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Slovo na úvod 
 
Dňa 15. novembra 2018 sa v priestoroch Fakulty verejnej správy 

Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach konala medzinárodná vedecká konferencia 
„Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte“. Vedeckým 
podujatím, ktorého sa zúčastnilo viac ako 60 odborníkov z domácich i 
zahraničných vysokých škôl a fakúlt, ale aj predstaviteľov rôznych inštitúcií z 
prostredia verejnej správy, si Fakulta verejnej správy pripomenula 20. výročie 
svojho vzniku.  

Prvá časť konferencie prebiehala v rámci plenárneho zasadnutia, druhá 
pokračovala rokovaním v štyroch sekciách, ktorých názvy sa zhodujú s 
prioritnou vedeckou orientáciou jednotlivých katedier fakulty. Na plenárnom 
zasadnutí, ako aj v odborných sekciách odznelo veľa obsahovo kvalitných a 
podnetných vystúpení, ktoré nesporne prispejú k ďalšiemu rozvíjaniu teórie 
verejnej správy – všeobecne, a k rozvíjaniu čiastkových vedeckých tém 
riešených katedrami fakulty – zvlášť.  Vedeckú konferenciu sprevádzal 
pracovný charakter, kultivované vedecké a odborné prostredie, v jeho rámci 
nespočetné diskusie účastníkov viažuce sa k aktuálnym otázkam a problémom 
verejnej správy, ale aj formulovaniu návrhov na ďalšiu možnú spoluprácu v 
oblasti vedy a vzdelania.  

Fakulta vydáva z vedeckej konferencie recenzovaný vedecký zborník, 
ktorý bude mať dve časti, vzhľadom na veľký počet aktívnych účastníkov. V 
prvej časti sú zahrnuté tri vystúpenia z plenárneho zasadnutia korešpondujúce s 
obsahom príspevkov, ktoré odzneli v rámci rokovania sekcií garantovaných 
Katedrou verejnej politiky a teórie verejnej správy a Katedrou verejnoprávnych 
disciplín. V druhej časti sú dve vystúpenia z plenárneho zasadnutia, ktoré 
obsahovo súvisia s rokovaním sekcií garantovaných Katedrou sociálnych vied 
a Katedrou ekonomiky a riadenia verejnej správy.  

Poďakovanie patrí všetkým aktívnym účastníkom vedeckej 
konferencie, ale aj tým, ktorí sa na jej príprave a priebehu organizačne podieľali.  
 
 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.  
                                                                          predseda organizačného výboru 
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Úvod  

Efektívne fungujúca verejná správa je na začiatku 21. storočia jedným 
zo znakov vyspelej demokratickej spoločnosti. Ako inštitucionalizovaný a 
štruktúrovaný systém vzťahov a orgánov štátnej správy, samosprávy a 
verejnoprávnych korporácií zabezpečuje v ich vzájomnej súčinnosti výkon 
práva, politiky, ekonomiky a existenčných záujmov štátu sledujúc ako hlavný 
cieľ transparentnosť, účinnosť a vysokú výkonnosť.  

Reforma verejnej správy prestupovala všetky oblasti spoločenských 
zmien v Slovenskej republike po roku 1989. Prinášala zmeny politické, 
ekonomické i zmenu v organizácii štátu. Cieľom reformy verejnej správy na 
Slovensku bolo vybudovať občiansku spoločnosť s takým usporiadaním 
verejnej správy, ktorá by efektívne a flexibilne uspokojovala potreby občanov 
po verejných statkoch. Takáto občianska spoločnosť sa mala stať predpokladom 
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dosahovania trvalého rastu kvality života občanov a umožniť im plnohodnotne 
sa podieľať  na jej výkone a rozhodovaní. 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 (Rožová, 2018). 

Zmyslom reformy verejnej správy bola decentralizácia, teda presun 
veľkej časti zodpovednosti za zabezpečovanie verejných služieb a vytváranie 
podmienok pre rozvoj Slovenska na miestnu a regionálnu samosprávu. 
Hlavným argumentom v prospech decentralizácie je schopnosť nižších 
jednotiek poskytovať verejné statky lepšie spĺňajúce miestne potreby 
a preferencie (Ebel aYilmaz, 2001). 

Zákon č. 416/2001 Z. z o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a vyššie územné celky vytvoril východisko pre prenos 
originálnych a prenesených kompetencií na územnú samosprávu. Na základe 
tohto zákona štát previedol v rokoch 2002 – 2004 vyše 400 kompetencií zo 
štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Ďalším krokom v procese 
decentralizácie bolo finančné posilnenie územnej samosprávy, fiškálna 
decentralizácia. 

V podmienkach SR zabezpečuje regionálnu samosprávu 8 
samosprávnych krajov, ktoré vznikli na základe zák. č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Ich 
úlohou je spravovať verejné záležitosti vo verejnom záujme, pričom takéto ich 
pôsobenie im zo zákona vyplýva ako ich povinnosť. V činnosti VÚC sa 
prelínajú dva prvky. Tým prvým je prvok demokratický - správa verejných 
záležitostí v záujme naplňovania potrieb ich obyvateľov, za ich účasti a pod ich 
kontrolou. Tým druhým prvkom je prvok materiálny - vytvárať podmienky pre 
všestranný rozvoj regiónu, osobitne v oblasti ekonomickej, sociálnej 
a kultúrnej. Poslaním regionálnej samosprávy je teda zastupovať potreby a 
záujmy občanov všetkých obcí a miest v regióne voči štátu a súčasne záujmy 
štátu na území svojho regiónu v rámci prenesených kompetencií, ktoré jej boli 
zverené. 

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov ods.5 
uvádza: “Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok 
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s 
vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.“   
V § 4, ods. 1 zákon uvádza, že „ Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa 
stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom 
najmä zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a 
kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja“. Na základe tohto zákona 
majú kraje zabezpečovať aj  realizovať plánovacie činnosti, vykonávať vlastnú 
investičnú a podnikateľskú činnosť a vytvárať podmienky pre rozvoj 
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zdravotníctva, stredného školstva, kultúry, cestovného ruchu, telesnej kultúry 
a športu.  

Špecifickým znakom regionálnej samosprávy na Slovensku je, že vyššie 
územné celky nemajú svojho výhradného občana a výhradne vlastné územie. 
Celé územie samosprávneho kraja je súčasne katastrálnym územím obcí  v kraji.  
Tento stav spôsobuje, že regionálna samospráva je správcom regiónu 
s obmedzeniami. „Toto jedinečné postavenie VÚC vo verejnej správe spočíva 
v tom, že musí nastaviť procesy a štruktúry tak, aby mohol plniť svoje 
regionálne úlohy v bezprostrednej kooperácii a konsenze so všetkými subjektmi 
na centrálnej aj miestnej úrovni“ (Šteiner a kol. 2010, s.11).  

 Vyššie územné celky zabezpečujú financovanie samosprávnych 
kompetencií v jednotlivých rokoch ako aj činností rozpočtových organizácií v 
ich pôsobnosti predovšetkým z daňových príjmov a z príjmov z vlastného 
hospodárenia VÚC. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných 
kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy na úseku 
školstva, úlohy spojené s regionálnym rozvojom, ochranou životného 
prostredia, ako aj realizácia projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu Európskej únie. Z kapitoly Všeobecná pokladničná 
správa sú poskytované dotácie na financovanie niektorých špecifických úloh 
spadajúcich do pôsobnosti VÚC na základe uznesení vlády SR. Spomedzi 
spomínaných príjmov tvoria najväčší podiel v rámci bežného rozpočtu daňové 
príjmy.  

Jednou z aktuálnych úloh verejnej správy aktuálnych pre začiatok 21. 
storočia je zvýšenie efektívnosti finančného riadenia a kontroly na všetkých 
úrovniach verejnej správy. Podpora inovačného rozvoja sa stáva ďalšou 
významnou úlohou na jednotlivých úrovniach verejnej správy s cieľom 
dosiahnuť postupné znižovanie dlhodobej nezamestnanosti, vyvolanej najmä 
zmenenými podmienkami na regionálnom trhu. Ďalšou úlohou je postupné 
vytváranie predpokladov pre reguláciu príliš veľkého a neracionálneho počtu 
územných samosprávnych jednotiek. 

Z uvedeného vyplýva, že úloha samospráv v reštrukturalizovanej 
ekonomike narastá, čo vyplýva aj zo skutočnosti, že ekonomický život sa čoraz 
viac globalizuje, čím sa zvyšuje záujem o miestnu a regionálnu dimenziu 
ekonomického vývoja.  

Hodnotenie a sebahodnotenie verejnej správy sa v súčasnosti uplatňuje 
aj v Slovenskej republike. Toto hodnotenie vykonávaniu organizácie verejnej 
správy, ale aj neziskové alebo komerčné organizácie a výskumné inštitúcie. 
Hodnotia sa rôzne aspekty činnosti orgánov verejnej správy, predovšetkým na 
úrovni obcí a miest, či na národnej úrovni. Nestretávame sa však s pokusmi 
merať výkonnosť týchto organizácií. Úplne absentuje hodnotenie výkonnosti 
regionálnej samosprávy. Ak sa takéto hodnotenie vykonáva, hodnotia sa 
vybrané aspekty jej fungovania. 
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1. Atribúty výkonnosti  
Úsilie o efektívne zabezpečenie verejných statkov je jedným z 

kľúčových problémov. Vo verejnej správe sa ňou poskytované produkty a 
služby neponúkajú a nepredávajú za trhové ceny. Vstupy do hlavných a 
podporných procesov organizácií verejnej správy sa nakupujú za trhové ceny a 
zdroje sú spotrebovávané podobne ako je to v súkromnom sektore. Absentuje  
však vnútorný tlak na efektívnosť výkonu a hľadanie možností znižovania 
nákladov pri súčasnom zlepšovaní kvality poskytovaných služieb tak, ako je to 
obvyklé v podnikateľskom prostredí.   

S pojmom výkonnosť alebo výkon sa možno stretnúť čoraz častejšie 
v súvislosti s hodnotením výsledkov dosiahnutým organizáciami vo verejnej 
práve. Výkon vnímame ako označenie jednorazovo dosiahnutého výsledku, 
ktorý sa vzťahuje k určitej aktivite, činnosti. Nie je teda primárne spojený 
s konkrétnym cieľom. Výkonnosť je všeobecne používaný pojem, najčastejšie 
spojený s určitou predstavou o schopnosti dosahovať výsledky. Výkonnosť si 
vyžaduje previazanie na určité predchádzajúce cieľavedomé pôsobenie na 
konkrétny objekt vo forme plánovania, organizovania a vedenia. Výkonnosť 
vnímame z pohľadu stanoveného cieľa, z pohľadu miery jeho dosiahnutia. 
Výkonnosť by sa nemala vzťahovať len ku konkrétnej aktivite, ale by mala byť 
zisťovaná komplexnejšie. Hodnotenie výkonnosti by malo vždy sprevádzať aj 
hodnotenie spotreby zdrojov, ktoré boli spotrebované na dosiahnutie cieľa. 
Spája teda v sebe dve dimenzie výkonnosti, a to efektívnosť aj účinnosť. Z 
pohľadu cieľového zamerania činnosti na výkonnosť možno pozerať ako na 
spôsob akým sa môže činnosť vykonať (účinnosť) alebo ako na voľbu činnosti, 
ktorá sa uskutočňuje (efektívnosť) s cieľom dosiahnutia najlepšej výkonnosti.  

Univerzálnu a všeobecne použiteľnú definíciu výkonnosti uvádza 
Wagner (2009, s.17), podľa ktorého je výkonnosť určitá charakteristická 
vlastnosť, ktorá popisuje spôsob, resp. priebeh toho, ako analyzovaný subjekt 
vykonáva určitú konkrétnu činnosť na základe podobnosti s takým spôsobom 
vykonávania činnosti, ktorý sa označuje ako referenčný. Z uvedeného teda 
vyplýva, že existuje schopnosť komparácie skúmaného a referenčného javu 
podľa vopred stanovených kritérií. Podľa Nenadála (2011) výkonnosť reflektuje 
mieru dosahovaných výsledkov či už jednotlivcami, alebo skupinami, podnikmi 
a v neposlednom rade aj procesmi a pri jej  meraní je nevyhnutné vzájomné 
porovnávanie s vopred definovanými cieľovými hodnotami. 

Výkonnosť je v organizácii meraná predovšetkým preto, aby bolo 
možné poukázať na výsledky organizácie a podiel jednotlivých zložiek 
organizácie na ich dosiahnutí. Simons, (2000) vysvetľuje meranie výkonnosti 
organizácie  ako nástroj, ktorý vhodným alebo nevhodným použitím môže 
pozitívne alebo negatívne pôsobiť na chovanie osôb, ktoré môžu priebeh 
skúmanej činnosti ovplyvniť. Meraniu výkonnosti tým prisudzuje nielen opisnú 
ale aj usmerňujúcu a aktivizujúcu funkciu v podobe stimulácie k určitému 
správaniu. 
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Delorme a Chatelain (2011) uvádzajú, že prostredníctvom merania 
výkonnosti sa zvyšuje dôraz na realizáciu verejných politík, najmä na ich 
výsledky. Podľa autorov existujú tri základné dôvody, prečo by mal byť prvok 
výkonnosti a jej evaluácie prítomný aj vo verejnom sektore. Prvým z nich je 
obmedzenosť, vzácnosť zdrojov v ekonomike. Druhým dôvodom je to, že 
meranie výkonnosti napomáha a zlepšuje rozhodovacie procesy a fungovanie 
administratívnych činností v organizáciách verejného sektora. Tretím dôvodom 
je snaha o zvýšenie transparentnosti a tým aj posilnenie prvkov demokracie. 

Proces merania výkonnosti pozostáva z tvorby merateľných 
ukazovateľov a ich využívania na kvantifikáciu účinnosti a efektívnosti aktivít, 
ktoré v prebiehajú v organizáciách. s cieľom zhodnotenia cieľov, ktoré si 
organizácia stanovila a to na všetkých jej úrovniach. Samotné meranie 
výkonnosti podľa Radnor a McGuir (2003) v sebe zahŕňa opatrenia zaoberajúce 
sa stanovením kľúčových faktorov úspechu, opatrenia, na základe ktorých bude 
možné v organizácií identifikovať potenciálne odchýlky od požadovaného 
stavu, opatrenia na meranie už vykonaných aktivít uskutočniteľných 
v minulosti, meranie výstupov, vstupov a pod.  

V súčasnosti  existuje v súčasnosti mnoho metód, ktoré sa dajú pri 
meraní výkonnosti aplikovať. Každá z nich má svoje výhody i nevýhody. Výber 
z konkrétnych metód je vo veľmi veľkej miere podmienený a ovplyvnený 
prostredím, v ktorom sa metóda aplikuje. Ako uvádza Pastuszková (2011), 
v oblasti verejnej správy neexistuje presne a jasne definovaný model merania 
výkonnosti, ktorý by bol univerzálny a všetkými organizáciami pôsobiacimi vo 
verejnej správe používaný. Príčina je v tom, že vstupy a výstupy jednotlivých 
inštitúcií sú na jednej strane jednoducho merateľné, no zároveň je ich 
kvantifikovateľnosť značne obťažná a problematická. 

Pojem výkonnosti používame v zmysle miery, s akou organizácia alebo 
jednotlivec dosahuje plánované výsledky, pričom je dôležité aj rešpektovanie 
odporúčaného spôsobu vykonávania týchto činností a pridelených zdrojov na 
ich realizáciu. 
 
2. Výkonnosť regionálnej samosprávy 

Meranie výkonnosti vo verejnej správe sa už dlho považuje za 
nevyhnutný prostriedok na zlepšovanie efektívnosti a výkonnosti verejného 
sektora. Meranie vonkajšej výkonnosti, t. j. úspešnosť regionálnej samosprávy 
pri zabezpečovaní ekonomického a sociálneho rozvoja spravovaného územia 
naráža na celý rad problémov. To aké výsledky dosiahne regionálna samospráva 
v oblasti sociálneho a ekonomického rozvoja nie je iba výsledkom jej činnosti. 
Regionálna samospráva nie je jediným a asi ani rozhodujúcim činiteľom, ktorý 
situáciu a vývoj kraja ovplyvňuje. Rozvoj regionálnej samosprávy je okrem 
objektívnych podmienok, ako je geografická poloha, veľkosť, prírodné zdroje, 
doterajších vývoj  a pod. ovplyvnená aj aktivitou obcí, či národnej vlády, 
podnikateľskými subjektmi, školami, výskumnými organizáciami neziskovými 
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organizáciami a celým radom iných okolností. Napriek tomu, je to jedna 
z možností merania výkonnosti a my sa jej budeme venovať.  

Pri posudzovaní výkonnosti regiónu vychádzame z jeho ekonomickej 
úrovne. Od jej úrovne odvíjame  jeho sociálnu úroveň a úroveň spôsobu života 
jeho občanov. Od ekonomickej úrovne regiónu závisí aj jeho kultúrna, 
vzdelanostná úroveň, vybavenie technickou a sociálnou infraštruktúrou. 
A naopak, od kultúrnej, vzdelanostnej úrovne regiónu, od jeho vybavenosti 
závisí jeho ekonomická úroveň. Ekonomická vyspelosť nie je teda pre región 
prvoradá. Tá je len prvoradou podmienkou pre naplnenie sociálnych aspektov 
života obyvateľov v regióne. Snaha o znižovanie rozdielov v ekonomickej 
úrovni medzi regiónmi, je v skutočnosti snahou o zbližovanie v sociálnej oblasti 
života ľudí v štáte.  

Základným ukazovateľom pre porovnanie sociálno-ekonomickej 
úrovne regionálnej samosprávy je regionálny hrubý domáci produkt. Je 
jedným zo základných ukazovateľov, pomocou ktorého vyjadrujeme využívanie 
zdrojov, ekonomického potenciálu regiónu. Tento ukazovateľ má celý rad 
nedostatkov ktoré vyplývajú z toho, že kraje na Slovensku nie sú homogénne. 
Vznikli ako administratívne, nie ako ekonomické jednotky. Z toho dôvodu je 
používanie tohto ukazovateľa pre sociálno-ekonomické porovnávanie s inými 
regiónmi málo vystihujúce. Vhodnejším ukazovateľom je preto regionálny 
hrubý domáci produkt pripadajúci na jedného obyvateľa.  

 
Tabuľka 1  Regionálny hrubý domáci produkt  na obyvateľa (v tis. eur, b.c) 
 VÚC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
BSK 28,8 29,8 32,2 32,6 33,8 33,9 35,5 35,8 
TTSK 12,9 13,9 14,5 15,0 15,1 15,7 15,5 16,3 
TSK 10,4 10,9 11,5 11,8 11,9 12,2 12,6 12,8 
NSK 9,9 10,3 11,6 12,0 12,0 12 ,2 12,3 12,9 
ZSK 10,2 10,9 11,2 11,6 11,6 12,1 12,6 12,9 
BBSK 8,6 9,2 9,1 9,5 9,9 9,9 10,5 10,9 
PSK 6,8 4,0 7,6 7,9 8,0 8,3 8,6 9,1 
KSK 9,2 9,7 10,1 10,5 10,7 11,0 11,6 11,7 

Zdroj: Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2017 
 
Podiel HDP na obyvateľa zohľadňuje ekonomickú silu regiónu 

vzhľadom na počet obyvateľov. Porovnanie VÚC podľa tohto ukazovateľa 
dokumentuje dominantné postavenie Bratislavského samosprávneho kraja. 
Podiel Bratislavského kraja na HDP SR predstavuje 30%. Najnižšie podiely 
dosahujú Prešovský a Banskobystrický kraje.  

Dôležitým ukazovateľom posudzovania sociálno-ekonomického 
zabezpečenia obyvateľov regiónu, sú príjmy domácnosti. Čisté peňažné príjmy 
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sú vypočítane z hrubých peňažných príjmov odpočítaním dane z príjmov 
a povinného osobného poistenia. Celkový disponibilný príjem domácnosti je 
hrubý príjem domácnosti znížený o pravidelné dane z majetku, pravidelné 
platené transfery medzi domácnosťami, daň z príjmu a príspevok na sociálne 
postenie. Celkový ekvivalentný disponibilný príjem domácností  je disponibilný 
príjem domácnosti vydelený ekvivalentnou veľkosťou domácnosti.1  

 
Tabuľka 2 Priemerný disponibilný ekvivalentný príjem domácnosti 

(eur/mesiac) 
 VÚC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
BSK 681,2 734,1 713,9 778,2 734,4 805,3 714,2 786,8 
TTSK 534,0 576,9 610,0 637,7 607,4 637,5 625,1 611,2 
TSK 512,0 572,2 593,9 674,0 623,3 660,3 632,8 621,7 
NSK 497,2 553,2 550,2 600,7 572,0 600,0 593,3 598,0 
ZSK 529,3 570,9 606,4 636,8 626,5 607,0 594,7 601,9 
BBSK 493,1 527,3 558,4 592,2 585,3 585,7 581,7 583,0 
PSK 457,0 491,8 517,6 555,9 535,3 561,3 563,2 551,6 
KSK 516,6 530,1 543,1 603,1 583,9 575,3 584,4 599,5 

Zdroj: Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2017 
 
K ekonomickej výkonnosti regiónov prispieva aj štruktúra 

podnikateľského prostredia. Počet podnikateľov, fyzických osôb  je mierou 
ekonomickej aktivity súkromných podnikateľov. Tvorba podnikateľského 
prostredia sa dotýka viacerých funkcií územných samospráv. Decentralizácia 
im prináša relatívne veľkú flexibilitu pri regulácií aktivít ovplyvňujúcich  
podnikateľské prostredia a tiež koordinácii rozvoja miestnej ekonomiky 
s ďalšími rozvojovými politikami. Územné samosprávy môžu využívať rôzne 
nástroje na ovplyvňovane podnikateľského prostredia na svojom území. 
Využívajú nielen finančné nástroje, ale majú aj možnosti zabezpečiť priestory 
pre podnikateľské činnosti. Môžu poskytovať odbornú pomoc a informácie pre 
podnikateľov, napomáhať rozvoju infraštruktúry,  či  poskytovať pomoc pri 
marketingových aktivitách. Preto sme vývoj tohto ukazovateľa sledovali.  
 
 

                                                 
1 Pre výpočet ekvivalentnej veľkosti domácnosti sa v zisťovaní EU SILC používa tzv. 
modifikovaná OECD škála, na základe ktorej je každému prvému dospelému členovi 
domácnosti priradený koeficient l, každému druhému a ďalšiemu dospelému členovi 
domácnosti a 14-ročným a starším osobám koeficient 0,5 a každému dieťaťu 
mladšiemu ako 14 rokov koeficient 0,3. Takto vypočítaný ekvivalentný disponibilný 
príjme domácnosti je následne priradený každej osobe v rámci domácnosti. 
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Tabuľka 3 Počet podnikateľov - fyzických osôb ( v tis. osôb) 
VÚC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
BSK 63,2 62,5 61,1 59,3 58,7 56,5 49,8 51,4 
TTSK 45,5 44,5 42,7 41,5 40,1 38,9 35,9 36,9 
TSK 45,9 45,6 44,2 42,5 41,3 39,4 36,5 37,0 
NSK 52,5 51,6 50,0 48,7 47,9 46,8 43,5 45,1 
ZSK 59,2 59,0 61,5 57,3 57,1 56,5 52,3 53,8 
BBSK 44,5 44,6 43,2 41,8 41,7 40,3 36,9 37,3 
PSK 60,1 59,8 58,5 56,4 55,4 53,1 49,1 50,5 
KSK 42,8 42,7 41,1 39,8 39,8 38,1 34,4 35,0 

Zdroj: Štatistická ročenka regiónov 2017 
 
Oblasť ľudských zdrojov a demografie je jedným z kritických faktorov 

udržateľného rozvoja regiónov SR. V poslednom období dochádza k poklesu 
prírastku obyvateľstva, pokračuje proces starnutia populácie, čo si vyžaduje 
zmenu politiky podpory rodiny a bývania pre elimináciu nedostatku pracovnej 
sily v dlhodobom horizonte. V SR predstavujú ľudské zdroje asi 2,7 milióna 
ekonomicky aktívnych obyvateľov. Zvyšovanie kvality ľudského kapitálu je 
ovplyvňované aj politikou zamestnanosti, podpory vzdelávania, starostlivosti o 
zdravie, sociálnymi istotami, a nepriamo aj investíciami do životného prostredia 
a dopravy.  

 
Tabuľka 4 Vývoj miery zamestnanosti v regiónoch (v %) 

VÚC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
BSK 71,2 68,5 70,3 71,6 70,6 70,9 71,5 74,9 
TTSK 62,1 61,5 61,7 64,5 64,5 64,7 67,0 70,1 
TSK 66,1 64,5 64,6 61,6 61,1 63,1 64,4 67,0 
NSK 59,3 58,0 59,8 60,1 60,3 62,1 63,0 65,3 
ZSK 57,3 57,3 57,6 57,7 58,3 59,0 62,4 64,5 
BBSK 57,3 58,5 59,5 58,4 58,0 58,6 61,8 63,1 
PSK 58,5 58,9 57,6 54,4 55,6 56,5 57,1 59,4 
KSK 56,4 56,1 56,7 53,6 54,3 56,4 58,2 58,8 

Zdroj: Štatistická ročenka regiónov 2017 
 
Miera zamestnanosti, t. j. podiel obyvateľstva v produktívnom veku, 

ktorí majú zamestnanie, sa považuje za kľúčový sociálny ukazovateľ na 
analytické účely pri skúmaní vývoja na trhu práce. Najnižšiu mieru 
zamestnanosti už dlhodobo vykazujú Prešovský a košický samosprávny kraj.  
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Záver  
Výkonnosť regionálnej samosprávy nemožno skúmať izolovane, 

pretože do popredia vystupuje komplexný charakter výkonnosti, ktorého vývoj 
je výsledkom pôsobenia mnohých faktorov. Výkonnosť je potrebné hodnotiť 
predovšetkým preto, aby bolo možné poukázať na celkové dosiahnuté výsledky  
a podiel jednotlivých zložiek organizácie na ich dosiahnutí. Meranie vonkajšej 
výkonnosti, t.j. úspešnosť regionálnej samosprávy pri zabezpečovaní 
ekonomického a sociálneho rozvoja spravovaného územia naráža na celý rad 
problémov. To aké výsledky dosiahne regionálna samospráva v oblasti 
sociálneho a ekonomického rozvoja nie je iba výsledkom jej činnosti. 
Regionálna samospráva nie je jediným a asi ani rozhodujúcim činiteľom, ktorý 
situáciu a vývoj kraja ovplyvňuje. Rozvoj regionálnej samosprávy je okrem 
objektívnych podmienok, ako je geografická poloha, veľkosť, prírodné zdroje, 
doterajších vývoj  a pod. ovplyvnená aj aktivitou obcí, či národnej vlády, 
podnikateľskými subjektmi, školami, výskumnými organizáciami neziskovými 
organizáciami a celým radom iných okolností. Napriek tomu, je to jedna 
z možností merania výkonnosti.  

Pri posudzovaní výkonnosti regiónu sme vychádzali z jeho 
ekonomickej úrovne. Od jej úrovne sa odvíja  jeho sociálnu úroveň a úroveň 
spôsobu života jeho občanov. Od ekonomickej úrovne regiónu závisí aj jeho 
kultúrna, vzdelanostná úroveň, vybavenie technickou a sociálnou 
infraštruktúrou. A naopak, od kultúrnej, vzdelanostnej úrovne regiónu, od jeho 
vybavenosti dopravnou – cestnou, technickou, technologickou a informačnou 
infraštruktúrou, závisí jeho ekonomická úroveň, ktorá nepriamo určuje aj 
sociálnu vyspelosť regiónu. Vzťah medzi ekonomickou úrovňou regiónu na 
jednej strane, vzdelanostnou, kultúrnou a infraštruktúrnou vyspelosťou na strane 
druhej, je vzájomný, a navzájom sa ovplyvňujúci. Z vyššej ekonomickej úrovne 
regiónu vyplývajú možnosti pre vyššiu vzdelanostnú, kultúrnu úroveň a 
infraštruktúrnu vybavenosť. Ich vyššia úroveň zas vytvára predpoklady a zdroje 
pre vyšší ekonomický rast a vyššiu kvalitu života občanov. Ekonomická 
vyspelosť nie je teda pre región prvoradá. Tá je len prvoradou podmienkou pre 
naplnenie sociálnych aspektov života obyvateľov v regióne. 
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The principle of social justice implemented  
in Poland 
 
Piotr Zientarski 
 
Abstract 
Social justice is a concept which is discussed and considered by so many people and in 
so many situations. We can find it in legal documents, it is a topic taken by media and 
during political disputes. Also, the scientists, especially from the area of social science, 
talked about social justice. This concept is also present in the teaching of many 
religions. The goal of this research is to discuss the concept of social justice and to show 
that this concept can be understood in very different way. Also, the paper will consider 
the topic of social justice from the Polish perspective – namely we will try to see how 
this concept is understood in Poland and if the principles of social justice are 
implemented in our country.  
 
Keywords:  justice, social justice, social state, welfare state, social justice 

index, social expenses  
 
Introduction 

Justice is a concept that may be understood in very different way. It is 
one of the basic legal and ethical ideas. This topic is discussed by very different 
people and in very different situation. We can find it in legal documents or it is 
a topic taken by media and during political disputes. Also, the scientists, 
especially from the area of social science, talked about social justice. This 
concept is also present in the teaching of many religions. The very specific type 
of justice is a social justice. Also this concept has several meaning and different 
subjects may understand it in very different way.  

The subject of this study is the concept of social justice or the principle 
of social justice implemented in Poland. First of all, the paper will explain what 
justice in general and especially the social justice is all about. Different meaning 
and understanding of this concept will be given. Secondly, the study will talk 
about the implementation of this concept in Poland, based on the regulation 
given in the Constitution of the Republic of Poland.  

It is assumed by some of the experts that country which implemented 
the principle of social justice is called the social state or the welfare state. 
Therefore, the study define the concept of social or welfare state and it will 
analyze the current Polish situation and will try to answer the question if Poland 
can be recognized as a welfare state. It will be important to show also some 
limits and threats coming together with too big involvement of the country into 
the situation of individuals. It is obvious that state should take care of the social 
existence of its citizens. But too much of the state can lead to the situation where 
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the members of the society are less active and consequently, they are not able to 
satisfy their basic need by themselves.  

In order to obtain the purpose of this study, the different definitions and 
different understanding of the concept of justice and social justice will be 
analyzed. Also, the paper will show the principle of social justice in Poland 
based on the article 2 of the Constitution of the Republic of Poland and how this 
principle is understood by the doctrine. Finally, some data such as the numbers 
showing the social expenses in Poland and the information about so-called 
social justice index will be presented to find out if Poland can be called the social 
state (welfare state) and to see if Poland is a country where the social justice is 
implemented.  
 
1. How to understand the justice? 

As it was said, the concept of justice may be understood in very different 
way. It means that we will have here the understanding in everyday language 
and the understanding used by legal documents. Also, the concept of justice may 
be found in the teaching of different churches and religions. This different 
meaning of justice leads to different understanding of this concept. In this part 
of study, some of the examples of the definitions of justice will be presented.  

First of all, we may see the justice from the perspective of using it in 
everyday life and everyday language. In this meaning the justice is understood 
as honest and righteous conduct (Słownik języka polskiego PWN) and a person 
who tries to act in a righteous way, always applies to himself and other people 
the same moral measure and strives to deal with them always in accordance with 
his ethical principles. 

The concept of justice was already defined in ancient times. For 
example, one of the first definitions of this notion is given by Plato, who stated 
that justice is the stability of the soul, (see: Plato, the Republic). Also, another 
great ancient thinker and philosopher – Aristotle who understood justice as the 
ethical perfection (see: Aristotle, the Nicomachean Ethics). The most known 
definition of the justice is given by Roman lawyer – Ulpian. In the literature, it 
is call the classical definition and according to Ulpian, the justice is a constant 
and unchangeable will to give everyone what is due to him or her according to 
the law - Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere 
(Ulpian in Encyklopedia PWN). 

The justice is also the concept defined by the religions. For example, 
this concept is explained by Christian teaching. The references to justice can be 
found in the Bible – both in the Old and New Testaments. In the Leviticus book, 
it is written that: “You shall not be partial to the poor or defer to the great, but 
in righteousness shall you judge your neighbor” (Lev. 19,15). In the letter do 
Colossians, St. Paul is saying: “Masters, treat your slaves justly and fairly, 
knowing that you also have a Master in heaven” (Col. 4,1). Also, the Catholic 
Church documents are talking about the justice very often. The example of it 
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can be the article 1807 of the Catechism, where is said that “Justice is the moral 
virtue that consists in the constant and firm will to give their due to God and 
neighbor. Justice toward God is called the ‘virtue of religion’. Justice toward 
men disposes one to respect the rights of each and to establish in human 
relationships the harmony that promotes equity with regard to persons and to the 
common good. The just man, often mentioned in the Sacred Scriptures, is 
distinguished by habitual right thinking and the uprightness of his conduct 
toward his neighbor” (Catechism of the Catholic Church, 1807).   

The concept of justice belongs also to the area of law and it is consider 
as the legal category. The notion of justice is use here as the especially, it is a 
notion from the area of criminal law. According to this, the justice is understood 
as the retribution for committing the offenses as well as repaying and repairing 
the wrongs caused by the perpetrator in relation to the victim. In this area, the 
word justice is also used in relation to the system of law and to the institution 
which are taking care of the law and regulations in particular countries. In this 
regards, we can talk about such notions as for example: “the system of justice” 
and “the ministry of justice” in Poland or about “the department of justice” in 
the United States of America.  

As it was presented, the justice may be understood in different way. The 
above-mentioned examples of definitions show that this concept has several 
meanings. To sum up this part, we may say that justice is a philosophical 
(ethical) concept but also may be consider as the legal category.  
  
2. How to understand social justice? 

While we are talking about the justice in general, it is necessary to say 
that one of the very specific type of this notion is the concept of social justice. 
Also here, we have different meaning and different typed of this concept.  
In the common sense, the social justice means to give to everybody whatever is 
due according to person’s contribution of work or merit. But there are also 
different understanding of social justice, where for example social justice is 
granting to the individual all the rights that should be given to him or her 
according to the rules of democracy (see: Słownik języka polskiego PWN).  
Some of the experts postulate that the social justice should be understand as the 
characteristic function of the economic system of country. According to this 
theory, the socially just economic system of particular country means that all 
members of the society have access to the goods and they have equal 
opportunities to get such access. It will lead that people in a given country will 
be able to have dignify life and there is no marginalization of any of the social 
group nether, nobody is threaten by poverty. Also, the social justice will help 
people to improve themselves and to increase the level of their material life (see:  
Bourdieu, 2008).   

The notion of social justice is also present in the political science, where there 
are mentioned different types of this concept. Chaim Perelman distinguished 
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five types of social justice. Each type is presenting the social justice differently. 
There are:   
 the social justice understood as the principle “to everyone the same” – in 

this case, each and every member of the society is eligible to get exactly 
the same and the social justice will be implemented if all people will be 
perfectly equal, 

 the social justice understood as the principle “to everyone according to 
his/her merits” – in this case, each person’s merits should be first evaluated 
and then she or he should receive some goods or services according to this 
evaluation, 

 the social justice understood as the principle “to everyone according to 
his/her works” – in this case, the most important is the effect or the result 
of person’s activities, regardless the amount of effort, 

 the social justice understood as the principle “to everyone according to the 
needs” – in this case, the goods and services are divided according to the 
need of people and this practically means that the biggest support will be 
granted to those who are not able to take care of themselves, 

 the social justice understood as the principle “to each according to position” 
– in this case, we have aristocratic approach to this concept which is based 
on hierarchical structure of the society (see: Perelman, 1988). 

According to mentioned meanings of the social justice, in every case we are 
talking about distribution of some goods or services to all or some members of 
the particular society. The above-presented types of social justice are not only 
different but also they lead to various problems and issues. In the first case, it is 
hard to image the situation where everybody is receiving the same and this 
meaning has the utopian nature. In other types, there will always be individuals 
who do not take part in the redistribution of the goods or services. In addition, 
it is sometimes difficult to make proper assessment of merits, works or needs. 
The very last type - “to each according to position” maybe consider as the social 
injustice because people having stronger position will get more than those from 
lower levels.  

In addition, the social justice is often mentioned in the teaching of 
different religions and churches. The teaching of all big religions, such as: 
Hinduism, Islam, Judaism or Christianity, consists the part about the social 
justice. The limitation of this study does not allow showing all social teaching 
of all religions. Therefore, we will only mention some of the ideas from the 
Catholic Church social teaching. Some kind of definition may be found in the 
Catechism which states that: “Society ensures social justice when it provides the 
conditions that allow associations or individuals to obtain what is their due, 
according to their nature and their vocation. Social justice is linked to the 
common good and the exercise of authority” (Catechism of the Catholic Church, 
1928). The implementation of the principles of social justice indicated in 
Catholic social teaching will guarantee the full development of the person and 
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consequently will lead to the economic development. Therefore, the caring 
about the implementation of social justice is the vocation and task of every 
Christian (more about this topic: Banaszak, 2015). 

Above-mentioned examples show that the concept of social justice is 
understood in different way. They also show that notion is not clear and it does 
not have one, clear meaning. We have here some kind of ambiguity ad a lot of 
difficulties to explain the meaning of social justice in the very definite and 
comprehensive way.  
 
3. The principle of social justice in Poland 

After the attempt to explain what justice and social justice are all about, 
the study in this part will try to see how this principle is implemented in Poland. 
It should be said that the implementation of social justice is the necessary 
condition to call the particular state as the democratic country.  

The necessity of the implementation of the principle of social justice in 
written down in the Constitution of the Republic of Poland. In the article no 2, 
it is written: “The Republic of Poland shall be a democratic state ruled by law and 
implementing the principles of social justice”. The Constitution does not explain 
how to understand this term. Therefore different experts are pointing into 
different areas and they are trying to explain this concept in many different way. 

The most common and most often used understanding is in the area of 
social rights. According to this understanding the implementation of social 
justice mean that all the member of the society are granted with the social right. 
It means that state is obligated to take care of different needs of the people. It 
also means that state should provide the social help and welfare o those citizens 
who are not able to deal with different difficult situation such as poverty or 
appearance of various kind of social risk – for example: sickness, old age, 
unemployment etc. In such satiation, the welfare ability of state will be the 
determinant showing if Poland is implementing the principle of social justice 
(see: Wojtyczek, 1999, p. 177-178). 

Some other commentators of mentioned provisions of the Constitution 
prove that the implementation of principle of social justice means that the state 
should take care of creating the good – just law and avoiding the law which is 
unjust.  According to this point of view, the social justice is implemented if the 
country is able to take care of such rules and provisions which may be call just 
law. In contrary, if there are cases of unjust law, the state has problem with the 
implementation of the principle of social justice (see: Boratyński, 2009). 

Other, like for example K. Strzyczkowski, are showing that when the 
Constitution is talking about the principle of social justice, it is pointing on the 
main principle of public economic life. It means that state should influence on 
the economy in this way to assure that the market is fallowing the rules of social 
justice. Also, the state should create such provisions of law in the area of 
economy which are based on the principles of social justice. According to this 
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view, the state cannot be only the guard of the rules of market economy or the 
provider of some social services but need to conduct the active economical 
policy and take care for social order (see: Strzyczkowski, 2007). Making social 
justice as a norm of public economical activities may be done in many different 
way. It can be for example the shaping the tax regulation and the tax law in order 
to provide some help to particular groups of people and in this way the level 
down the social differences in the society.  

After defining the meaning of social justice, we need to see if that 
principle is implemented in Poland. There are different way see this but one of 
it is to analyze the amounts of money spend by Poland for social expanses and 
analyze the result of so-called the European Index of Social Justice. This Index 
takes into account factors such as poverty reduction, access to education and the 
labor market, health care system, generational justice, social cohesion and non-
discrimination. The index shows the situation in twenty eight countries of the 
European Union. 
Poland in this index, which has been prepared since 2008 is improving but still, 
in 2017, we are lower the European Union average. Among 28 European Union 
countries, we are being placed on 15 position. In 2017, we obtain the level of 
5,79 while the EU average is 5,85. We got a lot of improvement since 2008, 
where Poland had only 4,46 and the difference to EU average was high – EU 
got that time 6.02 (European Index of Social Justice, p. 7). 
 

 
Chart 1 The Social Justice Index (2008 – 2017) 
Source: European Index of Social Justice, p. 7 



Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte  

24 
 

consequently will lead to the economic development. Therefore, the caring 
about the implementation of social justice is the vocation and task of every 
Christian (more about this topic: Banaszak, 2015). 

Above-mentioned examples show that the concept of social justice is 
understood in different way. They also show that notion is not clear and it does 
not have one, clear meaning. We have here some kind of ambiguity ad a lot of 
difficulties to explain the meaning of social justice in the very definite and 
comprehensive way.  
 
3. The principle of social justice in Poland 

After the attempt to explain what justice and social justice are all about, 
the study in this part will try to see how this principle is implemented in Poland. 
It should be said that the implementation of social justice is the necessary 
condition to call the particular state as the democratic country.  

The necessity of the implementation of the principle of social justice in 
written down in the Constitution of the Republic of Poland. In the article no 2, 
it is written: “The Republic of Poland shall be a democratic state ruled by law and 
implementing the principles of social justice”. The Constitution does not explain 
how to understand this term. Therefore different experts are pointing into 
different areas and they are trying to explain this concept in many different way. 

The most common and most often used understanding is in the area of 
social rights. According to this understanding the implementation of social 
justice mean that all the member of the society are granted with the social right. 
It means that state is obligated to take care of different needs of the people. It 
also means that state should provide the social help and welfare o those citizens 
who are not able to deal with different difficult situation such as poverty or 
appearance of various kind of social risk – for example: sickness, old age, 
unemployment etc. In such satiation, the welfare ability of state will be the 
determinant showing if Poland is implementing the principle of social justice 
(see: Wojtyczek, 1999, p. 177-178). 

Some other commentators of mentioned provisions of the Constitution 
prove that the implementation of principle of social justice means that the state 
should take care of creating the good – just law and avoiding the law which is 
unjust.  According to this point of view, the social justice is implemented if the 
country is able to take care of such rules and provisions which may be call just 
law. In contrary, if there are cases of unjust law, the state has problem with the 
implementation of the principle of social justice (see: Boratyński, 2009). 

Other, like for example K. Strzyczkowski, are showing that when the 
Constitution is talking about the principle of social justice, it is pointing on the 
main principle of public economic life. It means that state should influence on 
the economy in this way to assure that the market is fallowing the rules of social 
justice. Also, the state should create such provisions of law in the area of 
economy which are based on the principles of social justice. According to this 

Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte 

25 
 

view, the state cannot be only the guard of the rules of market economy or the 
provider of some social services but need to conduct the active economical 
policy and take care for social order (see: Strzyczkowski, 2007). Making social 
justice as a norm of public economical activities may be done in many different 
way. It can be for example the shaping the tax regulation and the tax law in order 
to provide some help to particular groups of people and in this way the level 
down the social differences in the society.  

After defining the meaning of social justice, we need to see if that 
principle is implemented in Poland. There are different way see this but one of 
it is to analyze the amounts of money spend by Poland for social expanses and 
analyze the result of so-called the European Index of Social Justice. This Index 
takes into account factors such as poverty reduction, access to education and the 
labor market, health care system, generational justice, social cohesion and non-
discrimination. The index shows the situation in twenty eight countries of the 
European Union. 
Poland in this index, which has been prepared since 2008 is improving but still, 
in 2017, we are lower the European Union average. Among 28 European Union 
countries, we are being placed on 15 position. In 2017, we obtain the level of 
5,79 while the EU average is 5,85. We got a lot of improvement since 2008, 
where Poland had only 4,46 and the difference to EU average was high – EU 
got that time 6.02 (European Index of Social Justice, p. 7). 
 

 
Chart 1 The Social Justice Index (2008 – 2017) 
Source: European Index of Social Justice, p. 7 



Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte  

26 
 

The best situation in Poland is in the area of equitable education where 
we are located in top ten. The worst situation is in the area of health care, where 
we are located in the bottom five.  
 

 
Chart 2 The Social Justice Index – Poland 

Source: European Index of Social Justice, p. 123. 
 
 The idea of social justice can be implemented by the realization of the 
model of country which is called the social state or the welfare state. According 
to general definition, the The welfare state is a concept of government in which 
the state plays a key role in the protection and promotion of the economic and 
social well-being of its citizens. It is based on the principles of equality of 
opportunity, equitable distribution of wealth, and public responsibility for those 
unable to avail themselves of the minimal provisions for a good life. The general 
term may cover a variety of forms of economic and social organization 
(Britannica Online Encyclopedia).  
 In other words, the welfare state is when the state is spending certain 
amount of public money on the social expanses. Therefore, it will be helpful to 
see what is the level of this kind of spending in Poland. It is said that we have 
social state if the social expanses are on high level. The analyzes of data from 
2015 made by the research of Instytut Badań Strukturalnych shows that Poland 
can be considered as the social or welfare state.  
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The social expanses in Poland are on the level of 25,8% of GDP and 
this is lover then European Union average which is 28,2% of GDP. If the level 
of almost 26% is consider as good, the spending on health care on the level of 
4,7% of GDP is lover not only if we compare to EU average – 6.9% but also to 
the average of Central and Eastern European countries, where we have 5,8%. 
On the other hand, our expenses on pension system are not only on high level – 
13,5% of GDP but there are bigger than 2,7% then European average. The new 
social program called 500+, which started in 2016, will take about 1,2-1,3% of 
GDP yearly. The calculations show that this program will increase the social 
spending to around 31% of GDP. As it was said, the amount of money spent on 
social expenses in Poland is lower than the average of the European Union. But 
if we compare our country to the Central and Eastern European, we see that 
among them Poland is placed on top positions (see: Sawulski, 2017).  
 

 
Chart 3 The social expanses in Poland (2015 - % GDP) 

Source: Suwalski, 2017, p. 4 
  

The above-mentioned data showing that we can recognize Poland as a 
social state or welfare state. The level of social expanses is on high level – it 
means that currently around 30% of our GDP. Also, we are closed to the average 
of the European Union in the area of social justice index. It may mean that 
Poland is a country implemented a principle of social justice.   
  
Conclusion 

The concept of justice and social justice may be defined in many various 
ways. It means that different subject can understand these notions differently. It 
is important to notice that the ideas of justice and especially the social justice 
are discussed very often by different groups and people. 

The understanding of the concept of social justice is not only understood 
in different way but there are some limits and issue related to those definitions. 
If we consider, for example, the social justice as the concept where everyone get 
according to his or her merits, we excluded from the group of people covered 
by the social justice people who maybe have not merits by are in huge needs. 
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The best situation in Poland is in the area of equitable education where 
we are located in top ten. The worst situation is in the area of health care, where 
we are located in the bottom five.  
 

 
Chart 2 The Social Justice Index – Poland 

Source: European Index of Social Justice, p. 123. 
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can be considered as the social or welfare state.  
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Therefore, those different approaches to the concept of social justice should be 
taken together. Only then, we can create full definition of this term. 

Poland is the country where the principle of social justice is written 
down in the Constitution of the Republic of Poland and therefore, this principle 
is guarantee on the bases of our constitutional law. It needs to be noted, that the 
provision if the article 2 of the Constitution can be understood in different way. 
Some of the experts see there the relation to the social rights of citizens. Other, 
make the connection between the social justice and the state’s obligation to 
create good – just law. The third group is seeing the social justice as the main 
principle governing the public economical life of the country.  

The analyzes of different data, such as the European Social Justice Index 
as well as the level of expenditure on social purposes, show that Poland is the 
country where those number are on almost average European level. Most of 
those indications are little bit lower than entire European Union level but higher 
than number from countries more similar to us – the Central and Eastern 
European countries. It may mean that Poland as the country is implementing the 
principle of social justice. 

Analyzed data is showing that there are some areas where Poland is 
located in the top position where we are talking about the amount of spent 
money. The best situation is in the area of education. On the other hand, we have 
poor areas – such as health care where much more must be done. All this means 
that Poland is a country where the principle of social justice is implemented but 
the picture is not perfect and in front of our country there is much still work to 
improve the level of the implementation of the principle of social justice.   
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The Psychological model of the reliable personal 
functioning of the public administration 
 
Tadeusz Graca, Małgorzata Such - Pyrgiel 
 
Abstract 
The article discusses the issue of reliability. Reliable human action was considered here 
not in technical terms but in social terms. Public administration is a structure whose 
activity takes place mainly in a social environment. Therefore, reliable functioning in 
the social aspect was analyzed. In addition, areas such as difficult situations and 
problems of trust and kindness were raised. Reliability is presented in the system and 
regulatory concept. The conditions of reliability in relation to difficult situations are 
also indicated. 
 
Keywords: reliability, system, public administration, difficult situations, trust, 

kindness 
 
Wprowadzenie 

Administracja publiczna pojmowana jest najczęściej jako funkcja 
państwa i samorządu terytorialnego, polegająca na wykonywaniu zadań 
publicznych określonych w  konstytucji i innych źródłach prawa powszechnie 
obowiązującego. Jest ona przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być 
rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością 
przedmiotu badań (J. Boć, 2002).  

Samo słowo „administracja” pochodzi od łacińskiego słowa ministrare 
(kierować, służyć, pomagać, wykonywać). Poprzez przedrostek ad należy 
rozumieć celowe, długotrwałe i ciągłe działanie. Zwracając uwagę na dwa 
obszary rozumienia tego słowa „służyć, pomagać” wyraźna staje się 
konieczność niezawodnego funkcjonowania administracji publicznej. Chodzi o 
takie przygotowanie pracowników oraz takie zorganizowanie ich działalności 
instytucjonalnej i osobistej aby nie występowały sytuacje zawodności, w 
których klient mógłby stwierdzić „zawiodłem się na takiej czy innej instytucji 
publicznej”. 

Podstawę prawną swojego istnienia administracja samorządowa 
znajduje w Konstytucji RP oraz ustawach. Zawarta w preambule do Konstytucji 
zasada pomocniczości państwa wprowadza postulat tworzenia takiego ustroju, 
aby rola państwa w  zaspokajaniu potrzeb indywidualnych i społecznych 
sprowadzała się do niezbędnego minimum (Konstytucja RP 1997, preambuła).  
Trudności ze stworzeniem doskonałej i pełnej definicji administracji 
towarzyszyły już pierwszym próbom jej zdefiniowania. Nie ma potrzeby 
rozpatrywania w tym artykule różnorodnych wariantów rozumienie i 
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definiowania administracji publicznej. Przyjmijmy jedną z istniejących i 
używanych definicji. 
 Najszerszą definicją, która łączy aspekt podmiotowy i przedmiotowy 
jest definicja prof. Lipowicz: „Administracja jest to system złożony z ludzi, 
zorganizowany w celu stałej i systematycznej skierowanej ku przyszłości 
realizacji dobra wspólnego jako misji publicznej polegającej głównie (choć nie 
wyłącznie) na bieżącym wykonywaniu ustaw, wyposażonych w tym celu we 
władztwo państwowe oraz środki materialno-techniczne” (H. Izdebski, 1999).  
 
1. Niezwodność jako pojęcie interdyscyplinarne 

Z problematyką niezawodności społecznej wiąże się ściśle pojęcie 
funkcjonowania społecznego. Funkcjonowanie społeczne jest pojęciem 
niejednoznacznym i szerokim, obejmującym wiele sfer życia człowieka. 
Załuska definiuje je lapidarnie jako jakąkolwiek formę uczestnictwa jednostki 
w jakimkolwiek jej społecznym układzie odniesienia. Inni z kolei rozumieją 
funkcjonowanie społeczne jako poziom, na jakim osoba funkcjonuje w jej 
społecznym kontekście, od podstawowych do bardziej złożonych.  
 U podstaw możliwych do podjęcia przedsięwzięć zarówno o 
charakterze politycznym, administracyjnym, ekonomicznym, jak i społecznym 
leży rzetelne rozpoznanie psychospołecznych możliwości działania człowieka 
decydujących o skutecznym przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych. Nawet 
najbardziej wysublimowane pomysły zmian modernizacyjnych i 
organizacyjnych, mogą okazać się mało skuteczne bez holistycznego 
powiązania ich z możliwościami tkwiącymi w osobie pracownika. W sytuacjach 
trudnych, których wcale nie brak w funkcjonowaniu administracji publicznej, 
jako szczególnie niekorzystnych dla aktywności człowieka, 
prawdopodobieństwo realizacji przez niego funkcji zawodowych na 
dotychczasowym poziomie spada odpowiednio do poziomu trudności. Sposób 
radzenia sobie z trudnością decyduje o możliwościach przekształcenia 
zaistniałej sytuacji trudnej w normalną, nawet codzienną i o przywróceniu 
dotychczasowej sprawności zawodowej. Psychologicznie trudne sytuacje 
działania stają się płaszczyzną, w której ujawnia się zdolność pracownika do 
niezawodności tzn. zdolność do samodzielnego regulowania czynności 
zawodowych (Z. Ratajczak, 1988, s.254-256). Niezawodność jest jedną z 
ważniejszych charakterystyk opisujących zachowania się człowieka, gdyż 
znajduje odzwierciedlenie w efektywności pracy, zwłaszcza jej 
nieprzerywalności i eliminowania zakłóceń w sytuacjach trudnych. Umożliwia 
utrzymanie sprawności zawodowej, nawet w zmienionych, niekorzystnych 
okolicznościach wykonywania pracy.  

Dla ujawnienia się u pracownika postawy niezawodności niezbędne jest 
spełnienie warunków pełnego przystosowania do pracy tzn. dysponowanie 
określonymi umiejętnościami i zasobami pracy niezbędnymi do efektywnego 
realizowania zadań zawodowych. Zaburzony układ relacji pomiędzy 
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zorganizowany w celu stałej i systematycznej skierowanej ku przyszłości 
realizacji dobra wspólnego jako misji publicznej polegającej głównie (choć nie 
wyłącznie) na bieżącym wykonywaniu ustaw, wyposażonych w tym celu we 
władztwo państwowe oraz środki materialno-techniczne” (H. Izdebski, 1999).  
 
1. Niezwodność jako pojęcie interdyscyplinarne 

Z problematyką niezawodności społecznej wiąże się ściśle pojęcie 
funkcjonowania społecznego. Funkcjonowanie społeczne jest pojęciem 
niejednoznacznym i szerokim, obejmującym wiele sfer życia człowieka. 
Załuska definiuje je lapidarnie jako jakąkolwiek formę uczestnictwa jednostki 
w jakimkolwiek jej społecznym układzie odniesienia. Inni z kolei rozumieją 
funkcjonowanie społeczne jako poziom, na jakim osoba funkcjonuje w jej 
społecznym kontekście, od podstawowych do bardziej złożonych.  
 U podstaw możliwych do podjęcia przedsięwzięć zarówno o 
charakterze politycznym, administracyjnym, ekonomicznym, jak i społecznym 
leży rzetelne rozpoznanie psychospołecznych możliwości działania człowieka 
decydujących o skutecznym przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych. Nawet 
najbardziej wysublimowane pomysły zmian modernizacyjnych i 
organizacyjnych, mogą okazać się mało skuteczne bez holistycznego 
powiązania ich z możliwościami tkwiącymi w osobie pracownika. W sytuacjach 
trudnych, których wcale nie brak w funkcjonowaniu administracji publicznej, 
jako szczególnie niekorzystnych dla aktywności człowieka, 
prawdopodobieństwo realizacji przez niego funkcji zawodowych na 
dotychczasowym poziomie spada odpowiednio do poziomu trudności. Sposób 
radzenia sobie z trudnością decyduje o możliwościach przekształcenia 
zaistniałej sytuacji trudnej w normalną, nawet codzienną i o przywróceniu 
dotychczasowej sprawności zawodowej. Psychologicznie trudne sytuacje 
działania stają się płaszczyzną, w której ujawnia się zdolność pracownika do 
niezawodności tzn. zdolność do samodzielnego regulowania czynności 
zawodowych (Z. Ratajczak, 1988, s.254-256). Niezawodność jest jedną z 
ważniejszych charakterystyk opisujących zachowania się człowieka, gdyż 
znajduje odzwierciedlenie w efektywności pracy, zwłaszcza jej 
nieprzerywalności i eliminowania zakłóceń w sytuacjach trudnych. Umożliwia 
utrzymanie sprawności zawodowej, nawet w zmienionych, niekorzystnych 
okolicznościach wykonywania pracy.  

Dla ujawnienia się u pracownika postawy niezawodności niezbędne jest 
spełnienie warunków pełnego przystosowania do pracy tzn. dysponowanie 
określonymi umiejętnościami i zasobami pracy niezbędnymi do efektywnego 
realizowania zadań zawodowych. Zaburzony układ relacji pomiędzy 
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możliwościami pracownika a zmienioną sytuacją działania staje się wówczas 
płaszczyzną, w której ujawnić się może niezawodność, która zapobiega 
negatywnej tendencji pogarszania się jakości pracy. Można ją traktować jako 
pozytywną odpowiedź na zmienność elementów otoczenia lub stanów 
wewnętrznych człowieka. Skuteczne radzenie sobie w powstałej, 
psychologicznie trudnej sytuacji działania będzie przejawem niezawodności 
pracownika. Z kolei niezdolność do przywrócenia zaburzonej równowagi w 
zmienionych uwarunkowaniach będzie przejawem poczucia bezradności, 
czasami zagubienia np. w przepisach i istnienia ograniczeń sprawności 
zawodowej. Dla zrozumienia istoty niezawodności niezbędne jest 
uwzględnienie dodatkowego wysiłku w postaci czynności regulacyjnych – 
twórczej adaptacji do zmieniających się sytuacji; szybkiej mobilizacji własnej 
energii niezbędnej do wykonywania nowych zadań odczytywanych przez 
pracownika ze zmieniającego się kontekstu sytuacji pracy, a nie tylko zgodnych 
z uprzednio przyswojonymi wzorcami zachowań (Z. Ratajczak, 1988, s. 243). 
Wysoki poziom aktywizowania mechanizmów regulacji zachowania się 
powoduje, że w sytuacjach o podwyższonym stopniu odpowiedzialności 
pracownik jest w stanie zmobilizować się do prawidłowego wykonania zadań, 
wymagających specyficznych działań wykonawczych i organizacyjnych. Ta 
pozytywna energia ujawniająca się u niezawodnego pracownika w sytuacjach 
trudnych wskazuje, że charakterystyka tego typu zachowania nie może 
obejmować jedynie kryteriów wywiązywania się lub niewywiązywania ze 
standardowego zakresu czynności zawodowych; popełniania lub niepopełniania 
błędów w swojej działalności. Problematyka błędów, jest tu niezmiernie istotna 
w kontekście analizy niezawodnego działania, w tym i niezawodności 
społecznej. 
 Wyjaśnienie tej kwestii wymaga dokonania rozróżnienia na dwa 
rodzaje błędów. Najogólniej w kontekście niezawodnego działania człowieka 
możemy mówić o, co najmniej, dwóch rodzajach błędów: 
- błędy działania indywidualnego polegające na niepoprawnym wykonaniu 
zadania własnego w sytuacjach standardowych, niezależnie od tego jak 
funkcjonują inne elementy;  
- błędy współdziałania z innymi polegające na takim wykonaniu działań 
własnych, które pociąga za sobą obniżenie poziomu funkcjonowania całości; 
błędem może być w tym wypadku nawet całkowicie poprawne wykonanie 
własnego zadania ale nie uwzględnianie sytuacji z otoczenia społecznego 
(Ratajczak, 1988, s. 238–239). 
 Interpretacja pojęć zawodność i niezawodność wskazuje, iż nie są to 
proste przeciwieństwa typu: „jest” i „nie ma”. Jeżeli w ujęciu psychologicznym, 
w odróżnieniu od matematycznego i technicznego, zostałoby stwierdzone, że 
zawodność to symbol „Z” to niezawodnością czy brakiem zawodności może 
być nie tylko „–Z”, ale również inne jej formy np. „P”, „Q”, „R” itp. Pojęcie 
niezawodności pracownika wiąże się ze wspomnianą funkcjonalną zależnością 
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wszystkich elementów sytuacji pracy i ich wzajemnym oddziaływaniem na 
siebie. Utrzymanie wysokiej sprawności zawodowej, mimo wystąpienia 
warunków niekorzystnych, które sprzyjają, błędom stawia przed pracownikiem, 
także pracownikiem administracji publicznej” wymóg niezawodności, tzn.: nie 
tylko niepopełniania błędów, lecz w jeszcze większym stopniu – spełniania 
wymagań odczytywanych przez niego w trakcie zmieniającego się kontekstu 
sytuacji. Możliwość podjęcia przez pracownika tak określonego zadania 
związana jest z wystąpieniem czynników skłaniających go do poszukiwania 
niestandardowych form aktywności. Przyjmując tezę, że właściwości człowieka 
i cechy jego otoczenia ściśle się warunkują, a efekty ich wzajemnego 
oddziaływania wpływają na rezultaty działania konieczne staje się spojrzenie na 
niezawodność pracownika na tle dwóch ściśle ze sobą powiązanych teorii: 
ogólnej teorii systemów i psychologicznej koncepcji regulacji zachowań 
człowieka. Obie kompleksowo charakteryzują prawidłowości wyjaśniające 
zdolność pracownika do niezawodnego działania (Ratajczak, 1988 s. 252). 
 
2. Warunki niezawodności pracownika w systemowym kontekście 

uczestnictwa w trudnych sytuacjach pracy i działalności 
społecznej 

Systemowe ujęcie niezawodności wskazuje, że nie może być ona 
rozpatrywana w oderwaniu od szerszego kontekstu relacji zawodowych i 
funkcji pełnionych w organizacji. Każda organizacja stanowi swoisty system, 
będący układem zależności pomiędzy elementami tworzącymi go. Koncepcja 
podejścia systemowego zamyka się w stwierdzeniu, że „całość to więcej niż 
suma jej części”. Zrozumienie funkcjonowania którejś części wymaga 
analizowania jej w całym skomplikowaniu relacji tworzących ogół systemu. 
Niezawodność pracownika funkcjonującego w systemie danej organizacji np. 
administracji państwowej czy samorządowej, związana jest z systemowym 
kontekstem jego działania. Nie może być oceniania w oderwaniu od sieci relacji 
w organizacji, w której pracownik pełni określoną rolę zawodową. Jest on 
zarazem częścią organizacji, jak i całością samą w sobie, jest równocześnie 
podporządkowany i autonomiczny, „równy” i wyróżniony z uwagi na swe 
unikalne cechy i zadania. Sprawność zawodowa i możliwość jej utrzymania 
w  psychologicznie sytuacjach trudnych a nawet kryzysowych muszą być 
postrzegane w  złożonym kontekście efektów funkcjonowania całości 
organizacji i tym samym warunkujących je – efektów współdziałania 
poszczególnych elementów. Systemowe ujęcie niezawodności działania 
wskazuje zatem, iż polega ona nie tyle na bezbłędności wykonywanych 
czynności, ale przede wszystkim – na przekraczaniu działań schematycznych i 
rutynowych. Nie tylko błąd pracownika może utrudniać lub uniemożliwiać 
innym elementom systemu wykonywanie ich zadań. Powoduje to również 
rutyna i skostnienie jego metod działania. Pomimo że towarzyszyć jej może 
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możliwościami pracownika a zmienioną sytuacją działania staje się wówczas 
płaszczyzną, w której ujawnić się może niezawodność, która zapobiega 
negatywnej tendencji pogarszania się jakości pracy. Można ją traktować jako 
pozytywną odpowiedź na zmienność elementów otoczenia lub stanów 
wewnętrznych człowieka. Skuteczne radzenie sobie w powstałej, 
psychologicznie trudnej sytuacji działania będzie przejawem niezawodności 
pracownika. Z kolei niezdolność do przywrócenia zaburzonej równowagi w 
zmienionych uwarunkowaniach będzie przejawem poczucia bezradności, 
czasami zagubienia np. w przepisach i istnienia ograniczeń sprawności 
zawodowej. Dla zrozumienia istoty niezawodności niezbędne jest 
uwzględnienie dodatkowego wysiłku w postaci czynności regulacyjnych – 
twórczej adaptacji do zmieniających się sytuacji; szybkiej mobilizacji własnej 
energii niezbędnej do wykonywania nowych zadań odczytywanych przez 
pracownika ze zmieniającego się kontekstu sytuacji pracy, a nie tylko zgodnych 
z uprzednio przyswojonymi wzorcami zachowań (Z. Ratajczak, 1988, s. 243). 
Wysoki poziom aktywizowania mechanizmów regulacji zachowania się 
powoduje, że w sytuacjach o podwyższonym stopniu odpowiedzialności 
pracownik jest w stanie zmobilizować się do prawidłowego wykonania zadań, 
wymagających specyficznych działań wykonawczych i organizacyjnych. Ta 
pozytywna energia ujawniająca się u niezawodnego pracownika w sytuacjach 
trudnych wskazuje, że charakterystyka tego typu zachowania nie może 
obejmować jedynie kryteriów wywiązywania się lub niewywiązywania ze 
standardowego zakresu czynności zawodowych; popełniania lub niepopełniania 
błędów w swojej działalności. Problematyka błędów, jest tu niezmiernie istotna 
w kontekście analizy niezawodnego działania, w tym i niezawodności 
społecznej. 
 Wyjaśnienie tej kwestii wymaga dokonania rozróżnienia na dwa 
rodzaje błędów. Najogólniej w kontekście niezawodnego działania człowieka 
możemy mówić o, co najmniej, dwóch rodzajach błędów: 
- błędy działania indywidualnego polegające na niepoprawnym wykonaniu 
zadania własnego w sytuacjach standardowych, niezależnie od tego jak 
funkcjonują inne elementy;  
- błędy współdziałania z innymi polegające na takim wykonaniu działań 
własnych, które pociąga za sobą obniżenie poziomu funkcjonowania całości; 
błędem może być w tym wypadku nawet całkowicie poprawne wykonanie 
własnego zadania ale nie uwzględnianie sytuacji z otoczenia społecznego 
(Ratajczak, 1988, s. 238–239). 
 Interpretacja pojęć zawodność i niezawodność wskazuje, iż nie są to 
proste przeciwieństwa typu: „jest” i „nie ma”. Jeżeli w ujęciu psychologicznym, 
w odróżnieniu od matematycznego i technicznego, zostałoby stwierdzone, że 
zawodność to symbol „Z” to niezawodnością czy brakiem zawodności może 
być nie tylko „–Z”, ale również inne jej formy np. „P”, „Q”, „R” itp. Pojęcie 
niezawodności pracownika wiąże się ze wspomnianą funkcjonalną zależnością 
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wszystkich elementów sytuacji pracy i ich wzajemnym oddziaływaniem na 
siebie. Utrzymanie wysokiej sprawności zawodowej, mimo wystąpienia 
warunków niekorzystnych, które sprzyjają, błędom stawia przed pracownikiem, 
także pracownikiem administracji publicznej” wymóg niezawodności, tzn.: nie 
tylko niepopełniania błędów, lecz w jeszcze większym stopniu – spełniania 
wymagań odczytywanych przez niego w trakcie zmieniającego się kontekstu 
sytuacji. Możliwość podjęcia przez pracownika tak określonego zadania 
związana jest z wystąpieniem czynników skłaniających go do poszukiwania 
niestandardowych form aktywności. Przyjmując tezę, że właściwości człowieka 
i cechy jego otoczenia ściśle się warunkują, a efekty ich wzajemnego 
oddziaływania wpływają na rezultaty działania konieczne staje się spojrzenie na 
niezawodność pracownika na tle dwóch ściśle ze sobą powiązanych teorii: 
ogólnej teorii systemów i psychologicznej koncepcji regulacji zachowań 
człowieka. Obie kompleksowo charakteryzują prawidłowości wyjaśniające 
zdolność pracownika do niezawodnego działania (Ratajczak, 1988 s. 252). 
 
2. Warunki niezawodności pracownika w systemowym kontekście 

uczestnictwa w trudnych sytuacjach pracy i działalności 
społecznej 

Systemowe ujęcie niezawodności wskazuje, że nie może być ona 
rozpatrywana w oderwaniu od szerszego kontekstu relacji zawodowych i 
funkcji pełnionych w organizacji. Każda organizacja stanowi swoisty system, 
będący układem zależności pomiędzy elementami tworzącymi go. Koncepcja 
podejścia systemowego zamyka się w stwierdzeniu, że „całość to więcej niż 
suma jej części”. Zrozumienie funkcjonowania którejś części wymaga 
analizowania jej w całym skomplikowaniu relacji tworzących ogół systemu. 
Niezawodność pracownika funkcjonującego w systemie danej organizacji np. 
administracji państwowej czy samorządowej, związana jest z systemowym 
kontekstem jego działania. Nie może być oceniania w oderwaniu od sieci relacji 
w organizacji, w której pracownik pełni określoną rolę zawodową. Jest on 
zarazem częścią organizacji, jak i całością samą w sobie, jest równocześnie 
podporządkowany i autonomiczny, „równy” i wyróżniony z uwagi na swe 
unikalne cechy i zadania. Sprawność zawodowa i możliwość jej utrzymania 
w  psychologicznie sytuacjach trudnych a nawet kryzysowych muszą być 
postrzegane w  złożonym kontekście efektów funkcjonowania całości 
organizacji i tym samym warunkujących je – efektów współdziałania 
poszczególnych elementów. Systemowe ujęcie niezawodności działania 
wskazuje zatem, iż polega ona nie tyle na bezbłędności wykonywanych 
czynności, ale przede wszystkim – na przekraczaniu działań schematycznych i 
rutynowych. Nie tylko błąd pracownika może utrudniać lub uniemożliwiać 
innym elementom systemu wykonywanie ich zadań. Powoduje to również 
rutyna i skostnienie jego metod działania. Pomimo że towarzyszyć jej może 
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bezbłędność działania, to często hamuje podejmowanie zadań nowych 
wynikających ze zmienionych uwarunkowań sytuacji. 

 
3. Warunki niezawodności pracownika w regulacyjnych relacjach 

uczestnictwa w trudnych sytuacjach pracy  
Psychologiczna regulacja zachowania się człowieka w sytuacji pracy 

polega na wprowadzeniu w niej zmian, które umożliwią przywrócenie 
warunków sprzyjających sprawnemu działaniu. Czynności regulacyjne mają 
niezwykle złożony charakter z uwagi na skomplikowaną naturę zachowania się 
człowieka w sytuacji jako systemie relacji pomiędzy elementami jego 
otoczenia. Zachowanie regulacyjne pracownika w trudnej sytuacji pracy 
obejmuje zarówno reakcję na bodźce pochodzące z otoczenia, jak i 
samodzielnie określone działanie ukierunkowane na dokonanie określonej 
zmiany. Kontrola własnych możliwości, zwłaszcza stanów wewnętrznych jest 
niezbędna ze względu na spadającą – w miarę upływu czasu pracy, jak i 
występowanie nieoczekiwanych zdarzeń – wydolność człowieka. Podstawowa 
forma utraty sprawności zawodowej polega na wyczerpywaniu się sił 
psychicznych i fizycznych. Długotrwałe wykonywanie pracy lub niekorzystny 
układ okoliczności powoduje obniżanie się poziomu funkcji i zdolności 
poznawczych, na przykład: zmniejszanie się pojemności pamięci, zawężanie 
pola uwagi, obniżanie wrażliwości sensorycznej. Utrata sił witalnych widoczna 
jest z kolei poprzez spadek wprawy i ogólne poczucie subiektywnego 
zmęczenia. Ogólnie ujmując, zachowanie pracownika polegające na 
kontrolowaniu i ingerowaniu we własne stany zależy od jego zdolności do 
odtwarzania utraconej energii, specyficznej mobilizacji sił psychofizycznych, 
samokontroli stanów emocjonalnych i umiejętności neutralizowania czynników 
zbędnych. 
Dodać tu należy, że zarówno bezpośrednia, jak i pośrednia regulacja wymagań 
sytuacji pracy polega na przekształcaniu aktualnej lub potencjalnej sytuacji 
kryzysowej w taką, w której działanie pracownika może przebiegać bez 
zakłóceń. Staje się to możliwe dzięki odpowiednio dobranym zabiegom 
diagnostyczno-korektywnym i prognostyczno-prewencyjnym zmieniającym 
poziom wymagań zawodowych (Z. Ratajczak, 1988, s.255).  
 
4. Zdolność do niezawodności, jako cecha pracownika a zdolność  do 

przezwyciężania sytuacji kryzysowych lub trudnych 
Specyficzny charakter regulacji zachowania się pracownika polega na 

tym, że jest to regulacja psychiczna świadomie podejmowana przez człowieka, 
a równocześnie ujawnia się w sytuacjach współdziałania z innymi (sytuacjach 
społecznych). Zadanie zawodowe jest postrzegane przez pracownika jako 
integralna część wymagań organizacyjnych (systemowych), a to wyzwala w 
nim poczucie odpowiedzialności jako nadrzędny mechanizm regulacji 
zachowań, prowadzący do modyfikowania dotychczasowych czynności pracy. 
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Reasumując, pierwotnym warunkiem skutecznego rozwiązywania 
sytuacji trudnych i kryzysowych, jak wynika z powyższych rozważań, jest 
zdolność do niezawodności, gdyż determinuje ona właściwe rozpoznanie 
zaistniałych zmian sytuacji, adekwatność działań modyfikujących jej stan oraz 
szybkie neutralizowanie czynników zakłócających sprawne działanie. Ta 
psychospołeczna zdolność działającego jawi się jako niezbędna w 
podejmowaniu i realizowaniu zmian modernizacyjnych. Skuteczność tych 
zmian pozostaje zatem zależna od doboru do ich realizacji osób, które 
dostrzegają systemowy (organizacyjny) kontekst własnego działania, a w 
konsekwencji silnego poczucia odpowiedzialności i sprawstwa zawodowego są 
w stanie podejmować efektywne czynności nawet w warunkach ekstremalnych. 

Z niezawodnością, wiąże się i łączy pojęcie zaufania. Przedstawiając 
koncepcję zaufania wzajemnego jako kategorię analityczną w badaniu 
procesów grupowych oraz w analizie zachowania się jednostki w organizacji, 
zaufanie traktowane jest przez nich jako czynnik odgrywający ważną rolę w 
formowaniu się zdrowych stosunków interpersonalnych między ludźmi we 
wszystkich sytuacjach współpracy, współdziałania czy po prostu obcowania. 
Wydaje się, że stanowi ono podwalinę kształtowania się i rozwoju tzw. 
zdrowych osobowości. Coraz częściej wymienia się zaufanie jako jeden z 
doniosłych czynników ułatwiających rozwiązywanie problemów 
kierowniczych, a nawet całości procesów zarządzania. Empiryczne określenie 
zaufania interpersonalnego oraz jego konsekwencji w zachowaniu człowieka 
jest zadaniem bardzo trudnym. A jednak — jeśli ma ono rzeczywiście wyjaśniać 
zachowania ludzi w organizacji — trzeba określić w miarę precyzyjnie zakres 
tego pojęcia, a następnie podać możliwe sposoby jego pomiaru (dokonać 
operacjonalizacji). Zastanówmy się wpierw nad treścią tego pojęcia. Zaufanie 
to poczucie jednostki wobec osób, zdarzeń bądź procesów, polegające na tym, 
że może ona liczyć na oparcie i pomoc w rozwiązywaniu własnych spraw. 
Zaufanie jest odzwierciedleniem przewidywania dokonanego na podstawie 
spostrzeżeń oraz własnych doświadczeń jednostki. Decyzje jednostki odnośnie 
do tego, czy coś w jej otoczeniu (osoba lub przedmiot) zasługuje na zaufanie, są 
funkcją zgodności między rzeczywistością wewnętrzną i zewnętrzną. Oznacza 
to także, że osoba mająca zaufanie ryzykuje coś w oczekiwaniu na pewien 
rodzaj korzyści (np. oparcia, pomocy). Obdarzona zaufaniem osoba spełniając 
żywione wobec niej oczekiwania, zyskuje w naszych oczach specyficzną 
wartość, większą niż gdyby tej osoby nie darzono zaufaniem. Uczucie zawodu 
wpływa na wyolbrzymienie poniesionych strat; większa jest też emocjonalna 
cena, jaką płaci jednostka w takiej sytuacji. Zaufanie jest zmienną 
psychologiczną niedostępną bezpośredniej obserwacji, należy więc szukać jej 
wskaźników. Przyjmuje się przy tym, że w warunkach zaufania współdziałanie 
jest bardziej otwarte i bezpośrednie, łatwiejsza staje się komunikacja, wzrasta 
zadowolenie z wspólnie rozwiązywanych problemów. Nietrudno się domyślić, 
jak ważną rolę odgrywa zaufanie w sytuacji wprowadzania innowacji do 
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bezbłędność działania, to często hamuje podejmowanie zadań nowych 
wynikających ze zmienionych uwarunkowań sytuacji. 

 
3. Warunki niezawodności pracownika w regulacyjnych relacjach 

uczestnictwa w trudnych sytuacjach pracy  
Psychologiczna regulacja zachowania się człowieka w sytuacji pracy 

polega na wprowadzeniu w niej zmian, które umożliwią przywrócenie 
warunków sprzyjających sprawnemu działaniu. Czynności regulacyjne mają 
niezwykle złożony charakter z uwagi na skomplikowaną naturę zachowania się 
człowieka w sytuacji jako systemie relacji pomiędzy elementami jego 
otoczenia. Zachowanie regulacyjne pracownika w trudnej sytuacji pracy 
obejmuje zarówno reakcję na bodźce pochodzące z otoczenia, jak i 
samodzielnie określone działanie ukierunkowane na dokonanie określonej 
zmiany. Kontrola własnych możliwości, zwłaszcza stanów wewnętrznych jest 
niezbędna ze względu na spadającą – w miarę upływu czasu pracy, jak i 
występowanie nieoczekiwanych zdarzeń – wydolność człowieka. Podstawowa 
forma utraty sprawności zawodowej polega na wyczerpywaniu się sił 
psychicznych i fizycznych. Długotrwałe wykonywanie pracy lub niekorzystny 
układ okoliczności powoduje obniżanie się poziomu funkcji i zdolności 
poznawczych, na przykład: zmniejszanie się pojemności pamięci, zawężanie 
pola uwagi, obniżanie wrażliwości sensorycznej. Utrata sił witalnych widoczna 
jest z kolei poprzez spadek wprawy i ogólne poczucie subiektywnego 
zmęczenia. Ogólnie ujmując, zachowanie pracownika polegające na 
kontrolowaniu i ingerowaniu we własne stany zależy od jego zdolności do 
odtwarzania utraconej energii, specyficznej mobilizacji sił psychofizycznych, 
samokontroli stanów emocjonalnych i umiejętności neutralizowania czynników 
zbędnych. 
Dodać tu należy, że zarówno bezpośrednia, jak i pośrednia regulacja wymagań 
sytuacji pracy polega na przekształcaniu aktualnej lub potencjalnej sytuacji 
kryzysowej w taką, w której działanie pracownika może przebiegać bez 
zakłóceń. Staje się to możliwe dzięki odpowiednio dobranym zabiegom 
diagnostyczno-korektywnym i prognostyczno-prewencyjnym zmieniającym 
poziom wymagań zawodowych (Z. Ratajczak, 1988, s.255).  
 
4. Zdolność do niezawodności, jako cecha pracownika a zdolność  do 

przezwyciężania sytuacji kryzysowych lub trudnych 
Specyficzny charakter regulacji zachowania się pracownika polega na 

tym, że jest to regulacja psychiczna świadomie podejmowana przez człowieka, 
a równocześnie ujawnia się w sytuacjach współdziałania z innymi (sytuacjach 
społecznych). Zadanie zawodowe jest postrzegane przez pracownika jako 
integralna część wymagań organizacyjnych (systemowych), a to wyzwala w 
nim poczucie odpowiedzialności jako nadrzędny mechanizm regulacji 
zachowań, prowadzący do modyfikowania dotychczasowych czynności pracy. 
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Reasumując, pierwotnym warunkiem skutecznego rozwiązywania 
sytuacji trudnych i kryzysowych, jak wynika z powyższych rozważań, jest 
zdolność do niezawodności, gdyż determinuje ona właściwe rozpoznanie 
zaistniałych zmian sytuacji, adekwatność działań modyfikujących jej stan oraz 
szybkie neutralizowanie czynników zakłócających sprawne działanie. Ta 
psychospołeczna zdolność działającego jawi się jako niezbędna w 
podejmowaniu i realizowaniu zmian modernizacyjnych. Skuteczność tych 
zmian pozostaje zatem zależna od doboru do ich realizacji osób, które 
dostrzegają systemowy (organizacyjny) kontekst własnego działania, a w 
konsekwencji silnego poczucia odpowiedzialności i sprawstwa zawodowego są 
w stanie podejmować efektywne czynności nawet w warunkach ekstremalnych. 

Z niezawodnością, wiąże się i łączy pojęcie zaufania. Przedstawiając 
koncepcję zaufania wzajemnego jako kategorię analityczną w badaniu 
procesów grupowych oraz w analizie zachowania się jednostki w organizacji, 
zaufanie traktowane jest przez nich jako czynnik odgrywający ważną rolę w 
formowaniu się zdrowych stosunków interpersonalnych między ludźmi we 
wszystkich sytuacjach współpracy, współdziałania czy po prostu obcowania. 
Wydaje się, że stanowi ono podwalinę kształtowania się i rozwoju tzw. 
zdrowych osobowości. Coraz częściej wymienia się zaufanie jako jeden z 
doniosłych czynników ułatwiających rozwiązywanie problemów 
kierowniczych, a nawet całości procesów zarządzania. Empiryczne określenie 
zaufania interpersonalnego oraz jego konsekwencji w zachowaniu człowieka 
jest zadaniem bardzo trudnym. A jednak — jeśli ma ono rzeczywiście wyjaśniać 
zachowania ludzi w organizacji — trzeba określić w miarę precyzyjnie zakres 
tego pojęcia, a następnie podać możliwe sposoby jego pomiaru (dokonać 
operacjonalizacji). Zastanówmy się wpierw nad treścią tego pojęcia. Zaufanie 
to poczucie jednostki wobec osób, zdarzeń bądź procesów, polegające na tym, 
że może ona liczyć na oparcie i pomoc w rozwiązywaniu własnych spraw. 
Zaufanie jest odzwierciedleniem przewidywania dokonanego na podstawie 
spostrzeżeń oraz własnych doświadczeń jednostki. Decyzje jednostki odnośnie 
do tego, czy coś w jej otoczeniu (osoba lub przedmiot) zasługuje na zaufanie, są 
funkcją zgodności między rzeczywistością wewnętrzną i zewnętrzną. Oznacza 
to także, że osoba mająca zaufanie ryzykuje coś w oczekiwaniu na pewien 
rodzaj korzyści (np. oparcia, pomocy). Obdarzona zaufaniem osoba spełniając 
żywione wobec niej oczekiwania, zyskuje w naszych oczach specyficzną 
wartość, większą niż gdyby tej osoby nie darzono zaufaniem. Uczucie zawodu 
wpływa na wyolbrzymienie poniesionych strat; większa jest też emocjonalna 
cena, jaką płaci jednostka w takiej sytuacji. Zaufanie jest zmienną 
psychologiczną niedostępną bezpośredniej obserwacji, należy więc szukać jej 
wskaźników. Przyjmuje się przy tym, że w warunkach zaufania współdziałanie 
jest bardziej otwarte i bezpośrednie, łatwiejsza staje się komunikacja, wzrasta 
zadowolenie z wspólnie rozwiązywanych problemów. Nietrudno się domyślić, 
jak ważną rolę odgrywa zaufanie w sytuacji wprowadzania innowacji do 
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instytucji, gdzie obawa przed wprowadzaniem nowych zmian zaburza 
dotychczasowe schematy myślenia i działania, budzi lęk i opór wobec zmian. 
Badanie wyjściowego stanu zaufania, jakie żywią w stosunku do siebie 
pracownicy, byłoby ważnym wskaźnikiem przyszłych zachowań i cenną 
wskazówką socjotechniczną, jakich błędów przy wprowadzaniu zmiany jej 
rzecznikom popełniać nie wolno (Z. Ratajczak, 1979, s.98-99). 
 Warto przy okazji niezawodnego działania człowieka, budzącego i 
tworzącego zaufanie w zespole, wspomnieć o koncepcji życzliwości. W 
artykule Piotra Szreniawskiego zatytułowanym „Życzliwość w administracji” 
zamieszczonym w materiałach pokonferencyjnych zaprezentowano dość 
szerokie rozważania dotyczące cechy życzliwości w funkcjonowaniu 
administracji publicznej (E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, 2016). Ciekawe 
rozważania streścić można w stwierdzeniu, że życzliwa administracja to taka, 
która dobrze życzy swoim klientom lub innym podmiotom, z którymi się 
kontaktuje. Życzliwość rozciągnąć można na samych pracowników 
administracji i poszczególne podmioty administrujące. Można wyróżnić 
życzliwość bierną i życzliwość czynną. Ta pierwsza sprowadza się do 
nieprzeszkadzania drugiej stronie, nie utrudniania jej funkcjonowania lub też 
stwarzania niepotrzebnych problemów rozwiązującym swoje problemy 
klientom. Życzliwość czynna polega na pomaganiu, włączaniu się w działanie, 
doradzaniu. Coraz częściej używane w różnych sytuacjach naszego społecznego 
funkcjonowania krótkie pytanie „w czym mogę pomóc?” jest tego najlepszym 
przykładem. Dodać tu należy, że jest to pytanie, które pojawia się coraz częściej 
również w strukturach administracji publicznej. 
 Problematyka niezawodności wywodzi się od struktur technicznych. 
Tam niezawodność można określać różnymi współczynnikami np. liczbą awarii 
w jednostce czasu, podatnością na przeciążenia czy zakłócenia. Podobnie też 
wygląda niezawodność i jej analiza w strukturach produkcyjnych. W każdym 
przedsiębiorstwie występują systemy: system techniczny składający się z 
narzędzi i urządzeń umożliwiających produkcję; system ekonomiczny złożony 
z kapitału, system organizacyjny i system społeczny, czyli specyficzny twór 
społeczny charakteryzujący się określoną strukturą, układem ról, komunikacją, 
normami, systemem wartości i elementami kontroli społecznej. Trudno 
przenieść te rozważania bezpośrednio na instytucje czy człowieka, ale próby 
takie są podejmowane. Być może w przyszłości uda się stworzyć algorytmy 
pozwalające na takie analizy. 
 
Zakończenie 
 Bez względu na to w jakim układzie i kontekście rozpatrujemy 
niezawodność, zawsze jest to sytuacja wieloaspektowa pozwalająca na lepsze 
funkcjonowanie instytucji, grupy czy też pojedynczych ludzi. Dodać należy, że 
uwarunkowania niezawodności, zwłaszcza niezawodności społecznej, są 
szerokie i skomplikowane. Są one bowiem uzależnione od zadań jakie realizuje 
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instytucja lub pojedyncza osoba, wpływa na nie otoczenie, które może być 
życzliwe i przyjazne bądź też odwrotnie. Ważną rolę w niezawodnym 
funkcjonowaniu człowieka odgrywa poziom trudności realizowanych zadań, a 
dokładnie na ile są one inne od zadań zwykłych i standardowych. Nawet 
niekoniecznie ekstremalne sytuacje powodują dezorganizację funkcjonowania 
człowieka (pracownika) utrudniając niezawodne i efektywne funkcjonowanie. 
Tylko dobra znajomość wykonywanych czynności i umiejętność ich 
modyfikacji pozwala zniwelować zaburzenia i utrudnienia w funkcjonowaniu 
instytucji.  
 Dlatego też organizatorzy i kierownicy instytucji administracyjnych 
powinni uwzględniać zarówno w planowaniu jak i realizowaniu zadań przez 
instytucje różnego rodzaju i szczebla administracyjnego opisane powyżej 
zagadnienia niezawodnego funkcjonowania społecznego i uwarunkowania tego 
funkcjonowania. 
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instytucji, gdzie obawa przed wprowadzaniem nowych zmian zaburza 
dotychczasowe schematy myślenia i działania, budzi lęk i opór wobec zmian. 
Badanie wyjściowego stanu zaufania, jakie żywią w stosunku do siebie 
pracownicy, byłoby ważnym wskaźnikiem przyszłych zachowań i cenną 
wskazówką socjotechniczną, jakich błędów przy wprowadzaniu zmiany jej 
rzecznikom popełniać nie wolno (Z. Ratajczak, 1979, s.98-99). 
 Warto przy okazji niezawodnego działania człowieka, budzącego i 
tworzącego zaufanie w zespole, wspomnieć o koncepcji życzliwości. W 
artykule Piotra Szreniawskiego zatytułowanym „Życzliwość w administracji” 
zamieszczonym w materiałach pokonferencyjnych zaprezentowano dość 
szerokie rozważania dotyczące cechy życzliwości w funkcjonowaniu 
administracji publicznej (E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, 2016). Ciekawe 
rozważania streścić można w stwierdzeniu, że życzliwa administracja to taka, 
która dobrze życzy swoim klientom lub innym podmiotom, z którymi się 
kontaktuje. Życzliwość rozciągnąć można na samych pracowników 
administracji i poszczególne podmioty administrujące. Można wyróżnić 
życzliwość bierną i życzliwość czynną. Ta pierwsza sprowadza się do 
nieprzeszkadzania drugiej stronie, nie utrudniania jej funkcjonowania lub też 
stwarzania niepotrzebnych problemów rozwiązującym swoje problemy 
klientom. Życzliwość czynna polega na pomaganiu, włączaniu się w działanie, 
doradzaniu. Coraz częściej używane w różnych sytuacjach naszego społecznego 
funkcjonowania krótkie pytanie „w czym mogę pomóc?” jest tego najlepszym 
przykładem. Dodać tu należy, że jest to pytanie, które pojawia się coraz częściej 
również w strukturach administracji publicznej. 
 Problematyka niezawodności wywodzi się od struktur technicznych. 
Tam niezawodność można określać różnymi współczynnikami np. liczbą awarii 
w jednostce czasu, podatnością na przeciążenia czy zakłócenia. Podobnie też 
wygląda niezawodność i jej analiza w strukturach produkcyjnych. W każdym 
przedsiębiorstwie występują systemy: system techniczny składający się z 
narzędzi i urządzeń umożliwiających produkcję; system ekonomiczny złożony 
z kapitału, system organizacyjny i system społeczny, czyli specyficzny twór 
społeczny charakteryzujący się określoną strukturą, układem ról, komunikacją, 
normami, systemem wartości i elementami kontroli społecznej. Trudno 
przenieść te rozważania bezpośrednio na instytucje czy człowieka, ale próby 
takie są podejmowane. Być może w przyszłości uda się stworzyć algorytmy 
pozwalające na takie analizy. 
 
Zakończenie 
 Bez względu na to w jakim układzie i kontekście rozpatrujemy 
niezawodność, zawsze jest to sytuacja wieloaspektowa pozwalająca na lepsze 
funkcjonowanie instytucji, grupy czy też pojedynczych ludzi. Dodać należy, że 
uwarunkowania niezawodności, zwłaszcza niezawodności społecznej, są 
szerokie i skomplikowane. Są one bowiem uzależnione od zadań jakie realizuje 
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instytucja lub pojedyncza osoba, wpływa na nie otoczenie, które może być 
życzliwe i przyjazne bądź też odwrotnie. Ważną rolę w niezawodnym 
funkcjonowaniu człowieka odgrywa poziom trudności realizowanych zadań, a 
dokładnie na ile są one inne od zadań zwykłych i standardowych. Nawet 
niekoniecznie ekstremalne sytuacje powodują dezorganizację funkcjonowania 
człowieka (pracownika) utrudniając niezawodne i efektywne funkcjonowanie. 
Tylko dobra znajomość wykonywanych czynności i umiejętność ich 
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Úvod  

Na mapě současné Evropy se nalézá sedm tzv. mikrostátů. Jde o státy 
nejen s nejmenší geografickou rozlohou, ale zároveň i o země s nejnižším 
počtem obyvatel. Nejen geografické, ale i politické faktory však určují zařazení 
do této skupiny – mikrostáty musejí dobře vycházet se svými sousedy, na 
kterých jsou do značné míry vždy závislí, využívají vždy měnu svého 
nejbližšího souseda nebo je se sousední zemí spojují strategické smlouvy. 
Kromě Městského státu Vatikán, který je ze své podstaty nedemokratickým 
státem, jsou dva mikrostáty členskými zeměmi Evropské unie (Lucembursko, 
Malta), dva jsou plně demokratickými státy s klasickým parlamentním 
modelem (San Marino, Andorra) a dvě monarchie (Lichtenštejnsko a Monako) 
si udržují systém veřejné správy založený na klíčové roli panovníka. 

My, občané větších států, máme tendenci se na mikrostáty dívat jako na 
zajímavé turistické cíle nebo jako na přežitek středověkého romantického světa. 
Tak, jak se někdy domníváme, že větší státy nás mohou ve všem inspirovat 
a některé příklady z modelů veřejné správy přejímáme právě od větších států, 
stejně tak zpravidla přehlížíme inspirace u těch malých.  

Ve svém příspevku se pokusím přiblížit vztah politické participace 
občanů těchto mikrostátů a systémů veřejné správy v nejmenších státech 
Evropy. Z výše naznačených důvodů se logicky nebudu věnovat Vatikánu, 
neboť tato jediná absolutistická monarchie v Evropě je specifickým politickým 
systémem. Naopak nejvíce pozornosti chci věnovat čtyřem plně demokratickým 
systémům evropských mikrostátů, kde je politická participace občanů mnohem 
vyšší než v jiných a větších evropských státech a tento jev významně přispívá 
ke stabilitě i efektivitzě veřejné správy. 
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1. Občanská participace v nejmenších státech Evropy 
Lucembursko a Malta jsou svojí rozlohou i počtem obyvatel 

nejmenšími státy Evropské unie, ale liší se nejen délkou členství v EU, ale 
i tradicí přístupu k veřejné správě. Lucembursko je zakládajícím členským 
státem OSN, NATO i evropské integrace, a to z jednoduchého důvodu. 
V předchozích obdobích bylo státem neutrálním, nezapojujícím se do žádných 
evropských a mezinárodních aktivit, s předpokladem, že to uchrání tuto zemi 
před jakoukoliv vnější agresí. Opak byl pravdou a po hrůzách obou světových 
válek, které zasáhly tuto malou zemi s nezvyklou brutalitou, se země rozhodla 
podílet se na mezinárodním vývoji aktivně.  

Lucembursko je parlamentní monarchií, kde hlavní institucí je 
šedesátičlenný jednokomorový parlament, Poslanecká sněmovna. Přestože je 
lucemburský nejvyšší zákondárný sbor založený na dobrovolnosti, většina 
poslanců plní jiné placené funkce ve veřejné správě, mnoho z nich je například 
starosty lucemburských měst a obcí. Tím je docílen i efekt zpětné vazby mezi 
zákonodárcem a místní samosprávou, která se větších systémech nedá v takto 
efektivní podobě docílit. I když je v jediném velkovévodství na světě zavedena 
volební povinnost, neúčast ve volbách se prakticky nijak nesankcionuje, přesto 
však je cílem místních politiků zajistot co největší vstřícnost k potřebám voličů. 
Proto jsou volební místnosti otevřeny v co nejdelším čase a zákon upravuje 
i možnost korespondenčního hlasování. Zvýšená politická participace přináší 
výsledky i při výběru politické elity – na celoevropské úrovni se to projevuje 
mj. i tím, že lucemburští politici mají nadprůměrný vliv na fungování 
evropských institucí, stačí připomenout dva předsedy Evropské komise 
Jacquesa Santera nebo v současnosti Jeana-Claudea Junckera. 

Maltská republika más svůj model politického systému a veřejné správy 
odvozený od westminsterského modelu, neboť až do roku 1964 byla země 
součástí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Ani zisk 
nezávislosti a o deset let později změna monarchie v republiky nepřinesly 
podstatné proměny v otázkách politické participace obyvatel. Volební účast je 
i dnes vysoká a výrazně přesahující průměr evropských států. Srovnání ukazuje 
následující tabulka: 
 
Tabulka 1 Volební účast na Maltě ve srovnání s jinými státy EU 

Členský stát EU Volební účast v % při volbách do EP v roce 2014 
Malta 74,80% 
SRN 48,10% 
Itálie 57,22% 
ČR 18,20% 
Průměr EU 52,61% 

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/cs/turnout.html 
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 V případě Malty bych chtěl ještě upozornit na jeden zajímavý fenomén, 
které souvisí se vstupem země do Evropské unie. Snad v žádném jiném 
přistupujícím státě z roku 2004 (Malta se stala členskou zemí Evropské unie ve 
stejném roce jako Slovenská či Česká republika) neproběhla tak ostrá 
a dramatická výměna názorů během přičleňovacího procesu. Maltská republika 
podala přihlášku do EU v roce 1990. V roce 1996 vyhrála parlamentní volby 
v zemi Labouristická strana, odmítající vstup do Evropské unie, a přihlášku 
Malty vzala zpět. Tehdy opoziční konzervativní Nacionalistická strana vyvolala 
v zemi za přispění nespokojeného expremiéra za Labouristickou stranu 
předčasné volby, které vyhráli právě nacionalisté a přihlášku do EU opět 
obnovili. V roce 2003 se konalo i na Maltě referendum o přistoupení 
k Evropské unii, které vyhráli (při účasti nad 90% voličů) zastánci vstupu 
poměrem 53,6%. (Srb 2017, s. 188). Maltští politici však souběžně s vnitřním 
bojem o evropské směřování vyjednali pro Maltu 77 výjimek z evropské 
legislativy, což se nepodařilo žádnému jinému tehdy vstupujícímu státu. 
Malťané ukázali, že jejich politické diskuse mohou být velmi ostré, ale nemají 
vliv na chod veřejné správy. Navíc občanská participace je stále velmi vysoká 
a s žádným konfliktem neklesá. 

Vysoká volební účast, tedy v evropském kontextu účast nad 50%, je při 
parlamentních volbách, ale obvykle i při volbách tzv. druhého řádu, i v dalších 
demokratických mikrostátech, zejména v San Marinu a v Andoře. Nejjasnější 
republika Svatého Marina, mj. nestarší republika na světě, má mnoho shodných 
rysů se systémem veřejné správy v sousední Itálii. Ještě ani jednou nenastala 
situace, kdy by účast v parlamentních volbách klesla pod 50%. Nastavený 
systém obsazování nejvyšších funkcí ve státě navíc motivuje občany ke zvýšené 
aktivní účasti v politickém souboj. Dva kapitáni regenti – hlavy státu – se střídají 
po šesti měsících, ministrem může být člen vlády maximálně na deset let, hlavy 
obcí se střídají po dvou letech. Tento model vede nejen ke zvýšení zájmu 
o politiku, ale rovněž k omezení korupčního chování. To sice není zcela 
eliminováno (dodnes se v San Marinu řeší aféra s tajným bankovním kontem 
politických stran), ale zvyšuje možnosti odhalení politické korupce a omezuje 
její dopady. 
 
2. Povedená transformace veřejné správy na příklady Andorry 

Až v roce 1993 se z Andorrského knížectví stal konstituční stát 
s politickým systémem založeným na parlamentním modelu. Andorra tedy 
odstartovala své dějiny demokratického systému veřejné správy ve stejném roce 
jako vznikly samostatné republiky po zaniklém Československu. Ale zatímco 
ČR i SR stále proměňuje své instituce veřejné správy a způsoby jejich 
ustanovení (například volbu prezidenta, krajské instituce, změny okresů apod.), 
v Andoře již k systémovým změnám nedochází a občané se identifikují se svým 
politickým systémem a institucemi veřejné správy. 
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Klíčovou institucí, podobně jako v každém parlamentním modelu, je 
nejvyšší zastupitelský sbor Andorry, Generální rada. Jejích 28 poslanců je 
voleno kombinovaným systémem, kdy polovina poslanců je vybírána 
prostřednictvím systému poměrného zastupení a druhá polovina 
modifikovaným většinovým systémem tak, aby všech 7 místních komunit mělo 
v parlamentu 2 zástupce. Tím dochází k zajímavému efektu propojení zájmů 
celostátních s komunálními a zároveň je tak zajištěna reprezentace všech částí 
země při tvorbě legislativy. Andorrským specifikem je i vysoké zastoupení žen 
v nejvyšším legislativním orgánu – například v letech 2011 – 2015 zasedlo 
v Generální radě 50% žen, což tehdy zajistilo Andoře evropský rekord v této 
oblasti. 

Pro středoevropana je asi těžko představitelné, že obě dvě hlavy státu 
jsou z titulu své funkce cizinci. Unikátní systém parlamentní diarchie je 
pokračováním středověkého feudálního systému, ovšem od roku 1993 
modifikovaným do nových demokratických podmínek. Hlavami státu jsou 
společně biskup nejbližší katalánské diecéze a francouzský prezident. Oba dva 
se stávají andorrskými občany pouze a výhradně v obodobí, kdy jsou tzv. 
spoluknížaty této malé pyrenejské monarchie. Ovšem díky jejich mezinárodně 
uznávané autoritě (především spoluknížete – prezidenta Francouzské republiky) 
má Andorra zajištěný klidný rozvoj své země. Do vnitřních záležitostí země se 
spoluknížata nemohou vměšovat, jmenují navíc své zástupce, kteří jejich 
jménem provádějí všechny úřední úkony. Navíc většinu těchto aktů na základě 
ústavy vykonat musejí – například jmenovat premiéra podle rozhodnutí 
parlamentu nebo vypsat volby podle domluvených pravidel.  

Spokojenost s nastavenými pravidly fungování andorrské veřejné 
správy vede nejen k občanské participaci (volební účast zde dosud neklesla pod 
60%), ale zároveň k viditelné efektivitě aktivit veřejné správy. Neustále 
zvyšování HDP na obyvatele, vysoké příjmy obyvatel země či prakticky 
neexistence sociálních problémů (např. nezaměstnanosti) vede pochopitelně 
občany k ujištění se o správnosti demokratických změn před 25 lety 
a k neexistenci vážných politických či sociálních konfliktů. V tomto směru 
můžeme mluvit bezpochyby o povedené transformaci veřejné správy a u tohoto 
malého evropského státu se lze výrazně inspirovat. 

 
3. Situace v Lichtenštejnském knížectví a Monaku 

Poněkud odlišná je situace v Lichtenštejnsku. Tento stát, svázaný již sto 
let smlouvami se sousedním Švýcarskem, je zemí, kde sice existuje svoboda 
volby, ale pouze s dohledem vládnoucího panovnického rodu. Lichtenštejnský 
parlament, Zemský sněm, může totiž panovník kdykoliv rozpustit, pokud by ten 
přijal zákon, panovníkovi nevyhovující. Lichtenštejnsko se často prezentuje 
jako zemně, kde rozhodují voliči zásadní otázky v referendech. Ale i ta může 
panovník kdykoliv vetovat, pokud s nimi nesouhlasí. Jak v roce 2011 zhodnotil 
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 V případě Malty bych chtěl ještě upozornit na jeden zajímavý fenomén, 
které souvisí se vstupem země do Evropské unie. Snad v žádném jiném 
přistupujícím státě z roku 2004 (Malta se stala členskou zemí Evropské unie ve 
stejném roce jako Slovenská či Česká republika) neproběhla tak ostrá 
a dramatická výměna názorů během přičleňovacího procesu. Maltská republika 
podala přihlášku do EU v roce 1990. V roce 1996 vyhrála parlamentní volby 
v zemi Labouristická strana, odmítající vstup do Evropské unie, a přihlášku 
Malty vzala zpět. Tehdy opoziční konzervativní Nacionalistická strana vyvolala 
v zemi za přispění nespokojeného expremiéra za Labouristickou stranu 
předčasné volby, které vyhráli právě nacionalisté a přihlášku do EU opět 
obnovili. V roce 2003 se konalo i na Maltě referendum o přistoupení 
k Evropské unii, které vyhráli (při účasti nad 90% voličů) zastánci vstupu 
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situace, kdy by účast v parlamentních volbách klesla pod 50%. Nastavený 
systém obsazování nejvyšších funkcí ve státě navíc motivuje občany ke zvýšené 
aktivní účasti v politickém souboj. Dva kapitáni regenti – hlavy státu – se střídají 
po šesti měsících, ministrem může být člen vlády maximálně na deset let, hlavy 
obcí se střídají po dvou letech. Tento model vede nejen ke zvýšení zájmu 
o politiku, ale rovněž k omezení korupčního chování. To sice není zcela 
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2. Povedená transformace veřejné správy na příklady Andorry 

Až v roce 1993 se z Andorrského knížectví stal konstituční stát 
s politickým systémem založeným na parlamentním modelu. Andorra tedy 
odstartovala své dějiny demokratického systému veřejné správy ve stejném roce 
jako vznikly samostatné republiky po zaniklém Československu. Ale zatímco 
ČR i SR stále proměňuje své instituce veřejné správy a způsoby jejich 
ustanovení (například volbu prezidenta, krajské instituce, změny okresů apod.), 
v Andoře již k systémovým změnám nedochází a občané se identifikují se svým 
politickým systémem a institucemi veřejné správy. 
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Klíčovou institucí, podobně jako v každém parlamentním modelu, je 
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prostřednictvím systému poměrného zastupení a druhá polovina 
modifikovaným většinovým systémem tak, aby všech 7 místních komunit mělo 
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společně biskup nejbližší katalánské diecéze a francouzský prezident. Oba dva 
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zvyšování HDP na obyvatele, vysoké příjmy obyvatel země či prakticky 
neexistence sociálních problémů (např. nezaměstnanosti) vede pochopitelně 
občany k ujištění se o správnosti demokratických změn před 25 lety 
a k neexistenci vážných politických či sociálních konfliktů. V tomto směru 
můžeme mluvit bezpochyby o povedené transformaci veřejné správy a u tohoto 
malého evropského státu se lze výrazně inspirovat. 

 
3. Situace v Lichtenštejnském knížectví a Monaku 

Poněkud odlišná je situace v Lichtenštejnsku. Tento stát, svázaný již sto 
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parlament, Zemský sněm, může totiž panovník kdykoliv rozpustit, pokud by ten 
přijal zákon, panovníkovi nevyhovující. Lichtenštejnsko se často prezentuje 
jako zemně, kde rozhodují voliči zásadní otázky v referendech. Ale i ta může 
panovník kdykoliv vetovat, pokud s nimi nesouhlasí. Jak v roce 2011 zhodnotil 



Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte  

44 
 

situaci jeden lichtenštejnský aktivista, „Ano, v Lichtenštejnsku máme 
demokracii, ale jen pokud souhlasíme s vladařem.“ (Deník Referendum 2012) 

Konzervativní postoje panovnického domu se projevují neustále. 
Málokdo dnes připomíná, že tento stát byl poslední evropskou zemí, kde 
probíhají volby, který zavedl volební právo pro ženy. Stalo se tak až 1984 a to 
po dlouholeté diskusi a legislativních změnách, které měly zajistit, že přivdané 
ženy nebudou moci v zemi volit hned. Panovník však využívá především 
skutečnosti, že financuje provoz celé státní správy ze svých zisků, zejména 
z bankovních domů. Ty jsou však známé jako rizikové instituce pro praní 
podezřelých peněz – stačí zmínit skandál kolem krádeže několika tisích údajů 
o kontech německých občanů u lichtenštejnských bank v roce 2009.  

Sám panovník se však prezentuje jako hlava nejdemokratičtějšího státu 
Evropy. Současný vladař Hans Adam II. sepsal  před několika lety knihu Stát 
ve třetím tisíciletí, kde například obhajuje právo veta, dané panovníkovi, takto: 
„Monarcha disponuje vůči rozhodnutí lidu a parlamentu právem veta, kterého 
využíval v minulosti a bude využívat i nadále, pokud to uzná za vhodné. 
Lichtenštejnský model tím nabízí účinnou obranu proti příliš populistickým 
iniciativám zaměřeným proti obecnému prospěchu nebo proti menšinám.“ 
(Hans Adam II. 2011, s. 78 – 79). Ovšem je to právě panovník, který jako jediný 
určuje, co je a co není zaměřeno proti obecnému prospěchu. Formálně se dnes 
tento model prezentuje jako tzv. duální model vládnutí, kdy vládnou společně 
lid a kníže, ovšem reálně vládne nadále pouze kníže. Díky neexistenci 
sociálních konfliktů a zajištění blahobytu však lichtenštejnští občané dosud tuto 
verzi veřejné správy tolerují. 

Velmi podobnou je situace i v Monackém knížectví. Při neexistenci 
jevů typu nezaměstnanosti a s průměrným HDP na hlavu převyšujícím 
tříapůlnásobek HDP na hlavu na Slovensku není třeba hodnotit efektivitu 
užívaného modelu veřejné správy v Monaku. Spokojenost občanů se projevuje 
i volební účastí, která činila v letošních parlamentních volbách přes 70% voličů. 
A to volí výhradně monačtí státní občané, tedy nikoliv ti, kteří mají v Monaku 
pouze trvalý pobyt z důvodů optimalizace daňové zátěže. Monacký kníže má 
jako jediný zákonodárnou iniciativu a může každý zákon, přijatý monackou 
Národní radou, vetovat. Navíc vláda není sestavována na základě výsledků 
voleb, ale na základě výběru panovníka, který díky působení tradice jmenuje 
zpravidla premiérem státního občana Francouzské republiky. Vláda má jen 
několik členů a do jejího čela je postaven Francouz i proto, aby zajistil dobré 
vztahy se sousední velmocí. Již více než deset let je sice Monako plně 
suverénním státem, nezávislým na Francii, ale přesto jsou dobré vztahy se 
sousední zemí stále na prvním místě v úkolech monacké veřejné správy 
a panovnického domu. 
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4. Hlavní úkoly veřejné správy v evropských mikrostátech 
 Při zajišťování efektivity veřejné správy nerozhoduje velikost státu, ale 
zejména zvolený model veřejné správy. Samozřejmě nelze určit paušálně, že 
nějaký model je univerzálně nejlepším pro každý stát, ale, jak již říkal 
Aristotelés, je vždy nutné vybrat takový model, který vyhovuje nejlépe v daném 
místě a čase (srov. Novák 2001, s. 42). Evropské mikrostáty potřebují efektivní 
veřejnou správu zejména z důvodů zajištění své vlastní existence a spokojenosti 
svých občanů. 
 Na prvním místě je třeba u těchto států zmínit nutnost zabezpečení státní 
suverenity a dobrých vztahů se sousedy. Andorra, San Marino, ale i Malta 
a Lucembursko mají ve svých systémech veřejné správy aplikovány prvky ze 
sousedních větších zemí (v případě Malty pak prvky italské a britské). Tím 
mohou zajistit i větší kompatibilitu se sousedním velkým státem 
a srozumitelnost pro politiky ze země nejbližšího souseda. Všechny evropské 
mikrostáty mají se svými sousedy vynikající vztahy a v současné době nehrozí 
ani v jednom z těchto států jakýkoliv konflikt se sousední zemí.  
 Dalším úkolem veřejné správy je zajištění bezproblémového chodu 
vlastních úřadů a jejich přijatelnost pro občany země. Ani v jednom 
z nejmenších států Evropy nejsou zaznamenány případy, kdy by docházelo 
k systémovým selháním státních úřadů. Pochopitelně nelze zcela eliminovat 
chyby lidského faktoru, ale v posledních pěti letech nebyla zaznamenána žádná 
selhání, která by vedla k nutnosti změnit systémové nastavení chodu institucí 
veřejné správy v evropských mikrostátech. 
 Neméně důležitým úkolem veřejné správy je zajištění důstojné 
a reprezentativní funkce volených institucí demokratického systému. V těch 
státech, které můžeme označit za plně demokratické (Andorra, San Marino, 
Malta a Lucembursko) se daří tento cíl bez problémů naplnit. Navíc tyto země 
mají specifické volební systémy, přizpůsobené místním podmínkám a systémy 
se časem upravují podle potřeb politické praxe. Například v San Marinu existuje 
zákonem stanovené pravidlo, že politické strany musejí předem informovat 
voliče o svém vládním, nikoliv pouze volebním, programu. Pokud vítězná 
strana či koalice svůj program poruší, má ústavní soud právo vypsat nové volby. 
Předem musí také politické strany sdělit voličům, s kým jsou ochotny utvořit 
vládní koalici a zákon jim zakazuje spojit se s jiným subjektem než s tím, 
kterého si jako koaličního partnera určí před začátkem voleb. 
 Efektivita veřejné správy se dá jistě posuzovat i podle efektivity 
finanční a daňové správy. V Monaku občané daně z příjmů neplatí, v Andoře 
pak maximálně 10% a v dalších zemích jsou daňové sazby (s výjimkou San 
Marina) velmi nízké. Přesto se zemím daří chod státních institucí, škol 
i kulturních zařízení spolehlivě financovat, větší důraz je kladen na efektivní 
využití vybraných prostředků než na zvýšené daňové sazby. (srov. Srb 2017) 
 Tím se lze dostat i k poslednímu příkladu – zajištění vzdělávací, 
sociální a kutlurní politiky státu. Ve všech evropských mikrostátech fungují 
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školy všech typů a stupňů. Mnohé vysoké školy a univerzity jsou i první volbou 
pro občany sousedních zemí. Školské systémy jsou zpravidla podobné těm 
v sousedních zemích, aby byla zajištěna propustnost systémů – student 
sanmarinské základní školy tak například může střední školu studovat 
v sousední Itálii a vrátit se pak k univerzitnímu studiu ve své vlasti. Nejen, že 
bude při studiu užívat stále svůj rodný jazyk, ale prakticky ani nezaznamená 
rozdíly ve formě výuky. Rovněž tak zdravotnictví, kultura, vězeňství či 
environmentální politika jsou zajištěny maximálně vstřícně vůči vlastním 
občanům a ani jeden mikrostát nemá v těchto oblastech významné problémy.  
 Efektivitu zdravotnictví a služeb, zajišťujících kvalitu života, lze, 
myslím, přiblížit i následující tabulkou, ukazující předpokládanou průměrnou 
délku života při narození v roce 2017: 
 
Tabulka 2 Průměrná délka života ve vybraných státech 

Stát Průměrná délka života při narození v roce 2017 (v letech) 
Andorra 82,9 
San Marino  83,3 
Lucembursko 82,3 
Malta 80,5 
Slovensko 77,3 

Zdroj: CIA Factbook 2018 
 
Závěr  

Z důvodů nedostatku prostoru, určeném tomutu příspěvku, nelze použít 
i další argumentaci a porovnávací ukazatele. Domnívám se však, že i 
z předložených informací může vyplynout, že efektivita veřejné správy 
v evropských mikrostátech je mnohem vyšší než v mnoha dalších evropských 
zemích. Okolnosti, zejména malá rozloha, nízký počet obyvatel a velký 
sousední stát, nutí evropské mikrostáty, aby průběžně eliminovaly negativní 
jevy, projevující se v každém systému, a naopak vybíraly do volených funkcí ty 
nejschopnější a do státních úřadů ty nejpracovitější spoluobčany. 

Kvalita veřejné správy, kdy občané vidí její pozitivní výsledky 
prakticky každým dnem, pak zároveň výrazně přispívá i ke zvýšení občanské 
participace obyvatel jednotlivých mikrostátů. Na příkladu evropských 
demokratických mikrostátů se dá spolehlivě ukázat, že nižší počet obyvatel 
nemusí přinášet personální vyčerpanost politických elit, které ovlivňují chod 
institucí veřejné správy. Na nedostatek odborníků či neschopnost elit si často 
stěžují občané mnohem větších společenství. Praxe mikrostátů však ukazuje, že 
i v malém společenství lze spolehlivě zabezpečit funkční a efektivní systém 
veřejné správy, vyhovující většině občanů daného teritória. Občanská 
participace navíc zajišťuje reprezentativnost volených institucí veřejné správy, 
kvalitu rozhodovacího procesu a zmírnění působení negativních jevů, 
provázejících chod všech systémů veřejné správy v demokratických zemích.  
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Obecně se dá konstatovat, že pokud občan vidí jasná a rychlá řešení 
problémů, návrhů či podnětů, usnadňujících mu každodenní život, má zcela jistě 
vyšší motivaci pro vlastní účast na zlepšování věcí veřejných. V mikroméřítku 
je tato efektivita patrna mnohem lépe než ve velkých společenstvích. V tom je 
jistá výhoda malého geografického prostoru pro chod systémů veřejné správy. 
Rovněž ve větších státech je důvěra obyvatel v komunální politiky mnohem 
vyšší než v ty celostátní – jsou jim blíže lidsky i administrativně. Ovšem bez 
ohledu na počet obyvatel, velikost státu nebo typ jeho ústavního a politického 
systému, je základem efektivního systému veřejné správy zejména ochota 
a schopnost politiků a státních úředníků dodržovat zákony a přistupovat 
k fungování institucí pohledem správy věcí veřejných v zájmu všech občanů 
státu.  

V efektivním zajištění chodu veřejné správy, ale i v pojetí občanské 
participace, by se evropské mikrostáty mohly bez jakýchkoliv pochyb stát 
inspirací i pro státy mnohem větší, ale možná i pro celou Evropskou unii.  
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Organizační kultura veřejné správy a 
komunitního plánování sociálních služeb  
- kolize či vzájemné soužití? 
 
Organizational culture of public administration 
and community planning of social services  
- collision or coexistence? 
 
Miroslav Pilát 
 
Abstract 
The paper deals with the issue of community planning of social services at municipal 
level with an emphasis on the possible center of two different organizational cultures. 
The paper describes the differences between organizational culture of public 
administration and community planning of social services, including critical points, 
which can lead to conflict of both organizational cultures. At the end of the paper are 
presented possibilities of coexistence of both cultures. 
 
Key words: community planning, organizational culture, conflict of 

organizational cultures 
 
Úvod  

Zajišťování dostupnosti sociálních služeb je jedním z klíčových 
požadavků EU na poskytování služeb ve veřejném zájmu, ke kterým řadíme i 
sociální služby. Zjednodušeně můžeme konstatovat, že zlepšováním dostupnosti 
sociálních služeb lze dosáhnout toho, že lidé budou mít k dispozici takové 
služby, které opravdu potřebují a zároveň lze transformovat, reformovat nebo 
zrušit takové služby, které jsou na daném území neefektivní nebo nadbytečné.  
Vedle standardů kvality sociálních služeb, jejichž naplňování má za úkol zajistit 
kvalitu poskytovaných služeb, je komunitní plánování sociálních služeb 
účinným nástrojem  k zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb.  

 
1. Komunitní plánování sociálních služeb 

V současné době se můžeme v oblasti teorie i praxe komunitního 
plánování setkat s řadou různých definic tohoto pojmu. Mezi nejčastěji užívané 
patří následující, která vymezuje komunitní plánování sociálních služeb jako 
„metodu, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti 
veřejného života na úrovni obce i kraje. Postupy a techniky komunitního 
plánování lze použít pro všechny oblasti veřejného života, protože slouží k tomu, 
aby se dotčené cílové skupiny a široká veřejnost mohly vyjádřit a zapojit do 
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přípravy podkladů pro strategická rozhodnutí obce“ (Oriniaková a Rosecký, 
2003, s. 1). 
 Pojem komunitního plánování bývá rovněž často v podmínkách  České 
republiky definován jako: 
 „Metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, 

aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. 
  Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení 

v oblasti sociálních služeb“ (Vasková a Žežula 2002, s. 4).  
 Pomocí komunitního plánování lze plánovat sociální služby v komunitě 
tak, aby zejména odpovídaly místním potřebám, aby byly poskytovány 
efektivně a na plánování sociálních služeb participovali (nebo měli možnost 
participovat) všichni, kterých se to týká. 
 
1.2 Komunitní plánování sociálních služeb z pohledu právního řádu České 

republiky 
Komunitní plánování sociálních služeb je pojem užívaný v ČR běžně 

pro „plánování rozvoje sociálních služeb“, které je legislativně zakotveno 
v zákoně o sociálních službách v § 3, písm. h), kdy za střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb se „…považuje strategický dokument obce nebo kraje 
schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na 
území obce nebo kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím 
dostupných zdrojů…“. Jeho obsahem je souhrn a výsledky podkladových analýz 
a dat, popis způsobu zpracování plánu včetně vymezení spolupráce s obcemi, s 
poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby 
poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou 
sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie 
zajišťování a rozvoje sociálních služeb obsahující popis budoucího žádoucího 
stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo. 
Dále jsou v něm obsaženy povinnosti zúčastněných subjektů, postup sledování 
a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v 
poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území 
kraje.  
 
2. Metoda komunitního plánování sociálních služeb 
2.1 Cíle, poslání a přínosy komunitního plánování sociálních služeb  

Cílem komunitního plánování sociálních služeb je zejména posilování 
sociální soudržnosti komunity, podpora sociálního začleňování a předcházení 
sociálnímu vyloučení jednotlivců a skupin (Vasková a Žežula, 2002). Cílem 
komunitního plánování sociálních služeb je rovněž vytvořit systém sociálních 
služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje 
na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby 
jsou využívány efektivně.  
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2.2 Účastníci komunitního plánování sociálních služeb 
 Již ze samotného obsahu pojmu komunitní lze předpokládat, že celé 
komunitní plánování ve všech jeho fázích probíhá za účasti komunity, tedy 
zejména zástupců uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů sociálních služeb a 
veřejnosti. Základním principem komunitního plánování sociálních služeb je 
princip triády, který deklaruje podmínku, že v rámci metody a procesu 
komunitního plánování sociálních služeb spolu plánují a spolupracují 
minimálně tři strany: 
 uživatelé sociálních služeb, 
 zadavatelé sociálních služeb, 
 poskytovatelé sociálních služeb. 

Krbcová Mašínová a Polesný (2008) zdůrazňují, že z pohledu 
managementu se komunitní plánování uskutečňuje ve třech vzájemně 
propojených rovinách, ve kterých účastníci komunitního plánování pracují: 
 politická rovina – zde pracují zadavatelé plánů, 
 odborná rovina – zde pracují poskytovatelé služeb a jiní odborníci, 
 uživatelská rovina – zde pracují uživatelé služeb a veřejnost (Krbcová 

Mašínová  a Polesný, 2008). 
 

 
Zdroj:  Krbcová Mašínová, Polesný, M1 s. 10 

 
Není výjimkou, že v pracovních skupinách, které jsou základním 

kamenem organizační struktury komunitního plánování, najdeme jedince, kteří 
jsou zároveň poskytovateli a uživateli sociální služby. Považujeme za užitečné, 
aby oni sami definovali svoji roli v procesu komunitního plánování sociálních 
služeb. Tato identifikace je nutná pro ostatní účastníky komunitního plánování 
z důvodu vyjasnění rolí a postojů v procesu plánování.  

Uživatelé sociálních služeb 
Za nejdůležitější účastníky procesu komunitního plánování sociálních 

služeb jsou bezesporu považováni uživatelé sociálních služeb. Pod pojmem 
uživatel sociálních služeb rozumíme osoby v nepříznivé nebo tíživé sociální 
situaci, které sociální služby využívají a pro které jsou tyto služby určeny. Jejich 
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zastoupení a pohled je v komunitním plánování nepostradatelný, protože jedině 
oni mohou vyjádřit svůj názor, zviditelnit své zájmy a přímo se vyjádřit k tomu, 
co vnímají za nejlepší a nejpotřebnější. Právě tímto způsobem se mohou aktivně 
podílet na utváření podoby sociálních služeb v dané komunitě (MPSV, 2004). 

Poskytovatelé sociálních služeb 
Poskytovatelé sociálních služeb jsou v podstatě subjekty, které služby 

nabízejí a poskytují, a to bez ohledu na jejich právní formu existence. 
Poskytovatel sociálních služeb může být jak fyzická osoba, tak nestátní 
nezisková organizace, organizace zřízená obcí organizace zřízená krajem, či 
organizace zřízená státem.  

Zadavatelé sociálních služeb 
Zadavatelem sociálních služeb je ten subjekt, který je odpovědný za 

zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám, v našem případě 
zadavatelem rozumíme zejména obce a kraje. Zastupitelé jako volení 
reprezentanti veřejnosti by měli vytvářet podpůrné politické klima pro realizaci 
komunitního plánu. Je velmi důležité, aby obec usnesením zastupitelstva 
deklarovala své odhodlání rozvíjet sociální služby, které se tak stane jak 
projevem politické vůle v obci, tak potvrzením legitimity komunitního 
plánování a zárukou pro zapojení dalších účastníků (Vasková a Žežula, 2002). 

Veřejnost 
Jak z předchozího vyplývá, posilování pocitu sounáležitosti, motivace a 

zvýšení zájmů občanů a cílových skupin uživatelů o proces komunitního 
plánování je bezesporu pro obec přínosem. Dlouhodobá a koncepční spolupráce 
se zástupci rozličných zájmových skupin při přípravě různých rozvojových 
dokumentů v obci je nezbytnou podmínkou pro vznik partnerství a následně i 
pro jejich realizaci. U náročných integrovaných a komunitních projektů je 
zároveň nezbytným předpokladem pro jejich vícezdrojové financování. 
Získávání názorů příslušníků komunity se stává zároveň zpětnou vazbou pro 
celý proces komunitního plánování. Takto vytvořené partnerství je jedinou 
správnou cestou, jak zjistit aktuální potřeby občanů v komunitě.  
 
2.3 Fáze komunitního plánování sociálních služeb 

Komunitní plánování sociálních služeb (dále KPSS) se realizuje 
v jednotlivých fázích, které na sebe navazují. V odborných publikacích, 
metodikách komunitního plánování a praxi se můžeme setkat s různým 
členěním procesu plánování a jeho modifikacemi.  

Brueggemann (2002) rozlišuje celkem jedenáct na sebe navazujících 
fází, od vytváření vazeb, struktur a sítí, až po monitoring a hodnocení plánu. 
V některých teoretických pracích, metodických doporučeních a následně i 
v praxi se můžeme často setkat s následujícím, a dle našeho názoru nejčastějším, 
členěním. 
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Přípravná fáze je úvodní částí celého procesu KPSS. Na počátku jde o 
získávání zdrojů potřebných pro zajištění procesu komunitního plánování, a to 
zejména o získání a vzdělávání lidí, neboť ti jsou hybnou silou celého 
komunitního plánování. V přípravné fázi je důležité především zpracovat 
základní zadání a harmonogram KPSS, zajistit finanční zdroje pro realizaci 
KPSS, zapojit do procesu KPSS účastníky (viz výše), dohodnout se na 
základních principech a pravidlech a vytvořit udržitelnou organizační strukturu 
pro KPSS. Neopomenutelným krokem v přípravné fázi je získání podpory pro 
zahájení a realizaci komunitní plánování ze strany politické reprezentace.  

Analyticko-popisná fáze v rámci procesu komunitního plánování 
sociálních služeb je spojena s postupy vedoucími k získání popisu aktuální 
situace v regionu v sociální oblasti, s důrazem na mapování sociálních služeb. 
Analýzy vznikají v procesu komunitního plánování postupně. Zatímco 
demografické údaje se shromažďují a zpracovávají na začátku procesu, tak 
údaje pro analýzy prioritních oblastí se doplňují ve fázi plánování, a to po 
formulaci priorit.  

Prvním úkolem ve fázi plánování je zpracování vize, jak mají sociální 
služby v dané komunitě vypadat. Je tedy třeba se dohodnout na společné 
představě, jak bude vypadat systém sociálních služeb a jak budou naplňovány 
všechny cíle a opatření komunitního plánu. Je tedy důležité, aby si účastníci 
procesu komunitního plánování vzájemně vyjasnili, jaká je společná představa 
o systému poskytování sociálních služeb v komunitě a čeho chtějí komunitní 
plánovači v daném období společně dosáhnout. 

Hlavním cílem fáze plánování je vyjednávání a společná dohoda o 
návrzích priorit do komunitního plánu sociálních služeb. Převážná část práce 
spočívá na pracovních skupinách komunitního plánování či vytvořených 
týmech k dané problematice, jejichž členové diskutují o prioritách ve změnách  
v sociálních službách pro konkrétní cílovou skupinu. Finální verze komunitního 
plánu, do které byly zapracovány připomínky získané v procesu veřejného 
projednávání návrhu komunitního plánu, musí být předložena k projednání a 
schválení politické reprezentaci obce. 

Realizační (implementační) fáze je naplněním a uskutečněním 
dohodnutých a schválených plánů. Zároveň s řízením realizace komunitního 
plánu probíhá i kontrola a monitorování průběhu naplňování jednotlivých cílů a 
opatření komunitního plánování sociálních služeb. Výsledky monitoringu jsou 
velmi důležitým pokladem pro úvodní – hodnotící fázi nového cyklu KPSS pro 
další plánovací období. Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata 
a mnohé problémy cyklicky opakují a je nutné se jimi znovu zabývat na nové 
úrovni vývoje, výsledky monitoringu se tak stávají podkladem pro úvodní 
(hodnotící) fázi nového cyklu komunitního plánování sociálních služeb.  
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3. Organizační kultura 
Kultura organizace (či organizační kultura) je nesmírně důležitou 

složkou zkoumání organizací přinejmenším od 30. let minulého století, kdy 
Elton Mayo se spulupracovníky při svých experimentech v Hawthornských 
závodech odhalili význam lidských vztahů v organizaci ve vztahu (nejen) k 
pracovnímu výkonu (Keller, 2007) a dotkli se při svých výzkumech toho, co 
bychom s Bergerem  a Luckmannem (in Zatloukal, 2006) mohli označit jako 
„společně konstruovanou realitu“ (a v širším slova smyslu „kulturu“) 
pracovních týmů. Schein (in Zatloukal, 2006, s. 85), klasik  
v oblasti výzkumu kultur organizací, definoval organizační kulturu takto: 
„Podniková kultura je vzorec základních a rozhodujících představ, které určitá 
skupina nalezla či vytvořila, odkryla a rozvinula, v rámci nichž se naučila 
zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že 
jsou chápány jako všeobecně platné. Noví členové organizace je mají pokud 
možno zvládat, ztotožnit se s nimi a jednat podle nich.“  

Zmíněné definice upozorňují na několik podstatných rysů 
organizačních kultury. Jde o soubor předpokladů široce sdílených v organizaci. 
Organizační kultura je převážně neuvědomovaná a nereflektovaná, ovlivňuje 
chování jednotlivých lidí v organizaci a stmeluje pracovní týmy. Nově příchozí 
pracovníci se organizační kultuře přizpůsobují. 

V několika ohledech podobnou typologii organizačních kultur 
představil Handy (in Bělohlávek, Košťan a Šuleř, 2006), když rozlišil: 
1. Kulturu moci – organizační kultura, v níž moc pramení z centra, existuje 
relativně málo pravidel a procedur a je zde silná soutěživost a politikaření. 
2. Kulturu rolí – organizační kultura, v níž se práce řídí především procedurami 
a pravidly a popis role (očekávání) je důležitější než osoba, která roli zastává 
(typické ve velkých komerčních organizacích a organizacích veřejné správy). 
3. Kulturu výkonu (úkolovou kulturu) – zaměřuje se především na úkoly, 
které mají být splněny, mocenský vliv je založen spíše na odbornosti než na 
funkci či osobní moci, důraz na přizpůsobivost a týmovou práci (typické u 
menších podniků). 
4. Kulturu osoby (podporující kulturu) – středem zájmu organizace jsou 
potřeby jedinců, organizace existuje proto, aby pomáhala jedincům v ní 
(občanská sdružení apod.) 
 
4. Organizační kultura veřejné správy a komunitního plánování 

sociálních služeb 
Každá organizace má svou kulturu. Při procesu komunitního plánování 

sociálních služeb v jednotlivých obcích se podle našeho názoru střetávají dvě 
výrazně odlišné organizační kultury. Protože komunitní plánování sociálních 
služeb nezbytně potřebuje politickou legitimitu, je zde na jedné straně vždy 
organizační kultura veřejné správy. Na straně druhé se však v rámci procesu 
komunitního plánování sociálních služeb utváří specifická organizace lidí 
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Přípravná fáze je úvodní částí celého procesu KPSS. Na počátku jde o 
získávání zdrojů potřebných pro zajištění procesu komunitního plánování, a to 
zejména o získání a vzdělávání lidí, neboť ti jsou hybnou silou celého 
komunitního plánování. V přípravné fázi je důležité především zpracovat 
základní zadání a harmonogram KPSS, zajistit finanční zdroje pro realizaci 
KPSS, zapojit do procesu KPSS účastníky (viz výše), dohodnout se na 
základních principech a pravidlech a vytvořit udržitelnou organizační strukturu 
pro KPSS. Neopomenutelným krokem v přípravné fázi je získání podpory pro 
zahájení a realizaci komunitní plánování ze strany politické reprezentace.  

Analyticko-popisná fáze v rámci procesu komunitního plánování 
sociálních služeb je spojena s postupy vedoucími k získání popisu aktuální 
situace v regionu v sociální oblasti, s důrazem na mapování sociálních služeb. 
Analýzy vznikají v procesu komunitního plánování postupně. Zatímco 
demografické údaje se shromažďují a zpracovávají na začátku procesu, tak 
údaje pro analýzy prioritních oblastí se doplňují ve fázi plánování, a to po 
formulaci priorit.  

Prvním úkolem ve fázi plánování je zpracování vize, jak mají sociální 
služby v dané komunitě vypadat. Je tedy třeba se dohodnout na společné 
představě, jak bude vypadat systém sociálních služeb a jak budou naplňovány 
všechny cíle a opatření komunitního plánu. Je tedy důležité, aby si účastníci 
procesu komunitního plánování vzájemně vyjasnili, jaká je společná představa 
o systému poskytování sociálních služeb v komunitě a čeho chtějí komunitní 
plánovači v daném období společně dosáhnout. 

Hlavním cílem fáze plánování je vyjednávání a společná dohoda o 
návrzích priorit do komunitního plánu sociálních služeb. Převážná část práce 
spočívá na pracovních skupinách komunitního plánování či vytvořených 
týmech k dané problematice, jejichž členové diskutují o prioritách ve změnách  
v sociálních službách pro konkrétní cílovou skupinu. Finální verze komunitního 
plánu, do které byly zapracovány připomínky získané v procesu veřejného 
projednávání návrhu komunitního plánu, musí být předložena k projednání a 
schválení politické reprezentaci obce. 

Realizační (implementační) fáze je naplněním a uskutečněním 
dohodnutých a schválených plánů. Zároveň s řízením realizace komunitního 
plánu probíhá i kontrola a monitorování průběhu naplňování jednotlivých cílů a 
opatření komunitního plánování sociálních služeb. Výsledky monitoringu jsou 
velmi důležitým pokladem pro úvodní – hodnotící fázi nového cyklu KPSS pro 
další plánovací období. Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata 
a mnohé problémy cyklicky opakují a je nutné se jimi znovu zabývat na nové 
úrovni vývoje, výsledky monitoringu se tak stávají podkladem pro úvodní 
(hodnotící) fázi nového cyklu komunitního plánování sociálních služeb.  
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3. Organizační kultura 
Kultura organizace (či organizační kultura) je nesmírně důležitou 

složkou zkoumání organizací přinejmenším od 30. let minulého století, kdy 
Elton Mayo se spulupracovníky při svých experimentech v Hawthornských 
závodech odhalili význam lidských vztahů v organizaci ve vztahu (nejen) k 
pracovnímu výkonu (Keller, 2007) a dotkli se při svých výzkumech toho, co 
bychom s Bergerem  a Luckmannem (in Zatloukal, 2006) mohli označit jako 
„společně konstruovanou realitu“ (a v širším slova smyslu „kulturu“) 
pracovních týmů. Schein (in Zatloukal, 2006, s. 85), klasik  
v oblasti výzkumu kultur organizací, definoval organizační kulturu takto: 
„Podniková kultura je vzorec základních a rozhodujících představ, které určitá 
skupina nalezla či vytvořila, odkryla a rozvinula, v rámci nichž se naučila 
zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že 
jsou chápány jako všeobecně platné. Noví členové organizace je mají pokud 
možno zvládat, ztotožnit se s nimi a jednat podle nich.“  

Zmíněné definice upozorňují na několik podstatných rysů 
organizačních kultury. Jde o soubor předpokladů široce sdílených v organizaci. 
Organizační kultura je převážně neuvědomovaná a nereflektovaná, ovlivňuje 
chování jednotlivých lidí v organizaci a stmeluje pracovní týmy. Nově příchozí 
pracovníci se organizační kultuře přizpůsobují. 

V několika ohledech podobnou typologii organizačních kultur 
představil Handy (in Bělohlávek, Košťan a Šuleř, 2006), když rozlišil: 
1. Kulturu moci – organizační kultura, v níž moc pramení z centra, existuje 
relativně málo pravidel a procedur a je zde silná soutěživost a politikaření. 
2. Kulturu rolí – organizační kultura, v níž se práce řídí především procedurami 
a pravidly a popis role (očekávání) je důležitější než osoba, která roli zastává 
(typické ve velkých komerčních organizacích a organizacích veřejné správy). 
3. Kulturu výkonu (úkolovou kulturu) – zaměřuje se především na úkoly, 
které mají být splněny, mocenský vliv je založen spíše na odbornosti než na 
funkci či osobní moci, důraz na přizpůsobivost a týmovou práci (typické u 
menších podniků). 
4. Kulturu osoby (podporující kulturu) – středem zájmu organizace jsou 
potřeby jedinců, organizace existuje proto, aby pomáhala jedincům v ní 
(občanská sdružení apod.) 
 
4. Organizační kultura veřejné správy a komunitního plánování 

sociálních služeb 
Každá organizace má svou kulturu. Při procesu komunitního plánování 

sociálních služeb v jednotlivých obcích se podle našeho názoru střetávají dvě 
výrazně odlišné organizační kultury. Protože komunitní plánování sociálních 
služeb nezbytně potřebuje politickou legitimitu, je zde na jedné straně vždy 
organizační kultura veřejné správy. Na straně druhé se však v rámci procesu 
komunitního plánování sociálních služeb utváří specifická organizace lidí 
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zapojených do tohoto procesu. Činnost těchto lidí je organizována, vzniká 
jednoduchá nebo i složitější organizační struktura a také se utváří organizační 
kultura, která je založena na partnerství, spolupráci, ochotě vyjednávat, zapojení 
veřejnosti, transparenci a podobných principů. 

Organizační kultura veřejné správy by mohla být popsána v rámci 
Handyho typologie jako kultura rolí. Práce se řídí především procedurami a 
pravidly a popis role (očekávání) je důležitější než osoba, která roli zastává. 
Přiléhavé by bylo i označení „byrokratická kultura“. Byrokracie je, přes různé 
právem vytýkané iracionality (Keller, 2007), chápána jako nástroj racionalizace 
činností v organizacích. Ve veřejné správě se počítá s tím, že veškerá rozhodnutí 
jsou vydávána v souladu s platnými předpisy, že všechny úřední postupy jsou 
dodrženy, a že osobní invence úředníků se nijak do výstupů nepromítá. Ve 
veřejné správě, zejména v nejvyšších politických úrovních, lze také sledovat 
aspekty kultury moci. 

Organizační kultury v rámci KPSS jsou velmi rozmanité, ale většinou 
je možné je popsat v rámci zbývajících dvou Handyho typů kultur organizace. 
Kultura výkonu (podle Handyho dělení) je charakteristická zejména pro KPSS, 
kde je důraz položen spíše na dosahování cílů, odbornost a dobře facilitovanou 
týmovou práci. V rámci KPSS lze takovou kul turu označit jako 
„manažerskou“. Ke kultuře podpory (podle Handyho dělení) má blížespíše 
KPSS, kde je důraz položen na potřeby jednotlivců, zapojení a podporu 
znevýhodněných, širokou spolupráci a na proces plánování. Takovou kulturu 
lze označit v rámci KPSS  jako „občanskou“. Manažerská a občanská kultura 
KPSS jsou určité ideální typy, které bychom v praxi hledali těžko (Zatloukal, 
2006) 

Dojde-li ke střetu různých kultur, lze očekávat napětí, nedorozumění i 
konflikty. A to i přesto, že pohnutky jednotlivých aktérů mohou být ryzí a jejich 
snahy ušlechtilé a jejich stížnosti v rámci jejich vidění světa zcela opodstatněné. 
 
4. 1 Organizovanost a kontrola 

Kultura veřejné správy má obvykle vysokou potřebu kontroly nad 
vším, co se děje. Kontrola je zajištěna tím, že úředníci jsou vázáni množstvím 
předpisů, které jasně definují jejich kompetence a výrazně zužují možnosti 
vlastních kreativních zásahů úředníka do rozhodování. Moc je soustředěna do 
rukou demokraticky zvolených politiků, kteří pokud mají dostát své politické 
zodpovědnosti, musí také mít kontrolu nad tím, jak se jejich rozhodnutí realizují, 
a naopak, zda není realizováno něco, co by odporovalo jejich programu, 
případně něco, co by mohlo oslabit jejich kontrolu nad různými procesy na 
daném území anebo co by mohlo způsobit, že by v případě neúspěchu byli 
voláni k odpovědnosti i za něco, co neměli možnost ovlivnit. Důraz je kladen 
na vertikální rozměr politiky (Colebatch, in Zatloukal, 2006), tedy na přenos 
autoritativních rozhodnutí směrem dolů a na implementaci. 
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Manažerská kultura KPSS klade důraz na odbornost, týmovou práci 
a dosahování cílů. Na rozdíl od veřejné správy se zaměřuje na horizontální 
rovinu politiky (Colebatch, in Zatloukal, 2006), tedy na koordinaci různých 
organizací mimo hierarchickou linii moci (tj. na stejné úrovni, partnerů) a 
společné dosahování cílů. V horizontální rovině je klíčové jednání a nalezení 
shody, protože neexistují žádné „mocenské páky“. Klíčovou úlohu zde má řízení 
a koordinace subjektů a jedinců s různými potřebami tak, aby se shodli na 
realizovatelných cílech a aby se dohodnuté cíle realizovaly. Tato koordinace za 
účelem dosahování dohodnutých cílů je hlavním smyslem organizační struktury 
manažersky orientovaného KPSS. 

Občanská kultura KPSS klade podobně jako manažerská důraz na 
horizontální rovinu politiky s tím rozdílem, že akcentuje potřeby a přání 
jedinců a klade zvýšený důraz na samotný proces organizování a vyjednávání 
i implementace. Důležité je, zda existuje někdo, kdo je znevýhodněn nebo 
dokonce vyloučen od jednacího stolu, zdůrazňuje se neustálé zapojování 
veřejnosti do rozhodování, transparentnost a intenzivní informování občanů. Je 
tedy logické, že dochází k určitým napětím v oblasti organizace a kontroly 
procesů plánování a implementace plánů v obcích (Zatloukal, 2006). Napojení 
organizační struktury KPSS na organizační strukturu veřejné správy (řízení 
obce) je klíčovou podmínkou efektivity, udržitelnosti a realizovatelnosti 
procesu komunitního plánování. „Napojení organizačních struktur se však 
většinou neobejde bez jistého napětí. Toto napětí lze popsat jako střet různých 
organizačních kultur“ (Zatloukal, 2008, s. 83). 
 
4. 2 Formy soužití veřejné správy a komunitního plánování sociálních 

služeb 
Soužití veřejné správy (obcí) a komunitního plánování sociálních služeb 

může mít různou podobu, kterou Zatloukal (2006; 2008) popisuje následujícím 
způsobem: 
a) Konfliktní soužití 

„Konfliktní soužití obou organizačních kultur je tou nejhorší možnou 
variantou pro obě strany. Pro realizátory KPSS je v takovém případě 
problematické, že jim chybí politická podpora, jejich plány se stávají obtížně 
realizovatelnými, lidé, kteří jsou zapojeni v komunitním plánování, mají velmi 
slabé vyhlídky na to, že jejich úsilí přinese výsledky (Twelvetrees, 1982), což 
vede k odlivu odborníků a oslabení motivace se komunitním plánováním vůbec 
zabývat.“ (Zatloukal, 2008, s. 89) Ke konfliktnímu soužití většinou dochází 
kvůli bariérám v komunikaci. Odstraňování bariér a jejich předcházení však leží 
především na realizátorech KPSS, zásadní chybou z jejich strany je 
nereflektování potřeb a přání politiků a představitelů dalších vlivných skupin 
(„stakeholders“) a neschopnost přizpůsobit se jim i ve formě a způsobu 
komunikace. 
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zapojených do tohoto procesu. Činnost těchto lidí je organizována, vzniká 
jednoduchá nebo i složitější organizační struktura a také se utváří organizační 
kultura, která je založena na partnerství, spolupráci, ochotě vyjednávat, zapojení 
veřejnosti, transparenci a podobných principů. 

Organizační kultura veřejné správy by mohla být popsána v rámci 
Handyho typologie jako kultura rolí. Práce se řídí především procedurami a 
pravidly a popis role (očekávání) je důležitější než osoba, která roli zastává. 
Přiléhavé by bylo i označení „byrokratická kultura“. Byrokracie je, přes různé 
právem vytýkané iracionality (Keller, 2007), chápána jako nástroj racionalizace 
činností v organizacích. Ve veřejné správě se počítá s tím, že veškerá rozhodnutí 
jsou vydávána v souladu s platnými předpisy, že všechny úřední postupy jsou 
dodrženy, a že osobní invence úředníků se nijak do výstupů nepromítá. Ve 
veřejné správě, zejména v nejvyšších politických úrovních, lze také sledovat 
aspekty kultury moci. 

Organizační kultury v rámci KPSS jsou velmi rozmanité, ale většinou 
je možné je popsat v rámci zbývajících dvou Handyho typů kultur organizace. 
Kultura výkonu (podle Handyho dělení) je charakteristická zejména pro KPSS, 
kde je důraz položen spíše na dosahování cílů, odbornost a dobře facilitovanou 
týmovou práci. V rámci KPSS lze takovou kul turu označit jako 
„manažerskou“. Ke kultuře podpory (podle Handyho dělení) má blížespíše 
KPSS, kde je důraz položen na potřeby jednotlivců, zapojení a podporu 
znevýhodněných, širokou spolupráci a na proces plánování. Takovou kulturu 
lze označit v rámci KPSS  jako „občanskou“. Manažerská a občanská kultura 
KPSS jsou určité ideální typy, které bychom v praxi hledali těžko (Zatloukal, 
2006) 

Dojde-li ke střetu různých kultur, lze očekávat napětí, nedorozumění i 
konflikty. A to i přesto, že pohnutky jednotlivých aktérů mohou být ryzí a jejich 
snahy ušlechtilé a jejich stížnosti v rámci jejich vidění světa zcela opodstatněné. 
 
4. 1 Organizovanost a kontrola 

Kultura veřejné správy má obvykle vysokou potřebu kontroly nad 
vším, co se děje. Kontrola je zajištěna tím, že úředníci jsou vázáni množstvím 
předpisů, které jasně definují jejich kompetence a výrazně zužují možnosti 
vlastních kreativních zásahů úředníka do rozhodování. Moc je soustředěna do 
rukou demokraticky zvolených politiků, kteří pokud mají dostát své politické 
zodpovědnosti, musí také mít kontrolu nad tím, jak se jejich rozhodnutí realizují, 
a naopak, zda není realizováno něco, co by odporovalo jejich programu, 
případně něco, co by mohlo oslabit jejich kontrolu nad různými procesy na 
daném území anebo co by mohlo způsobit, že by v případě neúspěchu byli 
voláni k odpovědnosti i za něco, co neměli možnost ovlivnit. Důraz je kladen 
na vertikální rozměr politiky (Colebatch, in Zatloukal, 2006), tedy na přenos 
autoritativních rozhodnutí směrem dolů a na implementaci. 
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Manažerská kultura KPSS klade důraz na odbornost, týmovou práci 
a dosahování cílů. Na rozdíl od veřejné správy se zaměřuje na horizontální 
rovinu politiky (Colebatch, in Zatloukal, 2006), tedy na koordinaci různých 
organizací mimo hierarchickou linii moci (tj. na stejné úrovni, partnerů) a 
společné dosahování cílů. V horizontální rovině je klíčové jednání a nalezení 
shody, protože neexistují žádné „mocenské páky“. Klíčovou úlohu zde má řízení 
a koordinace subjektů a jedinců s různými potřebami tak, aby se shodli na 
realizovatelných cílech a aby se dohodnuté cíle realizovaly. Tato koordinace za 
účelem dosahování dohodnutých cílů je hlavním smyslem organizační struktury 
manažersky orientovaného KPSS. 

Občanská kultura KPSS klade podobně jako manažerská důraz na 
horizontální rovinu politiky s tím rozdílem, že akcentuje potřeby a přání 
jedinců a klade zvýšený důraz na samotný proces organizování a vyjednávání 
i implementace. Důležité je, zda existuje někdo, kdo je znevýhodněn nebo 
dokonce vyloučen od jednacího stolu, zdůrazňuje se neustálé zapojování 
veřejnosti do rozhodování, transparentnost a intenzivní informování občanů. Je 
tedy logické, že dochází k určitým napětím v oblasti organizace a kontroly 
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b) Paralelní soužití 
„O paralelním soužití mluvíme v případech, kdy se komunitní plánování 

v obci odehrává sice s jakýmsi požehnáním politiků, ale pouze v rovině „my si 
děláme svoje, vy si děláte zase svoje – hlavně nás tím nezatěžujte“. Výstupy 
práce skupin v rámci KPSS jsou ale nakonec stejně předloženy politikům ke 
schválení.“ (Zatloukal, 2006, s. 91) Paralelní uspořádání má tu výhodu, že 
pracovní skupiny v rámci KPSS pracují relativně svobodně bez politických 
tlaků a mohou skutečně vytvořit dostatečný prostor pro jednání. Na druhé straně 
je zde značné riziko, že výstupy z práce pracovních skupin nebudou pro politiky 
přijatelné a politici komunitní plán neschválí a nevezmou za svůj. Riziko, že 
práce mnoha angažovaných lidí může přijít vniveč, je poměrně velké. 

 
c) Kontrolní soužití 

„V případech, kdy dochází k silné tendenci kontrolovat proces KPSS ze 
strany místních politiků, mluvíme o kontrolním soužití. Nadměrná kontrola sice 
zajišťuje hladší postup schvalování, ale zároveň dusí spontánnost a kreativitu, 
výrazně omezuje prostor pro vyjednávání a frustruje účastníky – partnery v 
horizontální rovině.“ (Zatloukal, 2006, s. 91) Problém je v tom, že se místní 
politici pokoušejí uplatnit vertikální politiku i tam, kde je přípustná pouze 
politika horizontální. Výstupy procesu KPSS v obci, kde panuje silně kontrolní 
soužití, se nakonec bohužel příliš neliší od strategických plánů. Navíc se může 
stát, že naplánované služby nebudou dostatečně reflektovat potřeby uživatelů 
služeb, protože jakmile je „dušena“ spontánnost v KPSS, první hlas, který 
přestává být slyšet, je hlas uživatelů. 

 
d) Kooperativní soužití 

„Ideálním, a bohužel spíše vzácným, je soužití kooperativní. V takovém 
případě obě strany participují na dosahování cílů, které jsou pro ně přijatelné 
a atraktivní. Komunitní plány sociálních služeb vznikají bez zbytečných tlaků s 
tím, že jednání pracovních skupin jsou vedena kvalitními manažery  
a facilitátory…“ (Zatloukat, 2008, s. 91).  V tomto optimálním modelu se 
jednání pracovních skupin se rovněž účastní i politici, kteří respektují pravidla 
jednání, všichni zúčastnění jsou srozumitelně seznámeni s možnostmi 
financování a garance sociálních služeb ze strany obce a společně se snaží nalézt 
co nejefektivnější řešení tak, aby byly uživatelům zajištěny služby, které 
potřebují, aby tyto služby bylo možné zaplatit a aby tyto služby skutečně někdo 
v obci nabízel a poskytoval. V tomto případě se často stává, že politici využívají 
komunitní plány sociálních služeb pro své politické a volební programy, čímž 
se komunitní plány sociálních služeb stávají velmi důležitým instrumentem 
sociální politiky na lokální úrovni. Pro kooperativní soužití platí jedna klíčová 
zásada: obě strany musí mít co nabídnout. Avšak první krok je musí být na 
realizátorech KPSS, jejichž úkolem je místní politiky přesvědčit, že jim mají co 
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nabídnout a zároveň, že místní politici mohou něco nabídnout pro podporu 
procesu KPSS. 

 
Závěr 

Postupné zavádění komunitního plánování jako metody plánování 
rozvoje sociálních služeb v obcích s sebou většinou přináší určité napětí či střety 
mezi rozdílnými organizačními kulturami, a to organizační kulturou veřejné 
správy a organizační kulturou KPSS. Optimální je dle našeho názoru dosáhnout 
co nejvyšší míry kooperativního soužití, pro které je charakteristické zřetelné 
rozdělení kompetencí a odpovědností doprovázené respektem a efektivitou. 
Dosáhnout tohoto cíle je většinu dlouhodobý proces a je možné, že v některých 
případech to nebude reálné. Skutečnost, že komunitní plánování sociálních 
služeb v obci se pozvolna institucionalizuje a stane se nedílnou složkou sociální 
politiky města, je ideální stav, který je výsledkem dlouhodobého snažení všech 
zainteresovaných subjektů, ve kterém hrají v rámci propojení a vytvoření 
kooperativního soužití komunitního plánování sociálních služeb a veřejné 
správy významnou roli i neformální kontakty na politiky a na další vlivné 
„hráče“ („stakeholders“). 
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Fenomén kultúry komunikácie - občan a verejná 
správa 
 
Phenomenon of Communication Culture - Citizen 
and Public Administration 
 
Daniela Hrehová, Gizela Brutovská 
 
Abstract  
Communication is a crucial component of any social, administrative or technical 
system. This is true for public administration whose effectiveness is to a great extent 
dependent on the level of communication and language culture. The goal of the article 
is to analyse the relationship between public administration and citizen in the area of 
communication. Good communications skills 1. are a must for employees wanting to 
succeed in this environment; 2. are a must for breaking down barriers throughout all 
levels, which promotes the collaborative atmosphere. Effective and cultural 
communication and problem-solving skills  go hand in hand. The inability to control 
these skill, in turn, pardizes the institution's productivity and ability to carry out its 
mission. 
 
Key words: culture, communication, public administration 
 
Úvod  
 

„Mne sa darí vybavovať veci na úradoch len vďaka tomu, že ich slušne 
poprosím, čo vyžadujú, za akých podmienok dosiahnem vec, ktorú potrebujem a 
nenechám sa odbiť. Nie je to o drzosti alebo o arogancii. Len treba vedieť 
komunikovať, naviac gramaticky a spisovne správne, nie nárečím, či 
používaním vulgárnych slov. To platí pre nás občanov i zamestnancov na 
úradoch“. (http://www.sme.sk#ixzz5Cx6VNqd) 
 

Efektívne fungujúca verejná správa je jedným z faktorov podpory 
hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a predpokladom pre rozvoj a 
implementáciu politík, ktoré budujú dôveru, podporujú investície a udržateľný 
rozvoj. Čo prinesie občanom kvalitu, prehľadnosť, transparentnosť, komfort 
a dostupnosť pri využívaní služieb verejnej správy. Nároky na zamestnancov vo 
verejnej správe všeobecne z roka na rok stúpajú v dôsledku rozsiahlych 
reforiem, ktoré túto oblasť zasiahli v najväčšej miere. Rozširujú sa alebo 
zanikajú kompetencie jednotlivých orgánov štátnej a verejnej správy, ale tiež sa 
stále upravujú, novelizujú a menia zákony týkajúce sa činnosti úradov a 
kompetencií úradníkov na všetkých úrovniach. To zvyšuje nároky na kvalitu 
komunikačnej kompetencie zamestnancov verejnej správy. Pričom ide o proces 
nikdy nekončiaci a neustále sa vyvíjajúci.  Mislovičová (2009) v článku Je stav  
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Fenomén kultúry komunikácie - občan a verejná 
správa 
 
Phenomenon of Communication Culture - Citizen 
and Public Administration 
 
Daniela Hrehová, Gizela Brutovská 
 
Abstract  
Communication is a crucial component of any social, administrative or technical 
system. This is true for public administration whose effectiveness is to a great extent 
dependent on the level of communication and language culture. The goal of the article 
is to analyse the relationship between public administration and citizen in the area of 
communication. Good communications skills 1. are a must for employees wanting to 
succeed in this environment; 2. are a must for breaking down barriers throughout all 
levels, which promotes the collaborative atmosphere. Effective and cultural 
communication and problem-solving skills  go hand in hand. The inability to control 
these skill, in turn, pardizes the institution's productivity and ability to carry out its 
mission. 
 
Key words: culture, communication, public administration 
 
Úvod  
 

„Mne sa darí vybavovať veci na úradoch len vďaka tomu, že ich slušne 
poprosím, čo vyžadujú, za akých podmienok dosiahnem vec, ktorú potrebujem a 
nenechám sa odbiť. Nie je to o drzosti alebo o arogancii. Len treba vedieť 
komunikovať, naviac gramaticky a spisovne správne, nie nárečím, či 
používaním vulgárnych slov. To platí pre nás občanov i zamestnancov na 
úradoch“. (http://www.sme.sk#ixzz5Cx6VNqd) 
 

Efektívne fungujúca verejná správa je jedným z faktorov podpory 
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verejnej správe všeobecne z roka na rok stúpajú v dôsledku rozsiahlych 
reforiem, ktoré túto oblasť zasiahli v najväčšej miere. Rozširujú sa alebo 
zanikajú kompetencie jednotlivých orgánov štátnej a verejnej správy, ale tiež sa 
stále upravujú, novelizujú a menia zákony týkajúce sa činnosti úradov a 
kompetencií úradníkov na všetkých úrovniach. To zvyšuje nároky na kvalitu 
komunikačnej kompetencie zamestnancov verejnej správy. Pričom ide o proces 
nikdy nekončiaci a neustále sa vyvíjajúci.  Mislovičová (2009) v článku Je stav  



Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte  

60 
 

jazykovej kultúry na začiatku nového tisícročia skutočne v katastrofálnom 
stave? sa pri hľadaní odpovedí na aktuálnu otázku zaoberá opisom vybraných 
problémov jazykovej praxe, jej stavom vo verejnej a bežnej komunikácii. 
Konfrontuje sa s otázkami, či kritika zo strany verejnosti a obavy z úpadku 
komunikácie i používanie slovenčiny sú oprávnené. Platí to aj pre štátnu a 
verejnú správu, ktorej efektívnosť je v rozhodujúcej miere podmienená úrovňou 
kultúry komunikácie. 
 
1. Požiadavky ma kompetentnosť zamestnanca verejnej správy 

  Komunikácia je rozhodujúcou zložkou každého sociálneho, 
administratívneho alebo technického systému. Pojem vyspelosti a efektívnosti 
komunikácie sa netýka len technických prostriedkov a médií, ktorými subjekty 
v štátne a verejnej správe komunikujú, ale je aj bezprostredným zrkadlom 
kompetencie ľudí, vstupujúcich do systému verejnej správy - jej predstaviteľov 
a zamestnancov na jednej strane a občanov na druhej strane. Lebo komunikácia 
medzi občanom a verejnou správou prebieha v dvoch rovinách:  
 Rovina „povinnej komunikácie“ – je určovaná štandardmi chovania 

z príslušných zákonov, vyhlášok, noriem, ktoré treba rešpektovať.  
 Rovina „nepovinnej komunikácie“ vychádza z tradícií, kultúry, zvyklostí, 

predstáv o slušnosti, rešpektuje miestne špecifiká a reaguje na konkrétne 
problémy. Pomáha nachádzať spoločné riešenia, vytvárať (rozvíjať a 
upevňovať) občiansku spoločnosť (Škvareninová, 2004). 

 Slovenský jazyk ako štátny jazyk Slovenskej republiky je základným 
komunikačným a pracovným nástrojom orgánov štátnej i verejnej správy. Bežní 
obyvatelia či firmy - „najdôležitejší klienti”, každodenne využívajú služby 
verejnej správy, tým nepriamo zvyšujú nároky aj na komunikačnú 
kompetentnosť zamestnancov verejnej správy. Tá tvorí jednu z najdôležitejších 
kompetencií tzv. modelu celostnej kompetentnosti pracovníka/manažéra 
verejnej správy (Porvazník a kol., 2016): 
 Odborná zdatnosť (všeobecné a odborné vedomosti) 
 Sociálne zrelosti – založené na osobnostných vlastnostiach zamestnancov: 

etické a morálne správanie,  emocionálnosť, komunikačná dôveryhodnosť, 
humánnosť, altruizmus,  dodržiavanie organizačno-právnych pravidiel 
a noriem ai., 

 Aplikačná zručnosť – motivácia, tímová práca, sebamanažment, časový 
manažment, komunikácia. 

 Komunikačná zručnosť tvorí základ sociálno-psychologických 
zručností zamestnanca verejnej správy. Možno ju vymedziť ako špecializovanú 
schopnosť umožňujúcu komunikovať, ktorá nie je prirodzenou súčasťou 
osobnostnej výbavy, ale tvorí určité rozvinutie a zdokonalenie osobnostných 
dispozícií, určitú nadstavbu, ktorú zamestnanec nadobúda buď v živote alebo v 
pracovnom procese, tzv. za pochodu, alebo si ju v súčasnosti osvojuje 
najčastejšie pomocou rozmanitých aktívnych foriem a tréningového procesu 
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(Blašková, 2011). Zamestnanci verejnej sa musia stále oboznamovať s novými 
dokumentmi, usmerneniami, prípismi, nariadeniami týkajúcimi sa ich 
profesionálnej oblasti, tým sa zvyšujú aj nároky na ich jazyk a ich písaný i 
hovorený prejav. Jazykový štýl, ktorý sa v tomto oficiálnom komunikačnom 
prostredí využíva, je náročný na presnosť, zrozumiteľnosť a jednoznačnosť, a 
preto, ak má byť jazyková komunikácia efektívna, mala by sa prísne dodržiavať 
spisovná forma komunikácie (Slančová, 1996, s. 50), ďalej musí byť zvládnuté 
„napätie“ medzi odborným obsahom ako predmetom komunikácie na jednej 
strane a požadovanou zrozumiteľnosťou na druhej strane (Abrahámová, 1993, 
s. 15-16). Každý zamestnanec verejnej správy, ktorý prichádza do interakcie 
s klientom v rôznych situáciách, pri plnení jeho požiadaviek a poskytovaní 
služieb, takýmito komunikačnými zručnosťami by mal nevyhnutne disponovať. 
Je dôležité, aby vedel svoju komunikáciu prispôsobiť situačným podmienkam a 
aby informácie, ktoré podáva klientovi boli presné, kvalitné, dostatočné. A aby 
hovoreným slovom dosiahol zamýšľaný efekt, je potrebné, aby dodržiaval 
pravidlá efektívnej komunikácie (Krafčáková a kol., 2015).  
 Komunikačná zručnosť predpokladá: 
 efektívnosť a spoľahlivosť v komunikácii,  
 zručnosť využívať pri komunikácii technické prostriedky, 
 zručnosť verbálnej, písomnej a neverbálnej komunikácie, 
 kultúru jazykovej komunikácie. 

 Je závislá od jazykovej vybavenosti a vyjadrovacích schopností 
zamestnanca. V tomto kontexte sa jazykovou kultúrou rozumie nielen jazyková 
správnosť z hľadiska gramatiky, štýlu a kodifikácie, ale taktiež vhodne a 
primerane sa vyjadrovať vzhľadom k adresátovi, jazyková pestrosť, 
zrozumiteľnosť a originalita. Závisí od pružnosti, pohotovosti zamestnanca 
verejnej správy podávať informácie a od vhodnosti správnych komunikačných 
zvratov z hľadiska komunikatívnych potrieb medzi zamestnancami samosprávy 
a ich klientmi. V rámci odosielania informácií a správ verbálnou a písomnou 
formou, by mal zamestnanec verejnej správy vedieť:  
 súvisle vyjadrovať svoje myšlienky, vyjadrovať sa gramaticky správne,  
 voliť správne slová, zostaviť účinné vety,  
 ústne i písomne (v texte) účinne usporiadať dôležité myšlienky, aby obsah 

pôsobil konkrétne a rozhodne (Harausová, 2013).  
 Považuje sa za významnú produktívnu interakciu medzi štátnou, 
verejnou správou a občanmi. Jazyková kultúra sa interpretuje v rôznom zmysle:  
 chápe sa ňou stav jazyka, nakoľko vyhovuje požiadavkám, ktoré sa kladú 

na spisovný jazyk (vypracovanosť jazyka);  
 ide o cieľavedomú starostlivosť (cibrenie jazyka);  
 je to úroveň písomného a ústneho jazykového dorozumievania (úroveň 

jazykovej praxe)  
 a štvrtou interpretáciou pojmu jazyková kultúra je cieľavedomá 

starostlivosť o jazykovú prax (jazyková výchova) (Ružička, 1967). 
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 Patráš (2009) konštatuje, že jazyková kultúra je prítomná v každom 
prejave, ktorého autorom, sprostredkovateľom či adresátom je človek. Keďže 
jazyková kultúra predstavuje kultúru reči (rečovú kultúru) používateľa 
spisovného jazyka, jazykové vedomie je predpokladanou bázou reči, to koreluje 
istý prejav jazykového sebavedomia (Dolník, 2000, 2003). To sa týka každého 
zamestnanca verejnej správy, ktorý dennodenne vstupuje do interakcie 
s klientom. 
 
2. Stav jazykovej kultúry 

V posledných rokoch došlo k zníženiu jazykovej kultúry zamestnancov 
verejnej správy. Tento stav zaráža na všetkých stupňoch verejnej správy 
v komunikačných prostriedkoch (rozhovory, rokovania, služobné cesty, 
korešpondencia, porady, diskusie atď.). Poukazuje sa na písané a hovorené 
prejavy, ktoré sú chybné z hľadiska súčasnej kodifikácie zvukovej, pravopisnej, 
gramatickej, lexikálnej. Zriedkavejšie sa poukazuje na funkčné nedostatky, na 
štýlovú neprimeranosť alebo spoločenskú nevhodnosť použitých prostriedkov. 
Snaha o oficiálnosť a spisovnosť (úradnosť) často spôsobí aj u jazykovo 
zdatného úradníka (čo poznať vo verbálnej komunikácii alebo podľa ostatnej 
časti písomného dokumentu) to, že tvorí vety/súvetia plné trpných tvarov, 
nenáležitých spájacích výrazov, súvetia s neprehľadným vetosledom a text si 
tak klient musí prečítať opakovane, aby mu porozumel. Imrichová  (2012) 
analyzuje terminológiu používanú vo štátnej a verejnej správe, sleduje ako 
samotní zamestnanci rozumejú výrazom a vetám, ktoré sa do úradných textov 
dostávajú zo zákonov publikovaných v zbierkach úradov. Odhaľuje 
ortografické, logické chyby, súvetia s neprehľadným vetosledom a množstvo 
iných chýb a nepresností, ktoré sťažujú porozumenie týchto textov. (Napr. V 
paragrafe 618 Občianskeho zákonníka - cena bezvadnej veci, prehlásenie, 
nakoľko (v príčinnom medzivetnom vzťahu), podoby vyslúchnutý, vyťažený 
(napríklad páchateľ). Najčastejšie „zvláštnosti“ sa vyskytujú v tých častiach 
dokumentov, ktoré autori dokumentu voľnejšie štylizujú. Z ortografických chýb 
jednoznačne prevažuje písanie veľkých písmen (najmä v adresách názvy ulíc, 
sídlisk; názvy inštitúcií a odborov), nesprávny  pravopis titulov a hodností, 
nesprávne sa citujú, resp. parafrázujú časti textov zákonov, pričom tento postup 
je normovaný legislatívno-technickými pokynmi na spracovanie dokumentov. 
A samozrejme, najväčší problém robí písanie čiarky, ale aj ďalších 
interpunkčných znamienok (Branko, 2015;  Mislovičová, Vančová, 2017). Je až 
prekvapujúce zistenie, že zodpovedným riadiacim zamestnancom vôbec 
neprekáža, že v komunikácii s občanom vystupujú zamestnanci, ktorí akoby 
vôbec neovládali spisovnú výslovnosť a v prejavoch, v ktorých by jednoznačne 
mala znieť spisovná slovenčina a spisovná výslovnosť, nerešpektujú často alebo 
takmer vôbec mäkkú výslovnosť spoluhlások ď, ť, ň, ľ (a to nielen v slabikách 
de, te, ne, le, di, ti, ni, li), ba ani v pozíciách, kde sú mäkké spoluhlásky ď, ť, ň 
v písme graficky vyznačené mäkčeňom. V súčasnosti v jazykovej komunikácii 
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je bežná výslovnosť s l-ovým segmentom (Ondrejkovič, 1988, Kačala, 1997).  
Chyby zamestnancov verejnej správy možno nájsť vo výslovnosti samohlások 
(nosovosť, labializácia, nedodržiavanie pomeru krátkych a dlhých samohlások), 
v znelostnej asimilácii, vo výslovnosti zdvojených spoluhlások a 
spoluhláskových skupín, ale aj v nesprávnom použití prísloviek, pri skloňovaní 
podstatných mien a pod. Samozrejme, problémov, ktoré sú registrované 
v jazykovej praxi zamestnancov verejnej správy, je oveľa viac a týkajú sa 
prakticky každej oblasti jazyka. Problémom môže byť aj nedostatočná slovná 
zásoba či nepoznanie významu slov atď. A v poslednom čase, žiaľ platí, 
že problémom býva i pravopis (Mislovičová, 2009;  Sabol a kol., 1990; Král, 
Rýzková, 1990). Mnohí „praktici“ neraz neúspešne zápasia zo základným 
vecami – „ypsilonkami“, veľkými písmenkami, správnym vykaním, bežnou 
faktografiou ..., píše Žáry (1997) i v písomnom prejave. Rovnako kriticky sa 
vyslovujú iní ďalší autori (Považaj, 1995, 2009; Dolník, 2002; Horecký a kol., 
1989), hovoria o masívnom a neodôvodnenom preberaní anglicizmov a 
predostierajú návrhy, ako predchádzať tomuto nevhodnému stavu sťažujúcemu 
bezporuchovú komunikáciu. Za dôležité považujú jazykové kultivovanie, ktoré 
možno chápať v dvoch rovinách:  
 ako jazykovú kultúru, „t.j. pestovanie jazykovej kultúry v materinskom 

jazyku“  
 a ako jazykové vzdelávanie, „t.j. učenie sa cudzích jazykom“ (Betáková, 

2005, s. 329) v spojitosti s naším vstupom do Európy, EÚ a globalizáciou 
všeobecne.  

 Kultúra jazykového prejavu ostáva bokom vplyvom pôsobenia nielen 
cudzích jazykov. K tomu možno prirátať ešte vplyv nárečí a slangových 
výrazov, používanie klišé, fráz, exponovaných a ošúchaných obrazov (bližšie 
obrázok 1). V samotnej slovenčine je pritom bohatá zásobáreň výrazov, 
pekných a výstižných, ktorými by sa mohli poľahky nahradiť jazykové 
segmenty, neústrojne vmontované do komunikácie (Mihálik, 1994, s. 156).  
 

Nesprávny výraz Spisovný variant 
 dotaz  otázka, dopyt 
 doporučiť  odporučiť 
 obdržať  dostať, prijať 
 môžme  môžeme 
 logičnosť  logickosť 
 kupríkladu  napríklad 
 súhlas k niečomu  súhlas na niečo 
 jednať  konať, rokovať, diskutovať 
 opravdu  naozaj, vskutku 
 plnomocenstvo  splnomocnenie 
 ofis  kancelária 

Obrázok 1 Príklady ne/spisovných výrazov 
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 Patráš (2009) konštatuje, že jazyková kultúra je prítomná v každom 
prejave, ktorého autorom, sprostredkovateľom či adresátom je človek. Keďže 
jazyková kultúra predstavuje kultúru reči (rečovú kultúru) používateľa 
spisovného jazyka, jazykové vedomie je predpokladanou bázou reči, to koreluje 
istý prejav jazykového sebavedomia (Dolník, 2000, 2003). To sa týka každého 
zamestnanca verejnej správy, ktorý dennodenne vstupuje do interakcie 
s klientom. 
 
2. Stav jazykovej kultúry 
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verejnej správy. Tento stav zaráža na všetkých stupňoch verejnej správy 
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prejavy, ktoré sú chybné z hľadiska súčasnej kodifikácie zvukovej, pravopisnej, 
gramatickej, lexikálnej. Zriedkavejšie sa poukazuje na funkčné nedostatky, na 
štýlovú neprimeranosť alebo spoločenskú nevhodnosť použitých prostriedkov. 
Snaha o oficiálnosť a spisovnosť (úradnosť) často spôsobí aj u jazykovo 
zdatného úradníka (čo poznať vo verbálnej komunikácii alebo podľa ostatnej 
časti písomného dokumentu) to, že tvorí vety/súvetia plné trpných tvarov, 
nenáležitých spájacích výrazov, súvetia s neprehľadným vetosledom a text si 
tak klient musí prečítať opakovane, aby mu porozumel. Imrichová  (2012) 
analyzuje terminológiu používanú vo štátnej a verejnej správe, sleduje ako 
samotní zamestnanci rozumejú výrazom a vetám, ktoré sa do úradných textov 
dostávajú zo zákonov publikovaných v zbierkach úradov. Odhaľuje 
ortografické, logické chyby, súvetia s neprehľadným vetosledom a množstvo 
iných chýb a nepresností, ktoré sťažujú porozumenie týchto textov. (Napr. V 
paragrafe 618 Občianskeho zákonníka - cena bezvadnej veci, prehlásenie, 
nakoľko (v príčinnom medzivetnom vzťahu), podoby vyslúchnutý, vyťažený 
(napríklad páchateľ). Najčastejšie „zvláštnosti“ sa vyskytujú v tých častiach 
dokumentov, ktoré autori dokumentu voľnejšie štylizujú. Z ortografických chýb 
jednoznačne prevažuje písanie veľkých písmen (najmä v adresách názvy ulíc, 
sídlisk; názvy inštitúcií a odborov), nesprávny  pravopis titulov a hodností, 
nesprávne sa citujú, resp. parafrázujú časti textov zákonov, pričom tento postup 
je normovaný legislatívno-technickými pokynmi na spracovanie dokumentov. 
A samozrejme, najväčší problém robí písanie čiarky, ale aj ďalších 
interpunkčných znamienok (Branko, 2015;  Mislovičová, Vančová, 2017). Je až 
prekvapujúce zistenie, že zodpovedným riadiacim zamestnancom vôbec 
neprekáža, že v komunikácii s občanom vystupujú zamestnanci, ktorí akoby 
vôbec neovládali spisovnú výslovnosť a v prejavoch, v ktorých by jednoznačne 
mala znieť spisovná slovenčina a spisovná výslovnosť, nerešpektujú často alebo 
takmer vôbec mäkkú výslovnosť spoluhlások ď, ť, ň, ľ (a to nielen v slabikách 
de, te, ne, le, di, ti, ni, li), ba ani v pozíciách, kde sú mäkké spoluhlásky ď, ť, ň 
v písme graficky vyznačené mäkčeňom. V súčasnosti v jazykovej komunikácii 
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je bežná výslovnosť s l-ovým segmentom (Ondrejkovič, 1988, Kačala, 1997).  
Chyby zamestnancov verejnej správy možno nájsť vo výslovnosti samohlások 
(nosovosť, labializácia, nedodržiavanie pomeru krátkych a dlhých samohlások), 
v znelostnej asimilácii, vo výslovnosti zdvojených spoluhlások a 
spoluhláskových skupín, ale aj v nesprávnom použití prísloviek, pri skloňovaní 
podstatných mien a pod. Samozrejme, problémov, ktoré sú registrované 
v jazykovej praxi zamestnancov verejnej správy, je oveľa viac a týkajú sa 
prakticky každej oblasti jazyka. Problémom môže byť aj nedostatočná slovná 
zásoba či nepoznanie významu slov atď. A v poslednom čase, žiaľ platí, 
že problémom býva i pravopis (Mislovičová, 2009;  Sabol a kol., 1990; Král, 
Rýzková, 1990). Mnohí „praktici“ neraz neúspešne zápasia zo základným 
vecami – „ypsilonkami“, veľkými písmenkami, správnym vykaním, bežnou 
faktografiou ..., píše Žáry (1997) i v písomnom prejave. Rovnako kriticky sa 
vyslovujú iní ďalší autori (Považaj, 1995, 2009; Dolník, 2002; Horecký a kol., 
1989), hovoria o masívnom a neodôvodnenom preberaní anglicizmov a 
predostierajú návrhy, ako predchádzať tomuto nevhodnému stavu sťažujúcemu 
bezporuchovú komunikáciu. Za dôležité považujú jazykové kultivovanie, ktoré 
možno chápať v dvoch rovinách:  
 ako jazykovú kultúru, „t.j. pestovanie jazykovej kultúry v materinskom 

jazyku“  
 a ako jazykové vzdelávanie, „t.j. učenie sa cudzích jazykom“ (Betáková, 

2005, s. 329) v spojitosti s naším vstupom do Európy, EÚ a globalizáciou 
všeobecne.  

 Kultúra jazykového prejavu ostáva bokom vplyvom pôsobenia nielen 
cudzích jazykov. K tomu možno prirátať ešte vplyv nárečí a slangových 
výrazov, používanie klišé, fráz, exponovaných a ošúchaných obrazov (bližšie 
obrázok 1). V samotnej slovenčine je pritom bohatá zásobáreň výrazov, 
pekných a výstižných, ktorými by sa mohli poľahky nahradiť jazykové 
segmenty, neústrojne vmontované do komunikácie (Mihálik, 1994, s. 156).  
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 Horecký (2000) len potvrdzuje názory vyššie uvedených autorov, že 
kultivovanie prejavu a jeho hodnotenie súvisí nielen s mierou rešpektovania 
kodifikovanej lexiky, ale vo významnej miere aj so správnou výslovnosťou, 
intonáciou a inými dôležitými kritériami. Konštitutívnymi zložkami 
komunikácie sú totiž  obsahová, výrazová, pragmatická a strategická zložka.  
 Súčasný stav kultúry komunikácie a jazykových prejavov v rôznych 
oblastiach verejnej správy z hľadiska dodržiavania požiadaviek na jazykovú 
kultúru, ktoré sú realizované v spisovnom jazyku, by sa celkom stručne dali 
zhodnotiť slovom neuspokojivý. Bajaník (1995, s. 11) upozorňuje na fakt, že 
„mnohí verejní činitelia stále trpia na istý stupeň jazykovej indispozície“. Škoda, 
že väčšina samospráv nedoceňuje kultúru reči svojich zamestnancov. Veď 
dokonca len zriedkavo sa od zamestnancov žiada dokonalé ovládanie 
slovenského jazyka. Tento postoj sa zakladá na podceňovaní jazykovej úrovne 
poslucháča – občana. V mnohých oblastiach sa nedodržiavajú základné atribúty 
používania štátneho jazyka. Pracovné porady, prejavy, stretnutia, neformálne 
debaty, na ktorých sa reční, prednáša, riešia a nastoľujú problémy, sú toho 
dôkazom. Nevhodná forma, nezrozumiteľný obsah, zvukové a jazykové 
podanie inštrukcií, dotazov, oznámení náležite môžu viesť k výrazným 
poruchám v pracovnej činnosti, k ekonomickým stratám, vážnym 
medziľudským „úrazom“, môžu sa odrážať aj v samotnej kvalite poskytovaných 
služieb a práce samotného zamestnanca, či v spokojnosti klientov. Jazykové 
a komunikačné nedostatky vznikajú práve preto, lebo používateľom spisovného 
jazyka chýba jazykové vzdelanie, jazykový cit a jazyková tvorivosť, čo sa 
prejavuje i tak, že komunikačne neodôvodnene a nefunkčne miešajú 
nesystémové a nefunkčné prvky (systémovo nenáležité tvary, nárečové, 
slangové alebo iné prvky) s prostriedkami spisovného jazyka. A tu musíme 
konštatovať, že je čo naprávať, a to vo všetkých jazykových rovinách, počnúc 
ortoepiou, lexikou a morfológiou a končiac syntaxou a štylistikou. Jazyková 
situácia vo verejnej správe, ako už bolo spomínané,  sa nemá čím pýšiť, hoci je 
celý rad vedúcich predstaviteľov, miest a obcí, ktorí žnú úspechy svojimi 
prejavmi v rozličných iných komunikačných sférach (na besedách, na 
poradách), pri osobnom styku a v komunikácii s občanmi. Oponenti jestvujúcej 
teórie spisovného jazyka a jazykovej kultúry síce upozorňujú na možné 
konfliktné situácie medzi terajšou kodifikáciou a používateľmi. Zo strany 
verejnosti sa registrujú skôr prejavy, v ktorých občania, čitatelia dokumentov 
alebo online smerníc atď. veľmi kriticky posudzujú nízku jazykovú úroveň 
niektorých zamestnancov verejnej správy zaznievajúcich v komunikácii či 
v písomnom prejave a záporne hodnotia aj určitú ľubovôľu alebo dokonca 
nečinnosť jazykovedcov v takýchto situáciách (Kačala, 1993a, 1993b). Avšak 
zvyšovanie jazykovej kultúry neznamená uspokojiť sa iba s upozorňovaním na 
chyby a nedostatky v komunikácii – jazykových prejavoch zamestnancov 
verejnej správy, ale na možnosť ich i napraviť.  
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3. Zvýšenie jazykovej kultúry zamestnancov  
Kultúra osobného prejavu, reči, jazyková kultúra by mala byť súčasťou 

požiadaviek zamestnancov verejnej správy na kvalifikáciu, odbornú 
pripravenosť, profesionálny výkon povolania. K základným predpokladom 
kultivovanosti a zrozumiteľnosti jazykového prejavu zamestnancov vo verejnej 
správe autori jednoznačne zaraďujú: používanie spisovného jazyka 
v komunikácii, dodržiavanie pravidiel spisovnej výslovnosti (Hoffmanová, 
Mullerová, 2000). Zdieľame názor, že úroveň jazykovej kultúry zamestnanca 
verejnej správy ovplyvňujú činitele, ako napr. kultúra prostredia, popularizácia 
jazykovedných poznatkov, účinkovanie nástrojov verejnej komunikácie, reč 
redaktorov, moderátorov, hlásateľov, novinárov, ale aj politikov a kultúrnych 
pracovníkov a pod. Rozšírením počítačovej techniky sa citeľne znižuje jazyková 
spôsobilosť, čo tiež negatívne ovplyvňuje stav jazykovej kultúry. Osobitnú 
skupinu činiteľov ovplyvňujúcich jazykovú kultúru tvoria psychologické 
činitele, ako sú národné a jazykové vedomie, dôsledky kultúrnej úrovne a 
hodnotovej hierarchie spoločnosti, tvorenie falošných idolov a pod. Kráľ 
a Rýzková (1990, s. 43) stanovili zopár kľúčových činiteľov, ktoré vplývajú na 
úroveň jazykovej kultúry človeka v každej pozícii či profesii: kultúra jazyka; 
jazykové vedomie; kultúrna úroveň používateľov jazyka v spätnosti s ich 
národných povedomím; jazykové vzdelávanie. 

Jazyk je dynamický útvar, odzrkadľujú sa v ňom všetky spoločenské 
zmeny. Nikto, kto chce narábať s jazykom na istej úrovni, nemôže zaspať na 
vavrínoch, mať pocit, že už všetko vie. V rámci kultúry komunikácie 
a jazykového vyjadrovania je potrebné zahrnúť do celoživotného vzdelávania 
zamestnancov verejnej správy pravidelné vzdelávanie o jazykovej kultúre, 
kultúre komunikácie spoločenskej a pracovnej, úradnej dokumentácii, ale aj 
o zákone o štátnom jazyku a o spôsobe jeho praktického uplatňovania vo 
všetkých komunikačných sférach.  

Všeobecne možno konštatovať, že vplyv popredných predstaviteľov 
verejného, spoločenského života na adresáta je veľmi silný. Ovplyvňujú verejnú 
mienku, názory občanov, vytvárajú ich nálady, menia postoje, pôsobia na ich 
jazykové vedomie. Oslovujú jednotlivcov (občanov, spotrebiteľov, rodičov, 
zamestnancov, investorov, turistov, distribútorov ...) a cieľové skupiny 
(organizácie spotrebiteľov, učiteľov, požiarnikov, politické zoskupenia, mládež, 
náboženské skupiny...). Aby sa dosiahla želateľná odozva, mali by sa používať 
rôzne druhy apelov:  

a) racionálny (týka sa vlastného záujmu občana),  
b) emocionálny (vyvoláva negatívnu alebo pozitívnu reakciu občana),  
c) morálny (zameraný na morálne vedomie občana) (Štefko, 1997, s. 17), 
d) a jazykový (pôsobí na kultúru vyjadrovania občana).  

Pretože zákon kultúry (kultivovanie) účinkuje aj v jazyku, prijateľná je 
formulácia, že „nositelia jazyka zlepšujú podmienky svojho života a svojej 
práce, ak spolupracujú so zákonitosťou kultúry jazyka – ak svoj jazyk 
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kodifikovanej lexiky, ale vo významnej miere aj so správnou výslovnosťou, 
intonáciou a inými dôležitými kritériami. Konštitutívnymi zložkami 
komunikácie sú totiž  obsahová, výrazová, pragmatická a strategická zložka.  
 Súčasný stav kultúry komunikácie a jazykových prejavov v rôznych 
oblastiach verejnej správy z hľadiska dodržiavania požiadaviek na jazykovú 
kultúru, ktoré sú realizované v spisovnom jazyku, by sa celkom stručne dali 
zhodnotiť slovom neuspokojivý. Bajaník (1995, s. 11) upozorňuje na fakt, že 
„mnohí verejní činitelia stále trpia na istý stupeň jazykovej indispozície“. Škoda, 
že väčšina samospráv nedoceňuje kultúru reči svojich zamestnancov. Veď 
dokonca len zriedkavo sa od zamestnancov žiada dokonalé ovládanie 
slovenského jazyka. Tento postoj sa zakladá na podceňovaní jazykovej úrovne 
poslucháča – občana. V mnohých oblastiach sa nedodržiavajú základné atribúty 
používania štátneho jazyka. Pracovné porady, prejavy, stretnutia, neformálne 
debaty, na ktorých sa reční, prednáša, riešia a nastoľujú problémy, sú toho 
dôkazom. Nevhodná forma, nezrozumiteľný obsah, zvukové a jazykové 
podanie inštrukcií, dotazov, oznámení náležite môžu viesť k výrazným 
poruchám v pracovnej činnosti, k ekonomickým stratám, vážnym 
medziľudským „úrazom“, môžu sa odrážať aj v samotnej kvalite poskytovaných 
služieb a práce samotného zamestnanca, či v spokojnosti klientov. Jazykové 
a komunikačné nedostatky vznikajú práve preto, lebo používateľom spisovného 
jazyka chýba jazykové vzdelanie, jazykový cit a jazyková tvorivosť, čo sa 
prejavuje i tak, že komunikačne neodôvodnene a nefunkčne miešajú 
nesystémové a nefunkčné prvky (systémovo nenáležité tvary, nárečové, 
slangové alebo iné prvky) s prostriedkami spisovného jazyka. A tu musíme 
konštatovať, že je čo naprávať, a to vo všetkých jazykových rovinách, počnúc 
ortoepiou, lexikou a morfológiou a končiac syntaxou a štylistikou. Jazyková 
situácia vo verejnej správe, ako už bolo spomínané,  sa nemá čím pýšiť, hoci je 
celý rad vedúcich predstaviteľov, miest a obcí, ktorí žnú úspechy svojimi 
prejavmi v rozličných iných komunikačných sférach (na besedách, na 
poradách), pri osobnom styku a v komunikácii s občanmi. Oponenti jestvujúcej 
teórie spisovného jazyka a jazykovej kultúry síce upozorňujú na možné 
konfliktné situácie medzi terajšou kodifikáciou a používateľmi. Zo strany 
verejnosti sa registrujú skôr prejavy, v ktorých občania, čitatelia dokumentov 
alebo online smerníc atď. veľmi kriticky posudzujú nízku jazykovú úroveň 
niektorých zamestnancov verejnej správy zaznievajúcich v komunikácii či 
v písomnom prejave a záporne hodnotia aj určitú ľubovôľu alebo dokonca 
nečinnosť jazykovedcov v takýchto situáciách (Kačala, 1993a, 1993b). Avšak 
zvyšovanie jazykovej kultúry neznamená uspokojiť sa iba s upozorňovaním na 
chyby a nedostatky v komunikácii – jazykových prejavoch zamestnancov 
verejnej správy, ale na možnosť ich i napraviť.  
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3. Zvýšenie jazykovej kultúry zamestnancov  
Kultúra osobného prejavu, reči, jazyková kultúra by mala byť súčasťou 

požiadaviek zamestnancov verejnej správy na kvalifikáciu, odbornú 
pripravenosť, profesionálny výkon povolania. K základným predpokladom 
kultivovanosti a zrozumiteľnosti jazykového prejavu zamestnancov vo verejnej 
správe autori jednoznačne zaraďujú: používanie spisovného jazyka 
v komunikácii, dodržiavanie pravidiel spisovnej výslovnosti (Hoffmanová, 
Mullerová, 2000). Zdieľame názor, že úroveň jazykovej kultúry zamestnanca 
verejnej správy ovplyvňujú činitele, ako napr. kultúra prostredia, popularizácia 
jazykovedných poznatkov, účinkovanie nástrojov verejnej komunikácie, reč 
redaktorov, moderátorov, hlásateľov, novinárov, ale aj politikov a kultúrnych 
pracovníkov a pod. Rozšírením počítačovej techniky sa citeľne znižuje jazyková 
spôsobilosť, čo tiež negatívne ovplyvňuje stav jazykovej kultúry. Osobitnú 
skupinu činiteľov ovplyvňujúcich jazykovú kultúru tvoria psychologické 
činitele, ako sú národné a jazykové vedomie, dôsledky kultúrnej úrovne a 
hodnotovej hierarchie spoločnosti, tvorenie falošných idolov a pod. Kráľ 
a Rýzková (1990, s. 43) stanovili zopár kľúčových činiteľov, ktoré vplývajú na 
úroveň jazykovej kultúry človeka v každej pozícii či profesii: kultúra jazyka; 
jazykové vedomie; kultúrna úroveň používateľov jazyka v spätnosti s ich 
národných povedomím; jazykové vzdelávanie. 

Jazyk je dynamický útvar, odzrkadľujú sa v ňom všetky spoločenské 
zmeny. Nikto, kto chce narábať s jazykom na istej úrovni, nemôže zaspať na 
vavrínoch, mať pocit, že už všetko vie. V rámci kultúry komunikácie 
a jazykového vyjadrovania je potrebné zahrnúť do celoživotného vzdelávania 
zamestnancov verejnej správy pravidelné vzdelávanie o jazykovej kultúre, 
kultúre komunikácie spoločenskej a pracovnej, úradnej dokumentácii, ale aj 
o zákone o štátnom jazyku a o spôsobe jeho praktického uplatňovania vo 
všetkých komunikačných sférach.  

Všeobecne možno konštatovať, že vplyv popredných predstaviteľov 
verejného, spoločenského života na adresáta je veľmi silný. Ovplyvňujú verejnú 
mienku, názory občanov, vytvárajú ich nálady, menia postoje, pôsobia na ich 
jazykové vedomie. Oslovujú jednotlivcov (občanov, spotrebiteľov, rodičov, 
zamestnancov, investorov, turistov, distribútorov ...) a cieľové skupiny 
(organizácie spotrebiteľov, učiteľov, požiarnikov, politické zoskupenia, mládež, 
náboženské skupiny...). Aby sa dosiahla želateľná odozva, mali by sa používať 
rôzne druhy apelov:  

a) racionálny (týka sa vlastného záujmu občana),  
b) emocionálny (vyvoláva negatívnu alebo pozitívnu reakciu občana),  
c) morálny (zameraný na morálne vedomie občana) (Štefko, 1997, s. 17), 
d) a jazykový (pôsobí na kultúru vyjadrovania občana).  

Pretože zákon kultúry (kultivovanie) účinkuje aj v jazyku, prijateľná je 
formulácia, že „nositelia jazyka zlepšujú podmienky svojho života a svojej 
práce, ak spolupracujú so zákonitosťou kultúry jazyka – ak svoj jazyk 
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cieľavedome kultivujú“ (Kráľ, Rýzková, 1990, s. 22). Keď pôsobia dve triedy 
činiteľov jazykovej dynamiky, jestvujú aj dva spôsoby kultivovania jazyka: 
spontánny, neuvedomovaný, ktorý je výsledkom tlaku vyjadrovacej potreby a 
individuálnej jazykovej zručnosti hovoriaceho (píšuceho) človeka a umožnený 
je spontánnymi činiteľmi dynamiky jazyka, a programovaný, usmerňovaný 
vedomým poznávaním a vplyvom teórie. Programovaný spôsob kultivovania 
reči sa opiera o poznanie zmyslu kultúry jazyka (rečového prejavu), čo sa dá 
doložiť mnohými príkladmi. Spontánny spôsob kultivovania reči je 
neusmerňovaný. Prejavuje sa rôznorodými účinkami v závislosti od zručností, 
vzdelania, osobných záujmov, názorov a pracovnej orientácie používateľov 
jazyka, od krajových vplyvov, od miesta, času a cieľa rečového prejavu a od 
iných činiteľov. Spontánne kultivovanie prináša veľký rozptyl a variácie 
jazykových prostriedkov (Kačala, 1979). Podľa návrhu MK SR by overovaním 
schopností spisovne komunikovať mali pri vstupe do zamestnania prejsť aj 
pracovníci verejnej správy atď. Zamestnanec pri vstupe do zamestnania 
zvyčajne rieši odborné, psychologické, inteligenčné a iné testy. Medzi 
podmienky prijatia je preto potrebné zahrnúť primerané praktické i teoretické 
ovládanie štátneho jazyka opreté o štúdium predpísaných jazykových príručiek, 
ako sa to uvádza i v návrhu zákona o štátnom jazyku Ministerstva kultúry SR. 
Dokazujú to aj potreby spoločenskej praxe. Komunikačná sféra vo verejnej 
správe je spätá so sférou spoločenského styku. Nakoľko komunikovať možno 
rozličným spôsobom, rečou, písmom, „obrazom, oblečením, úpravou 
zovňajšku, správaním, rečou tela, vôňou, farbami, zvyklosťami, ale aj tichým 
mlčaním“ (Vetráková, 2002, s. 4). V tejto súvislosti prioritami sa stali podpora 
projektu Národný korpus slovenského jazyka, projekt elektronizácie 
jazykovedného výskumu, ako aj jazyková politika štátu. Zákon o štátnom 
jazyku sa týka činnosti celej verejnej správy: matrík, školstva aj školských 
inšpekcií, registrácie regionálnej a miestnej periodickej tlače, regionálneho 
a lokálneho rozhlasového a televízneho vysielania, zriaďovacích listín, 
písomnej agendy. Starostlivosť o jazykovú stránku by sa mala prejaviť najmä 
pri rozličných úradných diskusiách, formulároch, žiadostiach používaných na 
krajských, okresných a miestnych úradoch, ktoré sú neraz občanovi 
nezrozumiteľné. Uplatňovanie zákona o štátnom jazyku a dodržiavanie normy 
slovenského spisovného jazyka sa musí zabezpečovať predovšetkým pri výkone 
verejnej správy, a to v orgánoch miestnej štátnej správy a pri výkone 
samosprávy na obecných, mestských a miestnych úradoch a orgánoch 
samosprávneho kraja. Zamerať sa na to, aby sa upevňovalo postavenie štátneho 
jazyka, tiež aby sa dodržiaval zákon o štátnom jazyku (Horváth, 2011). Zvýšiť 
profesionalitu zamestnancov verejnej správy v komunikácii znamená 
 prijatie legislatívnych opatrení zabraňujúcich šíreniu jazykovej nekultúry 

prostredníctvom reklamy, tlače, tlačív, oznamov, správ, prostriedkov 
komunikácie, formulárov ai., 
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 pri registrácii a distribuovaní regionálnych a miestnych periodických 
publikácií dohliadať na jazykovú správnosť ich obsahu, 

 vybudovanie knižnice jazykovednou knižnou a časopiseckou literatúrou, 
 vydanie príručiek typu jazykových poradní, 
 vybavenie počítačov aktualizovaným elektronickým jazykovým 

korektorom pre textové editory, 
 korigovanie znalostí z oblasti jazykovej kultúry a komunikácie 

prostredníctvom Krátkeho slovníka slovenského jazyka, Pravidiel 
slovenského pravopisu a Pravidiel slovenskej výslovnosti, 

 pôsobenie tlačou, rozhlasom, televíziou, jazykovými okienkami, príp.  
zabezpečenie vlastných jazykových poradcov,  

 zabezpečovanie účasti zamestnancov na vzdelávacích aktivitách 
zameraných na používanie slovenského spisovného jazyka v oficiálnom 
styku – t.j. v povinnom vstupnom (adaptačnom) vzdelávaní, 

 zahrnutie do celoživotného vzdelávania cyklické školenia, semináre, 
konferencie v oblasti spisovného slovenského jazyka a rétoriky, lebo 
k zvyšovaniu odbornej úrovne nevyhnutne patrí, aby zamestnanci verejnej 
správy ovládali aktuálny stav jazykovedných poznatkov a mohli ich 
uplatňovať v komunikačnej praxi.  

 A v neposlednom rade zakotviť zodpovednosť zamestnancov verejnej 
správy za šírenie kultivovanej spisovnej slovenčiny a dodržiavanie základných 
atribútov používania štátneho jazyka. Utvoriť vo verejnej správe také ovzdušie, 
aby každý, kto prichádza do styku s klientom pri poskytovaní služieb, 
poradenstva a plnení ich požiadaviek na mestských a miestnych úradoch, cítil 
potrebu rešpektovať zásady jazykovej kultúry.  
 
Záver 

Jazyková kultúra komunikácie je stále významnejšou zložkou 
profesionálnej kvality zamestnanca verejnej správy a tiež je dôležitým faktorom 
konkurenčnej výhody. Poznanie a natrénovanie potrebných zručností a „trikov“ 
posilňuje aj osobnú sebaistotu a motiváciu každého zamestnanca. Je nevyhnutné 
zdôrazniť, že požiadavka, aby verejný jazykový prejav a komunikácia boli 
kultúrne a kultivované, je oprávnená. Svojím jazykovým prejavom sa totiž 
v pozitívnom alebo negatívnom zmysle prezentuje predstaviteľ verejnej správy 
(v konečnom dôsledku i samotný občan) ľudsky i spoločensky. Hlavným 
cieľom by malo byť  priblížiť sa  väčšiemu otvoreniu samosprávy a vniesť do 
nej,  aj do komunikácie medzi občanmi slušnosť, ľudskosť, jazykovú čistotu a 
odstrániť akúsi nevraživosť (Daniš, 2015). Príspevok ukončujeme myšlienkou, 
ktorá rezonuje v poslednom období hádam viac ako inokedy. Slovenský jazyk 
ako štátny jazyk Slovenskej republiky je schopný plniť všetky spoločenské aj 
individuálne komunikačné úlohy ako každý moderný suverénny jazyk na svete. 
Nepotrebuje obranu, ale ochranu, starostlivosť a úctu všetkých nositeľov, 
používateľov, tvorcov. Ako píše Mislovičová (2009, s. 76) ustavične je čo 
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schopností spisovne komunikovať mali pri vstupe do zamestnania prejsť aj 
pracovníci verejnej správy atď. Zamestnanec pri vstupe do zamestnania 
zvyčajne rieši odborné, psychologické, inteligenčné a iné testy. Medzi 
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zovňajšku, správaním, rečou tela, vôňou, farbami, zvyklosťami, ale aj tichým 
mlčaním“ (Vetráková, 2002, s. 4). V tejto súvislosti prioritami sa stali podpora 
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jazykovedného výskumu, ako aj jazyková politika štátu. Zákon o štátnom 
jazyku sa týka činnosti celej verejnej správy: matrík, školstva aj školských 
inšpekcií, registrácie regionálnej a miestnej periodickej tlače, regionálneho 
a lokálneho rozhlasového a televízneho vysielania, zriaďovacích listín, 
písomnej agendy. Starostlivosť o jazykovú stránku by sa mala prejaviť najmä 
pri rozličných úradných diskusiách, formulároch, žiadostiach používaných na 
krajských, okresných a miestnych úradoch, ktoré sú neraz občanovi 
nezrozumiteľné. Uplatňovanie zákona o štátnom jazyku a dodržiavanie normy 
slovenského spisovného jazyka sa musí zabezpečovať predovšetkým pri výkone 
verejnej správy, a to v orgánoch miestnej štátnej správy a pri výkone 
samosprávy na obecných, mestských a miestnych úradoch a orgánoch 
samosprávneho kraja. Zamerať sa na to, aby sa upevňovalo postavenie štátneho 
jazyka, tiež aby sa dodržiaval zákon o štátnom jazyku (Horváth, 2011). Zvýšiť 
profesionalitu zamestnancov verejnej správy v komunikácii znamená 
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zdôrazniť, že požiadavka, aby verejný jazykový prejav a komunikácia boli 
kultúrne a kultivované, je oprávnená. Svojím jazykovým prejavom sa totiž 
v pozitívnom alebo negatívnom zmysle prezentuje predstaviteľ verejnej správy 
(v konečnom dôsledku i samotný občan) ľudsky i spoločensky. Hlavným 
cieľom by malo byť  priblížiť sa  väčšiemu otvoreniu samosprávy a vniesť do 
nej,  aj do komunikácie medzi občanmi slušnosť, ľudskosť, jazykovú čistotu a 
odstrániť akúsi nevraživosť (Daniš, 2015). Príspevok ukončujeme myšlienkou, 
ktorá rezonuje v poslednom období hádam viac ako inokedy. Slovenský jazyk 
ako štátny jazyk Slovenskej republiky je schopný plniť všetky spoločenské aj 
individuálne komunikačné úlohy ako každý moderný suverénny jazyk na svete. 
Nepotrebuje obranu, ale ochranu, starostlivosť a úctu všetkých nositeľov, 
používateľov, tvorcov. Ako píše Mislovičová (2009, s. 76) ustavične je čo 
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zlepšovať, čo skúmať či riešiť. Jazyk je dynamický útvar, odzrkadľujú sa v ňom 
všetky spoločenské aj politické zmeny, jazyk žije so svojím národom. 
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Postoje k zamestnanosti seniorov z pohľadu 
mladšej, strednej a staršej generácie zamestnancov 
 
Attitudes towards senior employment from the 
perspective of the younger, middle and older 
generation of employees 
 
Taťjana Búgelová, Lenka Kratochvílová 
 
Abstract 
The central theme of the research study is ageism and its occurrence in the workplace. 
The authors worked with three groups of respondents divided by age for younger 
employees up to 30 years, medium to 45 years and older employees 62+. The aim was 
to determine the level of ageism of working-age employees versus senior workers and 
vice versa in a total of 202 participants. Instruments used: The Ambivalent Ageism Scale 
(Cary et al., 2016) and the previously unpublished scale of attitudes towards 
employment for seniors (Búgelová & Čupková, 2017). The most intense incidence of 
ageism and unwillingness to tolerate senior employment was significantly recorded in 
the youngest group of employees, second in the middle group and at least (as expected) 
among seniors. Women showed a significantly higher rate of ageism than men. The level 
of education and place of residence proved to be insignificant due to the degree of 
ageism. 
 
Keywords: ageism, ambivalent ageism, employee, senior 
 
Úvod 
 Situácia na trhu práce sa oproti približne piatim – šiestim rokom dozadu 
výrazne zmenila. Nielen, že kleslo percento nezamestnanosti, ale navyše sme sa 
ocitli aj v situácii, že nie sme schopní obsadiť pracovné miesta našimi ľuďmi a 
tak sme odkázaní na “dovoz” pracovníkov zo zahraničia. Aj keď tento problem 
sa týka najmä prác s technickým zameraním, nedostatok kvalifikovaných ľudí 
sa prejavuje aj v nevýrobnej sfére, napr. v zdravotníctve, školstve, v sociálnych 
službách a pod. Napriek relatívne nízkemu percentu nezamestnanosti sme 
svedkami aj aktuálneho javu: mladí absolventi stredných a vysokých škôl tvrdia, 
že si nevedia nájsť adekvátne zamestnanie so zodpovedajúcim príjmom pretože 
tie miesta “okupujú” ľudia v dôchodkovom veku a tak si hľadajú prácu v 
zahraničí, seniori by možno aj celkom radi prestali pracovať, ale súbeh platu a 
dôchodku im,  (neraz až po štyridsaťročnom riadnom pracovnom pomere), 
umožňuje konečne viac menej ekonomicky komfortne existovať a udržiavať si 
primeranú životnú úroveň. Tiež prostredníctvom médií a ústami našich 
vládnych predstaviteľov sme prakticky permanentne informovaní o tom, že 
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employees up to 30 years, medium to 45 years and older employees 62+. The aim was 
to determine the level of ageism of working-age employees versus senior workers and 
vice versa in a total of 202 participants. Instruments used: The Ambivalent Ageism Scale 
(Cary et al., 2016) and the previously unpublished scale of attitudes towards 
employment for seniors (Búgelová & Čupková, 2017). The most intense incidence of 
ageism and unwillingness to tolerate senior employment was significantly recorded in 
the youngest group of employees, second in the middle group and at least (as expected) 
among seniors. Women showed a significantly higher rate of ageism than men. The level 
of education and place of residence proved to be insignificant due to the degree of 
ageism. 
 
Keywords: ageism, ambivalent ageism, employee, senior 
 
Úvod 
 Situácia na trhu práce sa oproti približne piatim – šiestim rokom dozadu 
výrazne zmenila. Nielen, že kleslo percento nezamestnanosti, ale navyše sme sa 
ocitli aj v situácii, že nie sme schopní obsadiť pracovné miesta našimi ľuďmi a 
tak sme odkázaní na “dovoz” pracovníkov zo zahraničia. Aj keď tento problem 
sa týka najmä prác s technickým zameraním, nedostatok kvalifikovaných ľudí 
sa prejavuje aj v nevýrobnej sfére, napr. v zdravotníctve, školstve, v sociálnych 
službách a pod. Napriek relatívne nízkemu percentu nezamestnanosti sme 
svedkami aj aktuálneho javu: mladí absolventi stredných a vysokých škôl tvrdia, 
že si nevedia nájsť adekvátne zamestnanie so zodpovedajúcim príjmom pretože 
tie miesta “okupujú” ľudia v dôchodkovom veku a tak si hľadajú prácu v 
zahraničí, seniori by možno aj celkom radi prestali pracovať, ale súbeh platu a 
dôchodku im,  (neraz až po štyridsaťročnom riadnom pracovnom pomere), 
umožňuje konečne viac menej ekonomicky komfortne existovať a udržiavať si 
primeranú životnú úroveň. Tiež prostredníctvom médií a ústami našich 
vládnych predstaviteľov sme prakticky permanentne informovaní o tom, že 
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populácia na Slovensku veľmi rýchlo starne, že preto nie je možné výraznejšie 
zvyšovať dôchodky, že mladí ľudia budú musieť počítať s tým, že ich dôchodky 
budú určite nižšie, že pribúdajúci dôchodcovia sú pre štát príliš drahí a rozvrátia 
rozpočet sociálnej poisťovne, že, že, že … Je treba azda ešte pripomenúť, že 
síce to priemerné percento nezamestnanosti na Slovensku je doteraz azda 
najnižšie, ale ako to so spriemerňovaním čohokoľvek býva, ani v tomto prípade 
nezohľadňuje regionálne rozdiely, napr. západnou časťou našej republiky a 
východom či juhom Slovenska, kde je nezamestnanosť podstatne vyššia. 
 Načrtnuté spoločensko-ekonomické problémy ako aj mnohé iné sa 
prirodzene premietajú do každodenného života a zasahujú do života ľudí nie 
vždy tým najpríjemnejším spôsobom. Jedným z tých menej príjemných je v 
posledných rokoch rozvíjajúci sa, alebo možno až bujnejúci fenomén ageizmu, 
t. j. animózny, nežičlivý až hostilný vzťah mladších zamestnancov voči 
zamestnaným seniorom a vice versa, neraz zapríčinený už vyššie spomenutou 
“okupáciou” pracovného miesta človekom v penzijnom veku.   
 Cieľom nášho výskumu bolo hlbšie nazrieť do tejto problematiky, 
pokúsiť sa o analýzu vzťahov medzi zamestnancami rôznych vekových 
kategórií a možno aj nájsť istú mieru konsenzu medzi nimi na spoločnom poli 
práce. 
 
1. Teoretické východiská 

Staroba je práve tou vekovou kategóriou, s ktorou sa spájajú 
ambivalentné pocity (Kite & Wagner, 2002). Hoci sa väčšina ľudí snaží 
o dosiahnutie vysokého veku, často zastávajú voči seniorom nepriateľské 
postoje. Navyše sa v dnešnej spoločnosti preferuje najmä mladosť, o čom 
svedčia rôzne reklamy na metódy, ktoré spomalia a zastavia proces starnutia. 
Tošnerová (2002) hovorí, že ageizmus vznikol práve ako opačný extrém 
v porovnaní s kultom mladosti.  

„Ageizmus označuje pestré prejavy averzie voči starým ľuďom 
a všetkému, čo  starobu pripomína. Praktickým a častým prejavom ageizmu je 
tzv. veková diskriminácia.“ (Haškovcová, 2012, str. 48). Autori Cary, Chasteen 
a Remedios (2017) dodávajú, že ageizmus je predsudok, ktorý je mnohostranný 
a sú v ňom zahrnuté tak nepriateľské ako aj benevolentné postoje voči starším 
dospelým. Väčšinou sa ako príklady ageizmu uvádzajú nepriateľské postoje 
a výroky (Palmore, 1999). Okrem tohto negatívneho ageizmu existuje aj 
pozitívny ageizmus. Pozitívnym ageizmom sa označujú predsudky v prospech 
starších ľudí. Termín ageizmus sa prvýkrát vyskytol v roku 1969, ale 
znepokojenie spojené s ageizmom vzrástlo rapídne najmä v posledných 10 
rokoch.  

Sociálne postoje k zamestnaniu v neskoršom veku a odchodu do 
dôchodku sa za posledné roky zmenili (Lindley, Harper & Sellen, 2009.) Avšak 
dôraz na zachovanie starších pracovníkov v období nedostatku pracovnej sily je 
nahradený negatívnym pohľadom na starých ľudí. Podľa Haškovcovej (2012) 

Ľudský prvok vo verejnej správe 

73 
 

sa však seniori v práci zvládajú dlhú dobu vyrovnať mladším kolegom. Každý 
zo seniorov má vďaka svojim odlišnostiam prežitým v profesijnom i osobnom 
živote pridanú generačnú hodnotu (Sak & Kolesárová, 2012). 

O´Loughlin, Kendig, Hussain a Cannon (2017) vo svojom výskume 
konštatujú, že naďalej pretrvávajú 2 stereotypné obrazy o starších pracovníkoch. 
Jeden je pozitívny, ktorý zobrazuje staršieho pracovníka ako skúseného a ten 
druhý je negatívny, kedy je starší pracovník chápaný ako neschopný prispôsobiť 
sa zmenám. Dokonca podľa názorov mladších pracovníkov je starší pracovník 
často chápaný ako prekážka na ceste ich kariérneho rastu. Takmer polovica 
(46%) respondentov v ich výskume uviedla, že je veková diskriminácia v 
Austrálii bežná. Tieto názory boli viditeľné najmä v pracovne produktívnej 
vekovej kategórii 35-49 rokov (51%) a aj vo vekovej kategórii 50-64 rokov 
(48%).  

Čupková (2017) sa vo svojom výskume zamerala na vzťah 
ambivalentného ageizmu a postojov k zamestnanosti seniorov. V tomto smere 
sa jej medzi týmito premennými potvrdil signifikantný vzťah. Podľa jej 
výsledkov na mieru postojov k zamestnanosti seniorov štatisticky významne 
vplývajú 4 prediktory, ktorými sú vek, zdieľanie spoločnej domácnosti so 
seniorom a miera benevolentného a hostilného ageizmu. 
 
2. Výskumný cieľ 
          Naším cieľom bolo v prvom rade zistiť mieru ambivalentného ageizmu 
a postojov zamestnancov k zamestnanosti seniorov a porovnať ich rozdielnu 
mieru medzi zamestnancami mladšej a strednej generácie a seniormi. Taktiež 
bolo naším cieľom zistiť, či súvisia vybrané sociodemografické údaje ako 
pohlavie, vzdelanie či spoločná domácnosť so seniorom s týmito postojmi a či 
a v čom sa ľudia patriaci do jednotlivých kategórií od seba líšia. Chceli by sme 
rozšíriť povedomie o tejto problematike, pretože táto oblasť je dôležitá nielen 
pre pracovný kolobeh, ale aj pre oblasť služieb. So starnutím populácie 
a súčasne stúpajúcou potrebou po obsadení kvalifikovaných pracovných pozícií 
sa zdá takmer nemožné nazapojiť seniorov v dôchodkovom veku do pracovného 
života. Aby sme získali komplexnejší obraz na problém ageizmu, usilovali sme 
sa aj o zisk informácií zo strany seniorov. 
 
3. Výskumný problém 
 V súvislosti s vyššie popísanými cieľmi sme formulovali nasledujúce 
výskumné otázky: 
 Budú existovať signifikantné rozdiely v postojoch k zamestnanosti 

seniorov medzi zamestnancami v produktívnom veku  a seniormi? 
  V akom smere sa bude vyvíjať vzťah medzi skóre  ambivalentného 

ageizmu a  postojmi k zamestnanosti seniorov u zamestnancov 
v produktívnom veku?  

 Má vplyv na úroveň ageizmu vzdelanie zamestnancov? 
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 Budú existovať rozdiely v postojoch k zamestnanosti seniorov 
medzi zamestnancami v produktívnom veku, v závislosti na  bývaní, resp. 
nebývaní seniorov v spoločnej domácnosti s mladšími zamestnanými?  

 Budú existovať rozdiely v postojoch k zamestnanosti seniorov v závislosti 
na pohlaví medzi zamestnanými v produktívnom veku? 
 

4. Použité nástroje 
Na zisťovanie sociodemografických údajov vzorky sme použili vlastný 

dotazník,  zložený zo 6 otázok, ktoré sa zameriavali na zisťovanie pohlavia, 
veku, najvyššie dosiahnutého vzdelania, aktuálnej profesie, typu pracovného 
úväzku, počtu odpracovaných rokov a spoločnej domácnosti so seniorom. 
U nepracujúcich seniorov bola zisťovaná bývalá profesia.  

Na zisťovanie miery ageizmu sme použili Škálu ambivalentného 
ageizmu (the Ambivalent Ageism Scale), ktorá je zložená z 13 položiek a 2 
subškál, subškály benevolentného a hostilného ageizmu (Cary et al. 2017). Táto 
škála obsahuje 6 bodovú bipolárnu stupnicu od 1 do 6, kde 1 znamená silno 
nesúhlasím a 6 znamená silno súhlasím. Čím vyššie dosiahnuté skóre, tým 
vyššia mieru ageizmu. Táto škála je jednou z prvých, ktorý v sebe spája 2 zložky 
ageizmu. Subškála benevolentného ageizmu obsahuje 9 položiek a zameriava 
sa na zisťovanie takých postojov k seniorom, ktoré sa javia ako pozitívne, no 
zároveň vidia seniorov ako nekompetentných, čo autori nazývajú 
paternalistickými predsudkami. Ako príklad môžu slúžiť položky: „Aj keď starí 
ľudia chcú, nemalo by im byť dovolené pracovať, lebo sú krehkí a ľahko môžu 
ochorieť.“, „Ľudia by mali chrániť starých ľudí pred smutnými správami, lebo 
sa ľahko dojmú k slzám.“ Subškála hostilného ageizmu obsahuje 4 položky a je 
zameraná na zisťovanie negatívnych ageistických postojov k seniorom. 
Príklady položiek: „Starí ľudia sú záťažou pre systém zdravotníckej 
starostlivosti a ekonomiku.“, „Starí ľudia sa príliš ľahko urazia.“ Výsledky 
z obidvoch subškál sme používali vo forme hrubého skóre celkového 
ambivalentného ageizmu, pretože nám išlo najmä o zistenie vzťahu medzi 
celkovým ambivalentným ageizmom a ageistickými postojmi k zamestnanosti 
seniorov, či už ide o predsudky voči seniorom pozitívne či negatívne. Pre 
overenie reliability Škály ambivalentného ageizmu sme použili výpočet 
vnútornej konzistencie – Cronbachovu alfu. Tento nástroj sme sa rozhodli 
použiť pre jeho komplexnosť, keďže zahŕňa obidve zložky ageizmu. Tento 
dotazník bol do slovenského jazyka preložený v rámci projektu VEGA č. 
1/0348/17: Príčiny a dôsledky ageizmu a vzájomnej animozity medzi 
generáciami v pracovnom i mimopracovnom prostredí. 

Testovú batériu sme doplnili Škálou postojov k zamestnanosti seniorov 
(Búgelová & Čupková, 2017), ktorá je stále vo vývoji a ktorú sme sa po štúdiu 
odbornej literatúry rozhodli mierne modifikovať pridaním 3 položiek: „Je 
vhodné nevylučovať seniorov z aktívneho pracovného života.“, „Zamestnaní 
seniori sú ochotnejší pomôcť iným kolegom ako mladší kolegovia.“, „Pracujúci 
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seniori sú aj vo  svojom veku dostatočne spôsobilí, aby sa učili nové veci.“ Táto 
škála obsahuje 6 bodovú bipolárnu stupnicu od 1 do 6, kedy 1 znamená silno 
nesúhlasím a 6 znamená silno súhlasím. Výsledné hrubé skóre získame 
spočítaním všetkých položiek, pričom je potrebné rekódovať položky č. 3, 5, 8, 
10, 13, 15, 17, 20 a 22. Súčtom týchto položiek získame najvyššie možné skóre 
ageistických postojov voči zamestnanosti seniorov. Pre overenie reliability 
Škály postojov k zamestnanosti seniorov sme použili výpočet vnútornej 
konzistencie – Cronbachovu alfu (tabuľka 1).  
 
Tabuľka 1 Hodnoty Cronbachovej alfy pre jednotlivé použité metódy vo  

vzorke (n=201) 
 Počet položiek Cronbachova Alfa 
Škála ambivalentného ageizmu 13 .769 
Škála postojov k zamestnanosti seniorov 23 .854 

     
5. Výskumná vzorka 

Respondenti do vzorky boli vyberaní nenáhodným príležitostným 
výberom. Respondenti museli spĺňať kritérium veku a v prípade produktívneho 
veku aj kritérium zamestnania. Pri vekovej kategórii seniorov kritérium 
zamestnanosti nebolo stanovené, pretože podľa nášho názoru by bolo zložité 
dosiahnuť dostatočného počtu zamestnaných seniorov, no zároveň sme 
pokladali za dôležité zahrnúť do výskumu aj seniorov a zistiť ich postoje, keďže 
sa ich táto téma priamo týka. Pri určovaní hraníc vekových kategórií sme sa 
opierali o poznatky Končekovej (2005). Z kategórie produktívneho veku sme 
vybrali mladšiu a strednú vekovú kategóriu zamestnancov. Mladšia veková 
kategória bola vekovo vymedzená 18 – 30 rokov, stredná veková kategória 31 
– 45 rokov a seniori museli spĺňať vek minimálne 62 rokov, pretože to je na 
Slovensku aktuálny vek odchodu do dôchodku (Sociálna poisťovňa, 2018). Dáta 
sme získali celkovo od 205 respondentov z Trenčianskeho a Prešovského kraja, 
no 4 z nich sme museli z výskumu vyradiť, 2 respondentom kvôli neúplnosti 
dotazníkov a 2 kvôli nesplnenému kritériu veku. V konečnom dôsledku nám 
zostalo 201 vyplnených dotazníkov. Opis vzorky je uvedený v tabuľkách 2,3 
a 4.  
 
Tabuľka 2 Priemerný vek respondentov a priemerný počet odpracovaných 

rokov v jednotlivých vekových kategóriách (n=201) 

 N Priemerný vek 
(v rokoch) 

Priemerný počet 
odpracovaných rokov 

18-30 rokov 64 24.98 4.21 
31-45 rokov 90 38.26 17.48 
62+ rokov 47 71.47 - 
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 Budú existovať rozdiely v postojoch k zamestnanosti seniorov 
medzi zamestnancami v produktívnom veku, v závislosti na  bývaní, resp. 
nebývaní seniorov v spoločnej domácnosti s mladšími zamestnanými?  

 Budú existovať rozdiely v postojoch k zamestnanosti seniorov v závislosti 
na pohlaví medzi zamestnanými v produktívnom veku? 
 

4. Použité nástroje 
Na zisťovanie sociodemografických údajov vzorky sme použili vlastný 

dotazník,  zložený zo 6 otázok, ktoré sa zameriavali na zisťovanie pohlavia, 
veku, najvyššie dosiahnutého vzdelania, aktuálnej profesie, typu pracovného 
úväzku, počtu odpracovaných rokov a spoločnej domácnosti so seniorom. 
U nepracujúcich seniorov bola zisťovaná bývalá profesia.  

Na zisťovanie miery ageizmu sme použili Škálu ambivalentného 
ageizmu (the Ambivalent Ageism Scale), ktorá je zložená z 13 položiek a 2 
subškál, subškály benevolentného a hostilného ageizmu (Cary et al. 2017). Táto 
škála obsahuje 6 bodovú bipolárnu stupnicu od 1 do 6, kde 1 znamená silno 
nesúhlasím a 6 znamená silno súhlasím. Čím vyššie dosiahnuté skóre, tým 
vyššia mieru ageizmu. Táto škála je jednou z prvých, ktorý v sebe spája 2 zložky 
ageizmu. Subškála benevolentného ageizmu obsahuje 9 položiek a zameriava 
sa na zisťovanie takých postojov k seniorom, ktoré sa javia ako pozitívne, no 
zároveň vidia seniorov ako nekompetentných, čo autori nazývajú 
paternalistickými predsudkami. Ako príklad môžu slúžiť položky: „Aj keď starí 
ľudia chcú, nemalo by im byť dovolené pracovať, lebo sú krehkí a ľahko môžu 
ochorieť.“, „Ľudia by mali chrániť starých ľudí pred smutnými správami, lebo 
sa ľahko dojmú k slzám.“ Subškála hostilného ageizmu obsahuje 4 položky a je 
zameraná na zisťovanie negatívnych ageistických postojov k seniorom. 
Príklady položiek: „Starí ľudia sú záťažou pre systém zdravotníckej 
starostlivosti a ekonomiku.“, „Starí ľudia sa príliš ľahko urazia.“ Výsledky 
z obidvoch subškál sme používali vo forme hrubého skóre celkového 
ambivalentného ageizmu, pretože nám išlo najmä o zistenie vzťahu medzi 
celkovým ambivalentným ageizmom a ageistickými postojmi k zamestnanosti 
seniorov, či už ide o predsudky voči seniorom pozitívne či negatívne. Pre 
overenie reliability Škály ambivalentného ageizmu sme použili výpočet 
vnútornej konzistencie – Cronbachovu alfu. Tento nástroj sme sa rozhodli 
použiť pre jeho komplexnosť, keďže zahŕňa obidve zložky ageizmu. Tento 
dotazník bol do slovenského jazyka preložený v rámci projektu VEGA č. 
1/0348/17: Príčiny a dôsledky ageizmu a vzájomnej animozity medzi 
generáciami v pracovnom i mimopracovnom prostredí. 

Testovú batériu sme doplnili Škálou postojov k zamestnanosti seniorov 
(Búgelová & Čupková, 2017), ktorá je stále vo vývoji a ktorú sme sa po štúdiu 
odbornej literatúry rozhodli mierne modifikovať pridaním 3 položiek: „Je 
vhodné nevylučovať seniorov z aktívneho pracovného života.“, „Zamestnaní 
seniori sú ochotnejší pomôcť iným kolegom ako mladší kolegovia.“, „Pracujúci 
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seniori sú aj vo  svojom veku dostatočne spôsobilí, aby sa učili nové veci.“ Táto 
škála obsahuje 6 bodovú bipolárnu stupnicu od 1 do 6, kedy 1 znamená silno 
nesúhlasím a 6 znamená silno súhlasím. Výsledné hrubé skóre získame 
spočítaním všetkých položiek, pričom je potrebné rekódovať položky č. 3, 5, 8, 
10, 13, 15, 17, 20 a 22. Súčtom týchto položiek získame najvyššie možné skóre 
ageistických postojov voči zamestnanosti seniorov. Pre overenie reliability 
Škály postojov k zamestnanosti seniorov sme použili výpočet vnútornej 
konzistencie – Cronbachovu alfu (tabuľka 1).  
 
Tabuľka 1 Hodnoty Cronbachovej alfy pre jednotlivé použité metódy vo  

vzorke (n=201) 
 Počet položiek Cronbachova Alfa 
Škála ambivalentného ageizmu 13 .769 
Škála postojov k zamestnanosti seniorov 23 .854 

     
5. Výskumná vzorka 

Respondenti do vzorky boli vyberaní nenáhodným príležitostným 
výberom. Respondenti museli spĺňať kritérium veku a v prípade produktívneho 
veku aj kritérium zamestnania. Pri vekovej kategórii seniorov kritérium 
zamestnanosti nebolo stanovené, pretože podľa nášho názoru by bolo zložité 
dosiahnuť dostatočného počtu zamestnaných seniorov, no zároveň sme 
pokladali za dôležité zahrnúť do výskumu aj seniorov a zistiť ich postoje, keďže 
sa ich táto téma priamo týka. Pri určovaní hraníc vekových kategórií sme sa 
opierali o poznatky Končekovej (2005). Z kategórie produktívneho veku sme 
vybrali mladšiu a strednú vekovú kategóriu zamestnancov. Mladšia veková 
kategória bola vekovo vymedzená 18 – 30 rokov, stredná veková kategória 31 
– 45 rokov a seniori museli spĺňať vek minimálne 62 rokov, pretože to je na 
Slovensku aktuálny vek odchodu do dôchodku (Sociálna poisťovňa, 2018). Dáta 
sme získali celkovo od 205 respondentov z Trenčianskeho a Prešovského kraja, 
no 4 z nich sme museli z výskumu vyradiť, 2 respondentom kvôli neúplnosti 
dotazníkov a 2 kvôli nesplnenému kritériu veku. V konečnom dôsledku nám 
zostalo 201 vyplnených dotazníkov. Opis vzorky je uvedený v tabuľkách 2,3 
a 4.  
 
Tabuľka 2 Priemerný vek respondentov a priemerný počet odpracovaných 

rokov v jednotlivých vekových kategóriách (n=201) 

 N Priemerný vek 
(v rokoch) 

Priemerný počet 
odpracovaných rokov 

18-30 rokov 64 24.98 4.21 
31-45 rokov 90 38.26 17.48 
62+ rokov 47 71.47 - 
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Tabuľka 3 Zastúpenie respondentov z hľadiska spoločnej domácnosti so 
seniorom a vzdelania v jednotlivých vekových kategóriách 
(n=201) 

  18-30 rokov 31-45 rokov 62+ rokov 
  

N 
Percentuálne 
zastúpenie 

(%) 
N 

Percentuálne 
zastúpenie 

(%) 
N 

Percentuálne 
zastúpenie 

(%) 
 
Vzdelanie 

ZŠ - - 1 1.1 12 25.5 
SŠ 47 73.4 69 76.7 32 68.1 
VŠ 17 26.6 20 22.2 3 6.4 

Prítomnosť 
seniora 
v spoločnej 
domácnosti 

Nie 43 67.2 55 61.1 - - 

Áno 21 32.8 35 38.9 - - 

 
Tabuľka 4 Zastúpenie respondentov z hľadiska pohlavia v jednotlivých 

vekových kategóriách (n=201) 
 18-30 rokov 31-45 rokov 62+ rokov 
 N Percentuálne 

zastúpenie (%) N Percentuálne 
zastúpenie (%) N Percentuálne 

zastúpenie (%) 
Muži 27 42.2 48 53.3 16 34.0 
Ženy 37 57.8 42 46.7 31 66.0 

 
6. Štatistické spracovanie údajov 

Dáta od respondentov sme zbierali v období od decembra 2017 do 
marca 2018. Keďže sme si zvolili získať údaje aj od seniorov, zvolili sme si 
metódu administrácie formou pero – papier. V úvode boli respondentom 
popísané pokyny k vypĺňaniu dotazníkov, informácie o anonymite a účeloch 
použitia získaných údajov.      

Dáta boli spracované štatistickým programom SPSS, verzia 20. Po 
zapísaní všetkých údajov sme si rekódovali príslušné položky v Škále postojov 
k zamestnanosti seniorov a vypočítali hrubé skóre tejto škály a taktiež Škály 
ambivalentného ageizmu. Pre overenie reliability oboch škál sme zvolili 
Cronbachovu alfu. Následne sme pomocou deskriptívnej štatistiky popísali našu 
vzorku pre jednotlivé hrubé skóre použitých metód (tabuľka 5).  
 
Tabuľka 5 Deskriptívna štatistika pre jednotlivé hrubé skóre použitých metód 

pre jednotlivé vekové kategórie (n=201) 
  N M SD Min Max 

18-30 rokov Postoje k zamestnanosti seniorov 64 81.92 10.82 52 113 
Ambivalentný ageizmus 64 44.95 7.23 28 66 

31-45 rokov Postoje k zamestnanosti seniorov 90 73.77 11.07 42 95 
Ambivalentný ageizmus 90 42.11 7.82 18 58 

62+ rokov Postoje k zamestnanosti seniorov 47 68.14 11.49 39 108 
Ambivalentný ageizmus 47 42.34 8.26 22 60 
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7. Výsledky  
H1: Predpokladali sme, že budú existovať signifikantné rozdiely 

v ageistických postojoch voči pracujúcim seniorom medzi zvolenými vekovými 
kategóriami. Použili sme neparametrický test pre viac nezávislých výberov. 
Výsledky ukazujú, že medzi mladšou, strednou generáciou a seniormi existujú 
signifikantné rozdiely v miere postojov k zamestnanosti seniorov, čiže naša 
hypotéza sa potvrdila (tabuľka 6). 
 
Tabuľka 6 Výsledky Kruskal Wallisovho H testu pre rozdiely v postojoch 

k zamestnanosti seniorov u vybraných vekových kategórií (n=201) 
 18-30 

rokov 
(n=64) 

31-45 
rokov 
(n=90) 

62+ 
rokov 
(n=47) 

   

 Mean 
Rank 

Mean 
Rank 

Mean 
Rank 

df Chi-
Square 

Sig. 

Postoje k zamestnanosti 
seniorov 133.81 96.76 64.45 2 39.448 .000 

 
H1A: Predpokladali sme, že mladší zamestnanci budú vykazovať vyššiu 

mieru ageizmu voči zamestnanosti seniorov oproti strednej generácii 
zamestnancov. Na výpočet sme použili neparametrické testy pre 2 nezávislé 
výbery. Pre vyhnutie sa chybe 1. typu sme vypočítali taktiež Bonfferoniho 
korekciu, ktorej výsledok bol 0.016. Na základe výsledkov môžeme povedať, 
že táto podhypotéza sa potvrdila a medzi mladšími zamestnancami 
a zamestnancami strednej vekovej kategórie existuje štatisticky významný 
vzťah, pričom mladí zamestnanci preukazujú voči zamestnanosti seniorom vo 
väčšej miere ageistické postoje ako zamestnanci v strednom veku (tabuľka 7). 
Mladšia generácia zamestnancov naozaj podľa výsledkov vykazovala najvyššiu 
mieru ageistických postojov voči zamestnanosti seniorov a seniori naopak 
najnižšiu. 
 
Tabuľka 7 Výsledky Mann Whitneyho U testu pre rozdiel v postojoch 

k zamestnanosti seniorov u zamestnancov mladšej a strednej 
vekovej kategórie (n=154) 

 18-30 rokov (n=64) 31-45 rokov (n=90)  
U 

 
Sig. Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Postoje 
k zamestnanos
ti seniorov 

 
94.31 

 
6036 

 
65.54 

 
5899 

 
1804 

 
.000 

 
H1B: Predpokladali sme, že seniori budú vykazovať najnižšiu mieru 

ageistických postojov voči zamestnanosti seniorov spomedzi vekových 
kategórií. Pomocou neparametrického testu pre 2 nezávislé výbery sme vekovú 
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Tabuľka 3 Zastúpenie respondentov z hľadiska spoločnej domácnosti so 
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(n=201) 

  18-30 rokov 31-45 rokov 62+ rokov 
  

N 
Percentuálne 
zastúpenie 

(%) 
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Percentuálne 
zastúpenie 

(%) 
N 

Percentuálne 
zastúpenie 

(%) 
 
Vzdelanie 

ZŠ - - 1 1.1 12 25.5 
SŠ 47 73.4 69 76.7 32 68.1 
VŠ 17 26.6 20 22.2 3 6.4 

Prítomnosť 
seniora 
v spoločnej 
domácnosti 

Nie 43 67.2 55 61.1 - - 

Áno 21 32.8 35 38.9 - - 

 
Tabuľka 4 Zastúpenie respondentov z hľadiska pohlavia v jednotlivých 

vekových kategóriách (n=201) 
 18-30 rokov 31-45 rokov 62+ rokov 
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zastúpenie (%) N Percentuálne 
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zastúpenie (%) 
Muži 27 42.2 48 53.3 16 34.0 
Ženy 37 57.8 42 46.7 31 66.0 

 
6. Štatistické spracovanie údajov 

Dáta od respondentov sme zbierali v období od decembra 2017 do 
marca 2018. Keďže sme si zvolili získať údaje aj od seniorov, zvolili sme si 
metódu administrácie formou pero – papier. V úvode boli respondentom 
popísané pokyny k vypĺňaniu dotazníkov, informácie o anonymite a účeloch 
použitia získaných údajov.      

Dáta boli spracované štatistickým programom SPSS, verzia 20. Po 
zapísaní všetkých údajov sme si rekódovali príslušné položky v Škále postojov 
k zamestnanosti seniorov a vypočítali hrubé skóre tejto škály a taktiež Škály 
ambivalentného ageizmu. Pre overenie reliability oboch škál sme zvolili 
Cronbachovu alfu. Následne sme pomocou deskriptívnej štatistiky popísali našu 
vzorku pre jednotlivé hrubé skóre použitých metód (tabuľka 5).  
 
Tabuľka 5 Deskriptívna štatistika pre jednotlivé hrubé skóre použitých metód 

pre jednotlivé vekové kategórie (n=201) 
  N M SD Min Max 

18-30 rokov Postoje k zamestnanosti seniorov 64 81.92 10.82 52 113 
Ambivalentný ageizmus 64 44.95 7.23 28 66 

31-45 rokov Postoje k zamestnanosti seniorov 90 73.77 11.07 42 95 
Ambivalentný ageizmus 90 42.11 7.82 18 58 

62+ rokov Postoje k zamestnanosti seniorov 47 68.14 11.49 39 108 
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7. Výsledky  
H1: Predpokladali sme, že budú existovať signifikantné rozdiely 

v ageistických postojoch voči pracujúcim seniorom medzi zvolenými vekovými 
kategóriami. Použili sme neparametrický test pre viac nezávislých výberov. 
Výsledky ukazujú, že medzi mladšou, strednou generáciou a seniormi existujú 
signifikantné rozdiely v miere postojov k zamestnanosti seniorov, čiže naša 
hypotéza sa potvrdila (tabuľka 6). 
 
Tabuľka 6 Výsledky Kruskal Wallisovho H testu pre rozdiely v postojoch 

k zamestnanosti seniorov u vybraných vekových kategórií (n=201) 
 18-30 

rokov 
(n=64) 

31-45 
rokov 
(n=90) 

62+ 
rokov 
(n=47) 

   

 Mean 
Rank 

Mean 
Rank 

Mean 
Rank 

df Chi-
Square 

Sig. 

Postoje k zamestnanosti 
seniorov 133.81 96.76 64.45 2 39.448 .000 

 
H1A: Predpokladali sme, že mladší zamestnanci budú vykazovať vyššiu 

mieru ageizmu voči zamestnanosti seniorov oproti strednej generácii 
zamestnancov. Na výpočet sme použili neparametrické testy pre 2 nezávislé 
výbery. Pre vyhnutie sa chybe 1. typu sme vypočítali taktiež Bonfferoniho 
korekciu, ktorej výsledok bol 0.016. Na základe výsledkov môžeme povedať, 
že táto podhypotéza sa potvrdila a medzi mladšími zamestnancami 
a zamestnancami strednej vekovej kategórie existuje štatisticky významný 
vzťah, pričom mladí zamestnanci preukazujú voči zamestnanosti seniorom vo 
väčšej miere ageistické postoje ako zamestnanci v strednom veku (tabuľka 7). 
Mladšia generácia zamestnancov naozaj podľa výsledkov vykazovala najvyššiu 
mieru ageistických postojov voči zamestnanosti seniorov a seniori naopak 
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Tabuľka 7 Výsledky Mann Whitneyho U testu pre rozdiel v postojoch 

k zamestnanosti seniorov u zamestnancov mladšej a strednej 
vekovej kategórie (n=154) 

 18-30 rokov (n=64) 31-45 rokov (n=90)  
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Sig. Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Postoje 
k zamestnanos
ti seniorov 

 
94.31 

 
6036 

 
65.54 

 
5899 

 
1804 

 
.000 

 
H1B: Predpokladali sme, že seniori budú vykazovať najnižšiu mieru 

ageistických postojov voči zamestnanosti seniorov spomedzi vekových 
kategórií. Pomocou neparametrického testu pre 2 nezávislé výbery sme vekovú 
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kategóriu seniorov porovnali s mladšou aj strednou generáciou zamestnancov. 
Táto podhypotéza sa potvrdila. V oboch prípadoch vyšli výsledné hodnoty 
signifikantné (tabuľka 8,9). Seniori vykazujú spomedzi všetkých vekových 
kategórií najnižšiu mieru ageistických postojov voči zamestnanosti seniorov. 

 
Tabuľka 8 Výsledky Mann Whitneyho U testu pre rozdiel v postojoch 

k zamestnanosti seniorov u zamestnancov strednej vekovej 
kategórie a seniorov (n=137) 

 31-45 rokov (n=90) 62+ rokov (n=47)  
U 

 
Sig. Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Postoje 
k zamestnanosti 
seniorov 

 
76.71 

 
6904 

 
54.23 

 
2549 

 
1421 

 
.002 

 
Tabuľka 9 Výsledky Mann Whitneyho U testu pre rozdiel v postojoch 

k zamestnanosti seniorov u zamestnancov mladšej vekovej 
kategórie a seniorov (n=111) 

 18-30 rokov (n=64) 62+ rokov (n=47)  
U 

 
Sig. Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Postoje 
k zamestnanosti 
seniorov 

 
72.00 

 
4608 

 
34.21 

 
1608 

 
480 

 
.000 

 
H2: Predpokladali sme, že čím bude vyššie skóre ageistických postojov 

u zamestnancov v produktívnom veku, (mladší a stredný vek), tým bude vyššia 
miera pravdepodobnosti nesúhlasu s prácou seniorov. Z výsledkov Pearsnovho 
korelačného koeficientu je zrejmé, že medzi skóre v Škále ambivalentného 
ageizmu a Škále postojov k zamestnanosti seniorov je štatisticky významný 
silný pozitívny vzťah, t.j. keď stúpa skóre v jednej škále, stúpa skóre aj v druhej 
škále (tabuľka 10). Táto hypotéza sa potvrdila. 
 
Tabuľka 10 Korelácia medzi mierou postojov k zamestnanosti seniorov 

a mierou ambivalentného ageizmu (N=154)  
 Ambivalentný ageizmus Sig. 

Postoje k zamestnanosti seniorov .599** .000 
Poznámka: ** znamená p < .01 

 
H3: Predpokladali sme, že vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci 

v produktívnom veku budú dosahovať signifikantne nižšie skóre 
v ambivalentnom ageizme ako stredoškolsky vzdelaní zamestnanci. Použili sme 
parametrický t test pre 2 nezávislé výbery na zistenie rozdielov medzi 
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stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami v produktívnom 
veku. Z výsledku Levenovho testu variancie rozptylov a následne hodnoty 
signifikancie vidíme, že medzi skupinami nie je signifikantný rozdiel, hypotéza 
sa nepotvrdila (tabuľka 11).   

 
Tabuľka 11 Výsledky t – testu pre ambivalentný ageizmus medzi 

zamestnancami v produktívnom veku s najvyšším dosiahnutým 
vzdelaním stredoškolským a vysokoškolským (n=154) 

 Stredoškolské 
vzdelanie (n=116) 

Vysokoškolské 
vzdelanie (n=37) df t Sig. 

M SD M SD 
Ambivalentný 
ageizmus 43.51 7.72 42.62 7.75 151 .608 .544 

 
H4: Predpokladali sme, že zamestnanci v produktívnom veku, ktorí 

bývajú v spoločnej domácnosti so seniorom, budú vykazovať signifikantne 
nižšiu mieru ageistických postojov k zamestnanosti seniorov ako zamestnanci, 
ktorí v spoločnej domácnosti so seniorom nebývajú. Použili sme parametrický t 
test pre 2 nezávislé výbery. Z výsledku Levenovho testu variancie rozptylov 
a následne hodnoty signifikancie môžeme vidieť, že medzi skupinami nie je 
signifikantný rozdiel (tabuľka 12). Môžeme teda povedať, že táto hypotéza sa 
nepotvrdila.  

 
Tabuľka 12  Výsledky t – testu pre mieru postojov k zamestnanosti seniorov 

u zamestnancov v produktívnom veku, ktorí žijú v spoločnej 
domácnosti so seniorom a tými, ktorí v spoločnej domácnosti so 
seniorom nežijú (n=154) 

 Nie (n=98) Áno (n=56) 
df t Sig. M SD M SD 

Postoje 
k zamestnanosti 
seniorov 

 
76.55 

 
11.39 

 
78.23 

 
12.13 

 
152 

 
.860 

 
.391 

Poznámka: Nie = nežijú v spoločnej domácnosti so seniorom, Áno = žijú 
v spoločnej domácnosti so seniorom 

H5: Predpokladali sme, že v postojoch k zamestnanosti seniorov 
nebudú signifikantné rozdiely medzi mužmi a ženami v produktívnom veku. Pre 
výpočet sme zvolili neparametrický test pre 2 nezávislé výbery. Medzi 
zamestnanými mužmi a ženami v produktívnom veku existujú signifikantné 
rozdiely v postojoch k zamestnanosti seniorov, čiže naša hypotéza sa 
nepotvrdila (tabuľka 13). Je zaujímavý fakt, že zamestnané ženy vo vekovom 
rozmedzí 18-45 rokov vykazujú štatisticky vyššiu mieru ageistických postojov 
k zamestnanosti seniorov ako muži. 
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kategóriu seniorov porovnali s mladšou aj strednou generáciou zamestnancov. 
Táto podhypotéza sa potvrdila. V oboch prípadoch vyšli výsledné hodnoty 
signifikantné (tabuľka 8,9). Seniori vykazujú spomedzi všetkých vekových 
kategórií najnižšiu mieru ageistických postojov voči zamestnanosti seniorov. 

 
Tabuľka 8 Výsledky Mann Whitneyho U testu pre rozdiel v postojoch 

k zamestnanosti seniorov u zamestnancov strednej vekovej 
kategórie a seniorov (n=137) 

 31-45 rokov (n=90) 62+ rokov (n=47)  
U 

 
Sig. Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Postoje 
k zamestnanosti 
seniorov 

 
76.71 

 
6904 

 
54.23 

 
2549 

 
1421 

 
.002 

 
Tabuľka 9 Výsledky Mann Whitneyho U testu pre rozdiel v postojoch 

k zamestnanosti seniorov u zamestnancov mladšej vekovej 
kategórie a seniorov (n=111) 

 18-30 rokov (n=64) 62+ rokov (n=47)  
U 

 
Sig. Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Postoje 
k zamestnanosti 
seniorov 

 
72.00 

 
4608 

 
34.21 

 
1608 

 
480 

 
.000 

 
H2: Predpokladali sme, že čím bude vyššie skóre ageistických postojov 

u zamestnancov v produktívnom veku, (mladší a stredný vek), tým bude vyššia 
miera pravdepodobnosti nesúhlasu s prácou seniorov. Z výsledkov Pearsnovho 
korelačného koeficientu je zrejmé, že medzi skóre v Škále ambivalentného 
ageizmu a Škále postojov k zamestnanosti seniorov je štatisticky významný 
silný pozitívny vzťah, t.j. keď stúpa skóre v jednej škále, stúpa skóre aj v druhej 
škále (tabuľka 10). Táto hypotéza sa potvrdila. 
 
Tabuľka 10 Korelácia medzi mierou postojov k zamestnanosti seniorov 

a mierou ambivalentného ageizmu (N=154)  
 Ambivalentný ageizmus Sig. 

Postoje k zamestnanosti seniorov .599** .000 
Poznámka: ** znamená p < .01 

 
H3: Predpokladali sme, že vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci 

v produktívnom veku budú dosahovať signifikantne nižšie skóre 
v ambivalentnom ageizme ako stredoškolsky vzdelaní zamestnanci. Použili sme 
parametrický t test pre 2 nezávislé výbery na zistenie rozdielov medzi 
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stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami v produktívnom 
veku. Z výsledku Levenovho testu variancie rozptylov a následne hodnoty 
signifikancie vidíme, že medzi skupinami nie je signifikantný rozdiel, hypotéza 
sa nepotvrdila (tabuľka 11).   

 
Tabuľka 11 Výsledky t – testu pre ambivalentný ageizmus medzi 

zamestnancami v produktívnom veku s najvyšším dosiahnutým 
vzdelaním stredoškolským a vysokoškolským (n=154) 

 Stredoškolské 
vzdelanie (n=116) 

Vysokoškolské 
vzdelanie (n=37) df t Sig. 

M SD M SD 
Ambivalentný 
ageizmus 43.51 7.72 42.62 7.75 151 .608 .544 

 
H4: Predpokladali sme, že zamestnanci v produktívnom veku, ktorí 

bývajú v spoločnej domácnosti so seniorom, budú vykazovať signifikantne 
nižšiu mieru ageistických postojov k zamestnanosti seniorov ako zamestnanci, 
ktorí v spoločnej domácnosti so seniorom nebývajú. Použili sme parametrický t 
test pre 2 nezávislé výbery. Z výsledku Levenovho testu variancie rozptylov 
a následne hodnoty signifikancie môžeme vidieť, že medzi skupinami nie je 
signifikantný rozdiel (tabuľka 12). Môžeme teda povedať, že táto hypotéza sa 
nepotvrdila.  

 
Tabuľka 12  Výsledky t – testu pre mieru postojov k zamestnanosti seniorov 

u zamestnancov v produktívnom veku, ktorí žijú v spoločnej 
domácnosti so seniorom a tými, ktorí v spoločnej domácnosti so 
seniorom nežijú (n=154) 

 Nie (n=98) Áno (n=56) 
df t Sig. M SD M SD 

Postoje 
k zamestnanosti 
seniorov 

 
76.55 

 
11.39 

 
78.23 

 
12.13 

 
152 

 
.860 

 
.391 

Poznámka: Nie = nežijú v spoločnej domácnosti so seniorom, Áno = žijú 
v spoločnej domácnosti so seniorom 

H5: Predpokladali sme, že v postojoch k zamestnanosti seniorov 
nebudú signifikantné rozdiely medzi mužmi a ženami v produktívnom veku. Pre 
výpočet sme zvolili neparametrický test pre 2 nezávislé výbery. Medzi 
zamestnanými mužmi a ženami v produktívnom veku existujú signifikantné 
rozdiely v postojoch k zamestnanosti seniorov, čiže naša hypotéza sa 
nepotvrdila (tabuľka 13). Je zaujímavý fakt, že zamestnané ženy vo vekovom 
rozmedzí 18-45 rokov vykazujú štatisticky vyššiu mieru ageistických postojov 
k zamestnanosti seniorov ako muži. 
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Tabuľka 13 Výsledky Mann Whitneyho U testu pre medzipohlavné rozdiely 
v postojoch k zamestnanosti seniorov (n=154) 

 Muži (n=75) Ženy (n=79) 
 

U 
 

Sig. Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Postoje 
k zamestnanosti 
seniorov 

 
67.94 

 
5095.50 

 
86.58 

 
6839.50 

 
2245.50 

 
.009 

    
8. Diskusia      

Naším cieľom bolo v prvom rade zistiť mieru postojov zamestnancov 
k zamestnanosti seniorov a porovnať ich rozdielnu mieru medzi zamestnancami 
mladšej, strednej generácie a seniormi. Taktiež bolo naším cieľom zistiť, či 
súvisia vybrané sociodemografické údaje ako pohlavie, vzdelanie či spoločná 
domácnosť so seniorom s týmito postojmi a či sa ľudia patriaci do jednotlivých 
skupín od seba líšia. 

V 1. hypotéze a podhypotézach sme predpokladali existenciu 
signifikantných rozdielov v postojoch k zamestnanosti seniorov medzi 
generáciami zamestnancov. Mladšia generácia zamestnancov naozaj podľa 
výsledkov vykazovala najvyššiu mieru ageistických postojov voči 
zamestnanosti seniorov a seniori naopak najnižšiu. Tošnerová (2002) čiastočne 
vysvetľuje výskyt ageistických postojov k seniorom v prostredí Českej 
republiky nadmernou hodnotou mladosti, ktorá sa v dnešnej dobe presadzuje 
a vplyvom masmédií, ktoré tieto negatívne postoje podporujú.  

V hypotéze č. 2 sme predpokladali, že u zamestnancov v produktívnom 
veku bude existovať signifikantný pozitívny vzťah medzi ambivalentným 
ageizmom a postojmi k zamestnanosti seniorov. Aj táto hypotéza sa potvrdila, 
vyššie skóre v ambivalentnom ageizme súviselo s vyšším skóre v ageistických 
postojoch k zamestnanosti seniorov.     
  V hypotéze č. 3 sme predpokladali, že budú existovať rozdiely medzi 
stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami v produktívnom 
veku v miere ambivalentného ageizmu v prospech vysokoškolákov. Táto 
hypotéza sa nepotvrdila. Aj keď vysokoškolsky vzdelaní respondenti 
vykazovali nepatrne nižšiu úroveň ageizmu oproti stredoškolským 
respondentom, signifikancia nebola dosiahnutá. Toto nepotvrdenie však môže 
byť zapríčinené aj podstatne nižším zastúpením v súbore vysokoškolsky 
vzdelaných respondentov.  Výsledky nasledujúcich výskumov však podporujú 
nami stanovenú hypotézu: podľa autorov Tabariho, Ghaediho, Hamissiho a 
Eskandariho (2015), ktorí sa zaoberali postojmi k seniorom u študentov 
stomatológie, vykazovali títo študenti veľmi pozitívne postoje k seniorom a mali 
veľkú ochotu s nimi pracovať. Tieto výsledky by mohli naznačovať, že 
vysokoškolské vzdelanie bude súvisieť s pozitívnejšími postojmi k seniorom. 
Aj výsledky kváziexperimentu Leea, Shina a Greinera (2015) naznačovali, že 
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vzdelanie by mohlo mať vplyv na pozitívnejšie postoje k seniorom, boli však 
dosiahnuté len aproximatívne hodnoty.   
 V 4. hypotéze sme chceli zistiť či zamestnanci v produktívnom veku, 
ktorí bývajú v spoločnej domácnosti so seniorom, budú vykazovať signifikantne 
nižšiu mieru ageistických postojov k zamestnanosti seniorov ako zamestnanci, 
ktorí v spoločnej domácnosti so seniorom nežijú. V tomto prípade sa neukázali 
štatisticky významné rozdiely. Vysvetlenie nášho výsledku by mohlo súvisieť 
s názorom Eiamkanchanalaia, Assaruta a Surasiengsunka (2017), ktorí na 
základe výsledkov poznamenávajú, že kvalita interakcie so seniormi, a najmä 
sociálna povinnosť robiť niečo pre seniorov môže súvisieť s tendenciou 
k negatívnejším postojom k seniorom. V súvislosti s týmto vysvetlením by 
spoločná domácnosť so seniorom (a prípadná apriórna povinnosť sa oňho 
postarať), mohla evokovať a podporovať výskyt negatívnych postojov voči 
nemu. 

V hypotéze č. 5 sme predpokladali, že v postojoch k zamestnanosti 
seniorov nebudú signifikantné rozdiely medzi mužmi a ženami v produktívnom 
veku. Naše predpoklady sa nepotvrdili. Podľa výsledkov vykazujú zamestnané 
ženy v produktívnom veku štatisticky významne vyššiu mieru ageistických 
postojov k zamestnanosti seniorov ako muži, čo je zaujímavé. Eiamkanchanalai 
et al. (2017) realizovali výskum, ktorého výsledky poukazujú, že v prípade 
skupiny študentiek vysokých škôl sa ich postoje k seniorom majú tendenciu 
zhoršovať u tých, ktoré majú povinnosť vykonávať úlohy pre starších ľudí. 
Podľa nich je častosť sociálnej interakcie v tomto prípade kľúčová, pritom 
nemusí ísť o extrémne častú interakciu, ale skôr o sociálnu povinnosť, ktorá sa 
s touto interakciou viaže. Ak teda budeme predpokladať, že vyššie skóre 
v ageistických postojoch k seniorom pozitívne koreluje s vyšším skóre 
ageistických postojov k zamestnanosti seniorov, podľa vyššie uvedených 
autorov môžu povinné sociálne interakcie so seniormi, ktoré sa vyžadujú často 
práve od žien, aspoň sčasti vysvetľovať aj negatívnejší postoj žien 
zamestnankýň k zamestnanosti seniorov.  

K limitom výskumu je potrebné uviesť, že pri administrácii nie 
všetkých dotazníkov mohli byť administrátori prítomní osobne. Nevieme teda 
posúdiť, nakoľko mohli byť odpovede ovplyvnené inými premennými, 
napríklad únavou, časovou tiesňou, mierou záujmu a pod. Preto v tejto fáze 
výskumu nie je možné konštatovať všeobecnú platnosť uvedených tvrdení.   
 
Záver 

Vzťah medzi mierou ambivalentného ageizmu a mierou postojov 
k zamestnanosti sa nám ukázal sa ako signifikantný a pozitívny. Znamená to, že 
ageizmus, bez ohľadu na to, či ide o svojim spôsobom dobromyseľný alebo 
výsostne nepriateľský speje k odmietaniu seniorov v práci a to najmä mladšou 
generáciou zamestnancov. Zaujímavý je aj signifikantný výsledok 
u zamestnancov v produktívnom veku z hľadiska pohlavia, kde ženy prejavili 
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Tabuľka 13 Výsledky Mann Whitneyho U testu pre medzipohlavné rozdiely 
v postojoch k zamestnanosti seniorov (n=154) 

 Muži (n=75) Ženy (n=79) 
 

U 
 

Sig. Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Postoje 
k zamestnanosti 
seniorov 

 
67.94 

 
5095.50 

 
86.58 

 
6839.50 

 
2245.50 

 
.009 

    
8. Diskusia      

Naším cieľom bolo v prvom rade zistiť mieru postojov zamestnancov 
k zamestnanosti seniorov a porovnať ich rozdielnu mieru medzi zamestnancami 
mladšej, strednej generácie a seniormi. Taktiež bolo naším cieľom zistiť, či 
súvisia vybrané sociodemografické údaje ako pohlavie, vzdelanie či spoločná 
domácnosť so seniorom s týmito postojmi a či sa ľudia patriaci do jednotlivých 
skupín od seba líšia. 

V 1. hypotéze a podhypotézach sme predpokladali existenciu 
signifikantných rozdielov v postojoch k zamestnanosti seniorov medzi 
generáciami zamestnancov. Mladšia generácia zamestnancov naozaj podľa 
výsledkov vykazovala najvyššiu mieru ageistických postojov voči 
zamestnanosti seniorov a seniori naopak najnižšiu. Tošnerová (2002) čiastočne 
vysvetľuje výskyt ageistických postojov k seniorom v prostredí Českej 
republiky nadmernou hodnotou mladosti, ktorá sa v dnešnej dobe presadzuje 
a vplyvom masmédií, ktoré tieto negatívne postoje podporujú.  

V hypotéze č. 2 sme predpokladali, že u zamestnancov v produktívnom 
veku bude existovať signifikantný pozitívny vzťah medzi ambivalentným 
ageizmom a postojmi k zamestnanosti seniorov. Aj táto hypotéza sa potvrdila, 
vyššie skóre v ambivalentnom ageizme súviselo s vyšším skóre v ageistických 
postojoch k zamestnanosti seniorov.     
  V hypotéze č. 3 sme predpokladali, že budú existovať rozdiely medzi 
stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami v produktívnom 
veku v miere ambivalentného ageizmu v prospech vysokoškolákov. Táto 
hypotéza sa nepotvrdila. Aj keď vysokoškolsky vzdelaní respondenti 
vykazovali nepatrne nižšiu úroveň ageizmu oproti stredoškolským 
respondentom, signifikancia nebola dosiahnutá. Toto nepotvrdenie však môže 
byť zapríčinené aj podstatne nižším zastúpením v súbore vysokoškolsky 
vzdelaných respondentov.  Výsledky nasledujúcich výskumov však podporujú 
nami stanovenú hypotézu: podľa autorov Tabariho, Ghaediho, Hamissiho a 
Eskandariho (2015), ktorí sa zaoberali postojmi k seniorom u študentov 
stomatológie, vykazovali títo študenti veľmi pozitívne postoje k seniorom a mali 
veľkú ochotu s nimi pracovať. Tieto výsledky by mohli naznačovať, že 
vysokoškolské vzdelanie bude súvisieť s pozitívnejšími postojmi k seniorom. 
Aj výsledky kváziexperimentu Leea, Shina a Greinera (2015) naznačovali, že 
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vzdelanie by mohlo mať vplyv na pozitívnejšie postoje k seniorom, boli však 
dosiahnuté len aproximatívne hodnoty.   
 V 4. hypotéze sme chceli zistiť či zamestnanci v produktívnom veku, 
ktorí bývajú v spoločnej domácnosti so seniorom, budú vykazovať signifikantne 
nižšiu mieru ageistických postojov k zamestnanosti seniorov ako zamestnanci, 
ktorí v spoločnej domácnosti so seniorom nežijú. V tomto prípade sa neukázali 
štatisticky významné rozdiely. Vysvetlenie nášho výsledku by mohlo súvisieť 
s názorom Eiamkanchanalaia, Assaruta a Surasiengsunka (2017), ktorí na 
základe výsledkov poznamenávajú, že kvalita interakcie so seniormi, a najmä 
sociálna povinnosť robiť niečo pre seniorov môže súvisieť s tendenciou 
k negatívnejším postojom k seniorom. V súvislosti s týmto vysvetlením by 
spoločná domácnosť so seniorom (a prípadná apriórna povinnosť sa oňho 
postarať), mohla evokovať a podporovať výskyt negatívnych postojov voči 
nemu. 

V hypotéze č. 5 sme predpokladali, že v postojoch k zamestnanosti 
seniorov nebudú signifikantné rozdiely medzi mužmi a ženami v produktívnom 
veku. Naše predpoklady sa nepotvrdili. Podľa výsledkov vykazujú zamestnané 
ženy v produktívnom veku štatisticky významne vyššiu mieru ageistických 
postojov k zamestnanosti seniorov ako muži, čo je zaujímavé. Eiamkanchanalai 
et al. (2017) realizovali výskum, ktorého výsledky poukazujú, že v prípade 
skupiny študentiek vysokých škôl sa ich postoje k seniorom majú tendenciu 
zhoršovať u tých, ktoré majú povinnosť vykonávať úlohy pre starších ľudí. 
Podľa nich je častosť sociálnej interakcie v tomto prípade kľúčová, pritom 
nemusí ísť o extrémne častú interakciu, ale skôr o sociálnu povinnosť, ktorá sa 
s touto interakciou viaže. Ak teda budeme predpokladať, že vyššie skóre 
v ageistických postojoch k seniorom pozitívne koreluje s vyšším skóre 
ageistických postojov k zamestnanosti seniorov, podľa vyššie uvedených 
autorov môžu povinné sociálne interakcie so seniormi, ktoré sa vyžadujú často 
práve od žien, aspoň sčasti vysvetľovať aj negatívnejší postoj žien 
zamestnankýň k zamestnanosti seniorov.  

K limitom výskumu je potrebné uviesť, že pri administrácii nie 
všetkých dotazníkov mohli byť administrátori prítomní osobne. Nevieme teda 
posúdiť, nakoľko mohli byť odpovede ovplyvnené inými premennými, 
napríklad únavou, časovou tiesňou, mierou záujmu a pod. Preto v tejto fáze 
výskumu nie je možné konštatovať všeobecnú platnosť uvedených tvrdení.   
 
Záver 

Vzťah medzi mierou ambivalentného ageizmu a mierou postojov 
k zamestnanosti sa nám ukázal sa ako signifikantný a pozitívny. Znamená to, že 
ageizmus, bez ohľadu na to, či ide o svojim spôsobom dobromyseľný alebo 
výsostne nepriateľský speje k odmietaniu seniorov v práci a to najmä mladšou 
generáciou zamestnancov. Zaujímavý je aj signifikantný výsledok 
u zamestnancov v produktívnom veku z hľadiska pohlavia, kde ženy prejavili 
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významne viac ageistických postojov voči seniorom. U vybraných faktorov ako 
spoločná domácnosť so seniorom, vzdelanie u zamestnancov v produktívnom 
veku a vzdelanie seniorov sa taktiež nepotvrdil signifikantný vzťah.  

Z výsledkov kváziexperimentu Leea et al. (2015), ktorý sa týkal vplyvu 
vzdelania na postoje k seniorom, vyplýva, že zlepšenie vedomostí o starnutí 
spolu so skúsenosťami by mohli pomôcť k znižovaniu negatívnych postojov 
k seniorom, tým teda aj prispieť k pozitívnejším postojom aj k zamestnanosti 
seniorov.  V intenciách predchádzajúceho Čupková, (2017) poznamenáva: „Ak 
nemá nasledujúci demografický a spoločenský vývoj viesť ku zníženiu kvality 
života seniorov, je nutné usilovať sa o lepšie pochopenie ich potrieb, čo bude 
mať za následok lepšie vnímanie obdobia staroby samotnými seniormi ... .“ Je 
veľmi pravdepodobné, (aj keď to nebolo predmetom nášho skúmania), že médiá 
informujúce o starnutí populácie a nákladoch, ktoré spoločnosť vynakladá na 
seniorov  vo forme dôchodkov, zdravotnej starostlivosti a pod. ovplyvňujú 
postoje k seniorom a k ich zamestnanosti nie vždy tým najvhodnejším 
spôsobom.  

Faktom však ostáva, že ageizmu sa naša pracovná a zamestnanecká 
sféra nevyhla. Domnievame sa však, že redukciu tohto neblahého javu bude 
možné docieliť nie strašením zo starnutia populácie či obmedzovaním alebo 
zákazom seniorom pracovať, ale oveľa zásadnejšími systémovými zmenami. 
Predstava, že by všetci, dnes zamestnaní seniori prestali pracovať a tým by si 
každý mladý človek našiel tú svoju prácu je nereálna. Trh práce je neúprosný 
a konkurenčný boj tiež. A na tomto trhu sa má právo zúčastniť každý bez ohľadu 
na vek a subjektívny postoj. 
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Abstract  
Age discrimination (ageism) is one of the types of discrimination at work. There is a lot 
of causes that determine the negative views of the younger and middle generation on 
seniors, but also the seniors of younger people. Occurrence of ageism at the workplace 
is dangerous for the organization, the working group and the individual. It creates a 
negative atmosphere, increases the level of job dissatisfaction ... the organization stops 
working efficiently. The aim of the research, the results of which are presented,is to 
identify the aging of the public administration employees in Slovakia.   
 
Key words: ageism, discrimination at work, seniors 
 
Úvod 

Každý človek má právo na rovnaké zaobchádzanie. V Slovenskej 
republike toto právo upravuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní 
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len "antidiskriminačný zákon", resp. "zákon"). 
Diskriminovať priamo alebo nepriamo je zakázané "z dôvodu pohlavia, 
náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo 
etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, 
manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo 
iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo 
iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej 
protispoločenskej činnosti" (§ 2 zákona). V prípade, že dôvodom nerovnakého 
zaobchádzania, okrem v zákone uvedených prípustných rozdielnych 
zaobchádzaní, je vek, hovoríme o ageizme.   

 
1. Ageizmus  

Autorom pojmu "ageizmus" je Robert Neil Butler, gerontológ, prvý 
riaditeľ amerického Národného inštitútu pre starnutie. V článku publikovanom 
v roku 1969 vymedzuje ageizmus ako nepriateľské správanie voči starším 
ľuďom založené na stereotypizácii a diskriminácii. (Daba, Kesen 2015) 

Následné skúmanie problematiky ageizmu odhalilo diskrepancie v 
chápaní tohto pojmu. Snellman (2016) inšpirovaný článkom  Iversena,  Larsena 
a Solema "A conceptual analysis of ageism" (Nordic Psychology 2009, 61) 
analyzoval definície ageizmu. Uvádza, že niektorí autori chápu ageizmus ako 
problém týkajúci sa iba starších ľudí a iní ageizmus chápu ako problém týkajúci 
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sa všetkých vekových kategórií a že predsudky a stereotypy determinujú 
diskrimináciu. Ageizmus má afektívnu, kognitívnu a behaviorálnu zložku, môže 
byť negatívny alebo pozitívny, implicitný alebo explicitný a vyskytuje sa na 
mikro, mezo alebo makroúrovni. (Snellman 2016)   

Ageizmom nemusia byť ohrozovaní len starší ľudia, hoci sú zrejme 
častejším objektom. Aj mladí ľudia môžu mať napr. v zamestnaní nepríjemné 
zážitky kvôli svojmu veku (napr. "neozývaj sa keď hovoria starší"). Komplexné 
teoretické vymedzenie ageizmu prezentuje vo svojej definícii Vidovičová 
(2008), podľa ktorej ide o "ageizmus  ideológiu založenú na zdieľanom 
presvedčení o kvalitatívnej nerovnosti v jednotlivých fázach ľudského 
životného cyklu, manifestovanú cez proces systematickej, symbolickej a reálnej 
stereotypizácie a diskriminácie osôb a skupín na základe ich chronologického 
veku alebo na ich príslušnosti k určitej generácii.“ 

Hudáková a kol. (2011) identifikujú individuálne, sociálne a kultúrne 
podmienené zdroje ageizmu. Medzi individuálne (subjektívno-psychologické) 
zdroje patrí strach zo starnutia a smrti, frustrácia, agresia a selektívne vnímanie. 
Sociálnym zdrojom ageizmu sú medzigeneračné rozdiely, ktoré môžu vyústiť 
až do konfliktu hodnôt. Kultúrne podmienené zdroje sýtia napr. médiá, hodnoty, 
jazyk, umenie.     

Podľa Tošnerovej (2002) ageizmus vznikol ako opak kultu mladosti. 
Médiá preferujú krásu a mladosť, inštitúcie sa o starších ľuďoch vyjadrujú často 
negatívne, ako o "záťaži" pre spoločnosť hlavne v oblasti sociálnej a zdravotnej. 
Na základe diskriminačných praktík sa vytvára predstava o starších ľuďoch a 
dochádza k internalizácii ageizmu.  

Slovenskí respondenti (N 1037) vo výskume na tému Diskriminácia v 
EÚ 2009 (Eurobarometer) uvádzajú, že diskriminácia z hľadiska veku je 
najrozšírenejšia (obr. 1) a že pri obsadzovaní pracovného miesta je najsilnejším 
diskriminujúcim prediktorom vek uchádzača o zamestnanie a jeho etnický 
pôvod, resp. farba pleti (obr. 2).  
 

 
Obrázok 1 Výskyt foriem diskriminácie (komparácia EÚ a SR, 

Eurobarometer 2009) 



Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte  

84 
 

Ageizmus vo verejnej správe  
 
Ageism in public administration  
 
Gabriela Kravčáková 
 
Abstract  
Age discrimination (ageism) is one of the types of discrimination at work. There is a lot 
of causes that determine the negative views of the younger and middle generation on 
seniors, but also the seniors of younger people. Occurrence of ageism at the workplace 
is dangerous for the organization, the working group and the individual. It creates a 
negative atmosphere, increases the level of job dissatisfaction ... the organization stops 
working efficiently. The aim of the research, the results of which are presented,is to 
identify the aging of the public administration employees in Slovakia.   
 
Key words: ageism, discrimination at work, seniors 
 
Úvod 

Každý človek má právo na rovnaké zaobchádzanie. V Slovenskej 
republike toto právo upravuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní 
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len "antidiskriminačný zákon", resp. "zákon"). 
Diskriminovať priamo alebo nepriamo je zakázané "z dôvodu pohlavia, 
náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo 
etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, 
manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo 
iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo 
iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej 
protispoločenskej činnosti" (§ 2 zákona). V prípade, že dôvodom nerovnakého 
zaobchádzania, okrem v zákone uvedených prípustných rozdielnych 
zaobchádzaní, je vek, hovoríme o ageizme.   

 
1. Ageizmus  

Autorom pojmu "ageizmus" je Robert Neil Butler, gerontológ, prvý 
riaditeľ amerického Národného inštitútu pre starnutie. V článku publikovanom 
v roku 1969 vymedzuje ageizmus ako nepriateľské správanie voči starším 
ľuďom založené na stereotypizácii a diskriminácii. (Daba, Kesen 2015) 

Následné skúmanie problematiky ageizmu odhalilo diskrepancie v 
chápaní tohto pojmu. Snellman (2016) inšpirovaný článkom  Iversena,  Larsena 
a Solema "A conceptual analysis of ageism" (Nordic Psychology 2009, 61) 
analyzoval definície ageizmu. Uvádza, že niektorí autori chápu ageizmus ako 
problém týkajúci sa iba starších ľudí a iní ageizmus chápu ako problém týkajúci 

Ľudský prvok vo verejnej správe 

85 
 

sa všetkých vekových kategórií a že predsudky a stereotypy determinujú 
diskrimináciu. Ageizmus má afektívnu, kognitívnu a behaviorálnu zložku, môže 
byť negatívny alebo pozitívny, implicitný alebo explicitný a vyskytuje sa na 
mikro, mezo alebo makroúrovni. (Snellman 2016)   

Ageizmom nemusia byť ohrozovaní len starší ľudia, hoci sú zrejme 
častejším objektom. Aj mladí ľudia môžu mať napr. v zamestnaní nepríjemné 
zážitky kvôli svojmu veku (napr. "neozývaj sa keď hovoria starší"). Komplexné 
teoretické vymedzenie ageizmu prezentuje vo svojej definícii Vidovičová 
(2008), podľa ktorej ide o "ageizmus  ideológiu založenú na zdieľanom 
presvedčení o kvalitatívnej nerovnosti v jednotlivých fázach ľudského 
životného cyklu, manifestovanú cez proces systematickej, symbolickej a reálnej 
stereotypizácie a diskriminácie osôb a skupín na základe ich chronologického 
veku alebo na ich príslušnosti k určitej generácii.“ 

Hudáková a kol. (2011) identifikujú individuálne, sociálne a kultúrne 
podmienené zdroje ageizmu. Medzi individuálne (subjektívno-psychologické) 
zdroje patrí strach zo starnutia a smrti, frustrácia, agresia a selektívne vnímanie. 
Sociálnym zdrojom ageizmu sú medzigeneračné rozdiely, ktoré môžu vyústiť 
až do konfliktu hodnôt. Kultúrne podmienené zdroje sýtia napr. médiá, hodnoty, 
jazyk, umenie.     

Podľa Tošnerovej (2002) ageizmus vznikol ako opak kultu mladosti. 
Médiá preferujú krásu a mladosť, inštitúcie sa o starších ľuďoch vyjadrujú často 
negatívne, ako o "záťaži" pre spoločnosť hlavne v oblasti sociálnej a zdravotnej. 
Na základe diskriminačných praktík sa vytvára predstava o starších ľuďoch a 
dochádza k internalizácii ageizmu.  

Slovenskí respondenti (N 1037) vo výskume na tému Diskriminácia v 
EÚ 2009 (Eurobarometer) uvádzajú, že diskriminácia z hľadiska veku je 
najrozšírenejšia (obr. 1) a že pri obsadzovaní pracovného miesta je najsilnejším 
diskriminujúcim prediktorom vek uchádzača o zamestnanie a jeho etnický 
pôvod, resp. farba pleti (obr. 2).  
 

 
Obrázok 1 Výskyt foriem diskriminácie (komparácia EÚ a SR, 

Eurobarometer 2009) 



Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte  

86 
 

 
Obrázok 2 Výskyt diskriminačných kritérií pri zamestnávaní (komparácia EÚ 

a SR, Eurobarometer 2009) 
     
1.1 Ageizmus na pracovisku 

Jedným z typov diskriminácie na pracovisku je diskriminácia z hľadiska 
veku (ageizmus). Tento typ diskriminácie a diskriminácia z hľadiska pohlavia 
sa na pracoviskách vyskytujú najčastejšie. Existuje celý rad príčin 
determinujúcich negatívne názory a prejavy mladšej a strednej generácie na 
seniorov, ale aj seniorov na mladších ľudí. Výskyt ageizmu na pracovisku je 
nebezpečný pre organizáciu, pracovné skupiny a pre samotného jedinca. 
Vytvára sa negatívna atmosféra, zvyšuje sa miera pracovnej nespokojnosti ... 
organizácia prestáva fungovať efektívne. 

Výskyt ageizmu na pracovisku potvrdil aj výskum Montenegra a jeho 
kolegov (2002). Finkelstein a kol. (1995) s využitím meta-analytických testov 
preukázali ageistické naladenie mladších ľudí voči starším v oblasti zaujatosti 
pracovnej skupiny, manažmentom poskytovaných informácií o práci, potenciálu 
rozvoja a stereotypov. Rovnako James a kol. (2013) preukázali výskyt 
diskriminácie na pracovisku z hľadiska veku voči starším pracovníkom. Veldon 
(2013) zistil, že aj keď organizácie deklarujú antidiskriminačnú personálnu 
politiku, ageizmus sa na pracoviskách vyskytuje. O´Loughlin (2017) na vzorke 
1124 respondentov zistil výskyt vekovej diskriminácie v Austrálii, pocit 
nadbytočnosti a nižšej miery oceňovania za prácu u pracovníkov 55+. 

Zdrojom ageizmu sú predsudky a stereotypy. Palmore (1999) 
identifikoval najčastejšie sa vyskytujúce negatívne stereotypy o starších 
ľuďoch. Týkajú sa napr. zdravia (starší ľudia sú často chorí), mentálnych 
schopností (pamäť im neslúži, už sa nedokážu učiť), vzhľadu (sú škaredí, 
vráskaví, neatraktívni), pracovnej činnosti (sú neproduktívni, pomalí, robia 
chyby, sú konzervatívni) a tiež chudoby. Identifikoval tiež pozitívne stereotypy, 
ktoré starých ľudí vykresľujú ako milých, múdrych, šťastných, spoľahlivých, 
atď.   

Populácia starne, miera nezamestnanosti sa znižuje, dĺžka života sa 
predlžuje. To sú faktory objektívne determinujúce dopyt po pracovnej sile aj v 
staršom a aj v dôchodkovom veku. Subjektívny záujem o zotrvanie ľudí v 
dôchodkovom veku v pracovnom procese môže byť rôzny, napr. nízky 
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dôchodok, sociálny kontakt. Prítomnosť seniora na pracovisku znamená isto 
pridanú generačnú hodnotu (Sak a Kolesárová 2012), no vyvoláva aj skryté, či 
zjavné konflikty medzi generáciami. Loretto a White (2006) zistili, že 
zamestnávatelia si u vekovo starších zamestnancov cenia skúsenosti a zručnosti, 
schopnosť udržiavať dobré interpersonálne kontakty a vzťahy, trpezlivosť, 
tolerantnosť a oddanosť. Napriek tomu uprednostňovali zamestnávatelia pri 
výbere mladších uchádzačov o zamestnanie. 

 
2. Ageizmus vo verejnej správe – prezentácia výsledkov výskumu  

Verejnú správu – správu vo verejnom záujme, tvorí štátna správa, 
samospráva a verejnoprávne inštitúcie. Organizovaná je na troch úrovniach, a 
to štát, kraj a obec. Rozsah verejnej správy z hľadiska počtu zamestnancov je 
veľký. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bol počet zamestnancov 
verejnej správy ku koncu roka 2017 takmer 700 tis. Z tohto dôvodu objektom 
výskumu boli len zamestnanci samosprávy, konkrétne územnej samosprávy.  

Prezentované výsledky výskumu sú jedným z výstupov projektu 
s názvom Príčiny a dôsledky ageizmu a vzájomnej animozity medzi 
generáciami v pracovnom a mimopracovnom prostredí, podporený grantovou 
agentúrou VEGA.  

 
2.1 Cieľ a hypotézy 

Cieľom výskumu bolo zistiť ageistické naladenie zamestnancov 
územnej samosprávy na Slovensku z hľadiska veku, pohlavia a bydliska.  
 
Hypotéza 1 
Predpokladáme výskyt ageistického naladenia medzi zamestnancami verejnej 
správy.  
Hypotéza 2 
Predpokladáme, že so stúpajúcim vekom bude ageistické naladenie 
zamestnancov verejnej správy klesať.  
Hypotéza 3 
Predpokladáme existenciu signifikantných rozdielov medzi respondentmi z 
hľadiska mladšieho, stredného a staršieho veku.  
Hypotéza 4 
Predpokladáme signifikantné rozdiely v miere ageistického naladenia z 
hľadiska pohlavia.  
Hypotéza 5 
Predpokladáme signifikantné rozdiely v miere ageistického naladenia z 
hľadiska bydliska. 

 
2.2 Vzorka  

Výskumný súbor tvorili zamestnanci územnej samosprávy, jednej zo 
zložiek verejnej správy, a to zamestnanci obecných úradov (N 2753), miestnych 
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úradov (N 39), mestských úradov (N 140) a úradov samosprávnych krajov SR 
(N 8). Zamestnanci boli oslovení prostredníctvom elektronickej pošty. Boli 
požiadaní o spoluprácu na výskume a ubezpečení o anonymite. Počet 
oslovených zamestnancov bol 11280. Výskumu sa zúčastnilo celkom 997 
respondentov (návratnosť 8,8 %).   

Výskumná vzorka bola získaná pomocou príležitostného výberu 
založeného na dostupnosti osôb a ich ochote podieľať sa na výskume. Prvou 
položkou v elektronickom dotazníku respondenti súhlasili s účasťou na 
výskume.   
 
Tabuľka 1 Charakteristika vzorky  

 
 
Tabuľka 2 Zastúpenie respondentov z hľadiska veku 

 
 

Z hľadiska vzdelania výskumnú vzorku tvorili respondenti s 
ukončeným vysokoškolským vzdelaním (N 712; 71 %) a respondenti s 
ukončeným stredoškolským vzdelaním (N 285; 29 %). Kvalifikačným 
predpokladom na väčšinu pracovných miest je vysokoškolské vzdelanie, preto 
nás rozloženie respondentov vo vzorke z hľadiska vzdelania neprekvapila. 
Bydlisko respondentov je buď mesto (59 %) alebo vidiek (41 %). Rozloženie 
respondentov z hľadiska bydliska je porovnateľné. 
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Sociálno-demografické charakteristiky výskumnej vzorky sú pohlavie, 
vek, vzdelanie a bydlisko. Výskumnú vzorku tvorilo viac žien (71 %) ako 
mužov (29 %). Minimálny vek respondentky ženy bol 22 a maximálny vek bol 
69 (priemerný vek: 47 rokov). Minimálny vek respondenta muža bol 23 rokov 
a maximálny vek bol 70 (priemerný vek: 47 rokov). Podľa Štatistického úradu 
Slovenskej republiky vo verejnej správe ku koncu roka 2017 pracovalo cca 246 
tis. zamestnancov vo veku do 39 rokov, cca 381 tis. zamestnancov vo veku do 
59 rokov a cca 51 tis. zamestnancov vo veku nad 60 rokov. Vek výskumnej 
vzorky osciluje okolo stredu generácie v produktívnom veku. Výskumná vzorka 
bola rozdelená do troch skupín. Skupinu respondentov v mladšom veku (do 35 
rokov) tvorilo 196 ľudí (20 % z výskumnej vzorky). Skupinu respondentov v 
strednom veku (36-50 rokov) tvorilo 372 ľudí (37 %) a skupinu respondentov v 
staršom veku (nad 51 rokov) tvorilo 429 ľudí (43 %).   
 
2.3 Metóda  

Výskumným nástrojom na dosiahnutie stanoveného cieľa bol dotazník 
v elektronickej verzii známy pod pomenovaním SurveyMonkey, spracovaný v 
prostredí Google. Dotazník bol zložený z 2 častí, a to dotazník o postojoch 
k zamestnanosti seniorov (ďalej len ŠPZS), ktorého autorkou je Búgelová, T. a 
Čupková, L. (2017) a dotazník zisťujúci socio-demografické charakteristiky 
respondentov (vek, pohlavie, vzdelanie a bydlisko). 

Dotazník ŠPZS obsahoval 18 uzatvorených položiek. Napr. Každý 
človek po dovŕšení dôchodkového veku by mal odísť z práce do dôchodku; 
Väčšina zamestnaných seniorov sa stará do záležitostí iných zamestnancov 
a dáva im nepotrebné rady; Pracujúci seniori majú veľký problém zvládať prácu 
s informačnými technológiami; Seniori by mali brať len také práce, o ktoré 
mladší ľudia nemajú záujem; Väčšina pracujúcich seniorov sa líši od mladších 
kolegov tým, že sú menej prispôsobiví. Respondenti odpovedali na šesťbodovej 
hodnotiacej likertovej škále od 1 – rozhodne nesúhlasím až po 6 – rozhodne 
súhlasím. Vnútorná konzistencia dotazníka predstavuje celkovú hodnotu 
(Cronbach alpha) α = 0,826. 

Zber údajov bol realizovaný od júna do októbra 2018. E-maily 
rozposielalo Centrum informačných a komunikačných technológií Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.   

Údaje získané od respondentov boli spracované štatistickým softvérom 
SPSS 21 a štatistickými metódami. Využitá bola deskriptívna štatistika 
(priemerné škálové skóre, štandardná odchýlka), rozdielová štatistika (t-test, 
Man-Whitney U-test), korelačná analýza, ANOVA. 
 
2.4 Výsledky   

Priemerné škálové skóre dotazníka zameraného na problematiku 
naladenia na ageizmus (tab. 3) dosiahlo hodnotu 3,44 bodov (SD = 0,73). 
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Z uvedeného plynie, že opýtaní respondenti boli v nižšej miere ageisticky 
naladení (výsledok osciluje okolo stredu).   
 
Tabuľka 3 Priemerné škálové skóre ageistického naladenia respondentov 

 
 
Tabuľka 4 Priemerné škálové skóre jednotlivých položiek dotazníka (zoradené 

zostupne) 

 
 

Na základe analýzy jednotlivých položiek dotazníka (tab. 4) sa v 
najsilnejšej miere vyskytla položka "seniori nebývajú v oblasti, v ktorej pracujú, 
skúsenejší ako mladší zamestnanci" (4,36 bodov). Na škále od 3,5 (stredná 
miera ageizmu) až po 6 (najsilnejšia miera ageizmu) sa vyskytlo deväť položiek. 
Boli medzi nimi stereotypy a tiež predsudky.    
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Analýza vzťahu medzi vekom a ageistickým naladením respondentov 
(využitím Pearsonovho korelačného koeficientu) ukázala, že medzi 
premennými existuje signifikantný negatívny slabý vzťah (r = -0,30; p < 0,001). 
Inými slovami, so stúpajúcim vekom klesá ageistické naladenie respondentov 
(tab. 5). 
 
Tabuľka 5 Vzťah medzi vekom respondentov a ageistickým naladením 
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Z uvedeného plynie, že opýtaní respondenti boli v nižšej miere ageisticky 
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miere ageisticky naladené (M = 3,48; SD = 0,74) v porovnaní s mužmi (M = 
3,33; SD = 0,69). 
 
Tabuľka 8 Ageistické naladenie respondentov z hľadiska bydliska 

 
 

Výsledky T-testu ukázali, že existuje signifikantný rozdiel v miere 
naladenia na ageizmus medzi respondentmi, ktorých miesto bydliska je vidiek 
a ktorých miesto bydliska je mesto (t = -3,032; p = 0,018), pričom vyššiu mieru 
ageistického naladenia dosahovali respondenti z vidieka (M = 3,50; SD = 0,70) 
v porovnaní s respondentmi z mesta (M = 3,39; SD = 0,74). 
 
Záver 

Cieľom výskumu bolo zistiť ageistické naladenie zamestnancov 
územnej samosprávy na Slovensku z hľadiska veku, pohlavia a bydliska.  

Predpokladali sme výskyt ageistického naladenia medzi zamestnancami 
(H1). Respondenti boli ageisticky naladení v nižšej miere, hodnota oscilovala 
okolo stredu. V skúmaných organizáciách sa ageizmus vyskytuje. Nazdávame 
sa, že jeho nižší výskyt determinoval vek respondentov. Respondenti v strednej 
a staršej vekovej kategórii tvorili väčšiu časť vzorky (80 %). V kontexte toho je 
aj signifikantné zistenie, že so stúpajúcim vekom ageistické naladenie 
respondentov klesá (H2). Potvrdili sa aj štatisticky významné rozdiely medzi 
respondentmi z hľadiska mladšieho, stredného a staršieho veku (H3). Ageizmus 
na pracoviskách v Austrálii preukázal aj výskum O´Loughlin et al. (2017) u 
respondentov vo veku 35 – 49 rokov (52 %) a vo veku 50 – 64 rokov (48 %).  

Z hľadiska veku boli ženy ageisticky naladené vo vyššej miere. Potvrdili 
sa signifikantné rodové rozdiely (H4). Aj výskum Cummingsa, Kropfa a 
Weavera (2008) potvrdil signifikantné rozdiely medzi mužmi a ženami, pričom 
ženy vykazovali vyššiu mieru ageistických postojov. Ženy v predmetnom 
výskume mali menej vedomostí o starnutí a starobe, mali strach zo starnutia, čo 
súviselo s opatrovaním a vykazovali vyššiu mieru úzkosti.       

Signifikantné rozdiely existujú aj v miere naladenia na ageizmus medzi 
respondentmi, ktorých miesto bydliska je vidiek a ktorých miesto bydliska je 
mesto, pričom vyššiu mieru ageistického naladenia dosahovali respondenti 
z vidieka. 

Analýza odhalila signifikantné rozdiely v miere naladenia na ageizmus 
a premennými (pohlavie, vek, bydlisko). Ageisticky naladení respondenti 
uvádzali, že ich starší kolegovia majú problém zvládať prácu s informačnými 
technológiami, že nevládzu pracovať, majú nedostatočnú fyzickú kondíciu a 
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práca im trvá oveľa dlhšie. V najsilnejšej miere sa vyskytlo tvrdenie, že starší 
respondenti nie sú skúsenejší ako mladší.  

Podľa ageisticky naladených respondentov by každý človek po dovŕšení 
dôchodkového veku mal odísť do dôchodku, pretože poberá dôchodok a zaberá 
pracovné miesto mladšej generácii. Tieto odpovede získali viac ako 4 body zo 
6 a naznačujú na príklon respondentov k myšlienkam o príživníctve staršej 
generácie na mladšej. Ogums (2012) zistil, že ľudia v dôchodkovom veku 
pracujú kvôli nedostatočnej výške dôchodku, ktorý im neumožňuje udržať si 
životnú úroveň, na ktorú boli zvyknutí, tiež kvôli sociálnym kontaktom a aj 
kvôli eliminácii stagnácie. Že zotrvanie v pôvodnej práci aj po dovŕšení 
dôchodkového veku prospieva, preukázal aj výskum Zhan, Wang, Liu a Shultz 
(2009). Zistenia signifikantne potvrdili zdravotné benefity, ako výskyt vážnych 
chorôb a funkčných limitov v nižšej miere a lepšie mentálne zdravie. Podľa 
zistení Loretta a Whita (2006) skúmaná vzorka zamestnávateľov v Škótsku 
vyzdvihovala u starších zamestnancov väčšie skúsenosti, schopnosť udržiavať 
lepšie interpersonálne vzťahy, trpezlivosť a oddanosť. Molnárová v tomto 
kontexte hovorí o zrelosti, trpezlivosti, lojalite, kvalifikácii a osobitne o 
riadiacich schopnostiach (Valachová 2018). Aj toto sú argumenty, že veková 
diverzita prospieva fungovaniu organizácie.         
 
Príspevok  je čiastkovým výstupom projektu č. 1/0349/17 s názvom Príčiny a 
dôsledky ageizmu a vzájomnej animozity medzi generáciami v pracovnom a 
mimopracovnom prostredí, podporený grantovou agentúrou VEGA. 
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Osobnostné charakteristiky a stratégie zvládania  
u nezamestnaných 
 
Personality characteristics and coping strategies  
of unemployed people 
 
Elena Pavluvčíková, Michaela Grečková  
 
Abstract  
Personality traits and coping strategies were investigated on a sample of 89 unemployed 
individuals between the ages of 18 and 60. The positive relationship between 
neuroticism and the avoidance strategy and the negative relationship between 
friendliness and this strategy has been confirmed. In relation to the strategy of social 
support, only neuroticism was statistically significant, and none of the personality traits 
studied was of significance to the strategy of solving individual problems. From the 
socio-demographic variables, the age in relation to the avoidance strategy was 
significant, the younger the unemployed, the more they used this strategy and the 
strategy of social support education, the lower the social assistance strategy was used. 
 
Key words: unemployment, personality characteristics, coping strategies 
 
Úvod  

    Nezamestnanosť je negatívny sociálny jav s nepriaznivým dopadom na 
psychickú, sociálnu a ekonomickú sféru jedinca. Znižuje kvalitu života jedinca 
a preto je to jeden z najsledovanejších javov v súčasnej spoločnosti vo svete i na 
Slovensku. Zamestnanie nie je len zdrojom príjmu, ktorý umožňuje človeku 
uspokojiť základné potreby, ale vytvára jedincovi podmienky pre 
sebarealizáciu, je zdrojom seba uplatnenia, umožňuje sociálny kontakt. 
Nezamestnaný jedinec po určitom čase negatívne vplýva aj na rodinu nielen 
znížením ekonomickej úrovne, ale Buchtová, Šmajs & Boleloucký (2013) 
pozorovali aj zvýšenie konfliktov v rodine, u detí zaznamenali emočnú labilitu, 
slabšie výkony v škole, zhoršenie prospechu, antisociálne správanie. To, že 
nezamestnanosť prináša zmeny afektivity (hnev, zlosť), výkyvy nálad vedúce 
po určitom čase k depresívnym prejavom až samovražedným aktivitám je 
potvrdené (Schraggeová, 2010). Autorka sa správne domnieva, že zasahuje 
kognitívnu oblasť jedinca, ktorý mení postoj k spoločnosti, ale zmena sa týka 
i hodnotenia seba samého. Dôležité je, ako situáciu zvláda. Používa pozitívne 
zvládacie stratégie, ktoré môžu časom viesť k opätovnému zamestnaniu sa, 
alebo negatívne zvládacie stratégie udržiavajúce ho v stave nezamestnanosti. 
Práve stratégie zvládania v spojení s osobnostnými vlastnosťami boli 
predmetom tohto výskumu. Výskum zahŕňal tri stratégie zvládania. Prvou je 
orientácia na problém charakterizovaná snahou pôsobiť na prostredie a zmeniť 
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ho. Zahŕňa behaviorálne prejavy ako rozbor daného problému, zloženie plánu 
postupu, aktívne konanie, čo znamená, že si človek vytvorí kroky, ktorými sa 
bude riadiť a podľa nich bude konať. Druhou je orientácia na emócie, pri ktorej 
sa človek usiluje vplývať na svoje emocionálne reakcie a snaží sa prehodnotiť 
vlastný prístup k veci, tak aby primeranejšie prijal danú udalosť. Zahŕňa 
expresívne vyjadrovanie pocitov, reinterpretáciu javov, akceptovanie alebo 
popieranie udalosti. Treťou je orientácia na únik, v ktorej dominuje zabudnutie 
na záťaž, nepripúšťanie si problému. Obsahuje napríklad spánok, denné snenie, 
užívanie drog alebo alkoholu (Výrost & Slaměník, 2001). Vo výskume bol 
použitý ako nástroj merania známy Päť faktorový model osobnosti. 
Neuroticizmus zahŕňa charakteristiky ako impulzivita, zraniteľnosť, depresia, 
hostilita, úzkosť a egocentrizmus. Extraverzia je opisovaná aktivitou, vrelosťou, 
vyhľadávaním vzrušenia, veselosťou, pozitívnymi emóciami, asertivitou. Pod 
svedomitosťou sa nachádza výkon, povinnosti, snaženie, kompetencie a 
poriadnosť. Prívetivosť obsahuje čestnosť, altruizmus, dôveru, mäkkosť 
a priamosť. Dimenziu otvorenosť skúsenostiam tvoria idey, hodnoty, pocity, 
činnosti, estetika a fantázia (Výrost & Ruisel, 2000).  

 
1. Metóda 
            Stratégie zvládania u nezamestnaných súvisia s vybranými 
osobnostnými vlastnosťami. Konkrétne stratégia vyhýbania sa, sociálnej opory 
a samostatného riešenia súvisí s neuroticizmom, extraverziou, prívetivosťou, 
otvorenosťou voči skúsenosti a svedomitosťou. 
 
1.1 Hypotézy   
           Neuroticizmus bude v pozitívnom vzťahu ku stratégii vyhýbania sa, 
extraverzia, prívetivosť, otvorenosť a svedomitosť budú v negatívnom vzťahu 
ku stratégii vyhýbania sa. 

    Svedomitosť bude v negatívnom vzťahu ku stratégii sociálnej opory a 
neuroticizmus, extraverzia, otvorenosť a prívetivosť budú v pozitívnom vzťahu 
ku stratégii hľadania sociálnej opory.   
            Neuroticizmus bude v negatívnom vzťahu ku stratégii samostatné 
riešenie a extraverzia, otvorenosť, svedomitosť a prívetivosť budú v pozitívnom 
vzťahu ku stratégii samostatné riešenie. 
            Výskumný súbor tvorilo 89 nezamestnaných, z toho bolo 54 žien 
(60,7%) a 35 mužov (39,3%). Do vzorky boli zaradení príležitostným výberom. 
Vekové rozpätie respondentov bolo od 18 do 60 rokov, pričom priemerný vek 
nezamestnaných bol 36,30 rokov (SD = 10,619). Priemerný vek žien bol 37,80 
(SD = 10,245) a mužov 34 rokov (SD = 10,919). Z celkového počtu 
nezamestnaných malo 45 respondentov (50,6 %) stredoškolské vzdelanie a 44 
(49,4 %) vysokoškolské vzdelanie. Stredoškolsky vzdelaných žien bolo 21 
(38,9%), vysokoškolsky vzdelaných bolo 33 (61,1%). Stredoškolské vzdelanie 
uviedlo 24 (68,6%) mužov a vysokoškolské 11 (31,4%). Traja respondenti 
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uviedli, že majú základné vzdelanie, ale z dôvodu malého počtu a zároveň 
neúplného vyplnenia dotazníkov boli z výskumného súboru vyradení. 
Z celkového počtu nezamestnaných 51 (57,3%) žilo v meste a 38 (42,7%) na 
dedine. Respondentom výskumu boli administrované dva dotazníky. Prvým 
dotazníkom bol Päťfaktorový osobnostný inventár NEO FFI merajúci 
extraverziu, neuroticizmus, otvorenosť, svedomitosť a prívetivosť (Ruisel & 
Halama, 2007). Osobnostný inventár obsahuje 60 položiek rozdelených  do 12 
položiek v každej z piatich osobnostných dimenzií. Respondent posudzuje 
mieru platnosti výroku o sebe na päť bodovej odpoveďovej škále (vôbec 
nevystihuje – skôr nevystihuje – neutrálne – skôr vystihuje – úplne vystihuje). 
Inventár sa dá administrovať skupinovo aj individuálne. Je vhodný pre osoby, 
ktoré dosiahli vek 15 rokov a viac. Nie je časovo obmedzený, väčšinou 
vypĺňanie trvá 10-15 minút. Dimenziu neuroticizmus charakterizuje položka: 
„Ak som vystavený/á veľkému stresu, mám niekedy pocit, že sa zrútim.“, 
extraverzia obsahuje položky ako napríklad: „Často sa mi zdá, že prekypujem 
energiou.“ K otvorenosti patria položky typu: „Túžim po poznaní 
a vedomostiach.“ Prívetivosť charakterizuje položka: „Snažím sa byť 
priateľský/á ku každému, s kým sa stretnem.“ Svedomitosť obsahuje položky 
ako napríklad: „Všetky pridelené úlohy sa snažím veľmi svedomito plniť.“ 
(Ruisel & Halama, 2007). 
            Reliabilita Päťfaktorového osobnostného inventára NEO-FFI bola 
zisťovaná pomocou Cronbachovej alphy. Údaje sú uvedené v tabuľke 1. 
 
Tabuľka 1 Koeficienty reliability jednotlivých škál dotazníka NEO-FFI 
Škály Cronbachova alpha N 
Neurotizmus .715 10 
Extraverzia .808 12 
Otvorenosť .500 12 
Prívetivosť .829 12 
Svedomitosť .812 12 

Poznámka: N – počet položiek  
 
             Druhým dotazníkom bol Dotazník SPSN(r) – stratégie postupu 
v náročných situáciách. Autormi tohto dotazníka sú Frankovský  & 
Baumgartner (1997). Dotazník je založený na interakčnom prístupe k osobnosti 
a je zameraný na štyri základné oblasti náročných situácií:  
1. Zdravie a jeho ohrozenie. 
2. Zamestnanie a financie. 
3. Existenciálne a morálne problémy. 
4. Interpersonálne vzťahy.  
            Dotazník zachytáva preferenciu stratégií zvládania zameraných na únik, 
vyhýbanie sa, vyhľadávanie sociálnej podpory a riešenie problému vlastnými 
silami. K daným oblastiam sa viaže šesť opisov situácií. Dotazník je tvorený 
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opismi 24 náročných situácií, na ktoré respondent odpovedá výberom z troch 
možností riešenia. Tieto riešenia zodpovedajú trom stratégiám zvládania, a to 
stratégii vyhýbania sa „Vyhľadám nejaké rozptýlenie, aby som sa tým nemusel 
zaoberať.“, stratégii hľadania sociálnej podpory „Poradím sa s inými o tom, čo 
podniknúť a požiadam ich o pomoc a podporu.“ a stratégii orientovanej na 
samostatné riešenie „Premyslím si, ako v tejto veci postupovať a začnem 
konať.“. Respondent pri každej možnosti riešenia odpovedá na šesťbodovej 
škále (určite nie – nie – skôr nie – skôr áno – áno – určite áno). Vo výskume 
bola zisťovaná  reliabilita daných stratégií zvládania Dotazníka SPNS (r) 
pomocou Cronbachovej alphy. V tabuľke 2 sú uvádzané hodnoty reliability pre 
jednotlivé stratégie.  
 
Tabuľka 2 Koeficienty reliability jednotlivých stratégií zvládania dotazníka 

SPNS (r) 
Stratégie zvládania Cronbachova alpha N 
Vyhýbanie .968 24 
Hľadanie sociálnej  opory .950 24 
Orientácia na samostatné riešenie  .948 24 

Poznámka: N – počet položiek 
 

 Tieto dva dotazníky boli doplnené krátkym  sociodemografickým 
dotazníkom týkajúcim sa rodu, veku, bydliska a vzdelania. Výsledky 
sociodemografického dotazníka sú uvedené v popise vzorky. Štatistické 
spracovanie údajov sa uskutočnilo po administrácii a zbere údajov vo februári 
2018 pomocou štatistického programu IBM SPSS Statistics 22.0. V dotazníku 
NEO-FFI bolo rekódovaných 26 položiek. Následne bolo vypočítané hrubé 
skóre pre škály Dotazníka NEO-FFI a hrubé skóre pre stratégie zvládania 
Dotazníka SPNS(r). Reliabilita pre NEO-FFI je uvedená v tabuľke 1 a reliabilita 
pre SPNS(r) v tabuľke 2. Pomocou testu zošikmenia skewness bola overovaná 
normalita rozloženia údajov uvedená v tabuľke 3. 
 

Tabuľka 3 Normalita rozloženia údajov pomocou testu zošikmenia (skewness) 
pre škály NEO-FFI a stratégie zvládania SPNS (r)  

Škály Skewness 
Neuroticizmus -.643 
Extraverzia .649 
Otvorenosť -.711 
Prívetivosť -.101 
Svedomitosť -.214 
Vyhýbanie sa .277 
Hľadanie sociálnej podpory -.241 
Orientácia na samostatné riešenie -.527 
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uviedli, že majú základné vzdelanie, ale z dôvodu malého počtu a zároveň 
neúplného vyplnenia dotazníkov boli z výskumného súboru vyradení. 
Z celkového počtu nezamestnaných 51 (57,3%) žilo v meste a 38 (42,7%) na 
dedine. Respondentom výskumu boli administrované dva dotazníky. Prvým 
dotazníkom bol Päťfaktorový osobnostný inventár NEO FFI merajúci 
extraverziu, neuroticizmus, otvorenosť, svedomitosť a prívetivosť (Ruisel & 
Halama, 2007). Osobnostný inventár obsahuje 60 položiek rozdelených  do 12 
položiek v každej z piatich osobnostných dimenzií. Respondent posudzuje 
mieru platnosti výroku o sebe na päť bodovej odpoveďovej škále (vôbec 
nevystihuje – skôr nevystihuje – neutrálne – skôr vystihuje – úplne vystihuje). 
Inventár sa dá administrovať skupinovo aj individuálne. Je vhodný pre osoby, 
ktoré dosiahli vek 15 rokov a viac. Nie je časovo obmedzený, väčšinou 
vypĺňanie trvá 10-15 minút. Dimenziu neuroticizmus charakterizuje položka: 
„Ak som vystavený/á veľkému stresu, mám niekedy pocit, že sa zrútim.“, 
extraverzia obsahuje položky ako napríklad: „Často sa mi zdá, že prekypujem 
energiou.“ K otvorenosti patria položky typu: „Túžim po poznaní 
a vedomostiach.“ Prívetivosť charakterizuje položka: „Snažím sa byť 
priateľský/á ku každému, s kým sa stretnem.“ Svedomitosť obsahuje položky 
ako napríklad: „Všetky pridelené úlohy sa snažím veľmi svedomito plniť.“ 
(Ruisel & Halama, 2007). 
            Reliabilita Päťfaktorového osobnostného inventára NEO-FFI bola 
zisťovaná pomocou Cronbachovej alphy. Údaje sú uvedené v tabuľke 1. 
 
Tabuľka 1 Koeficienty reliability jednotlivých škál dotazníka NEO-FFI 
Škály Cronbachova alpha N 
Neurotizmus .715 10 
Extraverzia .808 12 
Otvorenosť .500 12 
Prívetivosť .829 12 
Svedomitosť .812 12 

Poznámka: N – počet položiek  
 
             Druhým dotazníkom bol Dotazník SPSN(r) – stratégie postupu 
v náročných situáciách. Autormi tohto dotazníka sú Frankovský  & 
Baumgartner (1997). Dotazník je založený na interakčnom prístupe k osobnosti 
a je zameraný na štyri základné oblasti náročných situácií:  
1. Zdravie a jeho ohrozenie. 
2. Zamestnanie a financie. 
3. Existenciálne a morálne problémy. 
4. Interpersonálne vzťahy.  
            Dotazník zachytáva preferenciu stratégií zvládania zameraných na únik, 
vyhýbanie sa, vyhľadávanie sociálnej podpory a riešenie problému vlastnými 
silami. K daným oblastiam sa viaže šesť opisov situácií. Dotazník je tvorený 
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opismi 24 náročných situácií, na ktoré respondent odpovedá výberom z troch 
možností riešenia. Tieto riešenia zodpovedajú trom stratégiám zvládania, a to 
stratégii vyhýbania sa „Vyhľadám nejaké rozptýlenie, aby som sa tým nemusel 
zaoberať.“, stratégii hľadania sociálnej podpory „Poradím sa s inými o tom, čo 
podniknúť a požiadam ich o pomoc a podporu.“ a stratégii orientovanej na 
samostatné riešenie „Premyslím si, ako v tejto veci postupovať a začnem 
konať.“. Respondent pri každej možnosti riešenia odpovedá na šesťbodovej 
škále (určite nie – nie – skôr nie – skôr áno – áno – určite áno). Vo výskume 
bola zisťovaná  reliabilita daných stratégií zvládania Dotazníka SPNS (r) 
pomocou Cronbachovej alphy. V tabuľke 2 sú uvádzané hodnoty reliability pre 
jednotlivé stratégie.  
 
Tabuľka 2 Koeficienty reliability jednotlivých stratégií zvládania dotazníka 

SPNS (r) 
Stratégie zvládania Cronbachova alpha N 
Vyhýbanie .968 24 
Hľadanie sociálnej  opory .950 24 
Orientácia na samostatné riešenie  .948 24 

Poznámka: N – počet položiek 
 

 Tieto dva dotazníky boli doplnené krátkym  sociodemografickým 
dotazníkom týkajúcim sa rodu, veku, bydliska a vzdelania. Výsledky 
sociodemografického dotazníka sú uvedené v popise vzorky. Štatistické 
spracovanie údajov sa uskutočnilo po administrácii a zbere údajov vo februári 
2018 pomocou štatistického programu IBM SPSS Statistics 22.0. V dotazníku 
NEO-FFI bolo rekódovaných 26 položiek. Následne bolo vypočítané hrubé 
skóre pre škály Dotazníka NEO-FFI a hrubé skóre pre stratégie zvládania 
Dotazníka SPNS(r). Reliabilita pre NEO-FFI je uvedená v tabuľke 1 a reliabilita 
pre SPNS(r) v tabuľke 2. Pomocou testu zošikmenia skewness bola overovaná 
normalita rozloženia údajov uvedená v tabuľke 3. 
 

Tabuľka 3 Normalita rozloženia údajov pomocou testu zošikmenia (skewness) 
pre škály NEO-FFI a stratégie zvládania SPNS (r)  

Škály Skewness 
Neuroticizmus -.643 
Extraverzia .649 
Otvorenosť -.711 
Prívetivosť -.101 
Svedomitosť -.214 
Vyhýbanie sa .277 
Hľadanie sociálnej podpory -.241 
Orientácia na samostatné riešenie -.527 
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Z výsledkov v tabuľke 3 vidieť, že údaje závislých a nezávislých 
premenných boli normálne rozložené, a preto bolo na overovanie hypotéz 
možné použiť štatistickú metódu s názvom viacnásobná hierarchická lineárna 
regresia pomocou metódy stepwise.  

  
2. Výsledky 

     Na identifikovanie faktorov, ktoré majú vplyv na výber stratégií 
zvládania bola používaná viacnásobná hierarchická lineárna regresia za pomoci 
stepwise. Kritériá predstavovali typy stratégií zvládania, konkrétne stratégiu 
vyhýbania sa, stratégiu hľadania sociálnej podpory a stratégiu orientovanú  na 
samostatné riešenie. Ako prediktory boli dosadené do prvého bloku 
sociodemografické údaje, konkrétne rod, vek, vzdelanie a bydlisko. Druhý 
a zároveň posledný blok obsadili osobnostné premenné, konkrétne 
neuroticizmus, extraverzia, otvorenosť voči skúsenosti, prívetivosť 
a svedomitosť. Po vykonaní výpočtu sme postupným odstraňovaním 
nesignifikantných prediktorov dospeli k finálnemu regresnému modelu, ktorý je 
uvedený v nasledujúcich tabuľkách.  

 
Tabuľka 4 Regresné modely pre rod, vek, vzdelanie, bydlisko, neuroticizmus, 

extraverzia, otvorenosť, prívetivosť a svedomitosť ako  
prediktory a stratégia vyhýbania sa ako kritérium (akceptované 
modely; p < .05) 

Prediktory R R² - change b T           p 
Vyhýbanie sa (Ftotal (3, 85) = 18,851; p < .000)  
Vek .127 .016** -.027 -2.917 .005 
Neuroticizmus .560 .297*** .079 3.857 .000 
Prívetivosť .632 .086** -.056 -3.491 .001 
(Constant)   4.203   

Poznámka: ** znamená p < .01; *** znamená p < .001. Stratégia vyhýbania sa 
nadobúda hodnoty 1 až 6: vysoká hodnota indikuje silnú mieru konštruktu 
a nízka hodnota indikuje slabú mieru konštruktu. Neuroticizmus a prívetivosť 
nadobúdajú hodnoty 0 až 4: vysoká hodnota indikuje silnú mieru konštruktu 
a nízka hodnota indikuje slabú mieru konštruktu.    
  
            V prípade stratégie vyhýbania sa, ktorá vo výskume vystupovala ako 
závislá premenná, bolo viacnásobnou hierarchickou lineárnou regresiou 
pomocou metódy stepwise zistené, že z testovaných prediktorov sú 
signifikantné tri, konkrétne vek, neuroticizmus a prívetivosť. Spoločne 
vysvetľujú 41 % variancie stratégie vyhýbania sa. Vek je signifikantný a po 
zakomponovaní do celkového regresného modelu samostatne vysvetľuje len 2 
% variancie stratégie vyhýbania sa. Čím je mladší jednotlivec (b = -.027), tým 
viac používa stratégiu vyhýbania sa. Neuroticizmus samostatne vysvetľuje 30 
% variancie. Čím vyššiu mieru neuroticizmu (b = .079) respondent má, tým viac 
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si vyberá stratégiu vyhnutia sa. Prívetivosť samostatne vysvetľuje 9 % 
variancie. Čím nižšiu mieru prívetivosti (b = -.056) respondent má, tým viac 
využíva stratégiu vyhnutia sa. Z osobnostných charakteristík sa ako významné 
faktory, ktoré majú vplyv na výber stratégie vyhnutia sa preukázali 
neuroticizmus a prívetivosť. Zvyšné osobnostné charakteristiky sa nepreukázali 
ako významné prediktory k stratégii vyhýbania sa.  
 
Tabuľka 5 Regresné modely pre rod, vek, vzdelanie, bydlisko, neuroticizmus, 

extraverziu, otvorenosť, prívetivosť a svedomitosť ako  
prediktory a stratégia hľadania sociálnej opory ako kritérium 
(akceptované modely; p < .05) 

Prediktory R R² - change b  T               p 
Hľadanie sociálnej  
podpory (Ftotal (2, 86) = 3,560; p < .033) 

  

Vzdelanie .237 .056* -.027  -2.917   .039    
Neurotizmus .277 .020 .079  3.857    .175 
(Constant)   4.203    

Poznámka: * znamená p < .05; ** znamená p < .01; *** znamená p < .001. 
Stratégia hľadania sociálnej podpory nadobúda hodnoty 1 až 6: vysoká hodnota 
indikuje silnú mieru konštruktu a nízka hodnota indikuje slabú mieru 
konštruktu. Neuroticizmus nadobúda hodnoty 0 až 4: vysoká hodnota indikuje 
silnú mieru konštruktu a nízka hodnota indikuje slabú mieru konštruktu. Pre 
vzdelanie platí: 1 – stredoškolské, 2 – vysokoškolské.  
  
            V prípade stratégie hľadania sociálnej opory, ktorá v tomto výskume 
vystupovala ako závislá premenná, bolo viacnásobnou hierarchickou lineárnou 
regresiou pomocou metódy stepwise zistené, že z testovaných prediktorov sú 
signifikantné dva, konkrétne vzdelanie a neuroticizmus. Spoločne vysvetľujú 8 
% variancie závislej premennej. Vzdelanie samostatne vysvetľuje necelých 6 % 
variancie stratégie hľadania sociálnej podpory. Čím nižšie vzdelanie (b = -.027) 
jednotlivec má, tým viac využíva stratégiu hľadania sociálnej podpory. Efekt 
neuroticizmu je pri kontrole premenných tak malý, že je síce signifikantný, ale 
po zakomponovaní do celkového regresného modelu samostatne vysvetľuje len 
2 % variancie stratégie hľadania sociálnej podpory. Čím vyššia miera 
neuroticizmu (b = .079) sa u respondenta vyskytuje, tým viac siaha po výbere 
stratégie hľadania sociálnej podpory. Ostatné osobnostné charakteristiky sa 
nepreukázali ako významné prediktory stratégie hľadania sociálnej podpory.  
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Z výsledkov v tabuľke 3 vidieť, že údaje závislých a nezávislých 
premenných boli normálne rozložené, a preto bolo na overovanie hypotéz 
možné použiť štatistickú metódu s názvom viacnásobná hierarchická lineárna 
regresia pomocou metódy stepwise.  

  
2. Výsledky 

     Na identifikovanie faktorov, ktoré majú vplyv na výber stratégií 
zvládania bola používaná viacnásobná hierarchická lineárna regresia za pomoci 
stepwise. Kritériá predstavovali typy stratégií zvládania, konkrétne stratégiu 
vyhýbania sa, stratégiu hľadania sociálnej podpory a stratégiu orientovanú  na 
samostatné riešenie. Ako prediktory boli dosadené do prvého bloku 
sociodemografické údaje, konkrétne rod, vek, vzdelanie a bydlisko. Druhý 
a zároveň posledný blok obsadili osobnostné premenné, konkrétne 
neuroticizmus, extraverzia, otvorenosť voči skúsenosti, prívetivosť 
a svedomitosť. Po vykonaní výpočtu sme postupným odstraňovaním 
nesignifikantných prediktorov dospeli k finálnemu regresnému modelu, ktorý je 
uvedený v nasledujúcich tabuľkách.  

 
Tabuľka 4 Regresné modely pre rod, vek, vzdelanie, bydlisko, neuroticizmus, 

extraverzia, otvorenosť, prívetivosť a svedomitosť ako  
prediktory a stratégia vyhýbania sa ako kritérium (akceptované 
modely; p < .05) 

Prediktory R R² - change b T           p 
Vyhýbanie sa (Ftotal (3, 85) = 18,851; p < .000)  
Vek .127 .016** -.027 -2.917 .005 
Neuroticizmus .560 .297*** .079 3.857 .000 
Prívetivosť .632 .086** -.056 -3.491 .001 
(Constant)   4.203   

Poznámka: ** znamená p < .01; *** znamená p < .001. Stratégia vyhýbania sa 
nadobúda hodnoty 1 až 6: vysoká hodnota indikuje silnú mieru konštruktu 
a nízka hodnota indikuje slabú mieru konštruktu. Neuroticizmus a prívetivosť 
nadobúdajú hodnoty 0 až 4: vysoká hodnota indikuje silnú mieru konštruktu 
a nízka hodnota indikuje slabú mieru konštruktu.    
  
            V prípade stratégie vyhýbania sa, ktorá vo výskume vystupovala ako 
závislá premenná, bolo viacnásobnou hierarchickou lineárnou regresiou 
pomocou metódy stepwise zistené, že z testovaných prediktorov sú 
signifikantné tri, konkrétne vek, neuroticizmus a prívetivosť. Spoločne 
vysvetľujú 41 % variancie stratégie vyhýbania sa. Vek je signifikantný a po 
zakomponovaní do celkového regresného modelu samostatne vysvetľuje len 2 
% variancie stratégie vyhýbania sa. Čím je mladší jednotlivec (b = -.027), tým 
viac používa stratégiu vyhýbania sa. Neuroticizmus samostatne vysvetľuje 30 
% variancie. Čím vyššiu mieru neuroticizmu (b = .079) respondent má, tým viac 
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si vyberá stratégiu vyhnutia sa. Prívetivosť samostatne vysvetľuje 9 % 
variancie. Čím nižšiu mieru prívetivosti (b = -.056) respondent má, tým viac 
využíva stratégiu vyhnutia sa. Z osobnostných charakteristík sa ako významné 
faktory, ktoré majú vplyv na výber stratégie vyhnutia sa preukázali 
neuroticizmus a prívetivosť. Zvyšné osobnostné charakteristiky sa nepreukázali 
ako významné prediktory k stratégii vyhýbania sa.  
 
Tabuľka 5 Regresné modely pre rod, vek, vzdelanie, bydlisko, neuroticizmus, 

extraverziu, otvorenosť, prívetivosť a svedomitosť ako  
prediktory a stratégia hľadania sociálnej opory ako kritérium 
(akceptované modely; p < .05) 

Prediktory R R² - change b  T               p 
Hľadanie sociálnej  
podpory (Ftotal (2, 86) = 3,560; p < .033) 

  

Vzdelanie .237 .056* -.027  -2.917   .039    
Neurotizmus .277 .020 .079  3.857    .175 
(Constant)   4.203    

Poznámka: * znamená p < .05; ** znamená p < .01; *** znamená p < .001. 
Stratégia hľadania sociálnej podpory nadobúda hodnoty 1 až 6: vysoká hodnota 
indikuje silnú mieru konštruktu a nízka hodnota indikuje slabú mieru 
konštruktu. Neuroticizmus nadobúda hodnoty 0 až 4: vysoká hodnota indikuje 
silnú mieru konštruktu a nízka hodnota indikuje slabú mieru konštruktu. Pre 
vzdelanie platí: 1 – stredoškolské, 2 – vysokoškolské.  
  
            V prípade stratégie hľadania sociálnej opory, ktorá v tomto výskume 
vystupovala ako závislá premenná, bolo viacnásobnou hierarchickou lineárnou 
regresiou pomocou metódy stepwise zistené, že z testovaných prediktorov sú 
signifikantné dva, konkrétne vzdelanie a neuroticizmus. Spoločne vysvetľujú 8 
% variancie závislej premennej. Vzdelanie samostatne vysvetľuje necelých 6 % 
variancie stratégie hľadania sociálnej podpory. Čím nižšie vzdelanie (b = -.027) 
jednotlivec má, tým viac využíva stratégiu hľadania sociálnej podpory. Efekt 
neuroticizmu je pri kontrole premenných tak malý, že je síce signifikantný, ale 
po zakomponovaní do celkového regresného modelu samostatne vysvetľuje len 
2 % variancie stratégie hľadania sociálnej podpory. Čím vyššia miera 
neuroticizmu (b = .079) sa u respondenta vyskytuje, tým viac siaha po výbere 
stratégie hľadania sociálnej podpory. Ostatné osobnostné charakteristiky sa 
nepreukázali ako významné prediktory stratégie hľadania sociálnej podpory.  
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Tabuľka 6 Regresné modely pre rod, vek, vzdelanie, bydlisko, neuroticizmus, 
extraverziu, otvorenosť, prívetivosť a svedomitosť ako prediktory 
a stratégia orientovaná na samostatné riešenie ako kritérium 
(akceptované modely; p < .05)  

 Prediktory R R² - change b T p 
Samostatné riešenie (Ftotal (9, 79) = 1,485; p .= .168)  
Rod .171 .029 -.102 -.519 .605 
Vek .175 .002 .009 1.135 .260 
Vzdelanie .177 .000 -.018 -.098 .922 
Bydlisko .176 .000 -.033 -.183 .855 
Neurotizmus .380 .000 -.004 -.202 .841 
Extraverzia .380 .000 .001 .084 .933 
Otvorenosť .380 .013 .019 1.102 .274 
Prívetivosť .362 .024 .018 1.291 .200 
Svedomitosť .327 .076 .026 1.555 .124 
(Constant)   2.655   

Poznámka: Stratégia orientovaná na samostatné riešenie nadobúda hodnoty 1 až 
6: vysoká hodnota indikuje silnú mieru konštruktu a nízka hodnota indikuje 
slabú mieru konštruktu. Neurotizmus, extraverzia, otvorenosť, prívetivosť a 
svedomitosť nadobúdajú hodnoty 0 až 4: vysoká hodnota indikuje silnú mieru 
konštruktu a nízka hodnota indikuje slabú mieru konštruktu. Pre rod platí: 0 – 
žena, 1 – muž. Pre vzdelanie platí: 1 – stredoškolské, 2 – vysokoškolské. Pre 
bydlisko platí: 1 – dedina, 2 – mesto.  
 
            V prípade stratégie orientovanej na samostatné riešenie, ktorá vo 
výskume vystupovala ako závislá premenná, bolo viacnásobnou hierarchickou 
lineárnou regresiou pomocou metódy stepwise zistené, že z testovaných 
prediktorov nie je ani jeden signifikantný. Neuroticizmus nadobúda hladinu 
významnosti .841, extraverzia .933, otvorenosť .274, prívetivosť .200 
a svedomitosť nadobúda hladinu významnosti .124. Hypotézu považujeme za 
nepotvrdenú. Osobnostné charakteristiky sa neukázali ako významný faktor, 
ktorý vplýva na výber stratégie orientovanej na samostatné riešenie 
u nezamestnaných. 
 
3. Diskusia 

Zaujímala nás analýza vzťahu medzi osobnostnými charakteristikami 
reprezentovanými v tomto výskume Päť faktorovým modelom osobnosti, teda 
neuroticizmom, extraverziou, prívetivosťou, svedomitosťou a otvorenosťou 
voči skúsenosti a stratégiami zvládania prezentovanými vyhýbaním sa, 
sociálnou oporou a samostatným riešením v nezamestnanosti.  

Neuroticizmus, konkrétne, čím vyššia miera neuroticizmu sa 
u nezamestnaného vyskytuje, tým viac siaha po stratégii vyhýbania sa v tejto 
náročnej životnej situácii. Výskumy Blatného, Kohoutka a Janušovej (2002) 
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a tiež Van Hooveho a Lootensa (2013) ukazujú, že respondenti, ktorí majú 
vyššie skóre v dimenzii neuroticizmu majú aj vyššiu orientáciu na únik 
a vyhýbanie sa. Rovnako Leandrov a Castilov (2010) potvrdzuje, že 
neuroticizmus predpovedá stratégie zamerané na emócie, ako sú únik, 
vyhýbanie sa a hostilné reakcie. Neuroticizmus sa spájal s hľadaním rozptýlenia 
pri záťažovej situácii vo výskume od Carvera a Connor-Smitha (2010). Uysal 
a Pohlmeier (2011) zistili, že uchádzači o zamestnanie, ktorí boli menej 
neurotickí a viac extravertovaní boli častejšie odporúčaní k vykonávaniu práce. 
Prvá časť hypotézy 1, že neuroticizmus bude v pozitívnom vzťahu ku stratégii 
vyhýbania sa u nezamestnaných bola potvrdená. Druhá časť hypotézy 1, že 
extraverzia, svedomitosť, otvorenosť voči skúsenosti a prívetivosť budú 
v negatívnom vzťahu ku stratégii vyhýbania sa u nezamestnaných bola 
potvrdená len čiastočne. Ukázal sa významný negatívny vzťah medzi 
prívetivosťou a stratégiou vyhýbania sa. Bolo zistené, že čím nižšiu mieru 
prívetivosti respondent má, tým viac využíva stratégiu vyhnutia sa. Môžeme 
teda skonštatovať, že v tomto výskume bol potvrdený neuroticizmus ako 
osobnostná charakteristika ku stratégii vyhýbania sa a prívetivosť ku stratégii 
vyhýbania sa u nezamestnaných. Ako signifikantný sa ukázal ešte vek 
a potvrdilo sa, že čím mladší jedinec, tým viac používa zvládaciu stratégiu 
vyhýbanie sa.  

Predpoklad, že svedomitosť bude v negatívnom vzťahu ku stratégii 
sociálnej opory u nezamestnaných sa nepotvrdil, teda prvá časť hypotézy 2 sa 
nepotvrdila. V druhej časti hypotézy 2 sme predpokladali, že extraverzia, 
otvorenosť, prívetivosť a neuroticizmus budú v pozitívnom vzťahu ku stratégii 
hľadania sociálnej opory u nezamestnaných. Osobnostné charakteristiky 
extraverzia, otvorenosť a prívetivosť sa neukázali ako signifikantné ku stratégii 
sociálnej opory, neuroticizmus sa ukázal ako prediktor, ale v regresnom modeli 
vysvetlil len 2% stratégie sociálnej opory. Druhá časť hypotézy 2 bola potvrdená 
len čiastočne. Vzdelanie sa ukázalo ako prediktor k sociálnej opore a vysvetlilo 
6% variancie stratégie hľadania sociálnej opory. Konkrétne, čím nižšie 
vzdelanie nezamestnaný jednotlivec má, tým viac využíva stratégiu hľadania 
sociálnej opory. Afshar et al. (2015) vo výskume zameranom na osobnostné 
charakteristiky a stratégie zvládania potvrdili aj otvorenosť ako signifikantnú vo 
vzťahu ku sociálnej opore. Connor-Smith a Flachsbart (2007) potvrdzujú, že 
neurotizmus a extraverzia predikujú hľadanie sociálnej opory. Vo výskume 
Penley a Tomaka (2002) sa preukázal pozitívny vzťah medzi prívetivosťou 
a hľadaním sociálnej podpory. 

Kým prvá a druhá hypotéza sa v tomto výskume čiastočne potvrdili, 
tretia hypotéza o tom že neuroticizmus bude v negatívnom vzťahu ku stratégii 
samostatné riešenie a extraverzia, otvorenosť, svedomitosť a prívetivosť budú 
v pozitívnom vzťahu ku stratégii samostatné riešenie sa nepotvrdila. 
Nezamestnaní nevyužívajú stratégiu riešenia problémov signifikantne. Pritom 
Connor-Smith a Flachsbart (2007) a tiež Grant a Langan-Fox (2006) vo svojich 
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Tabuľka 6 Regresné modely pre rod, vek, vzdelanie, bydlisko, neuroticizmus, 
extraverziu, otvorenosť, prívetivosť a svedomitosť ako prediktory 
a stratégia orientovaná na samostatné riešenie ako kritérium 
(akceptované modely; p < .05)  

 Prediktory R R² - change b T p 
Samostatné riešenie (Ftotal (9, 79) = 1,485; p .= .168)  
Rod .171 .029 -.102 -.519 .605 
Vek .175 .002 .009 1.135 .260 
Vzdelanie .177 .000 -.018 -.098 .922 
Bydlisko .176 .000 -.033 -.183 .855 
Neurotizmus .380 .000 -.004 -.202 .841 
Extraverzia .380 .000 .001 .084 .933 
Otvorenosť .380 .013 .019 1.102 .274 
Prívetivosť .362 .024 .018 1.291 .200 
Svedomitosť .327 .076 .026 1.555 .124 
(Constant)   2.655   

Poznámka: Stratégia orientovaná na samostatné riešenie nadobúda hodnoty 1 až 
6: vysoká hodnota indikuje silnú mieru konštruktu a nízka hodnota indikuje 
slabú mieru konštruktu. Neurotizmus, extraverzia, otvorenosť, prívetivosť a 
svedomitosť nadobúdajú hodnoty 0 až 4: vysoká hodnota indikuje silnú mieru 
konštruktu a nízka hodnota indikuje slabú mieru konštruktu. Pre rod platí: 0 – 
žena, 1 – muž. Pre vzdelanie platí: 1 – stredoškolské, 2 – vysokoškolské. Pre 
bydlisko platí: 1 – dedina, 2 – mesto.  
 
            V prípade stratégie orientovanej na samostatné riešenie, ktorá vo 
výskume vystupovala ako závislá premenná, bolo viacnásobnou hierarchickou 
lineárnou regresiou pomocou metódy stepwise zistené, že z testovaných 
prediktorov nie je ani jeden signifikantný. Neuroticizmus nadobúda hladinu 
významnosti .841, extraverzia .933, otvorenosť .274, prívetivosť .200 
a svedomitosť nadobúda hladinu významnosti .124. Hypotézu považujeme za 
nepotvrdenú. Osobnostné charakteristiky sa neukázali ako významný faktor, 
ktorý vplýva na výber stratégie orientovanej na samostatné riešenie 
u nezamestnaných. 
 
3. Diskusia 

Zaujímala nás analýza vzťahu medzi osobnostnými charakteristikami 
reprezentovanými v tomto výskume Päť faktorovým modelom osobnosti, teda 
neuroticizmom, extraverziou, prívetivosťou, svedomitosťou a otvorenosťou 
voči skúsenosti a stratégiami zvládania prezentovanými vyhýbaním sa, 
sociálnou oporou a samostatným riešením v nezamestnanosti.  

Neuroticizmus, konkrétne, čím vyššia miera neuroticizmu sa 
u nezamestnaného vyskytuje, tým viac siaha po stratégii vyhýbania sa v tejto 
náročnej životnej situácii. Výskumy Blatného, Kohoutka a Janušovej (2002) 
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a tiež Van Hooveho a Lootensa (2013) ukazujú, že respondenti, ktorí majú 
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vysvetlil len 2% stratégie sociálnej opory. Druhá časť hypotézy 2 bola potvrdená 
len čiastočne. Vzdelanie sa ukázalo ako prediktor k sociálnej opore a vysvetlilo 
6% variancie stratégie hľadania sociálnej opory. Konkrétne, čím nižšie 
vzdelanie nezamestnaný jednotlivec má, tým viac využíva stratégiu hľadania 
sociálnej opory. Afshar et al. (2015) vo výskume zameranom na osobnostné 
charakteristiky a stratégie zvládania potvrdili aj otvorenosť ako signifikantnú vo 
vzťahu ku sociálnej opore. Connor-Smith a Flachsbart (2007) potvrdzujú, že 
neurotizmus a extraverzia predikujú hľadanie sociálnej opory. Vo výskume 
Penley a Tomaka (2002) sa preukázal pozitívny vzťah medzi prívetivosťou 
a hľadaním sociálnej podpory. 

Kým prvá a druhá hypotéza sa v tomto výskume čiastočne potvrdili, 
tretia hypotéza o tom že neuroticizmus bude v negatívnom vzťahu ku stratégii 
samostatné riešenie a extraverzia, otvorenosť, svedomitosť a prívetivosť budú 
v pozitívnom vzťahu ku stratégii samostatné riešenie sa nepotvrdila. 
Nezamestnaní nevyužívajú stratégiu riešenia problémov signifikantne. Pritom 
Connor-Smith a Flachsbart (2007) a tiež Grant a Langan-Fox (2006) vo svojich 
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výskumov preukázali pozitívny vzťah medzi extraverziou, svedomitosťou 
a výberom stratégie zameranej na riešenie. Penley a Tomaka (2002) skúmali 
taktiež osobnostné charakteristiky a stratégie zvládania a zistili, že otvorenosť 
je pozitívne spojená so stratégiou zameranou na problém, rovnako ako 
prívetivosť a svedomitosť. 

Nutné je uviesť, že závery tohto výskumu by bolo nutné overiť na väčšej 
a reprezentatívnejšej vzorke. Interná validita tohto výskumu mohla byť 
ohrozená nedostatočným počtom respondentov, nerovnomernosťou rozloženia 
výskumného súboru, úlohu mohlo zohrať zaradenie len stredoškolsky 
a vysokoškolsky vzdelaných respondentov.  
 
Záver  
          Analýza vzťahov medzi osobnostnými charakteristikami Päť faktorového 
modelu osobnosti a stratégiami zvládania u nezamestnaných bola predmetom 
tohto výskumu. Konkrétne šlo o štatisticky významné zisťovanie vzťahov 
medzi neuroticizmom, extraverziou, otvorenosťou voči skúsenosti, 
prívetivosťou a svedomitosťou a vyhýbaním, sociálnou oporou a samostatným 
riešením. Môžeme skonštatovať, že v tomto výskume existuje významný 
pozitívny vzťah medzi neuroticizmom a stratégiou vyhýbania sa a významný 
negatívny vzťah medzi prívetivosťou a touto stratégiou. Nezamestnaný, ktorý 
má vyššie skóre v neuroticizme a nízke skóre v dimenzii prívetivosť častejšie 
využíva stratégiu úniku. Zvyšné osobnostné charakteristiky sa nepreukázali ako 
významné prediktory tejto stratégie. V stratégii vyhľadávania sociálnej opory sa 
ako významný ukázal len neuroticizmus, ostatné osobnostné charakteristiky 
nepreukázali významné vzťahy voči tejto stratégii. Posledná stratégia, orientácia 
na samostatné riešenie nepreukázala žiadny štatisticky významný vzťah 
k osobnostným charakteristikám nezamestnaných. Stratégiu riešenia problémov 
nevyužívajú signifikantne, pretože by ich zrejme doviedla k riešeniu ich 
nezamestnanosti. Čiastočne signifikantne teda využívajú stratégiu vyhýbania sa 
a stratégiu sociálnej opory. Zo sociodemografických premenných sa ukázali ako 
signifikantné vek a vzdelanie ku stratégiám zvládania nezamestnanosti.  
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Manažment v sektore vzdelávania – včera a dnes? 
 
Education Sector Management – Now and Before? 
 
Ivana Butoracová Šindleryová, Martin Halmo 
 
Abstract  
The millenium period is defined by multiple changes in the education sphere which are 
directly related to both the economic and political transformation of the Slovak national 
economy. The most common indicator to all changes performed is an essential need of 
the strategic management implementation into the internal education structures of all 
organizations. The entry of the private sector into the education market also leads, 
among other things, to the increase in the demands for public school management in 
terms of its stabilization and competitiveness in an open and dynamically developing 
market. The presented study discusses the content and structure of the need for changes 
arising from the management of the public schools since the main political change in 
1989. 
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Úvod  

Vzdelávacie inštitúcie patria nesporne k dominantným aktérom 
modelovania verejného života. Škola ako taká, už v jej historickom kontexte 
a význame, cielene pripravuje deti a mládež pre úspešnú existenciu v dnes silno 
trhovej konkurenčnej spoločnosti, zároveň poskytuje priestor pre rozvoj 
kritického myslenia, osvojenie si sebadisciplíny a morálnych hodnôt, učí 
mladého človeka vidieť, vnímať a bádať, neustále pozorovať a premýšľať. 
Škola tretieho tisícročia predstavuje organizačný kolos charakteristický zmenou 
jej vnútorných štruktúr, legislatívneho riadenia sektora, v ktorom pôsobí, 
a v neposlednom rade vyžaduje modernizáciu aj v oblasti jej riadenia 
a funkčného smerovania (Walterová, 2005). Sféra vzdelávania sa stáva 
atraktívnou pre cielené investovanie najmä z dôvodu plnej podpory Európskej 
únie pre oblasť vzdelávania, učenia sa a rozvoja ľudských zdrojov. Prirodzene 
sa na druhej strane stáva i stredobodom pozornosti médií, kritiky verejnosti, 
stojí pod drobnohľadom.  

Organizácie verejného sektora a rovnako verejné školy sú často 
kritizované poukazujúc na nedostatočnú kvalitu realizovaných procesov, nízku 
transparentnosť, pomalý vývoj nezodpovedajúci dynamike prostredia (napr. 
v oblasti informačných technológií), akúsi stagnáciu v dobe minulej a konvencii 
myslenia typickej pre predchádzajúce storočie a podobne. Je zrejmé, že i keď 
v poslednej dekáde došlo k realizácii postupných systémových zmien 
vytvárajúcich optimálnejšie podmienky pre proces formovania kvalitných 
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vzdelávacích inštitúcií, tento sektor i naďalej pociťuje výrazné nedostatky 
v oblasti manažmentu. 

Autori sa dlhodobo venujú problematike vzdelávania v zmysle  riadenia 
a strategického smerovania verejných vzdelávacích inštitúcií primárne 
v porovnaní so súkromnou sférou. Cieľom štúdie je priniesť analytický pohľad 
na základné problémy javiace sa ako kľúčové bariéry pri nastavení efektívneho 
manažérskeho systému vo verejných školách. Prirodzene vzhľadom na 
limitovaný rozsah príspevku ako i charakter vedeckej konferencie nie je možné 
pokryť celú potenciálnu oblasť skúmania, avšak rámcovo je poskytnutý náhľad 
do dielčích oblastí problematiky vo vstupnej fáze všetkých s efektívnym 
manažmentom súvisiacich procesov realizovaných v organizácii. V predmetnej 
štúdii sú prezentované už publikované i najnovšie parciálne výsledky 
aktuálneho skúmania autorov ako i komparácia s pohľadom odbornej 
verejnosti, pričom ako modelové organizácie v jednotlivých prípadových 
štúdiách autori prezentujú vybrané stredné školy Slovenskej republiky. 

 
1. Vzdelávacia inštitúcia a manažment – veľký otáznik? 

Školský manažment je charakterizovaný ako element systému kvality 
školy. Požiadavky na optimálny manažment školy sú rôzne, odlišujú sa 
v závislosti od typu školy, jej rámcového zamerania na niektoré časti 
pedagogického procesu či jej organizačného modelu (Paulová, 2009). Potreba 
zvyšovať úroveň riadenia škôl a profesionalitu školských manažérov je 
zakomponovaná do Programového vyhlásenia vlády SR a uvádza sa medzi 
cieľmi všetkých realizovaných či pripravovaných reforiem školstva v SR 
(www.skolskyportal.sk). Stále naliehavejšie v súčasnosti rezonujú pojmy ako 
právna subjektivita škôl, konkurencia, dopyt a ponuka po vzdelávacích 
službách, propagácia, formy riadenia a pod., čo má zásadný vplyv na zvyšovanie 
kvality výstupov edukácie. Tá je dosiahnuteľná iba vďaka komplexnosti dobre 
fungujúcich edukačných, ekonomických, marketingových, personálnych a 
právnych subsystémov. (Halmo, 2017) Pri realizácii tejto úlohy ostali značné 
rezervy, a to najmä v oblasti teoretického rozpracúvania tejto problematiky, jej 
uplatňovania v procese riadenia škôl a v oblasti prípravy školských manažérov. 
V Slovenskej republike prakticky neexistuje pracovisko, ktoré by bolo 
akreditované na prípravu školských manažérov na akademickej pôde ako je 
tomu v zahraničí, napríklad v Českej republike, Švajčiarsku, Španielsku a inde. 
Tendencie kreovať ho pre študijný program školský manažment na vysokých 
školách ekonomického zamerania, akcentujúcich procesy ekonomické, 
marketingové, právne a informatické, ktoré pre manažéra školy plnia funkcie 
predpokladové, nemôžu zabezpečiť dostatočnú funkčnosť z hľadiska prípravy 
školských manažérov. V ich činnosti dominuje riadenie účelovej funkcie školy, 
funkcie výchovno-vzdelávacej (Butoracová Šindleryová - Butorac, 2006). 

Školský manažment a príprava naň musí vychádzať z novej funkcie 
školy, nie úzko didakticky orientovanej len na odovzdávanie poznatkov, ale 
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školy, ktorá plní širšie ponímanú spoločenskú funkciu, nezanedbáva ani aspekt 
personálny, ani sociálny, ani kultúrny a ekonomický, ani interakčný 
a komunikačný a pritom uplatňuje humánny prístup k žiakom. Funkciu takejto 
školy v dnešnom stredoškolskom prostredí napĺňajú predovšetkým školy 
súkromné. Požiadavky na „novú školu“ sú predmetom rozpracúvania 
profilovaných osobností zaoberajúcich sa touto tematikou. Podľa Butoracovej 
Šindleryovej (2010) za hlavné znaky dobrej školy odborná verejnosť na úrovni 
európskeho štandardu považuje jasné vzdelávacie ciele, silné pozitívne vedenie 
školy s dobrým usmerňovaním vyučovania, vysoké očakávania výsledkov 
žiakov, kontrolu pokroku žiakov pri učení, akcent na ich odmeňovanie 
a stimulovanie, uplatňovanie zodpovednosti žiakov za ich vlastné učenie 
a spoluúčasť na živote školy, uplatňovanie pozitívnej učebnej klímy, 
uplatňovanie konsenzu pri zabezpečovaní spoločných cieľov školy, vytváranie 
dostatočných študijných príležitosti, zapájanie rodičov a verejnosti do 
spolupráce so školou, komunikáciu smerom von ale i dovnútra, a pod. Viacerí 
slovenskí i českí autori (Pisoňová, Obdržálek, Uhereková, Eger, Nezvalová, ..) 
tvrdia, že ak má školský manažment prispievať k plneniu naznačených funkcií 
novej školy, je potrebné identifikovať jeho postavenie v systéme školstva ako aj 
definovať vedenie školy, teda jej realizačno-pedagogický tím ako tím 
manažérsky, a teda tím strategicky mysliaci a akceptujúci potreby a výzvy 
modernej, neustále sa meniacej doby. 
 
1.1 Deskripcia osobnosti manažéra – predpoklad pre výkon pozície 

riaditeľa školy 
Zakladatelia teórie medziľudských vzťahov, medzi ktorých patrí aj 

Elton Mayo, chápali organizáciu ako sociálny systém zahŕňajúci jednotlivcov, 
neformálne skupiny, medziľudské vzťahy, ako aj formálnu štruktúru. Vďaka 
nim sa do organizácie dostal ľudský prvok. I napriek ostrej kritike tejto teórie 
v zmysle jej využiteľnosti pre dnešnú dobu zostáva neustále diskutovaným 
fenoménom v teórii riadenia organizácie založenej na práci s ľudským 
potenciálom a človekom ako takým od polovice minulého storočia 
(www.toolshero.com). Názory behavioristov v zmysle ekonomického riadenia 
organizácií (Vimrová, 2015) majú význam i pre manažovanie vzdelávacích 
inštitúcií, a to vzhľadom na kľúčové znaky definujúce riadiaceho pracovníka, 
z ktorých teória vychádza: 
 každý riadiaci pracovník by mal vzdelávaciu organizáciu chápať nielen ako 

ekonomický, ale najmä sociálny systém, 
 mal by si uvedomiť, že jednotlivca stimulujú nielen ekonomické stimuly, 

ale aj rôzne sociálne a psychologické faktory, 
 mal by vedieť, že produktivita práce pracovníkov vzdelávacej inštitúcie 

súvisí s ich spokojnosťou pri čom platí, že ich zvýšené uspokojenie vedie 
k zvyšovaniu efektívnosti práce, 
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 riadiaci pracovník musí brať do úvahy, že dôležitá úloha v organizácii patrí 
neformálnym skupinám, pretože majú dôležitú úlohu pri určovaní postojov 
a výkonov jednotlivcov, 

 pri vedení ľudí je potrebné, aby uplatňoval skôr demokratický ako 
autoritatívny štýl, 

 riadenie vyžaduje, aby vedúci pracovníci boli nielen odborne spôsobilí, ale 
aby disponovali aj sociálnou schopnosťou komunikovať a dohodnúť sa 
s ľuďmi,  

 ďalšou požiadavkou je vytvorenie efektívnych komunikačných kanálov, 
ktoré umožňujú výmenu informácií a ďalšie. 

Nové pohľady na manažment škôl menia rolu riaditeľa školy, a to 
z administratívneho správcu na podporovateľa vývinu školy, jej zmien 
a inovácií, na propagátora myšlienky rozvoja školy a rozvoja osobností, ktoré 
v nej pôsobia, na garanta uplatňovania autonómie školy, implementátora vízií 
školy a napĺňania jej strategických cieľov, na partnera učiteľov, rodičov, 
sprostredkovateľa služieb školy, ale i na podnikateľa, marketingového 
pracovníka, mediátora a človeka schopného úspešne komunikovať so 
zástupcami územnej samosprávy a s okolím školy vôbec.  

Tu sa však dostávame k samotnému problému vôbec personálneho 
obsadenia pozície riaditeľa školy. Požiadavky a nároky kladené na manažérske 
zručnosti, psychologické či osobnostné predpoklady, schopnosti logického 
myslenie či intuitívneho konania nie sú predmetom záujmu riadiacich orgánov. 
Výberové konania sú definované na základe kvalifikačných predpokladov 
a osobitých predpokladov na výkon funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 
245/2008 Z.z. a zákona č. 317/2009 Z.z. Ilustračným príkladom je podklad pre 
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa strednej školy – Obchodnej 
akadémie zverejnený aktuálne na školskom portáli: 

 

 
Obrázok 1 Výberové konanie na miesto riaditeľa strednej školy 

Zdroj: MV SR, 2018 
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 riadiaci pracovník musí brať do úvahy, že dôležitá úloha v organizácii patrí 
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Obrázok 1 Výberové konanie na miesto riaditeľa strednej školy 

Zdroj: MV SR, 2018 
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Je nutné si uvedomiť, že prešlo temer tridsať rokov od transformácie 
ekonomiky a teda aj systému školstva ako takého, avšak dodnes bezvýhradne 
akceptujeme pozostatky predošlého systému riadenia v mnohých ohľadoch. 
V rámci výberových konaní do popredia legislatíva stavia vzdelanie, 
kvalifikačný predpoklad, stále sa uvažuje o riaditeľovi školy v prvom rade ako 
o pedagógovi a tento prístup je striktne fixovaný i na existujúci školský zákon, 
ktorý i napriek mnohým novelizáciám túto oblasť v zmysle potreby zmien 
nezohľadňuje.   

 
1.2  Riaditeľ školy – môže sa „učiteľ“ stať „manažérom“? 

Nielen teória manažmentu, ale i prax, deklaruje vzhľadom na charakter 
prostredia a silnú konkurenciu potrebu vodcovských schopností, tímovej práce, 
komunikácie, iniciatívy, dôslednosti, schopnosť stanovenia priorít a zamerania 
sa na inovácie, kreativitu, riešenie problémov, atď. Znalosť cudzích jazykov, 
komunikačné zručnosti či ďalšie predpoklady zohľadnené nie sú. Návrhy 
koncepcie rozvoja školy sú neraz formálne dokumenty bez vlastnej 
improvizácie alebo snahy o strategické plánovanie či víziu, a to z vlastnej 
skúsenosti možno tvrdiť neraz i kvôli nedostatku vedomostí o riadení ako takom 
u potenciálneho uchádzača o dané pracovné miesto. Paradoxom je, že zákon č. 
317/2009 Z.z. nevenuje zvláštnu pozornosť ani vzdelávaniu novoprijatých 
pracovníkov – manažérov v oblasti manažérskej praxe a zdatností viažucich sa 
k výkonu funkcie. Funkčné vzdelávanie, teda vzdelávanie vedúcich 
pedagogických pracovníkov, inak povedané riaditeľov a zástupcov riaditeľov 
škôl, ktoré je nevyhnutné pre výkon funkcie, sa realizuje pod rezortom 
Ministerstva školstva, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, pričom 
kľúčovými poskytovateľmi tohto vzdelávania sú Metodicko-pedagogické 
centrá a univerzitné pracoviská prevažne v rámci fakúlt pedagogického 
zamerania. Pre názornú ilustráciu modelové príklady vzdelávacích modulov 
aktuálne poskytovaných v rámci daných organizácií sú zachytené na obrázkoch 
č. 2 a 3. 

 

 
Obrázok 2 Profesionalizácia práce „riaditeľa“ (MPC) 

Zdroj: MPC, 2017 
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Vzdelávacie programy realizované metodicko-pedagogickým centrom 
sú bezplatné, avšak časová doba realizácie vzdelávania je pre porovnanie 
u MPC 360 minút, u univerzity 140 hodín v prezenčnej i dištančnej forme. 
Obsah vzdelávacieho programu je v skrátenej verzii prezentovaný na 
obrázkoch. Je nutné si uvedomiť, že ani v jednom prípade sa nerozlišuje 
typológia či rôznorodosť účastníkov vzdelávania v závislosti od typu riadenej 
inštitúcie, charakteru pracoviska, organizačnej štruktúry a podobne. Je 
paradoxom dnešnej doby, že so spotrebiteľom 21. storočia sa zaobchádza 
identicky ako so spotrebiteľom 20. storočia v tridsaťročnom časovom odstupe.  

 

 
Obrázok 3 Funkčné vzdelávanie (UNI BA) 

Zdroj: UNIBA, 2018 
 

Toľko prezentovaný úspešný prechod k spoločnosti založenej na 
vedomostiach musí nevyhnutne sprevádzať i príklon k celoživotnému 
vzdelávaniu sa, pričom podstatná je úloha jednotlivca a vlastná iniciatíva pre 
jeho učenie sa v tomto procese. V kontexte tejto vízie si však je nutné uvedomiť, 
že na Slovensku sa absolútne nemení u riaditeľa školy či už miera demokracie 
alebo sloboda rozhodovania, v popredí nestojí jeho voľba ako dopyt 
spotrebiteľa, tá je i naďalej limitovaná skostnatenými podmienkami 
vonkajšieho prostredia. I s odstupom takmer troch dekád rokov od roku 1989 
a pomerne dlhého dvadsaťročného obdobia od uvedenia konceptu Lisabonskej 
stratégie na základe vlastných skúsenosti môžeme konštatovať, že slovenský 
vzdelávací systém sa jednoducho povedané nachádza v situácii, kedy „školy 
včerajška pripravujú študentov dneška na život v zajtrajšej spoločnosti“ 
(Butoracová Šindleryová, 2015). 
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2. Súkromná škola verzus verejná škola -  v čom sa prístup líši? 
 Rok 1989 sa javí byť zlomovým pre vývoj trhového prostredia 
v Slovenskej republiky vzhľadom na novú a zložitú cestu reformy 
ekonomického, sociálneho, spoločenského i legislatívneho systému. Vstupom 
nových foriem vlastníctva sa i v sektore vzdelávania vytvára priestor pre rast 
konkurencie ako i prejavu ponuky a dopytu, čo v rámci uceleného rokmi 
stabilizovaného a nemenného systému vyvoláva značný chaos 
a dezorganizáciu. Úsilie zriaďovateľov prvých súkromných škôl 
v deväťdesiatych rokoch je spojené s výraznou snahou o potlačenie vízie 
jednotnej školy toľko preferovanej v predošlom režime. Výchova a vzdelávanie 
v intenciách proletárskeho internacionalizmu, spoločného vlastníctva a štátneho 
dirigizmu nenapĺňajú myšlienku modernej demokraticko-liberálnej školy 
založenej na metodike moderného a dynamického manažment-marketingu. 
Súkromné školstvo tak možno povedať otvorilo brány akejsi rivality v rámci 
štátom zriadených a cirkevných škôl, pričom jasne deklarovalo  už dávno 
predtým nevyhnutnú, no do obdobia prelomu tisícročí ignorovanú potrebu 
aplikácie princípov manažmentu do tohto typu organizácií (Čábyová, 2006). 

Moderná škola 21. storočia sa vie predať, dokáže zaujať, prilákať 
zákazníka, dať o sebe vedieť širokej verejnosti, dokáže sa marketingovo 
prezentovať a to v kontexte budúcej plánovanej a cielenej strategickej pozície. 
Škola, rovnako ako všetky ostatné trhové subjekty, nevyhnutne potrebuje 
k svojej efektívnej existencii manažment. Súkromné školy na Slovensku patria 
k tým trhovým subjektom, ktoré dokážu pružne a dynamicky reagovať na 
zmeny trhového prostredia. V rámci súkromného školstva je pozícia riaditeľa 
školy nie vždy úplne jasná, keďže v rámci bežných manažérskych funkcií 
dochádza k čiastočnej delegácii právomocí medzi ďalšie subjekty – 
zriaďovateľa, riaditeľa, koordinátora jej činností ako aj PR manažéra. V každom 
ohľade sa jedná o človeka schopného pružne reagovať, predvídať a riešiť. 
Externé prostredie prezentuje viaceré kritické faktory - neustále novelizácie 
zákonov, nepriaznivý vývoj populačnej krivky a migrácie obyvateľstva, 
ekonomické negatívne ukazovatele a pod.  

 

 
Obrázok 4 Novely tzv. „školského zákona“ 

Zdroj: Zákony pre ľudí, 2018 
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Škola, ktorá sa v prvom rade stáva trhovým subjektom závislým od 
ponuky a dopytu na tomto trhu, musí byť schopná predvídať, prispôsobiť sa, 
eliminovať odchýlky, atď. Škola musí byť riadená, manažovaná, neustále 
vedená. Je nutné si uvedomiť diametrálny rozdiel v prvotnej prezentácii sa 
súkromnej a verejnej školy, modelové príklady sú prezentované na obrázkoch 5 
a 6. 

 
Obrázok 5 1. súkromné gymnázium, Bratislava 

Zdroj: 1. súkromné gymnázium v Bratislave, 2018 
 

 
Obrázok 6 Gymnázium Metodova 2, Bratislava 

Zdroj: Gymnázium Metodova, 2018 
 
V rámci kvality manažmentu školy je nutné definovať úlohu školského 

manažmentu ako aktéra pri rozpracovávaní vzťahov školy k jej vzdialenejšiemu 
i bližšiemu okoliu, jeho jednotlivým elementom. Nezanedbateľnou zložkou 
školského manažmentu sa teda stáva osoba respektíve subjekt schopný 
komunikácie s okolím. Za jednu z dominantných úloh školského manažmentu 
možno považovať orientáciu na optimalizáciu vzťahov školy k jej 
zriaďovateľovi a realizátorovi správy škôl, teda k verejnej správe či súkromnej 
osobe, výskum napĺňania potrieb odberateľov služieb školy, teda 
uskutočňovanie prieskumu trhu vzdelávania, na základe ktorého vytvára škola 
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ponuku. Pre pochopenie  významu aplikácie marketingu v rámci vzdelávacích 
inštitúcií je nutné si uvedomiť, že ani jedna škola do obdobia „zlomových 
rokov“ nebola nútená zaoberať sa svojím statusom, imidžom, vnútornou 
kultúrou, etikou či svojou ďalšou činnosťou a cieľmi tejto činnosti v kontexte 
dlhodobého strategického plánovania interného rozvoja systémov kvality. 
Z toho dôvodu, a i kvôli pretrvávajúcej stagnácii pozície riaditeľa školy, je pre 
väčšinu štátom zriadených škôl marketing manažment pojem úplne cudzí, 
možno dokonca konštatovať „nepotrebný“. Tento stav však môže pretrvať len 
do doby, kým konkurencia cirkevných a súkromných škôl nezosilnie natoľko, 
že donúti tieto organizácie  preorientovať sa v rámci vlastných aktivít v zmysle 
ich trhového pôsobenia. Tu sa otvára priestor pre diskusiu týkajúcu sa ďalších 
externých vplyvov v zmysle rovnocennosti zriaďovateľov škôl a podobne, čo 
prinesie nesporne ďalšie zaujímavé zistenia a pohľady do problematiky 
komparácie aktivít verejného a súkromného školstva. 
 
3. Špecifiká školského manažmentu  

Súkromné školy sa javia ako revolučné, akceptovali zmenené 
požiadavky na výchovno-vzdelávací proces a do popredia svojej filozofie práce 
posunuli otázky rešpektovania individuality a slobody jednotlivca kodifikované 
v listine základných ľudských práv, hodnoty humanity a demokracie 
(Butoracová Šindleryová, 2015). Princíp súkromnej liberálnej demokratickej 
školy uplatňujúcej metodiku moderného a dynamického manažmentu školstva 
je v súčasnosti spájaný s revolučným pohybom v oblasti pedagogiky 
a vzdelávania. Súkromná škola je ideálnym prostredím pre implementáciu 
manažmentu do pedagogických procesov. Dlhodobým cieľom zriaďovateľov 
súkromných škôl je vytváranie kvalitných škôl a k tomu zabezpečovanie 
vhodných podmienok pre ich zriadenie. 

Kľúčovým problémom skúmania školského manažmentu je 
rozpracúvanie podstaty a osobitostí školsko-manažérskeho procesu. 
Optimalizácia vzdelávania školských manažérov (riaditeľov škôl) je 
rozpracovaná v rámci viacerých projektov vysokých škôl ako aj vedecko-
výskumných agentúr. Pri riešení problematiky ako aj hľadania východísk je 
vhodné orientovať sa na hlavné problémové oblasti, teda aktívnu prácu 
v školskom manažmente a jej interakciu s víziami a strategickým plánovaním, 
vplyv výkonu školského manažmentu na výkonové parametre školy – výkony 
žiakov, výkony učiteľov, vplyv osobnosti učiteľa na celkový pedagogický 
proces, vplyv nových spoločenských podmienok na školský manažment 
a nároky naň kladené, optimalizáciu sociálnych vzťahov na škole, transformáciu 
školsko-manažérskej činnosti z akcentu na vydávanie pokynov, príkazov, 
inštrukcií smerom na organizovanie tímovej práce, rozvoj inovácií 
a zabezpečovanie štrukturálnych, personálnych a politických perspektív 
správne orientovanej školy, využitie leadershipu na škole a uplatnenie princípu 
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manažmentu ľudských zdrojov, vytváranie optimálnej kultúry školy a identity 
súkromnej školy ako vzdelávacej organizácie. 

Reflexia súčasného stavu riadenia škôl a školských zariadení jasne 
vypovedá o existencii aktuálneho problému odzrkadľujúceho najmä súvislosti 
spojené s riadením škôl a ich právnou subjektivitou. Ako hlavné problémové 
oblasti riadenia škôl možno označiť tie, ktoré sa viažu k manažérskym 
funkciám - plánovaniu, organizovaniu, vedeniu ľudí a kontrole: 
 plány nie sú integrované do komplexného systému riadenia školy, chýbajú 

systematické postupy pri formulovaní a implementácii jednotlivých druhov 
plánov, do tohto procesu nie sú zainteresovaní všetci zamestnanci školy, 
existencia plánov nie je zárukou ich realizácie, plánovací proces sa 
uskutočňuje na základe nedostatku objektívnych informácií a ďalšie, 

 neznalosť charakteristík organizačných štruktúr, ich výhod a nevýhod pre 
školskú organizáciu, nedostatky v uplatňovaní časového manažmentu, 
nedostatočná koordinácia činností v smere plnenia plánov školy, 
nejednoznačné určenie právomocí a zodpovednosti, nedostatky v tvorbe 
vnútorných organizačných noriem a ďalšie, 

 ignorovanie princípov personálneho manažmentu pri výbere riadiacich a 
ostatných zamestnancov škôl, neznalosť motivačných teórií a z toho 
vyplývajúci demotivačný efekt niektorých rozhodnutí riaditeľa školy, 
nesprávna komunikácia smerom k verejnosti, neznalosť metód 
marketingovej komunikácie a ďalšie, 

 benevolentný prístup k uskutočňovaniu vnútornej kontroly, nedocenenie 
významu kontroly pre napredovanie školy, voľba nevhodných kritérií, 
nástrojov, indikátorov a noriem pri uskutočňovaní autoevaluácie školy, 
nedostatočný systém  vonkajšej kontroly, ako aj implementácie európskych 
štandardov kvality do školskej riadiacej praxe a ďalšie. 

 
Záver  

Školy Slovenskej republiky od roku 1989 skutočnou zmenou prešli. 
Zmenil sa do istej miery obsah učiva, spôsob vzdelávania, zmeny sa udiali aj 
v oblasti vedenia škôl. Zatiaľ čo riaditeľ doposiaľ zabezpečoval predovšetkým 
pedagogické a ideologické ciele, demokracia priniesla do týchto inštitúcií nové 
možnosti plné neprehľadných a koncepčne neujasnených prvotných zmien 
spájaných s viditeľnou snahou o zdokonalenie a skvalitnenie vzdelávacieho 
systému. Paradoxom je, že i v dnešnej dobre je riaditeľ školy vnímaný v prvom 
rade ako pedagóg, nie manažér. Je badať citeľná potreba implementácie 
manažmentu a marketingu do riadenia škôl už v samotnej fáze obsadzovania 
týchto pracovných pozícií. Príprava školských manažérov nie je vnímaná ako 
samostatná profesijná oblasť záujmu, pričom osobitosti školského manažmentu 
sú zrejmé. Je nutné uvedomiť si, že vzdelávanie je v prvom rade produkt, 
poskytovaná služba vytvárajúca ponuku a dopyt na trhu, čím sa realizuje zdravý 
a prirodzený trhový mechanizmus. 
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Dôležitosť holistického prístupu pri práci 
s klientom v územnej samospráve 
 
The importance of a holistic approach when 
working with a client in a local self - government 
 
Lenka Lachytová  
 
Abstract  
The qualitative dimension of social relations is the axiological basis of the quality of 
social services. Quality in social services as services provided in the public interest is 
defined as one of the values which these services are within the European social model 
built on. This thesis specifies a pro-client approach that is based on the holistic concept 
of the client. Attention is also focused on the possibilities of increasing the adaptability 
and professionalisation of local self-government employees in the area of 
communication skills, ability and ascendancy of trust in cooperation of the involved 
subjects and their competencies in the process of service quality progress. 
 
Key words: holistic approach, quaity of service, quality indicators, local self-

government, trust 
 
Úvod  

Príspevok poukazuje na dôležitosť holistického – proklientského  
prístupu o ktorom sa vedú rôzne diskurzy v rôznych súvislostiach a v rozličných 
konotáciách. Špecifikuje indikátory progresu kvality služieb a kvality vzťahu 
medzi prijímateľom a poskytovateľom v územnej samospráve. 

Postupujúca globalizácia sveta prináša nové interakcie v spoločnosti 
a vzájomné vzťahy medzi jednotlivcami, vzťahy medzi jednotlivcom 
a inštitúciou a medzi jednotlivcom a spoločnosťou takto nadobúdajú nových 
rozmerov. V týchto vzťahoch zohráva stále väčšiu rolu fenomén dôvery. 
V prostredí poskytovania sociálnych služieb, nebola dôvera v holistickom 
prístupe doposiaľ extra špecifikovaná, avšak frekvencia jej použitia naznačuje 
syntetizujúci prvok prejavenej dôležitosti pre sociálne vzťahy.  
 
1. Územná samospráva a kvalita služieb 

Kvalita sociálnych služieb ako služieb poskytovaných v územnej 
samospráve rezonuje na Slovensku ako téma viac než desaťročie. Z pôvodných 
teoretických diskusií sa počas tohto obdobia rozvinula do niektorých 
praktických aplikácií rôzneho zamerania. 

Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje 
dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu 
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službu, alebo bezodkladne zabezpečí poskytovanie sociálnej služby, ak je  život 
alebo zdravie fyzickej osoby vážne ohrozené a nemá zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb (Zákon č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách). 

Vymedzenie kvality ako verejného záujmu znamená jej 
inštitucionalizáciu (právne ukotvenie), kedy činnosti a procesy, ktoré sa 
predtým vnímali a vykonávali skôr intuitívne, sa začínajú osobitne 
pomenovávať a vytvárajú osobitný systém, nakoľko v určitej fáze vývoja 
získavajú osobitné spoločenské uznanie. Inštitucionalizácia problematiky 
kvality sociálnych služieb nemá primárne viesť k tomu, aby poskytovateľov 
zaťažila, skôr ich vedie k potrebe zosystemizovať a zdokumentovať vlastnú prax 
podľa terminológie a systematiky zákona a identifikovať niektoré veci, ktoré 
vykonávali doposiaľ často intuitívne (Repková 2015). 

V súčasnosti sa kvalita sociálnych služieb spája s dôležitosťou 
holistického prístupu, na ktorý apelujú aj Národné priority rozvoja sociálnych 
služieb na roky 2015-2020, ktoré jednoznačne presadzujú ľudsko-právny 
rozmer a orientáciu na potreby a preferencie ich prijímateľov. Reflektujú 
aktuálnu situáciu poskytovania sociálnych služieb v Slovenskej republike, 
predovšetkým nedostatok kapacity sociálnych služieb poskytovaných v 
prirodzenom (domácom a komunitnom) prostredí občanov, potrebu 
zabezpečenia udržateľnosti financovania sociálnych služieb a rozvoja ich 
kvality.  

Občania v dôsledku nepriaznivej sociálnej situácie odkázaní na verejné, 
osobitne sociálne služby, si majú právo uplatňovať svoje práva na slobodný a 
nezávislý život s podporou spoločnosti na nediskriminačnom princípe. 
Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd je základným pilierom 
všetkých dokumentov, na ktorých sa zhodlo medzinárodné spoločenstvo štátov 
(Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020). 

Aplikácia kvality do sociálnych služieb sa rozšírila v niekoľkých 
smeroch, ktoré môžeme rozdeliť na: 
1. Kvalita a vhodnosť odborných postupov práce s klientmi a s tým súvisiaca 

kvalita a odborná spôsobilosť personálu. 
2. Kvalita života klienta a dodržiavania jeho základných ľudských práv a 

slobôd. 
3. Kvalita infraštruktúry a environmentu pre zabezpečenie sociálnej služby. 
4. Kvalita riadenia všetkých činností, dokumentovanie výkonov a zaisťovanie 

kontrolovateľnosti a opakovateľnosti kvality. 
O kvalite sa vedú diskusie hlavne v rovine merania v kontexte 

minimálnych štandardov kvality a ich overovania. Centrálnym pojmom je v 
tomto prípade pojem „štandardy kvality“ ako súčasť konceptu optimálnych 
služieb. Ďalšou rovinou je rovina zvyšovania kvality ako špecifickej cesty k 
sústavnému zlepšovaniu sociálnych služieb. Táto úroveň je širším cieľom, 
súvisiacim so snahou organizácie poskytujúcej sociálne služby dospieť k 



Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte  

118 
 

Dôležitosť holistického prístupu pri práci 
s klientom v územnej samospráve 
 
The importance of a holistic approach when 
working with a client in a local self - government 
 
Lenka Lachytová  
 
Abstract  
The qualitative dimension of social relations is the axiological basis of the quality of 
social services. Quality in social services as services provided in the public interest is 
defined as one of the values which these services are within the European social model 
built on. This thesis specifies a pro-client approach that is based on the holistic concept 
of the client. Attention is also focused on the possibilities of increasing the adaptability 
and professionalisation of local self-government employees in the area of 
communication skills, ability and ascendancy of trust in cooperation of the involved 
subjects and their competencies in the process of service quality progress. 
 
Key words: holistic approach, quaity of service, quality indicators, local self-

government, trust 
 
Úvod  

Príspevok poukazuje na dôležitosť holistického – proklientského  
prístupu o ktorom sa vedú rôzne diskurzy v rôznych súvislostiach a v rozličných 
konotáciách. Špecifikuje indikátory progresu kvality služieb a kvality vzťahu 
medzi prijímateľom a poskytovateľom v územnej samospráve. 

Postupujúca globalizácia sveta prináša nové interakcie v spoločnosti 
a vzájomné vzťahy medzi jednotlivcami, vzťahy medzi jednotlivcom 
a inštitúciou a medzi jednotlivcom a spoločnosťou takto nadobúdajú nových 
rozmerov. V týchto vzťahoch zohráva stále väčšiu rolu fenomén dôvery. 
V prostredí poskytovania sociálnych služieb, nebola dôvera v holistickom 
prístupe doposiaľ extra špecifikovaná, avšak frekvencia jej použitia naznačuje 
syntetizujúci prvok prejavenej dôležitosti pre sociálne vzťahy.  
 
1. Územná samospráva a kvalita služieb 

Kvalita sociálnych služieb ako služieb poskytovaných v územnej 
samospráve rezonuje na Slovensku ako téma viac než desaťročie. Z pôvodných 
teoretických diskusií sa počas tohto obdobia rozvinula do niektorých 
praktických aplikácií rôzneho zamerania. 

Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje 
dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu 

Ľudský prvok vo verejnej správe 

119 
 

službu, alebo bezodkladne zabezpečí poskytovanie sociálnej služby, ak je  život 
alebo zdravie fyzickej osoby vážne ohrozené a nemá zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb (Zákon č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách). 

Vymedzenie kvality ako verejného záujmu znamená jej 
inštitucionalizáciu (právne ukotvenie), kedy činnosti a procesy, ktoré sa 
predtým vnímali a vykonávali skôr intuitívne, sa začínajú osobitne 
pomenovávať a vytvárajú osobitný systém, nakoľko v určitej fáze vývoja 
získavajú osobitné spoločenské uznanie. Inštitucionalizácia problematiky 
kvality sociálnych služieb nemá primárne viesť k tomu, aby poskytovateľov 
zaťažila, skôr ich vedie k potrebe zosystemizovať a zdokumentovať vlastnú prax 
podľa terminológie a systematiky zákona a identifikovať niektoré veci, ktoré 
vykonávali doposiaľ často intuitívne (Repková 2015). 

V súčasnosti sa kvalita sociálnych služieb spája s dôležitosťou 
holistického prístupu, na ktorý apelujú aj Národné priority rozvoja sociálnych 
služieb na roky 2015-2020, ktoré jednoznačne presadzujú ľudsko-právny 
rozmer a orientáciu na potreby a preferencie ich prijímateľov. Reflektujú 
aktuálnu situáciu poskytovania sociálnych služieb v Slovenskej republike, 
predovšetkým nedostatok kapacity sociálnych služieb poskytovaných v 
prirodzenom (domácom a komunitnom) prostredí občanov, potrebu 
zabezpečenia udržateľnosti financovania sociálnych služieb a rozvoja ich 
kvality.  

Občania v dôsledku nepriaznivej sociálnej situácie odkázaní na verejné, 
osobitne sociálne služby, si majú právo uplatňovať svoje práva na slobodný a 
nezávislý život s podporou spoločnosti na nediskriminačnom princípe. 
Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd je základným pilierom 
všetkých dokumentov, na ktorých sa zhodlo medzinárodné spoločenstvo štátov 
(Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020). 

Aplikácia kvality do sociálnych služieb sa rozšírila v niekoľkých 
smeroch, ktoré môžeme rozdeliť na: 
1. Kvalita a vhodnosť odborných postupov práce s klientmi a s tým súvisiaca 

kvalita a odborná spôsobilosť personálu. 
2. Kvalita života klienta a dodržiavania jeho základných ľudských práv a 

slobôd. 
3. Kvalita infraštruktúry a environmentu pre zabezpečenie sociálnej služby. 
4. Kvalita riadenia všetkých činností, dokumentovanie výkonov a zaisťovanie 

kontrolovateľnosti a opakovateľnosti kvality. 
O kvalite sa vedú diskusie hlavne v rovine merania v kontexte 

minimálnych štandardov kvality a ich overovania. Centrálnym pojmom je v 
tomto prípade pojem „štandardy kvality“ ako súčasť konceptu optimálnych 
služieb. Ďalšou rovinou je rovina zvyšovania kvality ako špecifickej cesty k 
sústavnému zlepšovaniu sociálnych služieb. Táto úroveň je širším cieľom, 
súvisiacim so snahou organizácie poskytujúcej sociálne služby dospieť k 



Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte  

120 
 

výnimočnému postaveniu v rámci trhu poskytovateľov sociálnych služieb 
(Repková 2015). 

V rámci priorít Stratégie Európa 2020 by mali byť kvalitné verejné 
služby efektívnym spôsobom poskytované občanom v každej fáze ich života 
s víziou inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. 
 
1.1 Starnutie populácie  

Dlhodobé prognózy budúceho vývoja celkového počtu a štruktúry 
obyvateľstva podľa pohlavia a veku poukazujú na to, že podiel starších osôb 
v populácii bude stále narastať.    

Aj keď je starnutie obyvateľstva univerzálny proces, ktorý sa týka resp. 
bude týkať všetkých krajín sveta, zatiaľ existujú veľké rozdiely medzi starnutím 
vo vyspelých krajinách a v rozvojových krajinách. V rozvojových krajinách sa 
proces populačného starnutia len rozbieha, zatiaľ čo vo vyspelých krajinách už 
výrazne pokročil, pričom sa týka všetkých zložiek populácie. Napriek tomu aj 
medzi jednotlivými vyspelými krajinami existujú značné rozdiely v intenzite aj 
časovaní procesu populačného starnutia.  

Starnutie je v určitom rozsahu nezvratné a spoločnosť sa musí pripraviť 
na fungovanie v zmenených podmienkach. Fungovanie spoločnosti je potrebné  
prispôsobiť zvyšujúcemu sa počtu a podielu starších ľudí, ktoré so sebou prináša 
aj závažné ekonomické, sociálne a politické dôsledky. Vysoké náklady na 
starostlivosť a zabezpečenie seniorov na jednej strane a nižšia početnosť 
produktívnej populácie na druhej strane zvyšujú tlak na verejné financie 
(Stratégie aktívneho starnutia 2013). 

Pre starnúcu spoločnosť aj pre samotných seniorov je veľmi dôležité, 
aby seniori prežívali obdobie staroby čo možno najviac aktívne. Aktivity v 
staršom veku prinášajú vyššiu kvalitu života seniorov a pre spoločnosť 
znamenajú úsporu finančných prostriedkov. Koncept aktívneho starnutia 
predstavuje dnes vo vyspelých krajinách dôležitú súčasť vyrovnávania sa s 
procesom starnutia obyvateľstva. Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity 
medzi generáciami 2012 tému aktívneho starnutia na chvíľu spopularizoval a 
posunul diskurz o starších ľuďoch len ako o objektoch ochrany. Aj vďaka 
tomuto roku Slovensko v danom čase vypracovalo Národný program aktívneho 
starnutia na roky 2014-2020. Dokument tiež konštatuje, že podpora aktívneho 
starnutia stojí na princípoch dôstojnosti (ochrana pred zlým zaobchádzaním), 
rovnakého zaobchádzania (zákaz diskriminácie), rodovej rovnosti, nezávislosti 
(právo zotrvať čo najdlhšie v domácom prostredí), princípe sebarealizácie, 
princípe solidarity, subsidiarity (konkrétnu zodpovednosť má prebrať tá úroveň, 
ktorá je na to najlepšie uspôsobená – národná, regionálna, miestna, komunitná, 
rodinná), zamestnanosti a starostlivosti (napr. právo na dostupnú starostlivosť 
a právo opatrujúcich osôb na primeranú sociálnu ochranu a ohodnotenie) 
(Gabrižová 2017). Tento dokument má ambíciu ovplyvňovať verejné politiky 
počas viacerých volebných období. Tým priznáva problematike podpory 
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aktívneho starnutia pozíciu verejného záujmu a trvalej politickej priority, ktorá 
ponúka šancu na kvalitnejší a udržateľný rozvoj pre všetkých ako základnú víziu 
slovenskej spoločnosti. Poslaním dokumentu je vytvoriť podmienky pre 
podporu napĺňania tejto vízie (Národný program aktívneho starnutia na roky 
2014-2020). 

V nadväznosti na demografické starnutie a stále sa zvyšujúci počet 
starších ľudí vyžadujúcich si dlhodobú starostlivosť, budú musieť prejsť 
zmenou politiky aj oblasti sociálnych služieb, respektíve zmenou dlhodobej 
sociálno-zdravotnej starostlivosti. Dlhodobá starostlivosť, vo všeobecnosti 
sociálne služby zamerané na zraniteľné skupiny spoločnosti sa musia stať 
súčasťou verejne poskytovaných služieb a ich adekvátna finančná podpora zo 
strany štátu a samosprávy je nevyhnutná aj na zabezpečenie rovnováhy v 
nárokoch na ostatné systémy sociálnej ochrany (Národné priority rozvoja 
sociálnych služieb na roky 2015-2020).  
 
2. Holistický prístup pri práci s klientom  

Dostupnosť, udržateľnosť a kooperatívne financovanie pri poskytovaní 
sociálnych služieb sú implementované v mnohých národných aj 
medzinárodných dokumentoch ako isté kritéria kvality a reflexia na aktuálne 
požiadavky a súčasné demografické ukazovatele. V súvislosti s kvalitou 
v sociálnych službách sa spája aj kvalita interakcie medzi poskytovateľom 
a prijímateľom služby, pretože situáciu klienta je potrebné zhodnotiť celistvo.  

V rámci komplexnej starostlivosti hovoríme o tvz. holistickom poňatí 
klientovej životnej situácie, v rámci jeho prostredia. Tento prístup vnímame aj 
v Národných prioritách rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020, ktoré 
v rámci ľudsko-právneho rozmeru sa orientujú na potreby a preferencie  
prijímateľov. Holizmus obsahuje biologické, psychologické, sociálne, 
spirituálne a ekonomické hľadisko, zodpovedajúce ľudským potrebám 
súvisiacich so sociálnym fungovaním. V rôznorodosti definícií tohto prístupu 
apeluje aj WHO vo svojom vymedzení kvality života z pohľadu jednotlivých 
hodnotiacich zložiek ako fyzického a psychologického zdravia, úrovni 
nezávislosti, vzťahov so spoločnosťou, prostredím a spiritualitou. Obdobne aj 
V. E. Frankl (1999) sa zaoberal človekom ako celkom. Podľa jeho názoru je 
ľudská povaha trojdimenzionálna a žiadna z dimenzií nemôže zostať 
nepovšimnutá. Podľa daného autora frustrácia fyziologických potrieb spôsobí 
somatické ochorenie, ignorovanie psychologických potrieb spôsobí problémy 
emocionálne a neuspokojovanie noologických potrieb, vedie k problémom 
v samotnom jadre osobnosti, k existenciálnej kríze, k absencii, či strate zmyslu 
života. Pre dobrú prax s klientom v územnej samospráve je potrebné prepojenie 
vyššie uvedených skutočností, ktoré súvisia so saturáciou potrieb. Analýza 
jednotlivých potrieb vychádza z troch zložiek (minulosť, prítomnosť 
a budúcnosť) a predstavuje dôležitú súčasť profesionality v holistickom 
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aktívneho starnutia pozíciu verejného záujmu a trvalej politickej priority, ktorá 
ponúka šancu na kvalitnejší a udržateľný rozvoj pre všetkých ako základnú víziu 
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sociálne služby zamerané na zraniteľné skupiny spoločnosti sa musia stať 
súčasťou verejne poskytovaných služieb a ich adekvátna finančná podpora zo 
strany štátu a samosprávy je nevyhnutná aj na zabezpečenie rovnováhy v 
nárokoch na ostatné systémy sociálnej ochrany (Národné priority rozvoja 
sociálnych služieb na roky 2015-2020).  
 
2. Holistický prístup pri práci s klientom  

Dostupnosť, udržateľnosť a kooperatívne financovanie pri poskytovaní 
sociálnych služieb sú implementované v mnohých národných aj 
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v sociálnych službách sa spája aj kvalita interakcie medzi poskytovateľom 
a prijímateľom služby, pretože situáciu klienta je potrebné zhodnotiť celistvo.  
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v Národných prioritách rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020, ktoré 
v rámci ľudsko-právneho rozmeru sa orientujú na potreby a preferencie  
prijímateľov. Holizmus obsahuje biologické, psychologické, sociálne, 
spirituálne a ekonomické hľadisko, zodpovedajúce ľudským potrebám 
súvisiacich so sociálnym fungovaním. V rôznorodosti definícií tohto prístupu 
apeluje aj WHO vo svojom vymedzení kvality života z pohľadu jednotlivých 
hodnotiacich zložiek ako fyzického a psychologického zdravia, úrovni 
nezávislosti, vzťahov so spoločnosťou, prostredím a spiritualitou. Obdobne aj 
V. E. Frankl (1999) sa zaoberal človekom ako celkom. Podľa jeho názoru je 
ľudská povaha trojdimenzionálna a žiadna z dimenzií nemôže zostať 
nepovšimnutá. Podľa daného autora frustrácia fyziologických potrieb spôsobí 
somatické ochorenie, ignorovanie psychologických potrieb spôsobí problémy 
emocionálne a neuspokojovanie noologických potrieb, vedie k problémom 
v samotnom jadre osobnosti, k existenciálnej kríze, k absencii, či strate zmyslu 
života. Pre dobrú prax s klientom v územnej samospráve je potrebné prepojenie 
vyššie uvedených skutočností, ktoré súvisia so saturáciou potrieb. Analýza 
jednotlivých potrieb vychádza z troch zložiek (minulosť, prítomnosť 
a budúcnosť) a predstavuje dôležitú súčasť profesionality v holistickom 
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prístupe ku klientovi a orientácii na jeho individuálne potreby (Hencelová 
a Cintulová 2010). 
 Holistický prístup má svoje opodstatnenie a poukazujú na to aj 
prieskumy realizované Američanmi z roku 2012 (Older Americans 2012). Tie 
apelujú na kľúčové ukazovatele pohody a podpory mysle, tela a ducha, ktoré 
majú vplyv na celkovú stabilitu človeka. Zistili, že stres spôsobený 
ekonomickými obavami, vplýva na myseľ a ohrozuje fyzické zdravie, 
v dôsledku čoho môže byť človek senzibilnejší na problémy s krvným tlakom. 
Štúdia  publikovaná v roku 2010 v časopise New England Journal of Medicine 
zdôraznila, že zapojenie seniorov do správnych voľnočasových aktivít stimuluje 
mozgové bunky a kognitívne zručnosti zostanú dlhšie neporušené. Táto 
kombinácia znižuje riziko demencie.  

V zahraničí je už niekoľko desiatok rokov rozvinutá celostná/holistická 
starostlivosť s pozitívnymi výsledkami. Hovorí o tom aj progresívna komunita 
The Claiborne v Hattiesburgu v starostlivosti o seniora. Cieľom tejto komunity 
je pochopiť individuálnu a jedinečnú situáciu seniora a na tejto úrovni 
vypracovať individuálny plán starostlivosti, ktorý rieši potreby človeka ako 
celku. Tiež domáca profesionálna starostlivosť o seniorov pre pokojnú myseľ 
na Južnej Floride, poskytuje špecializovanú a podpornú štruktúru 
opatrovateľskej služby pre seniorov a ich rodiny s využitím celostného prístupu. 
Zaujímavosťou je aj certifikované vzdelávanie sestier v holistickom prístupe 
(The American Holistic Nurses Credentialing Corporation – AHNCC).  

Na celostnú starostlivosť sú zamerané aj pobytové zariadenia 
v Holandsku, Francúzku a Švajčiarsku. Tieto zariadenia majú kvalitatívne 
vysoko hodnotené koncepty starostlivosti pre klientov so špecifickými 
potrebami a môžu slúžiť ako prípadné vzory - možnosti vhodnej implementácie 
holistického prístupu v podmienkach Slovenskej republiky, nakoľko prognózy 
demografie upozorňujú a apelujú na potrebu udržateľnosti, kvality a dostupnosti 
služieb pre klientov so špecifickými potrebami.  Tieto zariadenia fungujú na 
princípe tzv. ,,normálnosti“ a princípe Good Practice (Winter a Gennrich, 2001). 

Myšlienka konceptu domácej a komunitnej formy najmä pokiaľ ide 
o kvalitatívnu starostlivosť o ľudí so špecifickými potrebami v inštitúciách 
s opatrovateľskou službou je nepostrádateľnou. Najväčší problém vzniká 
z ťažkej situácií trvalého financovania týchto malo-početných obývacích 
zariadení. Táto konštrukcia vysoko kvalitnej starostlivosti, adekvátne vyhovuje 
potrebám klientov so špecifickými potrebami a je nevyhnutná vo vývoji 
alternatívnych foriem, ktoré sa v nasledujúcich rokoch musia nevyhnutne 
etablovať do prostredia komunity.  
 Na rozdiel od klasických štruktúr starostlivosti v inštitúciách potrebuje 
každé zariadenie poskytujúce sociálne služby spoločné základné princípy a to 
,,normálny každodenný život“. Nevyhnutnými sa tu stávajú domáce aktivity 
v komunite, ktorým sa obyčajne venuje každý jednotlivec za normálnych 
okolností vo svojej vlastnej domácnosti.  
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 Cieľom Francúzskeho ,,Cantou konceptu“ je oživiť spomienky na 
rodinný spôsob života (Albrecht a Bernath a kol. 2007). Koncept je založený na 
dvoch základných princípoch (subsidiarita a spoločenstvo), ktoré je potrebné 
dodržiavať pri adaptácií konceptu v stacionárnom zariadení vzhľadom na 
stavebnú konštrukciu ako aj k podpore klienta vo vzťahu s okolím.  

Iba prostredníctvom spojenia dvoch základných princípov dochádza 
k pocitu spolupatričnosti v domácej / inštitucionálnej oblasti, ktorá napriek tomu 
umožňuje každému jednotlivcovi zachovanie si vlastnej individuálnej 
autonómie (Radzey a Heeg a kol 1999). Samotný pojem Cantou predpokladá, 
že klienti sú iba osoby s určitým obmedzením, ale nikdy nie sú označovaní ako 
,,chorí (postihnutí)“. Diagnózy tu ustupujú do úzadia a človek s jeho 
senzibilitou a s jeho potrebami sa stáva centrom pozornosti. O prijímaní do 
zariadenia nerozhoduje diagnóza ale skutočnosť, že klient nedokáže samostatne 
fungovať v domácej starostlivosti. Tento koncept sa neustále vyvíja. Celkovo je 
vo Francúzku viac ako 200 zariadení takéhoto typu. 

Holandský ,,Anton Pieck Hofje“ sa nachádza v holandskom Haarleme.  
Koncept zariadenia Warme Zorg bol vyvinutý na základe progresívneho 
ochorenia, čo nevyhnutne vedie k smrti. Ide o koncept, kedy hodnota klienta 
nikdy nesmie byť podcenená, ale vnímaná ako plnohodnotná osobnosť 
s čiastočným obmedzením (Albrecht a Bernath a kol. 2007). Zaujímavosťou je 
aj architektonická štruktúra zariadenia. Skladá sa zo šiestich dvojposchodových 
domov, architektonicky centrálne upravených a uzavretých s nádvorím vo 
forme prsteňa (kruhu). Prostredníctvom tejto architektonickej vzácnosti, musí 
byť uľahčená orientácia berúc do úvahy sťažené pohybové ústrojenstvo. 
Konceptia Anton Pieck Hofje bazíruje na koncepte Warme Zorg nasledujúcimi 
princípmi (Radzey a Heeg a kol.,1999) 

▪ klienti potrebujú dôverne dobre známe domáce prostredie, 
▪ existuje len veľmi málo pravidiel, príkazov a zákazov, 
▪ nepracuje sa s psychologickými alebo medicínskymi donucovacími 

opatreniami, 
▪ personál a príbuzní musia vytvárať neprofesionálnu atmosféru, 
▪ používanie jednoduchých prostriedkov (žiadne high-tech zariadenia). 

Za týmito zásadami stojí základný prístup holandského 
opatrovateľského systému, ktorý sa nazýva ,,Zorg op maat“ – starostlivosť na 
mieru.  

Na rozdiel od vyššie spomenutého konceptu sú do zariadenia prijímaný 
klienti, ktorí majú od lekára potvrdenú diagnózu a domáca opatera nie je viac 
vhodná. Tento koncepčný prístup k práci v Anton Pieck Hofje nachádza 
v súčasnosti v celej Európe veľké uznanie a tento model celkovo presvedčil 
predovšetkým vďaka výraznému individuálnemu orientovaniu na potreby 
klienta cez zapojenie sa ostatných rodinných príslušníkov ako aj personálu.  

Z Francúzka cez Holandsko má tiež Švajčiarsko zastúpenie ako 
priekopník v ústavnej starostlivosti o klientov so špecifickými potrebami. Jeho 
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,,Troj-dimenziálny model“ existuje viac ako 20 rokov a tvorí koncepčný základ 
v starostlivosti. Konceptom švajčiarskej starostlivosti je ,,Haus Sonnweid“. 
Podľa tohto konceptu žijú klienti so svojou diagnózou podľa svojich vlastných 
noriem, ktoré sú odlišné od noriem intaktnej populácie. Zmätok je ich súčasťou 
a sú akceptovaní takí akí sú. Tento model ilustruje postoj švajčiarskej sociálnej 
starostlivosti. Hlavnou zásadou tohto princípu je, že klienti, ktorí trpia 
Alzheimerovou demenciou prešli troma progresívnymi procesmi ochorenia na 
základe skúseností z rôznych dimenzií, ktoré sú podľa toho pomenované ako 
,,troj-dimenziálny (svetový) model“: dimenzia (svet) zlyhania alebo neúspechu, 
dimenzia (svet) zraniteľnosti, dimenzia (svet) bez cieľa. 

Tieto tri dimenzie skúseností sú zároveň tzv. návodom – orientáciou 
klasifikácie, stupňa závažnosti ochorenia, ktoré majú pomôcť zariadeniu 
umiestniť klientov na základe ich správania (Albrecht a Bernath a kol. 2007b).  
 Tento koncept vyvinutý a doposiaľ využívaní v zariadení ,,Sonnweid“ 
obsahuje špeciálne zameranie na starostlivosť a opateru o ťažko a najťažšie 
postihnutých klientov s demenciou. Zamestnanci zariadenia zaručujú 
zachovanie tohto modelu vďaka kreativite, empatii, uznaniu, trpezlivosti a 
schopnosti učiť sa tento model a implementovať ho do praxe.  

Pri všetkých troch predložených konceptoch boli vytvorené nasledujúce 
indikátory ako základné merítka pre inštitucionálny spôsob života pre klientov 
so špecifickými potrebami (Held 2007): 

▪ byť človekom (osobnosťou) a človekom ostať, 
▪ princíp dôvery (ako centrálny ukazovateľ), 
▪ princíp bežného každodenného života (organizácia denného režimu), 
▪ homogénne bývanie a životná situácia (priestorovo jasne vymedzenie), 
▪ princíp livability (rodinný život, cítiť sa ako doma), 
▪ malé obytné skupiny (osem až dvanásť klientov), 
▪ decentralizácia (autonómna opatera), 
▪ zameranie sa na konkrétne potreby klientov (individualita a zabezpečenie 

saturácie potrieb). 
Všetky tieto kritéria zodpovedanú holistickému prístupu a základnej 

filozofii štvrtej generácie. 
 
2.1 Dôvera v interakcii klienta a pracovníka 

Niektorí odborníci diskutujúci o problematike dôvery tvrdia, že pre 
spoluprácu medzi pracovníkom územnej samosprávy a klientom je 
bezpredmetný pozitívny osobný vzťah (Wendt 1997). Iba veľmi málo autorov 
vo svojich výskumoch potvrdzovalo predpoklad dôvery ako dôležitého 
elementu úspešnosti. Oproti týmto tvrdeniam stojí dôraz na nevyhnutnosť 
cieleného individuálneho vybudovania dôvery, ktorý vďaka pozitívnym 
efektom dosahuje úspešné výsledky. Vo vzťahu, v ktorom je dostatočne 
zastúpená dôvera sa podľa Schulze-Krudenera (2002) efektívnejšie riešia 
problémy, dosahujú ciele a progresy, ktoré sa v opačnom prípade realizujú 
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veľmi ťažko, alebo vôbec. Samotný vzťah je preto dôležitejší ako použitá 
metóda (Muller 1997). Profesionálny vzťah sa označuje ako nevyhnutný aspekt 
pre plánovanie celkového procesu pomoci a vďaka nemu sa dokáže určiť, 
sprostredkovať a implementovať obsah formy pomoci. Chýbajúca metodická 
istota prináša nebezpečenstvo podcenenia a znevýhodnenia dôležitých 
vzťahových aspektov v praxi úradníka územnej samosprávy. Ak je relevancia 
úrovne vzťahu nedocenená môže dôjsť v praxi k uprednostneniu akcie a reflexie 
pracovníka na problém a emocionálne prežívanie vo vzťahu ku klientovi. 
Pracovník tým stráca svoju profesionalitu a tým sa sťažuje schopnosť 
profesionálnej persuázie (Luzio 2005). 

Podľa niektorých odborníkov (Mader 2000; Helming et al., 1999) je 
pozitívna úloha dôvery v procese pomoci základným tenorom a  nutným 
predpokladom. Konkretizovanie profesionálneho vzťahu v práci úradníka 
územnej samosprávy je často predstavením len fázového priebehu (Tessin 
1986), pritom obzvlášť počiatočná fáza pracovného vzťahu zohráva dôležitú 
rolu. Správne motivovanie klienta je začínajúcim postupom k získaniu dôvery 
a ďalšej vzájomnej pozitívnej interakcii (Bechtler 1997).  
 
Záver  

Zabezpečenie udržateľnosti a kvality sociálnych služieb je spojené aj s 
nevyhnutnosťou transformovať formy poskytovaných sociálnych služieb  so 
zmenou vnútorného obsahu poskytovanej sociálnej služby, t. j. prechodom od 
„kolektívneho“ spôsobu poskytovania sociálnych služieb k individuálnym 
formám, so zavádzaním nových aktivizujúcich foriem práce s klientom 
zvyšujúcim jeho sociálne začlenenie, s dôrazom na prevenciu a sociálnu 
rehabilitáciu. Vytváranie podmienok na rozvoj ľudských zdrojov v sociálnych 
službách a ich udržateľnosť je nesporná, tak ako aj zvyšovanie počtu 
kvalifikovaných pracovných miest, a tým i zvyšovanie zamestnanosti 
a zamestnateľnosti (Národný program aktívneho starnutia na roky 2014-2020). 

Vývojom vedy sa neustále kladú nové požiadavky na systemizáciu 
nových poznatkov s ich následným implementovaním do praxe a zabezpečením 
ich dlhodobej a efektívnej využiteľnosti. Táto skutočnosť núti vnímať širšie 
kontexty vzájomných súvislostí a poukázať na potrebu efektívnej aplikácie 
holistického prístupu do priamej praxe sociálnych služieb na lokálnej alebo 
regionálnej úrovni. 
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Používanie materinského jazyka maďarskou 
menšinou v Košiciach v úradnom styku 
 
Use of the mother tongue by the Hungarian 
minority in Košice in official communication 
 
Zlatica Sáposová, Iveta Jeleňová  
 
Abstract 
Migration, both international as well as regional migration, especially for economic 
reasons, also contributes to the change in the share of population of various ethnic 
groups permanently settled in different towns in Slovakia. In this context, the use of the 
Hungarian language has changed in Košice in the past two to three decades. From this 
point of view, it is interesting to deal with the Hungarian minority's relation to the 
Hungarian language, its use in different situations, but also knowledge of rights related 
to the use of the minority language since language plays an important role in shaping 
identity. The aim of the paper is to present the results of the mapping of the language 
habits of the Hungarian minority living in Košice in communication with the authorities 
in Košice. 
 
Key words: mother tongue, national minority, communication, language 

rights 
 
Úvod 

Nárast medzinárodnej migrácie v uplynulých rokoch a s ňou súvisiaci 
nárast kultúrnej diverzity viedol k zvýšenému záujmu o interkultúrnu 
komunikáciu, vzťahy medzi skupinami a akulturačný proces. Migrácia, nielen 
medzinárodná, ale aj regionálna migrácia, najmä z ekonomických dôvodov, 
zároveň prispieva aj k zmene podielu obyvateľov rôznych etnických skupín 
trvalo usadených v rôznych mestách na území Slovenska. V tomto príspevku 
zameriame pozornosť na Košice, druhé najväčšie mesto v Slovenskej republike. 

Demografické správanie obyvateľstva Košíc v priebehu 20. storočia 
bolo ovplyvnené demografickými procesmi, spolu s hospodárskym vývojom, 
a rôznymi politickými udalosťami. Najdôležitejšie demografické zmeny 
z hľadiska populácie prebiehali v 2. polovici 20. storočia zásluhou „nútenej“ 
socialistickej industrializácie. Z toho vyplývajúce procesy urýchlili dynamiku 
urbanizácie a rozvoj infraštruktúry mesta, čo prispelo k zmene jeho charakteru. 
Z mesta, ktoré ešte v medzivojnovom období „žilo“ malomeštiansky (vidiecky) 
život, sa stalo dynamicky rozvíjajúce veľké (socialistické) mesto, kde sa počet 
obyvateľov medzi rokmi 1960 a 1990 strojnásobil (tento rast súvisel najmä 
s výstavbou a prevádzkou VSŽ). Od 90. rokov počet obyvateľstva naďalej 
rástol, avšak nie s takou intenzitou ako počas predchádzajúcich desaťročí. 
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Podľa Barnovského (1973) na nárast populácie mali vplyv tri základné 
faktory, a to prirodzený prírastok, migrácia a zmena administratívnych hraníc. 
V prípade Košíc za dominantný faktor možno považovať mechanický pohyb 
obyvateľstva, teda migráciu (Graf 1). 

 
Graf 1 Činitele vzrastu populácie Košíc v období 1950-1980 

Zdroj: Tkáčová (2018, s. 85) 
 

 
Graf 2 Vývoj počtu obyvateľov Košíc celkovo a maďarskej národnosti 

v rokoch 1950 až 2011 
Zdroj: Štatistický úrad SR  (2018), Štatistický úrad SR  (2017,  s. 12 a 16), 

Majo, Šprocha (2016, s. 50-52),  Gyönyör  (1980, s. 75 a 250) 
 

S pohybom populácie (najmä migráciou) sa v 2. polovici 20. storočia 
zmenilo aj národnostné zloženie Košíc, vrátane počtu obyvateľov maďarskej 
národnosti. Napriek tomu, že celkový počet obyvateľov dynamický rástol, počet 
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obyvateľov maďarskej národnosti nedokázal presiahnuť či dosiahnuť hodnoty 
v sčítaniach, ktoré boli vykonané v medzivojnovom Československu, konkrétne  
11 206 v roku 1921 alebo 11 504 v roku 1931, čo predstavovalo podiel 21,2 % 
obyvateľov, resp. 16,4 % (Szlovákiai Magyar Adatbank 2018). V 2. polovici 20. 
storočia najvyšší počet obyvateľov hlásiacich sa k maďarskej národnosti bol 
zistený v roku 1991 a  v ďalších dvadsiatich rokoch bola zaznamenaná 
klesajúca tendencia (Graf 2). Napriek výraznejšiemu poklesu Košičanov, ktorí 
sa v uplynulých desaťročiach hlásili k maďarskej národnosti, počet príslušníkov 
maďarskej menšiny za posledné roky je relatívne stabilný, dokonca môžeme 
pozorovať jeho mierne zvýšenie (Tabuľka 1). 

Tabuľka 1 Vývoj počtu obyvateľov Košíc celkovo a maďarskej národnosti 
v rokoch 2012 až 2017 

Rok 
Počet obyvateľov 

celkovo maďarskej 
národnosti 

2012 240 164 6 323 
2013 239 797 6 460 
2014 239 464 6 523 
2015 239 208 6 627 
2016 239 141 6 709 
2017 239 095 6 740 

Zdroj: Štatistický úrad SR (2018)  

Podľa údajov Štatistického úradu SR (2017) v roku 2016 najviac 
obyvateľov maďarskej národnosti v Košiciach žilo v mestskej časti Západ 
(1 207 obyvateľov, t. j. 3,01 %). Stav obyvateľstva maďarskej národnosti 
presahoval tri percenta v ďalších dvoch mestských častiach, a to Sever (3,40 %) 
a v Starom Meste (4,73 %). V ostatných mestských častiach sa podiel 
pohyboval medzi 0,23 % až 2,71 %. Z celkového počtu obyvateľov Košíc 
(239 141 osôb k 31.12.2016) príslušníci maďarskej národnosti (6 709 osôb) 
tvorili 2,8 %. Z tých, ktorí sa hlásili k inej ako slovenskej národnosti (17 992 
osôb, t. j. 7, 5 % celkového počtu obyvateľov Košíc) bol pomer tých, ktorí sa 
hlásili k maďarskej národnosti, 37,2 %. Pozoruhodnou je skupina obyvateľov, 
ktorí pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov (Krajské mesto Košice 2016 2017) 
neudali žiadnu národnostnú príslušnosť (40 948 osôb). 

Z demografických faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú vývoj počtu 
maďarského obyvateľstva (negatívny prírastok, migrácia a asimilácia) podľa 
Gyurgyika (2014) jednoznačne najvýraznejšiu úlohu zohráva asimilačný proces 
maďarskej populácie. V tomto kontexte má podľa nás dôležitý význam aj 
sledovanie jazykovej asimilácie, objasnenie jej dôvodov a miery, berúc do 
úvahy, že ide o mimoriadne zložitý a citlivý jav ovplyvňovaný viacerými 
faktormi. 
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Jazyk má pre každú národnostnú menšinu dôležitý symbolický význam, 
ukazuje ich silu v  danej krajine v kontexte toho či pozícia jazyka danej menšiny 
je dostatočne silná na to, aby práve on získal status úradného jazyka (Bradean-
Ebinger 2011). Každodenný život menšín ovplyvňuje aj legislatívna úprava 
jazykových práv, keďže, ako uvádza Bradean-Ebinger (2011), regulácia môže 
chrániť práva menšín, a tak podporovať jazykovú diverzitu, no môže byť aj 
nástrojom jazykovej asimilácie. Podľa Lőrincza (2018) progresívne krajiny 
rozpoznali skutočnosť, že s použitím materinského jazyka jedinec dokáže vyššie 
vzdelanie získať ľahšie, a tak sa stať užitočným členom spoločnosti vo svojej 
krajine. 

Problematike jazykovej politiky v Slovenskej republike a otázkam 
týkajúcim sa  práva používať materinský jazyk, najmä príslušníkmi maďarskej 
národnosti na Slovensku, sa intenzívnejšie venujú predovšetkým vedci 
maďarskej národnosti žijúci na Slovensku (napr. Lanstyák, Szabómihály 2002; 
Misad 1998; Simon, Kontra 2000; Szabómihály 1998, 2002; Szabómihály, 
Lanstyák 2011). Rovnako však možno za relatívne intenzívny považovať aj 
záujem o štúdium jazykovej otázky, štúdium národností a etnických skupín 
vedcami zo slovenského prostredia. Jazyková otázka je zväčša súčasťou prác 
venujúcich sa širšej problematike práv menšín na Slovensku (napr. Kollár, 
Priklerová 1999; Kusý 1998; Orosz 2005). 

Používanie materinského jazyka príslušníkmi národnostných menšín na 
všetkých úrovniach života spoločnosti by malo byť samozrejmosťou, najmä 
vtedy, keď etnická skupina dlhodobo žije na území daného štátu. Povinnosť 
a zodpovednosť za zachovanie jazykov používaných obyvateľmi žijúcimi na 
jeho území má nielen štát, používanie a pestovanie jazyka je aj úlohou 
samotných menšín. Príslušníci národnostnej menšiny by zároveň mali poznať aj 
vlastné práva týkajúce sa používania ich materinského jazyka (jazyka 
národnostnej menšiny), ktoré, vychádzajúc z viacerých medzinárodných 
dokumentov, sú zakotvené v rôznych právnych normách daného štátu. 

 
1. Metóda 

Na zmapovanie vedomostí príslušníkov maďarskej komunity 
v Košiciach o právach národnostnej menšiny používať jej jazyk v ústnej 
komunikácii v úradnom styku bola využitá analýza sekundárnych údajov 
získaných v rámci prieskumu zameraného na posúdenie zvykov pri používaní 
jazyka ľuďmi, ktorí hovoria po maďarsky a žijú alebo pracujú v Košiciach, 
realizovaného na jar 2017 združením Kassai Magyarok Fóruma. 
 
1.1 Vzorka 

Pre účely tohto príspevku vzorku tvorilo 408 respondentov, ktorí ako 
miesto obvyklého pobytu v uplynulom roku uviedli Košice – mesto a ich vek 
bol minimálne 16 rokov. Vo vzorke prevažovali ženy (58,1 %) a respondenti 
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s vysokoškolským vzdelaním (53,3 %). Podrobnejšie charakteristiky vzorky sú 
uvedené  v Tabuľke 2.  
 
Tabuľka 2 Demografické charakteristiky vzorky (n = 408) 

 n % 
Vek 
 16-26 rokov   86 21,1 
 27-40 rokov 113 27,7 
 41-50 rokov   75 18,4 
 51-60 rokov   39   9,6 
 61-70 rokov   49 12,0 
 viac ako 70 rokov   46 11,3 
Rod 
 mužský 171 41,9 
 ženský 237 58,1 
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
 základné   28   6,9 
 odborná škola bez maturity   16   4,0 
 stredná škola s maturitou 145 35,8 
 vysokoškolské 216 53,3 

 
Približne jeden z desiatich respondentov uviedol, že žije v Košiciach od 

narodenia (10,5 %). Materinským jazykom väčšiny respondentov (94,9 %) je 
maďarský jazyk, slovenský jazyk uviedlo 3,7 % respondentov a iný než tieto 
jazyky uviedli traja respondenti. Školu s maďarským vyučovacím jazykom 
navštevovalo 83,3 % respondentov.  

 
1.2 Metodika 

Prieskum bol realizovaný s využitím dotazníka administrovaného 
v maďarskom jazyku, ktorý obsahoval 34 položiek, z toho 10 položiek zisťovalo 
vybrané demografické charakteristiky respondentov (napr. rod, vek, stupeň 
znalosti maďarského a slovenského jazyka, materinský jazyk). V tomto 
príspevku sú prezentované zistenia na základe troch otázok zisťujúcich či 
respondenti poznajú legislatívu upravujúcu používanie maďarského jazyka vo 
vybraných situáciách (napr. v rámci občianskoprávneho konania). Úlohou 
respondenta bolo zvoliť jednu z ponúknutých odpovedí, pričom formulácia 
ponúkaných možností odrážala slovník bežnej populácie. 

 
1.3 Procedúra a analýza dát 

Dotazník mohli respondenti vyplniť online alebo v papierovej podobe, 
pričom dôvody mapovania s výzvou na vyplnenie dotazníka boli súčasťou troch 
novinových článkov na internete, publikovaných v maďarskom jazyku.  
Výslednú vzorku nie je možné považovať za reprezentatívnu, keďže bola 
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Jazyk má pre každú národnostnú menšinu dôležitý symbolický význam, 
ukazuje ich silu v  danej krajine v kontexte toho či pozícia jazyka danej menšiny 
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získaná s využitím dobrovoľníkov a príležitostného výberu. Analýzy boli 
realizované pomocou štatistického softvéru SPSS 24. 

 
2. Výsledky a diskusia 

V prvej z vybraných otázok boli overované vedomosti respondentov 
týkajúce sa prípadov, kedy je možné „v ústnej komunikácii v štátnych 
a miestnych úradoch“ v Košiciach používať maďarský jazyk (Tabuľka 3). 
Občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej 
menšine a zároveň majú trvalý pobyt v obci vedenej v zozname obcí podľa § 2 
ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní jazykov 
národnostných menšín“), majú podľa § 2 ods. 3 tohto zákona právo v tejto obci 
„komunikovať v ústnom a písomnom styku pred orgánom miestnej štátnej 
správy, orgánom územnej samosprávy a územnou samosprávou zriadenou 
právnickou osobou“ (ďalej len orgánom verejnej správy) aj v jazyku menšiny. 
Formulácia položky v dotazníku namiesto odbornej terminológie obsahovala 
zjednodušené spojenie „štátne a miestne úrady v Košiciach“, ktoré je 
respondentom bližšie. 

 
Tabuľka 3 Komunikácia v maďarskom jazyku v ústnom styku v štátnych 

a miestnych úradoch v Košiciach (n = 388) 
Klient maďarskej národnosti f % 
má právo používať maďarský jazyk neobmedzene   32   8,2 
nemá právo používať maďarský jazyk   29   7,5 
má právo používať maďarský jazyk len vtedy, ak príslušný 
úradník a tretia strana, ktorá sa môže zapojiť do konania, 
súhlasia s používaním maďarského jazyka 

  82 21,1 

neviem 245 63,1 
 
Mesto Košice nepatrí k obciam s minimálne určeným podielom 

príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny. Z toho dôvodu sa osoby patriace 
k maďarskej národnostnej menšine môžu v styku s orgánom verejnej správy 
odvolávať na § 2 ods. 8 zákona o používaní jazykov národnostných menšín, 
podľa ktorého „Občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi 
k národnostnej menšine, môžu v úradnom styku v obci, ktorá nespĺňa 
podmienky podľa odseku 1, pri ústnej komunikácii používať jazyk menšiny, ak 
s tým zamestnanec orgánu verejnej správy a osoby zúčastnené na konaní 
súhlasia.“ Z toho vyplýva, že komunikácia so zamestnancom orgánu verejnej 
správy môže prebiehať v maďarskom jazyku len ak on alebo ona ovláda 
maďarský jazyk. So znením tohto odseku je oboznámená približne pätina 
respondentov (21,1 %). Najčastejšie označovanou bola odpoveď „neviem“, 
ktorú zvolilo 63,1 % respondentov. 

Neznalosť zákona, eventuálne jeho časti, je možné zdôvodniť rôzne. 
Niektorí ľudia navštevujú úrad len sporadicky, raz za niekoľko rokov, preto 
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môžu potrebné informácie vyhľadávať až keď ich potrebujú. Zároveň 
považujeme za potrebné uviesť, že 61,7 % respondentov ovláda slovenský jazyk 
na úrovni C1 alebo C2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre 
jazykové znalosti (CEFR), a tak pre nich komunikácia s orgánom verejnej 
správy v slovenskom jazyku nemusí byť výzvou kvôli jazyku samotnému. 
Problematickými sa javia odpovede respondentov domnievajúcich sa, že klient 
maďarskej národnosti má právo používať maďarský jazyk v ústnej komunikácii 
pred orgánom miestnej štátnej správy alebo územnej samosprávy neobmedzene 
(8,2 % respondentov), čo môže viesť v kontakte s orgánom verejnej správy 
k nedorozumeniu kvôli neznalosti vlastných práv. V tomto prípade je zrejme 
namieste konštatovať, že respondenti nepoznajú svoje práva vyplývajúce zo 
zákona o používaní jazykov národnostných menšín. 

Ďalšie dve otázky mapovali vedomosti respondentov o podmienkach 
použitia maďarského jazyka na súdoch v Košiciach. Prvá z nich sa týkala 
použitia jazyka v rámci občianskeho súdneho konania, pričom v znení položky 
nebolo explicitne uvedené, že tzv. príslušná strana je občanom Slovenskej 
republiky, ktorý patrí k maďarskej národnostnej menšine. V druhej z týchto 
otázok mali respondenti uviesť za akých podmienok je možné na súdoch 
v Košiciach používať maďarský jazyk v rámci trestného konania. 

Ústava Slovenskej republiky v článku 47 ods. 4 garantuje právo na 
tlmočníka každej osobe, ktorá vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie 
súdne konanie. Ústava, podľa nálezu Ústavného súdu, sp. zn. IV. ÚS 57/2014, 
zo dňa 30. 1. 2014, dotknutej osobe nezaručuje tlmočenie do materinského 
jazyka, postačujúcim je tlmočenie do jazyka, ktorému táto osoba rozumie. Podľa 
§ 155 ods. 1 Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení 
neskorších predpisov má každý právo „konať pred súdom v materinskom jazyku 
alebo v jazyku, ktorému rozumie. Súd je povinný stranám zabezpečiť rovnaké 
možnosti uplatnenia ich práv. S prihliadnutím na povahu a okolnosti veci 
priberie súd tlmočníka“. V tomto odseku je explicitne uvedené, že tlmočenie je 
realizované do materinského jazyka alebo aj iného jazyka, ktorému účastník 
konania rozumie. Trovy spojené s tlmočením podľa § 155 ods. 2 daného zákona 
znáša štát. 

Väčšina respondentov zvolila odpoveď „neviem“. Vzhľadom na to, že 
mnohí ľudia nemajú skúsenosti s občianskym súdnym konaním a zvlášť 
trestným konaním, nie je prekvapujúce, že nepoznajú podrobne svoje práva 
v týchto situáciách. Najbližšie k vyššie uvedenému právu na tlmočníka je 
odpoveď použitie maďarského jazyka je obmedzené, konkrétne vyhlásením 
osoby, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie. Túto odpoveď uviedlo 
7,2 % respondentov (Tabuľka 4). Podľa 14,8 % respondentov je podmienkou 
pre neobmedzené použitie maďarského jazyka v občianskoprávnom konaní, ak 
príslušná strana nehovorí po slovensky. 
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Tabuľka 4 Podmienky pre použitie maďarského jazyka v občianskoprávnom 
konaní na súde v Košiciach (n = 389) 

Použitie maďarského jazyka f % 
nemožno vôbec použiť   43 11,0 
môže byť použitý neobmedzene, bez ohľadu na to, či 
príslušná strana hovorí po slovensky   14   3,6 

môže byť použitý neobmedzene, ale iba vtedy, ak príslušná 
strana nehovorí po slovensky   58 14,8 

obmedzené použitie   28   7,2 
neviem 248 63,4 

 
V rámci trestného konania 14,4 % respondentov považuje za 

podmienku pre použitie maďarského jazyka, aby jedinec nehovoril po slovensky 
(Tabuľka 5). Odpoveď, že použitie maďarského jazyka je obmedzené, zvolilo 
7,2 % respondentov. 

 
Tabuľka 5 Podmienky pre použitie maďarského jazyka v rámci trestného 

konania na súde v Košiciach (n = 389) 
Použitie maďarského jazyka f % 
nemožno vôbec použiť   34   8,7 
môže byť použitý neobmedzene, bez ohľadu na to, či 
príslušná strana hovorí po slovensky   16   4,1 

môže byť použitý neobmedzene, ale iba vtedy, ak príslušná 
strana nehovorí po slovensky   56 14,4 

obmedzené použitie   28   7,2 
neviem 255 65,6 

 
Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že vzhľadom na použitú metódu 

výberu vzorky (výber  dobrovoľníkov), vyššie uvedené zistenia nie je vhodné 
zovšeobecňovať na populáciu obyvateľov Košíc maďarskej národnosti. 

 
Záver 

Pokles podielu obyvateľov Košíc maďarskej národnosti vyvoláva stále 
väčšie obavy u predstaviteľov maďarskej elity, otázky či bude maďarská 
komunita schopná zachovať svoj materinský jazyk, bude môcť komunikovať 
v materinskom jazyku nielen v súkromí, ale aj vo verejnom živote. Hľadajú aj 
odpovede na nepriaznivý stav počtu osôb maďarskej národnosti v Košiciach. 
S cieľom získať informácie o jazykovom správaní maďarskej komunity 
v Košiciach bol združením Kassai Magyarok Fóruma realizovaný prieskum.  
Predkladaný príspevok na základe získaných dát prezentuje vybrané zistenia 
týkajúce sa vedomostí respondentov a respondentiek o používaní materinského 
jazyka v úradnom styku. 

Vychádzajúc z demografických charakteristík respondentov najväčší 
záujem o vyplnenie dotazníka, a teda aj problematiku používania materinského 
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jazyka, mali veková skupina od 27 do 50 rokov a respondenti s najvyšším 
dosiahnutým vzdelaním vysokoškolským. Na základe toho sa vynára otázka či 
o zachovanie a používanie materinského jazyka má záujem len vzdelaná vrstva 
maďarskej spoločnosti. V tomto kontexte, paradoxne, na nami vybrané otázky 
väčšina respondentov odpoveď nepoznala a najčastejšie volili z ponúknutých 
možností odpoveď „neviem“. V ostatných rokoch pritom bolo publikovaných 
viacero informačných materiálov približujúcich jazykové práva národnostných 
menšín bežnej populácii.  

Vzhľadom na charakter mesta, jeho etnickú skladbu, pre „maďarských 
Košičanov“, majúc na mysli predstaviteľov maďarskej národnosti v Košiciach, 
je komunikácia s orgánom verejnej správy v slovenskom jazyku zväčša 
samozrejmosťou, tak ako komunikácia v slovenskom jazyku v každodennom 
živote (napr. pri nákupe, v práci, v reštauráciách) Aj to mohlo prispieť k tomu, 
že znalosť práva o používaní materinského jazyka v úradnom styku bola 
u respondentov veľmi slabá. Vynára sa otázka, do akej miery poznanie svojich 
jazykových práv „maďarskí Košičania“ považujú za potrebné a dôležité. 
Väčšina respondentov referovala znalosť slovenského jazyka na úrovniach C1 
a C2, a tak neznalosť práv národnostných menšín týkajúcich sa používania 
materinského jazyka nemusí byť pre nich pri komunikácii v úradnom styku 
v slovenskom jazyku obmedzujúcou.  

Komunita maďarskej národnosti v Košiciach žije v bilingválnom 
prostredí, je otvorená inojazyčnej kultúre, no zároveň sa snaží zachovať svoju 
identitu a materinský jazyk. Prieskumy s podobným charakterom by z toho 
dôvodu mohli pomôcť pri odhalení nedostatkov v informovanosti maďarskej 
národnosti o menšinových právach a ich používaní v praxi, ako aj pri hľadaní 
ciest na posilnenie identity a zachovanie materinského jazyka. 
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Úvod  

Spravodlivosť v kontexte verejnej správy (VS) tvorí akýsi integratívny, 
normatívny princíp jej fungovania. V rámci VS sa spravodlivosť dotýka ako 
občanov, tak i verejných činiteľov: tí, ktorí sú féroví  
a dodržiavajú zákon, sú spravodliví a naopak, tí, ktorí sú neféroví a ignorujú 
zákon, sú považovaní za nespravodlivých (Comte-Sponville 1995). 

Spravodlivosť je v podstate aj jedným z cieľov fungovania VS, pretože 
štát sa prostredníctvom svojich orgánov snaží zmierňovať nerovnomerné 
rozdeľovanie bohatstva. Rozdelenie blahobytu v rámci prepojeného globálneho 
sveta je v súčasnosti až príliš nerovnomerné a v dôsledku trhových síl tak hlboko 
zakorenené, že VS a štát sa aj pri maximalizovaní námahy môže snažiť len o ich 
zmiernenie. Pohľad na to, čo je spravodlivé je teda výrazne formovaný vplyvmi, 
ktoré majú pôvod mimo územia suverénneho štátu a súčasná spoločnosť už tieto 
faktory žiaľ nemá pod kontrolou.  

Organizačná spravodlivosť, teda subjektívne hodnotenie férovosti v 
organizácii, je v centre dlhodobého záujmu ako odborníkov, tak aj tých, ktorí sú 
aktívnou súčasťou určitej organizácie. Zamestnanci sa zaujímajú o férové 
zaobchádzanie, manažéri sa zaoberajú férovým zaobchádzaním s tými, za 
ktorých sú zodpovední a nakoniec, odborníci a aj ľudia v organizáciách sa 
zaujímajú o to, aké dôsledky prinesie porušenie spravodlivosti. V začiatkoch 
výskumu sa na organizačnú spravodlivosť nazeralo ako na fenomén, ktorý 
odráža   v prvom rade mieru férovosti rozhodovacieho procesu, a v druhom rade 
mieru férovosti deľby zdrojov (pozri napríklad Greenberg 1987). Organizačná 
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spravodlivosť bola teda chápaná v dvojdimenzionálnom zmysle, konkrétne v 
zmysle dimenzie procedurálnej spravodlivosti (procedúra, rozhodovací proces) 
a distributívnej spravodlivosti (deľba zdrojov). Avšak, ako sa postupom času 
ukázalo, ľudia nie sú citliví len na distribúciu a štruktúru či obsah procedúry, 
ale tiež na kvalitu spôsobu, s akým je s nimi zaobchádzané počas 
rozhodovacieho procesu. Inými slovami, ľudia nepožadujú iba férové 
procedúry, ale aj férové zaobchádzanie, teda vnímajú aj spravodlivosť 
interakčného procesu (t. j. interaktívnu spravodlivosť). Dodržiavanie princípov 
spravodlivosti v organizácii má priaznivé dôsledky nielen pre zamestnancov, 
ktorí sa cítia v organizácii vítaní, oceňovaní a dôležití, ale aj pre samotnú 
organizáciu, v ktorej pracujú zamestnanci prejavujúci svoju spokojnosť  
v kvalite práce, lojalite či tímovom duchu. Spravodlivosť v organizácii 
podporuje pozitívny postoj voči pracovnej spokojnosti, záväzku a dôvere, a 
následne vytvára zdravé, konštruktívne profesionálne a interpersonálne 
správanie (Baldwin 2006).  

 
1. Teoretické východiská 

V práci človek strávi viac ako polovicu svojho života. Práca je hlavnou 
činnosťou dospelého človeka, má v jeho živote nezastupiteľné miesto. To, či má 
jedinec pozitívny vzťah k práci vyjadrujú determinanty, ako napríklad vzťahy s 
nadriadenými, finančné odmeny, technická vybavenosť, jeho očakávania, 
plány, postoje a najmä spravodlivosť.  

Organizačná spravodlivosť, teda subjektívne hodnotenie férovosti  
v organizácii, je v centre dlhodobého záujmu ako odborníkov, tak aj tých, ktorí 
sú aktívnou súčasťou určitej organizácie Zamestnanci sa zaujímajú o férové 
zaobchádzanie, manažéri sa zaoberajú férovým zaobchádzaním s tými, za 
ktorých sú zodpovední a nakoniec, odborníci a aj ľudia v organizáciách sa 
zaujímajú o to, aké dôsledky prinesie porušenie spravodlivosti. 

Hoci bol pojem organizačnej spravodlivosti prvýkrát použitý Jeraldom 
Greenbergom v roku 1987, samotné štúdium daného konceptu začalo už  
v druhej polovici 20. storočia. Prvé výskumy sa zaoberali výlučne hodnotením 
vnímanej spravodlivosti deľby zdrojov, ziskov. Neskôr sa však ukázalo, že 
spravodlivosť je posudzovaná už počas rozhodovacieho procesu, ktorým sa 
dospeje k určitému výsledku, resp. k určitej deľbe zdrojov, ziskov (Colquitt, 
Greenberg, Zapata-Phelan 2005). Tieto staršie štúdie nazerali na organizačnú 
spravodlivosť ako na fenomén, ktorý odráža v prvom rade mieru férovosti 
rozhodovacieho procesu, a v druhom rade mieru férovosti deľby zdrojov (pozri 
napríklad Greenberg 1987). Z uvedeného vyplýva, že organizačná 
spravodlivosť bola chápaná v dvojdimenzionálnom zmysle, konkrétne  
v zmysle dimenzie procedurálnej spravodlivosti (procedúra, rozhodovací 
proces) a distributívnej spravodlivosti (deľba zdrojov). Avšak, ako sa postupom 
času ukázalo, ľudia nie sú citliví len na distribúciu a štruktúru či obsah 
procedúry, ale tiež na kvalitu spôsobu, s akým je s nimi zaobchádzané počas 
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Hoci bol pojem organizačnej spravodlivosti prvýkrát použitý Jeraldom 
Greenbergom v roku 1987, samotné štúdium daného konceptu začalo už  
v druhej polovici 20. storočia. Prvé výskumy sa zaoberali výlučne hodnotením 
vnímanej spravodlivosti deľby zdrojov, ziskov. Neskôr sa však ukázalo, že 
spravodlivosť je posudzovaná už počas rozhodovacieho procesu, ktorým sa 
dospeje k určitému výsledku, resp. k určitej deľbe zdrojov, ziskov (Colquitt, 
Greenberg, Zapata-Phelan 2005). Tieto staršie štúdie nazerali na organizačnú 
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rozhodovacieho procesu. Inými slovami, ľudia nepožadujú iba férové 
procedúry, ale aj férové zaobchádzanie, teda vnímajú aj spravodlivosť 
interakčného procesu (t. j. interaktívnu spravodlivosť). Dlhoročný výskum 
organizačnej spravodlivosti teda ukázal, že jej základ tvoria tri dimenzie, 
konkrétne distributívna, procedurálna a interaktívna spravodlivosť.  
 
1.1 Distributívna spravodlivosť  

Základným princípom distributívnej spravodlivosti je hodnotenie 
pomeru vkladov a výnosov. Pojem spravodlivosti v danom kontexte bol hlbšie 
rozpracovaný vďaka teórii spravodlivosti (z angl. equity theory) (Hatfield, 
Berscheid, Walster 1978). Podstatu teórie zachytávajú štyri základné hypotézy: 
1. jedinci posudzujú svoje vzťahy s ostatnými cez hodnotenie pomeru toho, čo 
do vzťahu vložili s tým, čo z neho získali, v porovnaní s ostatnými; 2. ak 
jednotlivec vníma svoj pomer vkladov a výnosov ako nerovný oproti ostatným, 
vzniká nespravodlivosť; 3. čím je vyššia miera nespravodlivosti, ktorú jedinec 
vníma, tým vyššiu mieru distresu pociťuje; 4. čím vyššiu mieru distresu jedinec 
pociťuje, tým ťažšie sa mu pracuje na obnovení spravodlivosti. Vklady zahŕňajú 
všetky faktory, ktoré jednotlivec vníma ako relevantné pre získanie istej 
návratnosti jeho osobných investícií, napríklad ako vzdelanie, krása, úsilie a i. 
Dôležité je, že človek tieto faktory vníma ako niečo hodnotné, významné, čo do 
vzťahu vkladá. Naopak, výnosy zahŕňajú všetky faktory, ktoré vníma jedinec 
ako tie, ktoré mu boli istým spôsobom „vrátené“ zo vzťahu, teda faktory, ktoré 
majú istý úžitok alebo hodnotu pre neho samého (Pritchard 1969).  

1.2 Procedurálna spravodlivosť  
Procedurálna spravodlivosť sa týka konceptu vnímanej férovosti 

procedúry, a predovšetkým sa sústreďuje na proces, akým sa robia rozhodnutia. 
Skúma vzťah medzi postupmi rozhodovania na jednej strane  
a výsledkami rozhodnutia, vnímanou oprávnenosťou výsledkov a stupňom, na 
ktorom sú akceptované na strane druhej (Joss, Brownlea 1999). Rozdiely v 
stupni kontroly nad rozhodovacím procesom vplývajú na percepciu 
spravodlivosti. Procedúra bude vnímaná ako spravodlivá do takej miery, do akej 
bude podporovať férové zdroje, výsledky. Thibaut a Walker (1975) boli prví, 
ktorí poukázali na procedurálny rámec spravodlivosti, pretože postulovali dve 
kritériá hodnotenia procedurálnej spravodlivosti: (a) kontrola nad procesom 
rozhodovania, (b) kontrola nad konečným rozhodnutím. Tento pocit vnútornej 
kontroly je dôležitý z inštrumentálneho hľadiska, preto je teória Thibauta a 
Walkera označovaná ako inštrumentálny model spravodlivosti (z angl. self-
interest model) (Sunshine, Heuer 2002). Inštrumentálny model predpokladá, že 
procedurálna spravodlivosť je spojená s hodnotením kontroly, nakoľko z nej 
vyplýva, či procedúra bude zodpovedať záujmom zúčastnenej osoby (Lovaš 
1998). Na výskum procedurálnej spravodlivosti ďalej nadviazali Lind a Tyler. 
Ich hlavným cieľom bolo skúmať, aký je vplyv rozhodnutia na hodnotenie 
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procedurálnej spravodlivosti, a aké faktory k tomu vedú (Vidmar 1990). Model 
Linda a Tylera, označovaný aj ako model hodnoty skupiny (z angl. group value 
model), charakterizuje potrebu po spravodlivosti ako dôsledok skupinovej 
socializácie. Daný model zdôrazňuje jedincov vzťah k sociálnej skupine a 
autority, reprezentujúce danú skupinu. Predpokladá sa, že skupinová 
identifikácia a členstvo v skupine majú pre jednotlivca vysokú hodnotu z 
psychologického hľadiska, a že jedinci sú motivovaní k zachovaniu a udržaniu 
si väzby ku skupine. Ak sa človek sústreďuje na dlhodobý vzťah so skupinou, 
hodnotí spravodlivosť na základe troch kritérií: (a) dôveryhodnosť autorít, ktoré 
ustanovujú procedúry, (b) objektivita autorít, (c) informácie o postavení 
jednotlivca v skupine, ktoré vychádzajú z uskutočňovaných procedúr (Sunshine, 
Heuer 2002). Je preto možné predpokladať, že ľudia si osvojujú hodnoty 
spravodlivosti, ktoré prevyšujú osobné záujmy, výsledky spravodlivosti 
vytvárajú podstatu identity a vysoko ovplyvňujú vzťah medzi jednotlivcom a 
skupinou, nakoľko spravodlivé zaobchádzanie zahrňujúce rešpekt a ocenenie, 
podporuje sebahodnotenie jedinca, akceptáciu autorít a ich noriem (Sousa, Vala 
2002). Spojenie zásadných myšlienok dvoch spomenutých teórií nám poskytuje 
odpoveď, čo je procedurálna spravodlivosť, a od akých faktorov závisí. 
Prakticky, na jednej strane stojí subjektívna kontrola procedúry vychádzajúca z 
vlastných schopností, na strane druhej sú objektívne premenné sociálnej 
skupiny, v ktorej sa jednotlivec nachádza (možnosť vyjadriť svoj názor, rešpekt, 
uznanie atď.). Záverom je nutné podotknúť, že aj napriek teoretickým 
východiskám sa raný výskum procedurálnej spravodlivosti zameriaval viac na 
štrukturálne charakteristiky formálneho rozhodovacieho procesu, a len malá 
pozornosť sa obracala na interpersonálnu povahu procedúr. 
 
1.3 Interaktívna spravodlivosť (interpersonálna a informačná)  

Interaktívna spravodlivosť reprezentuje interpersonálny aspekt 
spravodlivosti, čo v praktickej rovine označuje vnímanie spravodlivosti v 
zmysle zaobchádzania s človekom ako s ľudskou bytosťou – s dôstojnosťou, 
rešpektom a zdvorilosťou (Judge et al. 2006). Interaktívna spravodlivosť je 
predovšetkým dôležitá z hľadiska morálneho princípu, nakoľko súvisí  
s normami a morálnym správaním (Colquitt 2001). V dôsledku toho, ak je s 
osobou zaobchádzané interaktívne nespravodlivo, potom je ohrozený morálny 
princíp. A následne, k obnoveniu morálneho princípu dochádza cez 
potvrdzovanie a overovanie si vlastných normatívnych hodnôt (Reb et al. 2006). 
Interaktívna spravodlivosť bola pôvodne navrhnutá ako rozširujúci komponent 
procedurálnej spravodlivosti (Bies, Moag 1986). Niektoré z raných štúdií (pozri 
napríklad Greenberg 1993) argumentovali, že interaktívna spravodlivosť by 
mala byť považovaná za sociálny aspekt procedurálnej spravodlivosti. Bolo to 
najmä z dôvodu odlišných názorov na to, či spôsob zaobchádzania s 
jednotlivcom počas rozhodovacieho procesu má procedurálny charakter alebo 
ide o interaktívny aspekt hodnotenia spravodlivosti. Van den Bos (2005) 
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rozhodovacieho procesu. Inými slovami, ľudia nepožadujú iba férové 
procedúry, ale aj férové zaobchádzanie, teda vnímajú aj spravodlivosť 
interakčného procesu (t. j. interaktívnu spravodlivosť). Dlhoročný výskum 
organizačnej spravodlivosti teda ukázal, že jej základ tvoria tri dimenzie, 
konkrétne distributívna, procedurálna a interaktívna spravodlivosť.  
 
1.1 Distributívna spravodlivosť  

Základným princípom distributívnej spravodlivosti je hodnotenie 
pomeru vkladov a výnosov. Pojem spravodlivosti v danom kontexte bol hlbšie 
rozpracovaný vďaka teórii spravodlivosti (z angl. equity theory) (Hatfield, 
Berscheid, Walster 1978). Podstatu teórie zachytávajú štyri základné hypotézy: 
1. jedinci posudzujú svoje vzťahy s ostatnými cez hodnotenie pomeru toho, čo 
do vzťahu vložili s tým, čo z neho získali, v porovnaní s ostatnými; 2. ak 
jednotlivec vníma svoj pomer vkladov a výnosov ako nerovný oproti ostatným, 
vzniká nespravodlivosť; 3. čím je vyššia miera nespravodlivosti, ktorú jedinec 
vníma, tým vyššiu mieru distresu pociťuje; 4. čím vyššiu mieru distresu jedinec 
pociťuje, tým ťažšie sa mu pracuje na obnovení spravodlivosti. Vklady zahŕňajú 
všetky faktory, ktoré jednotlivec vníma ako relevantné pre získanie istej 
návratnosti jeho osobných investícií, napríklad ako vzdelanie, krása, úsilie a i. 
Dôležité je, že človek tieto faktory vníma ako niečo hodnotné, významné, čo do 
vzťahu vkladá. Naopak, výnosy zahŕňajú všetky faktory, ktoré vníma jedinec 
ako tie, ktoré mu boli istým spôsobom „vrátené“ zo vzťahu, teda faktory, ktoré 
majú istý úžitok alebo hodnotu pre neho samého (Pritchard 1969).  

1.2 Procedurálna spravodlivosť  
Procedurálna spravodlivosť sa týka konceptu vnímanej férovosti 

procedúry, a predovšetkým sa sústreďuje na proces, akým sa robia rozhodnutia. 
Skúma vzťah medzi postupmi rozhodovania na jednej strane  
a výsledkami rozhodnutia, vnímanou oprávnenosťou výsledkov a stupňom, na 
ktorom sú akceptované na strane druhej (Joss, Brownlea 1999). Rozdiely v 
stupni kontroly nad rozhodovacím procesom vplývajú na percepciu 
spravodlivosti. Procedúra bude vnímaná ako spravodlivá do takej miery, do akej 
bude podporovať férové zdroje, výsledky. Thibaut a Walker (1975) boli prví, 
ktorí poukázali na procedurálny rámec spravodlivosti, pretože postulovali dve 
kritériá hodnotenia procedurálnej spravodlivosti: (a) kontrola nad procesom 
rozhodovania, (b) kontrola nad konečným rozhodnutím. Tento pocit vnútornej 
kontroly je dôležitý z inštrumentálneho hľadiska, preto je teória Thibauta a 
Walkera označovaná ako inštrumentálny model spravodlivosti (z angl. self-
interest model) (Sunshine, Heuer 2002). Inštrumentálny model predpokladá, že 
procedurálna spravodlivosť je spojená s hodnotením kontroly, nakoľko z nej 
vyplýva, či procedúra bude zodpovedať záujmom zúčastnenej osoby (Lovaš 
1998). Na výskum procedurálnej spravodlivosti ďalej nadviazali Lind a Tyler. 
Ich hlavným cieľom bolo skúmať, aký je vplyv rozhodnutia na hodnotenie 

Ľudský prvok vo verejnej správe 

143 
 

procedurálnej spravodlivosti, a aké faktory k tomu vedú (Vidmar 1990). Model 
Linda a Tylera, označovaný aj ako model hodnoty skupiny (z angl. group value 
model), charakterizuje potrebu po spravodlivosti ako dôsledok skupinovej 
socializácie. Daný model zdôrazňuje jedincov vzťah k sociálnej skupine a 
autority, reprezentujúce danú skupinu. Predpokladá sa, že skupinová 
identifikácia a členstvo v skupine majú pre jednotlivca vysokú hodnotu z 
psychologického hľadiska, a že jedinci sú motivovaní k zachovaniu a udržaniu 
si väzby ku skupine. Ak sa človek sústreďuje na dlhodobý vzťah so skupinou, 
hodnotí spravodlivosť na základe troch kritérií: (a) dôveryhodnosť autorít, ktoré 
ustanovujú procedúry, (b) objektivita autorít, (c) informácie o postavení 
jednotlivca v skupine, ktoré vychádzajú z uskutočňovaných procedúr (Sunshine, 
Heuer 2002). Je preto možné predpokladať, že ľudia si osvojujú hodnoty 
spravodlivosti, ktoré prevyšujú osobné záujmy, výsledky spravodlivosti 
vytvárajú podstatu identity a vysoko ovplyvňujú vzťah medzi jednotlivcom a 
skupinou, nakoľko spravodlivé zaobchádzanie zahrňujúce rešpekt a ocenenie, 
podporuje sebahodnotenie jedinca, akceptáciu autorít a ich noriem (Sousa, Vala 
2002). Spojenie zásadných myšlienok dvoch spomenutých teórií nám poskytuje 
odpoveď, čo je procedurálna spravodlivosť, a od akých faktorov závisí. 
Prakticky, na jednej strane stojí subjektívna kontrola procedúry vychádzajúca z 
vlastných schopností, na strane druhej sú objektívne premenné sociálnej 
skupiny, v ktorej sa jednotlivec nachádza (možnosť vyjadriť svoj názor, rešpekt, 
uznanie atď.). Záverom je nutné podotknúť, že aj napriek teoretickým 
východiskám sa raný výskum procedurálnej spravodlivosti zameriaval viac na 
štrukturálne charakteristiky formálneho rozhodovacieho procesu, a len malá 
pozornosť sa obracala na interpersonálnu povahu procedúr. 
 
1.3 Interaktívna spravodlivosť (interpersonálna a informačná)  

Interaktívna spravodlivosť reprezentuje interpersonálny aspekt 
spravodlivosti, čo v praktickej rovine označuje vnímanie spravodlivosti v 
zmysle zaobchádzania s človekom ako s ľudskou bytosťou – s dôstojnosťou, 
rešpektom a zdvorilosťou (Judge et al. 2006). Interaktívna spravodlivosť je 
predovšetkým dôležitá z hľadiska morálneho princípu, nakoľko súvisí  
s normami a morálnym správaním (Colquitt 2001). V dôsledku toho, ak je s 
osobou zaobchádzané interaktívne nespravodlivo, potom je ohrozený morálny 
princíp. A následne, k obnoveniu morálneho princípu dochádza cez 
potvrdzovanie a overovanie si vlastných normatívnych hodnôt (Reb et al. 2006). 
Interaktívna spravodlivosť bola pôvodne navrhnutá ako rozširujúci komponent 
procedurálnej spravodlivosti (Bies, Moag 1986). Niektoré z raných štúdií (pozri 
napríklad Greenberg 1993) argumentovali, že interaktívna spravodlivosť by 
mala byť považovaná za sociálny aspekt procedurálnej spravodlivosti. Bolo to 
najmä z dôvodu odlišných názorov na to, či spôsob zaobchádzania s 
jednotlivcom počas rozhodovacieho procesu má procedurálny charakter alebo 
ide o interaktívny aspekt hodnotenia spravodlivosti. Van den Bos (2005) 
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predpokladá, že procedurálna a interaktívna spravodlivosť predstavujú dva 
dôležité aspekty férovosti spôsobu zaobchádzania s jedincom. Zrejme 
najzaujímavejší empirický dôkaz ponúka Bies (2001), ktorý poukazuje na to, že 
ľudia spontánne, automaticky rozlišujú medzi štrukturálnymi a interaktívnymi 
komponentami procedúr. Interaktívna spravodlivosť sa od procedurálnej 
spravodlivosti líši v štruktúre, ako aj vo vzťahu k výstupným premenným a 
snaha rozčleniť tieto rozdiely do samostatných konceptov vyžaduje definovať 
procedurálnu spravodlivosť výlučne v termínoch formálnych, štrukturálnych 
aspektov procedúry. Ale väčšina výskumov z danej oblasti nepristupuje k 
procedurálnej spravodlivosti v tak ohraničenej podobe, skôr vníma spôsob 
zaobchádzania ako determinant percepcie procedurálnej spravodlivosti 
(Colquitt 2001). Colquitt (2001) ďalej dodáva, že koncept interaktívnej 
spravodlivosti je príliš široký a všeobecný. Z daného presvedčenia diferencuje 
interaktívnu spravodlivosť ešte na dva subtypy (interpersonálna a informačná). 
Podľa neho, interpersonálna spravodlivosť odráža mieru rešpektu a korektnosti, 
ktorú využíva autorita pri implementácii procedúr a informačná spravodlivosť 
zase odráža mieru opodstatnenia, oprávnenosti a pravdivosti, úprimnosti, ktorá 
je poskytnutá počas procedúr. 
 
2. Metodológia 
2.1 Cieľ 

Cieľom výskumu je analyzovať štruktúru organizačnej spravodlivosti 
v kontexte štyroch dimenzií (distributívna, procedurálna, interpersonálna, 
informačná spravodlivosť). Pozornosť sa tiež zameriava na analýzu charakteru 
vzťahov medzi organizačnou spravodlivosťou v jej štyroch dimenziách a socio-
demografickými ukazovateľmi. 
 
2.2 Metódy a metodika výskumu  

Na získanie empirických údajov a naplnenie stanoveného cieľa bol 
využitý súbor metodík zahŕňajúci socio-demografické otázky zisťujúce 
základné informácie o respondentoch – rod, vek, najvyššie dosiahnuté 
vzdelanie, pracovnú pozíciu, veľkosť organizácie z hľadiska počtu 
zamestnancov, dĺžka praxe. Druhú časť dotazníka tvorili položky škály 
organizačnej spravodlivosti (Organizational Justice Scale) (Colquitt 2001) – 
metodika zachytávajúca subjektívne hodnotenie miery spravodlivosti na 
dimenzii distributívnej, procedurálnej, interpersonálnej a informačnej. Ide  
o 20 položkový dotazník, ktorý meria 4 dimenzie spravodlivosti. Každá 
dimenzia spravodlivosti obsahuje niekoľko položiek. Respondenti po prečítaní 
výrokov majú rozhodnúť, do akej miery súhlasia resp. nesúhlasia s daným 
výrokom. K dispozícií majú opäť 5 – stupňovú Likertovú škálu, kde 1 znamená 
„do veľmi malej miery“ a 5 znamená „do veľmi veľkej miery“. Procedurálna 
spravodlivosť je zastúpená 7 položkami, kde typickou položkou je: „Do akej 
miery máte možnosť vyjadrovať Vaše názory a pocity počas pracovných 
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postupov využívaných vo Vašej práci?“. Distributívna spravodlivosť obsahuje 
4 položky medzi ktoré patrí napr.: „Do akej miery odrážajú Vaše odmeny to, 
čím ste prispeli k organizácií?“. Interpersonálna spravodlivosť obsahuje tiež 4 
položky, ktoré sa tykajú autorít v práci. Medzi ne patrí napr.: „Do akej miery s 
Vami nadriadený/-á zaobchádzajú dôstojne?“. Informačná spravodlivosť 
obsahuje 5 položiek medzi ktoré môžeme zaradiť napr.: „Do akej miery Vám 
nadriadený/-á poskytujú dôležité informácie včas?“. Skóre sa počíta pre každú 
čiastkovú spravodlivosť zvlášť pričom platí, že vyššie skóre znamená väčšie 
vnímanie spravodlivosti. 

Respondentom bol zaslaný dotazník elektronickou formou z dôvodu 
finančnej a časovej nenáročnosti. Zber údajov bol realizovaný od apríla do mája 
2018. Spôsob získavania dát bol zabezpečený IT špecialistom s využitím 
hostingu a domény cez websupport. Celkovo bolo zaslaných 11 508 emailov. 
Každý respondent vyplnil všetky položky dotazníka. Úvodným textom boli 
respondenti informovaní o výskumnom zámere, o anonymite a požiadaní o 
poskytnutie súhlasu s účasťou na výskume. Pri výskume boli dodržané všetky 
etické zásady a účasť na ňom bola dobrovoľná.  

 
2.3 Výskumná vzorka  

Výskumnú vzorku tvoril základný súbor objektov samosprávy na 
Slovensku. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bolo k 31. 1. 2018 
na území Slovenskej republiky 2 753 obcí, 140 miest, 8 vyšších územných 
celkov a 39 mestských častí miest Bratislava (17) a Košice (22). Voľby do 
orgánov samosprávy obcí sa v Slovenskej republike konali 15.11.2014 (obce, 
mestá, mestské časti), voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konali 
4.11.2017 (vyššie územné celky). Respondentmi výskumu (výskumná vzorka) 
boli starostovia 2 753 obcí a 39 mestských častí, ich riadiaci pracovníci a 
zamestnanci obecných úradov a miestnych úradov, primátori 140 miest, ich 
riadiaci pracovníci a zamestnanci mestských úradov, predsedovia vyšších 
územných celkov, ich riadiaci pracovníci a zamestnanci úradov samosprávnych 
krajov.  

Výskumnú vzorku tvorilo 916 respondentov, z toho 588 žien (64,2%) a 
328 mužov (35,8%) vo veku od 23 rokov do 73 rokov. Priemerný vek opýtaných 
respondentov bol 47,47 rokov (SD = 10,66), pričom muži mali v priemere 48,36 
rokov (SD = 11,29) a ženy mali v priemere 46,98 rokov (SD = 10,27).  Ako 
najvyššie dosiahnuté stredoškolské vzdelanie uviedlo 262 respondentov 
(28,6%) a 654 respondentov (71,4%) dosiahlo vzdelanie vysokoškolské. 
Riadených zamestnancov bolo 538 (58,7%) a riadiacich zamestnancov bolo 378 
(41,3%). V organizáciách do 10 zamestnancov pracovalo 343 opýtaných 
(37,4%), 554 (60,5%) pracovalo v organizácii do 50 zamestnancov a 19 
respondentov (2,1%) pracovalo v organizácii nad 500 zamestnancov. Priemerný 
počet odpracovaných rokov bol 21,34 rokov (SD = 12,41). Výskumná vzorka 
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predpokladá, že procedurálna a interaktívna spravodlivosť predstavujú dva 
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najzaujímavejší empirický dôkaz ponúka Bies (2001), ktorý poukazuje na to, že 
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spravodlivosti líši v štruktúre, ako aj vo vzťahu k výstupným premenným a 
snaha rozčleniť tieto rozdiely do samostatných konceptov vyžaduje definovať 
procedurálnu spravodlivosť výlučne v termínoch formálnych, štrukturálnych 
aspektov procedúry. Ale väčšina výskumov z danej oblasti nepristupuje k 
procedurálnej spravodlivosti v tak ohraničenej podobe, skôr vníma spôsob 
zaobchádzania ako determinant percepcie procedurálnej spravodlivosti 
(Colquitt 2001). Colquitt (2001) ďalej dodáva, že koncept interaktívnej 
spravodlivosti je príliš široký a všeobecný. Z daného presvedčenia diferencuje 
interaktívnu spravodlivosť ešte na dva subtypy (interpersonálna a informačná). 
Podľa neho, interpersonálna spravodlivosť odráža mieru rešpektu a korektnosti, 
ktorú využíva autorita pri implementácii procedúr a informačná spravodlivosť 
zase odráža mieru opodstatnenia, oprávnenosti a pravdivosti, úprimnosti, ktorá 
je poskytnutá počas procedúr. 
 
2. Metodológia 
2.1 Cieľ 

Cieľom výskumu je analyzovať štruktúru organizačnej spravodlivosti 
v kontexte štyroch dimenzií (distributívna, procedurálna, interpersonálna, 
informačná spravodlivosť). Pozornosť sa tiež zameriava na analýzu charakteru 
vzťahov medzi organizačnou spravodlivosťou v jej štyroch dimenziách a socio-
demografickými ukazovateľmi. 
 
2.2 Metódy a metodika výskumu  

Na získanie empirických údajov a naplnenie stanoveného cieľa bol 
využitý súbor metodík zahŕňajúci socio-demografické otázky zisťujúce 
základné informácie o respondentoch – rod, vek, najvyššie dosiahnuté 
vzdelanie, pracovnú pozíciu, veľkosť organizácie z hľadiska počtu 
zamestnancov, dĺžka praxe. Druhú časť dotazníka tvorili položky škály 
organizačnej spravodlivosti (Organizational Justice Scale) (Colquitt 2001) – 
metodika zachytávajúca subjektívne hodnotenie miery spravodlivosti na 
dimenzii distributívnej, procedurálnej, interpersonálnej a informačnej. Ide  
o 20 položkový dotazník, ktorý meria 4 dimenzie spravodlivosti. Každá 
dimenzia spravodlivosti obsahuje niekoľko položiek. Respondenti po prečítaní 
výrokov majú rozhodnúť, do akej miery súhlasia resp. nesúhlasia s daným 
výrokom. K dispozícií majú opäť 5 – stupňovú Likertovú škálu, kde 1 znamená 
„do veľmi malej miery“ a 5 znamená „do veľmi veľkej miery“. Procedurálna 
spravodlivosť je zastúpená 7 položkami, kde typickou položkou je: „Do akej 
miery máte možnosť vyjadrovať Vaše názory a pocity počas pracovných 
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postupov využívaných vo Vašej práci?“. Distributívna spravodlivosť obsahuje 
4 položky medzi ktoré patrí napr.: „Do akej miery odrážajú Vaše odmeny to, 
čím ste prispeli k organizácií?“. Interpersonálna spravodlivosť obsahuje tiež 4 
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2018. Spôsob získavania dát bol zabezpečený IT špecialistom s využitím 
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Každý respondent vyplnil všetky položky dotazníka. Úvodným textom boli 
respondenti informovaní o výskumnom zámere, o anonymite a požiadaní o 
poskytnutie súhlasu s účasťou na výskume. Pri výskume boli dodržané všetky 
etické zásady a účasť na ňom bola dobrovoľná.  

 
2.3 Výskumná vzorka  

Výskumnú vzorku tvoril základný súbor objektov samosprávy na 
Slovensku. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bolo k 31. 1. 2018 
na území Slovenskej republiky 2 753 obcí, 140 miest, 8 vyšších územných 
celkov a 39 mestských častí miest Bratislava (17) a Košice (22). Voľby do 
orgánov samosprávy obcí sa v Slovenskej republike konali 15.11.2014 (obce, 
mestá, mestské časti), voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konali 
4.11.2017 (vyššie územné celky). Respondentmi výskumu (výskumná vzorka) 
boli starostovia 2 753 obcí a 39 mestských častí, ich riadiaci pracovníci a 
zamestnanci obecných úradov a miestnych úradov, primátori 140 miest, ich 
riadiaci pracovníci a zamestnanci mestských úradov, predsedovia vyšších 
územných celkov, ich riadiaci pracovníci a zamestnanci úradov samosprávnych 
krajov.  

Výskumnú vzorku tvorilo 916 respondentov, z toho 588 žien (64,2%) a 
328 mužov (35,8%) vo veku od 23 rokov do 73 rokov. Priemerný vek opýtaných 
respondentov bol 47,47 rokov (SD = 10,66), pričom muži mali v priemere 48,36 
rokov (SD = 11,29) a ženy mali v priemere 46,98 rokov (SD = 10,27).  Ako 
najvyššie dosiahnuté stredoškolské vzdelanie uviedlo 262 respondentov 
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bola získaná pomocou príležitostného výberu založeného na dostupnosti osôb a 
ich ochote podieľať sa na výskume. 

 
3. Výsledky a diskusia 

V rámci deskriptívnej analýzy sme sa v prvom rade zamerali na 
zisťovanie miery organizačnej spravodlivosti v jej jednotlivých dimenziách. 
Konkrétne výsledky sú uvedené v tabuľke 1 (viď nižšie).  
 
Tabuľka 1 Deskriptívne údaje o dimenziách organizačnej spravodlivosti   

 M SD 
Interpersonálna spravodlivosť 4,11 0,95 
Procedurálna spravodlivosť 3,55 0,94 
Informačná spravodlivosť 3,49 0,72 
Distributívna spravodlivosť 2,77 1,12 

M – priemerné škálové skóre, SD - smerodajná odchýlka 
 
Z hľadiska organizačnej spravodlivosti výsledky ukázali, že 

respondenti vnímali interpersonálnu spravodlivosť ako najviac  férovú (M = 
4,11; SD = 0,95). Ako najmenej spravodlivú vnímali opýtaní respondenti 
distribúciu výsledkov (t.j. distributívna spravodlivosť M = 2,77; SD = 1,12). 

Prejavy „medziľudskej“ spravodlivosti (t.j. interpersonálna 
spravodlivosť) ako zaobchádzanie s rešpektom, zdvorilosť či dôstojnosť sú 
v organizáciách pravdepodobne dodržiavané a vnímané ako spravodlivé. 
Interpersonálna spravodlivosť predstavuje primeraný a slušný spôsob 
zaobchádzania, ktorý prichádza od nadriadeného k svojim zamestnancom. Pri 
spravodlivom zaobchádzaní sa posilňujú vzťahy a dôvera nielen medzi 
nadriadeným a zamestnancami, ale aj medzi zamestnancami navzájom, čo nám 
potvrdila aj teória Mastersona a kol. (2000). Autori uvádzajú, že ak zamestnanci 
vnímajú kvalitné interpersonálne zaobchádzanie od svojich nadriadených, tak 
sú posilnené vzťahy medzi manažérom a zamestnancom, pretože 
interpersonálna spravodlivosť získaná od nadriadeného je vnútorne viazaná na 
pozitívne hodnotenie a osobnú podporu.   

Avšak, ak sa bližšie pozrieme na ďalšie dimenzie organizačnej 
spravodlivosti, tak aj aspekty spravodlivosti ako dodržiavanie procedúr 
a pravidiel, ktoré regulujú proces rozhodovania a rozhodnutí (t.j. procedurálna 
spravodlivosť) a poskytovanie informácií o tom, prečo sa postupy používali 
určitým spôsobom a prečo boli výsledky distribuované určitým spôsobom (t.j. 
informačná spravodlivosť) boli hodnotené ako viac spravodlivé.  

Ako najmenej spravodlivú vnímali opýtaní respondenti distribúciu 
výsledkov (t.j. distributívna spravodlivosť). Respondenti pociťujú, že úsilie, 
ktoré do práce vkladajú nie je odmenené. Ak ich úsilie odmenené je, respondenti 
považujú výšku odmeny za neadekvátnu. Ďalej uviedli, že sa neberie do úvahy 
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ich úsilie, výkon a ich príspevok k naplneniu cieľov organizácie. V tomto 
kontexte možno uvažovať o aspektoch ako spravodlivé odmeňovanie, 
adekvátna výška individuálnej mzdy a individuálneho ohodnotenia. Možno sa 
domnievať, že spravodlivé odmeňovanie je najvýraznejšia časť distributívnej 
spravodlivosti.  

V ďalšom bode analýzy sme sa zamerali na hľadanie možných 
rodových rozdielov v kontexte organizačnej spravodlivosti (tabuľka 2).  
 
Tabuľka 2 Rodové rozdiely v dimenziách organizačnej spravodlivosti 

 rod M SD t p 

Procedurálna spravodlivosť 
ženy 3,79 0,83 

5,787 < 0,001 
muži 3,42 0,97 

Distributívna spravodlivosť 
ženy 2,70 1,15 

2,524 0,012 
muži 2,89 1,06 

Interpersonálna spravodlivosť 
ženy 4,07 1,03 

1,386 0,166 
muži 4,16 0,81 

Informačná spravodlivosť 
ženy 3,45 1,12 

1,640 0,101 
muži 3,57 1,01 

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

Signifikantné rozdiely sa vyskytovali len v dimenzii procedurálna 
spravodlivosť (t = 5,787; p < 0,001) a distributívna spravodlivosť (t = 2,524; p 
= 0,012).  

Ženy vnímali ako viac spravodlivú procedurálnu spravodlivosť. Muži 
vnímali ako viac spravodlivú distributívnu spravodlivosť.  

Stedhamová et al. (2007) vysvetľujú, že rodové rozdiely hodnotenia 
spravodlivosti môžu vznikať práve počas rozhodovacieho procesu; muži 
preferujú spôsoby rozhodovania a rozhodnutia, ktoré sú založené na 
objektívnych a jasných kritériách, kým ženy majú vo zvyku používať 
relativistický pohľad pri hodnotení rozhodovacieho procesu a rozhodnutia 
z hľadiska spravodlivosti.  

Pri stretnutí s nespravodlivými výsledkami rozhodnutia majú ženy vo 
zvyku pripisovať príčinu nespravodlivému procesu rozhodovania (Van den Bos 
2001) alebo hľadajú alternatívne vysvetlenie, aby reinterpretovali tieto kauzálne 
atribúcie (Colquitt, Chertkoff 2002). Muži majú vo zvyku usilovať sa o obnovu, 
znovunastolenie spravodlivosti výsledkov, zdrojov vyplývajúc z ich statusu 
a moci (Su et al. 2008).  

Muži sú „od prírody“ orientovaní na výsledky a ženy sú „od prírody“ 
orientované na proces (Nameda 2013). Muži sú viac upriamení na seba a 
vykazujú väčšiu mieru agresivity pri kontrole delenia zdrojov, odmien a sú viac 
zameraní na distributívnu spravodlivosť. Ženy sa viac zameriavajú na spoločné 
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rozhodovanie, potrebu uznania a podporujú harmóniu, súlad v rozhodovacom 
procese (Gentry et al. 2003). 

 
Záver  

Faktory ako spravodlivý systém odmeňovania, spravodlivé hodnotenie 
zamestnancov, zlepšenie komunikácie v rámci organizácie alebo zvýšenie 
kompetencií zamestnancov sú len malou ukážkou toho, kam sa môže výskum 
posunúť a obohatiť tak nielen odbornú teóriu, ale najmä praktickú rovinu v 
kontexte skvalitňovania organizácií verejnej správy (Rovenská 2016). 

Podľa zistení, respondenti ako najmenej spravodlivú vnímali 
distributívnu rovinu organizačnej spravodlivosti. Vnímanie miery distributívnej 
spravodlivosti je opodstatnené vzhľadom na to, že zvýšená angažovanosť, 
zvýšené pracovné úsilie a dobrý pracovný výkon nemajú na výšku individuálnej 
mzdy zamestnanca verejnej správy priamy dopad. O výške mzdy je rozhodnuté 
schválenou legislatívou. Ocenenie úsilia je možné prostredníctvom 
individuálnej dodatkovej mzdovej formy, ktorá sa používa k ohodnoteniu 
náročnosti práce a k ohodnoteniu dlhodobo dosahovaných dobrých výsledkov 
práce - osobné ohodnotenie (osobný príplatok). Osobné ohodnotenie sa zvyčajne 
určuje na isté časové obdobie, po uplynutí ktorého by sa mal výkon zamestnanca 
prehodnotiť a na tomto základe znova stanoviť osobné ohodnotenie. Z tohto 
dôvodu odporúčame organizáciám vytvorenie a stanovenie jasných pravidiel v 
oblasti odmeňovania, ktoré vychádzajú z vytvoreného systému odmeňovania, 
aby sa z nástroja ako je osobný príplatok nestával nástroj diskriminácie a 
zvýhodňovania na pracovisku. V tomto bode sa otvára nový priestor zmapovať 
ďalšie nemenej významné aspekty, ktoré tvoria podstatu distributívnej 
spravodlivosti.  
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Ľudskoprávny prvok v konaniach podľa zákona č. 
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
 
Juraj Martaus, Tomáš Martaus  
 
Abstract 
Submitted article focus on the analysis of the element of human right and its respect 
within decision-making of the public administration in the matters of compensation, the 
license and the parking card under Act no. 447/2008 Coll. on Financial contributions 
to compensate for severe disability and on the amendment of certain law, as a result of 
the suspension of the basic procedural rights of the party in the administrative 
procedure in this type of procedure. The authors of this article discuss the 
constitutionality of restrictions on the rights of persons with severe disabilities in the 
context of the principles of good public administration. 
 
Kľúčové slová: administrative procedure, human rights, severe disability 
 
Úvod 
 Obmedzenie sa čisto na aplikáciu právnych noriem, obsiahnutých v 
platných a účinných zákonoch či v iných všeobecne záväzných právnych 
predpisoch, predstavujúcich pramene objektívneho práva Slovenskej republiky, 
nemusí ešte samo o sebe prinášať do konaní orgánov verejnej správy i 
rešpektovanie základných práv a slobôd účastníka správneho konania. Jeden 
z príkladov, kedy takáto činnosť orgánov verejnej moci prelamuje Ústavou 
Slovenskej republiky garantované subjektívne práva jednotlivca, rozoberieme 
v nasledovnej časti príspevku. 
 Predstavme si dievča s nepriaznivým zdravotným stavom - s mierou 
funkčnej poruchy na 60% podľa prílohy č. 3, časť IV. bod 8 k zákonu č. 
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorá sa na orgán verejnej moci (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) 
obráti so žiadosťou o poskytnutie ďalšieho peňažného príspevku na kúpu 
osobného motorového vozidla  podľa § 34 ods. 12 zákona č. 447/2008 Z. z. 
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Ako odpoveď je jej však spolu so zamietnutím žiadosti doručené i 
rozhodnutie, ktorým sa jej ukladá povinnosť vrátiť parkovací preukaz, ktorý jej 
bol v minulosti vyhotovený na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny, a to s poučením, že v prípade nevrátenia preukazu dôjde z jej strany 
podľa § 21 ods. 1 písm. i) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
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neskorších predpisov ku spáchaniu priestupku, za ktorý jej možno uložiť pokutu 
do 165 eur. 

V súvislosti s predmetnou  žiadosťou nášho dievčaťa totiž došlo bez jej 
vedomia ako účastníka konania k posúdeniu jej zdravotného stavu a k vydaniu 
lekárskeho posudku, z ktorého vyplynulo, že toto dievča, ako fyzická osoba 
s ťažkým zdravotným postihnutím, nie je odkázaná na individuálnu prepravu 
osobným motorovým vozidlom, pretože v sprievode inej fyzickej osoby je 
schopná premiestniť sa k vozidlám verejnej hromadnej dopravy 
a k prostriedkom železničnej dopravy, nastupovať a vystupovať z nich 
a zvládnuť inú situáciu vo vozidlách verejnej hromadnej dopravy 
a v prostriedkoch železničnej dopravy. V dôsledku uvedeného tak bolo voči nej 
začaté správne konanie o vrátení preukazu, o ktorom sa naše dievča dozvedá až 
z vydaného rozhodnutia.    
 Predmetný stav vychádza zo zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je však takýto 
postup orgánov verejnej moci v súlade so základnými ústavnými právami 
jednotlivca?  
 
1. Zo zásad správneho konania 

V § 3 zákona o správnom konaní (správny poriadok) č. 71/1967 Zb. 
možno nájsť legálne vyjadrenie základných pravidiel (zásad) správneho 
konania, teda právneho procesu, v ktorom v oblasti verejnej správy správne 
orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach 
fyzických osôb a právnických osôb. Ide o nosné zásady, ktoré s ohľadom na 
systematický výklad právnych noriem, „prežarujú“ do celého rozhodovania 
o právach a povinnostiach účastníkov správneho konania orgánmi verejnej moci 
v oblasti verejnej správy. 

Podľa jedného z nich, a to pravidla zakotveného v § 3 ods. 2 správneho 
poriadku, sú správne orgány „povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti 
s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa 
konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne 
obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. 
Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie 
týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť 
právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.“ V dôsledku ods. 7 tohto 
paragrafu, sa uvedené pravidlo primerane použije i pri „vydávaní osvedčení, 
posudkov, vyjadrení, odporúčaní a iných podobných opatrení.“  

V predmetnom prípade tak ide o zásadu správneho konania, v ktorej 
možno nájsť rad čiastkových oprávnení, akými sú najmä právo byť informovaný 
o začatí konania, právo na obhajobu, právo na zastúpenie a pomoc, právo na 
poučenie o procesných právach v konaní, či právo byť vypočutý. Dané pravidlo, 
spoločne s jeho čiastkovými oprávneniami pritom možno začleniť do práva na 
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spravodlivý proces pred orgánmi verejnej moci, predstavujúce súkromné právo 
jednotlivca, odvodzované z ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu (čl. 
36 ods. 1 a 4 Listiny základných práv a slobôd a čl. 46 ods. 1 a 4 Ústavy 
Slovenskej republiky).2   

Uplatnenie pravidla správneho konania vyjadreného v § 3 ods. 2 zákona 
o správnom konaní možno následne v správnom poriadku nachádzať vo 
viacerých jeho ustanoveniach. Takýmito ustanoveniami je napríklad § 18 ods. 
3, v zmysle ktorého „o začatí konania správny orgán upovedomí všetkých 
známych účastníkov konania,“ alebo § 21 ods. 2, podľa ktorého „na ústne 
pojednávanie správny orgán prizve všetkých účastníkov konania a požiada ich, 
aby pri ústnom pojednávanú uplatnili svoje pripomienky a námety,“ či § 33 ods. 
1 a 2, na základe ktorých „účastník konania a zúčastnená osoba má právo 
navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom 
pojednávaní a miestnej ohliadke“ a na základe ktorých je správny orgán 
„povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám  možnosť, aby sa pred 
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.“ 

 
2. Konanie vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho 

preukazu 
So zreteľom na vyššie uvedené je pozastavenia hodný legálny stav, 

ktorý plynie zo zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v prípade tzv. konania vo veciach kompenzácie, konania o preukaze a 
konania o parkovacom preukaze. Predmetom tohto právneho predpisu 
je  „úprava právnych vzťahov pri poskytovaní peňažných príspevkov na 
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, právnych 
vzťahov pri vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím, vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodcom (ďalej len „preukaz“), parkovacieho preukazu pre 
fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ďalej len „parkovací preukaz“) a 
právnych vzťahov na účely posudzovania potreby osobitnej starostlivosti.“3   
„Cieľovú skupinu“ tejto právnej úpravy teda predstavujú fyzické osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím4. Povedané lexikou trestného práva: 

                                                 
2 KOŠIČIAROVÁ Soňa: Procesnoprávne princípy dobrej verejnej správy v správnom 
trestaní. In: Právo 
na spravodlivý proces a správne trestanie. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku – 
Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015, s. 111, ISBN 978-83-7490-846-6 
3 § 1 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
4 „Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy 
najmenej 50 %.“ (§2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na 
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Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie 
týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť 
právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.“ V dôsledku ods. 7 tohto 
paragrafu, sa uvedené pravidlo primerane použije i pri „vydávaní osvedčení, 
posudkov, vyjadrení, odporúčaní a iných podobných opatrení.“  

V predmetnom prípade tak ide o zásadu správneho konania, v ktorej 
možno nájsť rad čiastkových oprávnení, akými sú najmä právo byť informovaný 
o začatí konania, právo na obhajobu, právo na zastúpenie a pomoc, právo na 
poučenie o procesných právach v konaní, či právo byť vypočutý. Dané pravidlo, 
spoločne s jeho čiastkovými oprávneniami pritom možno začleniť do práva na 
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spravodlivý proces pred orgánmi verejnej moci, predstavujúce súkromné právo 
jednotlivca, odvodzované z ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu (čl. 
36 ods. 1 a 4 Listiny základných práv a slobôd a čl. 46 ods. 1 a 4 Ústavy 
Slovenskej republiky).2   

Uplatnenie pravidla správneho konania vyjadreného v § 3 ods. 2 zákona 
o správnom konaní možno následne v správnom poriadku nachádzať vo 
viacerých jeho ustanoveniach. Takýmito ustanoveniami je napríklad § 18 ods. 
3, v zmysle ktorého „o začatí konania správny orgán upovedomí všetkých 
známych účastníkov konania,“ alebo § 21 ods. 2, podľa ktorého „na ústne 
pojednávanie správny orgán prizve všetkých účastníkov konania a požiada ich, 
aby pri ústnom pojednávanú uplatnili svoje pripomienky a námety,“ či § 33 ods. 
1 a 2, na základe ktorých „účastník konania a zúčastnená osoba má právo 
navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom 
pojednávaní a miestnej ohliadke“ a na základe ktorých je správny orgán 
„povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám  možnosť, aby sa pred 
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.“ 

 
2. Konanie vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho 

preukazu 
So zreteľom na vyššie uvedené je pozastavenia hodný legálny stav, 

ktorý plynie zo zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v prípade tzv. konania vo veciach kompenzácie, konania o preukaze a 
konania o parkovacom preukaze. Predmetom tohto právneho predpisu 
je  „úprava právnych vzťahov pri poskytovaní peňažných príspevkov na 
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, právnych 
vzťahov pri vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím, vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodcom (ďalej len „preukaz“), parkovacieho preukazu pre 
fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ďalej len „parkovací preukaz“) a 
právnych vzťahov na účely posudzovania potreby osobitnej starostlivosti.“3   
„Cieľovú skupinu“ tejto právnej úpravy teda predstavujú fyzické osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím4. Povedané lexikou trestného práva: 

                                                 
2 KOŠIČIAROVÁ Soňa: Procesnoprávne princípy dobrej verejnej správy v správnom 
trestaní. In: Právo 
na spravodlivý proces a správne trestanie. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku – 
Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015, s. 111, ISBN 978-83-7490-846-6 
3 § 1 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
4 „Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy 
najmenej 50 %.“ (§2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na 
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„chránené osoby“. Osoby, v súvislosti s ktorými je v prípade regulácie 
spoločenských vzťahov právom nutné dbať o zvýšenú mieru ich ochrany 
v spoločnosti s ohľadom na ich znevýhodnenie.  

Predmetný zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov však v prípade rozhodovania vo veciach kompenzácie, preukazu 
a parkovacieho preukazu prostredníctvom § 53 ods. 2 vylučuje uplatnenie 
niekoľkých významných oprávnení účastníka konania, tvoriacich súčasť 
katalógu vyššie uvedených základných zásad správneho konania. Vďaka zneniu 
zmieneného článku sa účastník konania, v prípade daných osobitných typov 
správneho konania, o začatí správneho konania vedeného voči nemu 
neupovedomuje. Pred vydaním rozhodnutia vo veci, správny orgán realizujúci 
správne konanie nie je povinný dať účastníkovi konania a zúčastnenej osobe 
možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k 
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Oneskorene podané 
odvolanie správny orgán nepreskúmava z pohľadu či neodôvodňuje obnovu 
konania alebo zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. 
Rozklad, obnova konania a preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho 
konania, ako mimoriadne opravné prostriedky v správnom konaní, sú pre 
účastníka predmetných konaní mimo jeho dosah.   

Na základe § 53 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov je tak o právach a povinnostiach účastníka konania rozhodnuté „poza 
jeho chrbát“ bez toho, aby účastník konania o takomto konaní vedel, mohol sa 
v ňom účinne brániť, uplatňovať svoje práva, navrhovať zabezpečenie dôkazov, 
predkladať ním zabezpečené dôkazy a navrhovať  ich vykonanie, mal možnosť 
zaujať stanovisko ku správnym orgánom získaným podkladom rozhodnutia, 
prípadne namietať osobu znalca, jeho kompetentnosť, jeho nezaujatosť, ako aj 
zaujatosť zamestnanca správneho orgánu. Ako jediná procesná obrana, ktorú 
účastník konania po takto vykonanom „kabinetnom“ správnom konaní má, je 
výlučne včas podané odvolanie.  

Opísaný stav je však v príkrom rozpore so zásadou vyjadrenou v § 3 
ods. 2 správneho poriadku, v zmysle ktorej je správny orgán povinný 
postupovať v úzkej súčinnosti s účastníkom konania, udeliť mu priestor na 
vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v jeho veci pred vydaním samotného 
rozhodnutia a umožniť účastníkovi konania predkladať vlastné návrhy. 
Nakoľko je táto zásada, vyjadrená medzi úvodnými najabstraktnejšími 
bazálnymi zásadami konania, v ktorom dochádza k rozhodovaniu o právach 
a povinnostiach účastníkov konania, je nerešpektovanie tohto základného 
procesného pravidla súčasne nerešpektovaním práva súkromnej osoby na 

                                                 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov) 
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spravodlivý proces pred orgánmi verejnej moci a tým i prelamovaním Ústavy 
Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., v dôsledku porušovania ústavného práva 
na súdnu a inú právnu ochranu. 

Súčasne, tento stav nerešpektuje ani princípy dobrej správy, ktoré síce 
nemožno v Ústave Slovenskej republiky nájsť vyjadrené explicitne, no ktorých 
existenciu možno odvodiť z čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle 
ktorého je Slovenská republika „demokratický a právny štát“. 

Princíp dobrej verejnej správy preto možno nájsť aj v rozhodovacej 
praxi súdov Slovenskej republiky, ktoré konzistentne v prípade správnych 
konaní, vylučujúcich uplatnenie správneho poriadku judikujú, že je potrebným, 
aby každé rozhodnutie vydané správnym orgánom bez ohľadu na to, či sa na 
toto konanie vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní alebo nie spĺňalo 
aspoň minimálne požiadavky kladené na konanie a rozhodnutie správnych 
orgánov vyplývajúcich napr. z Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy (77) 
31 z 28.9.1977 o ochrane jednotlivca v súvislosti s rozhodnutiami správnych 
orgánov resp. z Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy Rec (2007) 7 
z 20.6.2007 o dobrej verejnej správe (napr. Rozsudok Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky sp. zn. 1Sžo/37/2009 zo dňa 2. februára 20105, či 
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8Sžo/182/2009 zo dňa 
30. septembra 20106).    

                                                 
5 „Napriek tomu, že na konanie v predmetnej veci sa v zmysle § 108 zákona č. 131/2002 
Z. z. správny poriadok nevzťahuje (hoci inak vykazuje štandard správneho konania a 
rozhodnutia a predchádzajúca právna úprava – zákon č. 172/1990 Zb. použitie 
správneho poriadku v § 34 stanovoval) , vzhľadom na to, že vo veci rozhodovala verejná 
vysoká škola t. j. právnická osoba, ktorá zo zákona disponuje oprávnením rozhodovať 
o právach, a povinnostiach fyzických osôb (a ich rozhodnutia tak podliehajú 
preskúmaniu súdom v zmysle § 244 ods. 2 a nasl. OSP) , nemožno upustiť od 
vyžadovania aspoň minimálnych požiadaviek kladených na konania a rozhodnutie 
správnych orgánov vyplývajúcich napr. z Rezolúcie Výboru ministrov Rady 
Európy (77) 31 z 28.9.1977 o ochrane jednotlivca v súvislosti s rozhodnutiami 
správnych orgánov resp. z Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy Rec (2007) 7 z 
20.6.2007 o dobrej verejnej správe čl. 17, v zmysle ktorého musí byť správne 
rozhodnutie formulované v jednoduchej, jasnej a zrozumiteľnej podobe a musí 
obsahovať primerané zdôvodnenie obsahujúce skutkové a právne dôvody, pre ktoré 
bolo vydané.“ (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Sžo/37/2009 
zo dňa 2. februára 2010) 
6 „Je pravdou, že na konanie vo veciach školného sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. To samo osebe 
neznamená, že individuálny správny akt školy, ktorým sa ukladá študentovi povinnosť 
zaplatiť školné, za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia nemôže byť predmetom 
preskúmania súdom. Ide totiž o rozhodnutie, ktorým zákonodarca zveril pri výkone 
svojej činnosti rozhodovaciu právomoc občanovi – študentovi ukladať nejakú 
povinnosť, v tomto prípade platiť školné. Na druhej strane však nemožno neprihliadať 
na skutočnosť, že slovenské právo je súčasťou európskeho právneho systému. Preto je 
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„chránené osoby“. Osoby, v súvislosti s ktorými je v prípade regulácie 
spoločenských vzťahov právom nutné dbať o zvýšenú mieru ich ochrany 
v spoločnosti s ohľadom na ich znevýhodnenie.  

Predmetný zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov však v prípade rozhodovania vo veciach kompenzácie, preukazu 
a parkovacieho preukazu prostredníctvom § 53 ods. 2 vylučuje uplatnenie 
niekoľkých významných oprávnení účastníka konania, tvoriacich súčasť 
katalógu vyššie uvedených základných zásad správneho konania. Vďaka zneniu 
zmieneného článku sa účastník konania, v prípade daných osobitných typov 
správneho konania, o začatí správneho konania vedeného voči nemu 
neupovedomuje. Pred vydaním rozhodnutia vo veci, správny orgán realizujúci 
správne konanie nie je povinný dať účastníkovi konania a zúčastnenej osobe 
možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k 
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Oneskorene podané 
odvolanie správny orgán nepreskúmava z pohľadu či neodôvodňuje obnovu 
konania alebo zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. 
Rozklad, obnova konania a preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho 
konania, ako mimoriadne opravné prostriedky v správnom konaní, sú pre 
účastníka predmetných konaní mimo jeho dosah.   

Na základe § 53 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov je tak o právach a povinnostiach účastníka konania rozhodnuté „poza 
jeho chrbát“ bez toho, aby účastník konania o takomto konaní vedel, mohol sa 
v ňom účinne brániť, uplatňovať svoje práva, navrhovať zabezpečenie dôkazov, 
predkladať ním zabezpečené dôkazy a navrhovať  ich vykonanie, mal možnosť 
zaujať stanovisko ku správnym orgánom získaným podkladom rozhodnutia, 
prípadne namietať osobu znalca, jeho kompetentnosť, jeho nezaujatosť, ako aj 
zaujatosť zamestnanca správneho orgánu. Ako jediná procesná obrana, ktorú 
účastník konania po takto vykonanom „kabinetnom“ správnom konaní má, je 
výlučne včas podané odvolanie.  

Opísaný stav je však v príkrom rozpore so zásadou vyjadrenou v § 3 
ods. 2 správneho poriadku, v zmysle ktorej je správny orgán povinný 
postupovať v úzkej súčinnosti s účastníkom konania, udeliť mu priestor na 
vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v jeho veci pred vydaním samotného 
rozhodnutia a umožniť účastníkovi konania predkladať vlastné návrhy. 
Nakoľko je táto zásada, vyjadrená medzi úvodnými najabstraktnejšími 
bazálnymi zásadami konania, v ktorom dochádza k rozhodovaniu o právach 
a povinnostiach účastníkov konania, je nerešpektovanie tohto základného 
procesného pravidla súčasne nerešpektovaním práva súkromnej osoby na 
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spravodlivý proces pred orgánmi verejnej moci a tým i prelamovaním Ústavy 
Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., v dôsledku porušovania ústavného práva 
na súdnu a inú právnu ochranu. 

Súčasne, tento stav nerešpektuje ani princípy dobrej správy, ktoré síce 
nemožno v Ústave Slovenskej republiky nájsť vyjadrené explicitne, no ktorých 
existenciu možno odvodiť z čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle 
ktorého je Slovenská republika „demokratický a právny štát“. 

Princíp dobrej verejnej správy preto možno nájsť aj v rozhodovacej 
praxi súdov Slovenskej republiky, ktoré konzistentne v prípade správnych 
konaní, vylučujúcich uplatnenie správneho poriadku judikujú, že je potrebným, 
aby každé rozhodnutie vydané správnym orgánom bez ohľadu na to, či sa na 
toto konanie vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní alebo nie spĺňalo 
aspoň minimálne požiadavky kladené na konanie a rozhodnutie správnych 
orgánov vyplývajúcich napr. z Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy (77) 
31 z 28.9.1977 o ochrane jednotlivca v súvislosti s rozhodnutiami správnych 
orgánov resp. z Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy Rec (2007) 7 
z 20.6.2007 o dobrej verejnej správe (napr. Rozsudok Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky sp. zn. 1Sžo/37/2009 zo dňa 2. februára 20105, či 
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8Sžo/182/2009 zo dňa 
30. septembra 20106).    

                                                 
5 „Napriek tomu, že na konanie v predmetnej veci sa v zmysle § 108 zákona č. 131/2002 
Z. z. správny poriadok nevzťahuje (hoci inak vykazuje štandard správneho konania a 
rozhodnutia a predchádzajúca právna úprava – zákon č. 172/1990 Zb. použitie 
správneho poriadku v § 34 stanovoval) , vzhľadom na to, že vo veci rozhodovala verejná 
vysoká škola t. j. právnická osoba, ktorá zo zákona disponuje oprávnením rozhodovať 
o právach, a povinnostiach fyzických osôb (a ich rozhodnutia tak podliehajú 
preskúmaniu súdom v zmysle § 244 ods. 2 a nasl. OSP) , nemožno upustiť od 
vyžadovania aspoň minimálnych požiadaviek kladených na konania a rozhodnutie 
správnych orgánov vyplývajúcich napr. z Rezolúcie Výboru ministrov Rady 
Európy (77) 31 z 28.9.1977 o ochrane jednotlivca v súvislosti s rozhodnutiami 
správnych orgánov resp. z Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy Rec (2007) 7 z 
20.6.2007 o dobrej verejnej správe čl. 17, v zmysle ktorého musí byť správne 
rozhodnutie formulované v jednoduchej, jasnej a zrozumiteľnej podobe a musí 
obsahovať primerané zdôvodnenie obsahujúce skutkové a právne dôvody, pre ktoré 
bolo vydané.“ (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Sžo/37/2009 
zo dňa 2. februára 2010) 
6 „Je pravdou, že na konanie vo veciach školného sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. To samo osebe 
neznamená, že individuálny správny akt školy, ktorým sa ukladá študentovi povinnosť 
zaplatiť školné, za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia nemôže byť predmetom 
preskúmania súdom. Ide totiž o rozhodnutie, ktorým zákonodarca zveril pri výkone 
svojej činnosti rozhodovaciu právomoc občanovi – študentovi ukladať nejakú 
povinnosť, v tomto prípade platiť školné. Na druhej strane však nemožno neprihliadať 
na skutočnosť, že slovenské právo je súčasťou európskeho právneho systému. Preto je 
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Pritom jednými z princípov dobrej verejnej správy sú v zmysle 
odporúčania Výboru ministrov rady Európy členským štátom CM/Rec (2007) 7 
o dobrej verejnej správe aj princípy viažuce sa ku pravidlám upravujúcim 
administratívne rozhodnutia, z ktorých plynie právo jednotlivca byť vypočutý, 
teda právo účastníka správneho konania vyjadriť svoj názor pred vydaním 
správneho aktu  (čl. 14).  

Podobne i Charta základných práv Európskej únie v čl. 41 ods. 2 písm. 
a) zakotvuje „právo každého na vypočutie pred prijatím akéhokoľvek 
individuálneho opatrenia, ktoré by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať.“ 7 Toto 
právo pritom radí charta ako čiastkové právo tvoriace skupinu práv 
„vykonávajúcu“ právo na dobrú správu veci verejných. 

Napokon najpodrobnejšie vyjadrenie práva na vypočutie možno nájsť 
v Európskom kódexe dobrej správnej praxe, schváleným v roku 2001 
Európskym parlamentom, ktorý v rámci čl. 16 nesúceho pomenovanie „Právo 
na vypočutie a vyjadrenie“ uvádza: „V prípadoch, ktoré sa týkajú práv alebo 
záujmov jednotlivcov, úradník zabezpečí, aby sa v každom štádiu postupu 
rozhodovania dodržiavalo právo na obhajobu. Každá osoba má v prípadoch, 
keď sa má prijať rozhodnutie týkajúce sa jej práv alebo záujmov, právo na 
predloženie písomných komentárov a v prípade potreby na prednesenie ústnych 
pripomienok pred prijatím rozhodnutia.“8      
 
Záver 

Na základe vykonanej analýzy tak možno dospieť k hodnotiacemu 
záveru, že § 53 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov obmedzuje základné ústavné právo jednotlivca na súdnu a inú právnu 
ochranu (čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.). Nakoľko 
však v zmysle čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. pri 
obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel, 

                                                 
potrebné, aby každé rozhodnutie, ktoré v rámci zákonných ustanovení škola vydá, a to 
bez ohľadu na skutočnosť, či sa na toto konanie vzťahuje všeobecný predpis o správnom 
konaní alebo nie, môže byť preskúmané súdom a to v duchu pravidiel a zásad pre 
rozhodovanie o právach a povinnostiach interpretovaných v kontexte štandardu 
všeobecných pravidiel správneho práva, v súlade s princípmi dobrej správy. Princípy 
dobrej správy sú vyjadrené v odporúčaniach Rady Európy a na tieto princípy odkazuje 
aj európska judikatúra. Slovenská republika ako právny štát a člen Európskej únie 
presadzuje súladnosť správania správneho orgánu so všetkými právnymi predpismi v 
intenciách čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a aj s princípmi dobrej správy.“ 
(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8Sžo/182/2009 zo dňa 30. 
septembra 2010) 
7 Charta základných práv Európskej únie 2012/C 326/02 
8 Európsky kódex dobrej správnej praxe  
dostupný: https://www.ombudsman.europa.eu/sk/resources/code.faces#/page/1 
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pričom takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ (podobne tak 
aj v zmysle čl. 18 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd), predstavuje § 53 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov protiústavnú právnu normu. V prípade 
obmedzení procesných práv účastníka konania, ktorým je osoba s osobitým 
znevýhodneným postavením v spoločnosti totiž nemožno nájsť žiaden 
legitimujúci faktor pre takýto stav. („Ústava možné obmedzenia spravidla spája 
s ochranou života, zdravia, práv a slobôd druhých, verejného poriadku, 
bezpečnosti štátu, mravnosti a pod.“9) Práve naopak, zásah do ústavných práv 
takýchto osôb možno považovať za kvalifikovaný zásah, nakoľko ide o subjekty 
práva, ktoré by mali požívať zvýšenú mieru právnej ochrany.        

Súčasne, § 53 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch 
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov nerešpektovaním princípov dobrej verejnej správy, 
prelamuje základný ústavný článok 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, 
prehlasujúci Slovenskú republiku za demokratický a právny štát, rovnako ako 
aj právne akty Európskej únie a Rady Európy. 
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Využitie poznatkov behaviorálnych vied vo 
verejnej správe 
 
Using the knowledge of behavioral sciences in 
public administration 
 
Iveta Jeleňová  
 
Abstract 
In recent years, policy makers in different countries have more often used psychological 
and other behavioral research on decision-making, attitudes and behavior of people. 
The paper deals with current research on behavioral public administration, a new 
research line studying the psychological and behavioral foundations of public 
administration. Attention is focused on nudging as one of the strategies for behavior 
change. Nudges are simple and inexpensive interventions by changing the context while 
maintaining freedom of choice. There are two different views in the literature: one that 
defends nudging, and the one that criticizes its use. In the paper, based on several 
successful applications, the possibilities of using nudging in public administration are 
discussed. 
 
Key words: psychology, behavioral public administration, nudging 
 
Úvod 

Dlhé roky mali najväčší vplyv na verejné politiky ekonómovia 
a odborníci z iných spoločenských vied boli kvôli poradenstvu v oblasti politík 
oslovení len zriedka (Thaler 2015). V súvislosti s príspevkom psychológie Roe 
(2001) vo svojej prednáške na psychologickej konferencii pre tvorcov politík 
konanej na pôde Európskeho parlamentu uviedol, že ľudský aspekt je pri tvorbe 
politík v Európskej únii často ignorovaný alebo je riešený len na základe 
„sedliackeho rozumu“, čo prispieva k neefektívnosti verejných politík 
a k vyšším nákladom. Psychológovia sú, podľa neho, pripravení urobiť viac 
a cielene prispieť k rôznym opatreniam. V ostatných rokoch sa situácia mení 
a tvorcovia politík vo viacerých krajinách vo zvýšenej miere využívajú v praxi 
verejnej správy výsledky výskumu nielen z oblasti psychológie, ale aj ďalších 
behaviorálnych vied, týkajúce sa postojov, správania ľudí a rozhodovania 
zvlášť. 

 
1. Využívanie poznatkov psychológie vo verejnej správe 

Myšlienke prepojenia behaviorálnych vied a verejnej správy sa vo 
svojich prácach venovali už raní teoretici z oblasti verejnej správy. Jedným 
z nich bol Herbert Simon, ktorý počas svojej prednášky pri udelení Nobelovej 
ceny v roku 1978 uviedol, že jeho skoršia práca Administrative Behavior, 
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publikovaná v roku 1947, bola úvodom do teórie v oblasti verejnej správy, 
prameniacim z presvedčenia, že „rozhodovanie je srdcom správy a že slovná 
zásoba administratívnej teórie musí byť odvodená z logiky a psychológie 
ľudskej voľby“ (Simon 1979, s. 500).  

Z psychológie a ďalších behaviorálnych vied, obzvlášť behaviorálnej 
ekonómie, môžu ťažiť nielen teoretici, ale aj praktici. V roku 2009 bol vo 
Veľkej Británii zriadený prvý Behavioral Insight Team, využívajúci najmä 
postrčenie a architektúru voľby (Sunstein 2017a) pri ich aplikácii na politiku.  
Odvtedy bolo vo svete vytvorených niekoľko desiatok ďalších behaviorálnych 
jednotiek, a to ako súčasť vládnych inštitúcií, akademické pracoviská, ale aj ako 
komerčné jednotky. 

Aktuálne na Slovensku v rámci odboru architektúry eGovernmentu 
Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu funguje oddelenie 
behaviorálnych inovácií. Úlohou tohto oddelenia (Úrad podpredsedu 2018) je, 
vychádzajúc zo skúseností zahraničných expertov, aplikovať behaviorálne 
inovácie v prostredí verejnej správy, s akcentom na digitálne služby verejnej 
správy. Jedným z výstupov ich činnosti by mali byť dokumenty, ktoré v rámci 
školení zamestnancom verejnej správy priblížia behaviorálne intervencie a ich 
prínos pre verejnú správu. Behaviorálne inovácie, testované v reálnom svete, 
čerpajú zo zistení a metód viacerých vedných disciplín (vrátane psychológie, 
behaviorálnej ekonómie, sociálnej antropológie) s cieľom porozumieť tomu, 
ako sa jedinci rozhodujú a správajú a následne to využiť pri tvorbe politík 
a rôznych intervencií, ktoré ľudí povzbudia k tomu, aby sa lepšie rozhodovali 
(Benton, Silva, Somerville 2018).  
 
1.1 Behaviorálna verejná správa 

Herbert Simon (1979) už pred šesťdesiatimi rokmi videl vzťah medzi 
verejnou správou a psychológiou,  avšak dodnes sa vzdialenosť medzi týmito 
dvoma vednými disciplínami, ako uvádza Olsen (2015), nepodarilo preklenúť 
a výskum v nich je realizovaný oddelene, v top časopisoch z oblasti verejnej 
správy absentujú práce, ktoré by využívali psychologické teórie a zároveň 
psychológovia len ojedinele venujú pozornosť podstatným otázkam z verejnej 
správy.  

Vychádzajúc z prác administratívnych teoretikov Olsen et al. (2018) 
navrhujú novú čiastkovú oblasť verejnej správy, ktorá by integrovala teórie 
a metódy psychológie do štúdia verejnej správy. Behaviorálnu verejnú správu 
definujú ako „interdisciplinárnu analýzu verejnej správy z mikro-perspektívy 
individuálneho správania a postojov na základe nedávneho pokroku v chápaní 
psychológie a správania jednotlivcov a skupín“ (Olsen et al. 2018, s. 1122-
1123). Navrhovaná definícia zahŕňa tri hlavné zložky, ktorými sú jedinci alebo 
skupiny (občanov, zamestnancov a manažérov vo verejnom sektore) ako 
jednotky analýzy, akcent na správanie a postoje týchto ľudí a najmä to, že 
analýza je uskutočňovaná integrovaním poznatkov a relevantnej metodológie 
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psychológie, ako aj ďalších behaviorálnych vied, do štúdia verejnej správy 
(Grimmelikhujsen et al., 2017; Olsen et al., 2018). 

Na základe obsahovej analýzy troch najvýznamnejších časopisov 
z oblasti verejnej správy Grimmelikhujsena et al. (2017) konštatujú, že 
v uplynulých rokoch môžeme pozorovať nárast výskumu, ktorý je možné 
zahrnúť do oblasti behaviorálnej verejnej správy. K témam, ktoré vo väčšom 
rozsahu využívajú poznatky psychológie, zaraďujú motiváciu k práci vo 
verejnom sektore či vodcovstvo, pohľad psychológie je podľa nich menej často 
využívaný pri štúdiu e-governmentu, tzv. „street-level“ byrokracie či vzťahov 
medzi volenými zástupcami a zamestnancami vo verejnej správe.  

V ďalšej časti príspevku bude pozornosť venovaná jednej z tém, ktoré 
v poslednej dobe výraznejšie priťahujú pozornosť, a to postrčeniu ako jednej 
z behaviorálnych inovácií vo verejnej správe. 

 
2. Postrčenie 

Tvorcovia politík majú viacero možností ako dosiahnuť, aby ľudia 
v situácii výberu uprednostnili namiesto možnosti B možnosť A. K tradičným 
nástrojom patria, okrem iných, reštrikcia volieb (napr. predaj antibiotík len na 
recept) alebo incentívy (napr. pozitívne incentívy v podobe dotácií, negatívne 
v podobe daní ako bolo zvýšenie dane na tabakové výrobky). V ostatných 
rokoch priťahuje čoraz väčšiu pozornosť odlišná technika zmeny správania, 
nazývaná postrčenie (z angl. nudge). Thaler a Sunstein (2008, s. 6) definujú 
postrčenie ako „akýkoľvek aspekt architektúry výberu, ktorý predvídateľne 
mení ľudské správanie, bez toho, aby zakazoval nejaké iné možnosti alebo 
významne menil ich ekonomické incentívy. Aby sa rátal ako postrčenie, zásah 
musí byť jednoduchý a musí byť ľahké sa mu vyhnúť“. Ako podotýkajú, 
postrčenie nevymysleli, len ho, pred desiatimi rokmi, pomenovali (Thaler 
2018a). 

Termín „nudges“ je podľa nich skratkou pre šesť hlavných princípov 
dobrej architektúry výberu (Thaler, Sunstein 2008): 
 iNcentives – je potrebné premyslieť štruktúru incentív; 
 Understand mappings – pochopenie mapovania (vzťahu medzi výberom 

a prospechom) odkazuje na potrebu rozumieť procesu výberu; 
 Defaults – prednastavené možnosti odkazujú na možnosť, ktorú môžeme 

očakávať, ak vyberajúci nič neurobí; 
 Give feedback – zlepšiť výkony môže ľuďom poskytnutie spätnej väzby, 

aby vedeli, kedy robia dobre a kedy sa dopustili chyby; 
 Expect error – očakávajte, že ľudia robia chyby, a tak dobrý systém by mal 

byť zhovievavý; 
 Structure complex choices – štruktúra komplexnej voľby odkazuje na 

skutočnosť, že ľudia v situácii, kedy musia vyberať z väčšieho množstva 
dostupných možností, robia kompromisy, pretože nedokážu preskúmať 
všetky alternatívy. 
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publikovaná v roku 1947, bola úvodom do teórie v oblasti verejnej správy, 
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a výskum v nich je realizovaný oddelene, v top časopisoch z oblasti verejnej 
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skupiny (občanov, zamestnancov a manažérov vo verejnom sektore) ako 
jednotky analýzy, akcent na správanie a postoje týchto ľudí a najmä to, že 
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Postrčenie môže mať rôzne podoby, môže povzbudzovať k nejakému 
správaniu alebo, na druhej strane, od neho odradiť, bránením správaniu, ktoré 
je považované za nežiaduce (Ly et al. 2013). 

Popularita postrčenia vo verejnej správe rastie. K viacerým úspešným 
pokusom, ktoré dokázali ovplyvniť správanie ľudí, možno zaradiť nárast počtu 
registrácií ako darca orgánov vo Veľkej Británii tým, že uchádzači o vodičský 
preukaz musia odpovedať na otázku o darovaní orgánov, a to výberom jednej 
z možností registrovať ako darca, už som zaregistrovaný alebo na túto otázku 
momentálne nechcem odpovedať (BBC News, 2010). Na druhej strane, 
príkladom neúspešného postrčenia je list a leták, ktoré boli zaslané sporiteľom 
v druhom dôchodkovom pilieri v roku 2009 na Slovensku, vysvetľujúce prečo 
by mali vystúpiť z druhého piliera.  

Na otázky, kedy je, v porovnaní s tradičnými politikami, postrčenie 
vhodným prístupom a či by tvorcovia politík mali viac využívať postrčenie, 
Benartzi et al. (2017) odpovedajú, že postrčenie ako behaviorálna intervencia je 
často priaznivejšou ako tradičné intervencie. Zároveň odporúčajú, aby bolo 
využívané častejšie ako tradičné politiky, pripúšťajúc, že sú potrebné aj ďalšie 
výpočty pre určenie relatívnej efektívnosti postrčenia. Otázke účinnosti 
postrčenia sa venovali viacerí autori (napr. Sunstein 2017a, 2017b). V tomto 
kontexte Sunstein (2017b) uvádza, že ak je postrčenie neúčinné, jeho architekti 
majú tri možnosti: nerobiť nič, pokúsiť sa postrčiť iným spôsobom (lepšie), 
alebo účinky postrčenia posilniť napríklad pomocou vyššie zmienených 
tradičných nástrojov, akými sú incentívy, príkazy alebo zákazy. 

 
2.1 Výzvy postrčenia 

V súvislosti s využívaním postrčení je potrebné položiť si otázku či tieto 
intervencie nie sú manipuláciou. V literatúre o postrčení sú prezentované dva 
pohľady: jeden podporujúci postrčenie ako potenciálne efektívnu formu 
behaviorálnej intervencie, ktorá umožňujúce ľuďom ostať „na ich ceste“ 
a druhý, ktorý ho kritizuje, pretože nedostatočne rešpektuje autonómiu ľudí 
(Loibl et al. 2018). Codagnone et al. (2014) si napríklad kladú otázku kde je 
rozdiel medzi postrčením ako zásahom do architektúry voľby a tzv. sociálnym 
inžinierstvom. Otázkou etickosti postrčenia sa zaoberali viacerí autori (napr. 
Hukkinen 2016; Nys, Engelen 2016; Wilkinson 2012), vrátane Sunsteina (napr. 
Sunstein 2016, 2017a). 

Takpovediac tmavú stránku etiky postrčenia predstavuje „sludge“. 
Thaler a Sunstein (2008) vo svojej práci kládli dôraz na to, že cieľom 
architektúry voľby je pomôcť ľuďom, aby robili lepšie rozhodnutia, zlepšiť 
ľuďom život. V niektorých prípadoch však intervencie môžu rozumné 
rozhodnutia sťažiť. Takéto zásahy Thaler (2018b) označuje termínom „sludge“ 
(do slovenčiny môžeme termín preložiť napríklad ako nečistota, odpad). 
Niektoré firmy využívajú behaviorálne stratégie na to, aby profitovali 
z nedostatočnej kontroly, zotrvačnosti či nepozornosti nakupujúcich, čo je 
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presným opakom postrčenia kvôli dobru (Thaler 2018a). Ako ilustrácia môže 
slúžiť inštalácia softvéru, kde je vopred označená možnosť spoločnej inštalácie 
s programom alebo aplikáciou, o ktorú nemáte záujem. Príkladom z verejného 
sektora je podľa Thalera (2018b) spôsob, akým v štáte Ohio znížili účasť na 
voľbách tým, že zo zoznamu oprávnených voličov vyradili tých, ktorí sa 
nedávnych volieb nezúčastnili a neodpovedali na pohľadnicu, ktorá im bola 
zaslaná. 

 
Záver 

V súčasnosti sú poznatky behaviorálnych vied každodenne využívané 
nielen v súkromnom, ale aj verejnom sektore, alebo, vyjadrené inými slovami, 
„žijeme vo veku psychológie a behaviorálnej ekonómie – behaviorálnych vied“ 
(Sunstein 2016, s. 1). Ukazuje sa, že využitie psychologických teórií a metód 
môže byť užitočné pri analýzach v oblasti verejnej správy, pri štúdiu postojov a 
správania aktérov vo verejnom sektore – občanov a klientov (ako príjemcov 
služieb na jednej strane), ale aj zamestnancov a manažérov vo verejnej správe 
(ako poskytovateľov verejných služieb).  

V príspevku je pozornosť zameraná na postrčenie, jednu zo stratégií 
zmeny správania, ktorá predstavuje ľahkú a finančne nenáročnú intervenciu 
zmenou kontextu, pričom je zachovaná sloboda voľby. Napriek nárastu 
popularity postrčení v rôznych krajinách je potrebné mať na pamäti aj kritické 
hlasy, poukazujúce na tenkú hranicu medzi podnecovaním nejakého správania 
pri zachovaní slobody výberu a manipuláciou. Zároveň je namieste otázka 
účinnosti rôznych intervencií a dĺžky ich efektu. Vzhľadom na pomer výšky 
nákladov a výstup môže byť postrčenie často priaznivejšou voľbou ako tradičné 
intervencie. 
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architektúry voľby je pomôcť ľuďom, aby robili lepšie rozhodnutia, zlepšiť 
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rozhodnutia sťažiť. Takéto zásahy Thaler (2018b) označuje termínom „sludge“ 
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Záver 

V súčasnosti sú poznatky behaviorálnych vied každodenne využívané 
nielen v súkromnom, ale aj verejnom sektore, alebo, vyjadrené inými slovami, 
„žijeme vo veku psychológie a behaviorálnej ekonómie – behaviorálnych vied“ 
(Sunstein 2016, s. 1). Ukazuje sa, že využitie psychologických teórií a metód 
môže byť užitočné pri analýzach v oblasti verejnej správy, pri štúdiu postojov a 
správania aktérov vo verejnom sektore – občanov a klientov (ako príjemcov 
služieb na jednej strane), ale aj zamestnancov a manažérov vo verejnej správe 
(ako poskytovateľov verejných služieb).  

V príspevku je pozornosť zameraná na postrčenie, jednu zo stratégií 
zmeny správania, ktorá predstavuje ľahkú a finančne nenáročnú intervenciu 
zmenou kontextu, pričom je zachovaná sloboda voľby. Napriek nárastu 
popularity postrčení v rôznych krajinách je potrebné mať na pamäti aj kritické 
hlasy, poukazujúce na tenkú hranicu medzi podnecovaním nejakého správania 
pri zachovaní slobody výberu a manipuláciou. Zároveň je namieste otázka 
účinnosti rôznych intervencií a dĺžky ich efektu. Vzhľadom na pomer výšky 
nákladov a výstup môže byť postrčenie často priaznivejšou voľbou ako tradičné 
intervencie. 
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Abstract 
The aim of the paper is to describe the essence of the sustainable development concept 
and to point out the goals that are to some extent identical to the CSR one. Both of the 
concepts have been in the centre of academic and non-academic discussions for several 
decades due to the fact that they have not been in line with their original ideas. The 
paper will focus on selected area of public administration on which both of the concepts 
will be presented.  
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Úvod  

Cílem příspěvku je představit koncept jak trvale udržitelného rozvoje, 
tak společenské odpovědnosti jako dva samostatné nositele, kteří si mohou 
rovněž vzájemně pomáhat při svém rozvoji, ale mohou být také vzájemně 
aplikovány a to nejen v soukromém sektoru, ale hlavně v sektoru veřejném.  

V dnešní globalizované společnosti je neustále vyvíjen tlak na 
odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí, ve kterém se pohybujeme. 
Oba výše uvedené koncepty na tuto problematiku nahlíží podobně, přestože 
vznikaly za různých podmínek a v jiných situacích. Příspěvek by měl poukázat 
na tyto momenty a upozornit na vzájemnou shodu a doplnění. 

 
1. Teoretická východiska obou konceptů  

Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen MŽP ČR) na 
svých internetových stránkách uvádí definici udržitelného jako koncept 
„alternativního modelu vývoje společnosti oproti dominující industriální 
ekonomice. Odráží přirozené environmentální limity hospodářského růstu, 
politiky na této koncepci založené prosazují uvedení hospodářského a 
společenského vývoje do souladu s kapacitami ekosystémů, se zachováním 
přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro nynější i příští generace“. 
Nicméně jednu z první oficiálních definic konceptu lze považovat definici 
Komise OSN pro životní prostředí z roku 1987, která zní „Udržitelný rozvoj je 
takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo 
splnění potřeb generací příštích, a aniž by se to dělo na úkor jiných národů.“ 
V dnešní době se však již nejedná o koncept týkající se jen životního prostředí, 
nejnovější trendy poukazují na fakt, že zasahuje i do dalších oblastí lidského 
působení jako je například ekonomika nebo sociologie. Tedy v podstatě všeho 
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čeho se lidské bytí a působení na této planetě týká. V České republice byla úplně 
první Strategie udržitelného rozvoje schválena v roce 2004 (což pochopitelně 
souvisí také se vstupem do Evropské unie). V současné době je klíčovým 
dokumentem státní správy v této oblasti tedy pro udržitelný rozvoj a zvyšování 
kvality života obyvatel tzv. Strategický rámec Česká republika 2030. Tento 
dokument byl schválený vládou v dubnu 2017. Základem je šest klíčových 
oblastí, ve kterých shrnuje, kam rozvoj České republiky dospěl, jakým v 
současnosti čelí rizikům a jakých příležitostí může využít. Pro každou oblast 
formuluje strategické i specifické cíle. Klíčové oblasti se kromě tradičních tří 
pilířů rozvoje (sociálního, environmentálního a ekonomického) věnují životu v 
regionech a obcích, českému příspěvku k rozvoji na globální úrovni a dobrému 
vládnutí (MŽP ČR 2018).

Společenská odpovědnost firem neboli Corporate Social Responsibility 
(dále jen CSR) má své kořeny již v 19. století, kdy Andrew Carnige zveřejnil 
svůj názor na podnikání prohlášením, že bohatí lidé mají morální povinnost dělit 

se s ostatními o svůj majetek 
(Napříč společenskou 
odpovědností 2004). V 
posledních letech se můžeme 
setkat s názorem, že se tento 
koncept vyvíjí dynamicky již 
několik desetiletí. 
Samozřejmě v tomto případě 
musíme brát ohled na vývoj v 

jednotlivých zemích. V České republice se definice a první zmínky objevují 
kolem devadesátých let minulého století, přestože přístupy společenské 
odpovědnosti firem praktikoval již dávno před ustálením teoretické koncepce 
například Tomáš Baťa. Za prvního z významných teoretiků této oblasti je 
považován Howard R. Bowen, který ve své knize Social Responsibilities of the 
Businessman interpretoval CSR jako závazky podnikatele uskutečňovat takové 
postupy, přijímat taková rozhodnutí nebo následovat takové směry jednání, 
které jsou z hlediska cílů a hodnot v naší společnosti žádoucí. Největší rozkvět 
zaznamenal tento princip v poválečném období (60. léta, USA), kdy začalo být 
pro zákaznický segment důležité, jaké hodnoty firma uznává a jak se prezentuje. 
Tuto dobu považují odborníci za vznik moderního konceptu společenské 
odpovědnosti firem. Spojení CSR se pak ustálilo v devadesátých letech. 
Základním krokem pro usazování tohoto konceptu v zemích Evropské unie se 
pak stal Lisabonský summit (2000) z něhož vzešel závazek unie k tomuto 
konceptu. Existuje mnoho definic společenské odpovědnosti firem, žádnou z 
nich však nelze považovat za univerzální. Jedním z důvodů může být 
skutečnost, že není jednotně definována zákonem, ani nařízením vlády, proto si 
jednotliví autoři a odborníci tuto problematiku definují rozdílně, přesto však se 
ve své podstatě všechny definice shodují (Petříková 2008). Pomineme-li 

„Všechny ideály nepotřebují jen křídla, 
ale i místo, odkud by mohly vzlétnout.“

Ernest Hemingway
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„Všechny ideály nepotřebují jen křídla, 
ale i místo, odkud by mohly vzlétnout.“

Ernest Hemingway
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definice vytvořené Evropskou unií a mezinárodní organizací Business for Social 
Responsibility, můžeme za stěžejní pro tento příspěvek považovat definování 
společenské odpovědnosti jako kontinuálního závazku podniků, chovat se 
eticky a přispívat k ekonomicky udržitelnému růstu. Rovněž je třeba zasazovat 
se o zlepšení kvality života zaměstnanců, jejich rodin a stejně tak lokální 
komunity a společnosti jako celku (Kunz 2012, s. 14-17). V roce 1996 vznikla 
organizace CSR Europe, což je přední obchodní síť pro sociální odpovědnost 
podniků. V současné době má ve své síti kolem 70 firemních členů a 37 
národních CSR organizací (v ČR je to například Business for Society Czech). 
Tato organizace shromažďuje více než 5 000 společností a je charakterizována 
jako platforma pro ty podniky, které hledají podporu udržitelného růstu a snaží 
se pozitivně přispívat k rozvoji společnosti. V současné době však tento koncept 
nezasahuje jen do soukromého sektoru, naopak se stále častěji objevuje 
v sektoru veřejném.  
 
2. Momenty udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti 

Multimediální ročenka životního prostředí apeluje na svých stránkách 
na osobní odpovědnost každého jedince. Nenahlíží však na koncept jako na 
samozřejmost pro kterou se společnost a vládnoucí elity nejen ve státě zavázaly. 
Na koncept nahlíží jako na etické hledisko, které se učíme již od začátku našeho 
členství ve společnosti respektive od prvního momentu naší socializace.  

Aby tedy bylo udržitelného rozvoje v globálním měřítku současného 
světa možné dosáhnout, je nutné přehodnotit hlavně na místní, regionální i 
globální úrovni správu věcí veřejných a její související procesy. Tedy 
přehodnotit způsob, jakým naše společnost v současnosti funguje. Cesta k 
udržitelnému rozvoji je tak podmíněna kvalitou veřejné správy, kterou se na 
místní a regionální úrovni zabývá např. místní Agenda 21. Řešení problémů i 
tvorba plánů, jak udržitelnosti dosáhnout, vyžaduje respektování principů 
udržitelného rozvoje. Ekonomické a politické zájmy jsou však mnohdy silnější 
než všechny ostatní, tím jsou myšleny také zájmy přírody a životního prostředí, 
proto je princip trvale udržitelného rozvoje obtížné uvést do praxe. Navíc 
dosažení udržitelného rozvoje je dlouhodobý proces, který nejde zvládnout „za 
pár let“, a proto politické strany nemohou jeho dosažení slibovat při volbách, 
protože volební období trvá v České republice jen čtyři roky. V této situaci se 
jeví jako logický právě koncept společenské odpovědnosti, který by chybějící 
prostor v zavádění a společenském přijetí udržitelného rozvoje mohl podpořit. 
Nejde jen o koncept, kterým si soukromý sektor získává zákazníky 
preferováním výrobků v souladu s principy udržitelného rozvoje. Jde o to, že 
právě koncept společenské odpovědnosti zasahuje do velmi podobných oblastí 
stejně tak, jako koncept udržitelného rozvoje. Jedná se o oblast sociální, 
ekonomickou, environmentální a také komunitní, která je ve spojitosti 
s udržitelným rozvojem jedna z klíčových. (Vítejte na zemi 2013) 
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2.1 Podobnost čistě náhodná?
Koncept udržitelného rozvoje je založen v základní rovině na třech 

oblastech působení. Jedná se o ekonomický rozvoj, odpovědnost za životní 
prostředí a společenský pokrok. Tyto roviny působení by pak měly vést 
k životaschopnému světu, který je obyvatelný a spravedlivý. Naproti této 
skutečnosti stojí koncept společenské odpovědnosti, který je založen na třech 
výše zmíněných základních oblastech působení (sociální, ekonomické, 
environmentální) doplněné o čtvrtou komunitní. I tyto oblasti působení 
konceptu využívaného v soukromém i veřejném sektoru vedou v podstatě 
k momentům naplňování hlavního cíle udržitelného rozvoje – obyvatelnému 
světu pro současné i příští generace. S touto souvislostí však vyvstává otázka, 
zda jeden koncept nemůže suplovat druhý, přestože vznikaly za zcela odlišných 
podmínek a v jiné době. Hlavním rozdílem však je jejich právní ukotvení, oproti 
konceptu trvale udržitelného rozvoje totiž společenská odpovědnost nese stále 
závazek dobrovolnosti, ke které se „nemusí“ nikdo veřejně či soukromě zavázat 
(Vítejte na zemi 2013).

Obrázok 1 Oblasti konceptů udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti

Přesto, že se mnohdy uvádí, že udržitelný rozvoj se bezprostředně váže 
k životnímu prostředí, z výše zmíněného je zřejmé, že to takto není. Koncepce 
společenské odpovědnosti především reflektuje definici udržitelného rozvoje, 
která ve své podstatě zahrnuje cíle v oblasti sociálního rozvoje, ekonomického 
rozvoje a rozvoje v oblasti životního prostředí. Tyto tři sféry modifikovaně 
zasahují do klíčových momentů společenské odpovědnosti. V oblasti sociálního 
rozvoje se projevují ve formě požadavků intra i inter-generační spravedlnosti, 
tj. odstranění hlubokých disproporcí v uspokojování potřeb současné generace 
a zachování podmínek pro zajištění potřeb generací budoucích. Ekonomický 
rozvoj zahrnuje předpoklad růstu míry uspokojování reálných potřeb podstatné 
části světové populace, růstu poptávky po kvalitě prostředí, jehož podmínkou je 
rozvoj zejména v málo rozvinutých zemích. Poslední je environmentální oblast, 
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která je v tomto konceptu charakterizována především zachováním základních 
funkcí životního prostředí (zdrojové základny, kvality prostředí, stability 
ekosystému). Předpokladem pro dosažení tohoto cíle je nutná postupná změna 
způsobu rozvoje jednotlivých systémů (subsystémů), především 
environmentální náročnosti ekonomického rozvoje a možností i rozsahu 
uspokojování potřeb obyvatel. Tyto oblasti bývají často také charakterizovány 
jako tři pilíře udržitelnosti (Kamrádová 2016). 

 
3. Přínosy a jejich úskalí 

Přínos obou konceptů je pro společnost důležitý a rovněž je dáno, že je 
i vzájemně  nepopiratelný. Kde ale jejich propagaci ještě více zviditelnit? Jak je 
více podpořit? V této situaci se otevírá prostor pro zapojení dalšího aktéra mimo 
stát a veřejné organizace. V tomto případě se jedná hlavně o vysoké školy jako 
hlavní propagátory a „ovlivňovatele“ rozvoje v místě svého působení. Stávají se 
tak „dobrým sousedem“, který apeluje na morální odpovědnost vůči společnosti, 
každého z nás. 

Definovat možnosti spolupráce těchto dvou konceptů v rámci 
vysokoškolského působení není vůbec tak problematické, jak se na první pohled 
jeví. I přesto se však objevují kritiky těchto relativně nových dimenzí spolupráce 
a aktivit na univerzitních půdách, kde by především jejích primárním cílem  
mělo být vzdělávání. Kritika neochoty některých univerzit spolupracovat se 
objevuje také ze strany světových organizací. Například OECD ve svém 
dokumentu Higher education and regions (2007) poukazuje na dřívější pasivitu 
nejen na straně vysokých škol, které se v podstatě stranily zapojení do rozvoje 
regionu a snažily se bránit nepropustnost akademické půdy, ale také na straně 
soukromého sektoru, který se nesnažil s tímto sektorem spolupracovat a 
využívat jeho potenciálu pro své další činnosti. Studie na druhou stranu 
poukazuje na měnící se prostředí a nové pohledy na danou spolupráci. Vysoké 
školy jsou zde vyzývány k tomu, že pokud chtějí hrát ve svém regionu důležitou 
roli, „musí dělat víc než jen vzdělávat a zkoumat – musí spolupracovat s 
regionem a jeho ostatními subjekty, poskytovat příležitosti pro celoživotní učení 
a přispívat k rozvoji znalostně náročných pracovních míst a konceptů, které 
umožní absolventům najít zaměstnavatele na regionální úrovni“ (OECD 2007, 
s. 12). Dále se studie opírá o regionální angažovanost vysokoškolského 
vzdělávání v několika dimenzích, mezi něž patří zejména: znalost tvorby 
prostřednictvím výzkumu a transferu technologií, předávání znalostí 
prostřednictvím vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, kulturní a komunitní 
rozvoj, který může mimo jiné vytvořit podmínky, v nichž se inovacím daří (což 
naplňuje cíle udržitelného rozvoje i společenské odpovědnosti). Vysoké školy 
se tedy mohou stát novým klíčovým zdrojem pro udržitelné ekonomické 
aktivity v regionu. Přes tuto skutečnost se stále objevují bariéry spolupráce, 
které je třeba neustále překonávat. OECD tyto bariéry modifikuje do tří 
základních skupin, jimiž jsou: „Překonávání bariér při podpoře inovací s 
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regionálním zaměřením, překonávání bariér rozvoje lidského kapitálu v rámci 
regionu a překonávání bariér pro podporu sociálního, kulturního a 
ekologického rozvoje regionu“ (OECD 2007 s. 16). Studie tyto bariéry dále 
charakterizuje a doplňuje o příklady dobré praxe z členských zemí OECD. Jako 
stěžejní pro spolupráci se jeví podpora regionálního rozvoje a principu bottom-
up (spolupráce zdola nahoru), který postupně tyto bariéry eliminuje.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že šance vysokých škol v této oblasti jsou 
mnohdy podporovány, aniž by si to vedení těchto institucí uvědomovalo. 
Prakticky lze poukázat na vytvoření prostoru, který by aktivity v oblastech 
zmíněných konceptů propagoval a podporoval. V rámci České republiky by se 
mohlo jednat o tzv. instituce tipu „think tank“. Ty působí ve veřejném prostoru 
v pomyslném trojúhelníku mezi politickou, akademickou a neziskovou sférou.  
Výhodou tohoto modelu je předávání znalostí a poznatků z akademické sféry 
nejen politikům, ale i veřejnosti. V tomto ohledu působí jako zprostředkovatelé 
nových informací a myšlenek, témat, otázek a problémů plynoucích z 
akademické i veřejné sféry. Tato a mnohá další témata pak vedou k informované 
diskuzi. V návaznosti na uvedené je dle autorky příspěvku zmínit tzv. tezi 
konceptu triády neboli Triple helix. Tento koncept vznikl v sedmdesátých letech 
dvacátého století a vytvořili ho autoři Etzkowitz a Leydersdorff. Je založen na 
principu kooperace a koordinace tří základních oblastí společenské progrese. 
Triple helix model, v praxi představuje spojení akademické, veřejné a soukromé 
sféry, které spolu mohou vzájemně kooperovat a vytvářet nové hodnoty 
(Ručínská, Ručínský 2009, s. 46). Jednou z dalších možností rozvoje a 
propagace obou konceptů v rámci vysokoškolského prostředí se jeví současný 
trend vytváření univerzitních vědeckých center s různooborovým zaměřením. 
Tyto centra by pak mohla do určité míry hrát roli zprostředkovatele a 
propagátora obou konceptů respektive konceptu udržitelného rozvoje, který 
společenská odpovědnost pozvedá do širší dimenze působení. 

Možností je v tomto případě opravdu mnoho, problémem není ani 
zavádění konceptu, ani jeho propagace. Přestože je pojem udržitelný rozvoj a 
společenská odpovědnost rozšířen a diskutován na akademické i neakademické 
úrovni, je společnost stále postavena před základní problém, který je celoplošně 
neřešitelný. Prosazování obou konceptů totiž nestojí na postavení evropských 
institucí a vlád, či globalizované společnosti, ale na osobním morálním kodexu 
každého občana jakéhokoliv státu. Základem pro morální odpovědnost je tedy 
vzdělání, které má na jednotlivce apelovat a jejich morální odpovědnost rozvíjet. 
Nejedná se však jen o vysokoškolské vzdělání, ale o celý systém, který začíná 
již v předškolním věku. Přestože si to mnoho z nás neuvědomuje, v současné 
době na tomto poli vniká poměrně dost mateřských, základních i středních škol, 
které se veřejně hlásí ke konceptu společenské odpovědnosti, čímž v podstatě 
naplňují i koncepci udržitelného rozvoje. 

 
 



Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte  

172 
 

která je v tomto konceptu charakterizována především zachováním základních 
funkcí životního prostředí (zdrojové základny, kvality prostředí, stability 
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školy jsou zde vyzývány k tomu, že pokud chtějí hrát ve svém regionu důležitou 
roli, „musí dělat víc než jen vzdělávat a zkoumat – musí spolupracovat s 
regionem a jeho ostatními subjekty, poskytovat příležitosti pro celoživotní učení 
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vzdělávání v několika dimenzích, mezi něž patří zejména: znalost tvorby 
prostřednictvím výzkumu a transferu technologií, předávání znalostí 
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základních skupin, jimiž jsou: „Překonávání bariér při podpoře inovací s 
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regionálním zaměřením, překonávání bariér rozvoje lidského kapitálu v rámci 
regionu a překonávání bariér pro podporu sociálního, kulturního a 
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Tyto centra by pak mohla do určité míry hrát roli zprostředkovatele a 
propagátora obou konceptů respektive konceptu udržitelného rozvoje, který 
společenská odpovědnost pozvedá do širší dimenze působení. 
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společenská odpovědnost rozšířen a diskutován na akademické i neakademické 
úrovni, je společnost stále postavena před základní problém, který je celoplošně 
neřešitelný. Prosazování obou konceptů totiž nestojí na postavení evropských 
institucí a vlád, či globalizované společnosti, ale na osobním morálním kodexu 
každého občana jakéhokoliv státu. Základem pro morální odpovědnost je tedy 
vzdělání, které má na jednotlivce apelovat a jejich morální odpovědnost rozvíjet. 
Nejedná se však jen o vysokoškolské vzdělání, ale o celý systém, který začíná 
již v předškolním věku. Přestože si to mnoho z nás neuvědomuje, v současné 
době na tomto poli vniká poměrně dost mateřských, základních i středních škol, 
které se veřejně hlásí ke konceptu společenské odpovědnosti, čímž v podstatě 
naplňují i koncepci udržitelného rozvoje. 
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Závěr  
Cílem příspěvku bylo poukázat na možné momenty shody konceptů 

udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti. Přesto, že oba koncepty 
vznikaly v jiné době a za jiných podmínek, v současné globalizované 
společnosti je možné oba koncepty propojit tak, aby měly co nejvyšší přínos pro 
rozvoj moderní demokratické společnosti. Nový pohled na uvedenou 
problematiku mohou propagovat v rámci svých aktivit také vysoké školy, které 
jsou jedním z hlavních aktérů ovlivňujících život v bezprostředním okolí jejího 
působení. Článek tyto aktivity a momenty nastiňuje a snaží se vytvořit prostor 
pro další diskuzi těchto aktivit. Uvedený článek pouze prezentuje názory 
autorky na uvedenou problematiku a je samozřejmé, že se s nimi nemusí každý 
ztotožnit. Přesto pokud podnítí alespoň malou diskuzi v této oblasti, bude to pro 
uvedené koncepty přínosem. 
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Komparácia úrovne regionálnej 
konkurencieschopnosti v Slovenskej republike  
 
Comparison of the level of regional 
competitiveness in the Slovak Republic  
 
Zuzana Hrabovská  
 
Abstract  
The international trend of globalization strongly influences the functioning of individual 
national economies, and makes the regions more responsible for their economic growth. 
As a result, there is an increase in the interest of local governments in creating 
conditions for the development of regional competitiveness. Building on the principles 
of sustainable development as a key condition for the long-term strategic development 
of the regions, the issue of identifying quantitative and qualitative differences in the 
development of regions' competitiveness appears highly relevant. The aim of the 
submitted article is to outline one of the possibilities of comparing the achieved level of 
competitiveness of the regions with the analysis of the current status of selected 
indicators of competitiveness of the regions. The application of the chosen method 
enables to quantify the broadly defined economic and social level of the regions in the 
conditions of self-governing regions in the Slovak Republic in the period 2005-2015.  
 
Key words: competitiveness, regional development, economic n-angles, 

regional competitiveness index, Slovak Republic 
 
Úvod  

Medzinárodný trend globalizácie intenzívne ovplyvňuje fungovanie 
jednotlivých národných ekonomík a podmieňuje intenzitu zodpovednosti 
regiónov za ich ekonomický rast. Dôsledkom toho je nárast záujmu lokálnych 
vlád v oblasti vytvárania a neustáleho zlepšovania podmienok pre rozvoj 
regionálnej konkurencieschopnosti. Vychádzajúc z princípov trvalo 
udržateľného rozvoja ako kľúčovej podmienky dlhodobého strategického 
rozvoja regiónov sa problematika identifikovania kvantitatívnych a 
kvalitatívnych odlišností vo vývoji konkurencieschopnosti regiónov javí vysoko 
aktuálna.  

Problematika identifikácie miery konkurencieschopnosti na rôznych 
úrovniach regiónov je riešená vo viacerých vedeckých štúdiách. 
V podmienkach krajín V4 sa používa na kvantifikáciu regionálnej 
konkurencieschopnosti najmä index globálnej konkurencieschopnosti, ktorý 
tvorí východisko pre vypracovanie regionálnych indexov 
konkurencieschopnosti aj v lokálnych podmienkach Slovenskej republiky. 
Príkladom jeho aplikácie sú závery štúdie (Širá, Kiseľáková, Šofranková, 2017), 
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ktorá vychádzajúc z indexu globálnej konkurencieschopnosti konštruuje index 
regionálnej konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. Iný prístup s využitím 
tzv. indexu regionálnej konkurenciechopnosti v regiónoch Slovenskej republiky 
vychádzajúci z metodiky Európskej komisie, bol aplikovaný aj v štúdii autoriek 
Jašková a Havierniková (2016), ktoré konštatovali heterogénny vývoj 
regionálnej konkurencieschopnosti. Cieľom predkladaného príspevku je 
prostredníctvom upravenej metódy ekonomických n-uholníkov, ktorej autorom 
je Martinčík (2008), načrtnúť jednu z možností komparácie dosahovanej 
dynamiky a úrovne konkurencieschopnosti regiónov s využitím analýzy 
súčasného stavu vybraných indikátorov konkurencieschopnosti regiónov. 
Aplikácia zvolenej metódy umožňuje komplexne kvantifikovať široko 
definovanú ekonomicko-sociálnu úroveň regiónov v podmienkach 
samosprávnych krajov v Slovenskej republike v období rokov 2005 – 2015. 
 
1. Metóda a zdroje údajov 

V prípade, že vychádzame z predpokladu, že základným obsahom 
pojmu regionálna konkurencieschopnosť je makroekonomická 
konkurencieschopnosť, musíme analyzovať viacero ukazovateľov 
makroekonomického výkonu, úrovne využitia zdrojov a úrovne životného 
štandardu v danom regióne. Tieto rôznorodé ukazovatele možno analyzovať 
prostredníctvom metódy tzv. ekonomických n-uholníkov. Táto metóda využíva 
ukazovatele, ktoré umožňujú použitie čo najväčšieho objemu dát. Je možné ju 
preto považovať za optimálnu z hľadiska dostupnosti údajov za predpokladu 
identifikovania ich významnosti z pohľadu uskutočňovaného hodnotenia 
úrovne a dynamiky regionálnej konkurencieschopnosti (Hrabovská, 2015).  

Na účely kvantifikácie veľmi široko definovanej ekonomickej a 
sociálnej úrovne regiónov je vhodná práve metóda ekonomických n-uholníkov, 
pretože je dostatočne jednoducho aplikovateľná a jej závery sú prehľadné pre 
širokú odbornú aj laickú verejnosť. Metóda ekonomických n-uholníkov 
vychádza z konštrukcie tzv. magického (resp. makroekonomického) 
štvoruholníka, ktorý je využívaný na hodnotenie ekonomickej úrovne 
jednotlivých národných ekonomík. V grafickom vyjadrení sa pri použití tejto 
metódy využíva tzv. pavučinový traf, do ktorého sa zaznamenávajú hodnoty 
príslušných veličín, pričom spojením získaných bodov vznikne výsledný 
obrazec – n-uholník. 

Vzhľadom k tomu, že metóda ekonomických n-uholníkov je zameraná 
na ekonomicko-sociálnu vyspelosť, nemožno očakávať, že bude adekvátnou 
odpoveďou na konkrétne zadané otázky (na to by bolo potrebné sledovať viac 
špecificky zamerané ukazovatele), ktoré sú zamerané na vysvetlenie príčinných 
vzťahov. Konečným účelom metódy je zostavenie poradia jednotlivých 
regiónov, ktoré je síce na jednej strane skreslené použitými (teda dostupnými) 
údajmi, ale ktoré na druhej strane umožňuje sledovať dlhodobý vývoj pozície 
daného regiónu v čase (Martinčík, 2008). Sústava ukazovateľov ako aj spôsob 
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development of regions' competitiveness appears highly relevant. The aim of the 
submitted article is to outline one of the possibilities of comparing the achieved level of 
competitiveness of the regions with the analysis of the current status of selected 
indicators of competitiveness of the regions. The application of the chosen method 
enables to quantify the broadly defined economic and social level of the regions in the 
conditions of self-governing regions in the Slovak Republic in the period 2005-2015.  
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Úvod  

Medzinárodný trend globalizácie intenzívne ovplyvňuje fungovanie 
jednotlivých národných ekonomík a podmieňuje intenzitu zodpovednosti 
regiónov za ich ekonomický rast. Dôsledkom toho je nárast záujmu lokálnych 
vlád v oblasti vytvárania a neustáleho zlepšovania podmienok pre rozvoj 
regionálnej konkurencieschopnosti. Vychádzajúc z princípov trvalo 
udržateľného rozvoja ako kľúčovej podmienky dlhodobého strategického 
rozvoja regiónov sa problematika identifikovania kvantitatívnych a 
kvalitatívnych odlišností vo vývoji konkurencieschopnosti regiónov javí vysoko 
aktuálna.  

Problematika identifikácie miery konkurencieschopnosti na rôznych 
úrovniach regiónov je riešená vo viacerých vedeckých štúdiách. 
V podmienkach krajín V4 sa používa na kvantifikáciu regionálnej 
konkurencieschopnosti najmä index globálnej konkurencieschopnosti, ktorý 
tvorí východisko pre vypracovanie regionálnych indexov 
konkurencieschopnosti aj v lokálnych podmienkach Slovenskej republiky. 
Príkladom jeho aplikácie sú závery štúdie (Širá, Kiseľáková, Šofranková, 2017), 
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ktorá vychádzajúc z indexu globálnej konkurencieschopnosti konštruuje index 
regionálnej konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. Iný prístup s využitím 
tzv. indexu regionálnej konkurenciechopnosti v regiónoch Slovenskej republiky 
vychádzajúci z metodiky Európskej komisie, bol aplikovaný aj v štúdii autoriek 
Jašková a Havierniková (2016), ktoré konštatovali heterogénny vývoj 
regionálnej konkurencieschopnosti. Cieľom predkladaného príspevku je 
prostredníctvom upravenej metódy ekonomických n-uholníkov, ktorej autorom 
je Martinčík (2008), načrtnúť jednu z možností komparácie dosahovanej 
dynamiky a úrovne konkurencieschopnosti regiónov s využitím analýzy 
súčasného stavu vybraných indikátorov konkurencieschopnosti regiónov. 
Aplikácia zvolenej metódy umožňuje komplexne kvantifikovať široko 
definovanú ekonomicko-sociálnu úroveň regiónov v podmienkach 
samosprávnych krajov v Slovenskej republike v období rokov 2005 – 2015. 
 
1. Metóda a zdroje údajov 

V prípade, že vychádzame z predpokladu, že základným obsahom 
pojmu regionálna konkurencieschopnosť je makroekonomická 
konkurencieschopnosť, musíme analyzovať viacero ukazovateľov 
makroekonomického výkonu, úrovne využitia zdrojov a úrovne životného 
štandardu v danom regióne. Tieto rôznorodé ukazovatele možno analyzovať 
prostredníctvom metódy tzv. ekonomických n-uholníkov. Táto metóda využíva 
ukazovatele, ktoré umožňujú použitie čo najväčšieho objemu dát. Je možné ju 
preto považovať za optimálnu z hľadiska dostupnosti údajov za predpokladu 
identifikovania ich významnosti z pohľadu uskutočňovaného hodnotenia 
úrovne a dynamiky regionálnej konkurencieschopnosti (Hrabovská, 2015).  

Na účely kvantifikácie veľmi široko definovanej ekonomickej a 
sociálnej úrovne regiónov je vhodná práve metóda ekonomických n-uholníkov, 
pretože je dostatočne jednoducho aplikovateľná a jej závery sú prehľadné pre 
širokú odbornú aj laickú verejnosť. Metóda ekonomických n-uholníkov 
vychádza z konštrukcie tzv. magického (resp. makroekonomického) 
štvoruholníka, ktorý je využívaný na hodnotenie ekonomickej úrovne 
jednotlivých národných ekonomík. V grafickom vyjadrení sa pri použití tejto 
metódy využíva tzv. pavučinový traf, do ktorého sa zaznamenávajú hodnoty 
príslušných veličín, pričom spojením získaných bodov vznikne výsledný 
obrazec – n-uholník. 

Vzhľadom k tomu, že metóda ekonomických n-uholníkov je zameraná 
na ekonomicko-sociálnu vyspelosť, nemožno očakávať, že bude adekvátnou 
odpoveďou na konkrétne zadané otázky (na to by bolo potrebné sledovať viac 
špecificky zamerané ukazovatele), ktoré sú zamerané na vysvetlenie príčinných 
vzťahov. Konečným účelom metódy je zostavenie poradia jednotlivých 
regiónov, ktoré je síce na jednej strane skreslené použitými (teda dostupnými) 
údajmi, ale ktoré na druhej strane umožňuje sledovať dlhodobý vývoj pozície 
daného regiónu v čase (Martinčík, 2008). Sústava ukazovateľov ako aj spôsob 
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ich spracovania a grafického zobrazenia je aplikáciou už publikovanej metódy 
kvantifikácie konkurencieschopnosti krajov v podmienkach Českej republiky 
(Martinčík, 2008). Autor v modeli definoval sústavu 20 ukazovateľov, ktoré sú 
členené na oblasť makroekonomickej výkonnosti (MA), oblasť rastového 
potenciálu (RP) a kvality života (KV). Pôvodný model obsahuje v každej oblasti 
sedem ukazovateľov, pričom tri z nich patria súčasne do dvoch oblastí a 
vytvárajú akési prechodové mostíky medzi hlavnými analyzovanými oblasťami. 
Vychádzajúc z viacerých podobností v ekonomicko-sociálnom vývoji v Českej 
republike a Slovenskej republike, ako aj vzhľadom k podobnosti sústavy 
ukazovateľov vykazovaných Českým štatistickým úradom a Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky sa táto metóda javí ako vhodná pre rýchle 
zhodnotenie konkurencieschopnosti regiónov Slovenskej republiky. Nemožno 
však opomenúť isté odlišnosti v súbore dostupných údajov, ktoré sú zároveň 
dôvodom a nevyhnutnosťou úpravy pôvodného modelu.  

Pri kvantifikácii vybraných ukazovateľov konkurencieschopnosti 
samosprávnych krajov v SR sme vychádzali z 20 pôvodných ukazovateľov, 
ktoré boli použité v modeli aplikovanom na podmienky Českej republiky 
(Martinčík, 2008). Vzhľadom k objektívnym skutočnostiam, ktoré vznikli pri 
získavaní vstupných dát pre analýzu, bol pôvodný model upravený a niektoré 
ukazovatele boli z dôvodu ich nedostupnosti (údaj nebol vykazovaný vôbec, 
alebo nebol dostupný v analyzovanom časovom rade), alebo z dôvodu 
nedostupnosti v členení na samosprávne kraje SR, boli ukazovatele a teda celý 
model mierne modifikovaný a pre podmienky SR vznikol model tvorený 17-mi 
ukazovateľmi (Tabuľka 1). 

V analýze boli použité ukazovatele v relatívnom vyjadrení (t. j. vo 
vyjadrení na jedného obyvateľa alebo v prípade KV2 na jednotku územia 
daného kraja), čo umožňuje porovnanie nielen v čase, ale aj medzi krajmi 
(prípadne aj medzi regiónmi v širšom medzinárodnom kontexte) navzájom. 
Všetky údaje sú zhromaždené a prepočítané jednotlivo za osem samosprávnych 
krajov v SR (NUTS 3). 

Z ukazovateľov n-uholníka boli následne vypočítané ukazovatele 
dynamiky a úrovne konkurencieshopnosti regiónov tak, že sa hodnoty 
jednotlivých ukazovateľov vyjadrili ako podiel na tzv. bázickej hodnote. 
V prípade hodnotenia dynamiky konkurencieschopnosti predstavovala bázickú 
hodnotu hodnota jednotlivých posudzovaných údajov (17-uholníka) v roku 
2005. V prípade ukazovateľov úrovne konkurencieschopnosti bola bázickou 
hodnotou najlepšia hodnota jednotlivých ukazovateľov v každom hodnotenom 
roku. Celková dynamika a úroveň konkurencieschopnosti bola určená ako 
aritmetický priemer hodnôt za oblasť makroekonomického výkonu, rastového 
potenciálu a kvality života v jednotlivých samosprávnych krajov v každom 
hodnotenom roku. Celková konkurencieschopnosť samosprávnych krajov bola 
následne posúdená na základe toho, ako dosahovali jednotlivé kraje zvolené 
bázické hodnoty. 
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Tabuľka 1 Ukazovatele kvantifikácie konkurencieschopnosti samosprávnych 
krajov SR 
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počet lekárov na obyvateľa KV5 

počet samostatných ambulancií 
praktického lekára pre dospelých, 
pre deti, stomatológov, 
gynekológov a špecialistov na 
obyvateľa 

počet evidovaných osobných 
automobilov na obyvateľa KV6 počet evidovaných osobných 

automobilov na obyvateľa 
dokončené byty na 
obyvateľa=MA1 KV7 dokončené byty na obyvateľa 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Martinčík (2008) 
 
2. Výsledky a diskusia 
2.1 Dynamika konkurencieschopnosti samosprávnych krajov SR 

Vývoj konkurencieschopnosti samosprávnych krajov SR v sledovanom 
11-ročnom období sumárne vyjadruje celkový index dynamiky 
konkurencieschopnosti (Tabuľka 2), ktorý vyjadruje priemerné bodové hodnoty 
za všetky hodnotené oblasti konkurencieschopnosti (makroekonomickú 
výkonnosť, rastový potenciál a kvalitu života (Tabuľky 3, 4 a 5) vo vzťahu 
k hodnote v roku 2005, ktorá bola zvolená za bázickú základňu. Možno 
konštatovať, že v sledovanom období došlo vo všetkých samosprávnych krajoch 
k medziročnému rastu konkurencieschopnosti, pričom najvýraznejší rast bol 
zaznamenaný v Košickom kraji (+ 36 %). Medzi jednotlivými krajmi však 
neboli zistené zásadné odchýlky, z čoho usudzujeme, že celé územie Slovenskej 
republiky sa vyznačuje rastom konkurencieschopnosti. 
 
Tabuľka 2 Celkový index dynamiky konkurencieschopnosti v SR 

Celkový index 
konkurencieschopnosti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bratislavský kraj 100 103 111 113 114 117 116 120 119 123 125 
Trnavský kraj 100 113 120 122 117 121 119 121 120 125 126 
Trenčiansky kraj 100 112 119 123 121 124 118 121 121 124 125 
Nitriansky kraj 100 107 113 119 116 118 119 123 123 127 127 
Žilinský kraj 100 106 116 122 119 124 123 126 125 129 131 
Banskobystrický kraj 100 108 116 120 121 121 117 118 121 123 127 
Prešovský kraj 100 105 114 118 121 124 123 126 126 128 129 
Košický kraj 100 107 123 128 128 134 129 130 131 133 136 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR, databáza 

DATAcube 
 

Najvýznamnejší nárast hodnôt ukazovateľov bol zistený v oblasti 
makroekonomickej výkonnosti (Tabuľka 3), v ktorej dosiahol Žilinský kraj až 
55 %-ný nárast tejto časti indexu konkurencieschopnosti.  
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Tabuľka 3 Dynamika makroekonomickej výkonnosti samosprávnych krajov 
SR 

Makroekonomická 
výkonnosť 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bratislavský kraj 100 108 120 123 112 115 118 120 122 126 132 
Trnavský kraj 100 120 135 140 119 125 128 131 133 141 147 
Trenčiansky kraj 100 116 129 133 115 122 125 128 130 137 145 
Nitriansky kraj 100 111 125 133 118 123 130 134 136 143 149 
Žilinský kraj 100 113 131 138 122 129 132 135 137 145 155 
Banskobystrický kraj 100 111 124 133 121 127 129 132 138 143 152 
Prešovský kraj 100 107 119 128 118 123 127 131 134 141 149 
Košický kraj 100 110 121 127 116 123 124 126 131 137 146 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR, databáza 

DATAcube 
 

Na celkovom pozitívnom vývoji dynamiky makroekonomickej 
výkonnosti sa vo všetkých hodnotených krajoch podieľal najmä pozitívny vývoj 
ukazovateľov hrubý domáci produkt na obyvateľa, hrubá pridaná hodnota na 
obyvateľa a priemerná nominálna mesačná mzda.  

Vývoj ukazovateľov charakterizujúcich rastový potenciál 
samosprávnych krajov (Tabuľka 4) tiež zaznamenal mierny nárast, avšak 
v porovnaní s vývojom hodnôt ukazovateľov makroekonomickej výkonnosti 
nemožno tento vývoj považovať za rovnako dynamický, skôr konštatujeme, že 
najvýznamnejšia sa javí dynamika rastového potenciálu v Bratislavskom kraji 
a v ostatných krajoch nebol zaznamenaný pokles sumárnej hodnoty tohto 
čiastkového indexu, ale jeho nárast bol najviac na úrovni 10 %.  

 
Tabuľka 4 Dynamika rastového potenciálu samosprávnych krajov  SR 
Rastový potenciál 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Bratislavský kraj 100 102 105 107 112 114 118 120 119 122 119 
Trnavský kraj 100 104 105 107 112 114 112 113 110 113 109 
Trenčiansky kraj 100 103 104 107 113 114 113 112 112 111 109 
Nitriansky kraj 100 103 102 107 112 113 114 113 112 114 111 
Žilinský kraj 100 101 102 107 110 110 114 114 111 112 111 
Banskobystrický kraj 100 101 101 102 108 109 106 105 104 104 101 
Prešovský kraj 100 103 104 107 114 114 113 115 111 110 107 
Košický kraj 100 102 104 104 112 112 110 109 105 104 101 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR, databáza 
DATAcube 

 
Pri hodnotení prepočítaných hodnôt ukazovateľov kvality života 

(Tabuľka 5) konštatujeme, že vo všetkých krajoch došlo nárastu kvality života 
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počet lekárov na obyvateľa KV5 

počet samostatných ambulancií 
praktického lekára pre dospelých, 
pre deti, stomatológov, 
gynekológov a špecialistov na 
obyvateľa 

počet evidovaných osobných 
automobilov na obyvateľa KV6 počet evidovaných osobných 

automobilov na obyvateľa 
dokončené byty na 
obyvateľa=MA1 KV7 dokončené byty na obyvateľa 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Martinčík (2008) 
 
2. Výsledky a diskusia 
2.1 Dynamika konkurencieschopnosti samosprávnych krajov SR 

Vývoj konkurencieschopnosti samosprávnych krajov SR v sledovanom 
11-ročnom období sumárne vyjadruje celkový index dynamiky 
konkurencieschopnosti (Tabuľka 2), ktorý vyjadruje priemerné bodové hodnoty 
za všetky hodnotené oblasti konkurencieschopnosti (makroekonomickú 
výkonnosť, rastový potenciál a kvalitu života (Tabuľky 3, 4 a 5) vo vzťahu 
k hodnote v roku 2005, ktorá bola zvolená za bázickú základňu. Možno 
konštatovať, že v sledovanom období došlo vo všetkých samosprávnych krajoch 
k medziročnému rastu konkurencieschopnosti, pričom najvýraznejší rast bol 
zaznamenaný v Košickom kraji (+ 36 %). Medzi jednotlivými krajmi však 
neboli zistené zásadné odchýlky, z čoho usudzujeme, že celé územie Slovenskej 
republiky sa vyznačuje rastom konkurencieschopnosti. 
 
Tabuľka 2 Celkový index dynamiky konkurencieschopnosti v SR 

Celkový index 
konkurencieschopnosti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bratislavský kraj 100 103 111 113 114 117 116 120 119 123 125 
Trnavský kraj 100 113 120 122 117 121 119 121 120 125 126 
Trenčiansky kraj 100 112 119 123 121 124 118 121 121 124 125 
Nitriansky kraj 100 107 113 119 116 118 119 123 123 127 127 
Žilinský kraj 100 106 116 122 119 124 123 126 125 129 131 
Banskobystrický kraj 100 108 116 120 121 121 117 118 121 123 127 
Prešovský kraj 100 105 114 118 121 124 123 126 126 128 129 
Košický kraj 100 107 123 128 128 134 129 130 131 133 136 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR, databáza 

DATAcube 
 

Najvýznamnejší nárast hodnôt ukazovateľov bol zistený v oblasti 
makroekonomickej výkonnosti (Tabuľka 3), v ktorej dosiahol Žilinský kraj až 
55 %-ný nárast tejto časti indexu konkurencieschopnosti.  
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Tabuľka 3 Dynamika makroekonomickej výkonnosti samosprávnych krajov 
SR 

Makroekonomická 
výkonnosť 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bratislavský kraj 100 108 120 123 112 115 118 120 122 126 132 
Trnavský kraj 100 120 135 140 119 125 128 131 133 141 147 
Trenčiansky kraj 100 116 129 133 115 122 125 128 130 137 145 
Nitriansky kraj 100 111 125 133 118 123 130 134 136 143 149 
Žilinský kraj 100 113 131 138 122 129 132 135 137 145 155 
Banskobystrický kraj 100 111 124 133 121 127 129 132 138 143 152 
Prešovský kraj 100 107 119 128 118 123 127 131 134 141 149 
Košický kraj 100 110 121 127 116 123 124 126 131 137 146 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR, databáza 

DATAcube 
 

Na celkovom pozitívnom vývoji dynamiky makroekonomickej 
výkonnosti sa vo všetkých hodnotených krajoch podieľal najmä pozitívny vývoj 
ukazovateľov hrubý domáci produkt na obyvateľa, hrubá pridaná hodnota na 
obyvateľa a priemerná nominálna mesačná mzda.  

Vývoj ukazovateľov charakterizujúcich rastový potenciál 
samosprávnych krajov (Tabuľka 4) tiež zaznamenal mierny nárast, avšak 
v porovnaní s vývojom hodnôt ukazovateľov makroekonomickej výkonnosti 
nemožno tento vývoj považovať za rovnako dynamický, skôr konštatujeme, že 
najvýznamnejšia sa javí dynamika rastového potenciálu v Bratislavskom kraji 
a v ostatných krajoch nebol zaznamenaný pokles sumárnej hodnoty tohto 
čiastkového indexu, ale jeho nárast bol najviac na úrovni 10 %.  

 
Tabuľka 4 Dynamika rastového potenciálu samosprávnych krajov  SR 
Rastový potenciál 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Bratislavský kraj 100 102 105 107 112 114 118 120 119 122 119 
Trnavský kraj 100 104 105 107 112 114 112 113 110 113 109 
Trenčiansky kraj 100 103 104 107 113 114 113 112 112 111 109 
Nitriansky kraj 100 103 102 107 112 113 114 113 112 114 111 
Žilinský kraj 100 101 102 107 110 110 114 114 111 112 111 
Banskobystrický kraj 100 101 101 102 108 109 106 105 104 104 101 
Prešovský kraj 100 103 104 107 114 114 113 115 111 110 107 
Košický kraj 100 102 104 104 112 112 110 109 105 104 101 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR, databáza 
DATAcube 

 
Pri hodnotení prepočítaných hodnôt ukazovateľov kvality života 

(Tabuľka 5) konštatujeme, že vo všetkých krajoch došlo nárastu kvality života 
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o viac ako 20 %, pričom pozitívny vývoj bol zistený vo všetkých hodnotených 
ukazovateľoch, aj keď najväčšie regionálne disparity boli zistené v oblasti 
dokončených bytov na obyvateľa (najnižšie hodnoty boli zistené v Prešovskom, 
Žilinskom a Trenčianskom kraji) a najvyššie v Banskobystrickom, Nitrianskom 
a Košickom kraji.  

 
Tabuľka 5 Dynamika kvality života samosprávnych krajov SR  
Kvalita života 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Bratislavský kraj 100 100 110 110 116 123 112 121 115 122 125 
Trnavský kraj 100 114 120 118 119 125 116 118 117 121 121 
Trenčiansky kraj 100 117 124 130 134 135 117 122 121 124 121 
Nitriansky kraj 100 109 112 117 119 119 114 122 121 123 121 
Žilinský kraj 100 103 115 120 126 132 124 129 128 130 128 
Banskobystrický kraj 100 113 121 125 133 126 115 117 120 122 127 
Prešovský kraj 100 106 119 120 132 135 128 133 134 134 133 
Košický kraj 100 109 145 153 157 167 155 156 156 158 161 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR, databáza 

DATAcube 
 
V Košickom kraji že bol v sledovanom období identifikovaný najväčší nárast 
kvality života a to najmä v dôsledku výrazného poklesu produkcie tuhých emisií 
na obyvateľa, tiež poklesu trestných činov na obyvateľa, nárastu počtu osobných 
automobilov na obyvateľa, ako aj mierny nárast počtu lekárov na obyvateľa. 
Obdobná situácia, t. j. pozitívny vplyv vyššie uvedených faktorov prispel 
k nárastu kvality života aj v ostatných krajoch SR.  
 
2. 2 Úroveň konkurencieschopnosti samosprávnych krajov SR 

Konkurencieschopnosť regiónov je vhodné posudzovať nielen analýzou 
časových radov najvýznamnejších ovplyvňujúcich faktorov, ale túto metódu 
možno využiť aj na posúdenie vývoja medziregionálnych rozdielov 
v jednotlivých hodnotených rokoch.  

V nasledujúcej časti príspevku prinášame sumárne hodnoty vyjadrujúce 
tzv. úroveň konkurencieschopnosti samosprávnych krajov SR. Prepočítané 
bodové hodnoty vyjadrujú priemerné hodnoty čiastkových oblastí indexu 
konkurencieschopnosti (Tabuľka 6) a priemerné prepočítané bodové hodnoty 
ukazovateľov za jednotlivé čiastkové oblasti konkurencieschopnosti 
samosprávnych krajov (Tabuľky 7, 8 a 9). 
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Tabuľka 6 Úroveň konkurencieschopnosti samosprávnych krajov  SR 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Bratislavský kraj 93 91 91 90 92 93 94 94 94 95 94 
Trnavský kraj 64 68 67 67 65 67 69 66 68 69 66 
Trenčiansky kraj 61 64 62 63 63 63 63 61 63 63 61 
Nitriansky kraj 58 59 60 61 60 61 62 61 63 63 61 
Žilinský kraj 59 59 60 61 61 62 64 62 63 64 62 
Banskobystrický kraj 55 56 57 57 57 57 57 56 57 58 57 
Prešovský kraj 56 56 57 58 58 58 60 57 60 60 59 
Košický kraj 54 55 56 58 56 58 59 56 59 59 59 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR, databáza 

DATAcube 
 

V celom hodnotenom období zaznamenáva najpriaznivejšie hodnoty 
celkovej úrovne konkurencieschopnosti Bratislavský kraj, pričom dominuje 
najmä v oblasti makroekonomickej výkonnosti (dosahované hodnoty ostatných 
krajov sa pohybujú najviac na úrovni 60 % hodnôt Bratislavského kraj (Tabuľka 
7). Jedným z hlavných dôvodov môže byť tzv. „efekt hlavného mesta“ 
(Sloboda, 2006), v dôsledku ktorého býva HDP regiónu (ako aj ostatných 
makroekonomických ukazovateľov) nadhodnotený (na „úkor“ iných regiónov 
najmä vplyvom pracovnej sily, ktorá k jeho tvorbe prispieva, avšak za prácou 
dochádza z iného regiónu.  

Okrem toho zo sumárnych hodnôt úrovne konkurencieschopnosti 
môžeme usudzovať, že nedošlo k významným medziregionálnym zmenám 
a teda nemožno konštatovať zmiernenie dlhodobo pretrvávajúcich regionálnych 
disparít (najmä v porovnaní s regiónom hlavného mesta, t. j. Bratislavským 
krajom). 

 
Tabuľka 7 Úroveň makroekonomickej výkonnosti samosprávnych krajov SR 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Bratislavský kraj 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Trnavský kraj 48 56 53 54 51 55 60 57 60 62 58 
Trenčiansky kraj 41 43 41 43 42 44 46 45 48 50 48 
Nitriansky kraj 35 37 35 37 37 39 42 43 46 47 44 
Žilinský kraj 39 40 40 42 42 43 47 44 46 49 46 
Banskobystrický kraj 30 31 31 32 33 32 35 34 37 37 37 
Prešovský kraj 30 28 28 29 29 31 34 32 36 36 34 
Košický kraj 34 34 33 34 33 36 39 38 40 40 39 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR, databáza 

DATAcube 
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o viac ako 20 %, pričom pozitívny vývoj bol zistený vo všetkých hodnotených 
ukazovateľoch, aj keď najväčšie regionálne disparity boli zistené v oblasti 
dokončených bytov na obyvateľa (najnižšie hodnoty boli zistené v Prešovskom, 
Žilinskom a Trenčianskom kraji) a najvyššie v Banskobystrickom, Nitrianskom 
a Košickom kraji.  

 
Tabuľka 5 Dynamika kvality života samosprávnych krajov SR  
Kvalita života 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Bratislavský kraj 100 100 110 110 116 123 112 121 115 122 125 
Trnavský kraj 100 114 120 118 119 125 116 118 117 121 121 
Trenčiansky kraj 100 117 124 130 134 135 117 122 121 124 121 
Nitriansky kraj 100 109 112 117 119 119 114 122 121 123 121 
Žilinský kraj 100 103 115 120 126 132 124 129 128 130 128 
Banskobystrický kraj 100 113 121 125 133 126 115 117 120 122 127 
Prešovský kraj 100 106 119 120 132 135 128 133 134 134 133 
Košický kraj 100 109 145 153 157 167 155 156 156 158 161 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR, databáza 

DATAcube 
 
V Košickom kraji že bol v sledovanom období identifikovaný najväčší nárast 
kvality života a to najmä v dôsledku výrazného poklesu produkcie tuhých emisií 
na obyvateľa, tiež poklesu trestných činov na obyvateľa, nárastu počtu osobných 
automobilov na obyvateľa, ako aj mierny nárast počtu lekárov na obyvateľa. 
Obdobná situácia, t. j. pozitívny vplyv vyššie uvedených faktorov prispel 
k nárastu kvality života aj v ostatných krajoch SR.  
 
2. 2 Úroveň konkurencieschopnosti samosprávnych krajov SR 

Konkurencieschopnosť regiónov je vhodné posudzovať nielen analýzou 
časových radov najvýznamnejších ovplyvňujúcich faktorov, ale túto metódu 
možno využiť aj na posúdenie vývoja medziregionálnych rozdielov 
v jednotlivých hodnotených rokoch.  

V nasledujúcej časti príspevku prinášame sumárne hodnoty vyjadrujúce 
tzv. úroveň konkurencieschopnosti samosprávnych krajov SR. Prepočítané 
bodové hodnoty vyjadrujú priemerné hodnoty čiastkových oblastí indexu 
konkurencieschopnosti (Tabuľka 6) a priemerné prepočítané bodové hodnoty 
ukazovateľov za jednotlivé čiastkové oblasti konkurencieschopnosti 
samosprávnych krajov (Tabuľky 7, 8 a 9). 
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Tabuľka 6 Úroveň konkurencieschopnosti samosprávnych krajov  SR 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Bratislavský kraj 93 91 91 90 92 93 94 94 94 95 94 
Trnavský kraj 64 68 67 67 65 67 69 66 68 69 66 
Trenčiansky kraj 61 64 62 63 63 63 63 61 63 63 61 
Nitriansky kraj 58 59 60 61 60 61 62 61 63 63 61 
Žilinský kraj 59 59 60 61 61 62 64 62 63 64 62 
Banskobystrický kraj 55 56 57 57 57 57 57 56 57 58 57 
Prešovský kraj 56 56 57 58 58 58 60 57 60 60 59 
Košický kraj 54 55 56 58 56 58 59 56 59 59 59 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR, databáza 
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V celom hodnotenom období zaznamenáva najpriaznivejšie hodnoty 
celkovej úrovne konkurencieschopnosti Bratislavský kraj, pričom dominuje 
najmä v oblasti makroekonomickej výkonnosti (dosahované hodnoty ostatných 
krajov sa pohybujú najviac na úrovni 60 % hodnôt Bratislavského kraj (Tabuľka 
7). Jedným z hlavných dôvodov môže byť tzv. „efekt hlavného mesta“ 
(Sloboda, 2006), v dôsledku ktorého býva HDP regiónu (ako aj ostatných 
makroekonomických ukazovateľov) nadhodnotený (na „úkor“ iných regiónov 
najmä vplyvom pracovnej sily, ktorá k jeho tvorbe prispieva, avšak za prácou 
dochádza z iného regiónu.  

Okrem toho zo sumárnych hodnôt úrovne konkurencieschopnosti 
môžeme usudzovať, že nedošlo k významným medziregionálnym zmenám 
a teda nemožno konštatovať zmiernenie dlhodobo pretrvávajúcich regionálnych 
disparít (najmä v porovnaní s regiónom hlavného mesta, t. j. Bratislavským 
krajom). 

 
Tabuľka 7 Úroveň makroekonomickej výkonnosti samosprávnych krajov SR 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Bratislavský kraj 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Trnavský kraj 48 56 53 54 51 55 60 57 60 62 58 
Trenčiansky kraj 41 43 41 43 42 44 46 45 48 50 48 
Nitriansky kraj 35 37 35 37 37 39 42 43 46 47 44 
Žilinský kraj 39 40 40 42 42 43 47 44 46 49 46 
Banskobystrický kraj 30 31 31 32 33 32 35 34 37 37 37 
Prešovský kraj 30 28 28 29 29 31 34 32 36 36 34 
Košický kraj 34 34 33 34 33 36 39 38 40 40 39 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR, databáza 
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Pri analýze a komparácii ukazovateľov v oblasti rastového potenciálu 
samosprávnych krajov (Tabuľka 8) neboli zistené také veľké disparity ako 
v oblasti makroekonomickej výkonnosti, aj tu však dominuje Bratislavský kraj. 
Ostatné kraje dosahujú v priemere o 20 % nižšie bodové hodnotenie, pričom 
v celom sledovanom období neboli zistené významnejšie odchýlky. 

 
Tabuľka 8 Úroveň rastového potenciálu samosprávnych krajov  SR 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Bratislavský kraj 88 89 89 87 89 90 92 93 94 94 93 
Trnavský kraj 75 76 78 77 75 76 75 75 74 74 74 
Trenčiansky kraj 81 81 82 81 80 80 81 78 79 77 78 
Nitriansky kraj 73 74 77 78 76 77 77 75 75 76 76 
Žilinský kraj 78 78 80 79 77 77 79 76 76 76 77 
Banskobystrický kraj 72 72 74 73 72 74 73 71 71 71 71 
Prešovský kraj 76 76 77 78 76 75 74 72 72 73 74 
Košický kraj 77 78 78 79 76 77 76 73 74 75 75 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR, databáza 

DATAcube 
 

Úroveň kvality života samosprávnych krajov SR (Tabuľka 9) 
zodpovedá už naznačenému trendu dlhodobej dominancie Bratislavského kraja.  
V celom sledovanom období nedošlo medziročne ani pri komparácii medzi 
regiónmi medzi regiónmi k výrazným pozitívnym ani negatívnym posunom 
a hodnoty tohto čiastkového ukazovateľa konkurencieschopnosti sa v rámci 
každého hodnoteného regiónu medziročne menili len minimálne. 
 
Tabuľka 9 Úroveň kvality života samosprávnych krajov SR 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Bratislavský kraj 91 86 84 83 87 89 88 89 88 90 88 
Trnavský kraj 70 73 71 70 68 69 70 67 70 70 66 
Trenčiansky kraj 61 66 64 66 66 64 62 60 61 62 58 
Nitriansky kraj 67 67 67 69 67 66 66 65 67 68 64 
Žilinský kraj 61 59 61 62 64 65 67 65 67 67 64 
Banskobystrický kraj 63 65 65 67 66 65 62 62 64 65 64 
Prešovský kraj 63 62 65 66 68 67 70 67 71 71 69 
Košický kraj 51 53 57 61 60 62 61 58 62 63 62 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR, databáza 

DATAcube 
 

Vzhľadom k tomu, že očakávaným efektom aplikovaných nástrojov 
regionálnej politiky je zmierňovanie regionálnych rozdielov, bolo by žiaduce, 
aby sa v dlhodobom časovom horizonte hodnoty každého z čiastkových 
ukazovateľov ako aj výsledné sumárne hodnoty ukazovateľov 
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konkurencieschopnosti z pohľadu dynamiky (t. j. vývoja hodnôt ukazovateľov 
v čase) zvyšovali, teda aby dochádzalo k rastu konkurencieschopnosti regiónov, 
čo je zároveň predpokladom rastu konkurencieschopnosti Slovenskej republiky 
ako krajiny. Zároveň z pohľadu úrovne (t. j. v porovnaní s najlepšou hodnotou 
v príslušnom roku) dosahovaných hodnôt konkurencieschopnosti je 
očakávaným pozitívnym trendom postupné zmierňovanie rozdielov ostatného 
územia SR v porovnaní s dominanciou Bratislavského kraja. 
 
Záver  

Cieľom predloženého príspevku bolo prostredníctvom upravenej 
metódy makroekonomických n-uholníkov načrtnúť jednu z možností analýzy 
súčasného stavu vybraných indikátorov konkurencieschopnosti regiónov. 
Úpravou tejto metódy s ohľadom k odlišnostiam najmä v dostupnosti 
štatistických údajov v SR a na základe výsledkov jej praktickej aplikácie 
konštatujeme, že táto multikriteriálna metóda hodnotenia 
konkurencieschopnosti je vhodným nástrojom na rýchle zistenie 
najvýznamnejších problémových oblastí regionálnej konkurencieschopnosti 
v jednotlivých regiónoch z časového ako aj priestorového hľadiska. Výhodou 
použitej metódy jej rýchla a jednoduchá realizácia (dôvodom je dobrá 
dostupnosť vstupných štatistických údajov, možnosť využiť na spracovanie 
výsledkov jednoduché tabuľkové procesory). Riziká aplikácie tejto metódy 
môžu vyplývať zo zmien vykazovania a dostupnosti vstupných štatistických 
údajov. Nežiaducim dôsledkom potom môže byť vznik nekontinuity časových 
radov, zmena súboru ukazovateľov v čiastkových ukazovateľoch 
konkurencieschopnosti regiónov, čoho dôsledkom sú rôzne interpretačné 
odchýlky. Okrem toho za určitú nevýhodu tejto metódy možno považovať jej 
prílišnú schematickosť, ktorej dôsledkom je len konštatovanie existujúceho 
stavu v regiónoch bez podrobnejšej analýzy príčinných súvislostí. 
Najvýznamnejším zistením z vypočítaných údajov celkového indexu 
regionálnej konkurencieschopnosti je skutočnosť, že z dlhodobého hľadiska sa 
regióny v Slovenskej republike vyvíjajú priaznivo a ich konkurencieschopnosť 
narastá.  Z pohľadu regionálnych disparít bola zistená významná dominancia 
Bratislavského kraja, pričom existujúce regionálne disparity v ostatných 
regiónoch SR naďalej pretrvávajú. 
 
Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu VEGA 1/0153/18 
"Evaluácia výkonnosti regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na 
ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov v Slovenskej republike“. 
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Žilinský kraj 78 78 80 79 77 77 79 76 76 76 77 
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Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR, databáza 
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Úroveň kvality života samosprávnych krajov SR (Tabuľka 9) 
zodpovedá už naznačenému trendu dlhodobej dominancie Bratislavského kraja.  
V celom sledovanom období nedošlo medziročne ani pri komparácii medzi 
regiónmi medzi regiónmi k výrazným pozitívnym ani negatívnym posunom 
a hodnoty tohto čiastkového ukazovateľa konkurencieschopnosti sa v rámci 
každého hodnoteného regiónu medziročne menili len minimálne. 
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Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR, databáza 
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Vzhľadom k tomu, že očakávaným efektom aplikovaných nástrojov 
regionálnej politiky je zmierňovanie regionálnych rozdielov, bolo by žiaduce, 
aby sa v dlhodobom časovom horizonte hodnoty každého z čiastkových 
ukazovateľov ako aj výsledné sumárne hodnoty ukazovateľov 
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Tasks of public administration in promoting 
tolerance between tourists and local  
population - selected aspects 
 
Iwona Florek 
 
Abstract 
Local government authorities have many own tasks as well as those delegated from the 
central level. The aim of the authorities' activity is to meet the needs of people - not only 
residents, but also people staying temporarily in cities - tourists. The public sector does 
not have the ability to influence the level of tolerance, but it can initiate activities that 
bring the local community and incoming people closer. Such activities include firstly 
the inclusion of local people in the process of tourism development planning in the 
region, in the form of sustainable tourism. In addition, activities promoting the town are 
initiated, and thus supporting tourism such as partnership agreements, organization of 
cultural and sports events. The main objective of the article is to present tasks of public 
administration in promoting tolerance between tourists and local population.  
 
Keywords: sustainable development, sustainable tourism, spatial planning, 

community participation 
 

1. The role of sustainable tourism development in tourism  
policy-making process 

As one of the quickest developing economic sectors on the planet, tourism 
is progressively perceived as an essential supporter of work and wealth creation, 
economic growth, environmental protection and poverty reduction. For sure, a 
well-designed and administrated tourism can help protect the natural and 
cultural resources whereupon it depends, empower local communities, generate 
trade opportunities, and cultivate peace and intercultural understanding (Sitek, 
2013, 113-120). Nevertheless, the developing number of people travelling 
globally and locally every year likewise create pressure in terms of greenhouse 
gas emissions, economic leakages, resource management and impact on local 
communities and social resources. Accordingly, the harnessing of tourism's 
positive commitment to sustainable development and the mitigation of the 
sector’s unfriendly impacts calls for solid associations and definitive activity by 
all tourism partners. 

Sustainable development and tourism are interconnected as “while many 
of the countries highlight how they use tourism as a means to achieve the 
sustainable development goals, some also illustrate how the sustainable 
development goals can work in the favour of tourism” (UN WTO 2017). This 
ought to urge tourism policymakers to distinguish procedures that can be 
replicated within their own state, and to work with a variety of partners keeping 
in mind the end goal to bridle the chances and defeat the difficulties. Hence, to 
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improve their commitment in national development strategies, tourism 
policymakers must be fully aware of the opportunities the sector offers to make 
constructive and long-lasting change for the society, their condition and the 
economy. 

Sustainable tourism, or better sustainable tourism development is a 
concept that respects both local people, the traveler, cultural heritage and the 
environment. It should meet the needs of and opportunity for the future (Hearth, 
2017, 77-100). 

At the heart of the issue of sustainable tourism stands fair distribution of 
costs and benefits from touristic activity. Sustainable tourism is an incorporated 
picture of human and normal prosperity and its accomplishment relies upon 
various monetary, institutional and social elements (Kaniewska, Klimska, 2016, 
213-233). Among them emerges the use of creative energy efficient 
technologies, adaptive management, marketing of conservation, rational 
consumption and institutional arranging, regulation and control. Significant 
importance for the development of sustainable tourism has education, conscious 
social choice and participation of all stakeholders (Topleva, 2014). 

Emphasizing the importance of sustainable tourism the United Nations 
declared the year 2017 International Year of Sustainable Tourism for 
Development. The International Year will promote tourism’s role in the 
following five key areas: (1) Inclusive and sustainable economic growth; (2) 
Social inclusiveness, employment and poverty reduction; (3) Resource 
efficiency, environmental protection and climate change; (4) Cultural values, 
diversity and heritage; and (5) Mutual understanding, peace and security. All 
those areas are linked with the activities of local government, however for the 
purpose of this article it is worth to highlight the last one: “mutual 
understanding, peace and security”.  

 
2. Community participation in the tourism development process 

Regional and local tourism strategy making is influenced by structures 
and discursive practices that are inserted with qualities and implications that 
after some time become regimes of power and information that work to filter, 
organize and advance specific local tourism arrangement activities and 
initiatives. In this manner, an overview about the way in which local strategy 
administration systems work is critical to the plan of more focused and effective 
tourism administration structures and practices. In the tourism context, effective 
local governance arrangements empower local participation and ownership of 
policy actions and initiatives and provide a forum for information sharing, 
discussion, negotiation and learning (Beaumont, Dredge, 2010). Effective local 
governance is therefore a central element of an holistic and balanced approach 
to sustainable tourism (United Nations, 2003).  

The effectiveness of regional and local tourism administration in 
accomplishing the objectives of its partners relies upon the adequacy of 
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institutional structures and forms, and the social assets and ranges of abilities 
available (Szejniuk, 2013, 253-272). Institutional structures are the formal and 
informal frameworks that create the organization and shape the autonomy, 
authority, internal coherence and discipline of the organization. In the 
undeniably arranged world of tourism, this association is typically a PPP course 
of action in which municipal or local government plays an active role, it is 
effectively engaged with shaping these structures through decisions about 
financial support, knowledge generation and transfer, and industry capacity 
building, amongst other issues.   

Literature enlists three models of cooperation and process of formulation 
of local tourism policy: a council-led governance network, a participant-led 
community governance network, and an LTO-led industry governance network. 
Although the study shows that the local council struggled to achieve legitimacy, 
efficiency, flexibility and responsiveness as a result of its trade-offs (Beaumont, 
Dredge, 2010), this is the model that operates in Poland mostly.  

To identify their common interests and to derive the maximum benefits 
from cultural tourism, some conditions are required: a dialogue between 
national and local governments for development long-term strategies, a 
partnership between commercial and voluntary figures, an informed 
participating of local communities. Local groups need to figure out how to 
cooperate to create cultural products for tourism as opposed to competing with 
each other. Local society can achieve more positive attitudes towards tourism, 
only if first educated to recognize the value of their heritage and the potential 
financial benefits. furthermore, the community must be placed in a situation to 
engage and control tourism advancement by a functioning and wise 
involvement. Particularly, residents have to become aware of the positive 
impacts of tourism regarding quality of life from various points of view: higher 
employment, better restaurant quality, more efficient public transport, new or 
improved facilities for health, sports and recreation, beautification of public 
spaces, opportunities to meet interesting people and to improve foreign language 
skills, development positive environmental values. Obviously, local 
communities must be given the right to participate in the decision-making about 
tourism development where they live. On the contrary, tourism developments 
that alienate locals from their own community are likely to cause resentment 
and threaten the quality of life for everyone. As Ritchie remembers, residents of 
communities and regions affected by tourism are demanding to be involved in 
the decisions affecting their development (Angeloni, 2013, 17-31). 
 
3. Examples of public administration activities to promote tolerance 

between tourists and local population 
Community-based tourism 

Local community involvement is central to efforts to utilize tourism as a 
tool for economic development and poverty reduction. This has led to the 
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undeniably arranged world of tourism, this association is typically a PPP course 
of action in which municipal or local government plays an active role, it is 
effectively engaged with shaping these structures through decisions about 
financial support, knowledge generation and transfer, and industry capacity 
building, amongst other issues.   

Literature enlists three models of cooperation and process of formulation 
of local tourism policy: a council-led governance network, a participant-led 
community governance network, and an LTO-led industry governance network. 
Although the study shows that the local council struggled to achieve legitimacy, 
efficiency, flexibility and responsiveness as a result of its trade-offs (Beaumont, 
Dredge, 2010), this is the model that operates in Poland mostly.  

To identify their common interests and to derive the maximum benefits 
from cultural tourism, some conditions are required: a dialogue between 
national and local governments for development long-term strategies, a 
partnership between commercial and voluntary figures, an informed 
participating of local communities. Local groups need to figure out how to 
cooperate to create cultural products for tourism as opposed to competing with 
each other. Local society can achieve more positive attitudes towards tourism, 
only if first educated to recognize the value of their heritage and the potential 
financial benefits. furthermore, the community must be placed in a situation to 
engage and control tourism advancement by a functioning and wise 
involvement. Particularly, residents have to become aware of the positive 
impacts of tourism regarding quality of life from various points of view: higher 
employment, better restaurant quality, more efficient public transport, new or 
improved facilities for health, sports and recreation, beautification of public 
spaces, opportunities to meet interesting people and to improve foreign language 
skills, development positive environmental values. Obviously, local 
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that alienate locals from their own community are likely to cause resentment 
and threaten the quality of life for everyone. As Ritchie remembers, residents of 
communities and regions affected by tourism are demanding to be involved in 
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Local community involvement is central to efforts to utilize tourism as a 
tool for economic development and poverty reduction. This has led to the 
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emergence of such alternative forms of tourism as community-based tourism 
(CBT), ecotourism and rural tourism (Ndivo, Cantoni, 2016, 234-278). The CBT 
approach in particular emphasizes that social, ecological and monetary 
necessities of local communities are met through the offering of a tourism 
product. 

However, the model has been noted as financially unsustainable owing to 
a various factors including absence of a trade-off among expenses and incomes, 
commercially unsustainable products, frail market linkages, expanding laborer 
separation, social distress, problems with local leadership, lack of local tourism 
business knowledge and training, pseudo-participation, and work and time 
rebuilding. Regardless, the CBT idea still remains attractive largely as a result 
of the restricted endeavors made to monitor its advantages to protection or local 
communities.  

One can think that participatory development approach would encourage 
execution of standards of sustainable tourism development by making better 
chances for local community to increase bigger and more adjusted advantages 
from tourism in their places, resulting in more positive attitudes to tourism 
advancement and preservation of local assets, and by expanding the breaking 
points of local resilience to tourism. These may guarantee both tourists' 
satisfaction and continuous advantages for the inhabitants of destinations. 
(Tosun, 2006, 493). 

 
Spatial planning in the context of tourism development 

The intensive development of tourism is connected with the growing 
challenges in the field of spatial planning. On the basis of analyzes carried out 
in previous years, it can be assumed that only after 2003 (perhaps slightly 
earlier), the local  authorities began to see development opportunities in ordering 
the planning situation in order to make better use of tourism assets. However, 
on the basis of both previous and current studies, it should be noted that the 
average coverage of communes by spatial development plans in municipalities 
performing tourist functions in Poland is lower than the average for the whole 
country. Too small degree of coverage of such areas causes that the planning 
situation is complicated - and it can be the sources of conflicts. Planning 
coverage is also insufficient in relation to real needs. Planning coverage is also 
insufficient in relation to real needs. As a result, there is a threat of deterioration 
of environmental conditions and, in general, loss of recreational values and a 
decrease in tourist attractiveness - especially aesthetic. The above conclusions 
are vital because the functioning of tourism in Poland is based on the values of 
the natural environment (especially leisure tourism). Therefore, spatial planning 
should be a tool counteracting the negative effects of spontaneous tourism 
development. Otherwise, there is a threat of lowering the tourist attractiveness 
of those areas. The problem concerns both providing adequate reserve of land 
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for the construction itself, as well as securing communication, public services, 
green areas and valuable areas of protected nature (Więckowski, 2012, 125). 

The activity of local self-government authorities can have a significant 
impact on the nature and level of development of the tourist economy in 
municipalities. In activating activities, it is important that the planned 
development of tourism is collision-free for both the natural environment and 
socio-economic spheres. Therefore, it is necessary to analyse the determinants 
of tourism development. It often happens that in communes where tourism has 
no chance of achieving success, it is assigned a leading role in local development 
(Tucki, Świeca, 2008, 497–512). 

One of the important factors determining the directions of regional 
development are the resources of the natural environment. Municipalities that 
see in their geographical space the possibilities of developing a tourist function 
very often choose a tourism economy as an opportunity for development and 
socio-economic activation. Adoption of such development directions by 
municipalities may also be a response to the postulated multifunctional 
development of rural areas, which until 1990 had the character of 
monofunctional economic structures (Tucki, Świeca, 2008, 497–512). 

In the Act of 27 March 2003 on spatial planning and development (Dz.U. 
2003 nr 80 poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym), there is no clear, expresis verbis indication 
to include tourism, its goals, functions or tourist needs in the study of conditions 
and directions of the spatial development of the commune or the local or 
regional spatial development plan. However, during spatial planning 
procedures, particular elements that are important from the point of view of 
tourism are taken into account i.e.: Article 1, point 2, paragraph 1) requirements 
of spatial order, including urban planning and architecture; 2) architectural 
and landscape values; 3) environmental protection requirements, including 
water management and protection agricultural and forestry lands; 4) 
requirements for the protection of cultural heritage and monuments as well as 
cultural goods contemporary (...). It should be mentioned that according to the 
abovementioned act organ of public administration is obliged to ensure public 
participation in the work on the study and the local plan, which means also co-
decision about the location of investments related to tourism and public purpose 
investment available to both residents and visitors. 

In the future, it is suggested to separate different types of tourist 
communes. It may also be good to separate various types of public-interest 
investments for which location decisions have been made - this may explain 
which and where investments are made. A more detailed analysis of individual 
plans and their comparison should be indicated, also taking into account spatial 
differences. It is also worth acquiring and analyzing information on the size and 
number of objects intended for tourism - directly (eg hotels, residency centers) 
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and indirectly (public space, eg parks, squares, swimming pools, etc., which 
serve both tourists and residents). 

 
Education to promote tolerance and dialogue between tourists and the local 
community 

Of course, educational activities are always in the foreground as forms of 
linking possible conflicts. Public administration, especially self-government 
bodies, should lead education to promote tolerance between incoming and local 
population. This is not about educational activities, but rather integrating both 
groups. 

 
Calendar of cultural and sport events 

An example of an activity promoting the town and also affecting the 
promotion of tolerance are certainly cultural and sports events. The calendar of 
events prepared annually by municipalists contributes significantly to the 
promotion and dissemination of the area, encourages tourists to come to certain 
destination, and on the other hand is directed to the local community to ensure 
the fulfilment of spiritual and cultural development needs. Apart from the area 
offer (based on environmental conditions of the place) and the thematic offer, 
manifesting mainly in the form of cultural routes, cultural events are the main 
advantages of the tourist destination offer (Rohrscheidt, 2013, 6). 

However, it would seem that the degree of public authorities' involvement 
in the organization of events addressed to foreign tourists is small. This may be 
due to the fact that the main recipients of this type of events are residents. For 
example: out of 370 events, which in 2018 took the honorary patronage of the 
mayor of Łódź, only 17 events have a title or name in English (which does not 
mean that the event is directed to foreigners) (website of the office of the city 
Łódź). 

 
The role of partner cities in building friendships between nations 

Cooperation between states, nations or organizations forms international 
relations. The partner cities, which can be considered as an important factor 
shaping integration processes, also are part of this definition. All contracts, 
treaties and declarations between states would be only documents obligating 
signatories to comply with certain provisions if there was not enough space for 
active human activity in building a dialogue between nations. Cooperation 
between nations at the local level is “a small diplomacy” making an 
exemplification of many provisions agreed between countries (Kalitta, 2008, 
52). The cooperation of partner cities is a manifestation of self-government 
independence resulting from the Act on local government from March 8, 1990 
(Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym). Local authorities are the closest to the citizens. This proximity 
enables the development of social activity, acting for the self-government 
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community and bringing other nationalities closer together. Close relations 
between cities or towns strengthen also tourist traffic.  

The development of partner contacts has also contributed to the 
development of tourism. The opening of the borders gave the citizens the 
opportunity to travel freely and see the places to which access was previously 
limited. The development of tourism is one of the goals set for cooperating 
partners. The idea of twinning is first of all getting to know each other, which is 
connected with getting to know the country, the city, the region in which the 
inhabitants of a friendly individual live each day. Through partner cooperation, 
individuals want to promote their region abroad. Therefore, thanks to the 
exchange with partner cities, even the least prosperous part of society has a 
chance to see the most attractive parts of Europe in terms of tourism. Big cities 
play a large role in the development of this type of tourism (Szewczyk 2007, 
260).  

 
Conclusions 

Local authorities meet the statutory requirements regarding public 
participation during the decision-making work with regard to spatial planning 
and thus the direction of tourism development. The local community should be 
involved in the planning process and the development of tourism, especially 
when it comes to the development of those segments of the tourist community 
which will bring benefits for the community (Angelevska-Najdeska, Rakicevik, 
2012, 212). 

Organized cultural and sports events can attract tourists, although they are 
mostly addressed to residents. 

More could be done to show a greater willingness to initiate actions to 
promote tolerance of the local population towards tourists, for example, 
obligatory legal assistance provided to residents is not offered together with 
translating services or foreign language legal assistance. 
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Vnútorná migrácia a poskytovanie lokálnych 
verejných služieb  
 
Internal migration and provision of local public 
services  
 
Eva Výrostová  
 
Abstract  
The aim of the paper is to identify the trends affecting the provision of local public 
services on the basis of internal migration analysis. The provision of these services is 
usually studied within the formal administrative boundaries. However, urban 
development, in terms of the most recent concepts, is more appropriate to be addressed 
at the level of functional urban areas. Therefore, we analyse the internal migration of 
eight functional urban areas in the Slovak Republic, defined according to EU and 
OECD methodology, focusing mainly on their core. 
 
Key words: internal migration, local public goods, functional urban areas 
 
Úvod  

Cieľom článku je na základe analýzy vnútornej migrácie identifikovať 
trendy, ktoré majú vplyv na poskytovanie lokálnych verejných služieb. Dopyt 
po týchto verejných službách je ovplyvnený okrem iného aj priestorovými 
pohybmi obyvateľov, a to najmä dochádzkou za prácou a migráciou. Analýza je 
realizovaná v rámci ôsmych funkčných mestských oblastí vymedzených podľa 
metodiky EÚ a OECD, ktoré zahŕňajú 648 obcí z celkového počtu 2890 obcí 
v SR, čo predstavuje 22,4% obcí v SR. V týchto mestských oblastiach žije 38% 
obyvateľov Slovenska, čo je v porovnaní s krajinami OECD najnižší  podiel 
obyvateľov (OECD 2012).  

Dôvodom pre uskutočnenie analýzy v rámci funkčných mestských 
oblastí vymedzených podľa EÚ a OECD je zohľadnenie vplyvu dochádzky za 
prácou na poskytovanie verejných služieb. Percentuálny nárast počtu 
obyvateľov počas pracovného dňa v krajských mestách Slovenska z dôvodu 
dochádzky sa pohybuje od 18% do 39%, najvyšší absolútny nárast vykazuje 
Bratislava (zvýšenie dennej populácie o 130 403 obyvateľov kvôli do práce 
a škôl podľa údajov SOBD 2011) (Výrostová 2018). Pre každý z ôsmich 
funkčných mestských regiónov analyzujeme trendy vývoja hrubej miery čistej 
migrácie v ‰ (angl. crude rate of net migration1) v rámci jadra regiónu a jeho 

                                                 
1 Hrubá miera migračného salda vyjadruje podiel čistej migrácie (rozdiel medzi počtom 
prisťahovaných a odsťahovaných) k strednému stavu obyvateľstva v promile. Tento 
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okolia za obdobie 20 rokov (1996-2016). Trendy boli identifikované s využitím 
lineárnej regresie.  

V prípade najväčších slovenských miest Bratislavy a Košíc 
analyzujeme vplyv vnútornej migrácie z pohľadu celého Slovenska. Táto 
analýza je uskutočnená na úrovni 72 okresov (pre účely tejto analýzy boli 
zlúčené štyri okresy Košíc a päť okresov Bratislavy) z dôvodu nedostatku voľne 
dostupných údajov o smere migrácie na nižšej úrovni.  Tento príspevok 
vychádza z príspevku prezentovaného v rámci „The 8th Slovak Winter Seminar 
of Regional Science“ (Výrostová 2018) 

 
1. Vnútorná migrácia a jej vplyv na poskytovanie lokálnych 

verejných služieb  
Dopyt po lokálnych verejných službách je ovplyvnený zmenou stavu a 

štruktúry obyvateľstva. Okrem prirodzeného pohybu obyvateľstva, dochádza aj 
k priestorovému pohybu (mobilite) obyvateľstva v dôsledku dochádzky za 
prácou, vzdelaním, službami; nepravidelných dočasných pohybov 
obyvateľstva, dočasných zmien pobytu a migrácie, ktorej venujeme pozornosť 
v tomto článku.  

Podľa Bezáka (2002) prešiel systém interregionálnych migrácií na 
Slovensku výraznými zmenami. V 90. rokoch 20. storočia došlo k významnému 
poklesu objemu a intenzity interregionálnych migrácií a to napriek tomu, že 
regionálne disparity vzrástli. Historické minimum sa dosiahlo v r. 2000, kedy 
poklesli migračné toky o jednu tretinu v porovnaní s 80. rokmi najmä z dôvodov 
nepriaznivej bytovej situácie (Bezák 2006). Po r. 2000 podľa tohto autora 
prevláda migrácia na krátke vzdialenosti a medzi nesusediacimi regiónmi majú 
dominantné postavenie migrácie začínajúce a končiace v regiónoch Bratislavy 
a Košíc. Podľa Podmanickej (2006) migrácia na väčšie vzdialenosti, medzi 
krajmi prevláda len u vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva. Hlavnými 
dôvodmi pre migráciu podľa tejto autorky sú bytové dôvody a nasledovanie 
rodinného príslušníka. V prípade Slovenska sa nepotvrdilo, že obyvatelia sa 
sťahujú do regiónov s vyššou reálnou mzdou (Janotka a Gazda 2008). Vplyv 
príjmu na migráciu sa však podľa Maiera a Tödtlinga (1998) dokazuje ťažko, 
keďže priemerný dôchodok regiónu nie je indikátorom príjmových možností 
migranta (Výrostová 2010). Podľa Bezáka (2006) je pre Slovensko „typický 
mimoriadne vysoký stupeň priestorovej koncentrácie hrubých migračných 
tokov do relatívne malého počtu priestorových kanálov“, čo je dôsledkom 
dominantného postavenia regiónu Bratislavy.        

Čo sa týka smeru migračných tokov došlo k jeho zmene, kým v 80. 
rokoch prevládali migračné toky z vidieka do krajských miest a priemyselných 
centier, po r. 1990 sa dominantnými stali migračné toky v protismere, t.j. presun 

                                                 
Tento relatívny ukazovateľ nám umožňuje porovnávať vývoj v regiónoch s rôznym 
počtom obyvateľov. 
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Abstract  
The aim of the paper is to identify the trends affecting the provision of local public 
services on the basis of internal migration analysis. The provision of these services is 
usually studied within the formal administrative boundaries. However, urban 
development, in terms of the most recent concepts, is more appropriate to be addressed 
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Úvod  
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migračne ziskových zón do bližšieho či vzdialenejšieho zázemia miest (Bezák 
2002 a Mládek et al. 1998). Hlavnými dôvodmi suburbanizácie podľa 
dotazníkového prieskumu uskutočneného Gajdošom a Moravanskou (2011) sú 
dobré dopravné spojenie s mestom, dostupnosť pozemku pre výstavbu, sklon k 
migrácii ako dôsledok nasledovania partnera, možnosť vlastniť rodinný dom, 
lepšie životné prostredie, nižšie náklady na bývanie a súkromie. Autori 
identifikovali 26 mestských centier na Slovensku v procese suburbanizácie, 
pričom najsilnejšie procesy súvisia s okolím hlavného mesta Bratislavy.  

Sťahovanie obyvateľov do zázemia (okolia) mesta pri súčasnom 
zachovaní funkčných vzťahov k mestu vedie k potrebe zaoberať sa uvedenými 
dopadmi na poskytovanie verejných statkov a to z hľadiska ich kvantity, kvality, 
nákladov na poskytovanie, ale aj z hľadiska ich priestorovej alokácie. Eurocities 
(2011) uvádza, že "v prípade miest dochádza k zvyšujúcemu sa nesúladu medzi 
ich vymedzením ako administratívnej jednotky a realitou mestského života". 
Rozvoj mesta teda presahuje administratívne hranice mesta a preto je 
vhodnejšie ho riešiť v širších územných súvislostiach, ktorými môžu byť 
funkčné mestské regióny. Potrebu spolupráce miest s ich funkčným územím s 
ktorým majú intenzívne vzťahy zdôrazňujú viaceré dokumenty ako sú napr. 
Amsterdamský pakt: Mestská agenda pre EÚ (angl. Urban Agenda for the EU), 
Nová agenda pre mestá (angl. The New Urban Agenda) prijatá na konferencii 
OSN Habitat III, ako aj Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030.  

Funkčné mestské regióny predstavujú špeciálny typ funkčných 
regiónov, ktoré sú typické horizontálnymi vzťahmi v priestore vo forme 
priestorových tokov alebo interakcií rôzneho druhu (Klapka, Halás a Tonev, 
2013). Funkčný mestský región sa vyznačuje priestorovými interakciami medzi 
jadrom (môže byť tvorené jedným, ale aj viacerými mestami) a obvodom 
(zázemím, okolím), spojeným s jadrom sieťou väzieb rôzneho druhu, intenzita 
ktorých klesá s rastúcou vzdialenosťou od jadra (Bezák 2014).  

Mestské centrum (jadro) poskytuje lokálne verejné služby nielen svojim 
občanom, ale aj tým, ktorí žijú v priľahlých vidieckych oblastiach, z odkiaľ 
dochádzajú do mestského centra. Mnoho ľudí pracujúcich v meste sa rozhodne 
žiť v jeho zázemí a dochádzajú do práce prostredníctvom individuálnej alebo 
verejnej dopravy, prípadne pracujú v miesta svojho bydliska prostredníctvom 
internetu. Suburbanizácia vytvára tlak na verejné výdavky, napr. investície do 
technickej a sociálnej infraštruktúry a poskytovanie miestnych služieb, akými 
sú verejná doprava, vzdelávanie, sociálne služby, kultúra a pod. pre vyšší počet 
ľudí ako registrovaný počet obyvateľov mesta. Vidiecke oblasti v okolí mesta 
poskytujú množstvo zdrojov, akými sú miestna výroba potravín, rekreačné 
aktivity, aktivity pre voľný čas a šport, lepšie životné prostredie, súkromie alebo 
nižšie ceny nehnuteľností pre lokalizáciu domácností, či firiem. (Výrostová 
2018) Priestorové pohyby obyvateľstva v rámci funkčných mestských oblastí 
spôsobujú ekonomickú neefektívnosť, napr. zvýšené náklady vrátane straty času 
v dôsledku dopravných zápch, duplicity v poskytovaní verejných statkov, 
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neoptimálne rozhodnutie o lokalizácii verejných zariadení, sociálne a 
environmentálne problémy (Ramsden 2011, Tosics 2015). Podľa týchto autorov 
môžu vznikať aj efekty prelievania (angl. spillover effects), ktoré spôsobujú 
nedostatok služieb v zázemí mesta, najmä tých, ktoré nie sú financované 
transfermi z vyšších úrovní. To spôsobuje problém čierneho pasažiera, t.j. 
občania využívajú služby v inej obci (meste) bez toho, aby za ne formou daní 
platili. Migrácia má vplyv na poskytovanie verejných statkov aj cez jej vplyv na 
príjmy rozpočtu obce, a to jednak prostredníctvom miestnych daní, ale najmä 
cez podiel na dani z príjmov fyzických osôb (70% výnosu z tejto dane je 
rozdeľovaných medzi obce, pričom jedným z kritérií je počet obyvateľov obce). 
(Výrostová 2018) 

 
2. Analýza vnútornej migrácie v rámci funkčných mestských oblastí 

v Slovenskej republike  
Analýzu vnútornej migrácie realizujeme v rámci funkčných mestských 

oblastí, angl. fuctional urban area (FUA), ktoré boli identifikovaní podľa 
spoločnej definície EÚ a OECD. Využitie tohto vymedzenia FUA umožňuje 
prípadnú komparáciu záverov aj s inými krajinami. Funkčné mestské oblasti sú 
definované na základe dochádzky za prácou, počtu obyvateľov a hustoty 
obyvateľstva nasledovným spôsobom (Dijkstra a Poelman 2014):   

1. identifikuje sa jadro (angl. city) pospájaním susediacich buniek, ktoré 
majú hustotu obyv. na km2 vyššiu ako 1 500 obyvateľov a vyplnením 
medzier s minimálnym počtom obyvateľov 50 000.  Identifikujú sa obce 
(LAU 2), ktorých aspoň polovica populácie spadá do takto definovaného 
územia. Ďalšími podmienkami sú prepojenie na politickú úroveň a 75% 
populácie mestského centra žijúceho v meste. 

2. definuje sa zóna dochádzky (okolie) na základe kritériá 15% 
dochádzajúcich zamestnaných obyvateľov do mesta. 

V rámci Slovenskej republiky bolo identifikovaných osem funkčných 
mestských oblastí, ktorých jadro je tvorené krajským mestom. Na Slovensku na 
rozdiel od iných krajín sa nenachádza žiadna veľká metropolitná oblasť nad 1,5 
milióna obyvateľov. Najväčšou je funkčná mestská oblasť Bratislavy, ktorá 
spadá do kategórie 500 000 až 1,5 milióna obyvateľov. Väčšina funkčných 
mestských oblastí v SR je malých. Bratislava, Košice a Banská Bystrica sú 
funkčné mestské oblasti v ktorých počet obyvateľov jadra je väčší ako v jeho 
okolí. V prípade Trnavy a Trenčína má okolie zhruba rovnaký počet obyvateľov 
ako jadro. Rozdiely medzi funkčnými oblasťami sa prejavujú aj veľkosťou obcí 
v okolí krajských miest, kde okolie Banskej Bystrice, Košíc a Prešova je tvorené 
menšími obcami.      
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aktivity, aktivity pre voľný čas a šport, lepšie životné prostredie, súkromie alebo 
nižšie ceny nehnuteľností pre lokalizáciu domácností, či firiem. (Výrostová 
2018) Priestorové pohyby obyvateľstva v rámci funkčných mestských oblastí 
spôsobujú ekonomickú neefektívnosť, napr. zvýšené náklady vrátane straty času 
v dôsledku dopravných zápch, duplicity v poskytovaní verejných statkov, 
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neoptimálne rozhodnutie o lokalizácii verejných zariadení, sociálne a 
environmentálne problémy (Ramsden 2011, Tosics 2015). Podľa týchto autorov 
môžu vznikať aj efekty prelievania (angl. spillover effects), ktoré spôsobujú 
nedostatok služieb v zázemí mesta, najmä tých, ktoré nie sú financované 
transfermi z vyšších úrovní. To spôsobuje problém čierneho pasažiera, t.j. 
občania využívajú služby v inej obci (meste) bez toho, aby za ne formou daní 
platili. Migrácia má vplyv na poskytovanie verejných statkov aj cez jej vplyv na 
príjmy rozpočtu obce, a to jednak prostredníctvom miestnych daní, ale najmä 
cez podiel na dani z príjmov fyzických osôb (70% výnosu z tejto dane je 
rozdeľovaných medzi obce, pričom jedným z kritérií je počet obyvateľov obce). 
(Výrostová 2018) 

 
2. Analýza vnútornej migrácie v rámci funkčných mestských oblastí 

v Slovenskej republike  
Analýzu vnútornej migrácie realizujeme v rámci funkčných mestských 

oblastí, angl. fuctional urban area (FUA), ktoré boli identifikovaní podľa 
spoločnej definície EÚ a OECD. Využitie tohto vymedzenia FUA umožňuje 
prípadnú komparáciu záverov aj s inými krajinami. Funkčné mestské oblasti sú 
definované na základe dochádzky za prácou, počtu obyvateľov a hustoty 
obyvateľstva nasledovným spôsobom (Dijkstra a Poelman 2014):   

1. identifikuje sa jadro (angl. city) pospájaním susediacich buniek, ktoré 
majú hustotu obyv. na km2 vyššiu ako 1 500 obyvateľov a vyplnením 
medzier s minimálnym počtom obyvateľov 50 000.  Identifikujú sa obce 
(LAU 2), ktorých aspoň polovica populácie spadá do takto definovaného 
územia. Ďalšími podmienkami sú prepojenie na politickú úroveň a 75% 
populácie mestského centra žijúceho v meste. 

2. definuje sa zóna dochádzky (okolie) na základe kritériá 15% 
dochádzajúcich zamestnaných obyvateľov do mesta. 

V rámci Slovenskej republiky bolo identifikovaných osem funkčných 
mestských oblastí, ktorých jadro je tvorené krajským mestom. Na Slovensku na 
rozdiel od iných krajín sa nenachádza žiadna veľká metropolitná oblasť nad 1,5 
milióna obyvateľov. Najväčšou je funkčná mestská oblasť Bratislavy, ktorá 
spadá do kategórie 500 000 až 1,5 milióna obyvateľov. Väčšina funkčných 
mestských oblastí v SR je malých. Bratislava, Košice a Banská Bystrica sú 
funkčné mestské oblasti v ktorých počet obyvateľov jadra je väčší ako v jeho 
okolí. V prípade Trnavy a Trenčína má okolie zhruba rovnaký počet obyvateľov 
ako jadro. Rozdiely medzi funkčnými oblasťami sa prejavujú aj veľkosťou obcí 
v okolí krajských miest, kde okolie Banskej Bystrice, Košíc a Prešova je tvorené 
menšími obcami.      
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Tabuľka 1 Funkčné mestské oblasti podľa OECD  
FUA  Jadro Počet 

obcí vo 
FUA  

Počet obyvateľov, 2016  Typ FUA 
Jadro Okolie Celková 

populácia 
Bratislava Bratislava 121  424 259    309 859     734 118    Metropolitná oblast 

Košice Košice  141  239 236    150 541     389 777   
Stredne veľká mestská 
oblast 

Prešov Prešov 114  89 872    124 685     214 557    
Stredne veľká mestská 
oblast 

Žilina Žilina 69  81 094    116 874     197 968    Malá mestská oblasť 
Nitra Nitra 66   77 603    88 785     166 338    Malá mestská oblasť 
Trnava Trnava 48   65 515    64 645     130 160    Malá mestská oblasť 
Trenčín Trenčín 38   55 725    58 750     114 475    Malá mestská oblasť 
Banská 
Bystrica 

Banská 
Bystrica 43   78 758    34 264     113 022    Malá mestská oblasť 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa OECD (2016) a ŠU SR (2018). Pozn. typ  
bol identifikovaný podľa počtu obyvateľov v r. 2016. Prevzaté  
z: Výrostová (2018) 

 
Vo všetkých ôsmich funkčných mestských oblastiach je hrubá miera 

migračného salda vyššia v okolí ako v jadre, a to počas celých 20 rokov 
(Obrázok 1). Hrubá miera migračného salda v okolí je v prípade všetkých FUA 
pozitívna. Dochádza teda k nárastu počtu obyvateľov v okolí krajských miest 
v dôsledku prisťahovania sa. Najvyššia miera čistej migrácie bola zaznamenaná 
v okolí mesta Trnava v roku 2007 (18,6 ‰), rok po tom, čo PSA Peugeot Citroën 
začal výrobu automobilov v Trnave. Po tomto roku zaznamenali v Trnavskom 
okolí pokles miery migračného salda, ktoré však zostáva druhé najvyššie po 
Bratislave. 

V prípade jadra mestského regiónu existujú rozdiely medzi krajskými 
mestami. Kým Bratislava zaznamenala kladné hodnoty čistej migrácie v r. 1996 
a od r. 2005 po súčasnosť, ďalšie mestá ako Košice, Prešov, Banská Bystrica a 
Trnava majú počas celého sledovaného obdobia záporné hodnoty hrubej miery 
migračného salda. S použitím jednoduchej lineárnej regresnej analýzy sme 
identifikovali trendy čistej migrácie vo FUA v jadre a okolí (Na obrázku 1 sú 
FUA zoradené podľa trendu migračného salda za celú mestskú oblasť). 

Vplyvom migrácie dochádza k poklesu počtu obyvateľov v dvoch 
mestských oblastiach, mierne väčší trend poklesu má Banská Bystrica oproti 
Prešovu. Obidve tieto mestá strácajú čoraz väčší počet obyvateľov v jadre. Na 
rozdiel od Prešova okolie Banskej Bystrice zaznamenáva klesajúci trend 
prírastku počtu obyvateľov v dôsledku migrácie, možno teda hovoriť o fáze 
dezurbanizácie. 
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Obrázok 1 Hrubá miera migračného salda vo funkčných  

mestských regiónoch v ‰ 
Zdroj: vlastné výpočty založené na údajoch ŠÚ SR (2018)  

Upravené podľa Výrostová (2018) 
 
Celkový počet obyvateľov vo funkčnej mestskej oblasti Prešova má 

v posledných rokoch kolísavý priebeh (v r. 2016 záporný migračný prírastok, 
v r. 2015 kladný migračný prírastok). Obidva tieto regióny patria k menej 
rozvinutým a strácajú svojich obyvateľov kvôli migrácii najmä na západ 
Slovenska. Vychádzajúc z definície Klaassena a Scimemiho (1981) je 
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Tabuľka 1 Funkčné mestské oblasti podľa OECD  
FUA  Jadro Počet 

obcí vo 
FUA  

Počet obyvateľov, 2016  Typ FUA 
Jadro Okolie Celková 

populácia 
Bratislava Bratislava 121  424 259    309 859     734 118    Metropolitná oblast 

Košice Košice  141  239 236    150 541     389 777   
Stredne veľká mestská 
oblast 

Prešov Prešov 114  89 872    124 685     214 557    
Stredne veľká mestská 
oblast 

Žilina Žilina 69  81 094    116 874     197 968    Malá mestská oblasť 
Nitra Nitra 66   77 603    88 785     166 338    Malá mestská oblasť 
Trnava Trnava 48   65 515    64 645     130 160    Malá mestská oblasť 
Trenčín Trenčín 38   55 725    58 750     114 475    Malá mestská oblasť 
Banská 
Bystrica 

Banská 
Bystrica 43   78 758    34 264     113 022    Malá mestská oblasť 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa OECD (2016) a ŠU SR (2018). Pozn. typ  
bol identifikovaný podľa počtu obyvateľov v r. 2016. Prevzaté  
z: Výrostová (2018) 

 
Vo všetkých ôsmich funkčných mestských oblastiach je hrubá miera 

migračného salda vyššia v okolí ako v jadre, a to počas celých 20 rokov 
(Obrázok 1). Hrubá miera migračného salda v okolí je v prípade všetkých FUA 
pozitívna. Dochádza teda k nárastu počtu obyvateľov v okolí krajských miest 
v dôsledku prisťahovania sa. Najvyššia miera čistej migrácie bola zaznamenaná 
v okolí mesta Trnava v roku 2007 (18,6 ‰), rok po tom, čo PSA Peugeot Citroën 
začal výrobu automobilov v Trnave. Po tomto roku zaznamenali v Trnavskom 
okolí pokles miery migračného salda, ktoré však zostáva druhé najvyššie po 
Bratislave. 

V prípade jadra mestského regiónu existujú rozdiely medzi krajskými 
mestami. Kým Bratislava zaznamenala kladné hodnoty čistej migrácie v r. 1996 
a od r. 2005 po súčasnosť, ďalšie mestá ako Košice, Prešov, Banská Bystrica a 
Trnava majú počas celého sledovaného obdobia záporné hodnoty hrubej miery 
migračného salda. S použitím jednoduchej lineárnej regresnej analýzy sme 
identifikovali trendy čistej migrácie vo FUA v jadre a okolí (Na obrázku 1 sú 
FUA zoradené podľa trendu migračného salda za celú mestskú oblasť). 

Vplyvom migrácie dochádza k poklesu počtu obyvateľov v dvoch 
mestských oblastiach, mierne väčší trend poklesu má Banská Bystrica oproti 
Prešovu. Obidve tieto mestá strácajú čoraz väčší počet obyvateľov v jadre. Na 
rozdiel od Prešova okolie Banskej Bystrice zaznamenáva klesajúci trend 
prírastku počtu obyvateľov v dôsledku migrácie, možno teda hovoriť o fáze 
dezurbanizácie. 
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Obrázok 1 Hrubá miera migračného salda vo funkčných  

mestských regiónoch v ‰ 
Zdroj: vlastné výpočty založené na údajoch ŠÚ SR (2018)  

Upravené podľa Výrostová (2018) 
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v posledných rokoch kolísavý priebeh (v r. 2016 záporný migračný prírastok, 
v r. 2015 kladný migračný prírastok). Obidva tieto regióny patria k menej 
rozvinutým a strácajú svojich obyvateľov kvôli migrácii najmä na západ 
Slovenska. Vychádzajúc z definície Klaassena a Scimemiho (1981) je 
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suburbanizácia v súčasnosti prítomná v šiestich funkčných mestských regiónoch 
na Slovensku, pretože región ako celok má prebytok migrácie a imigrácia v 
okolí sa zvyšuje rýchlejšie ako jadro. Najrýchlejšie rastúce FUA vplyvom 
migrácie sa nachádzajú na západnom Slovensku, suburbanizácia je najväčšia 
v prípade Bratislavy, za ktorou nasleduje Trnava a Nitra. Jedine Bratislava a v 
malej miere Trenčín zaznamenali pozitívny trend nárastu počtu obyvateľov 
v jadre regiónu.  
 
3. Analýza vnútornej migrácie na príklade dvoch najväčších miest: 

Bratislavy a Košíc    
Smer migračných tokov sme analyzovali na údajoch za 72 okresov 

v rámci Slovenska. Preto je možné analyzovať migráciu len v prípade dvoch 
najväčších krajských miest na Slovensku2: Bratislavy (agregovali sme údaje za 
5 okresov) a Košíc (agregovali sme údaje za 4 okresy). Tematické mapy 
(obrázky 2 a 3) boli zostavené agregovaním migračného salda (počet osôb) na 
úrovni okresu do jadra konkrétneho funkčného regiónu za obdobie siedmich 
rokov (2010-2016).  

Obrázok 2 Migračná bilancia slovenských okresov s Bratislavou (migračné 
saldo vyjadrené v počte osôb za obdobie 2010-2016)  

Zdroj: Výrostová (2018) 
 
Zelenou farbou sú vyznačené okresy, ktoré migráciou pozitívne 

prispievajú k nárastu veľkosti jadra funkčnej mestskej oblasti. Ružovou farbou 
sú vyznačené okresy, ktoré spôsobujú pokles obyvateľov v jadre (t.j. viac ľudí 

                                                 
2 V prípade ostatných krajských miest je okres s krajským mestom tvorený aj ďalšími 
obcami, ktorých počet sa pohybuje od 37 po 91. Analýzy pre ostatné FUA pozri vo 
Výrostová (2018) 
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sa prisťahuje do týchto regiónov z jadra, ako sa do jadra odsťahuje). V prípade 
jadra farba vyjadruje čistú migráciu. (Výrostová 2018) 

Z Obrázku 2 vidíme, že okresy okolo Bratislavy spôsobujú pokles počtu 
obyvateľov Bratislavy. Suburbanizácia je najvýraznejšia v okrese Senec s 
pozitívnou migračnou bilanciou 8 861 osôb počas siedmich rokov, čo je 
najvyššia hodnota čistej migrácie na Slovensku. Ostatné okresy (s najvyššou 
hodnotou v Košiciach) významne prispievajú k rastu Bratislavy. Bratislava má 
preto pozitívnu migračnú bilanciu aj napriek tendencii k suburbanizácii. 
(Výrostová 2018). Samotné mesto Bratislava má na rozdiel od iných krajských 
miest pozitívne migračné saldo, z čoho vyplýva, že úbytok obyvateľov kvôli 
suburbanizácii je menší ako prírastok obyvateľov kvôli imigrácii z ostatných 
okresov Slovenska.  

 

 
Obrázok 3 Migračná bilancia slovenských okresov s Košicami (migračné 

saldo vyjadrené v počte osôb za obdobie 2010-2016) 
Zdroj: Výrostová (2018) 

 
Druhé najväčšie mesto na Slovensku Košice (Obrázok 3) má tiež 

významné suburbanizačné tendencie, prejavujúce sa najmä v okrese Košice 
okolie, Prešov a Trebišov. Celkovo mesto Košice stráca obyvateľov aj z dôvodu 
emigrácie do západnej časti krajiny, hlavne do Bratislavy, okresu Senec 
a Žiliny. K rastu počtu obyvateľov Košíc prispievajú vzdialenejšie okresy 
Prešovského a Košického kraja. Podrobnejšie sa problematike migrácie v rámci 
týchto dvoch miest venujú napr. Jurčová (2010), Tóth (2011),  Novotný (2013), 
Šveda, Madajová a Podolák (2016). 
 
Záver  

Migrácia môže mať pozitívny alebo negatívny vplyv na rozvoj a 
rozpočet obce/mesta a tým aj vplyv na kvantitu a kvalitu poskytovaných 
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lokálnych verejných statkov. Samozrejme nie je možné všeobecne odhadnúť 
vplyv migrácie na kvantitu a kvalitu poskytovaných verejných služieb, keďže 
vplyv sa pri jednotlivých mestách líši. Nárast počtu obyvateľov vedie k nárastu 
počtu potenciálnych užívateľov verejných služieb, avšak tento nárast závisí od 
charakteristík a demografického profilu migranta a jeho preferencií, ktoré majú 
dopad na spotrebiteľské správanie sa. Migranti prispievajú k poskytovaniu 
verejných statkov platením daní z ktorých sa tieto statky zabezpečujú. 
Osobitným problémom v prípade Slovenska (ale aj niektorých iných krajín, 
napr. Českej republiky) je neúplná evidencia obyvateľov, nakoľko mnoho ľudí 
zmení svoje miesto bývania, ale administratívne nezmení svoje trvalé bydlisko. 
Preto ako poukazuje napr. Bezák (2006) údaje o migrácii neodrážajú skutočnú 
migračnú mobilitu.  

V rámci tohto príspevku sme pozornosť zamerali na krajské mestá a ich 
okolie. Suburbanizačné tendencie vytvárajú dopyt po verejných službách vo 
vidieckych obciach v okolí mesta kde sa ľudia prisťahujú, ale aj zvýšený dopyt 
v krajských mestách kvôli dochádzke za prácou, či vzdelaním. V rámci 
funkčného mestského regiónu teda vzniká potreba koordinácie aktivít mesta 
a okolitých obcí z dôvodu zvýšenia ekonomickej efektívnosti (nižšie celkové 
náklady na poskytovanie lokálnych verejných statkov, optimálna lokalizácia 
verejných zariadení, riešenie dopravných zápch, budovanie integrovaných 
dopravných systémov, riešenie negatívnych dopadov na životné prostredie 
a pod.). Jedným z argumentov pre spoločný postup v rámci funkčnej mestskej 
oblasti by mohlo byť rozdeľovanie dani z príjmov fyzických osôb, ktorá 
nezohľadňuje denné pohyby obyvateľstva (napr. dochádzku za prácou). Sme 
toho názoru, že nájsť spravodlivý model rozdelenia daňových príjmov medzi 
mesto a obce v jeho zázemí je vzhľadom k dochádzkovým tokom a rozdielnym 
preferenciám v spotrebe verejných statkov veľmi náročné. Preto má význam sa 
zaoberať administratívnou fragmentáciou v rámci funkčnej mestskej oblasti. 
Vzájomná koordinácia aktivít a spolupráca v rámci funkčných mestských 
oblastí by prospela k zlepšeniu kvantity i kvality verejných statkov. Strategické 
plánovanie na úrovni funkčnej mestskej oblasti by mohlo odstrániť duplicity a 
viesť k lepšej priestorovej lokalizácii verejných zariadení a celkovo nižším 
nákladom na poskytovanie lokálnych verejných statkov. 

Prelievacie efekty si vyžadujú spoluprácou medzi obcami, ktorá môže 
byť založená na rôznych modeloch (Tosics 2011): 
 koordinovaná, formálna spolupráca s cieľom posilnenia metropolitnej 

úrovne (napríklad v regióne Štokholm) 
 neformálna dobrovoľná spolupráca (napr. Helsinki) 
 strategické plánovanie ako mechanizmus na posilnenie metropolitnej 

úrovne (napríklad Rotterdam-Haag).  
Podrobnejšie sa zahraničným príkladom funkčných mestských regiónov 

venuje Fečko (2017). Vzťahy medzi mestom a vidiekom sa na Slovensku dostali 
do centra pozornosti politikov len relatívne nedávno. Dôvodom je najmä 
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politika súdržnosti Európskej únie a posilnenie zamerania na územnú súdržnosť 
v poslednom desaťročí. Pre potreby podpory trvalo udržateľného mestského 
rozvoja z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného 
operačného programu (IROP)  pre obdobie 2014-2020 boli vymedzené mestské 
funkčné oblasti (MFO). Tieto oblasti sú síce rovnaké čo do počtu 
a vymedzeného jadra ako nami skúmané FUA, avšak líšia sa spôsobom ich 
vymedzenia a veľkosťou od funkčných mestských oblastí vymedzených 
OECD3. Pre každú z týchto oblastí bola vytvorená Integrovaná územná stratégia 
rozvoja mestskej oblasti. Tento rozvoj mestských oblastí založený na 
strategickom plánovaní možno napriek určitým výhradám hodnotiť ako krok 
správnym smerom.  

 
Poznámka: Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0757/17 
„Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb sociálneho štátu – využitie 
zahraničných skúseností pre reformy v Slovenskej republike“ 
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Smart cities - the possibilities of their evaluation 
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Abstract 
Agenda 2030 for Sustainable Development (hereinafter "Agenda 2030") The United 
Nations is the most comprehensive set of global priorities for achieving sustainable 
development to date. The Transformation Force of Agenda 2030 represents 17 
Sustainable Development Goals (SDGs) developed into 169 related sub-objectives, 
which aim to guide the structural political, economic and social transformation of 
individual countries in the world in response to the threats that humanity is facing today. 
The aim of the paper is to characterize the current state of fulfillment of Agenda 2013 
in the target 11 Intelligent Cities in Slovakia and the Czech Republic. This paper is part 
of the VEGA project No. 1/0302/18 Smart cities as a possibility to implementation the 
concept of sustainable urban development in the Slovak Republic. 
 
Key words: smart, cities, sustainable, development, global 
 
Úvod 

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej len „Agenda 2030“) 
Organizácie Spojených národov je doposiaľ najkomplexnejším súborom 
globálnych priorít pre dosiahnutie udržateľného rozvoja. Kľúčovými princípmi 
Agendy 2030 vytýčenými v dokumente schválenom Valným zhromaždením 
OSN v septembri 2015 „Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný 
rozvoj“ sú transformácia, integrácia a univerzálnosť. Agenda 2030 nadväzuje 
na Miléniovú deklaráciu OSN z r. 2000. Miléniové rozvojové ciele (MDGs) boli 
vôbec prvou spoločnou víziou a prvým široko akceptovaným rámcom pre 
globálny rozvoj a tvorbu rozvojovej politiky (European Commission, 2015). 

Transformačnú silu Agendy 2030 predstavuje 17 cieľov udržateľného 
rozvoja (SDGs - Sustainable Development Goals)  rozpracovaných do 169 
súvisiacich čiastkových cieľov, ktoré majú za ambíciu usmerňovať štrukturálnu 
politickú, ekonomickú a sociálnu premenu jednotlivých krajín sveta v reakcii na 
hrozby, ktorým ľudstvo dnes čelí. Integračný prvok sa v Agende prejavuje ako 
prepojenie všetkých troch dimenzií udržateľného rozvoja: ekonomickej, 
sociálnej a environmentálnej. Agenda 2030 nie je právne záväzná. Vyjadruje 
zámer krajín viesť ich rozvoj smerom k udržateľnosti a nastaviť ich národné 
politiky, stratégie a plánovanie tak, aby prispievali k dosiahnutiu globálnych 
cieľov. 

V globálnom meradle vychádza Koncepcia implementácie Agendy 
2030 z troch hlavných záväzkov prijatých v rámci OSN v roku 2015 z Agendy 
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2030 pre udržateľný rozvoj, z Akčného programu z Addis Abeby o financovaní 
rozvoja z Parížskej dohody k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených 
národov o zmene klímy. V užšom prostredí Európskej únie, koncepcia 
nadväzuje na európske strategické dokumenty „Ďalšie kroky pre udržateľnú 
európsku budúcnosť“ a „Revíziu Európskeho rozvojového konsenzu“, 
predstavené Európskou komisiou v novembri 2016. 

  
1. Slovenská republika a implementácia agendy 2030 

Slovenská republika sa k implementácii Agendy 2030 prihlásila v 
dokumente „Východiská implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj“ 
schválenom uznesením vlády č. 95/2016. Implementácia Agendy 2030 na 
národnej úrovni bude gestrorsky spadať pod Úrad podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Externú dimenziu 
implementácie zastrešuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 
záležitostí. Zabezpečiť udržateľný rozvoj je však možné výlučne 
prostredníctvom jeho integrácie do všetkých verejných politík. Z tohto dôvodu 
bude i Ministerstvo životného prostredia SR úzko participovať na vykonávaní 
Agendy 2030 a zavádzaní environmentálnych SDGs do praxe. 

 

 
Obrázok 1 Ciele udržateľného rozvoja 

Zdroj: http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/topics/ 
sustainable_development_goals.html 

 
Postup implementácie cieľov Agendy 2030 v domácom prostredí 

vychádza zo skutočnosti, že téma udržateľného rozvoja nie je v domácich 
podmienkach novou. To umožňuje nadviazať na doterajšie aktivity, a zamerať 
sa jednak na oživenie úsilia o implementáciu už skôr spracovaných, viac alebo 
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menej komplexných odvetvových stratégií a aktivít, najmä na Národnú stratégiu 
trvalo udržateľného rozvoja prijatú vládou SR.

2. Cieľ udržateľného rozvoja číslo 11: Udržateľné mestá a komunity
Inteligentné mesto (Smart City, 

SC) je jedným z konceptov uplatnenia 
princípov trvalo udržateľného rozvoja, 
ktorý sa opiera o využitie moderných 
technológií s cieľom zlepšiť kvalitu 
života a zefektívniť správu vecí 
verejných.

Pre potreby koncepcie je za 
mesto považovaná obec so štatútom 
mesta, hoci viacerí odborníci sa zhodujú 
v tom, že takéto zjednodušené duálne 
členenie na mesto a vidiek nie je pre účely 
skúmania zložitých procesov vo vývoji 
mestských a vidieckych priestorov 

dostatočné. Podľa platnej legislatívy je možné za mesto vyhlásiť aj obec, ktorá 
nespĺňa veľkostné kritérium 5000 obyvateľov, ale má iné presne vymedzené 
kvalitatívne parametre: je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym 
centrom alebo centrom cestovného ruchu, alebo kúpeľným miestom; 
zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí; má zabezpečené dopravné 
spojenie s okolitými obcami; má aspoň v časti územia mestský charakter 
zástavby. Tieto kritériá vstúpili do platnosti po tom, ako boli za mestá 
vyhlasované aj obce bez splnenia striktných podmienok, často krát iba na 
základe historického vývoja sídla, teda ak v minulosti malo sídlo štatút mesta
(OECD, 2017). 

V zmysle spoločnej harmonizovanej definície, ktorú v roku 2011 prijala 
Európska komisia a OECD sa za mestá považujú aglomerácie, ktorých 
urbanizované jadrá majú minimálne 50000 obyvateľov a spĺňajú aj ďalšie 
parametre. Vychádzajúc z takéhoto vymedzenia a aj to iba pri uplatnení 
veľkostného kritéria je na Slovensku iba 10 miest. Z pohľadu takéhoto 
štatistického prístupu patrí Slovensko medzi najmenej urbanizované krajiny EÚ. 
Z hľadiska rozdielov medzi mestom a vidiekom na základe ich charakteru, ako 
aj veľkosti miest a vidieckych obcí je však táto definícia na pomery Slovenska 
zrejme príliš striktná (OECD, 2017).

Vzhľadom na absetujúci ucelený dokument, ktorý by podrobne 
charakterizoval hodnotiace charakteristiky pre hodnotenie úrovne 
inteligentných miest v Slovenskej republike sa budeme v ďalšej časti príspevku 
venovať konceptu inteligentného mesta v podmienkach Českej republiky. 
Cieľom autorov a zároveň riešiteľov vedeckého projektu je vytvoriť platformu, 
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prostredníctvom ktorej by bolo možné hodnotiť úroveň slovenských miest z 
pohľadu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, bod jedenásť Inteligentné mestá.  
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3. Koncept inteligentného mesta v podmienkach Českej republiky 
Koncept inteligentného mesta možno vytvoriť len komplexným a 

nezávislým riešením jednotlivých agend mesta. Ide o zložitý proces, ktorý nie 
je jednoduché uchopiť, preto bol vytvorený rámec inteligentného mesta, ktorý 
slúži spracovateľom smart city stratégií ako voditko k vypracovaniu celistvého 
programového riešenia. Jednotlivé komponenty rámca predstavujú kontrolné 
položky, ktoré tvorcom SC koncepcia pomáhajú formulovať stratégiu tak, aby 
postupné nasadzovanie rôznych moderných technológií vyvolalo synergický 
efekt, nie izolované riešenie. Každý komponent je v jednotlivých skúmaných 
oblastiach charakterizujúcich inteligentné mesto a to doprava, energetika a 
informačno-komunikačné technológie ďalej podporená skupinou indikátorov, 
ktoré sú koncipované ako návodné a predstavujú nástroje na meranie pokroku a 
vyhodnocovanie investícií. Rámec je nástrojom pre jednotné hodnotenie 
rámcových či odborovo orientovaných stratégií. Rámec inteligentného mesta 
pozostáva z 16 hierarchicky usporiadaných komponentov, ktoré možno rozdeliť 
na 4 na seba nadväzujúce celky. Sú to (Rada vlády pre udržateľný rozvoj ČR, 
2016): 
Organizačný komponent (mesto; smart governance), ktorý spočíva v 
organizácii zložiek mesta, je plne v súlade s miestnou agendou 21 (MA21); v 
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menej komplexných odvetvových stratégií a aktivít, najmä na Národnú stratégiu 
trvalo udržateľného rozvoja prijatú vládou SR.

2. Cieľ udržateľného rozvoja číslo 11: Udržateľné mestá a komunity
Inteligentné mesto (Smart City, 

SC) je jedným z konceptov uplatnenia 
princípov trvalo udržateľného rozvoja, 
ktorý sa opiera o využitie moderných 
technológií s cieľom zlepšiť kvalitu 
života a zefektívniť správu vecí 
verejných.

Pre potreby koncepcie je za 
mesto považovaná obec so štatútom 
mesta, hoci viacerí odborníci sa zhodujú 
v tom, že takéto zjednodušené duálne 
členenie na mesto a vidiek nie je pre účely 
skúmania zložitých procesov vo vývoji 
mestských a vidieckych priestorov 

dostatočné. Podľa platnej legislatívy je možné za mesto vyhlásiť aj obec, ktorá 
nespĺňa veľkostné kritérium 5000 obyvateľov, ale má iné presne vymedzené 
kvalitatívne parametre: je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym 
centrom alebo centrom cestovného ruchu, alebo kúpeľným miestom; 
zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí; má zabezpečené dopravné 
spojenie s okolitými obcami; má aspoň v časti územia mestský charakter 
zástavby. Tieto kritériá vstúpili do platnosti po tom, ako boli za mestá 
vyhlasované aj obce bez splnenia striktných podmienok, často krát iba na 
základe historického vývoja sídla, teda ak v minulosti malo sídlo štatút mesta
(OECD, 2017). 

V zmysle spoločnej harmonizovanej definície, ktorú v roku 2011 prijala 
Európska komisia a OECD sa za mestá považujú aglomerácie, ktorých 
urbanizované jadrá majú minimálne 50000 obyvateľov a spĺňajú aj ďalšie 
parametre. Vychádzajúc z takéhoto vymedzenia a aj to iba pri uplatnení 
veľkostného kritéria je na Slovensku iba 10 miest. Z pohľadu takéhoto 
štatistického prístupu patrí Slovensko medzi najmenej urbanizované krajiny EÚ. 
Z hľadiska rozdielov medzi mestom a vidiekom na základe ich charakteru, ako 
aj veľkosti miest a vidieckych obcí je však táto definícia na pomery Slovenska 
zrejme príliš striktná (OECD, 2017).

Vzhľadom na absetujúci ucelený dokument, ktorý by podrobne 
charakterizoval hodnotiace charakteristiky pre hodnotenie úrovne 
inteligentných miest v Slovenskej republike sa budeme v ďalšej časti príspevku 
venovať konceptu inteligentného mesta v podmienkach Českej republiky. 
Cieľom autorov a zároveň riešiteľov vedeckého projektu je vytvoriť platformu, 

Trvalo udržateľný rozvoj miest a obcí 

211 
 

prostredníctvom ktorej by bolo možné hodnotiť úroveň slovenských miest z 
pohľadu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, bod jedenásť Inteligentné mestá.  

 
 

 
Obrázok 2 Komponenty Smart City 

Zdroj: http://www.spectrochemindia.com/smart-city-solutions/ 
  

3. Koncept inteligentného mesta v podmienkach Českej republiky 
Koncept inteligentného mesta možno vytvoriť len komplexným a 

nezávislým riešením jednotlivých agend mesta. Ide o zložitý proces, ktorý nie 
je jednoduché uchopiť, preto bol vytvorený rámec inteligentného mesta, ktorý 
slúži spracovateľom smart city stratégií ako voditko k vypracovaniu celistvého 
programového riešenia. Jednotlivé komponenty rámca predstavujú kontrolné 
položky, ktoré tvorcom SC koncepcia pomáhajú formulovať stratégiu tak, aby 
postupné nasadzovanie rôznych moderných technológií vyvolalo synergický 
efekt, nie izolované riešenie. Každý komponent je v jednotlivých skúmaných 
oblastiach charakterizujúcich inteligentné mesto a to doprava, energetika a 
informačno-komunikačné technológie ďalej podporená skupinou indikátorov, 
ktoré sú koncipované ako návodné a predstavujú nástroje na meranie pokroku a 
vyhodnocovanie investícií. Rámec je nástrojom pre jednotné hodnotenie 
rámcových či odborovo orientovaných stratégií. Rámec inteligentného mesta 
pozostáva z 16 hierarchicky usporiadaných komponentov, ktoré možno rozdeliť 
na 4 na seba nadväzujúce celky. Sú to (Rada vlády pre udržateľný rozvoj ČR, 
2016): 
Organizačný komponent (mesto; smart governance), ktorý spočíva v 
organizácii zložiek mesta, je plne v súlade s miestnou agendou 21 (MA21); v 



Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte  

212 
 

kontexte smart city slúži na spracovanie získaných (nameraných) dát a ich 
následnú aplikáciu v rozhodovacích procesoch mesta. 
Komunitný komponent (občan; smart city) (je čiastočne v súlade s MA21), 
ktorý spočíva v zavedení nástrojov pre elektronickú komunikáciu mesta a 
občanov, v kontexte smart city potom slúžia k využitiu občanov čo by "živých 
senzorov" k zberu dát a názorov. 
Komponent infraštruktúry (technológia; Smart Economy, Smart Living, Smart 
Environment a Smart Mobility), ktorý sa zaoberá zavedením informačných a 
komunikačných technológií pre riešenie jednotlivých agend mesta; v kontexte 
smart city sa jedná o vytvorenie celistvého systémového organizmu so 
schopnosťou detekovať rôzne javy na infraštruktúre mesta, zasielať tieto 
informácie k centrálnemu spracovaniu a publikovať tieto dáta k voľnému 
využitie verejnosťou. 

 
3.1 Doprava v koncepte Smart City 

Väzba na strategické dokumenty EÚ: V apríli 2011 prijala EÚ dlhodobú 
stratégiu Doprava 2050 pre konkurencieschopný dopravný systém, ktorá má za 
cieľ zvýšiť mobilitu, odstrániť najväčšie prekážky v kľúčových oblastiach a 
podporiť rast a zamestnanosť. Návrhy obsiahnuté v stratégii zároveň dramaticky 
zníži závislosť Európy na dovoze ropy s cieľom znížiť emisie uhlíka v doprave 
do roku 2050 o 60%. Na dosiahnutie tohto globálneho cieľa bude treba 
transformovať súčasný dopravný systém v Európe. Medzi hlavné ciele stratégie 
patrí: Žiadne vozidlá s konvenčným palivom v mestách a 50%-ný presun ciest 
na stredné vzdialenosti v medzimestskej osobnej a nákladnej doprave z cestnej 
dopravy na železničnú a vodnú dopravu (EU office ČS, a.s. 2011). 

Plány udržateľnej mobility: Dopravu v meste možno v kontexte Smart 
City riešiť iba ako jeden celok, t.j. komplexnou reguláciou nákladnej, 
individuálnej, verejnej, cyklistickej a pešej dopravy. Každý generel (napríklad 
generel dopravy v pohybe, dopravy v pokoji, cyklistickej dopravy) je nutné 
taktiež riešiť celistvo vo všetkých technických úrovniach, t.j. organizačnej, 
informačnej, riadiacej a platobnej. Organizačnou úrovňou sa myslí vymedzenie 
jednotlivých rolí zapojených subjektov, zmluvné agendy a koordinačné entity 
(príkladom môže byť organizátor dopravy v integrovanom dopravnom systéme 
verejnej dopravy). Informačnou úrovňou sa myslí povinné zdieľanie statických 
aj dynamických dát do nadradeného celku, ich centrálne spracovanie a 
publikovanie v podobe otvorených dát (príkladom môže byť centrálny 
informačný systém o cestovných poriadkoch pre statické dáta, online cestovné 
poriadky pre dynamické dáta. Riadiacou úrovňou sa myslí riadenie dopravy 
(príkladom môže byť zaistenie nadväznosti spojov verejnej dopravy v 
prestupových uzloch (aj na rozhraniach IDS/krajov). Platobnou úrovňou sa 
myslí jednotné elektronické platobné médiá.   

Cieľom udržateľnej mobility je zmena správania cestujúcich smerom k 
udržateľnej doprave, t.j. presun cestujúcich z individuálnej dopravy do 
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udržateľných spôsobov dopravy (je nutné spomenúť, že plán udržateľnej 
dopravy, musí mesto pripravovať s príslušnými organizáciami, napr. s 
dopravcami, ale aj s občanmi). Pozitívny dopad možno dosiahnuť celistvým 
regulačným rámcom, regulujúcim všetky druhy dopravy vo všetkých vyššie 
uvedených úrovniach, pri použití vhodných inteligentných dopravných 
systémov ako technologických nástrojov pre motiváciu cestujúcich k zmene 
správania. 

 
3.2 Energetika v koncepte Smart City 

Všeobecná definícia a väzba na dokumenty EÚ: Energetická politika 
EÚ je formulovaná stratégiou "klimaticko-energetického balíka" s vyjadrením 
cieľa a aktuálne doplnená  o dokument s názvom: Politický rámec pre klímu a 
energie v období 2020 - 2030.  Legislatívny rámec politiky tvorí Smernica o 
energetickej účinnosti, Smernica o energetickej hospodárnosti budov a 
Smernica o podpore obnoviteľných zdrojov. Energetika v koncepte smart city 
je všeobecne predstavená chytrou (minimalizujúcou) spotrebou, pružnou 
reakciou dodávky na strane spotreby, minimalizáciou emisií skleníkových 
plynov a znečisťujúcich látok a vytváranie lokálnych sústav, bezpečnosťou 
dodávok, jednoduchosťou ovládania a efektívnou komunikáciou s dodávateľmi 
a pod. (Ministerstvo životního prostredí ČR, 2017). 

Strategický prístup a plán: Energetiku čoby jednu z troch kľúčových 
oblastí konceptu Smart City je nutné chápať ako komplex oblastí a činností, 
ktoré majú vplyv na súčasnú alebo budúcu spotrebu energie a súčasne zahŕňajú 
aj stranu dodávky, resp. produkciu energie. Strana dodávky energie je 
reprezentovaná jednak distribúciou energie získavanej mimo mesta, tak 
energiou generovanou na území mesta. Zásadné je rozdelenie energie na 
kategórie obnoviteľné a neobnoviteľné energie. Na strane spotreby sa jedná o 
oblasti existujúcej spotreby v jednotlivých sektoroch, v oblasti urbanizmu, 
územného plánovania a v oblasti výstavby a renovácie budov. Napríklad mesto, 
ktoré bude vo svojom konkrétnom Smart City programe klásť dôraz na 
znižovanie emisií skleníkových plynov, bude mať podrobnejšie sledované 
kategórie energie prepočítané na primárnu energiu, poťažmo na emisie 
skleníkových plynov. Základným predpokladom pristúpenia konceptu smart 
city je existencia určitej energetickej stratégie či koncepcie na úrovni mesta. 

Koncept Smart City je principiálne založený na pokročilých 
technológiách, čo ho súčasne stavia do konfrontácie s civilizačnými 
ohrozeniami. V zásade by malo byť vždy posudzované, do akej miery je 
pozitívne ovplyvnené riešenie v iných oblastiach. Medzi ne patrí napríklad aj 
zamedzenie energetickej chudoby, bezpečnosť dodávok energie a pod. 

 
3.3 Informačné a komunikačné technológie IKT 

Informačné a komunikačné technológie (IKT) sú hlavným funkčným 
nástrojom konceptu SC, nie len tematickou oblasťou rozvoja mesta. Preto je 
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metodické poňatie tejto kapitoly poňaté odlišne od kapitoly Doprava a kapitoly 
Energetika. Koncepčné zavedenie IKT dokáže pomôcť otvorene a transparentne 
spravovať mesto (organizačná úroveň), poskytovať účinné nástroje pre 
komunikáciu mesta s občanom (komunitná úroveň), riadiť jednotlivé agendy 
mesta a poskytovať informácie v reálnom čase (úroveň infraštruktúry) a 
sledovať a číselne dokladať napĺňanie strategických cieľov mesta (výsledná 
úroveň). V súčasnej dobe možno sledovanie a vyhodnocovanie úrovne miest 
postaviť iba na kvantite a kvalite publikovanie otvorených dát. Medzi všeobecné 
indikátory konceptu smart city možno považovať špecifikáciu požiadavky na 
otvorené dáta v každej zmluve pri nákupe služby, ktorej súčasťou je tvorba dát 
a to vrátane licencie, ktorá umožní mestu ďalej publikovať dáta z daného 
systému otvorene. To isté platí aj pri nákupe dát z verejných prostriedkov 
(napríklad dáta mobilných operátorov). Pre podporu konceptu inteligentných 
miest je nutné otvoriť a využívať štatistické dáta, ktoré štát už produkuje, 
napríklad dáta z cestnej databanky (Rada vlády pre udržateľný rozvoj ČR, 
2018). 

Technické úrovne IKT: Každé technologické riešenia (IKT) pozostáva 
z technickej úrovne, identifikačnej (detektory), komunikačnej (vhodná 
komunikačná sieť), informačnej (spracovanie dát) a aplikačnej (publikácia 
informácií v podobe aplikácií ponúkajúcich rôzne služby). Pre ich použitie nie 
je vždy potrebná zmena infraštruktúry. Inteligentné mesto pre tieto účely 
používa všetky komunikačné prostriedky 21. storočia (t.j. internet, mobilné 
telefóny, sociálne siete), ktoré môžu slúžiť zároveň ako senzory, prenosová sieť, 
informačné kanály, či prostriedky pre aplikácie rôznych služieb. Problematiku 
IKT inteligentného mesta možno rozdeliť na tieto štyri úrovne (Rada vlády pre 
udržateľný rozvoj ČR, 2018): 
1. Identifikácia: Základným predpokladom fungujúceho inteligentného mesta 
na technologickej úrovni je identifikácia, t.j. množina senzorov, ktoré detekujú 
javy a stavy rôznych mestských systémov. Spadajú sem detekčné systémy v 
oblasti dopravy (dopravy v pohybe, dopravy v pokoji, verejnej dopravy, 
cyklistickej dopravy a peších), v oblasti produkto-vodov (rozvody vodovodnej 
siete, elektrické siete, plynovody), v oblasti odpadov (detektory naplnenosti 
kontajnerov), životného prostredia (detektory hluku, imisií), kamerové systémy 
a ďalšie. 
2. Komunikácia: Namerané javy a stavy dodané sietí detektorov je potrebné 
odovzdať k centrálnemu spracovaniu a vyhodnoteniu. Pre rôzne systémy sú 
vhodné rôzne komunikačné technológie (rádiové siete, mobilné siete, optické 
siete atď.) podľa potreby množstva, kvality a frekvencie prenášaných dát. Veľký 
dôraz je v koncepte kladený na zabránenie vzájomnému rušeniu jednotlivých 
systémov a ich komunikácií a zároveň dochádza aj k viacúčelovému využitiu 
komunikačnej siete (otvorené mesh siete). Okrem fyzických vlastností je nutné 
dať veľký zreteľ na štandardizovanú komunikáciu do centra aby bolo možné 
jednotlivé systémy od jednotlivých dodávateľov bez problémov integrovať. 
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3. Informácie: Centrálne spracovanie dát z rôznorodých systémov je pre 
budúci rozvoj inteligentného mesta a jeho tempo kľúčové. Štandardizovaná 
komunikácia a dáta napomáhajú publikovať dáta otvoreným spôsobom (open 
data), čo otvára možnosti ich širšej aplikácie. Ideálnym prípadom je zriadenie 
jednej mestskej dátové platformy, odkiaľ môžu rôzne webové a mobilné 
aplikácie čerpať surové či predspracované dáta. Tým možno podporiť tvorbu 
značného množstva rôznych užitočných aplikácií, ktoré ponúknu správe mesta 
i jej obyvateľom nové služby. Samotné centrum môže prichádzajúce dáta 
spracovať a poskytovať užitočné informácie (napr. dopravné informácie). Tiež 
môže tieto informácie použiť pre efektívnejšiu reguláciu systémov mesta 
(napríklad flexibilné zvýšenie ceny parkovného pri konaní spoločenské akcie či 
zhoršenie kvality ovzdušia). 
4. Aplikácie: Namerané dáta odovzdané rôznymi komunikačnými sieťami k 
centrálnej publikácii alebo na spracovanie do formy informácií významne 
pomáhajú reagovať na vyskytujúce sa neprimerané javy rôznych systémov 
mesta. Cieľom je optimalizovať ich prevádzku na základe mnohých vstupných 
kritérií a poskytovať previazané informácie občanom s cieľom ovplyvniť ich 
správanie. Vďaka dostupným informáciám prostredníctvom rôznych webových 
či mobilných aplikácií možno dosiahnuť vyššiu angažovanosť obyvateľov na 
fungovaní mesta (komunitná úroveň) či efektívnejšie správy mesta 
(infraštruktúrne úroveň), formulácia realizovateľných vízií a politickej pomoci 
(organizačné úroveň). Mesto môže vďaka dostupným otvorene publikovaným 
údajom osloviť širokú odbornú verejnosť, aby našli možné riešenia, čím sa 
umožní zbierať dobré nápady a podporovať inovácie. Poskytnuté dáta tiež 
podporujú vytváranie širokej škály služieb, čo má spätne pozitívny dopad na 
zamestnanosť i konkurencieschopnosť. 

Česká republika si v prijatom dokumente, ktorý upravuje ciele trvalo-
udržateľného rastu ČR do roku 2030 v oblasti podpory rozvoja miest stanovila 
nasledovný cieľ: Posilniť úlohu miest ako akcelerátorov rastu a rozvoja 
regiónov. Cieľ je zameraný na zvyšovanie konkurencieschopnosti miest 
posilnením progresívnych odvetví v ich ekonomike, posilniť sieťovanie a 
premenu (revitalizáciu) mestského prostredia (t.j. tých častí, ktoré prechádzajú 
úpadkom). Súčasťou opatrení bude podpora vytvárania mestských sietí 
schopných prenášať rozvojové a inovačné impulzy, rozvoj inovačného 
potenciálu, stimulácia podnikania a rozvoja služieb, získavanie talentov a 
vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Ďalej pôjde o podporu projektov 
zameraných na revitalizáciu a zmenu funkčného využitia vybraných mestských 
častí, na celkové riešenie dopravy, na starostlivosť o životné prostredie v 
mestách a na podporu zdravého spôsobu života. Okrem iného bola stanovená 
priorita:  Zvyšovanie kvality života obyvateľov územia. Rozvoj miestnej 
infraštruktúry (zvýšenie a skvalitnenie dopravnej, technickej a energetické 
dostupnosti) spolu s dostupnosťou služieb, vrátane kultúrnych, a zabezpečenie 
dostupnosti zodpovedajúcich podmienok bývania povedie k zlepšeniu 
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životných podmienok v mestách i vidieckych oblastiach. Posilnenie 
technologické, inovačné a znalostnej dostupnosti v území je predpokladom pre 
rozvoj podnikania, využitie miestneho potenciálu je potom nevyhnutnosťou pre 
rozvoj udržateľného cestovného ruchu. Je nutné vybudovať kvalitné zázemie 
pre cestovný ruch z hľadiska počtu turistov, predĺženie doby ich pobytu a 
výdavkov. Finančné zabezpečenie týchto aktivít je nutnou podmienkou pre 
zvyšovanie kvality života obyvateľov v území. 

 
Záver 

Smart City je novým prístupom v rozvoji miest a mestských regiónov, 
ich spravovaní a plánovaní, ktorý využíva inovácie. Do roku 2013 zahájilo svoju 
stratégiu Smart City viac ako 140 miest na svete. Na začiatku roka 2014 takúto 
stratégiu malo 240 európskych miest nad 100 000 obyvateľov a tento rast 
pokračuje. V roku 2017 už aplikujú komplexné riešenia vlastné konceptu Smart 
City takmer všetky západoeurópske mestá. Z prostredia slovenských samospráv 
možno za posledný rok pozorovať stúpajúci záujem o oblasť Smart City, ktorý 
sa prejavuje realizáciou prvých konkrétnych projektov, a to aj napriek absencii 
systémovej podpory Smart City. Aplikovanie prístupu Smart City by výrazne 
zvýšilo kvalitu života občanov a zlepšilo podnikateľské prostredie vrátane 
dosiahnutia výrazných úspor vo verejných financiách. Dokument „Podpora 
inovatívnych riešení v slovenských mestách“ je jednou z činností Ministerstva 
hospodárstva SR, ktorá môže vytvoriť základ pre podporu Smart City projektov 
v Slovenskej republike.  
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v Slovenskej republike.  
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Úvod  

Podnikateľská činnosť, vychádzajúc zo základnej definície podnikania 
podľa Obchodného zákonníka (1991), predstavuje sústavne vykonávanú 
činnosť, realizovanú jednotlivcom, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 
s cieľom dosahovať zisk. Podnikateľské aktivity však v dnešnej spoločnosti  
priorizujú zisk a aj keď sa podieľajú na kreácii nových pracovných príležitostí, 
či produkcii bohatstva, nie vždy pri tom zohľadňujú potreby jednotlivca, 
spoločnosť či  životné prostredie. 

Naše obce a mestá  najmä v niektorých regiónoch sú v súčasnosti 
vystavené vyľudňovaniu, odchodu mladých ľudí do väčších miest, či zahraničia, 
absencii malých a stredných podnikov. Vybrané regióny postihuje  vysoká 
nezamestnanosť. Jednotlivci, ktorí z rôznych dôvodov neodchádzajú z 
domoviny sa ocitajú vo sfére znevýhodnenia, či zraniteľnosti skrz dlhšiu dobu 
bez práce a nemožnosť dostať sa opätovne na trh práce pre stratu pracovných 
zvyklostí. Je preto potrebné hľadať možnosti rozvoja regiónu i lokálnych miest 
a obcí a vytvoriť pracovné príležitosti aj pre tieto znevýhodnené osoby. 

Okrem tradičných podnikov súkromného sektora sa na rozvoji regiónov 
a miest môžu podieľať i samotné obce a mestá. Ekonomiku a podnikanie môžu 
okrem štátu podporovať i samosprávne orgány, samozrejme v obmedzenej 
miere. Avšak význam komunálno-politických opatrení rastie, najmä s ohľadom 
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na rast konkurencieschopnosti miest a obcí a aj v kontexte riešenia 
sociálnoekonomických problémov (Ježková, Ježek 2011).  Obec, ako 
samosprávny orgán, je zodpovedná za rozvoj vymedzenej lokality a môže 
taktiež prispieť ekonomickou činnosťou so sociálnym akcentom k vlastnému 
udržateľnému rastu, resp. rozvoju.  

Hľadanie prospešnej ekonomickej činnosti na určitom území, 
kontinuálna a úspešná realizácia tejto činnosti podnikateľských subjektov je 
základným predpokladom pre socioekonomický rozvoj každého územného 
celku (Pavlík a kol. 2016). Zakladanie alebo spoluzakladanie spoločností je pre 
územný celok výhodné napr. vtedy, ak podnik dokáže pre obec zabezpečiť 
verejné služby alebo môže ovplyvniť zamestnanosť v lokalite, resp. ovplyvniť 
nové investície v danej lokalite (Marková 2000). 

Hlavným dôvodom a primárnym cieľom týchto stratégií zameraných na 
podnikateľské aktivity obcí je tvorba nových pracovných miest a redukcia 
nezamestnanosti. Medzi ďalšie pozitívne dopady môžeme rátať aj stimuláciu 
lokálnej a regionálnej ponuky a dopytu, zvýšenie kúpyschopnosti populácie v 
dôsledku rastu miezd, rozvoj infraštruktúry, kultúrnych a charitatívnych 
činností (Pavlík a kol. 2016).  
 
1. Obec ako podnikateľ 
 Obec je reprezentantom samosprávy, je teda súčasťou verejnej správy, 
resp. verejného sektora. Podnikateľská činnosť je príznačná najmä pre 
súkromný sektor, ktorý tvoria prevažne podnikateľské subjekty. Môže však 
podnikať i subjekt verejnej správy, či samosprávy? 
 Legislatívne ukotvenie možnosti podnikateľských aktivít 
samosprávnych orgánov nie je v každom štáte rovnaké. Na Slovensku pôsobenie 
obce upravuje Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, ktorý definuje obec 
takto: „Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 
republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je 
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne 
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.“ (Zákon o obecnom 
zriadení 1990).  Právo obce podnikať je priamo ukotvené v paragrafe 4 odst. 3 
písm. k) zákona: „vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť 
v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce.“ A paragraf 8 
odst. 4 uvádza „Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na 
podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce“.  
 Na základe tejto platnej legislatívy, ale i ďalších (zákona č. 523/2004 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, a zákona 528/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, Obchodného zákonníka a Živnostenského 
zákonníka) konštatujeme, že obec môže vykonávať i podnikateľskú aktivitu. 
Môžeme však skúmať, nakoľko je táto aktivita pre obec prínosom a ako sa toto 
podnikanie odlišuje od subjektov súkromného sektora, teda podnikov 
súkromných osôb.  
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 Zakladanie komunálnych podnikov sa od klasických podnikov 
podstatne líši a to najmä v motivácii, z akého dôvodu sú tieto podniky 
zakladané. Zakladanie podnikov miest a obcí v porovnaní s podnikateľským 
subjektov nie je motivované dosahovaním zisku, ale predovšetkým snahou 
zabezpečiť efektívne verejné služby a podporiť zvyšovanie kvality života 
obyvateľov (Toth a kol. 2014). V podmienkach trhovej ekonomiky teda obce 
podnikajú, ale cieľom ich činnosti nie je prioritne zisk. Podnikateľská činnosť 
sa chápe ako prostriedok ako zabezpečiť verejné služby, resp. dosiahnuť 
rozvojové ciele (Ježková, Ježek 2011). Realizácia verejných služieb 
prostredníctvom samostatných podnikateľských subjektov kladie na 
zriaďovateľa vysoké nároky na schopnosť byť vlastníkom, nielen manažérom, 
úradníkom, či politikom (Pavlík a kol. 2014).  
 Ako uvádza Toth a kol. (2014), komunálne podniky môžeme 
charakterizovať podľa ich organizačného hľadiska, podľa inštitucionálneho 
hľadiska (podľa toho, kto je zriaďovateľom príslušnej organizácie, 
zriaďovateľom môže byť obec, mesto, alebo kraj) alebo podľa ekonomických 
charakteristík a primárnych cieľov organizácie (ziskový verzus neziskový 
princíp). 
 
1.1 Význam obecných podnikov 
 Mestá a obce zabezpečujú pre svojich občanov, podnikateľov, ale i 
návštevníkov prostredníctvom komunálnych podnikov vybrané služby, ktoré sa 
dotýkajú najmä školstva, sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, 
komunálnych služieb (odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie, údržba 
verejných priestranstiev), dopravu, šport, bývanie (Pavlík a kol. 2014). 
Prostredníctvom komunálnych podnikov môžu obce a mestá vytvárať množstvo 
významných hodnôt. Medzi tieto hodnoty patria najmä: 
 účelné hospodárenie s obecným majetkom, 
 stabilizácia príjmov obecných rozpočtov, 
 udržateľnosť miestnej ekonomiky, 
 rozšírená ponuka pracovných príležitostí, 
 rozšírená ponuka príležitostí pre firmy a jednotlivcov na území obce, 
 rozšírená ponuka a cielenosť verejných služieb, 
 posilnenie bonity obce, 
 zlepšovanie kvality personálneho riadenia, 
 marketing a propagácia obce, 
 rozšírené možnosti realizácie vybraných komunálnych (verejných) politík 

a napĺňanie lokálneho "verejného záujmu" (Toth a kol. 2014). 
 
 Municipálne podniky zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri budovaní 
bohatstva komunity z niekoľkých kľúčových dôvodov: 
 vytvárajú stabilné a kvalitné pracovné miesta pre členov komunity, 
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 zvyšujú miestnu hospodársku stabilitu tým, že znižujú spoliehanie sa na 
rozdiely súkromných podnikov, 

 poskytujú tovary a služby pre nedostatočne zaistené oblasti, ktoré nie sú 
lukratívne pre ziskové podniky, 

 poskytujú tovar a služby miestnym obyvateľom za nižšie náklady ako 
ziskové podniky, 

 vytvárajú nové miestne príjmy, ktoré prinášajú nespočetné výhody pre 
komunitu, 

 poskytujú väčšiu zodpovednosť, transparentnosť a demokratickú kontrolu 
ako podnikatelia ziskového sektora (Municipal Enterprise 2017). 

 
2. Sociálna ekonomika a sociálne podniky ako nástroj riešenia 

sociálnych problémov v spoločnosti 
Podľa Medzinárodného centra pre výskum a informácie o verejnej, 

sociálnej a kooperačnej ekonómii (CIRIEC) je sociálna ekonomika "súbor 
súkromných, formálne organizovaných podnikov s autonómiou rozhodovania a 
slobodným členstvom, ktoré sú vytvorené na uspokojenie potrieb ich členov 
prostredníctvom trhu tým, že vyrábajú tovar a poskytujú služby, poistenie a 
financie, kde rozhodovanie a akékoľvek rozdelenie ziskov alebo prebytkov medzi 
členov nie je priamo spojené s vloženým kapitálom alebo poplatkami každého 
člena, z ktorých každý má jeden hlas alebo sa v každom prípade rozhoduje 
prostredníctvom demokratických, participatívnych procesov. Sociálna 
ekonomika zahŕňa aj súkromné, formálne organizované subjekty s 
nezávislosťou rozhodovania a slobodou členstva, ktoré poskytujú netrhové 
služby pre domácnosti a ktorých prebytky, ak nejaké existujú, nemôžu byť 
pripočítané ekonomickým aktérom, ktoré ich vytvárajú, kontrolujú alebo 
financujú " (European Economic and Social Committee 2017).  

Sociálny podnik môžeme charakterizovať ako sociálne zodpovednú 
ekonomickú spoločnosť s výraznými sociálnymi cieľmi a zámermi. Špecifickou 
črtou je však reinvestovanie zisku do vlastných sociálnych cieľov a na prospech 
lokálnej komunity, v ktorej pôsobí (Dohnalová 2003). Primárnym cieľom 
sociálneho podniku je poskytovanie pracovných príležitostí a vzdelávanie 
najmä pre osoby, ktoré sú sociálne vylúčené, ktorým sa vytvára stimulujúce a 
podporujúce prostredie. Nenáročná manuálna práca predstavuje vynikajúcu 
príležitosť pre rôzne stupne náročnosti pracovných úloh a s tým spojenú 
integráciu osôb s rôznou úrovňou zručnosti (Cehelská a Hangoni 2013).  

Z hľadiska legislatívneho vymedzenia nie je jednoduché vytvoriť 
jednotný rámec definícií sociálneho podniku. Každá krajina na základe 
individuálneho rozvoja najmä subjektov neziskového sektora pristupuje k 
vnímaniu subjektov sociálnej ekonomiky rôzne. Na Slovensku nadobudol 
účinnosť od 1. mája 2018 Zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a 
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sa chápe ako prostriedok ako zabezpečiť verejné služby, resp. dosiahnuť 
rozvojové ciele (Ježková, Ježek 2011). Realizácia verejných služieb 
prostredníctvom samostatných podnikateľských subjektov kladie na 
zriaďovateľa vysoké nároky na schopnosť byť vlastníkom, nielen manažérom, 
úradníkom, či politikom (Pavlík a kol. 2014).  
 Ako uvádza Toth a kol. (2014), komunálne podniky môžeme 
charakterizovať podľa ich organizačného hľadiska, podľa inštitucionálneho 
hľadiska (podľa toho, kto je zriaďovateľom príslušnej organizácie, 
zriaďovateľom môže byť obec, mesto, alebo kraj) alebo podľa ekonomických 
charakteristík a primárnych cieľov organizácie (ziskový verzus neziskový 
princíp). 
 
1.1 Význam obecných podnikov 
 Mestá a obce zabezpečujú pre svojich občanov, podnikateľov, ale i 
návštevníkov prostredníctvom komunálnych podnikov vybrané služby, ktoré sa 
dotýkajú najmä školstva, sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, 
komunálnych služieb (odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie, údržba 
verejných priestranstiev), dopravu, šport, bývanie (Pavlík a kol. 2014). 
Prostredníctvom komunálnych podnikov môžu obce a mestá vytvárať množstvo 
významných hodnôt. Medzi tieto hodnoty patria najmä: 
 účelné hospodárenie s obecným majetkom, 
 stabilizácia príjmov obecných rozpočtov, 
 udržateľnosť miestnej ekonomiky, 
 rozšírená ponuka pracovných príležitostí, 
 rozšírená ponuka príležitostí pre firmy a jednotlivcov na území obce, 
 rozšírená ponuka a cielenosť verejných služieb, 
 posilnenie bonity obce, 
 zlepšovanie kvality personálneho riadenia, 
 marketing a propagácia obce, 
 rozšírené možnosti realizácie vybraných komunálnych (verejných) politík 

a napĺňanie lokálneho "verejného záujmu" (Toth a kol. 2014). 
 
 Municipálne podniky zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri budovaní 
bohatstva komunity z niekoľkých kľúčových dôvodov: 
 vytvárajú stabilné a kvalitné pracovné miesta pre členov komunity, 
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 zvyšujú miestnu hospodársku stabilitu tým, že znižujú spoliehanie sa na 
rozdiely súkromných podnikov, 

 poskytujú tovary a služby pre nedostatočne zaistené oblasti, ktoré nie sú 
lukratívne pre ziskové podniky, 

 poskytujú tovar a služby miestnym obyvateľom za nižšie náklady ako 
ziskové podniky, 

 vytvárajú nové miestne príjmy, ktoré prinášajú nespočetné výhody pre 
komunitu, 

 poskytujú väčšiu zodpovednosť, transparentnosť a demokratickú kontrolu 
ako podnikatelia ziskového sektora (Municipal Enterprise 2017). 

 
2. Sociálna ekonomika a sociálne podniky ako nástroj riešenia 

sociálnych problémov v spoločnosti 
Podľa Medzinárodného centra pre výskum a informácie o verejnej, 

sociálnej a kooperačnej ekonómii (CIRIEC) je sociálna ekonomika "súbor 
súkromných, formálne organizovaných podnikov s autonómiou rozhodovania a 
slobodným členstvom, ktoré sú vytvorené na uspokojenie potrieb ich členov 
prostredníctvom trhu tým, že vyrábajú tovar a poskytujú služby, poistenie a 
financie, kde rozhodovanie a akékoľvek rozdelenie ziskov alebo prebytkov medzi 
členov nie je priamo spojené s vloženým kapitálom alebo poplatkami každého 
člena, z ktorých každý má jeden hlas alebo sa v každom prípade rozhoduje 
prostredníctvom demokratických, participatívnych procesov. Sociálna 
ekonomika zahŕňa aj súkromné, formálne organizované subjekty s 
nezávislosťou rozhodovania a slobodou členstva, ktoré poskytujú netrhové 
služby pre domácnosti a ktorých prebytky, ak nejaké existujú, nemôžu byť 
pripočítané ekonomickým aktérom, ktoré ich vytvárajú, kontrolujú alebo 
financujú " (European Economic and Social Committee 2017).  

Sociálny podnik môžeme charakterizovať ako sociálne zodpovednú 
ekonomickú spoločnosť s výraznými sociálnymi cieľmi a zámermi. Špecifickou 
črtou je však reinvestovanie zisku do vlastných sociálnych cieľov a na prospech 
lokálnej komunity, v ktorej pôsobí (Dohnalová 2003). Primárnym cieľom 
sociálneho podniku je poskytovanie pracovných príležitostí a vzdelávanie 
najmä pre osoby, ktoré sú sociálne vylúčené, ktorým sa vytvára stimulujúce a 
podporujúce prostredie. Nenáročná manuálna práca predstavuje vynikajúcu 
príležitosť pre rôzne stupne náročnosti pracovných úloh a s tým spojenú 
integráciu osôb s rôznou úrovňou zručnosti (Cehelská a Hangoni 2013).  

Z hľadiska legislatívneho vymedzenia nie je jednoduché vytvoriť 
jednotný rámec definícií sociálneho podniku. Každá krajina na základe 
individuálneho rozvoja najmä subjektov neziskového sektora pristupuje k 
vnímaniu subjektov sociálnej ekonomiky rôzne. Na Slovensku nadobudol 
účinnosť od 1. mája 2018 Zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a 
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sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sociálny 
podnik podľa znenia tohto zákona je subjektom sociálnej ekonomiky,  

- ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť hospodársku činnosť (korešponduje s vymedzením 
podnikania podľa Obchodného zákonníka), 
- ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho 
sociálneho vplyvu, 
- v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary 
alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k 
nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania, 
- ktorý ak: 
1. zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení 
na dosiahnutie hlavného cieľa. 
2. časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa 
postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ. 
- ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované 
osoby. 
 

 Zákon vymedzuje aj to, kto je zainteresovanou osobou. Zákon tiež 
vymedzuje typy sociálnych podnikov, ktoré sú vymedzené ako integračný 
sociálny podnik, sociálny podnik bývania a iné typy sociálnych podnikov. 
Integračný sociálny podnik je definovaný ako subjekt, ktorý zamestnáva min. 
30% z celkového počtu zamestnancov znevýhodnené alebo zraniteľné osoby. 
 Sociálna ekonomika a jej subjekty prinášajú prospech pre 
znevýhodnených občanov najmä vo vytváraní pracovných príležitostí, ponúkajú 
v rôznom rozmere určitý produkt, alebo službu, ktorej výroba, ale i samotný 
predaj má pozitívny sociálny vplyv na okolie. Ten sa javí najmä v znižovaní 
nezamestnanosti.  
 Podľa Dobešovej sociálne podnikanie napomáha najmä: 
 pri riešení nezamestnanosti (v zameraní na pomoc diskriminovaným, 

znevýhodneným občanom na trhu práce), 
 pri realizovaní sociálnych programov a bývania, 
 efektívnejšiemu využívaniu majetku, ktorý bol prioritne určený na 

všeobecný prospech (napr. ekonomické využitie majetku samosprávy, 
neziskovej organizácie), 

 skvalitneniu obecných služieb, 
 poskytnutiu služieb vo verejnom záujme (v oblasti sociálnych služieb, 

zdravotníctva, vzdelávania, vedy, výskumu a kultúry), 
 pri organizovaní kultúry, športového a spoločenského života, 
 ochrane životného prostredia (Verešová 2016). 

 
 Čo sa týka zamestnanosti, sociálna ekonomika vyvára v rámci 
Európskej únie stabilný priestor pre udržateľnú zamestnanosť. Zamestnanosť v 
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sociálnej ekonomike sa líši medzi krajinami EÚ. Zatiaľ čo zamestnanosť v 
sociálnej ekonomike v krajinách ako Belgicko, Taliansko, Luxembursko, 
Francúzsko a Holandsko zodpovedá 9% až 10% pracujúcej populácie, v nových 
členských štátoch EÚ, ako sú Slovinsko, Rumunsko, Malta, Litva, Chorvátsko, 
ale i na Cypre a na Slovensku, sociálna ekonomika zostáva malým, vznikajúcim 
sektorom, zamestnávajúcim menej ako 2% pracujúcej populácie (European 
Economic and Social Committee 2017). 
 
3. Obecné sociálne podniky a ich význam 
 Význam podnikania pre obec teda nie je zanedbateľný. Nielen 
ekonomický rozmer, ale najmä ten sociálny sa zdôrazňuje v poslednej dobe v 
regiónoch, ktoré zápasia s dlhodobou nezamestnanosťou (okresy Rimavská 
Sobota, Rožňava, Revúca, Kežmarok). Obecný podnik je lokálny podnik, ktorý 
je riadený subjektom samosprávy a slúži v záujme dobra spoločnosti, teda celej 
obce. Obecný podnik plní nielen ekonomické, ale i sociálne funkcie. 
 Ak obecný podnik nie je zakladaný za účelom dosahovania zisku a je  
zameraný najmä na pomoc znevýhodneným občanom - uchádzačom o prácu, 
alebo inak zraniteľným občanom v obci, môže napĺňať funkciu sociálneho 
podniku.  
 Hlavným  zámerom zakladania a riadenia komunálnych podnikov je 
zámer obcí a miest prostredníctvom týchto organizácií ovplyvniť verejné 
služby, rozsah a ponuku verejných služieb, ich dostupnosť pre vybrané sociálne 
skupiny a riešenie špecifických sociálnych a ekonomických problémov v obci 
alebo v meste (Toth a kol. 2014). Ak je možné vytvoriť pracovné príležitosti pre 
vlastných občanov, ktorí sú nejakým spôsobom znevýhodnení, je to o to viac 
pozitívnejší sociálny dosah podnikateľskej činnosti obce v zmysle trvalo 
udržateľného rozvoja obce.  
 V posledných rokoch je možné pozorovať narastajúci záujem obcí o 
založenie a prevádzkovanie obecných firiem, ktoré vo svojej podstate napĺňajú 
kritériá tzv. „sociálnych podnikov“. Nezisková organizácia EPIC, ktorá na 
Slovensku pôsobí ako podporný a vzdelávací subjekt najmä pre rozvoj 
sociálneho podnikania, vytvorila  tzv. Manuál pre starostov a dobrovoľníkov o 
zakladaní obecných podnikov. Obec pri zakladaní podnikateľskej činnosti 
vstupuje do prostredia, ktoré je legislatívne určené a stáva sa podnikateľským 
subjektom takým, ako je každý iný. Rovnako, aj pri výbere zamerania činností 
pre obec platia možnosti a pravidlá, ako pre každý iný subjekt. Inými slovami, 
obec si môže vybrať akúkoľvek náplň svojho podnikania, ktorú umožňuje 
legislatíva súvisiaca s podnikaním (Pčolinská 2017, EPIC 2014). 
 Prínosy obecných sociálnych podnikov načrtla nezisková organizácia 
EPIC (2014) vo svojich vzdelávacích dokumentoch spolu s realizátormi 
funkčných obecných firiem, ktorí menujú tieto prínosy podnikania obce:  
 Realizácia sociálneho programu. Dávanie ľuďom do ruky chlieb. 
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sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sociálny 
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- ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho 
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- v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary 
alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k 
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vymedzuje typy sociálnych podnikov, ktoré sú vymedzené ako integračný 
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Integračný sociálny podnik je definovaný ako subjekt, ktorý zamestnáva min. 
30% z celkového počtu zamestnancov znevýhodnené alebo zraniteľné osoby. 
 Sociálna ekonomika a jej subjekty prinášajú prospech pre 
znevýhodnených občanov najmä vo vytváraní pracovných príležitostí, ponúkajú 
v rôznom rozmere určitý produkt, alebo službu, ktorej výroba, ale i samotný 
predaj má pozitívny sociálny vplyv na okolie. Ten sa javí najmä v znižovaní 
nezamestnanosti.  
 Podľa Dobešovej sociálne podnikanie napomáha najmä: 
 pri riešení nezamestnanosti (v zameraní na pomoc diskriminovaným, 

znevýhodneným občanom na trhu práce), 
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 efektívnejšiemu využívaniu majetku, ktorý bol prioritne určený na 

všeobecný prospech (napr. ekonomické využitie majetku samosprávy, 
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 skvalitneniu obecných služieb, 
 poskytnutiu služieb vo verejnom záujme (v oblasti sociálnych služieb, 

zdravotníctva, vzdelávania, vedy, výskumu a kultúry), 
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 ochrane životného prostredia (Verešová 2016). 
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sociálnej ekonomike sa líši medzi krajinami EÚ. Zatiaľ čo zamestnanosť v 
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Francúzsko a Holandsko zodpovedá 9% až 10% pracujúcej populácie, v nových 
členských štátoch EÚ, ako sú Slovinsko, Rumunsko, Malta, Litva, Chorvátsko, 
ale i na Cypre a na Slovensku, sociálna ekonomika zostáva malým, vznikajúcim 
sektorom, zamestnávajúcim menej ako 2% pracujúcej populácie (European 
Economic and Social Committee 2017). 
 
3. Obecné sociálne podniky a ich význam 
 Význam podnikania pre obec teda nie je zanedbateľný. Nielen 
ekonomický rozmer, ale najmä ten sociálny sa zdôrazňuje v poslednej dobe v 
regiónoch, ktoré zápasia s dlhodobou nezamestnanosťou (okresy Rimavská 
Sobota, Rožňava, Revúca, Kežmarok). Obecný podnik je lokálny podnik, ktorý 
je riadený subjektom samosprávy a slúži v záujme dobra spoločnosti, teda celej 
obce. Obecný podnik plní nielen ekonomické, ale i sociálne funkcie. 
 Ak obecný podnik nie je zakladaný za účelom dosahovania zisku a je  
zameraný najmä na pomoc znevýhodneným občanom - uchádzačom o prácu, 
alebo inak zraniteľným občanom v obci, môže napĺňať funkciu sociálneho 
podniku.  
 Hlavným  zámerom zakladania a riadenia komunálnych podnikov je 
zámer obcí a miest prostredníctvom týchto organizácií ovplyvniť verejné 
služby, rozsah a ponuku verejných služieb, ich dostupnosť pre vybrané sociálne 
skupiny a riešenie špecifických sociálnych a ekonomických problémov v obci 
alebo v meste (Toth a kol. 2014). Ak je možné vytvoriť pracovné príležitosti pre 
vlastných občanov, ktorí sú nejakým spôsobom znevýhodnení, je to o to viac 
pozitívnejší sociálny dosah podnikateľskej činnosti obce v zmysle trvalo 
udržateľného rozvoja obce.  
 V posledných rokoch je možné pozorovať narastajúci záujem obcí o 
založenie a prevádzkovanie obecných firiem, ktoré vo svojej podstate napĺňajú 
kritériá tzv. „sociálnych podnikov“. Nezisková organizácia EPIC, ktorá na 
Slovensku pôsobí ako podporný a vzdelávací subjekt najmä pre rozvoj 
sociálneho podnikania, vytvorila  tzv. Manuál pre starostov a dobrovoľníkov o 
zakladaní obecných podnikov. Obec pri zakladaní podnikateľskej činnosti 
vstupuje do prostredia, ktoré je legislatívne určené a stáva sa podnikateľským 
subjektom takým, ako je každý iný. Rovnako, aj pri výbere zamerania činností 
pre obec platia možnosti a pravidlá, ako pre každý iný subjekt. Inými slovami, 
obec si môže vybrať akúkoľvek náplň svojho podnikania, ktorú umožňuje 
legislatíva súvisiaca s podnikaním (Pčolinská 2017, EPIC 2014). 
 Prínosy obecných sociálnych podnikov načrtla nezisková organizácia 
EPIC (2014) vo svojich vzdelávacích dokumentoch spolu s realizátormi 
funkčných obecných firiem, ktorí menujú tieto prínosy podnikania obce:  
 Realizácia sociálneho programu. Dávanie ľuďom do ruky chlieb. 
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 Pohotovostní pracovníci sú „vždy po ruke“ v prípade havárií a 
mimoriadnych udalostí. 

 Zlacnenie a skvalitnenie obecných služieb. 
 Interpersonálny prameň podnetov, návrhov a riešení.  
 Odkrývanie skutočných pracovných schopností nezamestnaných. 
 Nenahraditeľná pomoc pri organizovaní kultúrneho športového a 

spoločenského života. 
 Štartovanie a zlepšovanie podnikateľského prostredia. 
 Využívanie zdrojov obce. 
 Realizácia bytového programu v obci. 

 
3.1 Prehľad obecných sociálnych podnikov na Slovensku 

Prehľad počtu obecných sociálnych podnikov na Slovensku vychádza 
zo zoznamu o sociálnych podnikoch evidovaných na Ústredí práce, sociálnych 
vecí a rodiny. Keďže od 1. 5. 2018 došlo k zmene v legislatíve a bol vytvorený 
nový zákon č. 112/2018 z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, od 
1. 5. 2018, tie podniky, ktoré boli evidované ako sociálne podniky a ešte na 
základe nového zákona nespĺňajú podmienky registrácie v novom Registri 
sociálnych podnikov, resp. nebol im priznaný „štatút sociálneho podniku“, 
zostávajú evidované v Registri zamestnávateľov prechodného zamestnania  ako 
zamestnávatelia prechodného zamestnania.  

 
Tabuľka 1 Počet evidovaných sociálnych podnikov a zamestnávateľov 

prechodného zamestnania v Registri UPSVaR  
Zamestnávatelia 

prechodného 
zamestnania 
k 1. 6. 2018 

Zamestnávatelia 
prechodného 
zamestnania 

v správe mesta 
alebo obce  
k 1. 6. 2018 

Zrušené 
sociálne 
podniky 
k 1. 5. 
2018 

Zrušené 
sociálne 
podniky 
v správe 

mesta 
alebo 
obce  

k 1. 5. 
2018 

Pozastavená 
činnosť 

sociálnych 
podnikov  
na vlastnú 

žiadosť 
k 1. 5. 2018 

13 11 90 30 3 
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2018 

 
Evidenciu sociálnych podnikov registrovaných podľa nového zákona č. 

112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch zabezpečuje 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vedie Register sociálnych 
podnikov. Z týchto evidovaných podnikov môžu byť niektoré sociálne podniky 
aj v správe miest a obcí. Zatiaľ sú v Registri registrované 2 podniky. 
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Tabuľka 2 Počet evidovaných sociálnych podnikov v Registri sociálnych 
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z ktorých 5 je v správe miest a obcí. Ich činnosť sa orientuje na: zeleň a 
záhradníctvo, stavebníctvo, údržbu a úpravu verejných priestranstiev a ciest, 
textilnú výrobu, reklamné a darčekové predmety, pohostinstvo a turizmus, 
tradičnú remeselnú výrobu.  
 
3.2 Oblasti podnikania obce 
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získali základnú predstavu o možnom obsahovom zameraní svojich 
podnikateľských činností (Pčolinská 2017).  
 Katalóg podnikateľských príležitostí vznikol ako reakcia na požiadavku 
samospráv vytvoriť a popísať sumár možných ekonomických činností, 
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obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí 
znevýhodnených na trhu práce“, ktorého cieľom je vytvorenie nových 
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kvalitnej identifikácie takých podnikateľských príležitosti, ktoré umožnia 
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 Ako vhodné obsahové zameranie činností sociálnych podnikov, 
definuje Katalóg podnikateľských príležitostí tieto oblasti podnikania: 
 spracovanie mlieka a mliečnych produktov, 
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 údržbárske práce pre domácnosť - inštalatérska služba domov a bytov, 
 poskytovanie upratovacích služieb, 
 práčovňa, 
 ručné umývanie áut, 
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v správe 

mesta 
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 maliarske a natieračské práce, 
 drobná pekárenská a cukrárenská výroba, 
 záhradníctvo, 
 stolárstvo - výroba záhradného nábytku, výroba včelích úľov, psích búd, 

kotercov a pod., 
 výroba produktov z dreva - drobná drevovýroba, výroba suvenírov, 

úžitkových predmetov a hračiek, 
 stavebníctvo - zemné a výkopové práce, pomocné stavebné práce, 

realizácia oplotenia, 
 stavebníctvo - betonárske práce, realizácia oplotenia  
 stavebníctvo/služby - prenájom a konštrukcia lešenia, 
 stavebníctvo - murárske a obkladačské práce, 
 stavebníctvo - tesárske práce, výstavba altánkov a záhradných stavieb, 
 stavebníctvo - klampiarske práce, pokrývačské práce a oprava striech, 
 stavebníctvo - výstavba komínových systémov, krbov a pecí, 
 stavebníctvo - zváranie a výroba komponentov z kovu, 
 sušenie bylín a ovocia, 
 výroba ekopaliva – výroba drevoštiepky a peletiek, 
 poľnohospodárstvo - chov včiel a výroba včelích produktov (EPIC 2016). 

 
Ďalšie možné podnikateľské činnosti obcí by mohli byť tieto: krajčírska 

dielňa, obuvnícke služby, kováčska činnosť, najmä také, ktoré predstavujú 
tradičné remeslá, v kontexte pomoci znevýhodneným uchádzačom o prácu a nie 
sú náročné na pracovné zručnosti a spôsobilosti.  

Tieto možnosti majú potenciál prispieť k ekonomicko-sociálnemu 
rozvoju obcí a miest a podpore lokálnych podnikov, ktoré zabezpečia zdravé 
konkurenčné prostredie a na druhej strane pomôžu občanom, ktorí sú bez práce 
vrátiť sa do pracovného procesu. Je preto potrebné analyzovať obecné a mestské 
prostredie, zdroje, ktoré obec má a hľadať možné ekonomické činnosti, ktoré by 
prispeli jednak k udržateľnému rozvoju obce pri zabezpečení kvalitných 
verejných služieb, ale i k sociálnej pomoci občanov, ktorí dlhodobo zostávajú 
bez práce a skrz rôzne ekonomické aktivity by bol ich potenciál využitý.  
 
Záver  

Podnikateľská aktivita je priestorom pre tvorbu nových pracovných 
miest. Podnikatelia sú tí, ktorí sa priamo podieľajú na ekonomickom raste. Vo 
viacerých regiónoch sa stretávame s absenciou pracovných príležitostí, 
odchodom jednotlivcov z domoviny, zvyšovaním nezamestnanosti, najmä tej 
dlhodobej. V obciach, ale i mestách vznikajú skupiny nezamestnaných občanov, 
u ktorých sa objavujú negatívne dopady na ich ďalšiu možnosť sa zamestnať. 
Článok poukazuje na význam a prínosy podnikateľskej činnosti samosprávnych 
orgánov, ako tých, ktoré zodpovedajú za rozvoj miest a obcí. Z hľadiska 
ekonomických aktivít by sa obce mohli viac zamerať na oblasť nakladania a 
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zhodnocovania majetku obce, resp. na samostatnú podnikateľskú aktivitu 
(Varadzin, Bečica 2016). Článok tiež poukazuje na význam a prínosy 
podnikania pre samotnú obec, ale i pre samotných občanov, ktorí takýmto 
spôsobom získajú prácu a skrz podnikateľskú aktivitu majú zabezpečené i 
kvalitné verejné služby.  

 
Článok je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0367/17 Ekonomické, 

legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a 
solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie.  
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the establishment of elementary schools is transferred competence. Kindergartens in the 
municipalities' jurisdiction are financed from 1st January, 2005 from the income tax of 
natural persons, which is reallocated from the state budget on the basis of the criteria 
stated in the Regulation of the Government of the Slovak Republic No. 668/2004 Coll. 
about the distribution of income tax to territorial self-government. The aim of the article 
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in the municipalities' jurisdiction for the period 1996-2017 in relation to the 
development of the number of children aged 3-5 years. 
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original competencies 
 
Introduction 

Human capital is most often defined as the practical knowledge, 
acquired skills, and learned human abilities that a person exchanges in a 
particular system by work for money. When talking about human capital and its 
content, it is also necessary to talk about education that is part of the acquisition 
of human capital. Investing into education and into human capital are the basis 
for the development of people and society as a whole. Education is a lifelong 
process, as current practice requires not only school education but also 
constantly complementing knowledge and skills (Hajšová, 2014, Országhová, 
Horváthová, Hornyák Gregáňová, 2017). Hudáková (2016) notes that 
kindergartens are one of the most important elements of education and training. 
According to economic research, the efficiency of public finances in education 
is just highest at this level of education, because they form the basis for future 
childhood education in the education system and for the labor market and also 
avoiding unwanted behaviour and resulting social costs. Confirm this too 
Heránz, Lopéz - Pástor (2015) who maintain that kindergarten to develop 
formative and assessment processes in early childhood education and that they 
have a positive influence on the learning and autonomy of students. Stoica, 
Rocco (2012) note that at the kindergarten age, the emotional intelligence and 
the personal development to develop together and increase permanently by 
making the child do different and pleasant tasks, according to his wishes, needs, 
expectations, and interests. The emotional intelligence can be developed by 
multiple formative interventions and presenting a great upward process of 
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personal development and of human improvement. Very good examples of the 
functioning of the kindergarten system are in Slovenia or Norway. Teaching 
children in early childhood education has a positive impact on demographic 
developments, especially on family planning, allowing parents greater 
participation on the labor market as well as a positive impact on children 
themselves. Children involved in pre-primary education in kindergarten have 
better academic skills, especially those with risk of learning problems 
(Thompson, Sonnenschein, 2015). Also math skills were higher for children 
attending kindergarten longer than children attending only the last year before 
started compulsory school attendance or they did not attend the kindergarten at 
all (Toll, Van Viersen, 2015). 

Problems of kindergartens is by Guziová (2011) are related with their 
transition to local self-government, and in some cases also affect their 
assignation to the elementary schools such as kindergarten with elementary 
school. But Dudová (2013), Balážová, Balážová ml. (2006) say that the system 
of funding for education, which is applied in individual countries, has to solve 
three basic questions. It is a question of the extent of the obligation to invest in 
education, the question of the obligation to pay for education and the issue of 
the allocation of economic resources. Local self-government by Sopkuliak 
(2013), Beresecká (2014), Jakúbek, Tej (2015), can act in the area of economic 
development independently of other public authorities, but there are 
considerable limitations in the activities of self-government in terms of their 
financial capabilities and the rules governing their financial operations on the 
part of the state. Śwital,Wikiński (2014) note that in Poland, local self - 
government have the responsibility for financing and management of education, 
but to provide funds for the implementation of these tasks is primarily the 
responsibility of the state budget. The Education Act of September 7, 1991 states 
that in the framework of education, municipalities should provide training, 
education and care for public kindergartens, special kindergartens and other 
forms of pre-school education. Tasks in this area of education can be carried out 
by municipalities through its own organizational units in the form of budget 
units or other legal or natural persons. Pre - primary and elementary education 
is a typical example of a public service mostly funded from the municipal budget 
in the Czech Republic. Municipalities up to 200 inhabitants do not usually have 
any school facility, especially for financial reasons and because of a lack of 
children to fill school classes (Matějová et al. 2017). The most significant share 
of local government expenditure is expenditure for education. This is about one 
third of total expenditure, mainly covered by grants and transfers from the 
central level based on the number of children (Sládečková, 2015, Bobáková, 
Výrostová 2013). In The Slovak republic local self-government ensure pre-
school and primary education, including elementary art schools and leisure 
centers as transferred competence. The share of education expenditures reaches 
a maximum of 42% in municipalities with 1 to 2 ths. inhabitants. In 
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municipalities with 1 to 100 ths. inhabitants is the share of education 
expenditures relatively similar. In municipalities with to 250 inhabitants reach 
education expenditures only 5%, because in such small municipalities there are 
only kindergarten and primary schools, especially in regions where 
municipalities with the low of inhabitations are predominant. In 2012 - 2014, 
municipalities spent an average of 257 € per capita per year for education. 
Municipalities with 1000 or more inhabitants, it was between 220 € and 310 € 
per capita per year, in lower size categories, this value was reduced to 22 € for 
municipalities of up to 250 inhabitants (Sopkuliak, 2016). 
 
1. Data and Methodology  

The aim of the article will be the evaluation on the basis of selected 
indicators, the position of kindergartens which establish municipalities for the 
period 1996-2017 in relation to the development of the number of children aged 
3-5 years in individual regions of Slovak Republic. Within the original 
competencies, municipalities set up kindergartens, subject to Act No. 596/2003 
Coll. on state administration in education and school self-government. 
Kindergartens were transferred from 1st September 2008 from school facilities 
to system of schools on the basis of Act no. 245/2008 Coll. about education and 
training. Kindergarten is generally accept children from three to six years of age 
but also children from two years of age can be received. Child who reaches the 
age of fifth year or a child with a postponement of compulsory schooling or a 
child with an additionally postponement of compulsory school is preferably 
accepted into kindergarten. Kindergartens are designed for all preschool 
children regardless of whether their parents are employed or not. About 
acceptance of the child is decided by the director of the kindergarten and is not 
bound by the permanent residence of the child, because school districts are not 
created within relation to kindergartens. The child can also be admitted during 
the school year. Kindergartens provide pre-primary education through a school 
education program, within the framework of whole day or half-day education 
and training. The legal status of the kindergarten is determined by its founder. 
Kindergarten without legal personality is generally present as the part of a 
municipal office or other school. Kindergartens can be set up either as a separate 
school or as part of a primary school with a kindergarten, or as an organizational 
unit of a linked school. 
 
2. Results 
The number of children aged 3-5 years in the period 1996-2017 in the Slovak 
Republic showed a fluctuating trend (picture 1). In the years 1996-2006, the 
number of these children decreased each year. Since 2006 it is possible to 
monitor the annually slightly increase of the number of these children. The 
change occurred in 2015, when the number of children in this age category fell 
again. This fluctuating trend is related, on the one hand, with socio-economic 
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conditions and, on the other hand, with the lifestyle of young people who prefer 
career and travel before setting up a family. Compared to 1996 and 2017, the 
number of children in the age group of 3-5 years decreased by 24.06%. 

Picture 1 Development of the population aged 3-5 years in the regions of 
Slovak Republic in years 1996-2017 

Source: Statistical Office of the Slovak Republic, own processing 
 

Within individual regions, the highest number of children aged 3-5 is in 
Prešov region and Košice region (picture 1). In these two regions 32.58% of the 
total number of children aged 3-5 years lives there. During the analyzed period, 
in all regions, compared to 1996 and 2017, the number of children in this age 
category decreased with the exception of the Bratislava region. This 
development is influenced by the increased migration especially of young 
people from other regions of the Slovak Republic to Bratislava and the 
surrounding area due to higher job opportunities and related economic 
development. 

Slovak Republic is considered to be a rural countryside. In the past there 
was a trend that more people lived in rural areas than in towns. Later, there has 
been a significant population redeployment in favour of cities, but nowadays, 
due to the higher cost of living compared to the countryside, people are coming 
back on the countryside again. In terms of the number of children aged 3-5 years, 
in 1996, more than 125 ths. children lived in the cities, it represented 56.23% of 
the total number of children in this age group (picture 2). During the following 
period, however, the number of these children decreased in the cities. In 2006 
lived in the cities 77 ths. children aged 3-5 years, compared with 1996 it 
presented a decrease of 38.58%. Even in rural areas, the number of children aged 
3-5 years was reduced, but not at the same intensity as in the towns (97 ths. 
children lived in rural areas in 1996, 75 ths. children lived in rural areas in 2006, 
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it present 22,34% decrease). Since 2007, the number of children aged 3-5 years 
have risen in the cities every year. Changes have only occurred in 2015 when 
we are seeing decline of he number of children aged 3-5 years. A similar trend 
is also observed in rural areas. In 2017, there is no significant difference between 
the number of children aged 3-5 years in the rural areas and in the towns (rural 
areas - 83 thousand, cities - 85 thousand). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 2: Development of the population aged 3-5 years  
in the cities and rural area of Slovak Republic in years 1996-2017 
Source: Statistical Office of the Slovak Republic, own processing 

 
The prognosis of the number of children aged 3-5 years suggest that 

their number will increase until 2021 (table 1). In 2021, compared with 2017, 
an expected increase is 7 663 children, which represents a 4.5% increase of the 
number of children aged 3-5 years. From 2022, is assumed a slight decrease of 
the number of children aged 3-5 years. Compared to 2017 and 2025, the number 
of children aged 3-5 years are expected to fall by 5 005 children, it present a 
decrease of 2.95%. 
 
Table 1 Prognosis of population development of the number of children aged 

3-5 years in Slovak Republic 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Number of 
children aged 
3-5 years 

169 783 170 408 173 635 176 812 177 446 175 000 171 180 168 004 164 778 

Source: Herich, J., Kováč, M. 2018. Development tendencies of indicators of 
kindergartens, elementary and secondary schools (trend analysis 2000-
2017), own processing 

 
The total number of kindergartens, irrespective of the founder, has 

dropped slightly between 1996 and 2012. Compared to 1996 and 2012, the 
decrease was 14.19%. The situation changed in 2013, when the total number of 
kindergartens started to increase annually. However, compared to the years 1996 
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to 2017, we are seeing a decrease of the number of kindergartens by 350, which 
is a 10.5% decrease (picture 3). Kindergartens which establish municipalities 
make 99.34% of the total number of kindergartens. The remaining percentages 
are private and church kindergartens. For many municipalities, especially with 
a low number of inhabitants, it is financially difficult to operate kindergartens. 
Therefore, some of them reduced the number of their kindergartens, respectively 
to cancel them, when the number of children began to fall. This is confirmed by 
the development of the number of kindergartens which establish municipalities 
in the period from 1996 to 2014. The number of these facilities has decreased 
each year. We are seeing a slight increase of the number of these facilities since 
2015. Compared to 1996 and 2017, the number of kindergartens which establish 
municipalities fell by 570, it present 17.2% decrease. 

Picture 3 Development of the number of kindergartens in regions  
of Slovak Republic in years 1996-2017 

Source: Statistical Office of the Slovak Republic, own processing 
 

As most of the children aged 3-5 years are in Košice and Prešov region, 
in these regions is also highest number of kindergartens. During the analysed 
period there were only minimal annually changes of the number of 
kindergartens in each region. Overall, however, in comparison with 1996 and 
2017, there were a decrease of number of these facilities on average of 50 
kindergartens in all regions. 

The prognosis of the development of the total number of kindergartens 
shows that, despite the expected increase of the number of children aged 3-5 
years, the number of kindergartens will have a decreasing trend (table 2). This 
situation is probably due to the fact, that even in the present time, kindergartens 
try to solve the situation with the lack of places in kindergartens rather to extend 
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the existing kindergartens by another classes other than opening new 
kindergartens. 
 
Table 2 Prognosis of number of kindergartens in Slovak Republic 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Number of 
kindergartens 2 984 2 919 2 902 2 881 2 854 2 818 2 774 2 725 2 675 

Source: Herich, J., Kováč, M. 2018. Development tendencies of indicators of 
kindergartens, elementary and secondary schools (trend analysis 2000-
2017), own processing 

 
The analysis shows that 99.4% of the total number of children aged 3-5 years 
are attending kindergartens establishment by the municipalities. The 
development of the number of kindergartens in individual regions during the 
analyzed period showed a fluctuating trend. The number of kindergartens in 
individual regions is closely linked not only with the number of inhabitants in 
the area but also with the settlement structure and size of municipalities in the 
region. This is also confirmed by the fact that most municipal kindergartens are 
located in the Prešov region (the biggest number of municipalities), the 
Bratislava region (the developed region) and the Žilina region (picture 4). 
Compared to 1996 and 2017, the number of kindergartens increased in the 
Bratislava (increase is 5.46%), Trnava (2.40%) and Žilina region (0.15%) due 
to the economic development and job opportunities of these regions, which 
especially attract for young people. 

Picture 4 Development of the number of children in the municipal 
kindergartens in regions of Slovak Republic in years 1996-2017 

Source: Statistical Office of the Slovak Republic, own processing 
 

The growing number of children aged 3-5 years, as well as the migration 
of the population within Slovak Republic, are makes that the number of children 
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make 99.34% of the total number of kindergartens. The remaining percentages 
are private and church kindergartens. For many municipalities, especially with 
a low number of inhabitants, it is financially difficult to operate kindergartens. 
Therefore, some of them reduced the number of their kindergartens, respectively 
to cancel them, when the number of children began to fall. This is confirmed by 
the development of the number of kindergartens which establish municipalities 
in the period from 1996 to 2014. The number of these facilities has decreased 
each year. We are seeing a slight increase of the number of these facilities since 
2015. Compared to 1996 and 2017, the number of kindergartens which establish 
municipalities fell by 570, it present 17.2% decrease. 

Picture 3 Development of the number of kindergartens in regions  
of Slovak Republic in years 1996-2017 

Source: Statistical Office of the Slovak Republic, own processing 
 

As most of the children aged 3-5 years are in Košice and Prešov region, 
in these regions is also highest number of kindergartens. During the analysed 
period there were only minimal annually changes of the number of 
kindergartens in each region. Overall, however, in comparison with 1996 and 
2017, there were a decrease of number of these facilities on average of 50 
kindergartens in all regions. 

The prognosis of the development of the total number of kindergartens 
shows that, despite the expected increase of the number of children aged 3-5 
years, the number of kindergartens will have a decreasing trend (table 2). This 
situation is probably due to the fact, that even in the present time, kindergartens 
try to solve the situation with the lack of places in kindergartens rather to extend 
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the existing kindergartens by another classes other than opening new 
kindergartens. 
 
Table 2 Prognosis of number of kindergartens in Slovak Republic 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Number of 
kindergartens 2 984 2 919 2 902 2 881 2 854 2 818 2 774 2 725 2 675 

Source: Herich, J., Kováč, M. 2018. Development tendencies of indicators of 
kindergartens, elementary and secondary schools (trend analysis 2000-
2017), own processing 

 
The analysis shows that 99.4% of the total number of children aged 3-5 years 
are attending kindergartens establishment by the municipalities. The 
development of the number of kindergartens in individual regions during the 
analyzed period showed a fluctuating trend. The number of kindergartens in 
individual regions is closely linked not only with the number of inhabitants in 
the area but also with the settlement structure and size of municipalities in the 
region. This is also confirmed by the fact that most municipal kindergartens are 
located in the Prešov region (the biggest number of municipalities), the 
Bratislava region (the developed region) and the Žilina region (picture 4). 
Compared to 1996 and 2017, the number of kindergartens increased in the 
Bratislava (increase is 5.46%), Trnava (2.40%) and Žilina region (0.15%) due 
to the economic development and job opportunities of these regions, which 
especially attract for young people. 

Picture 4 Development of the number of children in the municipal 
kindergartens in regions of Slovak Republic in years 1996-2017 

Source: Statistical Office of the Slovak Republic, own processing 
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who do not get into the kindergarten is increasing. The legislative say, that 
kindergartens to must preferably receive the children aged 5 years who have a 
year before compulsory school attendance. From 2010 until 2016, the number 
of children who do not got into kindergartens had increased annually. The 
increase of the number of non – equipping applications in 2016 compared to 
2010 was almost twofold (table 3). The total number of non – equipping 
applications in 2017 compared to 2000 was almost threefold. 
 
Table 3 Number of non - equipping applications for admission to kindergartens 

in Slovak Republic 
 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Number of  
non – equipping 
applications 

4 184 1 470 6 042 8 144 9 682 11 444 13 482 12 486 12 328 

Source: Herich, J., Kováč, M. 2018. Development tendencies of indicators of 
kindergartens, elementary and secondary schools (trend analysis 2000-
2017), own processing 

 
The overall development of the number of teachers in municipal 

kindergartens in the period 1996-2017 showed a fluctuating trend. The most 
significant fall of the number of teachers is recorded in 2007. Compared to 1996 
with 2007, this decrease present 16.39%. Since 2008 we see an annually 
increasing of the number of teachers in municipal kindergartens. The 
development of the number of teachers in municipal kindergartens are copying 
the development of the number of municipal kindergartens. The decrease of the 
number of teachers in municipal kindergartens comparison with 1996 and 2017 
we see in Nitra region, Banská Bystrica region. Prešov region and Košice 
region. 

Picture 5 Development of the number of teachers in the municipal 
kindergartens in regions of Slovak Republic in years 1996-2017 
Source: Statistical Office of the Slovak Republic, own processing 
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Conclusion 
The role of local self-government has very important place in pre - 

primary education. The analysis revealed that 99% of kindergartens establish by 
municipalities. Although municipalities have considerable problems with the 
operation of these facilities particularly in the area of financing, they are mostly 
trying to keep and operate these facilities in the municipality. Especially for 
smaller municipalities, this is one of the possibilities how to attract the young 
families into municipality. In the current time, kindergartens are registering a 
rise of the number of children, so many municipalities have to solve the problem 
how to situate all children to their kindergartens. They approach for various 
measures, but the most widely used measure is that their   kindergartens to prefer 
the children who have permanent residence in their municipality, respectively 
at least one of the parents have permanently residence in the municipality. 
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Dlh a zadlženosť ako determinanty udržateľného 
rozvoja miestnej samosprávy na Slovensku 
 
Debt and indebtedness as determinants of the 
sustainable development of local self-government 
in Slovakia 
 
Lukáš Cíbik  
 
Abstract 
The paper deals with the analysis of debt development and indebtedness rates of Slovak 
cities. The aim of the article is to identify the development of two indicators during the 
years 2012-2016. The debt and indebtedness rate of selected local governments is an 
important indicator in assessing the sustainability of further development of towns and 
municipalities in Slovakia. The research sample consists of all the cities of the four 
regional self-governments, which opens the way for comparing regional disparities. The 
contribution of our contribution is the tracking of two indicators - the amount of debt in 
euro and the rate of indebtedness in percent. We assume that only rational debt 
management and responsible management of return sources of financing is the path to 
sustainable development of the whole local self-government in Slovakia. For this reason, 
the research and analysis of both indicators is very important and, thanks to the many 
years of development trend, we can determine how sustainable the development is.  
 
Key words: debt and indebtedness, local self-government, Slovakia 
 
Úvod 

Možnosť územných samospráv zadlžovať sa je jedným z pilierov 
fiškálnej decentralizácie. Zadlženosť územnej samosprávy je v európskych 
krajinách sledovaná z dôvodu celkového zadlženia verejných rozpočtov a 
dodržovaniu Maastrichtských kritérií. Negatívny vývoj a nesprávne 
hospodárenie územnej samosprávy sa môže negatívne prejaviť na dodržiavaní 
stanoveného podielu verejného dlhu k HDP. Pragmatickejší dôvod sledovania 
vývoja dlhu územnej samosprávy uvádza Hrabalová (2004). Podľa tejto autorky 
je hlavným dôvodom kontroly snaha zabrániť nadmernému zadlžovaniu 
konkrétnych regionálnych a lokálnych samosprávnych jednotiek. 

Hlavnou výhodou využitia úveru oproti ostatným formám financovania 
je rýchlosť s akou sa následne dá investícia realizovať, a s tým súvisí aj 
rýchlejšia návratnosť a vyšší úžitok z využívania investície (napr. úspory 
bežných výdavkov). Financovanie na dlh zvyšuje alokačnú efektívnosť, pretože 
z dlhu sa financuje len to, čo je skutočne treba (Maaytová a kol. 2015), pretože 
pri projektoch financovaných dotáciami je často hlavným motívom ich 
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realizácie samotné pridelenie dotácie a nie faktická potreba. Ak sú regionálne a 
lokálne samosprávy zodpovedné za rozvoj infraštruktúry a investície na svojom 
území, potom je pre ich vlády možnosť využiť cudzie zdroje veľmi dôležitá 
(Cíbik, 2014). Prebytky bežného hospodárenia a prípadné investičné dotácie od 
ústrednej vlády nemusia v danom okamihu stačiť na financovanie väčších 
dlhodobých projektov. Pokiaľ chce nižšia samosprávna úroveň financovať 
väčšie rozvojové a infraštruktúrne projekty má na to viaceré možnosti (Brix, 
Švikruha, 2017). Prvou je klasické akumulovanie prebytkov z bežného 
hospodárenia, investovanie voľných prostriedkov, požiadať vyššiu vládnu 
úroveň o dotáciu, získať potrebné prostriedky z predaja majetku a poslednou 
možnosťou je sa zadlžiť a zamerať sa na návratné zdroje financovania. 

Nesprávna úverová politika nižších vládnych úrovní môže mať pomerne 
destabilizujúci účinok v celoštátnom meradle, pokiaľ nie sú nastavené prísne 
limity deficitov regionálnych a lokálnych vlád. Preto je nutné, aby boli prijaté 
opatrenia a limity deficitov samosprávnych vlád (Cseh Papp a kol., 2018). 
Rastúci dlh nižších vládnych úrovní môže negatívne ovplyvňovať 
makroekonomickú výkonnosť a dokonca medzigeneračnú spravodlivosť aj z 
dlhodobého hľadiska. Provazníková (2004) v tejto súvislosti konštatuje, že 
zvyšovanie deficitu územnej samosprávy vedie k nárastu dlhu centrálnej vlády, 
a to zaťažuje budúcich daňových poplatníkov, ktorí o zadlžovaní nerozhodovali 
prostredníctvom volieb. Pri zohľadnení medzigeneračnej spravodlivosti by sa 
mal základný regulačný prístup k pôžičkám územnej samosprávy zakladať na 
ich schopnosti splatiť dlh v priebehu času. 

 
1. Dlh a zadlženosť slovenských miest 

Priznanie územnej samospráve možnosť financovať časť svojich 
výdavkov prostredníctvom návratných zdrojov financovania, sa v našej 
legislatíve zakotvilo v roku 2004, prijatím zákona č. 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. Aplikácia fiškálnej decentralizácie 
a stanovenie základných princípov (legislatívnych, ekonomických) znamenala 
pre slovenské mestá a obce možnosť využívať návratné zdroje financovania. V 
predmetnom zákone sa tiež nachádza definícia toho, čo sa považuje za návratné 
zdroje financovania. Sú to „prostriedky rozpočtu obce z prijatých úverov, 
pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zo zmeniek a z komunálnych 
obligácií vydaných obcou“ (zákon č. 583/2004, § 2). 

Mestá majú relatívne voľné ruky pri využívaní nových návratných 
zdrojov financovania. Obmedzené sú len „dlhovou brzdou“, ktorá stanovuje 
maximálnu možnú sumu dlhu a tiež opatrenia na zníženie nadmernej výšky 
zadlženia miest. V prípade, ak celkový dlh (zadlženosť) mesta presiahne 50% 
bežných príjmov predchádzajúceho roka, musí dané mesto prijať opatrenia na 
zníženie celkovej sumy dlhu. Tieto opatrenia závisia od celkovej zadlženosti 
mesta a sú detailnejšie rozpísané v tabuľke 1. 
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regional self-governments, which opens the way for comparing regional disparities. The 
contribution of our contribution is the tracking of two indicators - the amount of debt in 
euro and the rate of indebtedness in percent. We assume that only rational debt 
management and responsible management of return sources of financing is the path to 
sustainable development of the whole local self-government in Slovakia. For this reason, 
the research and analysis of both indicators is very important and, thanks to the many 
years of development trend, we can determine how sustainable the development is.  
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Úvod 

Možnosť územných samospráv zadlžovať sa je jedným z pilierov 
fiškálnej decentralizácie. Zadlženosť územnej samosprávy je v európskych 
krajinách sledovaná z dôvodu celkového zadlženia verejných rozpočtov a 
dodržovaniu Maastrichtských kritérií. Negatívny vývoj a nesprávne 
hospodárenie územnej samosprávy sa môže negatívne prejaviť na dodržiavaní 
stanoveného podielu verejného dlhu k HDP. Pragmatickejší dôvod sledovania 
vývoja dlhu územnej samosprávy uvádza Hrabalová (2004). Podľa tejto autorky 
je hlavným dôvodom kontroly snaha zabrániť nadmernému zadlžovaniu 
konkrétnych regionálnych a lokálnych samosprávnych jednotiek. 

Hlavnou výhodou využitia úveru oproti ostatným formám financovania 
je rýchlosť s akou sa následne dá investícia realizovať, a s tým súvisí aj 
rýchlejšia návratnosť a vyšší úžitok z využívania investície (napr. úspory 
bežných výdavkov). Financovanie na dlh zvyšuje alokačnú efektívnosť, pretože 
z dlhu sa financuje len to, čo je skutočne treba (Maaytová a kol. 2015), pretože 
pri projektoch financovaných dotáciami je často hlavným motívom ich 
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realizácie samotné pridelenie dotácie a nie faktická potreba. Ak sú regionálne a 
lokálne samosprávy zodpovedné za rozvoj infraštruktúry a investície na svojom 
území, potom je pre ich vlády možnosť využiť cudzie zdroje veľmi dôležitá 
(Cíbik, 2014). Prebytky bežného hospodárenia a prípadné investičné dotácie od 
ústrednej vlády nemusia v danom okamihu stačiť na financovanie väčších 
dlhodobých projektov. Pokiaľ chce nižšia samosprávna úroveň financovať 
väčšie rozvojové a infraštruktúrne projekty má na to viaceré možnosti (Brix, 
Švikruha, 2017). Prvou je klasické akumulovanie prebytkov z bežného 
hospodárenia, investovanie voľných prostriedkov, požiadať vyššiu vládnu 
úroveň o dotáciu, získať potrebné prostriedky z predaja majetku a poslednou 
možnosťou je sa zadlžiť a zamerať sa na návratné zdroje financovania. 

Nesprávna úverová politika nižších vládnych úrovní môže mať pomerne 
destabilizujúci účinok v celoštátnom meradle, pokiaľ nie sú nastavené prísne 
limity deficitov regionálnych a lokálnych vlád. Preto je nutné, aby boli prijaté 
opatrenia a limity deficitov samosprávnych vlád (Cseh Papp a kol., 2018). 
Rastúci dlh nižších vládnych úrovní môže negatívne ovplyvňovať 
makroekonomickú výkonnosť a dokonca medzigeneračnú spravodlivosť aj z 
dlhodobého hľadiska. Provazníková (2004) v tejto súvislosti konštatuje, že 
zvyšovanie deficitu územnej samosprávy vedie k nárastu dlhu centrálnej vlády, 
a to zaťažuje budúcich daňových poplatníkov, ktorí o zadlžovaní nerozhodovali 
prostredníctvom volieb. Pri zohľadnení medzigeneračnej spravodlivosti by sa 
mal základný regulačný prístup k pôžičkám územnej samosprávy zakladať na 
ich schopnosti splatiť dlh v priebehu času. 

 
1. Dlh a zadlženosť slovenských miest 

Priznanie územnej samospráve možnosť financovať časť svojich 
výdavkov prostredníctvom návratných zdrojov financovania, sa v našej 
legislatíve zakotvilo v roku 2004, prijatím zákona č. 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. Aplikácia fiškálnej decentralizácie 
a stanovenie základných princípov (legislatívnych, ekonomických) znamenala 
pre slovenské mestá a obce možnosť využívať návratné zdroje financovania. V 
predmetnom zákone sa tiež nachádza definícia toho, čo sa považuje za návratné 
zdroje financovania. Sú to „prostriedky rozpočtu obce z prijatých úverov, 
pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zo zmeniek a z komunálnych 
obligácií vydaných obcou“ (zákon č. 583/2004, § 2). 

Mestá majú relatívne voľné ruky pri využívaní nových návratných 
zdrojov financovania. Obmedzené sú len „dlhovou brzdou“, ktorá stanovuje 
maximálnu možnú sumu dlhu a tiež opatrenia na zníženie nadmernej výšky 
zadlženia miest. V prípade, ak celkový dlh (zadlženosť) mesta presiahne 50% 
bežných príjmov predchádzajúceho roka, musí dané mesto prijať opatrenia na 
zníženie celkovej sumy dlhu. Tieto opatrenia závisia od celkovej zadlženosti 
mesta a sú detailnejšie rozpísané v tabuľke 1. 
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Tabuľka 1 Dlhová brzda v podmienkach slovenských miest 
Stupeň 
dlhu 

(zadlženia) 

Výška 
celkového 
dlhu (%) 

Opatrenia 

1. 50 –57,99 %  

 Primátor musí do 15 dní od zistenia uvedených 
skutočností vypracovať a predložiť mestskému 
zastupiteľstvu informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú 
sumu dlhu, spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie. 

 Mestskému zastupiteľstvo prerokuje informáciu 
primátora do 15 dní odo dňa jej predloženia. 

 V lehote do siedmich dní od predloženia informácie 
mestskému je povinný primátor mesta túto skutočnosť 
písomne oznámiť ministerstvu financií SR 

2 58 –59,99 % 

 Realizujú sa všetky opatrenia pre 1. stupeň dlhu. 
 Mesto je povinné do konca rozpočtového roka 

vykonať také zmeny rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho 
vyrovnanosť a schváliť na nasledujúci rozpočtový rok 
iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet. 

 Schodok rozpočtu mesta môže vzniknúť len z dôvodu 
použitia účelovo určených prostriedkov poskytnutých 
zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo 
na základe osobitného predpisu. 

3 Nad 60 % 

 Realizujú sa všetky opatrenia pre 1. a 2. stupeň dlhu. 
 Mesto je povinné zaplatiť pokutu, ktorú ukladá 

Ministerstvo financií SR, a to vo výške 5 % z rozdielu 
medzi celkovou sumou dlhu a 60 % skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 
roka. 

 Ak sa medziročne podiel dlhu mesta na skutočných 
bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového 
roka zvýši, pokuta za prekročenie dlhu sa uloží vo 
výške 5 % z tohto medziročného zvýšenia. 

Zdroj: spracované autorom na základe zákona č. 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. 

 
V nadväznosti na to sú v § 17 určené pravidlá používania návratných 

zdrojov financovania. Mesto alebo obec môžu prostriedky z návratných 
finančných zdrojov využiť len na úhradu kapitálových výdavkov alebo na 
vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. 
Mestá môžu používať návratné zdroje financovania, len ak to z dlhodobého 
hľadiska nenaruší vyrovnanosť ich rozpočtu v nasledujúcich rokoch. Veľmi 
dôležitým bodom pre dlhové financovanie miest je skutočnosť, že mestá môžu 
na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len po splnení 
dvoch podmienok. Prvou je ak celková suma dlhu obce neprekročí 60 % 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Druhou podmienkou je 
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prípad, keď suma splátok návratných zdrojov financovania neprekročí v 
príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka. 

Celkovú sumu dlhu mesta tvorí súhrn záväzkov vyplývajúcich zo 
splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných 
dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov mesta. Do celkovej sumy dlhu 
sa nezapočítavajú pôžičky pre mestá zo štátnych fondov (audiovizuálny, rozvoja 
bývania, environmentálneho, na podporu umenia,) a záväzky z návratných 
zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov a 
iných projektov na základe medzinárodných zmlúv. 

 
2. Metodika práce  
 Pre analýzu a kvantifikáciu dlhu a zadlženosti jednotiek miestnej 
územnej samosprávy sme si vybrali vzorku 67 slovenských miest zo štyroch 
samosprávnych krajov (Bratislavský, Banskobystrický, Košický a Žilinský). 
Tento počet predstavuje takmer polovicu všetkých slovenských miest. Údaje 
o dlhu mesta a zadlženosti sme čerpali zo záverečných účtov jednotlivých miest 
a pritom sme sa zamerali na obdobie rokov 2012-2016. Celkovo sme tak 
sledovali využívanie návratných zdrojov financovania počas piatich rokov po 
sebe. 

Uskutočnením zásahov do finančného systému miest viažucich sa na 
fiškálnu decentralizáciu, sa posilnili možnosti slovenských miest sa zadlžovať 
– využívať návratné zdroje financovania. Zákon č. 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy definuje a vymedzuje spôsoby získavania a 
využívania návratných zdrojov v prípade miest. Mestá môžu návratné zdroje 
využiť len na úhradu kapitálových výdavkov a na vyrovnanie časového 
nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. V prípade miest sa do 
celkovej sumy dlhu započítavajú návratné zdroje financovania ako splácanie 
istín návratných zdrojov financovania, záväzky z investičných dodávateľských 
úverov a ručiteľské záväzky mesta. Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú 
pôžičky pre mestá zo štátnych fondov (audiovizuálny, rozvoja bývania, 
environmentálneho, na podporu umenia) a záväzky z návratných zdrojov 
financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov a iných 
projektov na základe medzinárodných zmlúv.    

Dlh mesta predstavuje výška návratných zdrojov financovania. Pri 
definovaní a konkrétnom vymedzení jednotlivých oblastí, ktoré sa započítavajú 
do dlhu mesta sme vychádzali zo zákona č. 283/2004 o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy. Pre potreby nášho príspevku rozumieme pod dlhom mesta 
súčet záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov 
financovania, záväzkov investičných dodávateľských úverov a ručiteľských 
záväzkov mesta. Táto definícia v seba obsahuje všetky splátky istín a záväzkov 
mesta. Následne však zákon v § 17 obsahuje všetky záväzky miest, ktoré sa do 
dlhu mesta nezarátavajú. Ide o „záväzky z pôžičky poskytnutej z 
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Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania na obstaranie obecných nájomných bytov, záväzky z úveru 
poskytnutého z Environmentálneho fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z 
Fondu na podporu umenia a záväzky z návratných zdrojov financovania 
prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov 
Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do 
cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe 
medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou 
republikou a inými štátmi“ (zákon č. 283/2004 o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy). V skratke by sme teda mohli tvrdiť, že do dlhu mesta sa 
zarátava suma komerčných bankových úverov, investičné dodávateľské úvery a 
leasingy.  

Druhým sledovaným ukazovateľom je miera zadlženia, ktorú sledujeme 
v prípade všetkých skúmaných miest. Miera zadlženia mesta predstavuje 
percentuálne zaťaženie bežných príjmov z predchádzajúceho roka výškou 
tohtoročného dlhu. Vypočítava sa na základe zákonom stanoveného postupu, 
kde predstavuje pomer výšky dlhu a výšky bežných príjmov v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku.  

Potrebné informácie sme čerpali zo záverečných účtov sledovaných 
miest v konkrétnych rokov, kde sa okrem iného uvádza tiež výška bankových 
úverov a výpomocí v €, resp. v niektorých prípadoch sa výške dlhu a jeho správe 
venuje samostatná časť záverečného účtu. Tieto údaje o absolútnej výške dlhu 
pre dané mesto boli následne prevedené do relatívnej podoby, aby sme mohli 
vyjadriť mieru zadlženia. Miera zadlženia predstavuje relatívnu hodnotu dlhu a 
zistili sme ju prostredníctvom dosadenia premenných do nasledujúceho vzorca, 
ktorý vyplýva zo zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy : 
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Legenda: pre výpočet miery zadlženia sa v menovateli uvádzajú hodnoty v 
danom roku a v čitateli výška bežných príjmov v minulom roku.  

 
Miera zadlženia vyjadruje to, aký percentuálny podiel na bežných 

príjmov mesta tvoria návratné zdroje financovania (bankové úvery a výpomoci). 
Čím vyššiu hodnotu dosahuje miera zadlženia mesta, tým väčšiu výšku tvoria 
prostriedky z návratných zdrojov financovania v rozpočte mesta. V takomto 
prípade sa zvyšuje celková suma dlhu. 

Po tom, čo zistíme výšku dlhu (absolútna hodnota v €)  a mieru 
zadlženia (relatívna hodnota v %) každého zo skúmaných miest v rokoch 2012 
– 2016, môžeme pristúpiť k výpočtu priemernej hodnoty oboch ukazovateľov 
za celú vzorku miest.  

   

Trvalo udržateľný rozvoj miest a obcí

245

3. Výsledky práce a diskusia
Prvou sledovanou veličinou je výška dlhu, ktorá vyjadruje koľko 

finančných prostriedkov čerpalo dané mesto, skupina miest alebo v našom 
prípade výskumná vzorka zložená zo 67  miest z návratných zdrojov
financovania. Tento údaj je v príspevku uvádzaný v absolútnej podobe a 
vyjadrený v miliónoch €. Druhým ukazovateľom čerpania návratných zdrojov 
financií vybranými mestami počas piatich rokov výskumu bola miera zadlženia. 
Miera zadlženia vyjadruje podiel hodnoty návratných zdrojov financovania 
miest v danom roku (očistenej o hodnotu pôžičiek zo štátnych fondov a 
návratných zdrojov pre zabezpečenie prefinancovania eurofondov) a výšky 
bežných príjmov mesta v predchádzajúcom rozpočtovom období. Mieru 
zadlženia uvádzame v percentách. Výsledné absolútnu (dlh) aj relatívne 
(zadlženosť) hodnoty sumarizuje tabuľka 2 a graficky sú znázornené v grafe 1.

Tabuľka 2 Dlh a zadlženosť slovenských miest (67) v rokoch 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016

Dlh (mil.€) 287,1 285,2 281,9 315,6 290,7
Zadlženosť (%) 21,2 19,7 19,0 19,1 15,8

Zdroj: výpočet autora

Graf 1 Dlh a zadlženosť miest v rokoch 2012-2016
Zdroj: výpočet autora

Od začiatku nášho výskumu v roku 2012 do roku 2014 má dlh 
sledovaných 67 slovenských miest klesajúcu tendenciu. V tomto období klesá 
dlh miest každoročne o 2 až 3,3 mil. €. Výrazný zlom nastáva v roku 2015, kedy 
vzrástol dlh sledovaných miest o 33,7 mil. €. Súčasne výška dlhu v tomto roku 
je najvyššia počas sledovaného obdobia. Pre posledný sledovaný rok (2016) je 
charakteristický medziročný pokles výšky dlhu skúmaných miest o takmer 25 
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percentuálne zaťaženie bežných príjmov z predchádzajúceho roka výškou 
tohtoročného dlhu. Vypočítava sa na základe zákonom stanoveného postupu, 
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mil. €. Od začiatku pozorovania v roku 2012 do jeho konca v roku 2016, 
môžeme konštatovať, že celkový dlh miest vzrástol. 

Zadlženosť sledovaných miest vykazuje obdobné vývojové tendencie 
ako vývoj dlhu miest. Od roku 2012 do roku 2014 klesá zadlženosť, v roku 2015 
mierne vzrastie a následne znova zadlženosť poklesla. Na rozdiel od vývoja 
dlhu, tak od začiatku sledovaného obdobia do roku 2016, zadlženosť miest 
klesla. Dynamiku týchto zmien zachytáva graf 2. V tomto grafe sú znázornené 
zmeny hodnôt oboch premenných (dlh a zadlženosť) k ich hodnotám v roku 
2012. Komparáciou následne môžeme jasne vidieť ich vývoj v porovnaní 
s prvým rokom nášho výskumu 
 

 
Graf 2 Dynamika vývoja dlhu a zadlženosti miest 

Zdroj: výpočet autora 
 
Priemerná miera zadlženosti za celý segment skúmaných miest v 

porovnaní s rokom 2012 vykazuje dlhodobý pokles. Pri komparácii údajov za 
jednotlivé roky, môžeme konštatovať, že v každom nasledujúcom roku po roku 
2012 bola miera zadlženosti nižšia ako na začiatku merania (2012). V roku 2016 
dokonca poklesla o viac ako štvrtinu v porovnaní s počiatočnou hodnotou v roku 
2012.  

Výšku dlhu všetkých 67 sledovaných miest mala pri komparácii s 
počiatočnou hodnotou (rok 2012) do roku 2014 klesajúcu tendenciu. V roku 
2015 sme však zaznamenali výrazný medziročný nárast  výšky dlhu (o viac ako 
15%), čo sa pri porovnaní s počiatočnou výšku dlhu v roku 2012 prejavilo ako 
nárast o takmer 11%. V poslednom roku sme pozorovali opätovný pokles výšky 
dlhu, no pri komparácii s počiatočnou hodnotou je tá z posledného roku 
pozorovania stále o 6,2% vyššia ako hodnota z roku 2012. 

Na prvý pohľad je zaujímavá situácia, ktorá nastala v roku 2015. Síce 
sa výrazne zvýšila výška dlhu skúmaných miest no na mieru zadlženosti to malo 
len minimálny dopad.  Medziročne stúpla výška dlhu o 15,5% a v rovnakom 
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období sa priemerná miera zadlženosti zvýšila len o 0,1%. Vysvetlenie môžeme 
nájsť v spôsobe výpočtu miery zadlženia, ktorá sa vypočíta ako podiel výšky 
dlhu a výšky bežných príjmov v minulom rozpočtovom období (roku). Pokiaľ 
sa teda zvýšila výška dlhu a súčasne sme zaznamenali podobný percentuálny 
prírastok bežných príjmov v minulom roku, relatívny ukazovateľ akým je aj 
miera zadlženia, by tieto nárasty odfiltroval.  

Otázkou zostáva prečo v roku 2015 veľmi prudko vzrástla výška dlhu 
skúmaných miest. Jednou z možností je situácia, kedy by niektoré zo 
skúmaných miest v tomto roku začali čerpať prostriedky z návratných zdrojov 
financovania. Túto skutočnosť nemôžeme vylúčiť, ale ako pravdepodobnejší 
dôvod vidíme zmenu legislatívy. Od roku 2015 sa pristúpilo k tomu, že mestá 
do výšky dlhu započítavajú tiež investičné dodávateľské úvery. To s najväčšou 
pravdepodobnosťou jednorazovo zvýšilo dlh sledovaných miest. 

Počas zhromažďovania údajov sme zistili, že do celkovej výšky dlhu 
miest sa započítavajú len niektoré návratné zdroje financovania. Preto 
považujeme za vhodné, aby sa do celkovej výšky dlhu započítavali tiež záväzky 
a úvery zo štátnych fondov. Úvery a záväzky voči štátnym fondom predstavujú 
určitú skrytú časť dlhu, pretože vo výkazníctve miest sa uvádza výška dlhu 
najmä voči bankám. Podľa nášho názoru by sa do celkovej výšky dlhu mala tiež 
automaticky zarátavať aj hodnota dlhu voči štátnym fondom a ostatných 
orgánom štátnej správy. Pokiaľ existujú prekážky k takémuto vykazovaniu 
záväzkov voči štátu a jeho organizáciám, bolo by vhodné v rozpočtoch a 
záverečných účtoch miest uvádzať údaje o „klasickej výške dlhu“ a o dlhu voči 
ostatným subjektom verejnej správy a štátnym fondom. 

Len racionálna správa dlhu a zodpovedný manažment návratných 
zdrojov financovania, je cesta k udržateľnému rozvoju celej lokálnej územnej 
samosprávy na Slovensku. Ako vyplýva z nášho príspevku, môže sa zdať, že 
klesanie zadlženosti miest je pozitívny faktor. Na druhej strane treba brať do 
úvahy spôsob výpočtu zadlženosti, kedy sa môže síce zvyšovať dlh a súčasne aj 
klesať zadlženosť. Pre dlhodobý a zodpovedný rozvoj miest a obcí by bolo tiež 
vhodné uvádzať konečnú výšku dlhu ku všetkým verejným i súkromným 
subjektom. 

 
Záver  

Príspevok mapuje vývoj dvoch dlhových ukazovateľov počas rokov 
2012-2016 v prípade 67 slovenských miest z Bratislavského, Košického, 
Banskobystrického a Žilinského samosprávneho kraja. V sledovanom období 
zachytáva vývojové tendencie dlhu a zadlženosti. Na základe spracovanej 
analýzy a komparácie môžeme konštatovať, že miera zadlženosti od roku 2012 
neustále klesá s výnimkou roku 2015. Za sledované obdobie dosiahla priemerná 
miera zadlženosti 67 skúmaných miest úroveň 18,9%.  Dlh sledovanej skupiny 
miest klesal do roku 2015, kedy zaznamenávame nárast dlhu o 33,7 mil. €. Tento 
skokový nárast dlhu s najväčšou pravdepodobnosťou bol zapríčinený zmenou 
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miest sa započítavajú len niektoré návratné zdroje financovania. Preto 
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Záver  

Príspevok mapuje vývoj dvoch dlhových ukazovateľov počas rokov 
2012-2016 v prípade 67 slovenských miest z Bratislavského, Košického, 
Banskobystrického a Žilinského samosprávneho kraja. V sledovanom období 
zachytáva vývojové tendencie dlhu a zadlženosti. Na základe spracovanej 
analýzy a komparácie môžeme konštatovať, že miera zadlženosti od roku 2012 
neustále klesá s výnimkou roku 2015. Za sledované obdobie dosiahla priemerná 
miera zadlženosti 67 skúmaných miest úroveň 18,9%.  Dlh sledovanej skupiny 
miest klesal do roku 2015, kedy zaznamenávame nárast dlhu o 33,7 mil. €. Tento 
skokový nárast dlhu s najväčšou pravdepodobnosťou bol zapríčinený zmenou 
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legislatívy, kedy sa do dlhu miest započítavajú aj investičné dodávateľské 
úvery. 
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Úvod  

Účtovníctvo je základným zdrojom informácií o ekonomických 
transakciách, ktoré by mali byť vhodným spôsobom  prezentované 
a zrozumiteľné aj pre používateľov iných štátov. V súčasnosti sa čoraz väčšia 
pozornosť venuje environmentálnym problémom a pri snahe o zachovanie 
trvalo udržateľného rozvoja sa zdôrazňuje aj potreba aplikácie 
environmentálneho účtovníctva. Informácie o životnom prostredí z hľadiska 
ekonomických aspektov nadobúdajú na význame a je potrebné ich vedieť 
správne identifikovať, evidovať a následne analyzovať a vyhodnocovať. Mali 
by tvoriť súčasť každého účtovného systému. Príspevok sa orientuje na 
zverejňovanie účtovných informácií a následne poukazuje na nevyhnutnosť a 
možnosti poskytovania účtovných informácií aj environmentálneho charakteru. 
 
1. Význam účtovných informácií 

Účelom finančného účtovníctva je poskytovať informácie o bežných 
výsledkoch hospodárenia a finančnej situácii organizácie pre osoby a inštitúcie, 
ktoré ich potrebujú a súčasne majú právo byť informovaní. Používatelia 
účtovných informácií finančného účtovníctva používajú tieto informácie na 
uspokojovanie svojich, častokrát rozdielnych informačných potrieb. (Šuranová 
a kol. 2004, s. 22). Tieto informácie sú prezentované v účtovnej závierke. 
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Účtovná závierka je účtovný záznam, prostredníctvom ktorého sa dokumentuje 
stav majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov, výnosov, výsledku 
hospodárenia, iných aktív, pasív a ďalších skutočností k dátumu, ku ktorému sa 
účtovná závierka zostavuje. Účtovnú závierku možno tiež charakterizovať ako 
„zhrnutie údajov bežných účtovných zápisov k súvahovému dňu  a ich 
usporiadanie do ročných účtovných výkazov, ktorých forma a obsah sú záväzne 
upravené Ministerstvom financií Slovenskej republiky“. Cieľom účtovnej 
závierky je podávať čo možno najužitočnejšiu informáciu, ktorá bude viesť 
k poskytovaniu verného a pravdivého obrazu o skutočnostiach, ktoré sú 
predmetom účtovníctva. (Šuranová a kol., 2004, s. 21). Užitočnosť vykázanej 
informácie pre používateľov zdôrazňujú aj medzinárodné účtovné štandardy 
a poukazujú na to, že potreby používateľov sú prvoradé (Šuranová a kol., 2004, 
s. 24). Východiskom medzinárodných účtovných štandardov je koncepčný 
rámec. Považujeme ho za ucelený systém konceptov, pravidiel, princípov 
a cieľov a mal by pomôcť používateľom zlepšiť ich chápanie účtovných výkazov 
a zvýšiť dôveru vo finančné vykazovanie. Je nápomocný aj pri interpretácii 
informácii obsiahnutých vo finančných výkazoch. 
 Podľa medzinárodných účtovných štandardov je cieľom účtovnej 
jednotky poskytnúť relevantné informácie, pričom ich obsah a zámer využitia 
má určité odlišnosti v podnikateľskom a verejnom sektore (viď Tab. 1). 
 
Tabuľka 1 Rozdiely v informačnej schopnosti účtovnej závierky 

Podnikateľský sektor 
IAS/IFRS 

Verejný sektor 
IPSAS 

poskytovanie informácií o finančnej 
pozícií, výkonnosti a o zmenách vo 
finančnej pozícii účtovnej jednotky, 
ktoré sú užitočné pre široký okruh 
užívateľov, ktorí prevádzajú: 
- obchodné a ekonomické rozhodnutia, 
- predvídanie budúcich peňažných 
tokov, čo je predovšetkým v záujme 
investorov a veriteľov, 
- analýzu ekonomických zdrojov 
podniku a ich zmien. 

má zabezpečiť databázu relevantných 
informácií potrebných  pre:   
- riadenie verejných financií, 
-potreby prezentácie výsledkov 
hospodárenia našej krajiny, ktoré sú 
zverejňované vo forme Štátneho 
záverečného účtu,  
- alebo vo forme výkazov posielaných do 
Eurostatu a Medzinárodného menového 
fondu. 
 
 

Zdroj: spracované podľa - Kraftová, Guzyová, 2005 
 
1.1 Účtovné informácie verejného sektora a ich zverejňovanie 

Základným predpokladom efektívneho riadenia verejných financií 
v každej krajine je existencia kvalitných ekonomických informácií, ktoré musia 
byť relevantné, dôveryhodné, dostatočne presné, porovnateľné, zrozumiteľné 
a včas poskytnuté. Zdrojom takýchto informácií je účtovníctvo.  
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Účtovníctvo verejného sektora predstavuje ucelenú informačnú sústavu, 
ktorej cieľom je poskytovanie informácií manažmentu, potrebných na 
plánovanie, organizáciu a kontrolu a prípravu a poskytovanie finančných 
výkazov, ktoré sú pripravené v súlade so špecifickými účtovnými štandardmi 
a štandardmi vykazovania pre externých užívateľov. (Štangová a kol., 2014, s. 
11-12). Úlohou účtovníctva verejného sektora je zabezpečenie databázy 
informácií, ktoré sú nevyhnutné pre riadenie verejných financií a pre potreby 
prezentácie výsledkov hospodárenia našej krajiny v rámci Európskej únie. To si 
vyžaduje koncipovanie účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných 
štandardov pre verejný sektor, ktoré boli na Slovensku aplikované v roku 2008. 
Účtovná závierka sa vo verejnej správe koncipuje na troch úrovniach: 

1. Individuálne účtovné závierky za jednotlivé účtovné jednotky, 
2. Konsolidované účtovné závierky na úrovni územnej samosprávy a štátnej 

správy, 
3. Súhrnná účtovná závierka zostavovaná Ministerstvom financií SR.  

Údaje z individuálnych účtovných závierok organizácii verejnej správy 
sa poskytujú elektronicky Ministerstvu financií SR. Každá účtovná závierka sa 
vkladá do registra účtovných závierok, ktorý je  informačným systémom 
verejnej správy. Register je zriadený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. Lehota uloženia pre individuálne účtovné 
závierky je do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
ak osobitný predpis neustanovuje inak a pre konsolidované účtovné závierky 
platí lehota do jedného roka po skončení účtovného obdobia. Zverejnené 
dokumenty, ktoré sa ukladajú v registri a sú súčasne obsahom zbierky listín 
obchodného registra,  zasiela správca registra priebežne v lehote 30 
kalendárnych dní odo  dňa zverejnenia v registri, spolu s údajom o dátume ich 
uloženia v registri, do zbierky listín obchodného registra. (Zverejňovanie 
účtovných závierok, výročných správ a správ audítora po 1. 1. 2014).  
Na základe informácií z individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok  
organizácií verejnej správy koncipuje Ministerstvo financií súhrnnú účtovnú 
závierku verejnej správy. Podľa paragrafu 19, ods. 1, Zákona o účtovníctve 
majú vybrané účtovné jednotky do jedného roka po skončení účtovného obdobia 
povinnosť dávať overovať individuálnu účtovnú závierku auditorom. Účtovná 
jednotka, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, má aj 
povinnosť nechať ju overiť audítorom (§ 22 ods. 13 zákona o účtovníctve). Ak 
sa účtovná závierka stane predmetom overenia audítorom, audítor účtovnú 
jednotku preskúma, aby mohol v správe audítora vyjadriť svoj názor na účtovnú 
závierku a na finančnú situáciu účtovnej jednotky. Účtovné jednotky, ktoré 
majú povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorom, musia vyhotovovať 
aj výročnú správu (Šlosárová a kol., 2006, s.45-46). Tak ako účtovná závierka, 
aj správa audítora a výročná správa musí byť uložená do registra účtovných 
závierok.  
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upravené Ministerstvom financií Slovenskej republiky“. Cieľom účtovnej 
závierky je podávať čo možno najužitočnejšiu informáciu, ktorá bude viesť 
k poskytovaniu verného a pravdivého obrazu o skutočnostiach, ktoré sú 
predmetom účtovníctva. (Šuranová a kol., 2004, s. 21). Užitočnosť vykázanej 
informácie pre používateľov zdôrazňujú aj medzinárodné účtovné štandardy 
a poukazujú na to, že potreby používateľov sú prvoradé (Šuranová a kol., 2004, 
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 Podľa medzinárodných účtovných štandardov je cieľom účtovnej 
jednotky poskytnúť relevantné informácie, pričom ich obsah a zámer využitia 
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Tabuľka 1 Rozdiely v informačnej schopnosti účtovnej závierky 

Podnikateľský sektor 
IAS/IFRS 

Verejný sektor 
IPSAS 

poskytovanie informácií o finančnej 
pozícií, výkonnosti a o zmenách vo 
finančnej pozícii účtovnej jednotky, 
ktoré sú užitočné pre široký okruh 
užívateľov, ktorí prevádzajú: 
- obchodné a ekonomické rozhodnutia, 
- predvídanie budúcich peňažných 
tokov, čo je predovšetkým v záujme 
investorov a veriteľov, 
- analýzu ekonomických zdrojov 
podniku a ich zmien. 

má zabezpečiť databázu relevantných 
informácií potrebných  pre:   
- riadenie verejných financií, 
-potreby prezentácie výsledkov 
hospodárenia našej krajiny, ktoré sú 
zverejňované vo forme Štátneho 
záverečného účtu,  
- alebo vo forme výkazov posielaných do 
Eurostatu a Medzinárodného menového 
fondu. 
 
 

Zdroj: spracované podľa - Kraftová, Guzyová, 2005 
 
1.1 Účtovné informácie verejného sektora a ich zverejňovanie 

Základným predpokladom efektívneho riadenia verejných financií 
v každej krajine je existencia kvalitných ekonomických informácií, ktoré musia 
byť relevantné, dôveryhodné, dostatočne presné, porovnateľné, zrozumiteľné 
a včas poskytnuté. Zdrojom takýchto informácií je účtovníctvo.  
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Účtovníctvo verejného sektora predstavuje ucelenú informačnú sústavu, 
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2. Konsolidované účtovné závierky na úrovni územnej samosprávy a štátnej 

správy, 
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Údaje z individuálnych účtovných závierok organizácii verejnej správy 
sa poskytujú elektronicky Ministerstvu financií SR. Každá účtovná závierka sa 
vkladá do registra účtovných závierok, ktorý je  informačným systémom 
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uloženia v registri, do zbierky listín obchodného registra. (Zverejňovanie 
účtovných závierok, výročných správ a správ audítora po 1. 1. 2014).  
Na základe informácií z individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok  
organizácií verejnej správy koncipuje Ministerstvo financií súhrnnú účtovnú 
závierku verejnej správy. Podľa paragrafu 19, ods. 1, Zákona o účtovníctve 
majú vybrané účtovné jednotky do jedného roka po skončení účtovného obdobia 
povinnosť dávať overovať individuálnu účtovnú závierku auditorom. Účtovná 
jednotka, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, má aj 
povinnosť nechať ju overiť audítorom (§ 22 ods. 13 zákona o účtovníctve). Ak 
sa účtovná závierka stane predmetom overenia audítorom, audítor účtovnú 
jednotku preskúma, aby mohol v správe audítora vyjadriť svoj názor na účtovnú 
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1.2 Analýza zverejňovania účtovných informácií v územnej samospráve 
Analýza bola realizovaná s využitím dát z dotazníka, ktorý bol 

vyplňovaný v 64 obciach Východného Slovenska s počtom obyvateľov do 
5 000. Dotazníky vyplňovali zamestnanci obecných úradov, ktorí s uvedenými 
informáciami prichádzajú do kontaktu. Boli prevažne stredoškolského 
vzdelania 56 %, s vysokoškolským vzdelaním bolo evidovaných 44 % 
zamestnancov, pričom prevažovalo vzdelanie ekonomického charakteru.  
Zámerom dotazníka bolo zistiť, či účtovné informácie analyzované obce 
zverejňujú a aký spôsob pri tom využívajú. Z dôvodu, že sme zisťovali, či 
účtovné informácie zverejňujú aj na internetových stránkach, sme sa v úvode 
dopytovali, či analyzované obce majú vytvorenú vlastnú internetovú stránku. 
 Zistili sme, že 94 % obcí uviedlo, že internetovú stránku vlastní 
a prevádzkuje. Následne mali oslovení zamestnanci v predloženej tabuľke 
zaškrtnúť možnosti ako zverejňujú, prípadne nezverejňujú konkrétne účtovné 
informácie, výskyt odpovedí je vyjadrený v Tab. 2. 
 

Tabuľka 2 Zverejňovanie informácií vybranými samosprávami 

Zdroj: vlastný 
 
Podľa dotazníkového prieskumu je vidieť, že najčastejšie obce účtovné 

informácie zverejňujú v registri. Zaujímavé je ale, že to uviedlo iba približne 
60 % obcí, keďže zverejnenie týchto informácií je v registri účtovných závierok 
povinné. Rozporuplné je aj zisťovanie, či dané účtovné informácie zverejňujú 
na internetových stránkach. Na základe dotazníkového prieskumu bolo zistené, 
že asi 1/6 obcí tieto informácie zverejňuje na internete, pri skutočnom overení 
sa ale tieto informácie na ich stránkach nenašli.  

Účtovné závierky obce nemajú povinnosť zverejňovať na svojich 
internetových stránkach ako povinné informácie pre verejnosť s výnimkou ak 
sa vzťahujú k právnickým osobám zriadeným alebo založeným obcou 
a k obchodným spoločnostiam s majetkovou účasťou obce (Pravidlá 
zverejňovania informácií prostredníctvom internetovej stránky obce, 2013).  

Zákon o účtovníctve udáva povinnosť účtovným jednotkám, ktoré 
musia mať účtovnú závierku overenú audítorom, zverejňovať vo svojej výročnej 
správe najmä informácie o „vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa 

 na internete 
príslušný 
register 

na vlastnej internetovej 
stránke v prípade 

vyžiadania nezverejňujú 
dotazník skutočnosť 

Účtovné 
výkazy  38 10 0 3 8 

Poznámky  39 13 1 3 5 

Výročné 
správy 40 25 14 3 3 
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nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka 
vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy 
stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele 
vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a 
na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej 
závierke,“ (Zákon o účtovníctve §20 ods. 1 písm. a) Týmto je v slovenskej 
legislatíve prvá zmienka, ktorá nariaďuje účtovným jednotkám, po splnení 
určitých podmienok, nutnosť sledovať svoj vplyv na životné prostredie. Tým, 
že musí dané tvrdenia podložiť príslušnými údajmi v účtovnej závierke, je 
nasmerovaná k osobitnému sledovaniu a vykazovaniu svojej činnosti na životné 
prostredie, a tak nepriamo aj k zavedeniu environmentálneho účtovníctva. 

 
2. Špecifiká environmentálneho účtovníctva 

Pre skvalitnenie účtovného systému je v súčasnosti, pri snahe o 
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, potrebné inovovať jeho obsah 
rozšírením tradičných účtovných informácií o environmentálne informácie, 
ktoré sa majú formovať v rámci environmentálneho účtovníctva. Podľa 
Ritschelovej (2006) implementácia ekologického faktora do účtovného 
systému je jedným z postupov, ktorého výsledkom sú environmentálne 
informácie a ukazovatele, ktoré by mali napomáhať k porozumeniu vzájomných 
vzťahov medzi aktivitami jednotlivých organizácií, spoločností a stavom 
životného prostredia. Environmentálne účtovníctvo predstavuje významný 
nástroj, ktorý meria a vyhodnocuje všetky tri piliere udržateľného rozvoja vo 
vzájomných súvislostiach a to ekonomický, sociálny a inštitucionálny pilier 
a napomáha k dosiahnutiu celosvetových dlhodobých cieľov, medzi ktoré patrí 
aj vysoká kvalita životného prostredia. Tá je zameraná na efektívnu ochranu 
životného prostredia, racionálne využívanie prírodných zdrojov, odstraňovanie 
environmentálnych záťaží a poškodenia prostredia, limitovanie ekonomického 
rozvoja v súlade s prírodnými podmienkami a potenciálmi, dosiahnutie a 
udržanie kvalitného životného prostredia s dôrazom na ohrozené oblasti.  

Vychádzajúc z uvedeného sa stotožňujeme s potrebou sledovania 
environmentálnych aspektov v účtovnom systéme a to ako v podnikateľskom, 
tak aj verejnom sektore. Jeho prostredníctvom možno posúdiť účinnosť 
a efektívnosť legislatívnych opatrení i dobrovoľných nástrojov, ktoré môže 
podnikateľská i verejná sféra využívať v súlade s presadzovaním koncepcie 
udržateľného rozvoja spoločnosti. Preto sa môžeme stretnúť aj s pomenovaním 
účtovníctva udržateľného rozvoja. Uvedená oblasť environmentálneho 
účtovníctva by mala byť riešená na (Program predchádzania vzniku odpadu): 
1. Makroekonomickej úrovni, kde ide o systém, ktorý prepája informácie 
o stave životného prostredia a o vývoji spoločnosti s ekonomickou 
výkonnosťou štátu. Sledujú a riešia sa tu nasledujúce problémy: 
 makroekonomické a mikroekonomické súvislosti ochrany životného 

prostredia, 
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 aplikácia ekonomických nástrojov s problematikou financovania 
a výdavkov na ochranu životného prostredia, 

 efektívnosti ochrany životného prostredia a nákladov na jeho ochranu, 
 spracovanie analýz, posudkov a odborných textov v oblasti ekonomiky 

životného prostredia a managementu, 
 spoluprácu pri spracovaní Štatistickej ročenky životného prostredia, správ 

o stave životného prostredia a krajských publikácii o stave životného 
prostredia, 

 poskytovaním informácií o ekonomických súvislostiach ochrany životného 
prostredia a podobne.  

Hlavnou úlohou environmentálneho účtovníctva na makroúrovni je 
vytvorenie tzv. zelených národných účtov, t. j. účtov, na základe ktorých bude 
možné z národohospodárskeho hľadiska posúdiť finančné dopady spojené s 
problematikou životného prostredia, predovšetkým s čerpaním prírodných 
zdrojov, vznikom odpadov a ďalšími činnosťami ovplyvňujúcimi kvalitu 
zložiek životného prostredia  (Remtová, 2001). 
2. Mikroekonomickej úrovni, kde je environmentálne účtovníctvo chápané ako 
nástroj ktorý slúži na podporu rozhodovania v účtovných jednotkách 
predovšetkým podnikateľského charakteru, pričom hodnotí ekonomické dopady 
šetrného prístupu k životnému prostrediu pri rešpektovaní sociálnych aspektov 
podnikania. Informuje o tom ako sa environmentálny profil a sociálna 
výkonnosť podniku odráža na jeho ekonomickej výkonnosti a ako prispievajú 
k úspešnosti i podnikaniu. Výstupné informácie z takého účtovníctva 
predstavujú významnú súčasť komunikácie zo zainteresovanými stranami a to 
nielen v oblasti prístupu podniku k životnému prostrediu, ale aj v rámci 
výročných správ, resp. správ o udržateľnom rozvoji. 

Environmentálne účtovníctvo možno považovať za systém evidencie 
všetkých transakcií, ktoré súvisia so životným prostredím. Tento systém 
umožňuje detailne sledovať nielen náklady, ale aj výnosy plynúce z realizácie 
environmentálnych opatrení. Prostredníctvom informácií získaných z 
vyhodnocovania environmentálnych nákladov a výnosov môže organizácia 
sledovať negatívne environmentálne dopady jeho hospodárenia a čo je hlavným 
pozitívom, môže ich identifikovať a následne odstrániť. Environmentálne 
účtovníctvo možno označiť za flexibilné, pretože je na zvážení manažmentu do 
akej hĺbky začlení environmentálne náklady a výnosy do systému účtovníctva a 
môže ho vytvárať podľa vlastných predstáv a potrieb. 

Podľa výkazu environmentálnych nákladov a výnosov zostaveného 
Expert Working Group sú kategórie nákladov rozdelené do 4 hlavných skupín 
a tie sú následne podrobne rozčlenené. Prvú skupinu tvorí nakladanie s odpadmi, 
odpadovými vodami a emisiami do ovzdušia – patria sem náklady na úpravu, 
zachytávanie a čistenie vznikajúceho odpadu, odpadových vôd a emisií a 
náklady na ich odstránenie. Druhú skupinu predstavujú náklady na ochranu 
životného prostredia a na prevenciu znečistenia. Radíme sem náklady súvisiace 
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so systémom environmentálneho manažmentu, náklady certifikačných 
organizácií, náklady na prevenciu vzniku odpadov, odpadových vôd a emisií do 
ovzdušia a iné. Do tretej skupiny environmentálnych nákladov zaradzujeme 
cenu vyplytvaného materiálu, t. j. cenu materiálu, ktorý sa nestal výrobkom, ale 
nevýrobkovým výstupom. Poslednú skupinu tvoria procesné náklady 
nevýrobkového výstupu. Patria sem náklady na prácu, opotrebenie zariadení a 
náklady na financovanie nevýrobkového výstupu. (Jasch, 2001, s. 16-17) 
Z hľadiska členenia nákladov na ochranu životného prostredia a nákladov 
súvisiacich so znečisťovaním životného prostredia, náklady súvisiace s 
prevenciou znečistenia a starostlivosti o životné prostredie a náklady súvisiace 
s nakladaním s odpadmi, odpadovými vodami a emisiami do ovzdušia (okrem 
penálov, pokút) patria do skupiny nákladov na ochranu životného prostredia. 
Cena materiálov nevýrobkového výstupu, náklady na spracovanie 
nevýrobkového výstupu a pokuty patria k nákladom súvisiacim s 
poškodzovaním životného prostredia. 

Za environmentálne výnosy môžeme považovať výnosy z recyklácie 
materiálu, výnosy získané predajom odpadov, výnosy z využitia odpadového 
tepla, výnosy čistiarne odpadových vôd, ktorá slúži aj pre externých zákazníkov, 
podpory a dotácie. (Hyršlová a Vaněček, 2003, s. 48). 

Environmentálne náklady a výnosy sa zároveň priraďujú k jednotlivým 
zložkám životného prostredia, podľa klasifikácie SEEA používanej na národnej 
úrovni, ktorá ich člení do nasledujúcich tried: 
 ochrana ovzdušia a klímy,  
 manažment odpadových vôd,  
 manažment odpadu,  
 ochrana pôdy, podzemných a povrchových vôd,  
 obmedzovanie hluku a vibrácií,  
 ochrana biodiverzity a krajiny,  
 ochrana proti žiareniu,  
 výskum a vývoj  
 a ostatné aktivity na ochranu životného prostredia (Jasch, 2001, s. 15). 

 
Záver 

Predkladaný príspevok poukazuje na význam účtovných informácií 
a spôsob ich prezentácie. Zdôrazňuje rozdiely v podnikateľskom a verejnom 
sektore a poukazuje na potrebu ich zverejňovania používateľom. Čoraz 
potrebnejšie a zaujímavejšie sú aj environmentálne účtovné informácie.  Stávajú 
sa základom správnych manažérskych rozhodnutí v oblasti environmentalistiky 
a to nielen v jednotlivých organizáciách, ale aj na štátnej úrovni. Preto sa do 
popredia dostáva potreba zavádzania environmentálneho účtovníctva. To 
vhodným spôsobom dokáže zaznamenávať informácie o environmentálnych 
nákladoch a výnosoch, ktoré bude možné následne analyzovať, hodnotiť a na 
ich základe prijímať opatrenia vedúce k skvalitneniu životného prostredia.  
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Miestny poplatok za rozvoj ako nový zdroj príjmu 
územnej samosprávy 
 
Local development fee as a new source of local 
government revenue  
 
Lucia Rožová 
 
Abstract  
Local development fee is a financial instrument that each municipality will introduce 
voluntarily by its own generally binding regulation. A few years ago, local government 
officials declared the need to accept such a charge that local government should serve 
as one of the resources to build the necessary infrastructure that is related to the ever-
growing construction. The purpose of the paper is to analyze the impact of the 
introduction of this fee on the budget of the selected cities and what the positive or 
negative contribution this fee entails. 
 
Key words: local government, municipal budget, local fee 
 
Úvod  
 V posledných rokoch sme najmä vo väčších slovenských mestách 
svedkami intenzívnej výstavby či už bytových, rodinných domov, obchodných 
centier, priemyselných areálov a pod., avšak často sa zabúda na negatívne 
dopady tejto výstavby. Hovoríme o tzv. vyvolaných investíciách, ktoré so sebou 
výstavba prináša a ktorým sa nedá vyhnúť. A tu vzniká hlavný problém, a to 
zvyšujúci sa tlak na jednotky územnej samosprávy, aby dobudovali chýbajúcu 
technickú, sociálnu infraštruktúru (školy, parky, občiansku vybavenosť) 
použitím finančných prostriedkov zo svojich rozpočtov, čím dôjde k zvyšovaniu 
miestnych daní alebo k zaťaženiu ich rozpočtov formou úverov. Tento nový 
zákon však dáva samospráve možnosť získať finančné prostriedky na projekty 
občianskej vybavenosti, viac regulovať takéto negatívne vplyvy investičných 
aktivít na svojom území, zmierňovať daňové zaťaženie už bývajúcich 
obyvateľov a získať prostriedky nielen od developerov, ale takmer od všetkých 
stavebníkov. Avšak na druhej strane vystáva otázka, či zavedený poplatok 
nepredraží výstavbu do takej miery, žeby sa rozvoj výstavby zabrzdil. Výnos 
z tohto poplatku je príjmom obce, resp. mesta, ktorý možno použiť len na 
financovanie vybraných verejnoprospešných stavieb (napr. športoviská, miestne 
komunikácia, parkoviská, škôlky, zariadenia sociálnych služieb, parky, verejnú 
zeleň a iné).  
 Podobných pokusov, ako sa vysporiadať s nedostatkom financií v tejto 
oblasti, bolo v minulosti viacero. V roku 2008-2009 vznikla iniciatíva krajských 
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miest K8, ktorá prišla s návrhom zaviesť poplatok, ktorý sa k danému účelu 
približoval, a tak bol vypracovaný návrh zákona o miestnom poplatku za 
zaťaženie pozemných komunikácii na území obce. S týmto návrhom sa 
stotožnilo aj Združenie miest a obcí Slovenska, ako aj Únia miest Slovenska, 
avšak v tom čase sa návrh zákona nepodarilo presadiť do legislatívneho procesu. 
V roku 2011 bola ďalším pokusom poslanecká iniciatíva, kedy bol tento návrh 
zákona podaný do legislatívneho procesu, avšak ani tu nebol návrh schválený. 
Opätovne sa k iniciatíve vrátili až v roku 2015 (Zasadnutie prezídia ÚMS 2013).  

 
1. Teoretická východiská skúmanej problematiky  
 S účinnosťou zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol od 1.1.2005 
zavedený nový systém financovania obcí a VÚC. Tie boli pôvodne financované 
priamo zo štátneho rozpočtu formou dotácií, avšak v tom čase prebiehajúca 
fiškálna decentralizácia, systém dotácií nahradila daňovými príjmami 
(Veverková 2014).  
 Problematika financovania miest a obcí je témou multidisciplinárnou a 
medziodborovou. Samotná fiškálna decentralizácia je procesom ekonomicko-
právnym, pretože musí vychádzať z platného právneho poriadku, pričom jej 
základným predpokladom je Ústava SR, a to menovite tretia hlava prvý oddiel 
s názvom Hospodárstvo SR a štvrtá hlava- Územná samospráva. Konkrétne 
v čl. 59 odsek 1 Ústavy SR sa uvádza, že dane a poplatky sú štátne a miestne 
a bezprostredne na to odsek 2 stanovuje, že je ich možno ukladať zákonom alebo 
na základe zákona. V súlade s týmto bol prijatý zákon č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad, a tak v tom čase bolo do systému daní zaradených 9 miestnych 
daní a daň z nehnuteľnosti (Medveď a Nemec 2007).  
 Podľa predmetného zákona sú miestne dane skutočný originálnym 
vlastným príjmom samosprávnych jednotiek, ktorých charakteristickou črtou je 
ich fakultatívnosť. Pri týchto daniach samospráva zabezpečuje ich správu, 
rozhoduje o základe dane, sadzbe či udeľovaní výnimiek a výnosy z nich môže 
obec použiť samostatne podľa vlastného uváženia. Na tomto mieste je potrebné 
podotknúť, že obce môžu rozhodnúť o zavedení alebo zrušení miestnej dane, 
avšak vyberať miestny poplatok za komunálny odpad je pre obec povinnosťou 
(Kováčová 2014). 
 Samostatnosť hospodárenia územnej samosprávy vyjadruje jednak jej 
rozpočet, a ako ďalší znak možno zaradiť aj klasifikáciu príjmov obce na tzv. 
vlastné a ostatné (resp. cudzie) príjmy a rozhodovanie o ich použití. Takéto 
delenie príjmov vymedzuje zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v §5 odseku 1. Cieľom tejto klasifikácie je rozlíšenie, o 
použití ktorých prostriedkov rozhoduje obec samostatne a ktoré môže použiť 
iba v súlade s účelom, na ktorý sa finančné prostriedky samospráve poskytli 
(Tokárová Kuzmová 2012). 
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Local development fee is a financial instrument that each municipality will introduce 
voluntarily by its own generally binding regulation. A few years ago, local government 
officials declared the need to accept such a charge that local government should serve 
as one of the resources to build the necessary infrastructure that is related to the ever-
growing construction. The purpose of the paper is to analyze the impact of the 
introduction of this fee on the budget of the selected cities and what the positive or 
negative contribution this fee entails. 
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Obrázok 1 Klasifikácia príjmov obcí z pohľadu zdrojov
Zdroj: vlastné spracovanie podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy

Predmetom nášho záujmu bude predovšetkým novozavedený poplatok 
za rozvoj, ktorý sa stal taktiež príjmom obce. V roku 2016, 12 rokov od daňovej 
reformy v podmienkach územnej samosprávy, došlo nadobudnutím účinnosti 
zákona č. 447/2015 Z.z. k zavedeniu druhého miestneho poplatku- miestneho 
poplatku za rozvoj, ktorý ma špecifickú povahu z hľadiska možnosti jeho 
ukladania, dobrovoľnosti obcí, resp. miest pri jeho zavádzaní. Predstavuje 
fakultatívny finančný nástroj miestnej samosprávy, čo znamená, že mesto resp. 
obec môže, ale nemusí takýto poplatok zaviesť (Mestské zastupiteľstvo Nové 
Zámky 2016).

Ako hlavné body vyššie uvedeného zákona možno uviesť skutočnosť, 
že obce majú možnosť prijatím VZN zaviesť tento poplatok a stanoviť aj jeho 
výšku, ako aj určiť, ktoré územie bude podliehať tomuto poplatku. Obec má 
možnosť rozhodnúť, či zavedie poplatok na celom svojom území alebo len na 
jeho jednotlivej časti. Nasledujúci obrázok č. 2 ponúka prehľad základných 
prvkov miestneho poplatku za rozvoj, a to konkrétne čo je predmetom poplatku, 
kto je poplatníkom, kedy mu vzniká poplatková povinnosť a aká je jeho výška 
sadzby.

V §3 spomínaného zákona sa taxatívne vymedzujú stavby, ktoré 
predmetom poplatku za rozvoj nie sú (napr. stavby sociálneho bývania, vstavané 
garáže, zdravotníckeho zariadenia, slúžiace na obranu štátu, na športové účely, 
ani údržby či rekonštrukcia bytového domu alebo drobná stavba, nadstavba, 
prístavba). Z právnej úpravy je dôležité spomenúť aj skutočnosť, že finančné 
prostriedky, ktoré samospráva získa z poplatku môže použiť len na výstavbu 
zákonom vymedzených stavieb, ktoré sú súčasťou občianskej vybavenosti 
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(napr. zariadenia starostlivosti o deti, školského zariadenia, zdravotníckeho 
zariadenia, miestnej komunikácie a pod.). Ďalšie podrobnosti týkajúce sa 
poplatku a jeho výpočtu, splatnosti či platenia, nie sú predmetom tohto 
príspevku.

Obrázok 2 Základné prvky miestneho poplatku za rozvoj
Zdroj: vlastné spracovanie podľa zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku 

za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POPLATNÍK

•FO alebo PO, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné
povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej
dokončením,rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby
alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu

•poplatníkom nie je: obec, kraj alebo štát, ak uskutočňuje
stavbu na svojom území ako stavebník

PREDMET

•Pozemná stavba na území obce
•a) na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie,
ktorým sa povoľuje stavba

• b) ktorá je ohlásená stavebnému úradu,
•c) na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby
pred jej dokončením alebo d) ktorá je dodatočne povolená
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•vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia alebo
dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu
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POPLATKU

•výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej 
stavby v m2

•sadzba: 3-35 eur za každý, aj začatý m2 podlahovej 
plochy nadzemnej časti
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2. Výsledky práce a diskusia  
Zámerom príspevku je zistiť, ktoré väčšie mestá sa rozhodli vyššie 

spomínaný poplatok na svojom území zaviesť, preskúmať aký vplyv to malo na 
ich rozpočty na základe obsahovej analýzy ich záverečných účtov. Zároveň 
našou snahou je dospieť k záveru, či je tento poplatok pre mestá natoľko 
výnosný a výhodný, aby bolo odporúčané ho zaviesť aj v iných samosprávach. 
Dôležitou časťou príspevku je aj zosumarizovanie pozitívnych a negatívnych 
stránok tohto nástroja.  
 Nevyhnutným krokom k prevedeniu analýzy bolo nájdenie miest, ktoré 
sa rozhodli vyššie spomínaný poplatok zaviesť. Svoju pozornosť sme venovali 
predovšetkým väčším mestám, no aj mnohé menšie obce sa rozhodli využiť 
tento finančný nástroj. Na tomto mieste je však potrebné poznamenať, že len 
zopár miest pristúpilo k jeho zavedeniu a viaceré čakajú ako sa v praxi tento 
poplatok osvedčí. Najmä mestá na východe Slovenska, ako Michalovce, 
Svidník, Sabinov, Prešov či Košice a mnohé ďalšie, zatiaľ neuvažujú o jeho 
zavedení, a našli sa aj mestá, ktoré k jeho vyrubovaniu  pristúpili až od 1.1.2018 
(napr. Hlohovec, Trnava, ktorá schválila poplatok až na tretí pokus), krajské 
mesto Žilina dokonca  až do 1.1.2019. V najväčšej miere so zavedením začala 
Bratislava a jej jednotlivé mestské časti, avšak zo zákona vyplýva, že si mestské 
časti ponechávajú z príjmu 68% a zvyšných 32% z vybranej sumy odvádzajú 
magistrátu. V Záverečnom účte Bratislavy za rok 2017 sa údaj miestneho 
poplatku nenachádzal a taktiež kvôli skutočnosti, že naše hlavné mesto 
pozostáva zo sedemnástich mestských častí, sme si Bratislavu ako objekt 
skúmania nezvolili.  
 Celkovo bolo vybraných sedem miest, a to konkrétne Malacky, 
Stupava, Senec, Skalica, Pezinok, Šamorín a mesto Vysoké Tatry. Základným 
zdrojom boli údaje získané zo Záverečných účtov vybraných miest za obdobie 
rokov 2016-2017 a ich všeobecné záväzné nariadenia, ktorým tento poplatok 
ustanovili.  
 
Tabuľka 1 Prehľad príjmových položiek rozpočtov vybraných miest za roky 

2016-2017 
 Rok Príjmy 

celkom 
Daňové 
príjmy 

Poplatok 
za rozvoj 

Poplatok/daňové 
príjmy 

Malacky 2016 14 142 543 9 074 603 --- --- 
2017 15 323 229 9 777 158 353 560 3,6% 

Stupava 2016 7 610 948 4 649 738 ---- --- 
2017 7 763 639 5 139 418 176 0,003% 

Senec 2016 20 281 846 11 207 
665 

--- --- 
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2017 22 246 669 12 111 
166 

12 840 0,11% 

Skalica 2016 14 349 422 7 603 004 --- --- 
2017 17 100 116 7 854 478 37 580 0,48% 

Pezinok 2016 17 030 889 9 768 032 --- --- 
2017 17 902 640 10 534 

083 
38 945 0,37% 

Šamorín 2016 12 052 127 5 962 326 --- --- 
2017 11 565 168 6 481 398 48 295 0,75% 

Vysoké 
Tatry 

2016 7 369 531 3 374 468 --- --- 
2017 6 448 276 3 547 173 4 273 0,12% 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov získaných zo Záverečných účtov 
vybraných miest za roky 2016-2017 

 
 V rámci obsahovej analýzy záverečných účtov vyššie vybraných miest, 
sme sa zamerali na kategóriu celkových príjmov, daňových príjmov, ktoré sú 
najvýznamnejšou a najstabilnejšou zložkou miestnych rozpočtov a ktorou 
súčasťou je aj poplatok za rozvoj. Tabuľka 1 nám demonštruje rastúci trend 
v rámci položky daňových príjmov, kde najvyšší podiel má predovšetkým 
podielová daň – daň z príjmov fyzických osôb. Ďalšími výnosnejšími zložkami 
je aj daň z nehnuteľnosti, či obligatórny poplatok za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad. Ak sa pozrieme na miestny poplatok za rozvoj, či už v číselnom 
alebo percentuálnom vyjadrení, nepredstavuje pre zvolené mestá až taký 
významný finančný príjem.  
 Najvyšší výnos z tohto nástroja bol zaznamenaný v Malackách, kedy 
v roku 2017 dosahoval hodnotu 353 560 eur, čo v pomere k daňovým príjmom 
predstavuje výšku 3,6%. V meste VZN schválili jednotnú najvyššiu zákonom 
povolenú sadzbu, a to 35 eur za štvorcový meter podlahovej plochy pre všetky 
druhy stavieb. V nariadení je ďalej upravené, ktoré stavby sú od poplatku 
oslobodené, ide napr. o drobné stavby ako sú prístrešky, prístavby či nadstavby 
do 25 m2 či vstavané garáže (VZN mesta Malacky č. 7/2017).  
 Druhý najvyšší výnos z tohto poplatku malo mesto Šamorín, ktoré 
k 31.12.2017 zaevidovalo príjem vo výške 48 295 eur, pričom mesto k tomuto 
dátumu evidovalo pohľadávky na tomto poplatku v sume 9 410 eur. VZN mesto 
zaviedlo jednotnú sadzbu poplatku pre všetky druhy stavieb vo výške 15 eur za 
m2.  
 Naopak, najmenej na tomto miestnom poplatku vybrali v Stupave, a to 
len 176 eur, a to aj napriek tomu, že mesto počítalo s výberom finančných 
prostriedkov v prvom roku zavedenia okolo 200 000 eur. Mesto sa rozhodlo pre 
jeho zavedenie predovšetkým z dôvodu veľkého záujmu o bytovú výstavbu, čo 
so sebou prináša nárast počtu obyvateľov a čo následne spôsobuje obrovské 
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2. Výsledky práce a diskusia  
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stránok tohto nástroja.  
 Nevyhnutným krokom k prevedeniu analýzy bolo nájdenie miest, ktoré 
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predovšetkým väčším mestám, no aj mnohé menšie obce sa rozhodli využiť 
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ustanovili.  
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problémy s dopravou, nedostatkom miest v školách či v škôlkach. Mesto 
Stupava stanovilo prostredníctvom VZN sadzbu poplatku v maximálnej možnej 
výške, a to 35 eur za aj za začatý m2 podlahovej plochy, pričom toto nariadenie 
nadobudlo účinnosť 1.1.2017. Mesto sa však stretlo s problémami. Keďže sa 
o nadobudnutí účinnosti zákona o poplatku hovorilo dlhšie, stavebníci 
predovšetkým developeri sa snažili, aby stavebné povolenia získali čím skôr, 
a to ešte pred nadobudnutím účinnosti uvedeného VZN (do 31.12.2016), aby sa 
tak vyhli plateniu poplatku. V decembri 2016 sa tak vyhovelo 4 developerom 
a mesto tak prišlo približne o 222 000 eur. Počas roka 2017 mesto vyrubilo len 
uvedených 176 eur, z dôvodu, že na začiatku roka sa nevedelo ako sa má 
poplatok vyberať a v druhej polovici roka sa poplatníci voči poplatku odvolávali 
(Stupavské noviny 2018). 
 S problémami sa stretli aj v meste Senec, kde najprv mestské 
zastupiteľstvo 8.12.2016 schválilo VZN, ktorým sa miestny poplatok zaviedol, 
s účinnosťou od 1.1.2017. Avšak, prichádzajúce sťažnosti od občanov, ktorí 
vnímali zavedený poplatok ako diskriminačný, viedol zastupiteľstvo 
k prerokovaniu prijatého nariadenia a dňa 11.5.2017 uvedený poplatok zrušili. 
Teda na tých stavebníkov, ktorí požiadali o vydanie stavebného povolenia po 
tomto dátume sa daný poplatok nevzťahoval. Podľa Záverečného účtu mesta 
Senec za rok 2017 im poplatok priniesol výnos vo výške 12 840 eur, avšak do 
budúceho roka počítali s výnosom vo výške približne 400 000 eur. Preto aj 
koncom roka pokračovali v rokovaniach a opätovne ho dňa 14.12.2017 
všeobecne záväzným nariadením zaviedli. V nadväznosti na predchádzajú 
sťažnosti svojich obyvateľov sa mesto rozhodlo stanoviť sadzbu pre stavby 
určené na bývanie vo výške len 5 eur za m2 (Záverečný účet mesta Senec za rok 
2017). 
 Pezinok bolo prvým mestom na Slovensku, ktoré sa rozhodlo tento 
poplatok na svojom území zaviesť. Z pôvodne rozpočtovaných 15 000 eur bol 
skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 38 944,85 eur. Za tento rok bola 
rozhodnutím vyrubená suma v hodnote približne 60 262 eur, pričom z 26 
poplatníkov boli dvaja od poplatku oslobodení, dvaja sa odvolali a piati platia 
poplatok v splátkach. Všeobecne záväzným nariadením mesto stanovilo sadzby 
poplatku za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby na 35 
eur, a to pre rodinné, bytové domy, priemyselné stavby, stavby na ostatné 
podnikanie a 25 eur pre stavby určené na pôdohospodársku produkciu 
(Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2017).  
 Relatívne dobre sa pri výbere poplatku darilo aj mestu Skalica, ktoré za 
minulý rok zaznamenal príjem vo výške 37 580 eur. Stavebníci bytových 
a rodinných domov zaplatili za každý m2 poplatok vo výške 10 eur a stavebníci 
priemyselných budov zaplatili o 10 eur viac. 
 Menej  úspešné pri výbere bolo mesto Vysoké Tatry, ktoré z pôvodne 
rozpočtovaných 50 000 eur vybralo len 4 273 eur, čo predstavuje 8,55% plnenie, 
pričom bolo vykázaných na nedoplatkoch 17 431 eur, v hodnote 9 887 eur boli 
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podané odvolania, ktoré boli v zmysle zákona odstúpené na rozhodnutie 
Finančnému riaditeľstvu v Banskej Bystrici a ostatné pohľadávky vymáhalo 
ekonomické oddelenie MsÚ (Záverečný účet mesta Vysoké Tatry za rok 2017).  
 Dôvodom, prečo sa mesto rozhodlo na svojom území zaviesť tento 
poplatok bol predovšetkým fakt, že aj napriek tomu, že mesto patrí rozlohou 
medzi jedno z najväčších miest na Slovensku, ale vzhľadom na nízky počet 
obyvateľov, a teda aj nízkemu výnosu z podielovej dane, sa samospráva snaží 
nájsť finančné prostriedky, ktorými by mohli svoju infraštruktúru zveľadiť. 
V prípade stavieb, ktoré sú určené na bývanie stavebníci zaplatili za každý m2 
podlahovej plochy 10 eur, za zvyšné budovy (priemyselné, administratívne) 20 
eur (Podtatranské noviny 2017).  
 Na základe vyššie vykonanej analýzy je možné identifikovať pozitíva 
a negatíva, ktoré so sebou zavedenie poplatku za rozvoj prináša.   
 
Tabuľka 2 Pozitíva a negatíva zavedenia poplatku za rozvoj 

POZITÍVA NEGATÍVA 
 posilnenie príjmov mesta 
 viac vlastných prostriedkov na 

realizáciu parkov, sociálnych 
zariadení, športovísk, ihrísk, ZŠ, 
MŠ, kvalitnejšie miestne 
komunikácie, ... 

 poplatok vnáša do procesu 
výstavby poriadok a rovnaké 
pravidlá pre všetkých  

 zvýšenie kvality života 
obyvateľov mesta,  

 mesto môže viac investovať do 
rozvoja územia  

 priama participácia nových 
investorov na rozvoji mesta  

 nárast bonity nehnuteľnosti na 
danom území 

 regulácia výstavby 
 eliminuje korupčné správania  

 nárast cien bytov aj iných 
stavieb približne o 1-3% 

 odradenie investorov od 
výstavby v danej lokalite  

 rozličné sadzby v jednotlivých 
častiach mesta môžu budiť 
dojem nespravodlivosti 

 konkurenčná nevýhoda v boji 
o investora 

 odpor obyvateľov, ktorí ho 
často vnímajú diskriminačne, 
a len ako nástroj na vylepšenie 
mestského rozpočtu 

 sadzby sú podľa odborníkov 
vysoké  
 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Trnava.sk 
 
 V nadväznosti na predchádzajúcu tabuľku č.2, kedy sme elimináciu 
korupcie a klientelizmu zaradili medzi pozitívne body, je dôležité upozorniť, že 
opačná situácia môže nastať v prípade menších obcí, kde ju menší počet 
poslancov, a kde ich môžu developeri ovplyvňovať s cieľom zníženia 
vyberaného poplatku. Taktiež považujeme za dôležité zdôrazniť, že chýba 
v tejto oblasti verejná diskusia.  
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v tejto oblasti verejná diskusia.  



Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte  

266 
 

 Prokopová (2017) okrem vyššie uvedených negatív, poukazuje aj na 
praktické úskalia, ktoré zákon o miestnom poplatku za rozvoj so sebou prináša. 
Napr. zdôrazňuje, že chýba lehota na realizáciu konkrétnych investícii 
z poplatku, chýbajú všeobecné zásady postupu obce pri určení poplatku či 
transparentnosť využitia prostriedkov získaných z poplatkov.  
 
Záver  
 Očakávalo sa najmä od krajských miest, že tento poplatok na svojom 
území zavedú, pretože práve v týchto väčších mestách je viditeľný výrazný 
stavebný „boom“. Avšak viaceré z nich sú pri jeho zavádzaní opatrné, a čakajú 
na výsledky z iných samospráv. Mestá pri uvádzaní dôvodov prečo zatiaľ 
nechcú poplatok zaviesť najčastejšie uvádzali:  
 nejasnosti v legislatíve,  
 negatívne dopady pre ich obyvateľov (najmä nárast cien bývania), 
 menšie mestá, resp. mestá s vysokou nezamestnanosťou sa obávali 

zabrzdenia investícii, čo by následne viedlo k znižovaniu príjmov rozpočtu 
do budúcna, či znižovania počtu pracovných miest,  

 odradenie investorov, ktorí by si zvolili inú lokalitu, a tým by znevýhodnili 
svoje mesto oproti okolitým.  

 Táto oblasť je už dávnejšie rôzne právne regulovaná vo viacerých nielen 
európskych, ale v zámorských krajinách, preto je možné čerpať inšpirácie aj 
od iných, v tejto oblasti, skúsenejších krajín. Ako príklad si môžeme uviesť 
Estónsko, Lotyšsko, Fínsko, kde je poplatková povinnosť daná na základe 
dohody medzi orgánom verejnej správy a developerom a výška poplatku sa 
odvíja jednak od projektu a jeho parametrov. Pokiaľ by k dohode nedošlo 
a developer odmietne zaplatiť, následkom môže byť neschválenie projektu. Vo 
Fínsku je v tomto prípade stavebník povinný podieľať sa odškodnením na 
rozvoji obce, pričom výšku vyrovnania určí orgán verejnej správy. Ďalším 
inšpirujúcim prvkom, ktorý je nedostatkom na Slovensku, a ktorý je zavedený 
vo Švédsku je verejná diskusia. Právo rozhodovať o využívaní svojho územia 
má výhradne obce v rámci svojich hraníc. V prípade, ak developer chce 
vybudovať napr. nové obytné domy, musí postupovať podľa plánu, ktorý 
pripravuje obce v spolupráci s inými organizáciami, pričom vypracovanie tohto 
plánu zahŕňa aj verejné vypočutie, zapojenie všetkých zainteresovaných strán aj 
verejnosti.  
 Vo Veľkej Británii majú developeri platiť miestny poplatok za 
infraštruktúru. Približne od 90.tych rokov je v krajine trend, že developeri 
poskytujú miestnej komunite rôzne benefity, tzv. neviditeľné dane. Napr. ak 
chce developer stavať malý bytový dom, musí k nemu zároveň postaviť verejné 
detské ihrisko. V prípade väčšej stavby, má povinnosť mestu odovzdať aj 
komunitné centrum a ak je to ešte väčší projekt, musí pridať aj medicínske 
stredisko. Samotní developeri sa na začiatku tohto procesu pýtajú vedenia 
mesta, čo potrebujú v danej lokalite postaviť (Zasadnutie prezídia ÚMS 2013). 
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 V príspevku sme sa pokúsili naznačiť, aké sú nedostatky miestneho 
poplatku za rozvoj u nás, prečo ho viaceré samosprávy zaviesť nechcú a ako sa 
darilo s jeho výberom siedmim zvoleným mestám. Za najväčší problém 
považujeme najmä zákonom stanovenú vysokú sadzbu poplatku a absentujúcu 
zainteresovanosť verejnosti. V nadväznosti na naznačené nedostatky sme sa 
v závere príspevku venovali aj inšpiráciám z iných krajín, ktoré využívajú tento 
nástroj už niekoľko rokov a ktoré by mohli byť pre Slovensko príkladom.  
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Daňové príjmy obcí SR s dôrazom na štrukturálny 
zlom v roku 2008 
 
Tax Revenues of Municipalities in the SR with 
Accent on Structural Break in 2008 
 
Lenka Maličká  
 
Abstract 
Positive perception of fiscal decentralization in the SR in 2005 was disturbed by the 
financial crisis in 2008. Worsening of economic conditions in private sector incited 
certain pressure on public sector. Drop-outs in shared individual income tax affected 
also budgets of lower government levels in the SR – regional and municipal budgets. 
Receipts from this tax decreased and also there were certain changes in concrete shares 
payed do local governments in favour of the state budget. The aim of the paper is to 
analyse the development of municipal tax revenues in the SR aggregating the data at the 
NUTS 3 level with accent on the structural break presented by the financial crisis. 
Beside the analysis of the shared individual income tax development, the objective of 
the research is also an analysis of the development of the rest municipal tax revenues. 
 
Key words: local government, tax revenues, fiscal decentralization, financial 

crisis  
 
Úvod  

Z pohľadu analýzy vývoja daňových príjmov miest a obcí SR 
s dôrazom na štrukturálne zlomy nastali najzásadnejšie zmeny vo vývoji tej časti 
daňových príjmov, ktoré sú tvorené poukázaným podielom na výnose z dane 
z príjmov fyzických osôb. Je nutné podotknúť, že v ostatných dvoch dekádach 
je možné identifikovať viacero štrukturálnych zlomov. Na národnej úrovni ide 
predovšetkým o štrukturálne reformy. V rámci nich ide o zásadné reformy 
verejného sektora, verejnej správy a verejných financií v rokoch 2002 až 2005, 
ktorých prejavom je koncipovanie druhého stupňa územnej samosprávy v SR 
(vyššie územné celky) a fiškálna decentralizácia, ktorej implementácia 
predstavuje systémovú zmenu vo financovaní miestnej a regionálnej územnej 
samosprávy. Na nadnárodnej, globálnej úrovni ide štrukturálny zlom v podobe 
finančnej a hospodárskej krízy (v roku 2008), ktorej následky sa prejavili ako 
na úrovni centrálnych vládnych úrovní, tak aj na úrovni územných samospráv, 
aj keď s oneskorením, ktoré vzniklo v súvislosti s mechanizmom presunov 
finančných prostriedkov medzi centrálnou vládou a nižšími vládnymi úrovňami 
v SR.  

Cieľom predloženého príspevku je analyzovať zmeny v štruktúre 
daňových príjmov miest a obcí SR najmä s ohľadom na štrukturálny zlom 
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predstavuje systémovú zmenu vo financovaní miestnej a regionálnej územnej 
samosprávy. Na nadnárodnej, globálnej úrovni ide štrukturálny zlom v podobe 
finančnej a hospodárskej krízy (v roku 2008), ktorej následky sa prejavili ako 
na úrovni centrálnych vládnych úrovní, tak aj na úrovni územných samospráv, 
aj keď s oneskorením, ktoré vzniklo v súvislosti s mechanizmom presunov 
finančných prostriedkov medzi centrálnou vládou a nižšími vládnymi úrovňami 
v SR.  

Cieľom predloženého príspevku je analyzovať zmeny v štruktúre 
daňových príjmov miest a obcí SR najmä s ohľadom na štrukturálny zlom 
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v podobe finančnej krízy, ktorá podobne ako ďalšie krajiny EÚ. zasiahla SR 
v roku 2008.  

 
1. Štruktúra daňových príjmov miest a obcí SR 

Štruktúra daňových príjmov sa od vzniku miestnej samosprávy (na 
základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a neskôr aj 
regionálnej (VÚC od roku 2002) menila. Pred implementáciou fiškálnej 
decentralizácie (v roku 2005) sa o tom, aké podiely z podielových daní budú 
poukázané miestnej úrovni, rozhodovalo každoročne prostredníctvom zákona o 
štátnom rozpočte s ohľadom na počet obyvateľov. To do určitej miery 
znemožňovalo finančné plánovanie na úrovní miest a obcí. Podielovými daňami 
pred realizáciou fiškálnej decentralizácie boli: 
 daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (DPFO), 
 daň z príjmov právnických osôb (DPPO), 
 cestná daň (CD). 

Okrem toho mali obce a mestá SR daňové príjmy z miestnej dani 
z nehnuteľností (DN) a miestnych poplatkov. 

Po fiškálnej decentralizácii (rok 2005) sa podielovou daňou stala len 
DPFO. DPPO sa stala štátnou daňou a CD sa stala jedinou miestnou daňou 
v právomoci vyšších územných celkov. Miestnou daňou, pri ktorej daňovou 
právomocou disponujú obce a mestá SR je aj naďalej DN. Niektoré dovtedy 
miestne poplatky sa premenovali na dane. Ostatné miestne dane (pozn. 
pomenovanie použité autorom, OMD) sú definované v zákone č. 583/2004 Z.z 
o miestnych daniach.  

DPFO, aj napriek tomu, že ide o daňový príjem, možno považovať za 
tzv. kvázi transfer (Neubauerová, 2003), pretože pri tejto dani nemôžu územné 
samosprávy ovplyvňovať ani daňovú základňu, daňové sadzby ani podiel, ktorý 
im je poukazovaný z výnosu. Delenie tejto dane upravuje zákon č. 564/2004 Z.z 
a Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z.  

Obrázok 1 znázorňuje vývoj štruktúry daňových príjmov miest a obcí 
SR v období rokov 2000-2017. Na základe údajov, ktoré na základe zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám sprístupnilo DataCentrum zriadené MF 
SR, sú kvantifikované podiely jednotlivých daňových príjmov na celkových 
daňových príjmoch miest a obcí SR (DP). Ako už bolo uvedené vyššie, 
sledované obdobie pokrýva viacero významných faktorov ovplyvňujúcich 
zmeny v daňových príjmoch územných samospráv.  

Azda najviditeľnejší (a zatieni aj vplyv finančnej krízy) je štrukturálny 
zlom spôsobený systémovou zmenou (v roku 2005). Po tomto roku podiel 
DPFO na daňových príjmoch miest a obcí SR markantne vzrástol, čo súvisí 
s novým spôsobom financovania územnej samosprávy. Výraznejší nárast 
podielu ostatných miestnych daní na daňových príjmov v období rokov 2002-
2004 je spôsobený len poklesom podielu DPFO na DP. V tomto období sa 
kompetencie územných samospráv financovali decentralizačnou dotáciou. 
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Pomerne stabilne sa v sledovanom období vyvíja podiel príjmov z DN. Je nutné 
ale podotknúť, že bezprostredne po roku 2005 prevažná časť miestnych 
samospráv zvýšila sadzby DN, v priemere ide o zdvojnásobenie daňových 
sadzieb pri DN (Podnikateľská aliancia Slovenska, 2018). Tento nárast 
v príjmoch z DN je však na obrázku 1 nebadateľný kvôli masívnemu nárastu 
podielu príjmov z DPFO. Od roku 2005 mestá a obce SR nemajú podiel na 
DPPO a CD. 
 

 
Obrázok 1 Vývoj štruktúry daňových príjmov miest a obcí SR v 2000-2017 
Legenda: Daň z príjmov fyzických osôb (DPFO), daň z príjmov právnických 
osôb (DPPO), cestná daň (CD), daň z nehnuteľností (DN) a ostatné miestne 

dane (OMD) sú vyjadrené ako podiel na celkových daňových príjmoch miest 
a obcí SR (DP) 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov z DataCentra 
 
 Obrázok 2 a obrázok 3 znázorňujú štruktúru daňových príjmov miest 
a obcí SR podľa NUTS3 (osem štatistických jednotiek, teritoriálne 
odpovedajúcich krajom SR). Spoločné trendy vo všetkých krajoch vykazuje 
podiel DPFO na DP, pričom ide o jeho výrazný nárast po roku 2005. Oproti 
tomu podiely DN a OMD na DP miest a obcí SR klesajú po roku 2005, hoci 
v absolútnych číslach ide v oboch prípadoch o nárast a v prípade DN 
dokonca výrazný nárast oproti roku 2004.  

Rozdielnosti v štruktúre príjmov miest a obcí SR podľa krajov na úrovni 
NUTS3 je možné badať v prípade BA, ktorý vykazuje najnižší podiel DPFO na 
DP (cca 60% v sledovanom období rokov 2000-2017, BA kraj má aj najnižší 
počet obyvateľov, pričom hlavným kritériom na delenie výnosu z tejto dane po 
roku 2005 ostáva naďalej počet obyvateľov, aj keď prepočítaný, viď Nariadenie 
vlády SR 668/2004). V porovnaní s krajmi východného a stredného Slovenska 
majú kraje západného Slovenska nižšie podiely DPFO na DP. Najnižší podiel 
DN na DP je možné pozorovať v NR kraji, nasledujú kraje stredného 
a východného Slovenska. Najvyšší podiel DN na DP majú mestá a obce v BA, 
TT, TN. Tak ako uvádza Podnikateľská aliancia Slovenska (2018), vyššie 
sadzby DN je možné stanoviť v oblastiach, kde je sústredený priemysel (a to sú 
v SR práve oblasti v západnej časti krajiny). Najvyšší podiel OMD na DP majú 
mestá a obce v BA kraji.   
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Pomerne stabilne sa v sledovanom období vyvíja podiel príjmov z DN. Je nutné 
ale podotknúť, že bezprostredne po roku 2005 prevažná časť miestnych 
samospráv zvýšila sadzby DN, v priemere ide o zdvojnásobenie daňových 
sadzieb pri DN (Podnikateľská aliancia Slovenska, 2018). Tento nárast 
v príjmoch z DN je však na obrázku 1 nebadateľný kvôli masívnemu nárastu 
podielu príjmov z DPFO. Od roku 2005 mestá a obce SR nemajú podiel na 
DPPO a CD. 
 

 
Obrázok 1 Vývoj štruktúry daňových príjmov miest a obcí SR v 2000-2017 
Legenda: Daň z príjmov fyzických osôb (DPFO), daň z príjmov právnických 
osôb (DPPO), cestná daň (CD), daň z nehnuteľností (DN) a ostatné miestne 

dane (OMD) sú vyjadrené ako podiel na celkových daňových príjmoch miest 
a obcí SR (DP) 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov z DataCentra 
 
 Obrázok 2 a obrázok 3 znázorňujú štruktúru daňových príjmov miest 
a obcí SR podľa NUTS3 (osem štatistických jednotiek, teritoriálne 
odpovedajúcich krajom SR). Spoločné trendy vo všetkých krajoch vykazuje 
podiel DPFO na DP, pričom ide o jeho výrazný nárast po roku 2005. Oproti 
tomu podiely DN a OMD na DP miest a obcí SR klesajú po roku 2005, hoci 
v absolútnych číslach ide v oboch prípadoch o nárast a v prípade DN 
dokonca výrazný nárast oproti roku 2004.  

Rozdielnosti v štruktúre príjmov miest a obcí SR podľa krajov na úrovni 
NUTS3 je možné badať v prípade BA, ktorý vykazuje najnižší podiel DPFO na 
DP (cca 60% v sledovanom období rokov 2000-2017, BA kraj má aj najnižší 
počet obyvateľov, pričom hlavným kritériom na delenie výnosu z tejto dane po 
roku 2005 ostáva naďalej počet obyvateľov, aj keď prepočítaný, viď Nariadenie 
vlády SR 668/2004). V porovnaní s krajmi východného a stredného Slovenska 
majú kraje západného Slovenska nižšie podiely DPFO na DP. Najnižší podiel 
DN na DP je možné pozorovať v NR kraji, nasledujú kraje stredného 
a východného Slovenska. Najvyšší podiel DN na DP majú mestá a obce v BA, 
TT, TN. Tak ako uvádza Podnikateľská aliancia Slovenska (2018), vyššie 
sadzby DN je možné stanoviť v oblastiach, kde je sústredený priemysel (a to sú 
v SR práve oblasti v západnej časti krajiny). Najvyšší podiel OMD na DP majú 
mestá a obce v BA kraji.   
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Obrázok 2 Štruktúra daňových príjmov miest a obcí v krajoch západného 

Slovenska 
Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov z DataCentra 
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Obrázok 3 Štruktúra daňových príjmov miest a obcí v krajoch stredného a 

východného Slovenska 
Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov z DataCentra 
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Obrázok 2 Štruktúra daňových príjmov miest a obcí v krajoch západného 

Slovenska 
Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov z DataCentra 

0%
20%
40%
60%
80%

100%
2000

2001
2002

2003

2004

2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012

2013

2014

2015
2016

2017

BA

DPFO/DP DPPO/DP

CD/DP DN/DP

OMD/DP

0%
20%
40%
60%
80%

100%
2000

2001
2002

2003

2004

2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012

2013

2014

2015
2016

2017

TT

DPFO/DP DPPO/DP

CD/DP DN/DP

OMD/DP

0%
20%
40%
60%
80%

100%
2000

2001
2002

2003

2004

2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012

2013

2014

2015
2016

2017

TN

DPFO/DP DPPO/DP

CD/DP DN/DP

OMD/DP

0%
20%
40%
60%
80%

100%
2000

2001
2002

2003

2004

2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012

2013

2014

2015
2016

2017

NR

DPFO/DP DPPO/DP

CD/DP DN/DP

OMD/DP

Trvalo udržateľný rozvoj miest a obcí 

273 
 

  

  
Obrázok 3 Štruktúra daňových príjmov miest a obcí v krajoch stredného a 

východného Slovenska 
Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov z DataCentra 
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2. Zmeny v daňových príjmoch miest a obcí SR po finančnej a 
hospodárskej kríze v roku 2008 

Obrázok 4 znázorňuje tempo rastu jednotlivých položiek daňových 
príjmov miest a obcí v prepočte na jedného obyvateľa. Po roku 2008 je 
najvýznamnejšie spomalenie tempa rastu možné pozorovať v prípade 
podielovej dani. Výpadky na výnose z tejto dane sa plne prejavili v rokoch 2009 
a 2010 a hoci po roku 2012 došlo dokonca k redukcii podielov poukazovaným 
územným samosprávam v prospech štátneho rozpočtu, situácia sa stabilizovala. 

 

 
Obrázok 4 Tempo rastu jednotlivých položiek daňových príjmov miest a obcí 

SR v rokoch 2000-2017 
Legenda: Tempo rastu jednotlivých zložiek DP je kvantifikované ako. 
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Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov z DataCentra 
 

Tabuľka 1 uvádza, že samotná štruktúra resp. podiely jednotlivých 
daňových príjmov sa v čase po finančnej a hospodárskej kríze v zásade 
nezmenili. Pri DPFO je možné pozorovať mierny pokles tohto podielu, čo ale 
proporcie zastúpenia jednotlivých daňových príjmov na celkových daňových 
príjmoch miest a obcí SR výrazne nemení.  

Oproti tomu, porovnanie tempa rastu v krízovom období ukazuje 
výrazné prepady v objemoch najmä u DPFO. Rast sa spomaľuje aj v prípade 
DN a OMD a po ekonomickom oživení (rok 2015 a 2016, Morvay, 2014) sa 
stabilizuje.  

Výpadky na DPFO sa premietli do nižších príjmov miest a obcí SR a to 
malo samozrejme odozvu aj na výdavkovej strane. Mnohé obce boli v krízovom 
období nutné šetriť doslova „na čom sa dalo“. Ide napr. o reguláciu dĺžky 
zapnutia verejného osvetlenia (prípadne jeho vypínanie) ako uvádza napr. v 
Pravde (2011), či prepúšťanie zamestnancov (Korzár, 2009), pričom sa 
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uvažoval aj so zvyšovaní sadzieb dane z nehnuteľností a v tejto súvislosti aj 
zmenou daňovej základne alebo zmenou oceňovania nehnuteľností na trhové 
(Týždeň, 2009). 
 
Tabuľka 1 Zmeny v štruktúre daňových príjmov miest a obcí SR a tempo rastu 

jednotlivých položiek per capita daňových príjmov miest a obcí SR 
v kontexte finančnej krízy 

  Štruktúra DP (položky ako % z DP) Tempo rastu DP na obyvateľa (v %) 

  DPFO/DP DPPO/DP CD/DP DPN/DP OMD/DP DPFO DPPO CD DPN OMD 

2000 50,32 9,58 4,92 23,95 11,92           

2001 49,23 10,83 6,86 22,04 13,57 9,27 21,44 13,25 3,55 22,00 

2002 43,15 10,96 6,01 19,74 23,87 8,30 20,59 -51,90 10,23 54,30 

2003 43,82 8,87 5,88 19,21 25,99 7,38 -16,22 -2,17 3,35 13,62 

2004 42,57 11,21 5,95 19,62 24,71 12,69 32,87 5,72 16,95 10,77 

2005 72,71 0 0 15,48 10,17 69,00 - - 32,89 -28,68 

2006 73,94 0 0 15,16 9,59 20,11 - - 17,07 13,91 

2007 74,60 0 0 14,55 9,63 9,23 - - 4,60 8,77 

2008 76,66 0 0 12,95 9,25 25,27 - - 13,66 20,03 

2009 74,48 0 0 14,56 9,80 -7,19 - - 7,40 1,70 

2010 69,99 0 0 17,39 11,29 -21,44 - - 4,43 0,95 

2011 72,82 0 0 15,63 10,22 15,56 - - 2,24 2,94 

2012 71,49 0 0 16,93 10,33 1,27 - - 10,55 4,13 

2013 71,24 0 0 17,18 10,36 2,29 - - 4,07 2,89 

2014 72,34 0 0 16,64 9,84 5,60 - - 1,04 -0,90 

2015 74,35 0 0 15,44 9,23 9,87 100 - 1,59 2,14 

2016 76,15 0 0 14,39 8,51 13,39 - - 3,43 2,92 

2017 76,73 0 0 14,00 8,42 6,02 100 - 3,66 5,21 
Legenda: Obdobie finančnej krízy je zvýraznené šedým. 100% nárast pri DPPO 
v roku 2015 a 2017 vznikol na základe porovnávania s 0 v predošlých 
obdobiach, hoci ide o mimoriadne poukázanie objemovo malej časti výnosu 
z DPPO niektorým obciam a mestám v TN a KE kraji v roku 2015 a v PO kraji 
v roku 2017. Tempo rastu jednotlivých zložiek DP je kvantifikované ako 
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2. Zmeny v daňových príjmoch miest a obcí SR po finančnej a 
hospodárskej kríze v roku 2008 

Obrázok 4 znázorňuje tempo rastu jednotlivých položiek daňových 
príjmov miest a obcí v prepočte na jedného obyvateľa. Po roku 2008 je 
najvýznamnejšie spomalenie tempa rastu možné pozorovať v prípade 
podielovej dani. Výpadky na výnose z tejto dane sa plne prejavili v rokoch 2009 
a 2010 a hoci po roku 2012 došlo dokonca k redukcii podielov poukazovaným 
územným samosprávam v prospech štátneho rozpočtu, situácia sa stabilizovala. 

 

 
Obrázok 4 Tempo rastu jednotlivých položiek daňových príjmov miest a obcí 

SR v rokoch 2000-2017 
Legenda: Tempo rastu jednotlivých zložiek DP je kvantifikované ako. 
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uvažoval aj so zvyšovaní sadzieb dane z nehnuteľností a v tejto súvislosti aj 
zmenou daňovej základne alebo zmenou oceňovania nehnuteľností na trhové 
(Týždeň, 2009). 
 
Tabuľka 1 Zmeny v štruktúre daňových príjmov miest a obcí SR a tempo rastu 

jednotlivých položiek per capita daňových príjmov miest a obcí SR 
v kontexte finančnej krízy 

  Štruktúra DP (položky ako % z DP) Tempo rastu DP na obyvateľa (v %) 

  DPFO/DP DPPO/DP CD/DP DPN/DP OMD/DP DPFO DPPO CD DPN OMD 

2000 50,32 9,58 4,92 23,95 11,92           

2001 49,23 10,83 6,86 22,04 13,57 9,27 21,44 13,25 3,55 22,00 

2002 43,15 10,96 6,01 19,74 23,87 8,30 20,59 -51,90 10,23 54,30 

2003 43,82 8,87 5,88 19,21 25,99 7,38 -16,22 -2,17 3,35 13,62 

2004 42,57 11,21 5,95 19,62 24,71 12,69 32,87 5,72 16,95 10,77 

2005 72,71 0 0 15,48 10,17 69,00 - - 32,89 -28,68 

2006 73,94 0 0 15,16 9,59 20,11 - - 17,07 13,91 

2007 74,60 0 0 14,55 9,63 9,23 - - 4,60 8,77 

2008 76,66 0 0 12,95 9,25 25,27 - - 13,66 20,03 

2009 74,48 0 0 14,56 9,80 -7,19 - - 7,40 1,70 

2010 69,99 0 0 17,39 11,29 -21,44 - - 4,43 0,95 

2011 72,82 0 0 15,63 10,22 15,56 - - 2,24 2,94 

2012 71,49 0 0 16,93 10,33 1,27 - - 10,55 4,13 

2013 71,24 0 0 17,18 10,36 2,29 - - 4,07 2,89 

2014 72,34 0 0 16,64 9,84 5,60 - - 1,04 -0,90 

2015 74,35 0 0 15,44 9,23 9,87 100 - 1,59 2,14 

2016 76,15 0 0 14,39 8,51 13,39 - - 3,43 2,92 

2017 76,73 0 0 14,00 8,42 6,02 100 - 3,66 5,21 
Legenda: Obdobie finančnej krízy je zvýraznené šedým. 100% nárast pri DPPO 
v roku 2015 a 2017 vznikol na základe porovnávania s 0 v predošlých 
obdobiach, hoci ide o mimoriadne poukázanie objemovo malej časti výnosu 
z DPPO niektorým obciam a mestám v TN a KE kraji v roku 2015 a v PO kraji 
v roku 2017. Tempo rastu jednotlivých zložiek DP je kvantifikované ako 
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Záver  
Hoci tempo rastu daňových príjmov na obyvateľa naznačuje, že 

výpadky DPFO boli v čase finančnej a hospodárskej krízy masívne 
a spomaľoval sa aj rast ostatných daňových príjmov miest a obcí SR, samotná 
štruktúra daňových príjmov sa v zásade nemenila. V rámci daňových príjmov 
dominuje a dominovala v rozpočtoch miestnej samosprávy SR DPFO. V čase 
financovania kompetencií presunutých zo štátnej správy na územnú samosprávu 
v rokoch 2002-2004 tzv. decentralizačnou dotáciou tvoril podiel DPFO na 
celkový daňových príjmoch miest a obcí SR cca 40%. K radikálnej zmene, 
a síce nárastu, došlo po roku 2005 (nárast o 30% na úroveň cca 70%). Tento stav 
nezmenila ani finančná a hospodárska kríza (2008), ktorej dopady sa do 
rozpočtov územných samospráv premietli s určitým oneskorením. K zmene 
štruktúry daňových príjmov miestnych samospráv SR teda nedošlo. Čo je tak 
intuitívne ako aj zrejmé z údajov z DataCentra, došlo k zmenám absolútnych 
objemov jednotlivých daňových príjmov, pričom práve najväčší pokles 
vykazuje po roku 2008 práve DPFO.  
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Participatívny rozpočet v podmienkach SR 
 
Participative Budgeting in Slovakia 
 
Richard Brix 
 
Abstract  
Participative budgeting has spread throughout the world in last decades of years. One 
of the reason why this type of budgeting is successfull is because of the direct 
participation of citizens. Participative budgeting has its roots in Brazil where it served 
to minimize huge differences between city parts. Participative budgeting has also been 
employed in few Slovak cities. The article tries to focus on participative budgeting in 
Trnava, one of the cities that decided to launched this type of process. 
 
Key words: participative budgeting, participation, budget, citizens, Slovakia 
 
Úvod  

Participatívny rozpočet je dnes súčasťou fungovania miestnej 
samosprávy vo viacerých slovenských mestách. Táto forma spolupodieľania sa 
na prerozdeľovaní finančných zdrojov miestnej samosprávy je vo svete 
využívaná už vyše dvoch dekád. V našom príspevku sa chceme zamerať na 
teoretické uchopenie tejto formy rozpočtovania, na jej vývoj a súčasný stav na 
Slovensku. V rámci príspevku sa zameriavame na mesto Trnava, kde sa 
participatívny rozpočet uplatňuje od jeho zavedenia na Slovensku. 

 
1. Vznik a vývoj participatívneho rozpočtu 

Proces rozširovania participatívnych rozpočtov vo svete je 
bezprecedentný. Nesmieme zabúdať na to, že hovoríme o praxi na úrovni 
miestnej samosprávy, ktorá sa začala koncom osemdesiatych rokov minulého 
storočia, v meste Porto Alegre v južnej Brazílii. Toto mesto získalo v  krajine aj 
v zahraničí značnú povesť a do výraznej miery ovplyvnilo aj vznik 
participatívnych rozpočtov iných miestnych samospráv, ale tiež výrazne 
ovplyvnilo aj sieť regionálnych a národných, ako aj medzinárodných 
organizácií, agentúr pre spoluprácu, univerzity, mimovládne organizácie na 
celom svete. Za približne 25 rokov je možné identifikovať päť hlavných fáz 
dynamiky šírenia participatívneho rozpočtu (Fishkin,2009). 

Prvá fáza zodpovedá obdobiu pokusov medzi rokmi 1989 a 1997, ktoré 
poukázali na iniciatívy v Porto Alegre v Brazílii a Montevideu v Uruguaji. Toto 
obdobie zodpovedá zhruba dvom volebným obdobiam miestnej samosprávy v 
Brazílii (1989/1992 a 1993/1996), kde viac ako 30 obcí začalo experimentovať 
so zavedením participatívneho rozpočtu. Druhá fáza, nazvaná rozsiahla 
expanzia brazílskeho participatívneho rozpočtu, sa udiala v ďalšom volebnom 

Trvalo udržateľný rozvoj miest a obcí 

279 
 

období v rokoch 1997 až 2000, počas ktorých tento prístup prijalo viac ako 140 
obcí v krajine, hoci s výraznými rozdielmi. 

Tretia fáza sa začala hlavne po roku 2000 s rozšírením týchto 
experimentov mimo Brazílie a so širokou diverzifikáciou. Počas tohto obdobia 
sa v latinskoamerických a európskych mestách objavili početné iniciatívy pre 
zavedenie participatívneho modelu rozpočtovania inšpirované existujúcimi 
modelmi, predovšetkým  tomu z mesta Porto Alegre. Rozširovanie 
participatívneho rozpočtu sa postupne presunulo do všetkých častí sveta, najmä 
do európskych a ázijských krajín. V rámci Európy pomerne neskoro k tomuto 
spôsobu prerozdeľovania verejných financií na miestnej úrovni pristúpilo aj 
Slovensko (Bernard,2007). 

Participatívny rozpočet je možné chápať ako mechanizmus v rámci 
ktorého rozhoduje celá populácia alebo sa jej istá časť podieľa na rozhodnutí o 
distribúcii všetkých alebo čiastočných finančných zdrojov. Takáto 
charakteristika je všeobecne použiteľná naprieč rôznymi modifikáciami 
participatívnych rozpočtov vo svete. 

Wampler vymedzuj participatívny rozpočet pomerne zásadnejším 
spôsobom. Programy participatívneho rozpočtovania sú inovatívne procesy 
tvorby politiky. Občania sú priamo zapojení do vytvárania politických 
rozhodnutí. Fóra sa konajú po celý rok, takže občania majú príležitosť alokovať 
zdroje, stanoviť priority politík a sledovať verejné výdavky. Tieto programy sú 
navrhnuté tak, aby občanov zahrnuli do procesu tvorby politiky, podnecovania 
administratívnych reforiem a rozdeľovania verejných zdrojov do 
nízkopríjmového okolia. Participatívny rozpočet bojuje s politickým a 
sociálnym vylúčením, a to tak, že nízkopríjmovým a tradične vylúčeným 
politickým aktérom je daná príležitosť vytvárať politické rozhodnutia. Vlády a 
občania iniciujú tieto programy, aby podporili verejné vzdelávanie a aktívne 
občianstvo, dosiahli sociálnej spravodlivosti prostredníctvom vylepšených 
politík a rozdelením zdrojov a zahájili reformu administratívneho aparátu 
(Wampler, 2010). Pri participatívnom rozpočte ide o výsledok špecifického 
postupu zapojenia verejnosti do rozhodovania o určitom balíku financií 
vyčleneného vedením mesta. Aby sme k tomuto výsledku dospeli, je potrebné 
občanov informovať, motivovať a zapojiť ich do dialógu o tom, ako má byť 
participatívny rozpočet zostavený. Politici a úradníci im pre takéto zapojenie 
musia vytvoriť vhodné podmienky a zvoliť taký postup, ktorý bude otvorený, 
efektívny a transparentný. Nasledujúci autori neprichádzajú priamo s definíciou 
ako takou, ale stanovujú určité kritériá participatívneho rozpočtu. V prípade, že 
sú tieto kritéria naplnené potom ho možno nazývať participatívnym rozpočtom. 
Peixoto (2012) zostavil sedem charakteristických bodov, ktoré by mal ideálne 
každý proces participatívneho rozpočtovania spĺňať: 
 verejné rozpočty sú predmetom súvislejšieho procesu, alebo aspoň ich 

časťou (nejde o mestské plánovanie) 
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Abstract  
Participative budgeting has spread throughout the world in last decades of years. One 
of the reason why this type of budgeting is successfull is because of the direct 
participation of citizens. Participative budgeting has its roots in Brazil where it served 
to minimize huge differences between city parts. Participative budgeting has also been 
employed in few Slovak cities. The article tries to focus on participative budgeting in 
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Úvod  

Participatívny rozpočet je dnes súčasťou fungovania miestnej 
samosprávy vo viacerých slovenských mestách. Táto forma spolupodieľania sa 
na prerozdeľovaní finančných zdrojov miestnej samosprávy je vo svete 
využívaná už vyše dvoch dekád. V našom príspevku sa chceme zamerať na 
teoretické uchopenie tejto formy rozpočtovania, na jej vývoj a súčasný stav na 
Slovensku. V rámci príspevku sa zameriavame na mesto Trnava, kde sa 
participatívny rozpočet uplatňuje od jeho zavedenia na Slovensku. 

 
1. Vznik a vývoj participatívneho rozpočtu 

Proces rozširovania participatívnych rozpočtov vo svete je 
bezprecedentný. Nesmieme zabúdať na to, že hovoríme o praxi na úrovni 
miestnej samosprávy, ktorá sa začala koncom osemdesiatych rokov minulého 
storočia, v meste Porto Alegre v južnej Brazílii. Toto mesto získalo v  krajine aj 
v zahraničí značnú povesť a do výraznej miery ovplyvnilo aj vznik 
participatívnych rozpočtov iných miestnych samospráv, ale tiež výrazne 
ovplyvnilo aj sieť regionálnych a národných, ako aj medzinárodných 
organizácií, agentúr pre spoluprácu, univerzity, mimovládne organizácie na 
celom svete. Za približne 25 rokov je možné identifikovať päť hlavných fáz 
dynamiky šírenia participatívneho rozpočtu (Fishkin,2009). 

Prvá fáza zodpovedá obdobiu pokusov medzi rokmi 1989 a 1997, ktoré 
poukázali na iniciatívy v Porto Alegre v Brazílii a Montevideu v Uruguaji. Toto 
obdobie zodpovedá zhruba dvom volebným obdobiam miestnej samosprávy v 
Brazílii (1989/1992 a 1993/1996), kde viac ako 30 obcí začalo experimentovať 
so zavedením participatívneho rozpočtu. Druhá fáza, nazvaná rozsiahla 
expanzia brazílskeho participatívneho rozpočtu, sa udiala v ďalšom volebnom 
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období v rokoch 1997 až 2000, počas ktorých tento prístup prijalo viac ako 140 
obcí v krajine, hoci s výraznými rozdielmi. 

Tretia fáza sa začala hlavne po roku 2000 s rozšírením týchto 
experimentov mimo Brazílie a so širokou diverzifikáciou. Počas tohto obdobia 
sa v latinskoamerických a európskych mestách objavili početné iniciatívy pre 
zavedenie participatívneho modelu rozpočtovania inšpirované existujúcimi 
modelmi, predovšetkým  tomu z mesta Porto Alegre. Rozširovanie 
participatívneho rozpočtu sa postupne presunulo do všetkých častí sveta, najmä 
do európskych a ázijských krajín. V rámci Európy pomerne neskoro k tomuto 
spôsobu prerozdeľovania verejných financií na miestnej úrovni pristúpilo aj 
Slovensko (Bernard,2007). 

Participatívny rozpočet je možné chápať ako mechanizmus v rámci 
ktorého rozhoduje celá populácia alebo sa jej istá časť podieľa na rozhodnutí o 
distribúcii všetkých alebo čiastočných finančných zdrojov. Takáto 
charakteristika je všeobecne použiteľná naprieč rôznymi modifikáciami 
participatívnych rozpočtov vo svete. 
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tvorby politiky. Občania sú priamo zapojení do vytvárania politických 
rozhodnutí. Fóra sa konajú po celý rok, takže občania majú príležitosť alokovať 
zdroje, stanoviť priority politík a sledovať verejné výdavky. Tieto programy sú 
navrhnuté tak, aby občanov zahrnuli do procesu tvorby politiky, podnecovania 
administratívnych reforiem a rozdeľovania verejných zdrojov do 
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vyčleneného vedením mesta. Aby sme k tomuto výsledku dospeli, je potrebné 
občanov informovať, motivovať a zapojiť ich do dialógu o tom, ako má byť 
participatívny rozpočet zostavený. Politici a úradníci im pre takéto zapojenie 
musia vytvoriť vhodné podmienky a zvoliť taký postup, ktorý bude otvorený, 
efektívny a transparentný. Nasledujúci autori neprichádzajú priamo s definíciou 
ako takou, ale stanovujú určité kritériá participatívneho rozpočtu. V prípade, že 
sú tieto kritéria naplnené potom ho možno nazývať participatívnym rozpočtom. 
Peixoto (2012) zostavil sedem charakteristických bodov, ktoré by mal ideálne 
každý proces participatívneho rozpočtovania spĺňať: 
 verejné rozpočty sú predmetom súvislejšieho procesu, alebo aspoň ich 

časťou (nejde o mestské plánovanie) 
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 občianska participácia má priamy vplyv na rozpočet (nemá len konzultačný 
účinok) 

 občania rozhodujú o pravidlách, ktorými sa proces riadi 
 proces má deliberatívny element 
 logika prerozdeľovania je vsadená do návrhov procesov (napríklad 

chudobnejšie oblasti dostanú viac peňazí) 
 proces je inštitucionálne navrhnutý tak, aby občania mohli sledovať verejné 

výdavky 
 proces sa periodicky opakuje. 

Participatívny rozpočet sa dá od iných participatívnych procedúr odlíšiť 
viacerými aspektami. Proces participatívneho rozpočtovania je založený hlavne 
na otázke, ako by mal byť obmedzený rozpočet použitý. To znamená, že 
súčasťou takéhoto rozpočtovania je jasne stanovená otázka prerozdelenia 
financií. Takýto proces sa musí týkať jednotky na úrovni mesta alebo mestskej 
časti s voleným orgánom a s určitou mocou nad administratívou a zdrojmi. 
Tento proces sa musí dlhodobo opakovať. Pokiaľ by bol participatívny proces 
naplánovaný ako jednorazová udalosť, nemožno ho považovať za participatívny 
rozpočet. Niektoré formy verejnej deliberácie musia byť zahrnuté do rámca 
špecifických stretnutí. Z tohto dôvodu, ak by občania boli prizvaní k diskusii o 
rozpočte v miestnych zastupiteľstvách alebo v parlamentoch, nepovažovali by 
sme to za dostatočné, pretože participatívne rozpočtovanie by malo obsahovať 
špecifické inštitúcie. Participatívne rozpočty by teda mali byť založené na 
určitom druhu deliberácie, pri ktorom občania prídu do vzájomného kontaktu. 
Treba však dodať, že deliberácia v rámci participatívneho rozpočtu nutne 
nemusí viesť priamo k rozhodovaniu. V participatívnom rozpočtovaní je 
vyžadovaná určitá zodpovednosť za výsledky procesu. Častá chyba, ktorá 
nastáva v participatívnych procesoch všeobecne, je absencia spätnej väzby jej 
účastníkom o tom, či bol ich návrh prijatý alebo nie. Tento nedostatok by mal 
byť z pohľadu participatívneho rozpočtovania neprijateľný. Prostredníctvom 
každoročných stretnutí či publikácií, by organizátori mali poskytovať 
informácie o realizácii navrhovaných projektov (Noya-Lebault, 2005). 

V zásade možno rozlišovať medzi dvoma základnými typmi 
participatívnych rozpočtov. Konkrétne ide o participatory budgeting public 
works čo je možné chápať ako proces participatívneho rozpočtovania na 
konkrétne verejné práce, prípadne projekty  a participatory budgeting tematics 
kde ide o participatívny proces v oblasti vybranej sektorovej politiky alebo 
investičného zadania (Wampler, 2010). Participatívna rozpočtovanie verejných 
prác sa zameriava na konkrétne projekty najrôznejšieho rozsahu od úpravy 
povrchov miestnych komunikácii či revitalizáciu detského ihriska v parku až po 
výstavbu centra dennej starostlivosti. Zdroje sú teda rozdeľované medzi 
konkrétne špecifické projekty. Množstvo takýchto projektov sa uskutočňuje 
prostredníctvom participatívneho rozpočtovania, čo je dané niekoľkými 
dôvodmi. Keď občania vyberú určitý projekt, očakávajú, že ho miestna alebo 
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regionálna samospráva zrealizuje. Ak sa im podarí uskutočniť daný projekt, 
povedie to k upevneniu pozitívneho názoru smerom k participatívnemu 
rozpočtu a tiež k posilneniu dôvery zo strany občanov voči miestnej vláde. 
Druhým dôvodom je fakt, že orientácia na verejné projekty umožňuje komunite 
určiť smerovanie svojho rozvoja, čo vedie k decentralizácii rozhodovacích 
procesov. Základným predpokladom v tomto smere je že občania rozumejú 
vlastným problémom lepšie, než ich lokálne politickí reprezentanti a preto môžu 
navrhnúť projekt, ktorý bude korešpondovať s ich potrebami. O tomto presne 
hovorí princíp subsidiarity. Problémy menej závažného charakteru je potrebné 
riešiť na tej úrovni kde vznikajú. Je preto opodstatnené aby problém schátraného 
detského ihriska riešili ľudia, ktorí v danej lokalite žijú a ktorých deti takéto 
ihrisko využívajú (Drzyek,2010). 

Dôvodom pre zavedenie tohto typu participatívneho rozpočtovania tiež 
môže byť snaha odstrániť patronáž z politiky, ktorej kľúčovým zdrojom sú 
práve verejné práce. Poslednou príčinou pre sústredenie sa na špecifické verejné 
práce môže byť tiež vzdelávací aspekt. Občania zapojení do procesu sa naučia, 
aké právomoci majú miestne samosprávy a získajú lepšie povedomie o jej 
celkovom fungovaní (Wampler, 2007). Druhý typ, tematického participatívneho 
rozpočtovania sa zameriava na výdavkové politiky vo všeobecnosti. Tieto 
politiky sa koncentrujú na všeobecné smerovanie obcí napr. poskytnutím viac 
finančných zdrojov na určitý program v zdravotníctve. Zmyslom tematického 
participatívneho rozpočtovania je snaha o ešte viac demokracie v procese 
formovania politík, a to prostredníctvom občanov, ktorým bude umožnené 
určovať všeobecné priority na lokálnej úrovni. Prvým krokom pri tematickom 
participatívnom rozpočtovaní je poskytnutie detailných informácií o aktuálnych 
politikách a výdavkových prioritách (Sztwiertnia,2013). 

Nasleduje niekoľko diskusií účastníkov, v ktorých hodnotí vládne 
priority a na záver určí ich poradie. Kvalita deliberácie môže byť však v 
jednotlivých prípadoch značne odlišná. Záleží totiž do veľkej miery na 
informovanosti a znalostiach účastníkov o jednotlivých politikách. Tento typ 
oproti prvému kladie podstatne vyššie nároky na účastníkov deliberácie 
(Wampler, 2010). 

V zásade tak môžeme pri participatívnom rozpočte hovoriť o tom že 
jeho hlavným cieľom ani tak nie je finančný prvok ale ide najmä o zapojenie 
občanov do takéhoto procesu rozhodovania o verejných zdrojoch. Ak sa 
pozrieme na sociálny a politický podtón participatívneho rozpočtu ako aj na 
množstvo modelov je pomerne zrejmé že tieto ciele tohto nástroja sú  
omnoho širšie stanovené. Autori často považujú princípy za ciele. Ide napriek 
tomu o významovo odlišné aspekty. Podľa Wamplera je potrebné určiť  
hlavné princípy aby bolo jednoznačné, ktoré z týchto princípov sú priamo 
naviazané na ciele a potreby. Tento autor hovorí najmä o princípoch,  
ktoré vychádzajú zo skúseností brazílskych miest kde participatívny rozpočet 
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započal. Medzi hlavné princípy, ktoré sú zároveň cieľmi participatívneho 
rozpočtovania patria: 
 aktívna participácia 
 rast občianskej autority 
 zvýšenie transparentnosti 
 redistribúcia zdrojov. 

V rámci aktívnej participácie ide najmä o možnosť vyjadriť svoj názor 
k balíku prerozdeľovaných financií. Tento princíp participatívneho rozpočtu je 
veľmi dôležitý práve pre skupiny obyvateľstva zo sociálne slabších vrstiev. V 
prípade chudobných častí brazílskych miest bol tak tento princíp obzvlášť 
dôležitým. Participatívny rozpočet sa tak môže stať miestom kde sa začne 
uskutočňovať oveľa rozsiahlejšia verejná diskusia. Táto diskusia sa dostáva 
mimo rámca politických strán, nakoľko do takejto diskusie sú zahrnutí aj 
predstavitelia občianskych skupín, aktivistov a odborníkov z danej oblasti. 

Z pohľadu rastu občianskej autority ide o princíp alebo cieľ kde 
získavajú občania iný status. Občania majú možnosť priamo zasiahnuť do 
prerozdeľovania financií svojho mesta čo z nich robí de facto aktérov politiky. 
Prostredníctvom hlasovania a diskutovania o konkrétnych projektoch sa priamo 
zapájajú do chodu mesta. Občania sami majú možnosť spoznať fungovanie 
samosprávy ako aj narábanie s verejnými financiami, rovnako tak spoznávajú 
limity mesta (Wampler, 2010). Samotná možnosť hlasovania je jedným z 
kľúčových aspektov. Práve pri týchto procesoch prichádza k upevňovaniu 
vzťahu občanov k mestu a zároveň k rastu občianskej hodnoty.  

Pôvodný model z Brazílie bol založený na redistribúcii zdrojov a teda 
princípu občianskej solidarity. Brazílske mestá boli a sú poznačené veľkými 
rozdielmi v kvalite života a práve táto rôznorodosť mala byť čiastočne tlmená 
participatívnym rozpočtom. Vo všeobecnosti to však nie je podstatný princíp 
tejto formy rozpočtovania. V krajinách s vyššou životnou úrovňou plní skôr 
mobilizačné a edukačné funkcie. Jednou z ďalších pridaných hodnôt je tiež 
zvýšená transparentnosť. Participatívne rozpočty zásadne prispievajú k 
zvýšenej celkovej miere transparentnosti v mestách. Občania môžu priamo 
vidieť a participovať na rozhodovaní o malých projektoch, prípadne väčších 
zadaniach. Občania tak majú priamy dohľad nad smerovaním finančných 
prostriedkov, aj keď len v obmedzenej miere. Redistribúcia zdrojov je rovnako 
tak potrebná, no najmä v oblastiach kde je veľkým problémom chudoba, či 
nedostatočný prístup k základnej občianskej vybavenosti a pod. Práve preto je 
tento aspekt participatívneho rozpočtu veľmi dôležitý v krajinách Latinskej 
Ameriky, niektorých častiach Ázie či Afriky a pod (Mička, 2016). 

Táto moderná forma rozpočtovania, ktoré so sebou nesie aj značnú 
dávku zapojenia občanov pri spolurozhodovaní o mestských financiách má za 
sebou na Slovensku len niekoľko ročnú históriu. Dá sa povedať že kým v 
niektorých častiach sveta má za sebou tento druh občianskej zapojenosti svoj 
vrchol, v našich podmienkach ide len o niekoľkoročnú prax v ktorej sa zopár 
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slovenských miest snažilo pridať občanov do spolu rozhodovacej procedúry. V 
súčasnosti sa využíva tento druh rozpočtovania vo viacerých mestách. V rámci 
Slovenska sa dnes participatívny rozpočet uplatňuje napr. v Bratislave, Trnave, 
Banskej Bystrici, Prievidzi, Ružomberku, Rožňave, Šamoríne, Topoľčanoch či 
Liptovskom Mikuláši. Je to pomerne malá skupina slovenských miest aj keď je 
možné očakávať nárast tohto celkového počtu. Veľmi dôležité je tiež povedať 
že, v rámci Slovenska neexistuje jednotná databáza, kde by sme sa mohli dostať 
k jednotlivým mestám ktoré využívajú participatívne rozpočtovanie. Z tohto 
dôvodu sme sa rozhodli popísať fungovanie takéhoto procesu na konkrétnom 
príklade vybraného mesta. Ide o mesto Trnava, ktoré sa tento druh 
rozpočtovania rozhodlo zaviesť v roku 2016.  

 
2. Participatívny rozpočet v meste Trnava 

Mesto Trnava patrí k mestám ktoré majú za sebou úvodné ročníky 
participatívneho plánovania. Úvodný nápad k takémuto rozpočtu pochádza už z 
roku 2014 kedy sa po zmene mestského zastupiteľstva, vedúci predstavitelia 
mesta rozhodli zakomponovať takýto druh participácie do praxe. Predstavitelia 
mesta sa zúčastnili odbornej diskusie o praxi takéhoto rozpočtovania v Banskej 
Bystrici, ktorá tak bola akýmsi vzorovým príkladom fungovania pre 
predstaviteľov trnavskej samosprávy. V roku 2015 tak štartoval v Trnave 
pilotný ročník aby sa následne v roku 2016 uskutočnilo 14 projektov. V rokoch 
2016 , 2017 a 2018 sa jednak menil mechanizmus hlasovania a rozdeľovania 
projektov ako sa aj navyšovala celková suma na prerozdelenie projektov. Okrem 
toho mesto Trnava výrazne zapracovalo aj na informačnej kampani, ktorá 
prebiehala v rámci FB ale aj rozoslaním informačných letákov obyvateľom 
Trnavy. Nová webová stránka takisto znamenala posun v oblasti informovanosti 
(PR TRNAVA, 2018) 

Do participatívneho rozpočtu môžu vstupovať všetci občania ktorí majú 
v Trnave trvalý pobyt a dovŕšili vek 15 rokov. Okrem toho je takisto umožnené 
hlasovať o návrhoch participatívnych projektov aj vysokoškolským študentom 
denného štúdia v Trnave. Mesto sa týmto spôsobom snaží maximalizovať 
zapojenosť občanov. Okrem vytvorenia stránky špecificky zameranej na 
participatívne rozpočtovanie je vytvorený aj už spomínaný profil na Facebooku. 
V rámci toho profilu sa môžu občania dozvedieť o celom procese. Priebeh 
celého procesu je možné rozdeliť do niekoľkých fáz. V prvotnom štádiu ide o 
prípravný proces kde sa stretávajú občania a predostierajú svoje nápady na 
realizáciu. Toto stretnutie je prvou fázou aby sa následne rozdelili projekty 
podľa povahy do jednotlivých oblastí akými sú napr. verejné priestory, zeleň 
kultúra či šport. Okrem toho sa občania stretnú aj s informáciami o celom 
procese fungovania takejto participácie. V roku 2017 boli celkovo zriadené 4 
oblasti projektov. Jednotlivé projekty v daných oblastiach sú predmetom 
diskusie, z ktorých nakoniec schádzajú finálne projekty. Finálne projekty sú 
prezentované prostredníctvom koordinátora projektu, ktorý daný projekt 
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prezentuje. Mesto Trnava takisto prináša priamy prenos z týchto prezentácii 
prostredníctvom videa cez Facebook. Tento prenos sleduje pomerne dosť 
občanov, rádovo ide o tisícky občanov (PR TRNAVA, 2018) 

Po tejto fáze nasleduje hlasovanie za konkrétne projekty. Hlasovanie je 
rozdelené do troch skupín. Ide o hlasovanie cez internet, kde si občania 
odklikajú 4 až 6 malých projektov a od roku 2018 aj väčších investičných 
zámerov, hlasovanie fyzické a hlasovanie na samotnom zasadnutí o projektoch. 
Pri internetovom hlasovaní má každý hlas hodnotu 10%, fyzické vhodenie 
vyplneného hárku s projektami do schránky na to určenej má hodnotu 40% 
a verejné zvažovanie má hodnotu hlasu na úrovni 50%. Týmto rozčlenením sa 
poukazuje na váhu konkrétnych hlasov, kde internetové hlasovanie z pohodlia 
domu má najmenšiu váhu. Po hlasovaniach nasleduje sčítanie hlasov 
a zoradenie projektov, ktoré sa zmestia do celkového balíku 50 000 eur. Do 
diskusie sú zapojení aj predstavitelia mestského úradu, ktorí dávajú 
koordinátorom projektov spätnú väzbu. V prípade investičných zámerov sa 
takéto prerokujú na verejnom zvažovaní, následne sa posunú a posúdenie 
mestského úradu a nakoniec prebehne o týchto hlasovanie medzi občanmi. 
V roku 2018 bolo okrem podporených malých projektov prvýkrát v cykle aj 
schvaľovanie väčších investičných zadaní. Na obrázkoch môžeme vidieť akým 
spôsobom hlasovanie dopadlo a ktoré z projektov boli podporené z vyčleneného 
balíka finančných prostriedkov pre účely participatívneho rozpočtu na rok 2018 
v oblasti malých projektov (PR TRNAVA, 2018) 
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Zdroj: Facebook profil- Participatívny rozpočet pre Trnavu, 2018 
 
Z jednotlivých projektov vyplýva v akej oblasti budú realizované. 

Veľmi jasným víťazom hlasovania na rok 2018 sa stal projekt City Walk, kde 
na základe tohto hlasovania sa vytvorí aplikácia, ktorá bude navádzať turistov 
po historických pamiatkach Trnavy. Táto aplikácia bude jednoducho 
stiahnuteľná a bude podávať zaujímavé informácie o historických miestach 
Trnavy prostredníctvom videí, audio nahrávok a popisných informácií.  
 
Záver 
 Participatívny rozpočet sa od svojho vzniku výraznejšie zmenil. Prvým 
dôvodom je fakt že sa posunul do iných častí sveta z pôvodnej Brazílie, no 
nemenej dôležitým dôvodom je že sa postupom času vyjasnilo v akých 
oblastiach je táto forma rozpočtovania efektívna. Celosvetovo ide stále 
o rozšírený fenomén ktorý neznamená len prerozdeľovanie časti finančných 
prostriedkov ale ide rovnako aj o pocit reálnej participácie občanov na chode 
verejných vecí v meste. Tento princíp uvedomovania si zodpovednosti za svoje 
rozhodnutia je azda najväčšou pridanou hodnotu tejto formy participácie. 
V článku sme načrtli fungovanie participatívneho rozpočtu v Trnave, kde beží 
tento projekt od roku 2016. Je tu určite priestor na postupné rozširovanie tejto 
formy rozpočtovania aj do väčšieho množstva miest na Slovensku. Rovnako tak 
je tu stále obrovský priestor na zvyšovanie objemu alokovaných financií či už 
na  menšie projekty verejného charakteru alebo investičného zadania. 
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Úvod 

Rozpočet obce a vyššieho územného celku je kľúčovým finančným 
nástrojom, prostredníctvom ktorého sa realizujú želané záujmy, formulované 
ciele a zverené úlohy politiky na lokálnej a regionálnej úrovni. Rozpočet 
vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce a samosprávneho kraja čo v sebe 
nesie výhodu autonómnosti, ale aj prvok potrebnej zodpovednosti. 
Nevyhnutnosť zverejňovania, takto významného prostriedku riadenia, sa stáva 
očakávanou samozrejmosťou prinášajúcou otvorenosť a transparentnosť do 
činnosti územnej samosprávy. Zverejňovanie rozpočtu na jednej strane prispeje 
k lepšej informovanosti verejnosti o plánovaných i realizovaných aktivitách 
v rámci danej územnej samosprávy, na strane druhej by to malo občanov 
mobilizovať k zvýšenému záujmu o veci verejné.  

Cieľom príspevku je vytvoriť detailný popis krokov rozpočtového 
procesu v podmienkach územnej samosprávy Slovenska so zameraním na 
zákazníka a vlastníka procesu. Článok bol spracovaný s podporou výskumného 
projektu: VEGA č. 1/0302/18 Inteligentné mestá ako spôsob implementácie 
konceptu trvalo udržateľného rozvoja miest SR. 

 
1. Rozpočet územnej samosprávy 

Rozpočet územnej samosprávy je súčasťou rozpočtovej sústavy. Medzi 
základné zložky rozpočtovej sústavy Slovenskej republiky patrí: 
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 Sústava verejných rozpočtov (štátny rozpočet SR, rozpočty samosprávnych 
krajov a rozpočty obcí) 

 Sústava mimorozpočtových fondov  
 Rozpočty verejných organizácií (Medveď, Nemec a kol. 2011). 

Podľa § 4 zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy) je rozpočet obce a rozpočet vyššieho 
územného celku (VÚC) základným nástrojom finančného hospodárenia v 
príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie im zverených úloh 
a funkcií. Rozpočet obce a rozpočet VÚC je súčasťou rozpočtu sektora verejnej 
správy. 

Rozpočet je možné univerzálne vnímať ako: decentralizovaný peňažný 
fond, bilanciu príjmov a výdavkov, strednodobý rozpočtový plán, nástroj 
riadenia, nástroj realizácie municipálnej resp. regionálnej politiky a pod. 
(Peková 2008; Žárska a kol. 2007; Švantnerová, Kožiak 2005; Paulík a kol. 
2012; Hajšová, Klierová, Kútnik 2016; Povrazníková 2007; Svetová banka 
2007)  

Rozpočet územnej samosprávy má silný politicko-právny aspekt, keďže 
predikuje čo má územná jednotka robiť (originálne a prenesené kompetencie), 
a teda hradiť. Je prejavom manažmentu, nakoľko určuje rozdeľovanie zdrojov 
a má aj kontrolný charakter pri vykonávaní dozoru/dohľadu nad správnosťou 
čerpania finančných prostriedkov územnej samosprávy.  
 
1.1 Legislatíva v oblasti rozpočtu územnej samosprávy 

V slovenskom právnom poriadku je niekoľko právnych predpisov 
upravujúcich v rôznej miere oblasť rozpočtu územnej samosprávy.   

Legislatívne východiská pre tento rozpočet nachádzame v Ústave 
Slovenskej republiky (Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v platnom znení). 
Konkrétne v čl. 65 (4. hlava) sa obciam a VÚC ako právnickým osobám udeľuje 
právo (za podmienok ustanovených zákonom) samostatne hospodáriť s 
vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Bližšie, no stále 
všeobecne, toto právo konkretizujú zákony upravujúce fungovanie obcí 
a samosprávnych krajov, a to zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (§ 9 s názvom rozpočet obce) a zákon č. 302/2001 Z. z. o 
samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov (§ 9 financovanie 
samosprávneho kraja). Oba spomínané zákony identifikujú rozpočet ako základ 
ich finančného hospodárenia. Rozpočet sa zostavuje na obdobie jedného 
kalendárneho roka. Návrh rozpočtu obce, rovnako ako v prípade rozpočtu 
samosprávneho kraja, musí byť pred schválením najmenej 15 dní verejne 
prístupný.  

Legislatívnou normou v podobe osobitného právneho predpisu, ktorý 
komplexne reguluje postavenie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC, je zákon o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Predmetom úpravy sú: 
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 rozpočty územnej samosprávy (rozpočet obce a rozpočet samosprávneho 
kraja), 

 rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a 
schvaľovanie záverečného účtu, 

 finančné vzťahy medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami obcí a štátnym 
rozpočtom a rozpočtami VÚC, finančné vzťahy medzi rozpočtami obcí a 
rozpočtami VÚC navzájom, ako aj finančné vzťahy rozpočtov obcí a 
rozpočtov VÚC k iným právnickým osobám a fyzickým osobám. 

K právnym predpisom, ktoré vymedzujú postavenie rozpočtu obce a 
rozpočtu VÚC, ďalej patria aj: 
 zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov, 
 ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, 
 zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve. 
 
1.2 Rozpočtový proces územnej samosprávy 

Ako bolo spomenuté vyššie zákon o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy charakterizuje rozpočtový proces (je mu venovaná 3. časť zákona). 
Jednotlivé etapy rozpočtového procesu si obec a VÚC fakultatívne upraví 
vlastným interným predpisom. Ide o dokument s názvom Zásady hospodárenia 
s finančnými prostriedkami, resp. Zásady rozpočtového hospodárenia, Zásady 
rozpočtového procesu obce/VÚC a pod. V predpise je upravený napríklad: 
časový harmonogram, subjekty zodpovedné za rozpočtový proces, 
poskytovanie údajov o rozpočte a pod. 

Rozpočtové obdobie je zhodné s rozpočtovým obdobím celej 
rozpočtovej sústavy, a teda trvá od 1.1. do 31.12. (zodpovedá kalendárnemu 
roku).  

Rozpočtový proces obsahuje niekoľko na seba navzájom nadväzujúcich 
všeobecne platných etáp: 
 Zostavenie návrhu rozpočtu – príprava, zostavenie 
 Predloženie a schválenie rozpočtu 
 Plnenie rozpočtu – rozpis, realizácia, analýza, priebežné monitorovanie a 

hodnotenie rozpočtu 
 Zostavenie a schválenie záverečného účtu (Beňová et. al. 2005) 

Detailné činnosti v podmienkach obce bližšie popisuje obrázok 1. 
V procese je zvýraznené zverejňovanie, ktorému bude venovaná nasledujúca 
kapitola článku. 
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Obrázok 1 Kroky rozpočtového procesu v podmienkach obce
Zdroj: vlastné spracovanie podľa platnej legislatívy

2. Zverejňovanie rozpočtu územnej samosprávy
Zverejňovanie informácií obcou a samosprávnym krajom v medziach 

alebo v ideálnom prípade nad rámec povinného rozsahu je v dnešnej dobe 
narastajúceho tlaku na transparentnosť verejnej správy nevyhnutnosťou. 

Súčasťou slovenského právneho poriadku je zákon č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Na základe tohto 
zákona a v kontexte ďalších právnych noriem ako napríklad zákona o obecnom 
zriadení, o samosprávnych krajoch, zo zákona o majetku obcí/VÚC, správneho 
poriadku a niektorých ďalších zákonov patria obec/VÚC k povinným osobám, 
ktoré majú zákonnú povinnosť zverejňovať informácie uvedené na obrázku 2. 
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Obrázok 1 Kroky rozpočtového procesu v podmienkach obce
Zdroj: vlastné spracovanie podľa platnej legislatívy
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v hodnotní avšak z pohľadu finančnej oblasti a verejného obstarávania 
dominovala Bratislavská župa).

V roku 2018 sa uskutočnil 3. ročník hodnotenia, resp. súťaže 
Ministerstva vnútra Českej republiky s názvom „Přívětivý úřad obcí III. typu 
2018“ (obcí s rozšírenou pôsobnosťou). Do súťaže sa prihlásilo 151 obcí III. 
typu (a mestských častí hl. m. Prahy), teda 66,5 % zo všetkých obcí III. typu. 
Najprívetivejším úradom České republiky sa stal Magistrát mesta Liberca. Na 
grafe 1 je prezentovaná dostupnosť rozpočtu v prehľadnejšej rozklikávacej 
forme na webovej stránke samosprávy. Respondenti uviedli 64 % dostupnosť.

Graf 1 webová dostupnosť rozpočtu v mestách ČR
Zdroj: prívetivý úrad 2018

2.1 Zákazník a vlastník rozpočtového procesu územnej samosprávy 
Keďže každý proces je prioritne orientovaný na zákazníka2, v rámci 

rozpočtového procesu je možné identifikovať nasledujúcich zákazníkov: 
 Interní zákazníci: zamestnanci obecného úradu, zamestnanci úradu 

samosprávneho kraja a orgány obce (starosta, resp. primátor, obecné 
zastupiteľstvo), orgány VÚC (predseda/zastupiteľstvo samosprávneho 
kraja).

 Externí zákazníci: obyvatelia obce/VÚC, orgány verejnej správy (štátnej 
správy3 aj samosprávy), organizácie a inštitúcie verejnej správy, subjekty 
súkromného sektora (podnikatelia, banky a pod.).

Uvedené skupiny zákazníkov sú cieľovými adresátmi zverejnia
priebehu procesu (zverejnený návrh rozpočtu) či naopak žiadateľmi informácií
o výsledku v danom procese (zverejnený rozpočet, zmeny a pod.).

                                                
2 Spokojnosť zákazníka je hlavným kritériom hodnotenia efektívnosti akéhokoľvek 
procesu.
3 Prioritne Ministerstvo financií SR. Článok nie je zameraný na poskytovanie 
rozpočtových údajov do Rozpočtového informačného systému (RIS)

áno; 64%

Nie; 36%

Máte na webových stránkach rozklikávací rozpočet?
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Na rozpočtovom procese sa podieľajú interní zákazníci v rozdielnom 
rozsahu. Z praxe vyplýva, že najčastejšími internými zákazníkmi 
v podmienkach obcí sú:

 Obecný úrad
 Starosta obce
 Obecné zastupiteľstvo
 Komisie

Bezprostredne so zákazníkom je previazaný vlastník procesu, tiež 
označovaný ako správca procesu. Vlastník procesu:
 Je zodpovedný za výkonnosť procesu
 Meria efektívnosť zvereného procesu
 Zaisťuje zdroje a podmienky pre fungovanie procesu
 Reprezentuje hlas externého zákazníka
 Zaisťuje hladký chod medzi internými zákazníkmi (Tuček a kol. 2014)

3. Kroky/činnosti rozpočtového procesu
Cieľom príspevku je vytvoriť detailný popis krokov rozpočtového 

procesu v podmienkach územnej samosprávy Slovenska so zameraním na 
zákazníka a vlastníka procesu.   

Územná samospráva na Slovensku reprezentovaná jej základnou 
zložkou, a teda obcou, často krát bojuje s množstvom zverených kompetencií. 
Všetky vlastné a prenesené kompetencie územnej samosprávy tvoria súbory 
rôznorodých činností, ktoré sú agregované do subprocesov/procesov. Tie 
následne tvoria zhluk skupiny procesov až po všeobecnú oblať procesov (bližšie 
pozri obrázok 3). 

Obrázok 3 Organizačná štruktúra z pohľadu procesnej hierarchie
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Janišovej a Křiváneka, 2013

Ak chceme identifikovať kroky, vlastníka, druh a pozíciu zákazníka 
rozpočtového procesu musíme pozornosť venovať organizačnej štruktúre 
územnej jednotky. 
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Na obrázku 4 je znázornená čiastočná organizačná štruktúra mesta 
Vranov nad Topľou4. Mestský úrad sa vnútorne člení na oddelenia a referáty. 
Obrázok 4 je ukážkou procesnej hierarchie v praxi. Vizualizuje postupnú 
dekompozíciu rozpočtového procesu z pohľadu procesnej hierarchie. A teda: 
 Procesnú oblasť - tvorí ekonomické zameranie oddelenia.  
 Skupinu procesov - tvorí tematická skupina, ktorú prezentuje referát 

rozpočtu, účtovníctva a finančných vzťahov. 
 Proces/subproces - sledovaný rozpočtový proces je náplň činnosti referátu 

rozpočtu, účtovníctva a finančných vzťahov5. 
 Kroky/činnosti - Zamestnanci referátu zabezpečujú detailné úkony 

(organizačné a administratívne) súvisiace s rozpočtovým procesom (tieto 
kroky sú rozpracované v tabuľke 1). 

 

 
Legenda: 
• odd. E – Oddelenie ekonomické 
• odd. BaNBp - oddelenie bytov a nebytových priestorov 
• odd. MMaŽP - oddelenie mestského majetku a životného prostredia 
• odd. VaÚR - oddelenie výstavby a územného rozvoja 
• odd. OaSS - oddelenie organizačné a soc. služieb 
• pr. MsÚ - prednosta MsÚ 
• ref. ÚaFV - referát rozpočtu, účtovníctva a finančných vzťahov 
• ref. DaP - referát daní a poplatkov 
 

Obrázok 4 Organizačná štruktúra mesta Vranov nad Topľou z pohľadu 
procesnej hierarchie 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe Organizačného poriadku mestského 
úradu mesta Vranov nad Topľou  

  

                                                 
4 Kompletná organizačná štruktúra je dostupná na internetovej stránke mesta. 
5 Inými procesmi spravovanými týmto referátom sú napríklad proces verejného 
obstarávania alebo subproces zabezpečovania pokladničnej agendy. 
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Tabuľka 1 Kroky rozpočtového procesu v podmienkach obce z pohľadu 
vlastníka procesu a zákazníka procesu 

Vlastník procesu / interný 
zákazník 

Konkrétne činnosti rozpočtového 
procesu 

Externý 
zákazník 

Zostavenie návrhu rozpočtu 
Ekonomické oddelenie (EO), 

dotknuté subjekty (DS) 
Výzva na predloženie rozpočtových 

požiadaviek (RP) 
 

DS, starosta Predloženie RP  
EO Spracovanie RP  
EO Vypracovanie návrhu rozpočtu (NR)  

EO, starosta Rokovanie o NR so starostom  
EO, oddelenia obecného úradu Rokovanie o NR s oddeleniami 

obecného úradu 
 

EO Úprava NR podľa výsledku rokovaní  
EO, starosta Predbežné schválenie NR starostom  

EO Zverejnenie NR na min. 15 dní verejnosť 
Schvaľovanie návrhu rozpočtu 

EO, starosta, finančná a iné 
komisie obecného 

zastupiteľstva (OZ) 

Predloženie NR na rokovanie 
finančných a iných dotknutých 

komisií OZ 

 

Finančná a iné komisie OZ Rokovanie komisií a schválenie NR  
Hlavný kontrolór Vypracovanie stanoviska k NR 

hlavným kontrolórom 
 

EO, starosta, komisie OZ Predloženie NR na rokovanie OZ  
OZ Schválenie NR, prípadne 

rozpočtového provizória 
 

EO, starosta Zverejnenie rozpočtu verejnosť 
Plnenie rozpočtu 

EO Vedenie účtovníctva a výkazníctva  
Hlavný kontrolór Priebežná kontrola hospodárenia  

EO Zber výziev na zmeny v rozpočte  
DS, starosta, OZ, prípadne iné Vypracovanie a predloženie návrhu 

na zmeny 
 

Starosta, OZ, finančná a iné 
komisie OZ, hlavný kontrolór 

Rokovanie o zmenách – proces ako 
pri celom NR (tvorba stanovísk) 

 

OZ Schválenie zmeny rozpočtu  
EO, starosta Zverejnenie zmeny rozpočtu verejnosť 

Zostavenie, prerokovanie a schválenie záverečného účtu 
EO Vypracovanie návrhu záverečného 

účtu – zohľadnenie prípadných 
podnetov DS a starostu 

 

OZ Schválenie záverečného účtu  
EO, starosta Zverejnenie záverečného účtu verejnosť 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa platnej legislatívy 
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Na obrázku 4 je znázornená čiastočná organizačná štruktúra mesta 
Vranov nad Topľou4. Mestský úrad sa vnútorne člení na oddelenia a referáty. 
Obrázok 4 je ukážkou procesnej hierarchie v praxi. Vizualizuje postupnú 
dekompozíciu rozpočtového procesu z pohľadu procesnej hierarchie. A teda: 
 Procesnú oblasť - tvorí ekonomické zameranie oddelenia.  
 Skupinu procesov - tvorí tematická skupina, ktorú prezentuje referát 

rozpočtu, účtovníctva a finančných vzťahov. 
 Proces/subproces - sledovaný rozpočtový proces je náplň činnosti referátu 

rozpočtu, účtovníctva a finančných vzťahov5. 
 Kroky/činnosti - Zamestnanci referátu zabezpečujú detailné úkony 

(organizačné a administratívne) súvisiace s rozpočtovým procesom (tieto 
kroky sú rozpracované v tabuľke 1). 

 

 
Legenda: 
• odd. E – Oddelenie ekonomické 
• odd. BaNBp - oddelenie bytov a nebytových priestorov 
• odd. MMaŽP - oddelenie mestského majetku a životného prostredia 
• odd. VaÚR - oddelenie výstavby a územného rozvoja 
• odd. OaSS - oddelenie organizačné a soc. služieb 
• pr. MsÚ - prednosta MsÚ 
• ref. ÚaFV - referát rozpočtu, účtovníctva a finančných vzťahov 
• ref. DaP - referát daní a poplatkov 
 

Obrázok 4 Organizačná štruktúra mesta Vranov nad Topľou z pohľadu 
procesnej hierarchie 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe Organizačného poriadku mestského 
úradu mesta Vranov nad Topľou  

  

                                                 
4 Kompletná organizačná štruktúra je dostupná na internetovej stránke mesta. 
5 Inými procesmi spravovanými týmto referátom sú napríklad proces verejného 
obstarávania alebo subproces zabezpečovania pokladničnej agendy. 
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Tabuľka 1 Kroky rozpočtového procesu v podmienkach obce z pohľadu 
vlastníka procesu a zákazníka procesu 

Vlastník procesu / interný 
zákazník 

Konkrétne činnosti rozpočtového 
procesu 

Externý 
zákazník 

Zostavenie návrhu rozpočtu 
Ekonomické oddelenie (EO), 

dotknuté subjekty (DS) 
Výzva na predloženie rozpočtových 

požiadaviek (RP) 
 

DS, starosta Predloženie RP  
EO Spracovanie RP  
EO Vypracovanie návrhu rozpočtu (NR)  

EO, starosta Rokovanie o NR so starostom  
EO, oddelenia obecného úradu Rokovanie o NR s oddeleniami 

obecného úradu 
 

EO Úprava NR podľa výsledku rokovaní  
EO, starosta Predbežné schválenie NR starostom  

EO Zverejnenie NR na min. 15 dní verejnosť 
Schvaľovanie návrhu rozpočtu 

EO, starosta, finančná a iné 
komisie obecného 

zastupiteľstva (OZ) 

Predloženie NR na rokovanie 
finančných a iných dotknutých 

komisií OZ 

 

Finančná a iné komisie OZ Rokovanie komisií a schválenie NR  
Hlavný kontrolór Vypracovanie stanoviska k NR 

hlavným kontrolórom 
 

EO, starosta, komisie OZ Predloženie NR na rokovanie OZ  
OZ Schválenie NR, prípadne 

rozpočtového provizória 
 

EO, starosta Zverejnenie rozpočtu verejnosť 
Plnenie rozpočtu 

EO Vedenie účtovníctva a výkazníctva  
Hlavný kontrolór Priebežná kontrola hospodárenia  

EO Zber výziev na zmeny v rozpočte  
DS, starosta, OZ, prípadne iné Vypracovanie a predloženie návrhu 

na zmeny 
 

Starosta, OZ, finančná a iné 
komisie OZ, hlavný kontrolór 

Rokovanie o zmenách – proces ako 
pri celom NR (tvorba stanovísk) 

 

OZ Schválenie zmeny rozpočtu  
EO, starosta Zverejnenie zmeny rozpočtu verejnosť 

Zostavenie, prerokovanie a schválenie záverečného účtu 
EO Vypracovanie návrhu záverečného 

účtu – zohľadnenie prípadných 
podnetov DS a starostu 

 

OZ Schválenie záverečného účtu  
EO, starosta Zverejnenie záverečného účtu verejnosť 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa platnej legislatívy 
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V tabuľke 1 sú identifikované detailné kroky rozpočtového procesu 
(rozdelené do 4 etáp) v podmienkach obce. Ak chceme identifikovať vlastníka 
procesu je nevyhnutné vychádzať z organizačnej štruktúry, nakoľko sú to 
zvyčajne vedúci pracovníci organizačných jednotiek, útvarov, stredísk a pod. 
Môže to byť osoba, ktorá strávi s riadením procesu najviac času a má o procese 
najviac informácií, a ktorá je schopná rozlišovať hranice procesu – jeho vstupy 
a výstupy. 

Vlastníkom procesu ako vyplýva z tabuľky 1 alebo z obrázka 4 je 
vedúci ekonomického oddelenia. Ten usmerňuje celý proces a zabezpečuje 
hladký chod medzi internými zákazníkmi. Pozná proces po teoretickej aj 
praktickej stránke a nesie za neho zodpovednosť. Externí zákazníci, najčastejšie 
obyvatelia obce, majú k procesu prístup vždy na konci danej etapy. Ako bolo 
spomenuté, územná samospráva má povinnosť zverejniť len návrh rozpočtu, nie 
jeho schválenú podobu. Externý zákazník procesu má v prípade nedostupnosti 
rozpočtu možnosť využiť podanie žiadosti o poskytnutie informácií 
(elektronická forma minimalizuje náklady spojené s poskytnutím informácie).   
 
Záver  

Každá organizácia/inštitúcia súkromného i verejného sektora (a teda aj 
územná samospráva) je závislá od svojich zákazníkov, preto má chápať ich 
terajšie a budúce potreby, má uspokojovať ich požiadavky a snažiť sa prekonať 
ich očakávania. Pod pojmom zákazník sa rozumie ktokoľvek, komu 
odovzdávame výsledky vlastných aktivít/činností. Najčastejšie vnímaným 
zákazníkom územnej samosprávy je obyvateľ obce/VÚC. Jedným z týchto 
výsledkov je práve rozpočet ako hlavný finančný plán. Verejnosť má právo byť 
o rozpočte informovaná prostredníctvom webových stránok a úradných tabúl 
samospráv. V ideálnom prípade bez potreby dodatočného žiadavania 
schváleného znenia rozpočtu. Transparentnosť a s ňou súvisiaca otvorenosť 
územnej samosprávy prostredníctvom internetu/IKT je cieľom smart 
governance- inteligentnej správy vecí verejných  (v kontexte smart city). A teda 
je budúcnosťou modernej územnej samosprávy.  
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(rozdelené do 4 etáp) v podmienkach obce. Ak chceme identifikovať vlastníka 
procesu je nevyhnutné vychádzať z organizačnej štruktúry, nakoľko sú to 
zvyčajne vedúci pracovníci organizačných jednotiek, útvarov, stredísk a pod. 
Môže to byť osoba, ktorá strávi s riadením procesu najviac času a má o procese 
najviac informácií, a ktorá je schopná rozlišovať hranice procesu – jeho vstupy 
a výstupy. 

Vlastníkom procesu ako vyplýva z tabuľky 1 alebo z obrázka 4 je 
vedúci ekonomického oddelenia. Ten usmerňuje celý proces a zabezpečuje 
hladký chod medzi internými zákazníkmi. Pozná proces po teoretickej aj 
praktickej stránke a nesie za neho zodpovednosť. Externí zákazníci, najčastejšie 
obyvatelia obce, majú k procesu prístup vždy na konci danej etapy. Ako bolo 
spomenuté, územná samospráva má povinnosť zverejniť len návrh rozpočtu, nie 
jeho schválenú podobu. Externý zákazník procesu má v prípade nedostupnosti 
rozpočtu možnosť využiť podanie žiadosti o poskytnutie informácií 
(elektronická forma minimalizuje náklady spojené s poskytnutím informácie).   
 
Záver  

Každá organizácia/inštitúcia súkromného i verejného sektora (a teda aj 
územná samospráva) je závislá od svojich zákazníkov, preto má chápať ich 
terajšie a budúce potreby, má uspokojovať ich požiadavky a snažiť sa prekonať 
ich očakávania. Pod pojmom zákazník sa rozumie ktokoľvek, komu 
odovzdávame výsledky vlastných aktivít/činností. Najčastejšie vnímaným 
zákazníkom územnej samosprávy je obyvateľ obce/VÚC. Jedným z týchto 
výsledkov je práve rozpočet ako hlavný finančný plán. Verejnosť má právo byť 
o rozpočte informovaná prostredníctvom webových stránok a úradných tabúl 
samospráv. V ideálnom prípade bez potreby dodatočného žiadavania 
schváleného znenia rozpočtu. Transparentnosť a s ňou súvisiaca otvorenosť 
územnej samosprávy prostredníctvom internetu/IKT je cieľom smart 
governance- inteligentnej správy vecí verejných  (v kontexte smart city). A teda 
je budúcnosťou modernej územnej samosprávy.  
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Participatívne rozpočtovanie ako súčasť 
participatívnej demokracie 
 
Participatory budgeting as part of participatory 
democracy 
 
Marián Horenský  
 
Abstract 
Local self-government has autonomy in financing the needs of its community. At present, 
the impact of individual interest communities on the financing of regional development 
projects from general budgets (the so-called participatory budget) resonates. The intent 
of a participatory budget should be a permanent dialogue on the structural form of the 
Basic Economic Act of Self-Government between the active population and its elected 
representatives. It is therefore a process of democratic decision-making of citizens who 
decide on Allocation of part of the public budget through personal meetings or other 
forms of consensus. In other words, a participatory budget should be seen as a way of 
educating the public to actively decizion-making on local issues. Perhaps this 
knowledge will make it easier to understand the economic choices of self-government 
that have their borders at least on the basis of real income and useful expenses. So, in 
an area where it is not easy to find measurement between real possibilities and 
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Príčinou straty zodpovednosti vlády voči svojim voličom (aj na úrovni 
komunálnej politiky) nie je len skorumpovanosť politikov, ale aj „beztvárnosť“ 
občanov. Riešením tohto problému podľa Deweyho, ktorého cituje Višňovský 
(2013, s. 535-536) „nie je eliminácia verejnosti a vláda expertov, ale 
demokratický štát, ktorý však nie je totožný iba so zastupiteľskou vládou ako 
elitou volenou v periodických voľbách. Demokratický štát zahŕňa nielen 
demokraticky zvolených reprezentantov, ale aj demokratickú participatívnu 
verejnosť, ktorej funkciou nie je len permanentná kontrola vlády „zdola“, ale 
efektívny podiel na správe štátu, a tým na samospráve spoločnosti.“ Jednou 
z možností efektívneho vtiahnutia verejnosti do rozhodovacích procesov na 
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byť permanentný dialóg o štrukturálnej forme základného ekonomického 
zákona samosprávy (rozpočtu) medzi aktívnymi obyvateľmi a ich volenými 
predstaviteľmi. Ide teda o proces demokratického rozhodovania občanov, ktorí 
rozhodujú o alokácii časti verejného rozpočtu konsenzuálnym spôsobom 
(zvyčajne formou osobných stretnutí). Participatívne rozpočtovanie je preto 
potrebné chápať nielen ako spôsob názornej výchovy obyvateľov k aktívnemu 
rozhodovaniu o záležitostiach lokálneho (miestneho) charakteru ale aj ako 
spôsob, ktorým sa eliminuje možný priestor pre korupčné správanie zo strany 
volených predstaviteľov územnej samosprávy.  
 
1. O participatívnom rozpočtovaní 

Územná samospráva pri financovaní svojich potrieb disponuje 
autonómiou. V súčasnosti začína rezonovať vplyv záujmových komunít na 
financovanie lokálnych rozvojových projektov z rozpočtov miest a obcí. V 
poslednom období sa do popredia dostávajú inovatívne formy zapájania 
verejnosti do finančných procesov na fakultatívnej úrovni, prostredníctvom 
ktorých sa rozhoduje o použití finančných prostriedkov (na úrovni samosprávy) 
a ktoré nie sú považované za nielen ekonomicky, ale ani právne zložité schémy 
aktivizácie zainteresovaných osôb. 

Čunderlík (2015, s. 1030) vysvetľuje, že „podieľanie sa obyvateľov 
určitého samosprávneho celku na rozhodovaní o verejných financiách nie je 
priame, ale realizované prostredníctvom obecného (mestského) zastupiteľstva, 
prípadne aspoň s možnosťou vyvíjať vplyv výkonom práce vo finančnej komisii 
samosprávy alebo na zvolanom zhromaždení obyvateľov. Je preto stále 
aktuálne, aj napriek existencii a nespochybniteľnosti opodstatnenia 
zastupiteľskej demokracie, hľadať iné možnosti účasti obyvateľov obce alebo 
mesta na rozhodovaní o čerpaní verejných finančných prostriedkov z rozpočtu 
samosprávy.“ Opísaný proces súvisí s verejným záujmom na sledovaní 
výsledkov hospodárenia miest a obcí a ich finančného zdravia. 

Portugalský teoretik Allegretti definuje participatívne rozpočtovanie 
ako formu, alebo koncept „presunujúcej sa zodpovednosti rozhodovania o 
rozpočte na občanov týmto rozpočtom ovplyvnených“ a dodáva, že „pod 
vplyvom participatívneho rozpočtu vznikajú nové „arény“, v ktorých môžu 
občania diskutovať, určovať výdajové priority mesta a rozhodovať o nových 
investíciách, ktoré sú financované z vymedzenej časti mestského rozpočtu“ 
(Daubner 2011, s. 36). Z uvedeného vyplýva, že participatívne rozpočtovanie 
nenahrádza súčasnú reprezentatívnu (zastupiteľskú) demokraciu, ale vhodne ju 
dopĺňa o nástroj participatívnej demokracie. Ide o transformáciu súčasného 
rigidného systému na modernú demokratickú a decentralizovanú samosprávu. 

V súčasnosti neexistuje všeobecne platná šablóna, alebo model 
participatívneho rozpočtovania, pretože každý jeden program má špecifické 
odlišnosti, ale aj spoločné prvky. Každý program (týkajúci sa participatívneho 
rozpočtu) je svojím spôsobom špecifický nielen z hľadiska zamerania, ale aj 
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úrovne aplikácie a miery participácie (zapojenia) občanov. Práve dynamika 
a definičná otvorenosť sú predpokladom ďalšieho napredovania tohto 
mechanizmu. 

Aby participatívne rozpočtovanie fungovalo efektívne a správne, je 
podľa Daubnera (2011, s. 43-44) potrebné dodržiavať základné princípy jeho 
implementácie a realizácie, aby bolo možné predísť nečakaným zlyhaniam 
(ktoré môžu celý proces narušiť a poškodiť legitimitu rozpočtu ako hodnotného 
nástroja participatívnej demokracie). Uvádza 6 základných princípov 
participatívneho rozpočtovania: 

▪ základným princípom je princíp demokracie, pretože implementácia 
participatívneho rozpočtu zvyšuje kvalitatívnu úroveň demokracie ako 
takej. Politický systém sa prostredníctvom doplnenia demokratických 
mechanizmov transformuje smerom k vyššej efektívnosti a stabilite; 

▪ aby proces rozpočtovania alokácie finančných zdrojov (a jeho 
transparentná realizácia) nebol výhradne v rukách lokálnej politickej elity 
(realizujúca ho v duchu svojich vlastných záujmov a predstáv), princíp 
rovnosti zabezpečuje elimináciu možnosti pokryteckého štýlu riadenia 
z radov vládnucej vrstvy spoločnosti; 

▪ princíp komunity rozvíja kvalitu spolupráce medzi členmi spoločnosti, 
buduje sa občianska spolupatričnosť komunity, ktorú tvorí skupina 
občanov, pôsobiacu na určitom území, ktorá má svoje záujmy a ktorej 
členovia sú v určitej sociálnej interakcii; 

▪ s edukáciou občanov v oblasti verejnej politiky rozpočtovania súvisí 
princíp vzdelávania. Správne a reálne identifikovať svoje potreby dokážu 
vzdelaní občania (v rámci danej problematiky); 

▪ princíp transparentnosti je založený na zvyšovaní transparentnosti v 
procese rozpočtovania verejných zdrojov; 

▪ princíp účinnosti zvyšuje účinky procesu rozpočtovania, resp. „tendenciu 
k zabezpečovaniu čo najefektívnejšej a najúčinnejšej alokácie verejných 
zdrojov, keď s disponibilnými finančnými prostriedkami je možné 
alokovať zdroje tak, aby výsledok bol maximálny vzhľadom k 
všeobecnému blahu obyvateľov územného celku, na ktorý sa 
rozpočtovanie vzťahuje.“ Cieľom je (pri vynaložení minimálneho úsilia 
a finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii) dosiahnuť maximálny 
výstup. Participatívna demokracia nadobúda kvalitatívne nový rozmer tým, 
že dochádza k prevzatiu zodpovednosti nad rozpočtom (občanmi).  

Rozhodovací proces participatívneho rozpočtu sa vyznačuje 
nasledujúcimi charakteristickými znakmi: 

▪ proces sa týka verejného rozpočtu, resp. jeho časti a s ním spojenú diskusiu 
o rozpočtových otázkach (vrátane riešenia problému obmedzených 
finančných zdrojov), 
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▪ proces je zameraný na decentralizovanú oblasť (zväčša mestskú a obecnú 
úroveň) s volenými orgánmi a administratívnymi právomocami, 

▪ občania rozhodujú o pravidlách, ktorými sa celý proces riadi, občianska 
participácia má na rozpočet priamy vplyv, 

▪ proces obsahuje prvky deliberácie (verejného zvažovania), teda prvok 
určitej formy verejnej debaty, 

▪ v procese je obsiahnutá redistributívna logika (špecifická podpora 
znevýhodneným častiam mesta, alebo skupinám obyvateľstva), 

▪ proces je navrhnutý tak, aby verejnosť mohla kontrolovať verejné výdavky, 
▪ proces sa pravidelne opakuje, je teda zaistená kontinuálnosť.  

Úspešný proces participatívneho rozpočtu by nemal vynechať ani jednu 
zo štyroch základných fáz, o ktorých píše Daubner (2011, s. 47-48): 

- prípravná fáza. 
Je zložená z dvoch dôležitých etáp, ktoré na seba musia časovo nadväzovať: 
informovanie a diskusia. Etapa informovania dôsledne oboznamuje všetkých 
zúčastnených aktérov participatívneho rozpočtovania o hlavnom zmysle, 
princípoch, prínosoch, cieľoch a konceptoch participatívneho rozpočtu. Na 
tento účel sa využívajú rôzne informačné nástroje mediálnej politiky miestnej 
vlády (internetová stránka, mestské noviny, obecný rozhlas, letáky a pod.). V 
tejto etape je mimoriadne dôležité dosiahnuť aktívnu spoluúčasť všetkých 
zúčastnených pre potreby dosiahnutia stanovených cieľov. V etape diskusie sa 
stanovujú pravidlá rozpočtovania s dôrazom na miestne špecifiká tej ktorej 
samosprávy. Začína sa diskutovať aj o prioritných projektoch. Táto fáza môže 
trvať niekoľko mesiacov, no v dlhodobo horizonte sa predpokladá pôsobenie 
„efektu z učenia sa“, čo môže danú fázu postupne skracovať. 

- fáza formulácie a aprobácie. 
Pozostáva z dvoch etáp, sú to prejednávanie a konsenzus. Cieľom tejto fázy je 
určovanie prioritných projektov a ich hodnotenie či už priamo občanmi 
územných celkov, alebo prostredníctvom ich volených reprezentantov v 
orgánoch participatívneho rozpočtovania. Je veľmi dôležité sa úspešne a teda 
konsenzuálne dohodnúť na prioritných projektoch s dôrazom na ich dôležitosť, 
relevantnosť, technickú a finančnú zrealizovateľnosť. V prípade nemožnosti (z 
akýchkoľvek dôvodov) dosiahnutia konsenzu je využívaný v priorizovaní 
väčšinový princíp.  

- fáza implementácie. 
Je charakteristická len jednou etapou, ktorá sa nazýva rozhodnutie. V tejto fáze 
sa participatívny rozpočet zakomponúva do celkového rozpočtu obce, alebo 
mesta, ktorý je predmetom schvaľovania mestského, resp. obecného 
zastupiteľstva. Dochádza tak k rozhodnutiu o finálnej verzii rozpočtu na daný 
kalendárny rok územného celku. Následne by mali byť vytvorené podmienky 
pre efektívnu implementáciu jednotlivých projektov (príprava investičných 
plánov, transparentného verejného obstarávania a pod.). Po splnení všetkých 
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náležitostí nebráni nič k tomu, aby boli jednotlivé projektu uvedené do života. 
Celý proces implementácie avšak musí podliehať občianskej kontrole.   

- fáza monitoringu a evaluácie. 
V záverečnej fáze občania hodnotia proces implementácie jednotlivých 
projektov s dôrazom na kontrolu vynakladania verejných finančných 
prostriedkov. Snahou je dosiahnuť úplnú maximalizáciu transparentnosti 
alokácie zdrojov, ktoré boli určené pre participatívny rozpočet. Súčasťou tejto 
fázy je aj zaznamenávanie prípadných nedostatkov a ich analýza. Veľmi 
dôležitou súčasťou je spätná väzba, ktorá vedie k neustálemu zlepšovaniu 
procesu. 
 

 
Obrázok 1 Fázy participatívneho rozpočtu 

Zdroj: www.neweconomyweek.org 
 

Je potrebné mať na pamäti, že aj napriek pozitívnym výstupom 
a ohlasom, nedokázali participatívne rozpočty v súčasnej situácii prekonať 
niektoré nedostatky. Székely (2014, s. 74) spomína  

▪ ťažkosti v spoločnej komunikácii s orgánmi mesta pri realizácii projektov, 
resp. absenciu hlbšieho záujmu primátorov, starostov a poslancov 
zastupiteľstiev o proces participatívneho rozpočtu, 

▪ neprijatie štatútu participatívneho rozpočtu a tým pádom odmietnutie 
„základných pravidiel hry“, 

▪ nedostatočnú propagáciu projektov, ich čiastočnú realizáciu, resp. prípadnú 
nerealizáciu, 

▪ zníženie objemu financií z mestského rozpočtu pre participatívny rozpočet,  
▪ nezáujem zo strany médií a pod.  

 Z naznačeného podľa Székelyho ďalej vyplýva, že na úrovni 
samosprávy ešte stále „existuje nevôľa politických elít prenechať zodpovednosť 
za rozhodovanie občanom, nepochopenie procesu rozpočtu, podozrievavosť až 
nedôvera voči mechanizmu, prípadne obava miestnych politikov a úradníkov zo 
straty svojho mocenského postavenia“ (Székely 2014, s. 75). 

Z výsledkov kvantitatívneho výskumu verejnej mienky bol testovaný 
celkový názor respondentov pri predkladaných otázkach, či sa odlišuje od 
priemeru 3, teda či majú respondenti vyhranený názor odlišujúci sa štatisticky 
významne od odpovede „neviem“. 
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V súvislosti s aktívnou účasťou v procesoch participatívneho 
rozpočtovania, respondenti súhlasili s tvrdením, že občania by chceli viac 
ovplyvňovať najdôležitejšie rozhodnutia vo svojom meste / vo svojej obci. 

 

 
Graf 1 Odpovede respondentov na otázku „Občania by chceli viac 

ovplyvňovať najdôležitejšie rozhodnutia vo svojom meste / vo svojej obci“ 
Zdroj: autor 

 
Súhlasia aj s tvrdením o dôležitosti úlohy jednotlivcov a skupín, 

usilujúcich sa o verejnú (občiansku) kontrolu moci na komunálnej úrovni.  
 

 
Graf 2 Odpovede respondentov na otázku „Úloha jednotlivcov a skupín,  

ktorí / ktoré sa usilujú o verejnú (občiansku) kontrolu moci  
na komunálnej /samosprávnej úrovni (úrovni miest a obcí) je dôležitá“  

Zdroj: autor 
 

Respondenti sú aj toho názoru, že aktívny a informovaný občan je 
jedným z rozhodujúcich prvkov protikorupčnej stratégie. 
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Graf 3 Odpovede respondentov na otázku „Aktívny a informovaný občan je 

jedným z rozhodujúcich prvkov protikorupčnej stratégie“  
Zdroj: autor 

 
Vyššie popísaný výskum bol vykonaný prostredníctvom kombinácie 

printových (písomných) dotazníkov a dotazníkov v elektronickej forme. Bol 
realizovaný na vzorke 189 respondentov, z toho mužov bolo 77 (41%) a žien 
112 (59%). 
 
Záver 

Prostredníctvom zavádzania participatívnych prístupov môže 
samospráva lepšie zastupovať záujmy verejnosti, poskytovať jej kvalitnejšie 
služby a tým aj zvyšovať dôveru vo verejnosti a transparentnosť rozhodovania. 
„Efektívna občianska participácia sa stáva aj vzácnym zdrojom inovatívnych 
nápadov pre samosprávu, prostriedkom posilnenia spolupatričnosti komunity 
a v neposlednom rade i priestorom na získanie dôležitej spätnej väzby od 
občanov. Je zdrojom aktivizácie, odbúravania informačnej asymetrie 
a napomáha pri eliminácii potenciálnych konfliktov“ (Székely 2014, s. 68).  

Zavedenie prvkov participatívneho rozpočtu s dôrazom na potrebnú osvetu 
a vzdelávanie si vyžaduje mnoho práce, ktorej výsledkom môže vyť 
transparentnejšia verejná správa a efektívnejší rozpočet s omnoho 
spravodlivejšie vynaloženými verejnými výdavkami. Okrem iného to 
„predpokladá vyššiu angažovanosť občanov, zodpovednosť robiť konsenzuálne 
a kolektívne rozhodnutia, ochotu hľadať všeobecný prospech verejnosti, ako aj 
snahu občanov dobrovoľne pokračovať v celkovej realizácii projektov“ 
(Székely 2014, s. 75). Je veľmi žiaduce, aby občan získal presvedčenie o váhe 
svojho hlasu a kompetencii rozhodovať o záležitostiach, ktoré sa ho 
bezprostredne dotýkajú, resp. majú značný dopad na jeho život. V neposlednom 
rade tak dôjde nielen k vytvoreniu silnejších komunitných sietí, ale aj 
k objaveniu nových občianskych lídrov.   
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Je potrebné a žiaduce vnímať (aj zo strany občanov) ekonomické 
možnosti samosprávy, ktoré majú svoje hranice minimálne na báze reálnych 
príjmov a užitočných výdavkov, teda v „priestore”, v ktorej nie je ľahké nájsť 
hranicu medzi reálnymi možnosťami a očakávaniami. Súhlasíme teda s 
Kaliňákom (2016), ktorý tvrdí, že „participáciu viazanú na časť výdavkov 
spoločnej kasy treba chápať ako spoluprácu, angažovanosť a sebarealizáciu. 
Všetky tieto parametre sú dôležité na to, aby sa v samospráve jasne odlíšil 
verejný záujem od skupinovej požiadavky, prípadne od individuálnej 
predstavy.”  

Ak požadujeme zmenu na úrovni nášho bezprostredného okolia, 
musíme zmeniť najprv náš prístup, začať od samých seba. Vyžaduje si to nielen 
individuálnu zodpovednosť, ale aj vzájomný rešpekt a hľadanie tých príležitostí, 
ktoré nás budú posúvať napred ako v poznaní, tak aj chápaní. Je preto veľmi 
žiaduce, aby občan získal presvedčenie o váhe svojho hlasu a kompetencii 
rozhodovať v záležitostiach, ktoré sa ho bezprostredne dotýkajú, resp. majú 
značný dopad na jeho život. Aj napriek niektorým nedostatkom predstavuje 
participatívny rozpočet „demokratický rozhodovací proces, ktorý napomáha k 
zvýšeniu transparentnosti v správe vecí verejných, miery občianskej kontroly v 
priebehu celého procesu prijímania rozhodnutí ako aj k dosiahnutiu efektívnej a 
racionalizovanej distribúcie statkov v spoločnosti“ (Székely 2014, s. 75). 
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značný dopad na jeho život. Aj napriek niektorým nedostatkom predstavuje 
participatívny rozpočet „demokratický rozhodovací proces, ktorý napomáha k 
zvýšeniu transparentnosti v správe vecí verejných, miery občianskej kontroly v 
priebehu celého procesu prijímania rozhodnutí ako aj k dosiahnutiu efektívnej a 
racionalizovanej distribúcie statkov v spoločnosti“ (Székely 2014, s. 75). 
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