dosiahnutie je zriadenie povinného prepojenia 

obchodných registrov všetkých členských štátov s cieľom „umožniť prístup 

k určitým informáciám o obchodných spoločnostiach registrovaných v členských 

štátoch prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície5 a zabezpečiť, aby 

všetky obchodné registre EÚ mohli navzájom elektronicky komunikovať bezpečným 

a chráneným spôsobom“6. Takýmto prepojením sa sleduje vytvorenie takého 

právneho a fiškálneho podnikateľského prostredia, ktoré bude ústretovejšie vo vzťahu 

k podnikom, ako aj zníženie administratívnej záťaže, zvýšenie transparentnosti 

a právnej istoty, čo by malo viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu.  

2. Právna úprava, katalóg povinne zverejňovaných informácií 

a hlavné povinnosti členských štátov 

 Aj napriek existencii predchádzajúcej právnej úpravy7 v tejto oblasti bolo 

z dôvodov jej opakovaných zmien potrebné túto úpravu kodifikovať a za týmto účelom 

bola prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 

2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (ďalej len 

„Smernica“), ktorá v I. hlave III. kapitole upravuje problematiku zverejňovania 

a prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov 

spoločností (ďalej len „register“). Je však potrebné uviesť, že cieľom tejto smernice 

nie je vytvorenie centralizovanej databázy registrov ani harmonizácia existujúcich 

                                                           
2 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe zo dňa 6. mája 2015 (COM/2015/0192 final) 
3 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020, Urýchlenie digitálnej transformácie 
verejnej správy (COM/2016/0179 final) 
4 Ibidem 
5 Európsky portál elektronickej justície ako jednotné európske elektronické miesto prístupu k právnym informáciám, 
justičným a správnym inštitúciám, registrom, databázam a iným službám. 
6 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020, Urýchlenie digitálnej transformácie 
verejnej správy (COM/2016/0179 final) 
7 Konkrétne ide o Smernicu Rady 82/891/EHS, Smernicu Rady 89/666/EHS, Smernicu Európskeho parlamentu 
a Rady 2005/56/ES, Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES, Smernicu Európskeho parlamentu 
a Rady 2011/35/EÚ a Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ. 
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vnútroštátnych systémov registrov. V zmysle čl. 13 Smernice sa tu ustanovené 

koordinačné opatrenia budú vzťahovať na zákony, iné právne predpisy a správne 

opatrenia členských štátov vo vzťahu k formám obchodných spoločností, ktoré 

vymedzuje Príloha II k Smernici odlišne vo vzťahu k jednotlivým členským štátom, 

pričom v prípade Slovenskej republiky ide konkrétne o spoločnosť s ručením 

obmedzeným a akciovú spoločnosť. Cieľom sledovaným touto úpravou je 

predovšetkým poskytnutie ochrany tretím osobám a ich záujmom zjednodušením 

prístupu k základným informáciám o pôsobení obchodných spoločností. Za týmto 

účelom smernica v čl. 14 ustanovuje minimálny rozsah dokumentov a údajov, ktoré 

budú spoločnosti povinné zverejňovať, ktorými sú: 

a) zakladajúci akt spoločnosti vo forme zakladajúcej listiny alebo spoločenskej 

zmluvy; 

b) stanovy8, ktorých účelom je spravidla bližšie upraviť jednotlivé otázky 

všeobecne upravené v spoločenskej zmluve ako aj vnútorné vzťahy 

v spoločnosti, ak predstavujú osobitný dokument; 

c) po zmene zakladajúceho aktu alebo stanov ich text v platnom znení; 

d) informáciu o vymenovaní, skončení funkcie a ďalšie údaje o osobách, 

ktoré ako zákonom ustanovený orgán alebo ako člen takéhoto orgánu sú 

oprávnené zastupovať spoločnosť v konaniach s tretími osobami 

a v konaniach pred súdom9 s uvedením skutočnosti, či sú oprávnené takto 

konať samostatne alebo musia konať spoločne, alebo sa zúčastňujú na 

správe spoločnosti, dohľade alebo kontrole nad ňou10; 

e) minimálne raz ročne výšku upísaného základného imania za predpokladu, 

že je schválené základné imanie uvedené v zakladajúcom akte alebo 

stanovách, ak zvýšenie upísaného základného imania nevyžaduje zmenu 

stanov11; 

f) účtovné doklady na každý rok, ktorých zverejnenie požadujú príslušné 

smernice12; 

g) informáciu o každej zmene sídla spoločnosti; 

h) informáciu o zrušení spoločnosti; 

                                                           
8 V podmienkach Slovenskej republiky pri spoločnosti s ručením obmedzeným zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník (ďalej len „OBZ“) v § 110 ods. 2 ustanovuje, že spoločenská zmluva môže určiť vydanie stanov 
upravujúcich vnútornú organizáciu spoločnosti ako aj podrobnejšiu úpravu niektorých záležitostí všeobecne 
upravených v spoločenskej zmluve. Vo vzťahu k založeniu akciovej spoločnosti upravuje OBZ v § 173 stanovy 
vymedzením ich obligatórnych náležitostí a úpravou ďalších otázok. 
9 Čl. 14 písm. d) bod i) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa 
niektorých aspektov práva obchodných spoločností (Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2017, s. 46-127) 
10 Čl. 14 písm. d) bod ii) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa 
niektorých aspektov práva obchodných spoločností (Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2017, s. 46-127) 
11 Čl. 14 písm. e) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých 
aspektov práva obchodných spoločností (Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2017, s. 46-127) 
12 Konkrétne ide o Smernicu Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných 
účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1), Smernicu Rady 91/674/EHS z 19. 
decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Ú. v. ES L 
374, 31.12.1991, s. 7) a Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných 

účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, 
ktorou sa mení Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS 
a 83/349/EHS (Ú. v. L. 182, 29.6.2013, s.19) 
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i) informáciu o každom rozhodnutí súdu o neplatnosti spoločnosti; 

j) skutočnosť, že došlo k vymenovaniu konkurzných správcov, údaje o nich 

a ich právomoci, ak tieto nevyplývajú výslovne zo zákona alebo stanov; 

k) informáciu o ukončení likvidácie ako aj výmaz z registra, ak má tento 

právne dôsledky v členských štátoch. 

 Máme zato, že takto vymedzený katalóg minimálnych povinne zverejňovaných 

informácií a dokumentov umožní tretím stranám oboznámiť sa so základnými 

informáciami o obchodnej spoločnosti, jej fungovaní ako aj o stave, v ktorom sa 

spoločnosť nachádza (likvidácia, konkurz) a tým tejto osobe zjednoduší rozhodovanie 

o prípadnom nadviazaní obchodných alebo iných vzťahov s touto spoločnosťou alebo 

o ich ďalšom trvaní, čím uľahčí ochranu jej záujmov. Podľa nášho názoru sa tým 

súčasne zvýši zodpovednosť tejto osoby, ktorá nebude môcť v prípadnom spore tak 

ľahko namietať nemožnosť získania relevantných informácií o spoločnosti. 

 Súčasne čl. 15 Smernice ustanovuje členským štátom povinnosť zabezpečiť 

aktuálnosť vyššie uvedených údajov a dokumentov a teda zápis a zverejnenie 

akýchkoľvek ich zmien do príslušného registra, a to za normálnych okolností v lehote 

21 dní po doručení kompletnej dokumentácie týkajúcej sa uvedených zmien, vrátane 

prípadného preskúmania zákonnosti, ak to vyžaduje vnútroštátne právo. Smernica 

v rámci svojho odôvodnenia uvádza spôsob výkladu tejto lehoty tak, „že členské štáty 

sú povinné vynaložiť primerané úsilie o dodržanie termínu“13, no nedefinuje, čo 

možno považovať za primerané úsilie ani spôsob jeho posúdenia. Smernica súčasne 

vyníma z tejto povinnosti účtovné doklady, čo odôvodňuje preťaženosťou príslušných 

registrov počas obdobia predkladania výkazov, ktoré nemožno považovať za obdobie 

spĺňajúce predpoklad „za normálnych okolností“.  

 Smernica ďalej v čl. 16 ustanovuje povinnosť členských štátov založiť pre 

každú spoločnosť zapísanú v registri spis. Obsahom spisu budú všetky povinne 

zverejňované údaje a dokumenty, ak nebudú vložené priamo do registra, pričom zo 

spisu musí byť v každom prípade zrejmý predmet zápisu do registra. Za účelom 

zabezpečenia možnosti jednoznačnej identifikácie spoločnosti pri komunikácii 

v rámci systému prepojenia registrov Smernica ustanovuje povinnosť členským 

štátom prideliť spoločnostiam jedinečný identifikačný znak, ktorý bude pozostávať 

„minimálne z prvkov umožňujúcich identifikáciu členského štátu, v ktorom sa nachádza 

register, vnútroštátneho registra pôvodu a čísla spoločnosti v tomto registri, 

a v prípade potreby z prvkov na zabránenie chybám v identifikácii“14. Napriek tomu, že 

spoločnosti ako aj ich pobočky zriadené v iných členských štátoch budú mať takýto 

jedinečný identifikačný znak, nebudú povinné ho uvádzať vo svojej dokumentácii 

(obchodných listoch a objednávkach uvedených Smernicou), ale naďalej budú 

                                                           
13 Bod 33 odôvodnenia Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa 
niektorých aspektov práva obchodných spoločností (Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2017, s. 46-127) 
14 Čl. 16 ods. 1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých 
aspektov práva obchodných spoločností (Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2017, s. 46-127) 
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oprávnené používať svoje vnútroštátne registračné číslo, čo zabráni zvýšeniu ich už aj 

tak značnej administratívnej záťaže. 

3. Elektronická forma a spôsob zverejnenia 

 Za účelom odbremenenia spoločností a zjednodušenia splnenia ich 

ohlasovacej povinnosti a povinnosti spolupracovať s registrami sa v Smernici 

uprednostňuje elektronická forma odovzdávania dokumentov a údajov na 

zverejnenie. Na základe uvedeného sa predpokladá také nastavenie mechanizmu pre 

splnenie týchto povinností, ktorým sa spoločnostiam dá možnosť voľby formy, 

v ktorej budú poskytnuté povinné údaje a dokumenty; uvedeným však nie sú dotknuté 

podstatné náležitosti a formality ustanovené vnútroštátnym právom príslušného štátu. 

Za týmto účelom budú musieť členské štáty umožniť povinným subjektom odovzdanie 

dokumentov a údajov v elektronickej podobe, ako aj uchovať dokumenty a údaje 

v spisoch alebo vložiť ich do registra elektronicky a za týmto účelom ustanoviť 

povinnosť registrom konvertovať dokumenty a údaje predložené v papierovej podobe 

do podoby elektronickej; táto povinnosť sa však nevzťahuje na dokumenty a údaje 

predložené v papierovej podobe do 31. decembra 2006 okrem prípadu podania 

žiadosti o ich elektronické zverejnenie.  

 Za účelom zabezpečenia prístupu k povinne zverejňovaným údajom 

a dokumentom boli Smernicou vymedzené možné spôsoby ich nadobudnutia: 

a) Elektronické kópie povinne zverejňovaných údajov a dokumentov budú 

sprístupnené verejnosti prostredníctvom systému prepojenia registrov, ktorý 

budú v zmysle čl. 22 Smernice tvoriť registre členských štátov, Európska 

centrálna platforma ako aj portál slúžiaci ako európske elektronické miesto 

prístupu, pričom vyhľadávanie v tomto systéme bude možné vo všetkých 

úradných jazykoch EÚ. V zmysle čl. 22 ods. 5 Smernice bude prístup 

k informáciám zo systému prepojenia registrov zabezpečený prostredníctvom 

portálu a fakultatívnych miest prístupu, ktoré môžu členské štáty zriadiť.  

b) Podaním žiadosti o ich kópiu. 

c) Získanie požadovaných informácií z celoštátneho vestníka určeného na tento 

účel členským štátom, nakoľko všetky povinne zverejňované dokumenty 

a údaje budú uverejnené v celoštátnom vestníku, a to „v úplnosti alebo 

čiastočne alebo odkazom na dokument, ktorý sa založil do súboru alebo vložil 

do registra“15. Súčasne sú však členské štáty oprávnené nahradiť uverejnenie 

v celoštátnom vestníku „rovnako účinným prostriedkom, ktorý vyžaduje 

aspoň využívanie systému, pomocou ktorého môžu byť zverejnené informácie 

prístupné  v chronologickom poradí cez centrálnu elektronickú platformu“16. Čo 

však bude možno považovať za „rovnako účinný prostriedok“ Smernica 

                                                           
15 Čl. 16 ods. 5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých 
aspektov práva obchodných spoločností (Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2017, s. 46-127) 
16 Ibidem 
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neuvádza, a preto zostane takéto posúdenie na členských štátoch, ktoré budú 

môcť prispôsobiť zverejňovanie príslušných informácií spôsobom obvyklým pre 

daný štát. Súčasne budú členské štáty povinné prijať opatrenia na 

zamedzenie akýchkoľvek rozporov medzi informáciami zverejnenými 

v celoštátnom vestníku a informáciami uvedenými v registri alebo spise. 

4. Ochrana tretích osôb 

 Jedným z hlavných cieľov sledovaných prijatou právnou úpravou je posilnenie 

ochrany tretích osôb, ktoré môžu vstupovať do rôznych obchodných, pracovných alebo 

iných vzťahov s obchodnými spoločnosťami. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie 

tohto cieľa je zvýšenie transparentnosti a vytvorenie možnosti prístupu tretích osôb 

k určitým informáciám, ktoré môžu byť pre nich z hľadiska ochrany ich záujmov 

relevantné a môžu ovplyvniť ich rozhodovanie o vzniku alebo ďalšom trvaní ich 

vzťahov k určitej spoločnosti. V rámci iniciatívy prepojenia registrov boli preto 

v nedávno prijatej Smernici ustanovené viaceré opatrenia na zabezpečenie ochrany 

tretích osôb, z ktorých uvádzame: 

a) Dostupnosť aktuálnych informácií a vysvetlenie príslušných ustanovení 

vnútroštátneho práva, na základe ktorých sa tretie osoby budú môcť spoľahnúť 

na povinne zverejňované údaje a dokumenty; tieto informácie budú zverejnené 

na Európskom portáli elektronickej justície vo všetkých úradných jazykoch EÚ. 

Toto opatrenie je z nášho pohľadu vhodné, nakoľko nemožno predpokladať 

znalosť právnych predpisov u každého jednotlivca a preto je potrebné tretím 

osobám zrozumiteľným spôsobom objasniť záväzný charakter takto 

zverejnených informácií. 

b) Nemožnosť uplatnenia povinne zverejnených dokumentov a údajov zo strany 

spoločnosti voči tretím osobám pred ich uverejnením v celoštátnom vestníku 

s výnimkou prípadu, ak spoločnosť preukáže, že tretie strany o nich vedeli. 

Súčasne je však tretím osobám umožnené preukázať voči úkonom vykonaným 

pred 16. dňom odo dňa ich zverejnenia nemožnosť dozvedieť sa o nich, 

v dôsledku čoho ich následne nebude možné voči nim uplatniť. Smernica však 

neuvádza, čo všetko bude možno považovať za „nemožnosť dozvedieť sa“ 

a preto bude posúdenie tejto otázky predmetom rozhodovania príslušného 

orgánu s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu.  

c) Nemožnosť uplatnenia dokumentov a údajov povinne zverejnených 

v celoštátnom vestníku voči tretím osobám v prípade vzniku rozporu medzi tým, 

čo bolo uverejnené v celoštátnom vestníku a tým, čo bolo uverejnené v registri 

alebo v spise. Tretie osoby sú však oprávnené dovolávať sa na znenie 

uverejnené v celoštátnom vestníku, ak spoločnosť nepreukáže, že tretie osoby 

vedeli o znení obsiahnutom v spise alebo v registri. Ochrana tretej osoby je teda 

zabezpečená aj skutočnosťou, že vecné bremeno v tomto prípade spočíva na 

spoločnosti. Rovnako sú tretie osoby vždy oprávnené dovolávať sa na 

dokumenty a údaje, „s ohľadom na ktoré sa formality zverejnenia ešte 
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neukončili, pokiaľ toto nezverejnenie nevedie k tomu, že dokumenty 

a náležitosti sú neúčinné“17. 

d) V prípade rozporu medzi povinným zverejnením v úradných jazykoch registra 

a dobrovoľne zverejneným prekladom18 nemožno tento preklad uplatniť voči 

tretím osobám. Tretím osobám je však umožnené dovolávať sa na dobrovoľne 

zverejnené preklady, ak spoločnosť nepreukáže vedomosť tretích osôb o verzii, 

na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia. V tomto prípade nesie vecné 

bremeno opäť spoločnosť. 

e) Osobitná povinnosť registrov spoločností bezodkladne sprístupniť 

prostredníctvom systému prepojenia registrov informácie o začatí a ukončení 

akéhokoľvek konania o zrušení spoločnosti, o konkurze spoločnosti ako aj o jej 

výmaze, ak má právne dôsledky v členskom štáte registra spoločností. 

Dôvodom pre ustanovenie takejto osobitnej povinnosti je potreba reagovať na 

význam výsledkov takýchto konaní a ich vplyv na postavenie tretích osôb, 

z ktorého vyplýva potreba bezodkladnej dostupnosti takýchto informácií. 

Máme za to, že vyššie uvedené opatrenia poskytujú primeranú ochranu právam 

a záujmom tretích osôb. Je však potrebné uviesť, že až reálne uplatňovanie týchto 

ustanovení v praxi a teda využívanie systému prepojenia registrov ukáže, či takto 

poskytovaná ochrana bude dostatočná a primeraná.   

Záver 

 V tomto článku sme ponúkli stručnú charakteristiku systému prepojenia 

existujúcich vnútroštátnych registrov na európskej úrovni, ktorý má byť jedným 

z prostriedkov pre vytvorenie efektívnej elektronickej verejnej správy zodpovedajúcej 

požiadavkám rozvíjajúceho sa digitálneho hospodárstva. V prvej kapitole sme stručne 

vymedzili hlavné dokumenty, z ktorých táto iniciatíva vychádza, ako aj ciele, ktoré sú 

ňou sledované. Následne sme vymedzili reálne uplatnenie tejto iniciatívy v praxi 

v rámci novoprijatej Smernice, bližšie sme preskúmali katalóg povinne zverejňovaných 

údajov a dokumentov, ako aj hlavné povinnosti členských štátov. Predmetom tretej 

kapitoly bol popis preferenčného používania elektronickej podoby odovzdávania 

príslušných informácií, a uviedli sme jednotlivé spôsoby, ktorými možno takto 

zverejnené dokumenty a údaje získať. Na záver sme sa bližšie venovali Smernicou 

ustanoveným prostriedkom na zabezpečenie ochrany tretích osôb. Vzhľadom na 

rozsah tohto príspevku sme sa rozhodli bližšie nevenovať problematike povinného 

zverejňovania dokumentov a údajov vzťahujúceho sa na pobočky spoločností iných 

členských štátov a pobočky spoločností z tretích krajín, pri ktorých sú odlišne 

vymedzené určité skutočnosti, napr. katalóg povinne zverejňovaných dokumentov 

                                                           
17 Čl. 16 ods. 7 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých 
aspektov práva obchodných spoločností (Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2017, s. 46-127) 
18 Okrem povinného zverejňovania rozlišuje Smernica v čl. 21 ods. 2 aj možnosť dobrovoľného zverejnenia 
prekladov povinne zverejňovaných dokumentov a údajov v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. 
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a údajov. Máme zato, že sa nám v tomto článku podarilo predstaviť hlavný rámec a 

základné otázky prepojenia systému registrov. 
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VÝZNAM A ÚLOHA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU PRI 

POSKYTOVANÍ KULTÚRNYCH STATKOV1 

THE POSITION AND THE ROLE OF A CREATIVE INDUSTRY IN 

THE PROVIDING OF CULTURAL GOODS 

Jana Džuňová 

Abstract: 

In the context of the provision of cultural goods and services, the question of 

creative industry is becoming more important. The article deals with basic theoretical 

aspects of this issue like a part of cultural sector with an emphasis to specifics on 

international, national and regional level.  

The aim of this paper is to highlight the importance of creative industry, because 

his presence and participation in the cultural area stimulates progress in the other 

sectors and areas of national economy. 

Keywords: creative industry, cultural area, importance of creative industry  

Úvod  

V súčasnosti možno badať rýchly pokrok vo všetkých sférach spoločenského života; 

tento vývoj je reflektovaný aj v oblasti kultúry, pri zabezpečovaní kultúrnych statkov. 

Odvetvie kultúry sa postupne mení, čoraz viac sa diskutuje o menej známych, ba až 

netradičných druhoch umenia, s dôrazom na individualizmus, inovácie a kreativitu. 

Kreativita má však svoje opodstatnenie nielen pri poskytovaní kultúrnych statkov a služieb, 

ale vďaka pozitívnym externalitám môže mať nezanedbateľný vplyv aj na ostatné odvetvia 

ekonomiky.  V predkladanom príspevku priblížime základné teoretické východiská 

predmetnej problematiky. 

1. Kreatívny priemysel ako súčasť kultúrneho odvetvia 

Kreativitu možno považovať za jeden zo základných prejavov ľudskej existencie a 

postupne sa stáva hnacou silou aj ostatných sektorov národného hospodárstva. Kreativita 

je tiež kľúčom k interdisciplinarite, berúc do úvahy ekonomické a spoločenské globálne 

procesy, ale aj lokálne výzvy. Výsledkom uvedeného je aj prítomnosť kreatívnych odvetví. 

Samotný kreatívny priemysel predstavuje označenie pre tie časti ekonomiky, ktoré tvoria 

                                                           
1 Článok bol spracovaný ako súčasť projektu VEGA: 1/0757/17 Verejná správa ako poskytovateľ verejných 
služieb sociálneho štátu – využitie zahraničných skúseností pre reformy v Slovenskej republike. 
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ekonomické hodnoty prostredníctvom tvorivého, individuálneho umeleckého nadania. 

Podstatou je zhodnocovanie duševného vlastníctva, vychádzajúceho z ľudskej 

vynaliezavosti a kreativity a talentu. Prakticky sem možno zaradiť okrem bežného 

ponímania umenia aj architektúru, tvorbu počítačových hier, či reklamu a dizajn. V súvislosti 

s ekonomickým chápaním kultúrnej a kreatívnej oblasti sa za najdôležitejší atribút považuje 

pridaná hodnota, vznikajúca na základe tvorby nových, inovatívnych tovarov a služieb, 

doposiaľ nevyužívaných. S uvedeným súvisí aj tvorba nových pracovných miest, ktoré sú 

generované novými požiadavkami na spôsoby poskytovania statkov.2  

Otázka kultúry a kreatívneho priemyslu sa nerieši iba na lokálnej úrovni. 

V nasledujúcej časti príspevku priblížime jeho podstatu na medzinárodnej, národnej 

a lokálnej úrovni.  

1.1. Medzinárodné ponímanie kreatívneho priemyslu  

 

V rámci Európskej únie má kultúrny a kreatívny priemysel s ohľadom na 

konkurencieschopnosť stále väčší význam, keďže jeho potenciál nie je naplno vyčerpaný. 

Jeho úloha je nezastupiteľná aj v súvislosti s budovaním jedinečnej pozície v celosvetovom 

meradle, s dôrazom na kultúrne tradície a hodnoty. Významným prvkom je aj neustále 

narastajúci fenomén digitalizácie, čím sa zvyšuje aj rozmanitosť spôsobov a foriem 

distribúcie kultúrnych statkov pre spotrebiteľov.3 

Európska komisia používa na vyšpecifikovanie kultúrneho odvetvia definičný rámec, 

ktorý bol vypracovaný v roku 2006, podľa neho sa celá oblasť kultúry delí na kultúrny sektor 

(tu možno zaradiť výtvarné a divadelné umenie, tiež aj hmotné i nehmotné kultúrne 

dedičstvo) a na kreatívny sektor (patrí tu najmä film, audiovízia, rozhlasové a televízne 

vysielanie a i).4  

V súvislosti s významom kultúry a rozvojom kreatívneho priemyslu je dôležité brať 

do úvahy aj jeho vplyv na makroekonomické ukazovatele. Už v roku 2010 predmetný sektor 

zamestnával viac, ako 8 mil. ľudí a podieľal sa zhruba 4% podielom na celkovom HDP 

Európskej únie, pričom jeho vplyv neustále rastie.5 Domnievame sa, že práve túto 

skutočnosť by mali brať na vedomie predstavitelia vlády a štátov vôbec, ktorí sa snažia 

o zlepšenie situácie a o riešenie otázky nezamestnanosti mladých ľudí, absolventov škôl 

a pod. 

                                                           
2LIPNICKÁ, P., 2013. Správa o stave a potenciáli kultúrneho priemyslu na Slovensku. [on-line]. [cit. 07.01.2018]. 
Dostupné z: http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kreativny-priemysel-165.html  
3VAN ANTWERPEN, J., FESEL, B., KALTENBACH, L., 2015. The cultural and creative industries in   Europe. 
Entrepreneurial assets and capacities need more support. [on-line]. [cit. 07.01.2018]. Dostupné z: 
http://ecbnetwork.eu/wp-content/uploads/2015/07/ECBN_manifesto-20151.pdf  
4KEA, European Affairs, 2006. The Economy of culture in Europe. Study prepared for the European    
Commission. [on-line]. [cit. 07.01.2018]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf  
5LIPNICKÁ, P., 2013. Správa o stave a potenciáli kultúrneho priemyslu na Slovensku. [on-line]. [cit. 07.01.2018]. 
Dostupné z: http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kreativny-priemysel-165.html 

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kreativny-priemysel-165.html
http://ecbnetwork.eu/wp-content/uploads/2015/07/ECBN_manifesto-20151.pdf
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kreativny-priemysel-165.html
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Podpora kultúrneho priemyslu na úrovni Európskej únie spadá pod program s 

názvom Kultúrna Európa (Creative Europe) na roky 2014-2020, ktorý  integruje doterajšie 

programy Kultúra, MEDIA a MEDIA Mundus. Cieľom tejto integrácie je snaha o 

multidisciplinaritu a o synergický efekt programov, ktoré v rámci Európskej únie v tejto 

oblasti fungujú.  V rámci programu Kultúrna Európa sú určené aj podiely financovania 

jednotlivých podprogramov: 

 minimálne 56 % z rozpočtu sa pridelí podprogramu MEDIA, 

 minimálne 31 % z rozpočtu je určených pre podprogramu Kultúra, 

 zvyšných 13 % z rozpočtu je určených pre medzisektorovú oblasť. 

Uvedená klasifikácia reflektuje aj podiel financií, ktoré sú pre dané oblasti prerozdelené aj 

v súčasnosti – približne odzrkadľuje podiel prostriedkov, ktoré príslušné oblasti dostávajú aj 

v súčasnosti. Súčasťou medzisektorovej oblasti je okrem iného aj podpora a informovanosti 

a poskytovanie poradenstva možným príjemcom finančnej podpory.6   

Medzi základné ciele programu patrí zvýšenie hospodárskeho rastu a pracovných miest v 

kultúrnom sektore, podporovanie umeleckých aktivít a v neposlednom rade oslovenie 

nového publika so zámerom zvýšenia ich digitálnych zručností.7 Uvedené ciele sú 

relevantné aj pre kreatívny priemysel a celý kultúrny sektor na národnej úrovni.   

1.2. Národné ponímanie kreatívneho priemyslu  

 

V rámci Slovenskej republiky sa kreatívny priemysel, rovnako, ako aj v Európskej 

únií, dostáva do popredia, pričom je zdôrazňovaný jeho potenciál a význam do budúcna. 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vypracovalo a prijalo viacero dokumentov 

týkajúcich sa kreatívnej oblasti v rámci kultúrnej sféry, medzi najaktuálnejšie patria: 

 Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike 

 Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike 

 Akčný plán realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej 

republike 

 Správa o stave a potenciáli kreatívneho priemyslu na Slovensku 

 Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku 

 Inovatívne Slovensko – východiska a výzvy8. 

Podstata a význam kreatívneho priemyslu podľa jedného z vyššie  uvedených 

dokumentov v rámci Slovenskej republiky spočíva vo vytváraní ekonomickej hodnoty na 

základe tvorivého potenciálu jednotlivcov, pričom ide o sektor, ktorý je postavený na 

zhodnocovaní duševného vlastníctva. Samotný pojem v sebe integruje viacero obsahových 

oblastí, pričom nevylučuje ani spoločenskú požiadavku na zmenu vnímania pojmu 

                                                           
6Creative Europe Desk, 2018. O programe Kreatívna Európa. [on-line]. [cit. 08.01.2018]. Dostupné z: 
http://www.cedslovakia.eu/clanky/o-programe-kreativna-europa  
7Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 2018. Podpora projektov, dotácie. Komunitárne programy EÚ. Program 
Kreatívna Európa 2014-2020. [on-line]. [cit. 08.01.2018]. Dostupné z: http://www.culture.gov.sk/podpora-
projektov-dotacie/komunitarne-programy-eu/program-kreativna-europa-2014-2020-12b.html  
8Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 2018. Kreatívny priemysel. [On-line]. [cit. 08.01.2018]. Dostupné z: 
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kreativny-priemysel-165.html  

http://www.cedslovakia.eu/clanky/o-programe-kreativna-europa
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/komunitarne-programy-eu/program-kreativna-europa-2014-2020-12b.html
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/komunitarne-programy-eu/program-kreativna-europa-2014-2020-12b.html
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kreativny-priemysel-165.html
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priemysel, ktorý už dávno neznamená iba výrobnú činnosť.9  Z uvedeného možno 

konštatovať, že charakteristika kreatívneho priemyslu v podmienkach Slovenskej republiky 

vychádza z ponímania predmetného odvetvia aj na úrovni Európskej únie. 

V uvedenom kontexte je potrebné vnímať kreatívny priemysel v dvoch rovinách; 

prvou z nich je vertikálna rovina, v rámci ktorej je predmetná oblasť ponímaná ako reťazec, 

ktorý začína tvorbou podmienok pre tvorivú činnosť, pokračuje vykonávaním konkrétnych 

aktivít, realizuje ich prezentáciu a v konečnom dôsledku aj archiváciu, prípadne obnovu. Na 

druhej strane, horizontálna rovina kreatívny priemysel charakterizuje prostredníctvom 

jednotlivých oblastí, ktoré v sebe zahŕňa, ide najmä o hudbu,  výtvarné umenie, divadlo, 

knižné umenie a pod10. 

Všetky tieto atribúty kreatívneho priemyslu sú prítomné aj v rámci regionálnej úrovne 

Slovenskej republiky a v nasledujúcej podkapitole priblížime kreatívny priemysel v rámci 

slovenských vyšších územných celkoch. 

1.3. Regionálne ponímanie kreatívneho priemyslu  

 

Kreatívny priemysel okrem celoslovenskej úrovne nachádza svoje opodstatnenie aj 

v ostatných subsystémoch verenej správy, konkrétne v územnej samospráve – vo vyšších 

územných celkoch. Prostredníctvom aplikácie tzv. európskeho indexu kreativity na 

jednotlivé regióny boli vyšpecifikované základné piliere predmetného indexu, medzi ktoré 

patrí oblasť ľudských zdrojov, inštitucionálne a sociálne prostredie, sféra otvorenosti 

a diverzity, oblasť technológií a tiež aj oblasť kreatívnych výstupov.11 Tieto piliere boli 

prispôsobené na konkrétne samosprávne kraje v rámci územia Slovenskej republiky 

a následne boli predmetom analýzy, v rámci ktorej bolo skúmané, ktorý pilier je dominantný 

pre konkrétny samosprávny kraj a akú pozíciu majú samosprávne kraje za všetky piliere 

spolu. Prehľadné zobrazenie predmetných pilierov demonštruje obrázok 1. 

                                                           
9Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 2014. Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu    v 
Slovenskej republike.  [On-line]. [cit. 08.01.2018]. Dostupné z: http://www.culture.gov.sk/posobnost-
ministerstva/kreativny-priemysel-165.html  
10LIPNICKÁ, P., 2013. Správa o stave a potenciáli kultúrneho priemyslu na Slovensku. [on-line]. [cit. 07.01.2018]. 
Dostupné z: http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kreativny-priemysel-165.html.  
11KEA, European Affairs, 2009. The contribution of culture to creativity, conducted for the European Commission. 
Towards a culture-based creativity index. [On-line]. [cit. 08.01.2018]. Dostupné z: 
http://www.keanet.eu/report/measuringcreativity.pdf  
 

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kreativny-priemysel-165.html
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kreativny-priemysel-165.html
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kreativny-priemysel-165.html
http://www.keanet.eu/report/measuringcreativity.pdf
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Schéma 1 Piliere indexu kreativity  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa materiálov inštitúcie KEA, European Affairs 

 

Na základe komparácie samosprávnych krajov na území Slovenskej republiky 

v predmetnej oblasti vznikli najmä tieto závery: 

 Bratislavský kraj má dominantné postavenie a zastáva vedúcu pozíciu v rámci 

každej z analyzovaných oblastí, pričom hlavné mesto je považované za absolútne 

centrum kreatívnej a kultúrnej oblasti v rámci krajiny; 

 Košický kraj dominuje v oblasti ľudského kapitálu a tiež aj vo sfére regulačných 

opatrení, čo je ovplyvnené čerpaním financií v súvislosti s projektom Európskeho 

hlavného mesta kultúry; 

 Žilinský samosprávny kraj má veľmi dobré výsledky v oblasti kultúrneho prostredia, 

ktoré je súčasťou sociálneho prostredia, čo reflektuje skutočnosť, že v kraji je vysoký 

počet kultúrno – osvetových zariadení; 

 Trnavský a Nitriansky kraj sa v oblasti otvorenosti a diverzity nachádza na druhom 

a treťom mieste v porovnaní s ostatnými samosprávami, k tejto pozícií prispelo 

najmä to, že na území predmetných krajov žijú obyvatelia s inou národnosťou ako 

slovenskou, pričom je zdôrazňované prostredie vzájomnej tolerancie a rešpektu 

(najviac je obyvateľov maďarskej národnosti); 

 Prešovský samosprávny kraj sa v sledovaní umiestnil na poslednom mieste.12   

Pre lepšiu ilustráciu stavu samosprávnych krajov na území Slovenskej republiky v oblasti 

kreatívneho priemyslu ponúkame aj nasledujúcu schému, ktorá je predmetom Správy 

o stave a potenciáli kreatívneho priemyslu na Slovensku. 

                                                           
12Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 2014. Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu  v 
Slovenskej republike.  [On-line]. [cit. 08.01.2018]. Dostupné z: http://www.culture.gov.sk/posobnost-
ministerstva/kreativny-priemysel-165.html 

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kreativny-priemysel-165.html
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kreativny-priemysel-165.html
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Schéma 2 Samosprávne kraje podľa celkového indexu kreativity 

Zdroj: Správa o stave kreatívneho priemyslu v SR 

 

Ako môžeme vidieť, najlepší index kreativity dosiahol Bratislavský a Žilinský samosprávny 

kraj, najhoršie sa umiestnil Prešovský a Trenčiansky samosprávny kraj. 

Záver 

Otázka kultúry a kreatívneho priemyslu sa dostáva čoraz viac do popredia a má 

veľký potenciál pre hospodársky rast regiónov, krajín a v konečnom dôsledku celej 

spoločnosti. Napriek tomu sa však podľa nášho názoru tejto oblasti nevenuje dostatočná 

pozornosť a neprikladá sa jej primeraná dôležitosť.  

Cieľom príspevku bolo na základe charakteristiky predmetných dokumentov súvisiacich 

s kreatívnym priemyslom a celým kultúrnym sektorom poukázať na opodstatnenosť rozvoja 

a investícií v tejto oblasti, nakoľko kultúra disponuje schopnosťou podnecovať mnohé 

multiplikačné efekty.  

Stotožňujeme sa s názormi uvedenými v predmetnej štúdií zaoberajúcej sa stavom 

a ďalším potenciálom kreatívneho priemyslu na národnej úrovni – pri komparácií 

jednotlivých krajov zohráva nezastupiteľnú úlohu aj miera urbanizácie a vyspelosti krajov, 

nakoľko kultúrne odvetvie vyžaduje dostatok vzdelávacích inštitúcií, obyvateľov ochotných 

a pripravených spotrebovávať popri ostatných statkoch a službách aj kultúrne statky. 

Uvedené špecifiká v rámci krajov vypovedajú podľa nášho názoru najmä o tom, že spotrebu 

kultúrnych statkov, sebarealizáciu v rámci kultúrneho priemyslu pripúšťajú a aj realizujú 

obyvatelia s takou životnou úrovňou, resp. s úrovňou kraja, ktorá nie je obmedzená na 

realizáciu základných životných potrieb. 
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FINANČNÉ RIADENIE ÚZEMNE ČLENENÉHO ŠTATUTÁRNEHO 

MESTA (NA PRÍKLADE MESTA KOŠICE) 

FINANCIAL MANAGEMENT OF THE REGIONAL DIVISION CITY  

(ON EXAMPLE OF KOŠICE TOWN)  

Simona Petrániková 

Abstract:  

Financial management is a subjective economic activity whose the goal is to 

obtain a sufficient amount of money and capital into the budget of the economic 

subject. The result of financial management should be to achieve maximum asset 

recovery and thereby meet the set financial goals. The contribution is measured in the 

area of financial management in the conditions of self-government and its aim is to 

point out the financial relations between the city of Košice and its urban areas 

Keywords: financial management, town, local tax 

Úvod  

 Verejný sektor v posledných desaťročiach prechádza reformnými procesmi, 

ktoré sú nasmerované k zvýšeniu transparentnosti rozpočtových a účtovných dát, 

skvalitneniu systému kontroly a zodpovednosti a k celkovému zvýšeniu efektívnosti 

jeho fungovania. Za týmto účelom sa vo verejnom sektore čoraz viac využívajú 

nástroje riadenia súkromného sektora. Cieľom verejného sektora zabezpečiť také 

nakladanie s verejnými zdrojmi, aby to prinášalo maximálny možný úžitok pre celú 

spoločnosť. Zároveň je nutné s verejnými zdrojmi zaobchádzať hospodárne, účelne 

a zamedziť ich plytvaniu. Cieľom riadenia v oblasti finančných zdrojov je včas 

identifikovať príčiny vzniku problémov a na základe toho im predchádzať.  

Obce a mestá predstavujú subjekty, ktoré plne zodpovedajú za zabezpečovanie 

verejných statkov pre svojich obyvateľov a výkon prenesených kompetencií zo strany 

štátu. Nakoľko si plnenie týchto úloh vyžaduje veľký objem finančných prostriedkov, 

musia mať obce a mestá dobre zvládnutú oblasť finančného riadenia vrátane jeho 

jednotlivých zložiek ako je finančné plánovanie a finančná kontrola. Finančné riadenie 

v podmienkach samosprávy teda prestavuje určitú sústavu na seba nadväzujúcich 

a prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje 

účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, účtovanie, platby, sledovanie finančných, 

dokumentačných a informačných tokov.  
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Cieľom predkladaného príspevku je priblížiť problematiku finančného riadenia 

v teoretickej rovine, ako aj na príklade mesta Košice poukázať na finančné vzťahy 

medzi štatutárnym mestom a jeho mestskými časťami. 

1. Finančné riadenie vo verejnom sektore 

 

Územná samospráva zabezpečuje plnenie celého radu úloh. Najdôležitejšími 

sú úlohy ekonomickej povahy, čo predstavuje zabezpečovanie rôznych druhov 

verejných statkov a služieb. Základným finančným nástrojom samospráv je rozpočet, 

prípadne mimorozpočtové účelové fondy. Samospráva musí teda zabezpečiť taký 

systém riadenia, aby získala čo možno najoptimálnejší prílev  externých a následne aj 

interných finančných zdrojov. Zároveň verejná správa má priamo zákonom  

č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite stanovenú povinnosť vytvárať, rozvíjať 

a zachovávať finančné riadenie.  

 

1.1. Finančné riadenie –ciele, úlohy a predpoklady efektívnosti  

 

Finančné riadenie predstavuje jednu zo základných oblastí riadenia v každej 

organizácii. Pohľad na túto oblasť riadenia môže byť rôzny, čoho sa prejavuje v 

existencii rôznorodých definícií tohto pojmu.  

Finančné riadenie je možné chápať ako súbor aktivít, ktoré súvisia 

s plánovaním, organizovaním a kontrolou verejných financií a finančných procesov 

prebiehajúcich vo vnútornom a vonkajšom prostredí orgánu verejnej správy1.  

Finančné riadenie je teda potrebné chápať ako dynamickú činnosť pozostávajúcu 

z viacerých postupov, ktoré stanovia pravidlá, akým spôsobom bude prebiehať 

komunikácia. Oláh2 a Šidelský vychádzajú z vnímania finančného riadenia ako súboru 

postupov, čo podľa nich znamená, že finančné riadenie vo verejnej správe musí byť 

vzájomne prepojené s kontrolnými mechanizmami a väzbami na všetkých úrovniach 

riadenia, ktoré spoločne vytvárajú vnútorný kontrolný systém. 

Finančné riadenie vychádza z chápania samotného pojmu riadenie, teda 

manažment, ktoré je možné charakterizovať, ako uvádza Vodáček 3, ako súbor 

overených postupov, názorov, skúseností, odporúčaní a metód, ktoré manažéri 

využívajú k plneniu špecifických činností nevyhnutných na dosiahnutie cieľov 

organizácie. Finančné riadenie vo verejnom sektore predstavuje riadenie 

ekonomických systémov organizácie a nevyhnutne súvisí s konceptom 3E, t.j. 

s hospodárnosťou, efektívnosťou a účelnosťou. Jeho hlavným cieľom je plniť 

                                                           
1 PROČKOVÁ, M. 2017. Finančné riadenie v orgánoch verejnej správy. Bratislava: Verlag Dashöfer, s.r.o., roč. 8, 

ISSN 1338-5968 
2 OLÁH, M. - ŠIDELSKÝ, Ľ. 2010. Finančné riadenie a systém kontroly vo verejnej správe. In Vybrané problémy 
verejnej správy. Trnava: Inštitút sociálnych vied UCM, 2010. ISBN 978-80-8105-180-7.  

s. 41 – 57. 
3 VODÁČEK, L.  – VODÁČKOVÁ, O., 1999. Management: teorie a praxe v informační společnosti. Praha: 
Management Press, 1999. 291 s. ISBN 80-859-4394-8 
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plánované zámery a úlohy organizácie s dodržiavaním hospodárneho, efektívneho 

a účelného využitia dostupných zdrojov4.   

Finančne riadenie nie je možné vnímať len ako jednu samostatnú činnosť, ale 

ako komplex činností, ktoré je potrebné uskutočniť v procese finančného 

hospodárenia, formulovania finančných politík, zostavovania rozpočtu, pri príprave 

finančných stratégii a pri vypracovávaní finančných prognóz. Finančné riadenie 

samosprávy teda predstavuje konkrétny súbor činností, ktorý má samospráva 

k dispozícii na dosiahnutie svojej finančnej stability a likvidity5. Vychádzajúc 

z uvedeného vyplýva, že finančné riadenie má presne vymedzený súbor úloh, ktoré je 

potrebné splniť na dosiahnutie stanovených cieľov. Medi základné úlohy je možné 

zaradiť nasledovné: získať potrebný kapitál, efektívne alokovať kapitál, zvoliť 

optimálny spôsob zabezpečovania verejných statkov, riadiť komplexnú finančnú 

stratégiu, deklarovať jasné finančné smerovanie, zabezpečiť finančnú stabilitu, 

zabrániť finančným rizikám, obmedziť rizikové investície, znížiť potrebu krízových 

rozhodnutí, zachovať platobnú schopnosť, udržať dôveru partnerov a podporiť dobrý 

verejný imidž. 

Vyššie uvedené úlohy zdôrazňujú rozsiahly komplex činností, ktoré je potrebné 

vykonať, resp. na ktoré je potrebné prihliadať pri plnení stanovených cieľov. Aby bolo 

možné hovoriť o efektívnom finančnom riadení verejného sektora Ochrana a Půček6 

vymedzujú predpoklady pre jeho dosiahnutie. Podľa nich ide predovšetkým 

o nastavenie vonkajších a vnútorných rámcových podmienok, disponibilitu subjektov 

riadenia, adekvátne nastavenie cieľov, priebežné plnenie týchto cieľov a spätnú väzbu 

vo vzťahu k plneniu stanovených ukazovateľov. Pod vonkajšími rámcovými 

podmienkami chápu najmä zodpovedajúce „pravidlá hry“, ktoré nastavuje príslušná 

legislatíva. Vnútorné podmienky súvisia s vlastnými pravidlami pre uskutočňovanie 

efektívneho riadenia, patrí sem aj zdieľaná inštitucionálna kultúra a zdieľané hodnoty 

pre efektívne riadenie. Disponibilita riadiacich subjektov znamená najmä odbornú 

pripravenosť, manažérske zručnosti a morálnu bezúhonnosť riadiacich subjektov. 

Autori zdôrazňujú, že ciele musia byť vhodne stanovené s jasne definovanými 

ukazovateľmi na ich dosiahnutie. Dôležité je zároveň sledovať a hodnotiť priebežné 

plnenie cieľov a ukazovateľov a to najmä s ohľadom na hospodárnosť, efektívnosť 

a účelnosť. Takýmto postupom je potom možné zisťovať odchýlky a včas nastaviť 

prípadné korekčné opatrenia. 

                                                           
4 VODÁKOVÁ, J., 2013. Nástroje ekonomického řízení ve verejném sektoru. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 
208 s. ISBN 978-80-7478-324-1 
5 ŽÁRSKA, E. et al. 2007. Komunálna ekonomika a politika. 1. vyd. Bratislava:EKONÓM, 2007. 194 s. ISBN 978-

80-225-2293-9. 
6 OCHRANA, F. – PŮČEK, M., 2011. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě: Smart Aministration. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 247 s. ISBN 978-80-7357-667-7  
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  Jedna zo základných definícii finančného riadenia vychádza z jeho základných 

činností. Podľa Oláha 7 medzi tieto činnosti patria: 

 Plánovanie – predstavuje integrujúcu súčasť komplexného podnikového plánu a je 

významným nástrojom finančného riadenia. Ide o definovanie cieľov, stanovenie 

politiky, určenie charakteru, predmetu a časového plánu postupov potrebných na 

dosiahnutie cieľov, 

 Rozpočtovanie – ide o činnosť zostavovania rozpočtov, ktoré sú základným 

nástrojom finančného hospodárenia, 

 Použitie rozpočtu – predstavuje činnosti zamerané na čerpanie rozpočtu, 

 Účtovanie – jeho význam súvisí s riadením rozpočtu, presadzovaním finančnej 

zodpovednosti a tvorbou smerov finančnej politiky. Predstavuje základný nástroj na 

sledovanie stavu a pohybu celkového majetku a záväzkov organizácie,  

 Výkazníctvo – je dôležitým nástrojom plánovania a stanovovania ekonomických 

a politických stratégií, jeho úlohou je poskytovať potrebné informácie 

o prebiehajúcich aktivitách a cieľoch jednotlivých orgánov verejnej správy, 

 Finančná kontrola - proces riadenia vymedzuje kontrole dôležité miesto v 

usmerňovaní riadených procesov všetkého druhu, z ktorých je dominantným 

usmerňovanie finančných procesov. 

Na základe vyššie uvedených činností je možné finančné riadenie vymedziť ako 

„súbor postupov orgánu verejnej správy pri zodpovednom a prehľadnom plánovaní, 

rozpočtovaní, účtovaní, výkazníctve a finančnej kontrole verejných prostriedkov 

a vlastných prostriedkov, ktorých cieľom je ich hospodárne, efektívne a účinné 

využívanie.“ 8 

 Kvalitné a správne finančné riadenie ovplyvňuje celkovú finančnú situáciu 

organizácie. Zasahuje do všetkých oblastí jej činností a pôsobí ako integrujúci faktor 

vrcholového riadenia danej organizácie9.  

2. Finančné riadenie mesta Košice 

 

Mesto Košice s počtom obyvateľov 239 141 predstavuje druhé najväčšie mesto 

Slovenskej republiky. Je najdôležitejším priemyselným a hospodársky centrom 

východného Slovenska. Jeho bohatá história a ekonomický a sociálny potenciál ho 

predurčujú k rýchlemu hospodárskemu a populačnému rastu.  

Mesto sa vnútorne člení na 22 mestských častí, ktoré sú svojimi rozpočtami 

napojené na rozpočet mesta. Samosprávu mesta a jeho mestských častí upravuje 

zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice a štatút mesta. V zmysle §1 zákona  

                                                           
7 OLÁH, M. - ŠIDELSKÝ, Ľ. 2010. Finančné riadenie a systém kontroly vo verejnej správe. In Vybrané problémy 
verejnej správy. Trnava: Inštitút sociálnych vied UCM, 2010. ISBN 978-80-8105-180-7.  
s. 42 – 52. 
8 BOBÁKOVÁ, V. – SEDLÁKOVÁ, S., 2012. Finančné riadenie. Košice – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2012. 144 s. ISBN 978-80-7097-938-9 
9 ŠTOFKOVÁ, J. a kol., 2009. Financie a finančné riadenie. Žilina: Žilinská univerzita. 2009. 280 s. ISBN 978-80-
554-0140-9 
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č. 401/1990 Zb. je mesto Košice samostatný územný samosprávny a správny celok 

Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby majúce na jeho území trvalý pobyt. Zároveň 

je zákonom upravené aj postavenie mestských častí, ako aj zásady hospodárenia so 

zvereným a vlastným majetkom a zverenými a vlastnými príjmami. Mestské časti 

vykonávajú samosprávu len v takom rozsahu, ktorú im určuje zákon o meste Košice 

a štatút mesta. 

 

Každá z mestských častí, má vlastné orgány a v ekonomickej oblasti v zmysle 

§36 štatútu mesta Košice, sú oprávnené hospodáriť s majetkom a finančnými 

príjmami, samostatne pripravovať a schvaľovať svoj rozpočet a záverečný účet, viesť 

evidenciu a účtovníctvo o svojom hospodárení a vykonávať ďalšie úkony určené 

osobitnými predpismi, vykonávať kontrolu hospodárenia právnických osôb, ktoré 

založili alebo zriadili a sú napojené na ich rozpočty. 

Aj keď mestské časti sú oprávnené samostatne hospodáriť s finančnými 

prostriedkami, ich závislosť na meste Košice je veľmi silná. Vzájomné finančné väzby 

sú konkretizované v nasledujúcej podkapitole. 

 

2.1. Rozpočet mesta Košice a finančné vzťahy s mestskými časťami  

 

Rozpočet mesta a rozpočet mestských častí vyjadruje ekonomickú 

samostatnosť týchto subjektov a zobrazuje finančné vzťahy medzi mestom a jeho 

časťami. Je dôležité poznamenať, že mesto a mestské časti úzko spolupracujú 

a koordinujú činnosti pri príprave svojich rozpočtov a poskytujú si navzájom údaje 

súvisiace s rozpočtom a ekonomikou mesta a mestských častí. 

Predmetom záujmu predkladaného článku je poukázať na daňové príjmy 

mestských častí, teda priblížiť ako mesto prerozdeľuje daňové príjmy jednotlivým 

častiam a čo tvorí ich ostatný príjem.   

Vzájomné finančné väzby medzi mestom a časťami vymedzuje štatút mesta. Podľa §40 

štatútu sa medzi príjmy mestských častí zaradzujú najmä podiel na podielových daniach, 

ktorého výška sa stanovuje rozpočtom mesta, podiel na výnose miestnych daní určený 

rozpočtom mesta a medzi ďalšie príjmy patria príjmy z podnikania, príjmy z činnosti 

rozpočtových a príspevkových organizácii zriadených mestskou časťou. Ďalej sú to príjmy 

z prenájmu a predaja vlastného majetku, administratívne a správne poplatky, granty a transfery, 

úroky z vkladov, príjmy z hazardných hier, dotácie, dary a iné príjmy. 

 

Podľa zverejneného záverečného účtu za rok 2016 mesto Košice získalo na podielových 

daniach celkovo 81 851 865€ a z miestnych daní dosiahlo výnos vo výške 35 581 428€.
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Daňové príjmy mesta Košice predstavovali až 73,29% z celkových bežných príjmov. 

V Tabuľke 1 je prehľad daňových príjmov mesta Košice za rok 2016. 

Mesto Košice vo svojom rozpočte stanovuje výšku podielu svojich daňových 

príjmov pre jednotlivé mestské časti. Najvýnosnejšie sú príjmy získavané 

z podielových daní a miestnych daní. Hlavným kritériom pri prerozdeľovaní podielovej 

dane  je počet obyvateľov v jednotlivých mestských častiach, pričom celková výška 

v rozpočtovom roku sa odvíja od sumy určenej v štátnom rozpočte a prepočítava sa 

podľa vzorca (v súlade s Nariadením vlády č. 688/2004 Z.z.) pre jednotlivé mestá 

a obce. Z celkovej sumy podielovej dane je podiel pre mestské časti zhruba 10%. 

Medzi ďalšie kritéria určovania výšky podielu zdane z príjmov FO je rozsah 

kompetencií jednotlivých mestských častí určený v Štatúte mesta. Veľké mestské časti 

majú stanovenú nižšiu sadzu na 1 obyvateľa, pretože tam údržbu komunikácií, zelene, 

verejného osvetlenia vykonáva mesto Košice. Naopak v malých častiach (do 5000 

obyvateľov) vykonávajú tieto kompetencie samotné mestské časti, tam je sadzba dane 

na obyvateľa vyššia. V Tabuľke 2 je znázornený vývoj podielu z podielových daní na 

obyvateľa v jednotlivých mestských častiach za roky 2017 a 2018.  

Tabuľka 1: Daňové príjmy mesta Košice za rok 2016 v € 

Daňové príjmy r. 2016 

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb 81 851 865 € 

Dane z majetku 21 451 282 € 

- daň z nehnuteľnosti 21 451 282 € 

Dane za tovary a služby 14 130 146 € 

- daň za psa 222 572 € 

- za nevýherné hracie prístroje 5 228 € 

- za predajné automaty 26 153 € 

- za vjazd do historickej časti mesta 735 € 

- za ubytovanie 502 130 € 

- za užívanie verejného priestranstva 555 479 € 

- za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 
8 370 071 € 

- za uloženie odpadu 4 561 146 € 

Spolu  117 433 293€ 

   

 Zdroj: vlastné spracovanie na základe záverečného účtu mesta Košice za rok 2016 
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Tabuľka 2: Prerozdelenie podielovej dane MČ za roky 2016, 2017, 2018 v € 

Mestská časť Počet 

obyv. 

k 31. 12. 

2015 

Rozpočet 

2016 

Počet 

obyv. 

k 31. 12. 

2016 

Návrh 

podielu  

na 1 

obyv. 

rok 

2017  

Návrh 

podielu  

na 1 

obyv. 

rok 

2018 

Rozpočet 

2017 

NÁVRH  

Rozpočet 

2018 

Lorinčík 636 64 914  654 113,80 117,32 72 374 76 730 

Džungľa 679 75 789  677 113,80 117,32 77 268 79 428 

Šebastovce 724 78 704  732 113,80 117,32 82 388 85 881 

Kavečany 1 289 141 489  1 287 113,80 117,32 146 683 150 996 

Poľov 1 152 127 362  1 190 113,80 117,32 131 093 139 615 

Pereš 1 838 196 649  1 884 113,80 117,32 209 157 221 038 

Vyšné Opátske 2 358 250 800  2 431 113,80 117,32 268 331 285 214 

Myslava 2 120 232 078 2 180 113,80 117,32 241 248 255 766 

Ťahanovce 2 512 275 577  2 510 113,80 117,32 285 856 294 483 

Košická Nová 

Ves 

2 663 299 682  2 660 113,80 117,32 303 039 312 082 

Barca 3 502 391 271  3 584 113,80 117,32 398 514 420 489 

Krásna  5 051 546 446  5 213 113,80 117,32 574 785 611 609 

Šaca 5 728 639 501  5 809 113,80 117,32 651 825 681 535 

Luník IX 6 304 238 019  6 347 38,91 40,12 245 289 254 618 

Sever 20 143 502 635  20 110 25,22 26,00 507 980 522 869 

Staré mesto 20 379 507 032  20 790 25,22 26,00 513 932 540 550 

Sídl. 

Ťahanovce 

22 735 566 712  22 576 25,22 26,00 573 347 586 987 

Juh 22 972 573 943  23 070 25,22 26,00 579 324 599 831 

Nad Jazerom 25 213 629 473  24 957 25,22 26,00 635 839 648 894 

Sídlisko KVP 24 314 794 699  24 069 32,81 33,83 797 826 814 270 

Darg. hrdinov 26 563 729 093  26 319 27,67 28,53 735 104 750 930 

Západ 40 325 1 004 251  40 092 25,22 26,00 1 016 944 1 042 411 

Spolu:  239 200 8 866 199  239 141     9 048 146 9 376 226 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe interných dokumentov mesta Košice 

V prípade výnosov z miestnych daní sa jednotlivým mestským častiam 

poukazuje od roku 2016 daň za psa. Výnos dane za psa sa prerozdeľuje vo výške 50% 

zo skutočného výberu dane za psa vybranej za predchádzajúci rozpočtový rok podľa 

jednotlivých mestských častí. V Tabuľke 3 je prehľad výšky podielu mestských častí 

na výnose dane za psa a ostatné príjmy mestských častí.  
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Tabuľka 3: Podiel mestských častí na výnose dane za psa a ostatné príjmy v € 

Mestská časť 
Podiel na 

dani za psa 

Ostatné príjmy 

 

Lorinčík 512  29 172,07 

Džungľa 396  nezverejnené 

Šebastovce 388  32 491  

Kavečany 650  72 236,29  

Poľov 555  58 423  

Pereš 1 312  46 285  

Vyšné Opátske 1 325  104 552  

Myslava 1 466  65 878,58 

Ťahanovce 1 248,48 nezverejnené 

Košická N. Ves 1 242  219 747,77 

Barca 1 864  228 597 

Krásna 1 725,22 105 897,04 

Šaca 3 208,79 1 544 548,88 

Luník IX. 0  116 072,62 

Sídl. Ťahanovce 11 704,89 211 261,11 

Sever 9 169,17 907 141,83  

Sídlisko KVP 15 130  477523,97 

Nad Jazerom 12 313  702 000  

Dargov. hrdinov 11 225,87 373 529,71 

Západ 19 981 1 226 912  

Juh 8 849 1 651 341,7 

Staré mesto 9 103 3 236 845  

Spolu 113 368  1 093 293,26 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe záverečného účtu mesta Košice za rok 2016 

Z ostatných miestnych daní sa mestským častiam nepoukazujú finančné 

prostriedky, ale zostávajú v rozpočte mesta. Súvisí to s výkonom kompetencií mesta 

Košice. Z miestnych daní najvyšší podiel predstavujú daň z nehnuteľností a poplatky 

za komunálny odpad. Daň z nehnuteľnosti je prioritne viazaná na financovanie 

výdavkov v doprave (mestskú verejnú dopravu) a dopravnú infraštruktúru. Je to dané 

historicky a súvisí to s fiškálnou decentralizáciou, v rámci ktorej sa správcom dane 

z nehnuteľností stalo od roku 2005 namiesto mestských častí mesto Košice. Daň 

z nehnuteľností v rozpočte mesta nahradila štátnu dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorú 

mesto dostávalo do konca roka 2004 na financovanie MHD. V prípade poplatku za 

komunálny odpad, je ten viazaný na výdavky za zber, prepravu a likvidáciu odpadu, 

pričom túto službu zabezpečuje a financuje pre obyvateľov Košíc mesto 
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prostredníctvom spoločnosti Kosit, a.s. a preto sa poplatok za komunálny odpad 

neprerozdeľuje mestským častiam. 

Vzhľadom na zaľudnenosť jednotlivých mestských častí a rozsah úloh, ktoré sú 

v zmysle štatútu mesta Košice povinné zabezpečovať, je prerozdelená čiastka 

pomerne nízka. Aj keď mesto poskytuje mestským častiam ďalšie účelové prostriedky 

na investičné akcie,  verejnoprospešné služby a účelové prostriedky na športové 

akcie, domnievame sa, že podiel z takto výnosnej dane by sa mal zvýšiť. Efekt 

väčšieho objemu finančných prostriedkov by sa prejavil vo vyššej kvalite a množstve 

poskytovaných verejných statkov a služieb. Minimálne v malých mestských častiach, 

kde mnohé kompetencie musia riešiť samotné časti, by mohlo mesto poskytovať podiel 

aj z výnosov iných miestnych daní napríklad z tých, pri ktorých im vznikajú priame, či 

nepriame administratívne náklady. 

Záver  

Finančné riadenie predstavuje veľmi dôležitú súčasť riadenia akéhokoľvek 

ekonomického subjektu. Vo verejnom sektore napomáha najmä prispievať 

k efektívnemu, hospodárnemu a účelnému získavaniu a využívaniu finančných 

zdrojov.  

Na príklade mesta Košice sme sa pokúsili poukázať na dôležitosť efektívneho 

finančného riadenia medzi mestom a jeho časťami. Vzhľadom na ich úzku prepojenosť 

a závislosť najmä vo finančnej oblasti, je dôležité aby boli jednoznačne stanovené 

kritéria prerozdeľovania finančných prostriedkov. Mesto Košice však prerozdeľuje len 

parciálnu časť svojich príjmov mestským častiam, čo sa v konečnom dôsledku môže 

negatívne odrážať na zabezpečovaní potrieb svojich obyvateľov. V tomto smere 

navrhujeme, aby mesto zvýšilo podiel z daňových príjmov niektorým mestským 

častiam.  
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FINANČNÁ SEBESTAČNOSŤ VYBRANÝCH MIEST 

NA SLOVENSKU 

THE FINANCIAL SELF- SUFFICIENCY OF SELECTED 

CITIES IN SLOVAKIA  

Lucia Rožová 

Abstract: 

           The aim of the paper is to evaluate the development of the financial self-

sufficiency of the thirteen district towns of Prešov self-governing region (PSK) through 

selected indicators of financial strength and capacity, in the period 2014-2016. The 

results for each of the cities will be compared with the average values for the Slovak 

republic, and subsequently will be identified at least financially autonomous cities and 

outlines the possible causes of this condition. 

 

Keywords: fiscal decentralization, financial self-sufficiency, local self-government 

Úvod 

 Procesom decentralizácie verejnej správy na Slovensku došlo nielen k presunu 

veľkého množstva kompetencií z centrálnej úrovne na územnú samosprávu, ale 

významnou mierou sa posilnilo jej postavenie, či zodpovednosť za zabezpečovanie služieb 

a uspokojovanie potrieb svojich občanov. Následne v roku 2005 bola realizovaná fiškálna 

decentralizácia, ktorej primárnym cieľom bolo posilniť finančnú sebestačnosť územnej 

samosprávy v nakladaní s vlastnými zdrojmi, ktorá predstavuje jeden zo všeobecných 

benchmarkingových indikátorov rozpočtov miestnych samospráv a odzrkadľuje nám mieru 

samostatnosti a stability ich hospodárenia. V porovnaní s inými krajinami Európy 

nedosahujeme vysokú mieru fiškálnej autonómie.  

Fiškálna decentralizácia so sebou priniesla podstatnú zmenu. Kým do roku 2005 

závisela väčšia časť príjmov samosprávy od podielu daní, ktorý jej bol v rámci štátneho 

rozpočtu pridelený, novým systémom financovania sa daň z príjmov fyzických osôb stáva 

jej vlastným príjmom, a zároveň sa stanovujú kritéria, podľa ktorých sa táto daň prerozdeľuje 

medzi jednotlivé mestá/obce a VÚC. Ďalším dôležitým príjmom samosprávy sa stávajú 

miestne dane, o ktorých výške majú oprávnenie rozhodovať samostatne.1 

                                                           
1 ČAJOVEC, J. a D. SLOBODA, 2005. Fiškálna decentralizácia a obec [online]. [cit. 15.1.2018]. Dostupné z: 

http://www.konzervativizmus.sk/article.php?283 

http://www.konzervativizmus.sk/article.php?283
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1. Teoretické východiská skúmanej problematiky  

 

Mieru finančnej sebestačnosti samosprávy nám vyjadrujú ukazovatele finančnej 

kapacity a sily, ide napr. o daňovú silu, finančnú silu, mieru sebestačnosti, mieru 

samofinancovania a ďalšie. Každá samospráva využíva rozpočet ako nástroj na 

zabezpečenie rozvoja, ktorý vyplýva zo samotnej podstaty jej fungovania. Avšak je 

podstatné, či rozpočet má dostatočné zdroje na to, aby úlohu tohto nástroja plnil. Či rozpočet 

takýto priestor vytvára, je možné analyzovať na základe finančnej kapacity miest a obcí. 2 

 Prvým hodnoteným ukazovateľom je daňová sila obce, na základe ktorej sa 

hodnotí ich finančná autonómia. Vypočíta sa ako súčet miestnych a podielových daní na 

jedného obyvateľa. Hodnoty daňovej sily sú v rôznych obciach odlišné, pretože konečná 

hodnota závisí od výšky sadzieb a vyberateľnosti miestnych daní v danej obci, a taktiež aj 

od výšky podielových daní na 1 obyvateľa, ak sa na rozdeľovanie dane používajú viac 

kritérií, ako je to v prípade Slovenska.3 

 Zjednodušene povedané, výsledné číslo nám hovorí o tom, koľko v priemere 

každý občan danej obce (v našom prípade mesta) zaplatil na daniach. Čím je číslo väčšie, 

tým je väčšia aj daňová sila mesta. 

 Ďalším skúmaným indikátorom je miera samofinancovania, ktorá sa vypočíta 

ako podiel vlastných príjmov na bežných výdavkoch. Ak výsledná hodnota je vyššia ako 1, 

predstavuje to situáciu, kedy je obec schopná tieto prostriedky použiť na rozvojové projekty. 

Naopak, ak je hodnota nižšia ako 1, obec potrebuje na krytie bežných výdavkov aj dotačné 

prostriedky (cudzie zdroje). Navýšenie tejto miery predstavuje pozitívny vývoj, ktorý je 

možné dosiahnuť rýchlejším rastom objemu podielovej dane na celkových príjmoch 

rozpočtov obcí (čo však určuje zákon a teda objem závisí od plnenia výnosu dane do 

štátneho rozpočtu). Na druhej strane je možné využiť napr. aj zvyšovanie výnosov 

z majetku obce, navyšovanie objemu miestnych daní a poplatku, resp. znižovanie bežných 

výdavkov, a to racionalizáciou výkonov.4 

V malých obciach sú menšie možnosti na financovanie kapitálových výdavkov, kvôli 

tomu, že väčšina finančných prostriedkov je využitá v prvom rade na bežné výdavky, najmä 

na zabezpečenie výkonu verejných služieb. Preto je financovanie rozvojových projektov, 

ktorými mestá a obce zabezpečujú ekonomický a sociálny rozvoj, až druhoradé.5 

Pri výpočte sme vychádzali z klasifikácie príjmov z pohľadu zdrojov, ktoré 

vymedzuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde sa príjmy delia na 

vlastné a cudzie. Medzi vlastné zaraďujeme daňové a nedaňové príjmy, a medzi cudzie - 

dotácie (nenávratné zdroje), a úvery a pôžičky ako návratné zdroje, pričom je potrebné 

                                                           
2 RADA ZMOS, 2016. Vyhodnotenie hospodárenia miest a obcí za rok 2015 a vývoj dane z príjmov FO za 1.štvrťrok 
2016. [online]. [cit.23.1.2018] Dostupné z:  
http://www.zmos.sk/?program=56&module_action__0__id_zas=19597&module_action__0__id_type=9 
3 ŽÁRSKA, E. a kol., 2007. Komunálna ekonomika a politika. Bratislava: Ekonóm. ISBN 978-80-2252-293-9. 
4 ŽÁRSKA, E. a E. REPKOVÁ, 2006. Rozpočtová matematika obcí sa mení. In: Verejná správa [online] Roč.61, 
č.15-16/2006, str. 34-35 [cit. 21.1.2018]. Dostupné z:  
http://www.civil.gov.sk/archiv/CASOPIS/2006/15/1534kr.htm 
5 ŠEBOVÁ, M. a kol., 2012. Aktuálne koncepty ekonomiky a riadenia samospráv, Košice: Vydavateľstvo. ISBN 978-
80-5531-264-4.  

http://www.zmos.sk/?program=56&module_action__0__id_zas=19597&module_action__0__id_type=9
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zdôrazniť, že v súlade s princípmi fiškálnej decentralizácie, je výnos dane z príjmov 

fyzických osôb vlastným príjmom obce, aj napriek tomu, že je vyberaná štátom, pretože 

práve obec má výhradnú kompetenciu rozhodovať o jej použití. Výdavky delíme na bežné 

a kapitálové, pričom bežné slúžia najmä na zabezpečenie výkonu samosprávnych, ale 

rovnako aj prenesených kompetencií obce.6 

 Posledným skúmaným ukazovateľom je miera sebestačnosti, ktorá sa vypočíta ako 

podiel vlastných príjmov a celkových príjmov. Táto miera nám vyjadruje koľko z celkových 

príjmov obec získava z vlastných zdrojov a aký objem cudzích príjmov (úvery, granty, 

dotácie) je potrebný na krytie výdavkov. Tento indikátor je možné vykladať aj opačne, ak 

obec očakáva istý objem výdavkov, koľko je schopná kryť vlastnými zdrojmi a koľko bude 

potrebovať cudzích zdrojov. Miera sebestačnosti i miera samofinancovania sa vo 

všeobecnosti výrazne posilnili po realizácii fiškálnej decentralizácie po roku 2005.7 

Značný význam pre rozvojové procesy územnej samosprávy má vykonanie  

finančnej analýzy, ktorá sa realizuje ukazovateľmi finančnej kapacity a finančnej sily.  

V súčasnosti je dôležité podčiarknuť potrebu práce s týmito pomerovými ukazovateľmi aj 

v územnej samospráve. Ich analýzou a následným vyhodnotením dokážu mestá a obce 

získavať ľahšie odpovede na otázky, o ktoré sa zaujíma aj verejnosť, a v konečnom 

dôsledku vytvárajú predpoklad kvalitnej finančnej politiky a stratégie v samospráve.8 

2. Výsledky a diskusia  

 

V príspevku sme sa zamerali na kvantitatívnu analýzu vybraných ukazovateľov 

finančnej sily a kapacity v trinástich okresných mestách v Prešovskom samosprávnom kraji 

(PSK), s cieľom zhodnotiť vývoj ich finančnej sebestačnosti v období rokov 2014-2016. 

Výsledky pre každé mesto boli porovnávané s priemernými hodnotami za Slovenskú 

republiku a následne boli identifikované najmenej finančne autonómne mestá a načrtnuté 

možné príčiny tohto stavu. Pri kalkulácii jednotlivých indikátorov sme vychádzali najmä zo 

záverečných účtov a výročných správ vybraných miest a pri výpočte priemeru za SR 

z Vyhodnotení výsledkov rozpočtového hospodárenia obcí a VÚC a štatistických údajov 

dostupných na portáli DATAcube. Analyzované obdobie sme si vymedzili rokmi 2014-2016.  

Prešovský kraj sme si vybrali hlavne z dôvodu, že patrí medzi najväčšie regióny na 

Slovenku s najvyšším počtom obyvateľov, avšak je ekonomicky najslabším krajom 

s najvyššou mierou nezamestnanosti. Taktiež kraj zaostáva v ekonomickej výkonnosti 

a v príjmoch obyvateľstva.  

Do skupiny miest s počtom obyvateľov do 10 000 patrí mesto Medzilaborce, šesť 

miest patrí do skupiny do 20 000 obyvateľov (Stropkov, Svidník, Sabinov, Stará Ľubovňa, 

                                                           
6 VEVERKOVÁ, I., 2014. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: komentár. Bratislava: Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-8168-032-8. 
7 PEKOVÁ, J., 1997. Hospodáření obcí a rozpočet. Praha: Codex Bohemia. ISBN 80-85963-34-5. 
8 MIHALÍKOVÁ, E. a kol., 2011. Finančná situácia a výkonnosť v samospráve. Košice: univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. ISBN 978-80-7097-898-6. 
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Levoča, Kežmarok), štyri mestá do skupiny do 50 000 obyvateľov (Snina, Humenné, 

Vranov nad Topľou, Bardejov) a dve najväčšie mestá do 100 000 obyvateľov (Prešov, 

Poprad).  

Tabuľka 1 Daňová sila okresných miest PSK za roky 2014-2016 (v eurách na 

obyvateľa) 

OKRES 2014 2015 2016 

POPRAD 354,3 390,6 434,6 

KEŽMAROK 347,9 386,4 431,1 

LEVOČA 353,7 399,3 444,4 

STARÁ ĽUBOVŇA 307,4 340,0 383,6 

SABINOV 306,0 342,3 379,9 

PREŠOV 363,7 396,6 442,7 

BARDEJOV 352,3 387,7 433,3 

SVIDNÍK 308,3 346,6 387,0 

STROPKOV 321,7 347,1 412,9 

MEDZILABORCE ------ 322,7 354,6 

VRANOV NAD TOPĽOU 310,3 340,1 378,7 

HUMENNÉ 305,0 337,5 381,2 

SNINA 296,2 321,9 369,7 

PRIEMER 331,6 363,8 403,3 

 

Zdroj: Vlastné prepočty na základe dát zo záverečných účtov vybraných miest 

Tabuľka 1 demonštruje rastúcu hodnotu ukazovateľa v sledovanom období vo 

všetkých hodnotených mestách. Dôvodom tohto stavu je predovšetkým zvýšenie 

objemu podielovej dane, ktorý v roku 2016 výrazne vzrástol. Najvyššie hodnoty 

vykazovalo mesto Levoča, aj napriek tomu, že veľkostne ju zaraďujeme medzi menšie 

mestá. Veľmi nízke príjmy mesto dosahovalo z miestnych daní na obyvateľa do roku 

2014, a teda bola vo väčšej miere závislá na príjmoch z podielových daní, ako je 

väčšina samospráv na Slovensku. Prepad bol zaznamenaný najmä pri dani za psa, za 

ubytovanie a v prípade obligatórneho poplatku za komunálny odpad. Túto nepriaznivú 

situáciu mesto vyriešilo navýšením sadzieb miestnych daní, čím jeho daňová sila 

prudko vzrástla v porovnaní aj s najväčším mestom tohto kraja Prešovom. Nad 

priemerom počas sledovaného obdobia boli mestá Poprad, Kežmarok, Levoča, 

Prešov, Bardejov, na druhej strane výrazne pod priemerom bolo mesto Snina 

a Medzilaborce. 

Výsledné hodnoty v tabuľke nám vyjadrujú, koľko eur v priemere zaplatil každý 

občan daného mesta na daniach. Je potrebné si uvedomiť, že čím je vyššie hodnota, 

tým je vyššia aj daňová autonómia mesta, avšak na druhej strane to predstavuje vyššiu 

daňovú záťaž pre obyvateľov.  
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Veľmi významnou zložkou daňových príjmov samospráv sú podielové dane.  

V súčasnosti sa výnos podielovej dane prerozdeľuje podľa schváleného vzorca, ktorý 

zohľadňuje viacero kritérií, najmä počet obyvateľov, nadmorskú výšku, veľkostnú 

kategóriu, počet žiakov a počet obyvateľov nad 62 rokov, preto predpokladáme, že sa 

príjmy z tejto dane v jednotlivých obciach či mestách líšia, a to práve na základe ich 

rozdielnych vstupných parametrov a preto pozorujeme relatívne rozdiely v úrovni tohto 

príjmu. 9 

Medzi vážne nevýhody tejto dane patrí predovšetkým premenlivosť celkového 

objemu finančných prostriedkov vyzbieraných na dani z príjmov fyzických osôb, ktorá 

do značnej miery závisí od celkovej ekonomickej situácii v krajine. Nevýhodou sú aj 

vyššie spomínané kritéria prerozdeľovania výnosov, ktoré sú v rukách vlády SR. Medzi 

ďalšie daňové príjmy miestnej samosprávy na Slovensku patrí daň z nehnuteľnosti, 

miestne dane a obligatórny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.10 

Po podrobnej obsahovej analýze záverečných účtov a výročných správ 

vybraných miest je možné vyvodiť niekoľko záverov, ktoré sa týkajú daňovej sily 

a daňových príjmov:  

 najvyššie daňové príjmy zo sledovaných miest pochopiteľne dosahovali 

väčšie mestá s vyšším počtom obyvateľov (PO, PP), 

 vo všetkých sledovaných mestách daňové príjmy z roka na rok rástli (od roku 

2016 je výnos dane z príjmu fyzických osôb len príjmom obcí a VÚC: podiel 

miestnej samosprávy 70% a podiel VÚC 30%),  

 v roku 2016 došlo k výraznému zlepšeniu hospodárenia miest, 

 spoločným problémom niektorých skúmaných miest bol výpadok poplatku 

za komunálny odpad, z dôvodu dlhodobého pobytu občanov mimo mesta, 

znižovania celkového počtu obyvateľov, či zhoršenie ich finančnej situácie- 

čo viedlo k zhoršeniu platobnej disciplíny poplatníkov (napr. Svidník, 

Kežmarok). 

 

Ďalším analyzovaným indikátorom je miera samofinancovania miest. Z tabuľky 

2 nám vyplýva, že žiadne zo sledovaných miest nevykazovalo hodnotu ukazovateľa 

vyššiu ako 1, čo znamená, že mestá nie sú schopné svoje bežné výdavky kryť 

z vlastných zdrojov, a na ich krytie potrebujú aj ďalšie cudzie zdroje. Avšak pozitívom 

je, že miera samofinancovania každým rokom rástla. 

Tabuľka 2 Miera samofinancovania okresných miest PSK za roky 2014-2016  

OKRES 2014 2015 2016 

POPRAD 0,77 0,84 0,87 

                                                           
9 ŽÁRSKA, E., 2009. Finančná kapacita obce ako determinant rozvoja [online].[cit.18.1.2018]. Dostupné z: 
http://kvf.vse.cz/storage/1239811888_sb_zarska.pdf  
10 SOPKULIAK, A., 2017. Priestorové súvislosti v príjmoch a výdavkoch miestnej samosprávy na Slovensku. In: 
Geografický časopis, s. 167-186. ISSN 0016-7198. 

http://kvf.vse.cz/storage/1239811888_sb_zarska.pdf
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KEŽMAROK 0,64 0,78 0,77 

LEVOČA 0,67 0,73 0,79 

STARÁ ĽUBOVŇA 0,70 0,76 0,78 

SABINOV 0,67 0,69 0,76 

PREŠOV 0,89 0,84 0,90 

BARDEJOV 0,76 0,77 0,77 

SVIDNÍK 0,63 0,69 0,72 

STROPKOV 0,65 0,66 0,73 

MEDZILABORCE ------ 0,59 0,62 

 VRANOV NAD TOPĽOU 0,57 0,58 0,61 

HUMENNÉ 0,68 0,82 0,83 

SNINA 0,73 0,78 0,84 

PRIEMER 0,77 0,80 0,82 

 

Zdroj: Vlastné prepočty na základe dát zo záverečných účtov vybraných miest 

V roku 2014 sa nad priemerom nachádzal len Prešov, avšak od roku 2015 došlo 

k miernemu zlepšeniu situácie, kedy sa navýšila aj priemerná hodnota na 0,80. Nad 

priemerom boli 3 mestá, a to Prešov, Poprad a Humenné, ktoré svoje výsledky v tomto 

ukazovateli výrazne zlepšilo. Na základe analýzy záverečných účtov mesta sme dospeli 

k záveru, že za takýmto zlepšením stojí každoročný rast daňových príjmov, a najmä prudký 

nárast nedaňových príjmov v roku 2015, ktoré spôsobili v položke iné nedaňové príjmy 

v hodnote (1 129 023 eur) vratky za vrátené finančné prostriedky z 1. Humenskej a.s. v 

zmysle uznesení MsZ. Prispela k tomu aj skutočnosť, že bežné výdavky mesta ostali počas 

celého obdobia na približne rovnakej úrovni. 

V roku 2016 došlo k opätovnému nárastu priemernej hodnoty, a nad priemer sa 

okrem predchádzajúcich troch miest dostalo aj mesto Snina, predovšetkým kvôli rastu 

položiek daňových aj nedaňových príjmov, a skutočnosti, že ich bežné výdavky výrazne 

nerástli. Naopak, výrazne pod priemerom sa nachádzali Medzilaborce a Vranov nad 

Topľou, ktoré najmä v roku 2016 zaostávali a dosahovali hodnotu ukazovateľa na úrovni 

približne 0,60 (priemer 0,82). Tento výsledok nás informuje o tom, že majú oveľa nižšiu 

schopnosť pokryť svoje bežné výdavky z vlastných príjmov v porovnaní s ostatnými 

okresnými mestami. Musia sa teda viac zamerať na financovanie z cudzích zdrojov, resp. 

sa pokúsiť získať viac príjmov vlastnou činnosťou.  

Ďalšou dôležitou kategóriou pri výpočte prezentovaných ukazovateľov boli 

nedaňové príjmy, preto sa domnievame, že je vhodné zhodnotiť ich vývoj vo vybraných 

mestách. Napr. v Levoči dlhodobým problémom je nízky príjem nedaňových príjmov, čím 

dochádza k vysokému podielu financovania bežných výdavkov z podielových daní. Taktiež 

mesto Kežmarok počas sledovaného obdobia zaznamenalo prepad na strane nedaňových 

príjmov, a to konkrétne administratívnych poplatkov. Naopak, Stará Ľubovňa evidovala rast 

nedaňových príjmov, aj príjmov celkovo. Tento medziročný nárast bol zapríčinený vyšším 
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plnením príjmov v položkách: príjmy z prenájmu pozemkov, administratívne poplatky a 

platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. 

Zhrnutím vyššie uvedeného možno konštatovať, že nepriaznivo na tento ukazovateľ 

vplývala predovšetkým položka nedaňových príjmov, kde mestá často zaznamenávali jej 

výrazné poklesy a taktiež bežné výdavky v mnohých mestách z roka na rok rástli a do 

značnej miery prevyšovali vlastné príjmy. 

 Posledným ukazovateľom je miera sebestačnosti. Hodnoty vyjadrené v tabuľke 3 

nám ukazujú, aký podiel na celkových príjmoch mesta majú vlastné príjmy.  

Tabuľka 3 Miera sebestačnosti okresných miest PSK za roky 2014-2016 

OKRES 2014 2015 2016 

POPRAD 0,64 0,70 0,74 

KEŽMAROK 0,47 0,57 0,56 

LEVOČA 0,59 0,64 0,65 

STARÁ ĽUBOVŇA 0,59 0,59 0,56 

SABINOV 0,51 0,52 0,59 

PREŠOV 0,74 0,71 0,71 

BARDEJOV 0,61 0,52 0,62 

SVIDNÍK 0,42 0,55 0,50 

STROPKOV 0,52 0,49 0,49 

MEDZILABORCE ---- 0,38 0,41 

VRANOV NAD TOPĽOU 0,54 0,56 0,53 

HUMENNÉ 0,47 0,67 0,69 

SNINA 0,71 0,67 0,65 

PRIEMER  0,58 0,55 0,62 

 
Zdroj: Vlastné prepočty na základe dát zo záverečných účtov vybraných miest 

 V roku 2014 priemerná hodnota vlastných zdrojov za všetky obce na Slovensku 

dosahovala výšku 58%, pod priemerom sa nachádzalo Humenné, Kežmarok a Sabinov, 

pričom najnižšiu hodnotu v tomto roku dosahovalo mesto Svidník. Hodnota 0,42 nám 

poukazuje, aký je podiel vlastných príjmov na celkových príjmoch mesta, čo znamená, že 

mesto Svidník je len na 42% schopné si zabezpečiť príjmy z vlastných zdrojov. Na to, aby 

dokázalo mesto pokryť svoje výdavky, musí získavať príjmy z cudzích (externých) zdrojov. 

Najvyššiu mieru sebestačnosti, čiže zabezpečenia výdavkov z vlastných zdrojov v tomto 

roku dosiahlo Prešov (až 74%).  

 Nasledujúci rok, bol priemer za Slovensko nižší, a to len na úrovni 55%. Opäť 

väčšina miest dosahovala vyššie hodnoty ako je priemer, najviac sebestačné mesto v tomto 

roku bol opäť Prešov (71%) a výrazne pod priemerom bolo mesto Medzilaborce s hodnotou 
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38%. Na základe toho výpočtu je možné konštatovať, že viac ako polovicu príjmov mesto 

získava z cudzích zdrojov.  

  V roku 2016 sa situácia na Slovensku mierne zlepšila, priemerná miera 

sebestačnosti obcí bola vo výške 62%, avšak v Prešovskom kraji sa nad priemer dostala 

menej ako polovica okresných miest. V tomto roku bolo najviac sebestačné mesto Poprad, 

ktorého podiel vlastných príjmov na celkových príjmov bolo 74%. Najkritickejšie, z pohľadu 

nielen tohto ukazovateľa, bolo aj naďalej mesto Medzilaborce.  

V nasledujúcej tabuľke 4 sú zosumarizované výsledky realizovanej analýzy. Ako 

sme v úvode uviedli, hlavným cieľom fiškálnej decentralizácie na Slovensku bolo posilnenie 

finančnej autonómie územnej samosprávy. Vývoj finančnej sebestačnosti vybraných miest 

sa podľa zvolených indikátorov vyznačoval nerovnomerným vývojom počas celého 

obdobia. Jediné mestá, ktoré vykazovali hodnoty vyššie ako priemer v rámci SR vo 

všetkých rokoch a všetkých ukazovateľoch boli Poprad a Prešov, ktoré zároveň patria 

k najväčším mestám Prešovského kraja. Naopak, dlhodobo najnižšie hodnoty vykazovali 

mestá Medzilaborce a Sabinov.   

Tabuľka 4 Sumarizácia plnenia finančných ukazovateľov vo vybraných mestách  

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Ďalej nám z výsledkov vyplýva, že najhoršie výsledky mestá zaznamenali 

v indikátore miery samofinancovania, kde jedine mestá Prešov a Poprad počas celého 

sledovaného obdobia dosahovali nadpriemerné výsledky, neskôr od roku 2015 to boli aj 

mestá Humenné a Snina. Naopak, najlepšie hodnoty sme zaznamenali v rámci 

ukazovateľa miery finančnej sebestačnosti, kde nad priemerom boli mestá PP, LE, PO aj 

SV. 
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LE       X X X       

SL X X X X X X     X 

SB X X X X X X X X X 

PO                   

BJ       X X X   X   

SK X X X X X X X   X 

SP X X   X X X X X X 

ML --- X X --- X X --- X X 

VT X X X X X X X   X 

HE X X X X     X     

SV X X X X X         

ø 331,6 363,8 403,3 0,77 0,80 0,82 0,58 0,55 0,62 
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Na prvý pohľad je možné skonštatovať, že sa okresným mestám PSK nedarilo vo 

vybraných ukazovateľoch najlepšie v porovnaní s priemerom za SR, a to najmä stredne 

veľkým a menším mestám. V príspevku sme si načrtli aj možné príčiny tohto stavu, ku 

ktorým sme dospeli obsahovou analýzou dostupných dokumentov.  

Záver 

 Výsledkom uplatňovaného modelu fiškálneho federalizmu je priemerná miera 

sebestačnosti územnej samosprávy. V posledných rokoch je percento tejto miery 

predmetom mnohých diskusií, o tom aká má byť jej optimálna výška, či pri vyššej miere štát 

nestráca možnosť ovplyvňovať rozhodovanie samospráv o alokácii finančných 

prostriedkov. Presadzujú sa názory, že by sebestačnosť mala byť vyššia, ak sa má rozvíjať 

občianska spoločnosť, či posilňovať demokratizácia spoločnosti.11 

 Taktiež sa prikláňame k názoru, že by sa mala posilňovať samostatnosť územnej 

samosprávy.  Na základe výsledkov našej analýzy môžeme dedukovať, že ak chcú vybrané 

mestá zvýšiť svoju finančnú sebestačnosť aj mieru samofinancovania, je potrebné najmä:  

 zvýšiť objem sadzby miestnych daní a poplatkov, čím navýšia ich objem aj podiel 

v rozpočtoch, čo sa však negatívne prejaví na raste daňového zaťaženia obyvateľov 

aj podnikateľských subjektov, čo v konečnom dôsledku nemusí byť „šťastné 

riešenie“, 

 navýšiť nedaňové príjmy (napr. príjmami z prenájmu majetku),  

 podporovať a rozvíjať podnikateľské subjekty na ich území, čím by sa znižovala 

nezamestnanosť a umožnilo by to mestám napr. zvyšovať sadzby daní,  

 zvýšiť príjmy z majetku, a to zhodnocovaním jeho využívania,  

 znižovať bežné výdavky, napr. ako uvádza Žárska (2009) racionalizáciou výkonov 

(napr. vytváraním verejno-súkromných partnerstiev, kontrahovaním služieb so 

súkromných sektorom). 
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TEORETICKÁ ANALÝZA PROBLEMATIKY RIZÍK PODNIKANIA  

THE THEORETICAL ANALYSIS OF BUSINESS RISK ISSUES  

Renáta Fedorčíková, Nikola Sikorová 

Abstract: 

The business activities are connected with the various types of the risks that 

can lead to the negative business consequences. Knowing and managing the risk in 

practice is one of the key tasks of the strategic economic governing. Knowing the risk 

factors and the possibilities of their management should contribute the effective use in 

the increasing of the competitiveness of the business firms in the business. The aim of 

the paper is to examine and to analyze the business risk issues, to identify the risk 

factors in business with the subsequent use of the risk policy tools to eliminate 

business risks. 

Keywords: risk, types of risks, management of risk 

Úvod  

Riziko je neoddeliteľnou súčasťou podnikania. Súčasťou konania človeka je 

riziko, neistota, neurčitosť.  Každé riziko má dve strany mince. Na výsledný efekt 

podnikania môže mať pozitívny vplyv, napr. uplatnením sa na trhu a dosiahnutím zisku, 

ale aj negatívny vplyv, napr. dosiahnutím nepriaznivých hospodárskych výsledkov ako 

sme očakávali a to stratou, v krajnom prípade bankrotom.  

Podnikateľské riziko je možné vnímať ako určité nebezpečenstvo, z toho 

pohľadu, že sa môžu líšiť predpokladané výsledky od skutočne dosiahnutých 

výsledkov. Priebeh jednotlivých procesov v podnikaní je neistý a je ťažké predvídať 

priebeh výskumu a vývoja nového produktu, je neistý dopyt po novom produkte ako aj 

jeho cena. 

1. Vymedzenie pojmu riziko  

Pojem riziko pochádza z arabčiny a znamená nečakanú udalosť človeka. Riziko 

je výrazný faktor, ktorý spolu s likviditou a výnosnosťou má vplyv na porovnávanie 

investícií. 1  V odbornej literatúre ako aj v právnych normách je pojem riziko definovaný 

                                                           
1 KISEĽÁKOVÁ, D., JENČOVÁ, S., ČVERHOVÁ, M., 2012. Manažérske financie podnikateľských subjektov. 
Prešov: Bookman, s. r. o.. 200 s. ISBN 978-80-89568-08-6. 
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rôzne. Riziko predstavuje neistoty, ktoré sa dajú merať, ale aj stav informovanosti 

rozhodovateľa o možnostiach rozhodovania voči jednotlivým hodnotiacim kritériám. 2 

Neistota vypovedá o stave, ak poznáme stavy, procesy, deje, výsledky, ale 

nedokážeme posúdiť výsledok pravdepodobnosti s akou k situácii mohlo dôjsť. 

Neistota sa chápe v zmysle variability, ktorá neumožňuje presnú predikciu budúcich 

výsledkov určitých aktivít alebo procesov. Je prejavom sú menšie alebo väčšie 

odchýlky predpokladaných výsledkov od skutočne dosiahnutých.  Neistota môže mať 

subjektívny alebo objektívny charakter. Objektívny charakter neistoty – prvky, resp. 

zložky majú náhodný (stochastický) charakter. Nie je možné pri úplnej informácii o 

procese predpokladať presný priebeh a dosiahnuté výsledky. Subjektívny charakter 

neistoty – vyplýva z neúplnosti a relatívnej nedostatočnosti našich poznatkov o 

procesoch. 

 Neurčitosť vyjadruje určitú náhodnosť podmienok javov, dejov, procesov, je to 

stav, kedy nie sme schopní opísať konkrétny jav, dej, proces a pod.3 V podmienkach 

trhovej konkurencie sa stáva neistota a z nej vyplývajúce riziko významným hľadiskom 

v rozhodovacích procesoch. 

Odborná literatúra uvádza, že “Podnikateľské riziko je dôsledkom špecifických 

problémov jednotlivých odvetví alebo podnikov. Podnikateľské riziko má pozitívnu a 

negatívnu stránku. Pozitívna stránka je spojená s nádejou úspechu dosiahnuť čo 

najvyšší zisk. Negatívna stránka podnikateľského rizika sa prejavuje nebezpečným 

dosahovaním zhoršených hospodárskych výsledkov než sa predpokladalo, prípadne 

nejakým hroziacim bankrotom. Podnikateľské riziká sa menia spolu s vonkajšími 

podmienkami, preto podniky by mali zaujať a dbať najmä o to, aby sa ich krátkodobé 

a dlhodobé plány vyvíjali v súlade s vývojom prostredia.”4  

1.1. Druhy rizík  

Jednotlivé druhy podnikateľských rizík rozlišujeme tak, aby sme mohli vhodne 

zvoliť nástroje a metódy na elimináciu rizík.  

Základné členenie rizika je na: 

 Čisté riziko 

 Podnikateľské riziko 

                                                           
2 ŠIMÁK, L. (2006) Manažment rizík. Žilina: ŽU, 2006. ISBN: 978-80-88829-79-8. Dostupné na 

˂http://fsi.uniza.sk/kkm/files/publikacie/mn_rizik.pdf˃ 
3 SZABO, Ľ., Varcholová, T., Dubovická, L., 2005 Manažment rizika. 1. vydanie. Bratislava: IURA Edition. 126 s. 

ISBN 80-225-1949-9.   
4 KISEĽÁKOVÁ, D., JENČOVÁ, S., ČVERHOVÁ, M., 2012. Manažérske financie podnikateľských subjektov. 
Prešov: Bookman, s. r. o.. 200 s. ISBN 978-80-89568-08-6.   
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Čisté riziko – je také riziko, v prípade ktorého existuje nebezpečenstvo vzniku len 

negatívnych odchýlok od požadovaného stavu. Tieto riziká sú zvyčajne poistiteľné a 

merateľné. Čisté riziko je možné členiť na: 

 majetkové riziká – priama strata (zničenie zariadenia) a nepriama strata (strata 

príjmu zo zničených zariadení) pri podnikaní, 

 riziká zodpovednosti za spôsobenú škodu, 

 riziká zo zlyhania iných subjektov, 

 riziko osobnosti – dôveryhodnosť osôb s ktorými uzatvára podnikateľský subjekt 

kontrakty5 

Podnikateľské riziko – sa líši v závislosti od jednotlivých faktorov, ktoré ho spôsobili. 

K základným druhom podnikateľských rizík patrí 6  

 technické riziká – vyplývajúce z technického rozvoja, výskumu a inovácií, 

 výrobné riziká – vznikajú vo výrobnom procese na základe pôsobenia interných 

(ľudský činiteľ) a externých (suroviny) faktorov, 

 obchodné riziká – spôsobené konkurenciu, zákazníkmi, nasýtením trhu, 

 finančné riziká – riziko platobnej neschopnosti, riziko zmeny úrokových sadzieb, 

riziko zmeny menového kurzu, 

 ekonomické riziká – sú vyvolané zmenami jednotlivých nákladových položiek 

(rast nákupných cien,…), 

 riziká v oblasti informatiky – spoľahlivosť systému riadenia informačnej 

bezpečnosti, 

 politické riziká – politika vlády, vojnové konflikty…, 

 mediálne riziká – informácie o dobrom mene alebo imidži podniku. 

Ďalšie možné členenie rizík na: 

 systematické (trhové) – pôsobí rovnako na všetky subjekty, napr. ceny energií, 

 nesystematické alebo jedinečné – špecifické pre konkrétny subjekt. 

Podľa možnosti ovplyvňovania: 

 ovplyvniteľné, 

 čiastočne ovplyvniteľné, 

 neovplyvniteľné. 

Podľa typov: 

 strategické riziká – súviasia s vybranou stratégiou, 

                                                           
5 VARCHOLOVÁ, T. –  DUBOVICKÁ, L. 2008. Nový manažment rizika. 1. vydanie. Bratislava: IURA Edition, 

2008. 193 s. ISBN 978-80-8078-191-0. 
6 TEJ, J., Bartko, F., Ali Taha, V., 2013. Manažment rizík a zmien. Prešov.: Bookman, s. r. o..  136 s. ISBN 978-
80-89568-73-4. 
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 trhové riziká – súviasia s využívaním trhových príležitostí, 

 organizačné riziká – súvisia s využívaním zdrojov. 

Podľa toho, koľkých ľudí sa dané riziko týka: 

 individuálne riziko – je prijímané jednou osobou, je pravdepodobnosť, že takýto 

jav nastane, 

 skupinové (spoločenské) riziko – je vystavená skupina osôb ovplyvnená danou 

udalosťou. 

Z hľadiska prijímania rizika: 

 dobrovoľné riziko – osoba prijíma určitý stupeň rizika a je si vedomá možného 

ohrozenia, napr. extrémne športy, 

 nedobrovoľné riziko – predstavuje stupeň pravdepodobnosti, že sa daná osoba 

dostane do rizikovej situácie, napr. búrka. 

Riziko môžeme vnímať aj ako ohrozenie bezpečnosti spoločnosti, štátu alebo 

sociálno-ekonomického systému a tzv. bezpečnostné riziko delíme: 

 globálne až individuálne, 

 subjektívne a objektívne, 

 vonkajšie a vnútorné, 

 aktuálne a potencionálne, 

 systémové a nesystémové, 

 symetrické a asymetrické, 

 statické a dynamické, 

 pravidelné a chaotické, 

 opakovateľné a neopakovateľné, 

 antropogénne a prírodné, 

 superkritické a subkritické, 

 unipolárne, bipolárne a multipolárne. 

Delenie rizika z hadiska negatívneho vývoja situácie: 

 Preriziko – fáza, v ktorej vznikajú podmienky na priebeh negatívneho vývoja, 

 Riziko-in – fáza, v ktorej boli splnené podmienky pre negatívny vývoj a rozvíja 

sa do mimoriadnej udalosti, 

 Post-riziko – fáza, v ktorej dochádza vplyvom negatívnych okolností k vzniku 

krízovej situácie a je nevyhnutné následky napraviť a zabrániť ďalším možným  

 podobám.7 

                                                           
7 TEJ, J., Bartko, F., Ali Taha, V., 2013. Manažment rizík a zmien. Prešov.: Bookman, s. r. o..  136 s. ISBN 978-
80-89568-73-4. 
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Odborná literatúra uvádza členenie rizík podľa hľadísk: 

1. základné členenie rizika: 

 podnikateľské riziko, 

 čisté riziko. 

2. Podľa vecnej náplne: 

 technické riziko, 

 výrobné riziko, 

 ekonomické riziko, 

 trhové riziko, 

 finančné riziko, 

 politické riziko. 

3. Podľa príčiny: 

 systematické riziko, 

 nesystematické riziko.  

4. Z hľadiska ovplyvniteľnosti: 

 ovplyvniteľné riziko, 

 neovplyvniteľné riziko.8 

Podľa výskumu Deloitte &Touche z pohľadu podnikania sú najvýznamnejšie tieto riziká 

v podnikoch (viď tab.1.): 

    Tabuľka 1: Typ rizika 

Typ rizika Skóre* 

Zlyhanie pri riadení hlavných projektov 7,05 

Chyba v stratégii 6,67 

Chyba v inováciách 6,32 

Slabá reputácia/ manažment značky 6,30 

Nedostatok motivácie zamestnancov a ich 

slabá výkonnosť 

6,00 

 

* (1-minimum, 9 – maximum) 

Zdroj: Spracované podľa www.riskinfo.com 

                                                           
8 LEŠČIŠIN, J.: Firemné financie. 1. vyd. Košice: Elfa.2005. 202 s. ISBN 80-8073-195-0. 
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1.2. Manažment rizika  

Manažment rizika prešiel počas svojej existencie určitým vývojom. K základným 

teóriám manažmentu rizika patrí teória pravdepodobnosti zo 17. storočia. Neskôr bola 

ovplyvnená teóriou rozhodovania a utility. V ďalšom vývoji boli využívané štatistické 

tabuľky. Najväčší rozvoj manažmentu rizika v teórii a praxi bol zaznamenaný v 20. 

storočí, využívaním metód operačnej analýzy, teórie hier a ekonomického správania. 

Neskôr sa vývoj presunul do finančných podnikov a trhov, kde sa uplatňoval model 

oceňovania opcií. V nefinančných podnikoch sa uplatňoval tradičný manažment rizika. 

V 80. rokoch 20. storočia H. A. Simon sformuloval teóriu obmedzenej racionality. 

Aplikoval sa systémový prístup a manažment rizika sa zadefinoval ako celostný proces 

postavený na formálnych odhadoch rizika. Tieto názory presiahli tradičné ponímanie a 

viedli k novovznikajúcim kategóriám manažmentu rizika. Boli to: 

 Manažment podnikateľského rizika (Business Risk Management, BRM), 

 Podnikový manažment rizika (Enterprise Risk Management, ERM), 

 Celopodnikový manažment rizika (Enterprise-Wide Risk Management, 

EWRM). 

Nové koncepcie integrujú riziko do programu podnikateľskej činnosti ako jeho 

aktívnu súčasť vyvážením pozitívnych a negatívnych stránok.9  

 Manažment rizika je viacdimenzionálnou vednou disciplínou, ktorá reaguje na 

výzvy riadenia moderného podnikania. Je neoddeliteľnou súčasťou manažérskeho 

procesu, ktorý sa skladá z množstva krokov a v dôsledku neustálych zmien vedie k 

zlepšovaniu procesov.  

   
 Obrázok 1: Ekonomické aspekty manažérskych procesov 

Zdroj: Spracované podľa http://katedry.fmmi.vsb.cz/639/qmag/mj31-cz.htm 

                                                           
9 TEJ, J., Bartko, F., Ali Taha, V., 2013. Manažment rizík a zmien. Prešov.: Bookman, s. r. o..  136 s. ISBN 978-
80-89568-73-4. 
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Manažment rizika sa v praxi označuje pojmom ˮmanažérstvo rizík”. Sú to logické a 

systematické metódy, určujúce súvislostí, identifikáciu rizík, analýzu rizík, hodnotenie rizík, 

zaobchádzanie s rizikami, monitorovanie a preskúmanie, komunikáciu a konzultácie, ktoré 

umožňujú vylučovať alebo znižovať straty a maximalizovať príležitosti a možnosti.10  Zásady 

a všeobecný návod na manažérstvo rizika poskytuje medzinárodná norma STN ISO 31000 

– Risk management.11  

Hlavnými činnosťami v manažmente rizika sú: analýza rizika, kontrola rizika a 

financovanie rizika. Vzhľadom k rozsiahlej a diverzifikovanej problematike je klasifikácia 

činností manažmentu rizika širšia: 

 plánovanie rizika – je súhrn procedúr zosúladených podnikových procesov, stratégií 

a možností s ohľadom na riziká a príležitostí, ktoré vychádzajú z plánov a cieľov 

podniku, 

 identifikácia rizika – úlohou je zistiť, identifikovať, aké riziká môžu nastať, ohroziť 

fungovanie podniku, 

 analýza rizika – predstavuje celkový nástroj pre posúdenie rizika v podniku, 

 plánovanie reakcií na riziká – ide o proces tvorby rozhodnutí, pri ktorom sa využívajú 

kvantitatívne a kvalitatívne informácie o riziku, 

 monitorovanie a kontrola rizika – sa zameriava na priebežné zisťovanie pozitívnych 

a negatívnych odchýlok meraných hodnôt.12   

Manažment rizika sa stáva neoddeliteľnou súčasťou strategického riadenia podniku. 

Útvar manažmentu rizika má prioritné postavenie na vrcholovej úrovni riadenia podniku. Na 

čele útvaru stojí rizikový manažér zodpovedný za riadenie rizika. Podľa veľkosti podniku 

môže mať postavenie vedúceho, námestníka, riaditeľa, viceprezidenta. Úlohou rizikového 

manažéra je odhaľovať riziká a príležitosti, analyzovať riziká, hodnotiť riziká a riadiť priebeh 

ich zvládnutia.13 

Voľba rizikovej stratégie, nástrojov a následne tvorba rizikovej politiky je interaktívny 

proces, ktorý využíva dostupné nástroje a metódy analýzy a merania rizík.  

1.3. Riziko vo verejnej správe 

 

Verejná správa je mnohovýznamový pojem. Základom pre vymedzenie pojmu 

verejná správa je slovo správa. Pod slovom správa alebo spravovanie sa dajú rozumieť 

všetky zámerné a uvedomelé činnosti, ktorých účelom je dosiahnuť a udržiavať 

usporiadanie predmetu správy. Za verejnú správu sa považuje správa, ktorej zmyslom je 

                                                           
10 TEJ, J., Bartko, F., Ali Taha, V., 2013. Manažment rizík a zmien. Prešov.: Bookman, s. r. o..  136 s. ISBN 978-

80-89568-73-4. 
11 SÚTN. STN ISO 31000 (Manažérstvo rizika). (2003) [online]. Dostupné na 
˂https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=90191˃ 
12 TEJ, J., Bartko, F., Ali Taha, V., 2013. Manažment rizík a zmien. Prešov.: Bookman, s. r. o..  136 s. ISBN 978-

80-89568-73-4. 
13 SZABO, Ľ., Varcholová, T., Dubovická, L., 2005 Manažment rizika. 1. vydanie. Bratislava: IURA Edition. 126 s. 
ISBN 80-225-1949-9.   
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správa vecí verejných a jej vykonávanie je vo verejnom záujme.14 Verejnú správu je možné 

charakterizovať ako správu vecí verejných, ktorých výkon je vo verejnom záujme. Je to 

služba občanom, ktorá sa prejavuje ako výkonná moc. Je charakteristická tým, že je to 

verejná moc, ktorou disponuje nielen štát ale aj ďalšie neštátne subjekty, ktoré vykonávajú 

správu verejných záležitostí.15  

V prípade subjektov verejnej správy je možné predpokladať rozsiahlu škálu rizík, 

ktoré sú špecifické vzhľadom na ciele inštitúcie, ktoré musí plniť, ale aj na odborné 

zameranie a charakter prostredia, v ktorom pôsobia. 

Vo verejnom sektore je možné rizika roztriediť napríklad takto:16  

  interné riziká ako: 

 - tvorivosť, 

 - likvidita, 

 - kvalita zamestnancov, 

 - práca s verejnosťou; 

 

  externé riziká ako: 

 - finančné riziká (napríklad nedofinancovanie kompetencií samospráv), 

 - strategické riziká (zmeny v požiadavkách klientov a výsledky politických   

procesov), 

 - prevádzkové riziká (zloženie zastupiteľstiev, IKT), 

 - ostatné riziká (hlavne prírodné činitele). 

 

Riadenie rizika v orgánoch verejnej správy sa vykonáva vo všetkých jej orgánoch a 

je ho potrebné vnímať identicky tak ako v súkromnom sektore, kde je  súčasťou podnikovej 

manažérskej kultúry, tak v inštitúciách pôsobiacich vo verejnom sektore. Bezpečnosť 

prostredia, ako aj bezpečnosť aktivít sú priamo prepojené s hodnotovými kritériami 

a poukazujú na nevyhnutnosť riadenie rizík v akomkoľvek  

Povinnosťou pracovníkov štátnej správy, samosprávy, štatutárnych zástupcov i fyzických 

osôb – ich kompetentných osôb je vykonávanie činností, ktoré sú súčasťou riadenia rizík, 

napríklad: 

 - identifikovanie rizík na základe určenia súvislostí procesov, 

                                                           
14 MACHAJOVÁ, J. a kol. 2009. Všeobecné správne právo. 4 aktualizované vydanie. Bratislava: EUROKODEX 
2009. 512 s. ISBN 978-80-8944-705-3 
15 BELAJOVÁ, A., BALÁŢOVÁ, E. 2004. Ekonomika a manažment územnej samosprávy. 1. vyd. Nitra: VES SPU.  
2004, 185 s., ISBN 80-8069-458-3 
16 ŠIMÁK, L. (2006) Manažment rizík. Žilina: ŽU, 2006. ISBN: 978-80-88829-79-8. Dostupné na 

˂http://fsi.uniza.sk/kkm/files/publikacie/mn_rizik.pdf˃  
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 - analýza a hodnotenie rizík, 

 - prijatie stratégií riadenia rizika, 

 - oboznámenie dotknutých aktérov (osôb a inštitúcií) so zostatkovými rizikami, 

 - priebežné monitorovanie úrovne rizík. 17  

  

Rozpočtové riziká vo verejnej správe predstavujú pnutie medzi príjmovou a 

výdavkovou časťou rozpočtu správy, rovnako ako pnutie medzi dopytom po verejných 

službách a ich ponukou. Možnosť rizika prinášajú podnikateľské ako aj nepodnikateľské 

aktivity. Súčasťou funkcií riadenia je rozhodovanie o poskytovaných verejných službách 

a statkoch, ktoré môžu niesť v sebe dostatočný potenciál aj pre následné vedľajšie riziká, 

ako je strata dobrého mena či riziko vzájomných zhoršených vzťahov. O význame riadenia 

rizika vo verejnej správe podáva informáciu záverečná správa NKÚ SR.18  „Kontrolou 50 

obcí na celom území Slovenskej republiky boli preverené činnosti, ktoré obce vykonávali pri 

nakladaní s majetkovými účasťami v 168 obchodných spoločnostiach, v celkovej hodnote 

227,03 milióna eur. Najčastejšie boli zistené nedostatky v oblasti postupov a procesov 

stanovených na tomto úseku všeobecne záväznými právnymi predpismi a pri vykazovaní 

údajov v účtovnej závierke, ktoré neboli spoľahlivé alebo porovnateľné. Ďalej boli zistené 

prípady nesprávneho financovania činnosti obchodných spoločností, ako aj nesprávneho 

vyčíslenia výsledku hospodárenia jednotlivých obcí. V ojedinelých prípadoch bolo zistené 

aj porušenie finančnej disciplíny. Finančne najvyšší objem v sume 2,52 milióna eur bol 

zistený v prípade, keď úverové prostriedky obce neboli použité na obstaranie dlhodobého 

hmotného majetku, ale boli vložené do obchodnej spoločnosti na splatenie zvýšeného 

základného imania, čo zákon neumožňoval. Vnútorný kontrolný systém obcí v oblasti 

dlhodobého finančného majetku bol vyhodnotený ako neúčinný. Dozorná rada ako 

kontrolný orgán obchodnej spoločnosti plnila svoje povinnosti mnohokrát len formálne. 

Obce vykázali:  

• finančný prínos z vlastníctva obchodných podielov v obchodných spoločnostiach 

vo forme vyplatených podielov na zisku z 35 obchodných spoločností (20,83 % obchodných 

spoločností), 

 • majetkový prínos v prípade 89 obchodných spoločností (52,98 %), a to 

prostredníctvom nárastu hodnoty obchodnej spoločnosti z dôvodu, že dosiahnutý zisk bol 

ponechaný v obchodnej spoločnosti a nebol rozdeľovaný medzi jej vlastníkov.  

 Ako negatívny jav bolo posúdené hospodárenie 39 obchodných spoločností (23,21 

%), ktoré ani raz za obdobie rokov 2013 až 2016 nedosiahli zisk, čím sa znižovala aj 

hodnota majetku obce. Ďalšie fungovanie takýchto stratových spoločností na účel 

dosiahnutia nefinančných prínosov je možné len na základe rozhodnutia orgánov obce. 

Úrad formuloval päť systémových odporúčaní, ktorých uplatňovaním sa zabezpečí vyššia 

efektívnosť činnosti samosprávy na úseku nakladania s majetkovými podielmi v 

                                                           
17 VARCHOLOVÁ, T. – DUBOVICKÁ, L. 2008. Nový manažment rizika. 1. vydanie. Bratislava: IURA Edition, 

2008. 193 s. ISBN 978-80-8078-191-0 
18 Záverečná správa NKÚ SR (2017) [online]. [cit. 11.2.2018]. Dostupné na :  
https://www.nku.gov.sk/documents/10157/c1a547d6-481a-4f18-abe7-9f9cf92e3265 
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obchodných spoločnostiach. Plnenie 222 opatrení, ktoré prijali obce, bude úrad kontrolovať 

a monitorovať.“  

Tabuľka 2: Vybrané kontrolované obce a vybrané ukazovatele  

Obec 
Počet 

obyvateľov 
k 31.12.2016 

Majetok netto 
k 31.12.2016 

DFM netto 
k 31.12.2016 

Podiel 
DFM na 
majetku 

Hodnota 
DFM na 

obyvateľa 

Bardejov 31 933 86 833 439,57 6 826 804,91 7,86% 213,79 

Prešov 
89 618 

264 397 
600,07 

23 825 537,19 9,01% 265,86 

Spišská 
Nová 
Ves 

36 277 
133 261 

051,94 
6 213 403,70 4,66% 171,28 

 
Zdroj: Spracované podľa https://www.nku.gov.sk/documents/10157/c1a547d6- 

481a-4f18-abe7-9f9cf92e3265 

 

Záver  

Problematike rizikového manažmentu sa v posledných rokoch v odborných kruhoch 

venuje zvýšená pozornosť. Riadenie rizika v podnikateľskej sfére ako aj vo verejnej sfére si 

vyžaduje sformulovanie cieľov a postupov. Manažment rizika reaguje na riadenie 

moderného podnikania a je súčasťou manažérskeho procesu, ktorý v dôsledku neustálych 

zmien vedie k zlepšovaniu procesov. Je nevyhnutné, aby si vrcholový manažment uvedomil 

riziko a vhodným spôsobom stimuloval pracovníkov k disciplinovanosti, k iniciatívnemu 

prístupu, k profesionalite a k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu, čím by sa eliminovalo riziko 

podnikania v podnikateľskej sfére ako aj vo verejnej sfére.  
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KOUČING V MANAŽMENTE  

COACHING IN MANAGEMENT 

 

Veronika Jenčová 
 

Abstract  

Nowadays, coaching is an important part of management and the field of coaching is 

developing dynamically with the efforts of organizations to enhance the performance 

of their staff. This modern science supports the development of skills and abilities of 

individuals, encourages man-thinking and so helps him to realize more clearly the 

context, increase his internal engagement and improve work performance. We focus 

on the manager's skills as a coach and to employee management skills through 

coaching. We explain the way in which coaching tools and methods of control 

processes are implemented and illustrates the structure of conducting a cooperative 

interview. The article brings the overview of theoretical knowledge and practical 

examples. 

Keywords: coaching, coach, coaching tools, coaching methods 

Úvod  

V súčasnosti je koučovanie dôležitou súčasťou rozvoja ľudských zdrojov. Oblasť 

koučovania sa dynamicky rozvíja s úsilím organizácií zvyšovať výkon svojich 

pracovníkov, čím sa zvyšuje kvalita ľudského kapitálu s dopadom na hospodársky 

výsledok. To je jedným z dôvodov prečo sa koučovanie stalo takým  všadeprítomným 

fenoménom. Podniky sú presvedčené, že práve vďaka koučingu budú ťažiť zo 

zlepšenej efektívnosti vedenia, vyššieho výkonu, zvýšenej schopnosti vzdelávania, 

ktoré bude lepšie fungovať a väčšieho počtu kompetentných zamestnancov.  

V manažérskej literatúre sa koučing vníma ako proces, v ktorom manažéri 

prostredníctvom vhodne zvolených koučingových metód vedú koučovacie rozhovory 

so zámerom  dosiahnuť vytýčené ciele a maximálne využiť ľudský potenciál. Ide 

o všeobecnú praktiku, ktorá sa dá využiť v rôznych sektoroch riadenia. Vzhľadom na 

to, že cieľom koučingu je naplno využiť potenciál koučovaného bez ohľadu na typ 

riadenia vzniká obrovský priestor na jeho využitie aj vo verejnej sfére. Koučovanie sa 

totiž zameriava na to, kde sa koučovaný nachádza v súčasnosti a čo je ochotný urobiť 

preto, aby sa v budúcnosti dostal tam, kam chce.  

Našou snahou je poskytnúť ucelený pohľad na teoretické ponímanie koučingu a na 

výsledky aplikovania koučingu do praxe. Zameriavame sa na definovanie jednotlivých 

pojmov, vysvetľujeme spôsoby implementovania koučingových nástrojov a metód do 
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riadiacich procesov a ozrejmuje štruktúru vedenia koučovacieho rozhovoru. 

Poukazujeme na procesu koučovania, kde si klienti prehlbujú schopnosť učenia sa (z 

vlastných skúseností), zvyšujú svoju výkonnosť a zlepšujú kvalitu svojho života. 

Hovoríme o koučovacom rozhovore kde kouč vedie rozhovor, počúva a prispieva 

svojimi postrehmi a otázkami pričom koučovaný je ten čo rieši problém resp. výzvu 

a volí si vhodné riešenia.  

1. Teoretické východiská koučingu 

Koučing je veda, podobne ako poradenstvo, mentoring alebo psychológia, ktorou 

dokážeme ovplyvňovať, respektíve motivovať ľudské myslenie a zároveň správanie. 

Koučing je samostatná veda, ktorú je dôležité od ostatných vied odlíšiť. Kým 

mentoring, poradenstvo, konzulting či psychoterapia sa často opierajú o vedomosti, 

skúsenosti, zručnosti odborníka v danom odbore a analyzujú aj veci z minulosti, kouč 

pomáha pri stanovení dôležitých cieľov a ich dosiahnutí, pomáha nájsť samých seba, 

podporuje klientov ako nájsť riešenia, alebo alternatívy pre riešenie problémov. 

(Podaná, 2012)1 

1.1. História koučingu  

Koučing má svoje základy v športe. Za zakladateľa koučingu ako systematického 

zlepšovania výkonu na základe vopred určených nástrojov môžeme považovať 

Timothyho Gallweya – tenisového odborníka a učiteľa z Harvardu, ktorý sa začal 

zaoberať výučbou tenisu, neskôr tiež výučbou lyžovania, či golfu. Jeho kniha The Inner 

Game of Tennis bola absolútnou novinkou, ktorú dovtedy nepoznali a nepoužívali ani 

tréneri, ani športovci. Už v názve Inner, čo znamená vnútorný, je zrejmé, že jeho 

metóda sa orientuje na vnútorný stav človeka. Podľa jeho slov: „Stav našej mysle je 

oveľa silnejší súper, než ten na druhej strane dvorca.“ (Whitmore, 2014)2 

1.2. Koučing 

John Whitmore (2009) otec koučingu hovorí, že koučovanie uvoľňuje potenciál 

človeka a umožňuje mu maximalizovať jeho výkon.  Jeho podstatou je docieliť lepšie 

vnímanie reality a zvýšenie zodpovednosti. Vnímanie reality a zodpovednosť sú dva 

faktory, ktoré ovplyvňujú výkonnosť a spôsob myslenia Výraz „dostať z človeka to 

najlepšie“ a „ jeho skytý potenciál“ naznačuje, že v človeku sa skrýva niečo, čo je 

možné uvoľniť.  

V odbornej praxi môžeme rozoznať viacero prístupov ku koučingu. Ide napríklad 

o psychodynamický, gestalt, na riešenie orientovaný, či na človeka orientovaný prístup 

                                                           
1 Podaná, R. (2012). Koučování pro manažery: aneb Všichni mají potřebné zdroje pro své cíle. Praha: Grada 
Publishing.  
2 Whitmore, J. (2014). Koučování: Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování 
(3. vyd.). Praha: Management Press. 
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3(Cox, Bachkirova, Clutterbuck 2010). Ako hovorí (Prucha, 2010)koučing je 

sprevádzanie niekoho procesom učenia a rozvoja pomocou aktívneho počúvania a 

kladenia cielených otázok a pomoc nachádzať a rozvíjať riešenia4. Gallwey (2000)5, 

ktorý je považovaný za priekopníka v tejto oblasti, opisuje koučing ako umenie 

využívania konverzácie na vytvorenie prostredia, ktoré uľahčuje proces, ktorým sa 

človek posúva za svojimi cieľmi naplňujúcim spôsobom. 

Wilson (2007) dodáva, že koučing je proces, ktorý umožňuje ľuďom nájsť a realizovať 

riešenia, ktoré sú pre nich osobne najvhodnejšie6.  

1.3. Kouč a koučovaný 

Kouč je označenie pre človeka, ktorý vykonáva koučing. Aj keď koučovanie je v 

princípe pomerne jednoduchá práca (riadenie rozhovoru), nároky na vzdelanie a 

schopnosti kouča sú veľmi vysoké. Musí byť mimoriadne bystrý, pohotový, 

inteligentný a predovšetkým sám musí byť takpovediac v poriadku. Koučovaný je vo 

všeobecnosti jednotlivec, ktorý sa snaží s pomocou kouča rozvíjať svoje schopností 

a zručností, zvyšovať svoju vnútornú angažovanosť a zdokonaľovať sa. Koučovaní si 

viac uvedomujú svoje vlastné správanie ako dôsledok  procesu koučovania (Truijen a 

van Woerkom, 2008); uskutočňujú viac pozorovaní, majú väčší záujem a sú zvedaví 

na ich vlastný tréningový proces, objavujú nevyužitý potenciál, naučia sa riešiť svoje 

vlastné problémy vďaka ich zvýšenému sebavedomiu a rozšíreniu kompetencií7. 

Všetky vyššie uvedené zmeny v správaní a postojoch činia koučovaných pružnejšími, 

lepšie pripravenými na organizačné zmeny a teda vhodnejších pre rýchlo sa meniace 

požiadavky a potreby prostredia. 

1.4. Proces koučingu 

Proces koučingu definuje Jakubeczová ako postupnosť nasledovných krokov, 

a to: prvý krok, otázky, uvedomenie, čin, inovácia a cieľ. Prvý krok musí spraviť 

koučovaný. Prvým krokom je rozhodnutie dosiahnuť svoje ciele, rozhodnutie začať na 

sebe pracovať. Až potom prichádza kouč, ktorý kladie správne otázky. Správne a 

vhodný čas položené otázky nasmerujú koučovaného presne tam, kam sa klient chce 

dostať. Na konci sedenia zistí, že všetky riešenia mal v sebe. Kouč ich z neho len 

vydoloval – cielenými otázkami. Počas koučovacieho sedenia koučovaný niekoľkokrát 

zažije „aha“ efekt. Uvedomí si, že na jeho problémy sú riešenia a že situácie, ktoré sa 

zdali byť neriešiteľnými, sa zrazu dajú riešiť. A na to všetko príde on sám – len tým, že 

odpovedá na otázky kouča. Koučing nie je teoretizovanie. Ukazuje konkrétne kroky 

riešenia pre koučovaného. Cieľ bez činu zostáva len snom. Koučovaný odchádza z 

                                                           
3 Cox, Bachkirova, Clutterbuck, (2010): The complete handbook of coaching. London: SAGE. 
4 Prucha, J. (2010). Interkultúrni psychologie. Praha: Portál 
5 Gallwey, W. T. (2014). Inner game pro manažery: Tajemství vysoké pracovní výkonnosti (2. vyd.). Praha: 
Management Press.  
6 Wilson, C. (2007). Best Practice in Performance Coaching. London:AMAZON 
7 Truijen a van Woerkom, 2008. The pitfells of collegial coaching. Journal of Workplace learning, 20(5), 316-326 

https://www.amazon.co.uk/Best-Practice-Performance-Coaching-Professionals/dp/0749463546
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koučovacieho sedenia s presným návodom kedy čo má spraviť, aby svoj cieľ dosiahol. 

Počas koučingových sedení zrazu koučovaný zistí, že sa veci dajú riešiť aj iným 

spôsobom, ako ich zvládal doteraz. Vnáša do svojho konania inováciu, ktorá je ale v 

súlade s jeho hodnotami. Už po prvom koučovacom sedení sú hmatateľné výsledky. 

No k efektívnemu napredovaniu sa odporúča niekoľko stretnutí s koučom. Dlhodobá 

spolupráca koučovaného so svojim koučom dokáže ušetriť veľmi veľa času (mesiace, 

roky) a nevyčísliteľnú finančnú úsporu. Koučing sa môže využiť ak niekto chce 

dosiahnuť svoj cieľ8. 

1.5. Otázky v koučingu 

Suchý a Náhlovský definujú otázky ako nosný prvok úspešného koučingu. Bez 

kvalitných otázok nemôže byť koučing efektívny. Platí pravidlo, že otázku dávajme 

naraz len jednu. Nedávajme naraz viac otázok, pretože znemožňujeme koučovanému 

odpovedať na jednotlivé otázky, zamyslieť sa nad nimi.  Zároveň je veľmi dôležité, že 

otázkami nikdy nesúdi kouč koučovaného. Zároveň je dôležité spomenúť, že môže 

nastať situácia že otázky nestačia. Vtedy je potrebné zaradiť aj ostatné nástroje, ktoré 

môžu byť: príklady, poskytovanie psychickej podpory, príbehy - tieto metódy 

považujeme za rozšírenie uhlu pohľadu na svoj život pre klienta9. Whitmore rozdeľuje 

otázky na dva základné typy: tie, ktoré konverzáciu posúvajú ďalej- otvorené otázky. 

Otvorené otázky môžu byť napríklad: Kto? Čo? Kde? Kedy? Prečo? Ako? a tie, ktoré 

môžu konverzáciu blokovať- zatvorené otázky. K zatvoreným otázkam môžeme 

zaradiť: je? Existuje? Môže? Mal by? ... 10 

1.6. Rola manažéra 

Haslam (2011, s.XIX) odlučuje pojem líder - vodca od pojmov ako manažment, 

rozhodovanie a autorita. Vodcovstvo spájajú čisto so získaním sŕdc a mysle ľudí s 

ovládaním ich energie a vášní. Nevylučuje však prepojenosť manažmentu 

a vodcovstva. Mihok (2009, s.13) chápe vodcovstvo ako moc, pochopenie vedených 

ľudí a spája ho so schopnosťou inšpirovať. Takisto silne rozlišuje pojmy vodca 

a manažér. Jex (2002, s.267) má v zásade podobný názor a vodcovstvo chápe ako 

moc a schopnosť ovplyvňovať. Schopnosť ovplyvňovať správanie ostatných zároveň 

považuje za samotnú podstatu vedenia. Z pohľadu koučingu manažéri, ktorí sú sami 

koučovaní a používajú koučovacie zručnosti môžu udržať svojich kľúčových 

zamestnancov, poskytovať lepšie služby zákazníkom, zažiť vyššiu úroveň produktivity, 

morálku zamestnancov, výkon tímu, vytvoriť prostredie dôvery, ktorá podporuje vývoj 

a úspechy zamestnancov, odštartovať zvýšenú zapojenosť zamestnancov do 

prebiehajúcej iniciatívy rozvoja firmy a zlepšenie finančnej výkonnostiči samotný rast 

firmy a obchodné výsledky (Stýbloa kol., 2006).Úspešní „koučovia“ napomáhajú 

                                                           
8 http://www.jakubeczova.sk/produkty-sluzby/koucing/co-je-koucing 
9 Suchý, J., & Náhlovský P. (2012). Životní koučování a sevekoučování: Klíč k pozitivním změnám a osobní 
spokojenosti. Praha: Grada Publishing.  
10 Whitmore, J. (2014). Koučování: Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního 
koučování (3. vyd.). Praha: Management Press. 

http://www.jakubeczova.sk/produkty-sluzby/koucing/co-je-koucing
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koučovaným hľadať kreatívne prístupy, spôsoby uspokojovania potrieb svojich 

zamestnancov, kolegov, klientov a firmy, pričom sami nestrácajú zo zretele vlastné 

túžby a ambície. Efektívne koučovanie musí byť podľa Crkalovej, Riethofa (2007) 
11založené na poctivom plánovaní a zaznamenávaní jednotlivých koučovacích 

rozhovorov, preto by mal kouč vedieť plánovať, udržať štruktúru koučovacieho 

rozhovoru, pripraviť sa na rozhovor, zaznamenávať si poznámky a rozhovor 

vyhodnotiť. 

1.7. Metódy koučovania  

Na to , aby bol koučing efektívny je potrebné, aby kouč spoznal svojho klienta 

formou kladenia správnych otázok a vytýčil efektívnu metódu, ktorá dovedie 

koučovaného do vytýčeného cieľa. Pri práci kouča je možné a v určitých prípadoch je 

žiaduce používať rôzne pomocné testy, akými môžu byť: test temperamentu, test 

osobnosti, motivačnej orientácie, test emočnej inteligencie a podobne. Tieto testy 

môžu byť rôzne, každý kouč ich môže používať podľa svojich možnosti, vzdelania a 

vedomosti. Taktiež jednou z fungujúcich činností napríklad test GPOP, alebo MBTI. 

Tieto testy dokážu ušetriť čas aj energiu, ktorú by kouč a koučovaný zisťovali pre 

získanie základných informácií o prejavoch správania koučovanej osoby. Najčastejšie 

a najefektívnejšie metódy koučingu podľa Suchého a Náhlovského sú: Premostenie, 

Poučenie, Prerámovanie, Kontrolný panel, Nahliadnutie pod povrch a Kolo 

rovnováhy12. 

1.7.1. Premostenie  

Táto metóda pracuje s vnímaním ľudí, okolností situácie v optike dobre alebo 

zle. Ak je klient naladený na vnímanie zlého, tak sa sústredí na všetko zle. Napríklad : 

moja kolegyňa je zlá... , ak predpokladáme, že 90% percent zlých vlastností, skúsme 

sa sústrediť na tých 10% dobrých vlastností, ktoré možno má.  

Ako v nej vieme tieto dobré vlastnosti posilniť? Ako jej vieme pomôcť byť dobrým?  

Musíme pritom dodržiavať empatiu, toleranciu, porozumenie a nemôžeme na klienta 

tlačiť. Neverbálny prejav by nemal byť oprava a hnev, ale skôr zamyslenie sa nad 

vecou.  

1.7.2. Poučenie  

Skúsení koučovania (Suchý, Náhlovský, 2012) hovoria o tom, že ľudia sa nevedia 

poučiť zo svojich životných skúsenosti. Keď sa udeje niečo dobré, máme tendenciu 

pripisovať úspech iba sebe a zmocní sa nás nezdravé sebavedomie. Keď sa stane niečo 

                                                           
11 Crkalová, A.a Riethof, N. (2007). Jak zefektívniť prácu v tíme, Praha: GRADA 
12 Suchý, J., & Náhlovský P. (2012). Životní koučování a sevekoučování: Klíč k pozitivním změnám a osobní 
spokojenosti. Praha: Grada Publishing.  
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nepríjemné, pripisujeme vinu druhým ľuďom, alebo okolnostiam. Hlave nie sebe. Máme 

tendenciu sa vyhovárať. Je veľmi vzácna vlastnosť, ak si niekto dokáže priznať vlastné 

zavinenie. Nevnímame dobré stránky neúspechu a zlé stránky úspechu. Sústreďujeme sa 

len na to druhé a tým pádom sa nepoučíme, nevnímame situácie komplexne.  

1.7.3. Prerámovanie  

Suchý a Náhlovský (2012) opisujú situáciu: mám originál vzácneho obrazu, ktorý 

„nie je celkom ono“ Problém môže byť v tom, že rám, v ktorom je obraz zarámovaný, nie je 

ten najlepší a obraz nevynikne. Práve naopak, stráca na kráse. Jednotlivé obrazy môžeme 

dávať do rôznych rámov, tak ako realitu môžeme dávať do rôznych rámov- a bude pôsobiť 

úplne inak. Prerámovanie je schopnosť pozerať sa na životné situácie úplne inak, než sme 

sa pozerali doteraz. Keď máme pocit, že sme obeťou situácie ako postihnutý účastník- 

dávame tomu určitý rám. V tomto prípade má nad nami realita prevahu. 

1.7.4. Kontrolný panel  

Suchý a Náhlovský (2012) hovoria, že sa na seba a na naše životné situácie 

môžeme pozerať dvoma spôsobmi. Staticky, ako na aktuálny stav, ktorý nás v danej chvíli 

trápi alebo dynamicky- ako na aktuálny pocitový vývoj. Keď sme „na tom dobre“, nemáme 

dôvod skúmať trend vývoja avšak ak sme zavalený problémami, dá sa povedať že nič iného 

nevidíme, nepočujeme. Zúžený pohľad nám samozrejme neprospieva, pretože zabraňuje 

mať nadhľad, respektíve vidieť východisko z problémovej situácie. Je veľmi užitočné vytvoriť 

takzvaný kontrolný panel, ktorý by zachytil rôzne aspekty kvality života a takej forme v akej 

ich človek prežíva vo svojom vnútri. Táto metóda koučingu je veľmi dôležitá z dôvodu, aby 

jedinec nevidel svoje problémy izolovane, ale aby ich dokázal vložiť do kontextu svojho 

života a začať vnímať veci vo vývoju.  

 

Obrázok č.1 Kontrolný panel13 

                                                           
13 Suchý, J., & Náhlovský P. (2012). Životní koučování a sevekoučování: Klíč k pozitivním změnám a osobní 
spokojenosti. Praha: Grada Publishing.  
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1.7.5 Nahliadnutie pod povrch  

Túto techniku je veľmi dobré použiť, keď sa potrebujeme dopracovať k dôvodu, 

prečo niečo nefunguje. Keď sme veľmi vtiahnutí do problému a snažíme sa ho riešiť 

na vedomej úrovni, ale nevidíme nič iné, iba problém, nemusíme nikam dospieť. 

Ako primárny krok je potrebné upokojiť seba aj klienta. ako druhý krok pre techniku 

prieniku sa pod povrch popisuje získanie objektívneho popisu situácie. Aktívnym 

počúvaním vieme rozpoznať čo sú naozaj fakty. V treťom kroku formujeme hypotézy. 

Veľmi dôležité je, aby sa kouč nestotožnil so žiadnou hypotézou, inak by si nemohol 

udržať odstup. Ako štvrtý bod Suchý a Náhlovský (2012) uvádzajú potvrdzovanie 

hypotéz. Z pracovných hypotéz vyplynú potrebné informácie. Priraďovaním informácií 

k jednotlivým hypotézam sa veľmi pravdepodobne začne niektorá hypotéza javiť ako 

najpravdepodobnejšia.  

1.7.6. Kolo rovnováhy  

Kolo rovnováhy je efektívna metóda koučingu pre definovanie cieľov.  Pri tejto 

metóde je potrebné, aby si koučovaný definoval svoj cieľ. Najprv dlhodobý, potom 

krátkodobý. Nástroj Podaná odporúča použiť napríklad pri rozhodovaní medzi 

viacerými možnosťami. Veľkou výhodou metódy je názornosť, vizuálnosť, prehľadnosť 

myšlienok. Kouč alebo koučovaný nakreslí kruh, ktorý rozdelí na 4 až 8 častí, graf ako 

koláč. Kouč vyzve koučovaného aby pomenoval jednotlivé činnosti súvisiace s cieľom.    

 

Obrázok č.1 Kolo rovnováhy14 

Nasleduje analýza súčasného stavu. Kouč využíva škálovaniu metódu, od 1 do 

10, keď 1 znamená absolútnu nespokojnosť a 10 znamená ideálny stav danej oblasti. 

Potom nasleduje hodnotenie grafu/koláča. Kouč nechá premýšľať koučovaného a 

                                                           
14 Suchý, J., & Náhlovský P. (2012). Životní koučování a sevekoučování: Klíč k pozitivním změnám a osobní 
spokojenosti. Praha: Grada Publishing.  
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podporuje jeho premýšľanie otázkami, čo vidíte? , čo cítite? , ako to na Vás pôsobí? 

Zároveň kouč vyzve koučovaného na výber jednej oblasti, pričom sa predpokladá, že 

ak sa zefektívni jedna oblasť, zefektívni sa celý proces.“ Piaty krok zaznamenáva 

premýšľanie koučovaného aby definoval kam sa vlastne snažíme dostať. Ideálne je na 

záver napísať akčný plán - Čo urobí klient preto, aby sa dostal vyššie na priečke 

spokojnosti v danej oblasti. Akčný plán má byť zrozumiteľný, kedy tam budem, odkiaľ 

budem vedieť že tam som a dokedy tam budem15. 

2. Koučing v praxi 

Literatúra z praktických výstupov a skúseností stále prevyšuje výstupy z 

akademickej sféry oveľa rýchlejším tempom, hlavne z dôvodu že koučovanie v praxi 

je priamo naviazané na nutnosť prísnejšie vykonanej práce.16 (Felman & Lankau, 

2005). 

Externé indikátory výkonu  

Podľa výskumu ICF (2016)17 sa zistilo, že až 70% koučovaných zaznamenalo 

zlepšenie pracovného výkonu, v 61% prípadoch sa zlepšil pracovný manažment, 57% 

respondentov si zlepšilo time manažment a 51% koučovaných zaznamenalo zvýšenie 

efektivity pri práci v tíme.  Z uvedeného vyplýva, že profesionálny koučing 

maximalizuje potenciál u jedinca a tak otvára latentné zdroje produktivity. 

 

Graf č.1 ICF výskum externých indikátorov výkonu18 

Interné indikátory úspechu  

Pri výskume „tzv“ miery pozitivizmu boli zaznamenané nasledujúce výsledky 

(ICF 2016)19: 80 % koučovaných si zlepšilo sebavedomie, 73% si zlepšilo vzťahy, 72% 

respondentov si vylepšilo komunikačné zručnosti a 67% si dokázalo zlepšiť rovnováhu 

                                                           
15 Suchý, J., & Náhlovský P. (2012). Životní koučování a sevekoučování: Klíč k pozitivním změnám a osobní 
spokojenosti. Praha: Grada Publishing.  
16 Felman & Lankau (2005): A Review and Agenda for Future Research, SAGE journal 
17 https://coachfederation.org/research 
18 Suchý, J., & Náhlovský P. (2012). Životní koučování a sevekoučování: Klíč k pozitivním změnám a osobní 
spokojenosti. Praha: Grada Publishing.  
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medzi prácou a osobným životom a taktiež bolo zaznamenané zlepšenie sebavedomia 

u zamestnancov, ktorí čelia výzvam pri plnení organizačných požiadaviek. 

 

Graf č.1 ICF výskum „tzv“ miery pozitivizmu koučingu 

Taktiež výsledky štúdie Manchester ConsultingGroup ukazujú na dôležitosť 

využívania koučingu v manažmente. Návratnosť investícií do koučingu (ROI) je takmer 

600%. Koučing tiež ukázal 77% zlepšenie vzťahov, 67% tímovej práce, 91% zlepšenie 

spokojnosti v práci a 40% zlepšenie v kvalite.  

2.1. Benefity koučingu 

Profesionálny koučing podľa ICF (2016)20 prináša mnoho benefitov ako nové 

perspektívy na osobné výzvy, vylepšené rozhodovacie schopnosti, zlepšenie 

medziľudských vzťahov a zvýšenie sebavedomia. Jednotlivci, ktorí sa odovzdali do rúk 

koučom môžu očakávať viditeľné zlepšenie produktivity práce, spokojnosť s prácou 

a životom a dosiahnutie stanovených cieľov.  

Koučovanie vytvára učenie a zrozumiteľnosť pre ďalšie aktivity so záväzkom merania 

výsledkov. Väčšina spoločností podľa prieskumu (86%) sa vyjadrila, že minimálne sa 

ich investícia vrátila. V skutočnosti všetky spoločnosti a jednotlivci, ktorí si najali kouča 

sú spokojní. 

  

Graf č.3: ICF prieskum benefitov koučingu21 

                                                           
20 ttps://coachfederation.org/research 
21 ttps://coachfederation.org/research 
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Záver 

V tejto práci sme sa na základe teoretických poznatkov pokúsili priblížiť oblasť 

koučingu so zameraním na  teoretické poznatky a praktické vyhodnotenia.   

Z uvedenej teoretickej a praktickej analýzy, môžeme konštatovať, že koučovanie je 

jednou z kľúčových zložiek manažmentu. Prostredníctvom koučingu dochádza 

k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu naplneniu stanovených cieľov a využívaniu 

ľudského potenciálu. Vzhľadom na univerzálnosť využitia koučingu v rôznych 

oblastiach riadenia si dovoľujeme konštatovať, žeby bol pozitívnym prínosom vo 

verejnej sfére.  
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MOTIVÁCIA K VÝKONU PRÁCE U MANAŽÉROV 

ORGANIZÁCIÍ VEREJNEJ SPRÁVY 

WORK MOTIVATION MANAGERS OF PUBLIC 

ADMINISTRATION 

Stanislava Minárová 

Abstract: 

The paper deals with motivation to work with elected and appointed managers 

operating in public administration organizations. The aim of the contribution is to 

identify the reasons for motivation to work with the prefects of district authorities and 

mayors of municipal and local authorities. A self-questionnaire was used to collect data 

using which the work patterns of respondents were surveyed. The sample was made 

up of 49 respondents. 

Key words: motivation, public administration, manager 

Úvod 

S nástupom moderných metód riadenia verejnej správy je základnou požiadavkou 

efektívnosť fungovania organizácií verejnej správy. O efektívnosti je možno hovoriť ako 

o základom ekonomickom ukazovateli hospodárenia organizácie v rámci transformačného 

procesu. Jedným zo základných zdrojov (vstupov) transformačného procesu sú ľudia, od 

ktorých sa očakáva výkon a ochota rozvíjať výkonnosť. Základom pre výkon zamestnancov 

je ich kompetentnosť, podpora organizácie ale najmä ich motivácia vykonávať prácu 

obzvlášť vo verejnom sektore. 

1. Teoretické východiská 

 

V literatúre sa možno stretnúť s viacerými definíciami motivácie. Kollárik1  vo svojej 

definícií vychádza z dynamickosti javu a uvádza, že: "motivácia vyjadruje dynamickú zložku 

osobnosti a motívy sa považujú za príčinu konania, zdroje správania sa ľudí i sociálnych 

skupín"  (s. 101). Dynamickú zložku osobnosti Pool a Pool2 vnímajú ako proces 

determinovaný podnetmi. Tento proces určuje smer, vytrvalosť a intenzitu činnosti a 

správania človeka. 

                                                           
1 KOLLÁRIK, T. 2002. Sociálna psychologia práce. Bratislava: UK. s. 190. 2002. ISBN 80-85943-57-3 
2 POOL S. a B. POOL, 2007. A management development model: measuring organizational commitment and its 
impact on job satisfaction among executives in a learning organization. J. Manag. Dev. Vol. 26, pp. 353-369 
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Kravčáková3 na základe komparácií definícií uvádza, že „motivácia je intrapsychický 

proces vyjadrujúci dôvody správania sa a konania človeka v subjektívne hodnotenej situácii, 

kedy usiluje o dosiahnutie cieľa, vyhnutie sa diskomfortu, resp. uspokojuje pociťovaný 

nedostatok prameniaci z neuspokojených potrieb, návykov, záujmov, hodnôt a ideálov“. 

Bolo preukázané, že pracovná motivácia zamestnancov má vplyv na pracovný výkon a 

vysoko motivovaní zamestnanci sa môžu výrazne podieľať na zvyšovaní produktivity 

organizácie.4 

Šuteková5 uvádza, že pracovná motivácia je ovplyvnená množstvom faktorov, 

predovšetkým sociálno-demografickými a osobnostnými charakteristikami, pracovnými 

charakteristikami a organizáciou.  

Motív. Základným prvkom motivačného procesu je podnet – motív. Všeobecne sa pod 

motívom rozumie vnútorný podnet, ktorý po aktivovaní navodzuje proces motivácie. 

Provazník a Komárková6 definujú motív ako psychologickú príčinu činnosti, určujúcu smer 

činnosti, jej intenzitu a perzistenciu (vytrvalosť). Medzi základné pracovné motívy patria 

obsah práce (zaujímavosť, samostatnosť, právomoc, zodpovednosť), autonómia pri výkone 

práce, dosiahnutie pocitu úspechu a spokojnosti z práce, ktorá je významná pre 

organizáciu, finančná odmena (výška, štruktúra, spravodlivosť), kariéra, interpersonálne 

vzťahy, štýl vedenia manažéra, zdravé pracovné prostredie a pracovné podmienky.7 

Cez konštrukt Public Service Motivation (PSM) je možné diagnostikovať, ktoré 

z motívov motivujú zamestnancov vo verejnej službe. Konštrukt je definovaný ako 

predispozície jednotlivca na reagovanie na stimuly vo verejných inštitúciách alebo 

organizáciách.8  

Autori v rámci PSM rozdelili tiež motívy pre prácu vo verejnej službe do troch kategórií: 

racionálne, normatívne a afektívne. Racionálne motívy smerujú jedinca konať pre 

maximalizáciu vlastného úžitku. Normatívne motívy zahŕňajú kontext lojality voči vládnym 

subjektom, povinnosť a spravodlivosť. Afektívne motívy predstavujú záujem o veci verejné, 

ktorý plynie z úprimného presvedčenia o ich sociálnom význame.9  

                                                           
3 KRAVČÁKOVÁ G. a kol. 2013. Organizačné správanie. 1. vyd. Košice: UPJŠ v Košiciach. 192 s. ISBN 978-80-
8152-214-7. 
4 POTKÁNY, M. 2009. The methodology of creation of basic budgets types in commercial enterprice at the furniture 
sales. Acta Facultatis Xylologiae Zvolen. Vol. 51(2). pp. 105−119. ISSN 1336-3824 
5 ŠUTEKOVÁ, H. 2012. Analýza motivačných preferencií zamestnancov vo vybranom podniku. Acta Academica 
Karviniensia. 2012, (3), pp. 151−160, ISSN: 1212-415X 
6 PROVAZNÍK, V. a R. KOMÁRKOVÁ, 1996. Motivace pracovního jednání. 1. vyd. Praha: Vysoká škola 

ekonomická v Praze, 1996. 210 s. ISBN 80-7079-283-3 
7 KRAVČÁKOVÁ G. a kol. 2013. Organizačné správanie. 1. vyd. Košice: UPJŠ v Košiciach. 192 s. ISBN 978-80-
8152-214-7. 
8 PERRY, J. L. a L. R. WISE, 1990. The Motivational Bases of Public Service. Public Administration Review. Vol. 

50(3) pp. 367–373 
9 MESÁROŠOVÁ, M. 2004. Motivácia verejnej služby a komunikácia študentov verejnej správy. Podniková 
ekonomika a manažment. Brno: Masarykova univerzita v Brne, s. 240-247. 
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Motivácia vo verejnej správe. Štúdia Ryana a Deciho10 preukázala, že zamestnanci 

verejnej správy majú iné motívy ako zamestnanci súkromného sektora. Zamestnanci 

verejnej správy sú viac naklonení ignorovať vonkajšie stimuly, ako sú plat a iné odmeny, ale 

viac ich motivujú hodnoty charakteristík pracovných miest podľa Hackamana a Oldham. Su 

a Bozeman11 skúmali motívy u manažérov organizácií verejného sektora a vo svojom 

výskume zistili, že vysoko motivovaní manažéri preferujú kariéru a rozvoj, pričom 

bezpečnosť práce, výška platu a vhodné pracovné prostredie nevplýva na motivovanosť 

manažérov organizácií verejného sektora.  

Vymedzenie motívov pre prácu vo verejnej službe súvisí s predpokladom, že miera 

motivácie determinuje hľadanie si práce vo verejných organizáciách a je v pozitívnom 

vzťahu s výkonom jedinca a dosahovaním cieľov organizácie. Rozdiely medzi súkromnými 

a verejnými organizáciami sú nepochybné. Preto aj miera motivácie a motívy sú u týchto 

zamestnancov iné. Avšak odlišnosť organizácií môže byť výrazná aj v rámci jedného 

sektora. Verejná správa sa skladá z pilierov, ktoré sa od seba odlišujú. V rámci štátnej 

správy pôsobia menovaní manažéri (prednosta, vedúci) a je pre ňu charakteristický systém 

nadriadenosti a podriadenosti s prísnym priradením kompetencií na úrovniach riadenia. 

V rámci samosprávy pôsobia volení manažéri (primátor, starosta) vo vzťahu 

k zamestnancom úradu. Pre tieto typy orgánov v rámci verejnej správy je charakteristické 

zákonné pridelenie kompetencií s väčšou rozhodovacou právomocou o spôsobe ich 

výkonu.12 Na základe týchto rozdielov je možné sa domnievať, že zamestnanci organizácií 

štátnej správy a samosprávy, zvlášť v riadiacich pozíciách, budú mať rôzne motívy k výkonu 

svojej práce. 

Zo spomenutého vyplýva nasledujúca výskumná otázka: “Aké sú motívy výkonu 

práce u manažérov vo verejnej správe?” 

Cieľom príspevku je identifikovať motívy k výkonu práce u prednostov okresných 

úradov a primátorov mestských a miestnych úradov. 

2. Metodológia 

 

Metóda. Na zber údajov bola použitá metóda dotazníka. Dotazník obsahoval 5 

otázok. Jednotlivé otázky sa týkali pracovnej motivácie. Respondenti odpovedali do akej 

miery súhlasia s dôvodom, pre ktorý pracujú – peniaze, kontakt s ľuďmi, možnosti 

sebarealizácie, zaujímavosť práce, zdokonaľovanie svojich schopností. Respondenti na 

jednotlivé výroky odpovedali vyznačením hodnoty na likertovej 6 - bodovej škále od 1 - silne 

nesúhlasím do 6 - silne súhlasím. Skóre hodnoty celkovej miery motivácie a čiastkových 

                                                           
10 RYAN, R. M. a E. L. DECI, 2000. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. 
Contemporary Educational Psychology. Vol. 25(1), pp. 54–67 
11 SU, X. a B. BOZEMAN, 2009. Do Expectations Meet Aspirations? The Relation of Public Managers Job Choice 
Motives to Job Satisfaction. International Review of Public Administration. Vol. 14:1, pp. 1-9. 
12 PAPCUNOVÁ, V. a I. GECÍKOVÁ, 2011. Základy verejnej správy. Bratislava: IAM, 2011, 166 s. ISBN 978-80-
970802-0-4. 
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motívov bolo dané aritmetickým priemerom položiek. Na základe mediánovej hodnoty skóre 

je možné identifikovať nízku a vysokú mieru celkovej motivácie (motivovaný – 

nemotivovaný).  

Záverečná časť dotazníka obsahovala otvorené a uzavreté otázky týkajúce sa 

sociálno-demografických premenných – vek, pohlavie, vzdelanie, prax, pracovné zaradenie 

a pracovnú oblasť. 

Dizajn výskumu. Výskum bol uskutočnený v mesiacoch jún až september 2017. 

Na začiatku realizácie výskumu boli elektronicky oslovené všetky mestské, miestne 

a okresné úrady pôsobiace v rámci Slovenskej republiky. Primátorom a prednostom 

mestských úradov (140 SR; 22 Košice; 17 Bratislava) a prednostom okresných úradov (72 

SR) boli elektronicky zaslané informácie obsahujúce odôvodnenie realizácie výskumu, 

výskumné postupy, použitie získaných dát a žiadosť o vyjadrenie súhlasu k realizácií 

výskumu v organizácií. Súhlas s vykonaním dotazníkového výskumu na mestských 

úradoch vyslovilo 28 mestských úradov (15,65 %), z celkového počtu 179 mestských 

a miestnych úradov. Z celkového počtu 72 okresných úradov v rámci Slovenskej republiky, 

súhlas s participáciou na výskume vyslovilo 36 (50 %).  

Štatistické spracovanie. Získané údaje boli spracované a hypotéza overovaná na 

základe deskriptívnej štatistiky (medián, aritmetický priemer, štandardná odchýlka a i.) a 

rozdielovej štatistiky pre testovanie rozdielov medzi dvoma nezávislými výbermi 

neparametrický Mann-Whitney U – test. 

Výskumná vzorka. Výskumná vzorka bola vyberaná trsovým výberom 

z organizácií verejnej správy. Celková návratnosť bola 39, 01 %. Do výskumu bolo 

zaradených 49 úplne vyplnených dotazníkov. 

Tab. 1  Popis výskumnej vzorky z hľadiska pracovného zaradenia 

 

 

 

Vzorka bola tvorená 49 respondentmi (Tab. 1). Z oblasti štátnej správy vzorku 

tvorilo 26 prednostov okresných úradov, z oblasti samosprávy vzorku tvorilo 23 

primátorov miest a mestských častí pôsobiacich v rámci Slovenskej republiky.  

Výskumu sa zúčastnilo 23 primátorov miest Slovenskej republiky patriacich do 

oblasti organizácií samosprávy (Tab. 2). Necelú tretinu primátorov zúčastnených na 

výskume tvorili ženy a 70 % muži. Vek primátorov miest sa pohyboval v intervale od 

25 do 61 rokov, priemerný vek bol 46,78 rokov. Viac ako 90 % primátorov miest má 

ukončené vysokoškolské vzdelanie. Prax primátorov miest sa pohybuje v rozmedzí do 

1 roka do 30 rokov, pričom priemerná dĺžka praxe u primátorov miest je 12,95 roka.  

Premenná Počet % 

Štátna správa Prednosta 26 53,06 

Samospráva Primátor 23 46,94 

Spolu 49 100 
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Výskumu sa zúčastnilo 26 prednostov okresných úradov, z toho 92 % tvoria 

muži a necelých 8 % ženy. Priemerný vek prednostov je 38,38 rokov, pričom najmladší 

prednosta okresného úradu má 25 rokov a najstarší prednosta má 58 rokov. Iba dvaja 

z prednostov nemajú ukončené vysokoškolské vzdelanie. Priemerná dĺžka praxe 

prednostov je 8,94 roka. Dĺžka praxe prednostov sa pohybuje od 1 roka do 41 rokov.  

Tab. 2 Popis socio-demografických premenných u primátorov a prednostov 

Premenná Primátori Prednostovia 

Počet % Počet % 

Pohlavie Muži 16 69,56% 24 92,30% 

Ženy 7 30,44% 2 7,70% 

Vek do 30 rokov 3 13,04% 6 23,07% 

od 31 do 40 rokov 2 8,70% 8 30,80% 

od 41 do 50 rokov 8 34,78% 10 46,13% 

od 51 do 60 rokov 9 39,13% 2 7,70% 

od 61 rokov 1 4,35% - - 

Vzdelanie stredoškolské 2 8,70% 2 7,70% 

vysokoškolské  21 91,30% 24 92,30% 

Prax do 10 rokov 13 56,52% 19 73,07% 

od 11 do 20 rokov 4 17,40% 5 19,23% 

od 21 do 30 rokov 6 26,08% 2 7,70% 

Spolu 23 100 % 26 100 % 

 

3. Výsledky 

 

Cieľom príspevku bolo identifikovať motívy k výkonu práce u prednostov okresných 

úradov a primátorov mestských a miestnych úradov. 

Zisťovaná bola celková miera pracovnej motivácie u manažérov organizácií štátnej 

správy a samosprávy na miestnej úrovni. Pracovná motivácia bola zisťovaná cez 

potenciálne motívy k výkonu práce tvorené dôvodmi, pre ktoré manažéri vykonávajú svoju 

prácu - peniaze, kontakt s ľuďmi, možnosti sebarealizácie, zaujímavosť práce, 

zdokonaľovanie svojich schopností.  

Nasledujúce tabuľky (tab. 3 a tab. 4) prezentujú celkovú mieru pracovnej motivácie 

a motívy k výkonu práce u primátorov miest a mestských častí a prednostov okresných 

úradov. 

Na základe mediánovej hodnoty (3,5) priemernej miery celkovej motivácie je možné 

konštatovať, že respondenti sú motivovaní k výkonu svojej práce. Vyššiu priemernú mieru 

pracovnej motivácie vykazujú prednostovia okresných úradov, aj napriek tomu, že ich 

možnosti výkonu práce sú výrazne ohraničené právnou úpravou. Primátori miest vykazujú 

o niečo nižšiu priemernú mieru pracovnej motivácie.  
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Z respondentov, ktorí sú tvorení primátormi miest a mestských častí je motivovaných  

82,60 %.  

Tab. 3 Miera pracovnej motivácie u primátorov miest a mestských častí 

Motívy Priemerná 
miera 

Motivovaný Nemotivovaný 

n % n % 

Peniaze 3,6 12 52,17 11 47,82 

Kontakt 4,3 16 69,56 7 30,43 

Sebarealizácia 4,43 18 78,26 5 21,74 

Zaujímavosť práce 4,43 18 78,26 5 21,74 

Schopnosti 4,43 16 69,56 7 30,43 

Celková miera motivácie 4,24 19 82,60 4 17,40 

 

Tab. 4  Miera pracovnej motivácie u prednostov okresných úradov 

Motívy Priemerná 
miera 

Motivovaný Nemotivovaný 

n % n % 

Peniaze 4,07 18 69,23 8 30,77 

Kontakt 4,53 19 73,07 5 26,93 

Sebarealizácia 4,53 22 84,61 4 15,39 

Zaujímavosť práce 4,76 23 88,46 3 11,54 

Schopnosti 4,96 24 92,30 2 7,70 

Celková miera motivácie 4,50 25 96,15 1 3,85 

 

Motivovaní zamestnanci by mali byť charakteristicky tým, že pracujú 

energickejšie a vysoko sústredene. Podľa Bláhy et al.13 motivovaní zamestnanci 

uprednostňujú svoje individuálne ciele pred cieľmi organizácie, v ktorej pracujú. Toto 

tvrdenie je neprípustné u manažérov v organizáciách verejnej správy. Súkromný 

záujem a individuálny cieľ by nemal byť uprednostňovaný pred verejným záujmom a 

cieľmi organizácie pôsobiacej vo verejnej správe.  

Respondentov z hľadiska priemernej miery čiastkovej motivácie, najmenej 

motivujú peniaze, ktoré dostávajú ako plat, za výkon svojej práce. Pričom v oblasti 

samosprávy, vykazuje tento motív o niečo nižšiu mieru. V rámci verejnej správy je 

výška platu primátora aj prednostu okresného úradu daná zákonným ustanovením. 

Výkonová nadstavba k platu je schvaľovaná orgánom a jej výška nie vždy musí 

závisieť od výkonu manažéra. Aj toto môže byť dôvodom, prečo plat nie je najväčším 

motívom k výkonu práce vo verejnej správe.  

                                                           
13 BLÁHA, J. et. al., 2016. Řízení lidských zdroju. Nové trendy. Praha: Management Press, 2016. s. 428. ISBN 978-
80-7261-430-1. 
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Na jednotlivcov pracujúcich v oblasti verejnej správy sú kladené viaceré 

požiadavky, ako napríklad vysoký stupeň odbornosti, znalosť príslušnej legislatívy 

alebo požadovaná úroveň sociálnej a emocionálnej inteligencie (Mitaľ 2017)14. 

Z hľadiska priemernej miery čiastkovej pracovnej motivácie sú práve schopnosti 

najdôležitejším motívom výkonu práce u prednostov okresných úradov. Tento motív, 

je u primátorov miest a mestských častí rovnako dôležitý ako možnosti sebarealizácie 

a zaujímavosť práce. Rozvoj schopností a ich využitie pri výkone práce pôsobí 

motivačne na respondentov. Je možné predpokladať, že využitie schopností je 

významným motívom hlavne pri rozhodovaní o vykonávaní práce (kandidatúra) 

v samospráve a štátnej správe. 

Štatisticky boli overované rozdiely v motívoch u primátorov miest a mestských 

častí a u prednostov okresných úradov. Výsledok štatistického testovania cez 

neparametrický Mann-Whitneyho U-test prezentuje nasledujúca tabuľka (tab. 5). 

Tab. 5 Neparametrický Mann-Whitney U-test 

Premenná U Standardized Test Statistics p Prednosta Primátor 

Motivácia 292,5 -0,132 0,895 25,25 24,72 

 

 Na základe štatistického testovania je možné konštatovať, že neexistujú 

štatisticky významné rozdiely v motívoch k výkonu práce medzi prednostami 

okresných úradov a primátormi mestských a miestnych úradov.  

Je možné konštatovať, že motívy k vykonávaniu práce u respondentov nie sú 

ovplyvňované tým, v akom pilieri verejnej správy vykonávajú svoju prácu.  

Záver 

Cieľom príspevku bolo identifikovať motívy k výkonu práce u prednostov 

okresných úradov a primátorov mestských a miestnych úradov. Predpoklad 

o rozdielnych motívoch sa štatisticky nepotvrdil.  

Zamestnanec verejnej správy vykonáva činnosti rutinného charakteru, má presne 

určené postupy na ich vykonávanie a disponuje takými nástrojmi, ktoré by mu mali 

pomáhať tieto činnosti efektívne a kvalitne vykonávať. Aj v organizáciách verejnej 

správy vykonávajú požadované činnosti jednotliví zamestnanci z pohľadu efektívnosti 

a kvality rôzne. Rôznorodosť vyplýva nielen z osobnostných charakteristík jednotlivých 

                                                           
14 MITAĽ, O. 2017. Profesijno-etické kvality zamestnancov územnej samosprávy. Verejná správa a spoločnosť, 
roč. XVIII, č. 2/2017, s. 67 – 90. ISSN 1335-7182 



Sociálno-ekonomická sekcia  

229 
 

zamestnancov ale aj z preferovania konkrétnych stimulačných a motivačných 

zdrojov.15 

Je možné konštatovať, že väčší vplyv na motiváciu, ako predpokladu 

požadovaného výkonu, majú osobnostné premenné a organizačné premenné, bez 

ohľadu na to, v akej organizácií zamestnanec pracuje.  
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