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Predhovor 

 Doktorandské štúdium, ako najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelávania, pripravuje 

na vedeckú prácu študentov, ktorí majú záujem sa ďalej vzdelávať, získavať nové poznatky a 

tvorivo ich využívať vo svojej ďalšej vedeckej práci. Študenti doktorandského štúdia sa 

aktívne podieľajú na získavaní nových, originálnych vedeckých výsledkov a tak prispievajú k 

rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium tak zohráva kľúčovú 

úlohu  vo výchove špičkových odborníkov. Z toho pohľadu vnímame ako dôležite klásť dôraz 

na kreativitu a originalitu vo výskumnej práci, na rozvoj kritického myslenia, na schopnosť 

diskutovať o špecifických odborných problémoch v širších súvislostiach, na schopnosť 

prezentovať dosiahnuté výsledky.    

 Priestor na takéto odborné diskusie a prezentáciu dosiahnutých výsledkov vytvorila 

Fakulta verejnej správy Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach aj v tomto akademickom roku 

zorganizovaním už 6. ročníka vedeckej konferencie Teória a prax verejnej správy, ktorá sa 

uskutočnila dňa 19.3.2021. Verejná správa je neoddeliteľnou súčasťou každého 

demokratického štátu, ovplyvňuje život každého z nás, preto diskutovať o jej aktuálnych 

problémoch, oboznamovať sa s novými riešeniami je nevyhnutné. Vedeckej konferencie sa 

zúčastnilo 33 účastníkov Česka, Poľska, Ukrajiny a zo Slovenskej republiky.  Príspevky, 

ktoré boli prezentované nazerali na aktuálne problémy verejnej správy z pohľadu právneho, 

ekonomického, sociálneho a politologického.  

 Príspevky uverejnené v tomto zborníku sú zoradené do štyroch sekcií. Príspevky v 

rámci právnej sekcie sú zamerané hlavne na oblasť ochrany ústavnosti, ochrany základných 

práv, na problematiku výkonu štátnej správy, či miestneho referenda. V sekcii právno-

politologickej sú zaradené príspevky zaoberajúce sa výkonom verejnej správy, aplikácie 

dohovoru OSN, koncepcie smart miest a ďalšie zaujímavé témy. Sociálna sekcia obsahuje 

príspevky orientované  na problematiku lobbingu na pracovisku, dopadu pandémie na rodiny 

s deťmi, dopady pandémie na nezamestnanosť i na problematiku komunitných centier. V  

ekonomickej sekcii sú zaradené príspevky zamerané na modely sociálneho štátu, regionálne 

dopady klimatických zmien ako aj na oblasť občianskeho crowdfundingu. V tejto sekcii sú 

zaradené aj príspevky z oblasti možností merania blahobytu na Slovensku, vplyvu členstva 

krajín v EÚ na ich makroekonomické výsledky i z oblasti sebestačnosť  Slovenska v 

produkcii poľnohospodárskych produktov.  

 Príspevky, ktoré obsahuje tento zborník dosahujú dobrú úroveň, preukazujú veľmi 

dobrú vedeckú erudovanosť účastníkov. Očakávame, že  prezentované a novozískané 

poznatky využijú doktorandi pri kreovaní svojich dizertačných prác a ich následnej úspešnej 

obhajobe. Potvrdí sa tak oprávnenosť a opodstatnenosť organizovania vedeckých podujatí 

tohto druhu.  

  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave konferencie a na príprave 

tohto zborníka vedeckých prác.          

 

 

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 

prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium 
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Právna sekcia 

 

ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY AKO ORGÁN OCHRANY 

ÚSTAVNOSTI 

 

THE CONSTITUTIONAL COUR OF THE SLOVAK REPUBLIC AS A BODY FOR 

THE PROTECTION OF CONSTITUTIONALITY 

 

Viera HORVÁTHOVÁ 

 

Katedra Ústavného práva a správneho práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach 

  
Abstract  
 

The protection of constitutionality can be understood as a system of guarantees of its operation in 

practice. In the constitutional system of the Slovak Republic, the effective functioning of the 

Constitutional Court of the Slovak Republic is considered a key guarantee of constitutionality, the 

material and normative basis for such functioning of the Constitutional Court is the Constitution of the 

Slovak Republic. 

 

Key words: protection of constitutionality, constitutional review, Constitution  

 

Úvod 

 Vzhľadom na funkcie, ktoré plnia ústavné súdy v mechanizmoch fungovania 

demokratického a právneho štátu, treba funkčné a teda efektívne ústavné súdnictvo považovať 

za ústavou chránenú hodnotu, ktorú by mali chrániť a zveľaďovať všetky orgány verejnej 

moci. 

 Základnou kľúčovou funkciou ústavného súdu je súdna ochrana ústavnosti a tomu 

zodpovedajúce právomoci Ústavného súdu. 

 V zmysle Ústavy SR a zákona o ústavnom súde je možno fungovanie ústavného 

súdnictva chápať ako určitý právny priestor, ktorý predstavuje okruh vecí, o ktorých Ústavný 

súd rozhoduje a zaväzuje k dodržiavaniu práv a právom chránených záujmov subjektov 

a chráni nielen ústavnosť, ale aj zákonnosť, t.j. súlad právnych predpisov nižšej právnej sily 

s právnym predpisom vyššej právnej sily. 

 Efektívne fungovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky je v ústavnom systéme 

Slovenskej republiky je kľúčovou zárukou ústavnosti. Ústava Slovenskej republiky 

predstavuje pre Ústavný súd Slovenskej republiky normatívny základ pre jeho efektívne 

fungovanie, ktoré sa prejavuje jednak v jeho právomoci a jednak v organizačno-

inštitucionálnom zabezpečení jeho nezávislého pôsobenia ako ochrancu a garanta ústavnosti 

v štáte. 
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1. Súdna ochrana ústavnosti v Slovenskej republike  

Podľa čl. 124 Ústavy SR: „Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym 

orgánom ochrany ústavnosti.“  

Článok 124 Ústavy všeobecne deklaruje postavenie a pôsobnosť Ústavného súdu, 

zaraďuje ho do moci súdnej a za hlavnú náplň jeho činnosti určuje ochranu ústavnosti (súdnu 

ochranu ústavnosti). Ústavný súd je autonómnou súčasťou súdnej moci a je nezávislý od 

ostatných ústavných a štátnych orgánov. Ide o monolitný a jednotný orgán, ktorý nemá žiadnu 

vertikálnu štruktúru, má významné a jedinečné postavenie, ktorého základným poslaním je 

súdna ochrana ústavnosti. V tom spočíva jeho výlučné postavenie a nezastupiteľnosť 

v systéme deľby moci.  

V rámci kontrolnej a reparačnej funkcie Ústavný súd chráni občanov pred 

vydávaním takých rozhodnutí orgánov verejnej moci, ktorými by sa porušovali základné 

práva a slobody, ako aj pred aplikáciou takých právnych predpisov, ktoré by boli v rozpore 

s ústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi. 

Jadro ochrany ústavnosti tvorí kontrola ústavnosti zákonov a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, pričom ide o kontrolu následnú /t.j. kontrola zákonov už 

platných a účinných/ a abstraktnú /t.j. porovnávanie znenia zákona so znením ústavy/ bez 

súvislosti s konkrétnym právnym sporom 

Vzhľadom na funkcie, ktoré plnia ústavné súdy v mechanizmoch fungovania 

demokratického a právneho štátu, treba funkčné a teda efektívne ústavné súdnictvo považovať 

za ústavou chránenú hodnotu, ktorú by mali chrániť a zveľaďovať všetky orgány verejnej 

moci. 

Základnou kľúčovou funkciou ústavného súdu je súdna ochrana ústavnosti a tomu 

zodpovedajúce právomoci Ústavného súdu. 

2. Súdna kontrola ústavnosti 

Funkcia ústavného súdu je kontrolná a zároveň aj reparačná. Cieľom je chrániť 

občanov pred vydávaním takých rozhodnutí orgánov verejnej moci, ktorými by sa porušovali 

základné práva a slobody, ako aj pred aplikáciou takých právnych predpisov, ktoré by boli 

v rozpore s ústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi. 

Medzi základné východiskové princípy ochrany ústavnosti, okrem kontrolnej 

a reparačnej funkcie ústavného súdu, možno zaradiť aj nasledujúce: 

- ústavný súd je nezávislý od ostatných ústavných a štátnych orgánov, 

- ústavný súd je autonómnou súčasťou súdnej moci, 

- vo vzťahu k všeobecnému súdnictvu, má ústavný súd ústavou stanovené osobitné 

pôsobenie, ako samostatne stojaci článok v sústave súdov. Vo vzťahu 

k rozhodovaniu všeobecných súdov, ústavný súd rozhoduje aj o ústavných 

sťažnostiach proti rozhodnutiam orgánov verejnej moci do ústavou garantovaných 

základných práv a slobôd (čl. 127 ústavy), 

- ústavný súd podáva výklad ústavy a ústavných zákonov, ak je vec sporná (čl. 128 

ústavy). 

Kontrola ústavnosti ústavným súdom sa delí na následnú a abstraktnú.  
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 Za následnú sa považuje kontrola zákonov, ktoré sú už platné a účinné.  

 Za abstraktnú sa považuje porovnávanie znenia zákona so znením ústavy, bez 

priamej súvislosti s nejakým konkrétnym právnym sporom. Pri plnom rešpektovaní ústavy 

ako predpisu najvyššej právnej sily, rozhoduje ústavný súd o súlade predpisov nižšej právnej 

sily s predpismi vyššej právnej sily, čím súčasne dohliada a sleduje ako kompetentný orgán 

ochrany ústavnosti na štruktúru a stavbu nášho právneho poriadku ako takého a to komplexne. 

2.1 Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky 

Konanie pred ústavným súdom (ústavné súdne konanie) možno charakterizovať ako 

procesným právom upravený postup tohto súdu pri ochrane ústavnosti.  

 Právna regulácia organizácie a činnosti Ústavného súdu je obsiahnutá jednak v Ústave 

Slovenskej republiky a tiež v ústavnom zákone o ochrane verejného záujmu, ale 

predovšetkým v zákone o ústavnom súde.  

 Rozhodujúca časť právnej regulácie organizácie činnosti ústavného súdu, 

predovšetkým procesné pravidlá a podmienky konania a rozhodovania pléna a senátov 

ústavného súdu, je obsiahnutá v zákonnej úprave – v zákone o ústavnom súde č. 314/2018 Z. 

z.  

 Na základe vyššie uvedenej právnej úpravy Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej 

aj ako „Ústavný súd“) vznikol a od marca 1993 vykonáva svoje ústavné právomoci. 

 Konanie pred ústavným súdom začína na základe návrhu, t.j. na návrh procesne 

legitimovaných subjektov. Výnimku predstavuje konania podľa článku 129a  Ústavy 

Slovenskej republiky, podľa ktorého Ústavný súd rozhoduje o súlade uznesenia Národnej 

rady Slovenskej republiky o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti prijatého podľa čl. 

86 písm. i) s Ústavou Slovenskej republiky. Ústavný súd začne konanie vo veci podľa prvej 

vety bez návrhu; čl. 125 sa použije primerane. 

 Proti rozhodnutiu Ústavného súdu SR nemožno podať opravný prostriedok; to neplatí 

ak Slovenskej republike vznikne povinnosť v konaní pred ústavným súdom znovu preskúmať 

už prijaté rozhodnutie ústavného súdu (čl. 133 ústavy). To znamená, že rozhodnutie 

ústavného súdu je konečné. Prirodzene nemožno vylúčiť použitie medzinárodno-právnych 

prostriedkov ochrany základných ľudských práv a slobôd.  

 Cieľom tohto konania je nepochybne ochrana ústavnosti predovšetkým 

prostredníctvom následnej kontroly ústavnosti. 

 Ústavné súdnictvo Slovenskej republiky a jeho rozhodovacia činnosť je vykonávaná 

prostredníctvom pléna a taktiež prostredníctvom senátov ústavného súdu. 

 Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky – tvoria všetci sudcovia a jeho 

kompetencia je v ústave definovaná taxatívne s dôrazom na určitú prednosť pred senátom. 

Hierarchicky je plénum o stupeň vyššie pred senátom. Plénum pozostáva zo všetkých sudcov 

ústavného súdu a rozhoduje podľa čl. 131 ods. 1 Ústavy.  

 Plénum rozhoduje najmä: 

- o súlade zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov s ústavou, 

- o súlade dojednaných medzinárodných zmlúv na ktoré je potrebný súhlas Národnej rady 

Slovenskej republiky s ústavou alebo ústavným zákonom podľa čl. 125a ústavy, 
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- o tom, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť je v súlade s ústavou alebo s ústavným 

zákonom, 

- o výklade ústavy alebo ústavného zákona, 

- o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Národnej rady 

Slovenskej republiky a volieb do Európskeho parlamentu podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy,  

- o stanovisku k otázke odchylného právneho názoru senátov ústavného súdu. 

 V zmysle ústavného zákona č. 422/2020 Z. z. o zmene a doplnení Ústavy Slovenskej 

republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, došlo s účinnosťou od 1.1.2021 

k zmene čl. 129 ods. 2 Ústavy SR a to tak, že ústavný súd už nerozhoduje o ústavnosti 

a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. 

 V zmysle ústavného zákona č. 422/2020 Z. z. o zmene a doplnení Ústavy Slovenskej 

republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, došlo k zmene čl. 125 ods. 4 Ústavy 

SR a to tak, že Ústavný súd nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona s ústavou.“ 

 Vo vzťahu k organizácii činnosti ústavného súdu plénum rozhoduje napríklad: 

- o úprave svojich vnútorných pomerov, najmä o Organizačnom poriadku Kancelárie 

 Ústavného súdu Slovenskej republiky, 

- o zložení jednotlivých senátov, 

- na každý kalendárny rok spravidla prijíma rozvrh práce. V rozvrhu práce určí veci, ktoré 

patria plénu, senátom a sudcom a to tak, aby sa čo najlepšie zaistila rovnomerná a plynulá 

činnosť ústavného súdu. Rozvrh práce môže meniť iba plénum Ústavného súdu. 

 Zjednocovanie právnych názorov senátov patrí k otázkam procesného charakteru.  

Zo zákona o ústavnom súde vyplýva, že ak senát v súvislosti so svojou rozhodovacou 

činnosťou dospeje k právnemu názoru odlišnému od právneho názoru iného senátu ústavného 

súdu vyjadrenému v jeho rozhodnutí, predloží pred vyhlásením svojho rozhodnutia túto 

otázku na zaujatie stanoviska plénu ústavného súdu. Stanoviskom pléna ústavného súdu je 

senát v ďalšom konaní viazaný. 

 Plénum ústavného súdu rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov 

ústavného súdu. 

 Plénum zvoláva a zasadnutie vedie predseda ústavného súdu, ktorý určuje aj jeho 

program. Sudcovia sú si pri rozhodovaní rovní a hlasujú o predložených návrhoch na 

rozhodnutie vo veci v súlade so zachovaním práva na odlišné stanovisko. 

 Senáty Ústavného súdu Slovenskej republiky – Pôsobnosť senátov ústavného súdu je 

vymedzená negatívne, t.j. vo všetkých veciach o ktorých nerozhoduje plénum rozhoduje 

ústavný súd v trojčlenných senátoch. Senát sa uznáša nadpolovičnou väčšinou svojich členov. 

Na čele senátu je predseda.  

 Senáty ústavného súdu rozhodujú najmä: 

 o kompetenčných sporoch medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, ak zákon 

neustanovuje, že tieto spory rozhoduje iný štátny orgán, 

 v sporných prípadoch o tom, či je daná kontrolná právomoc Najvyššieho kontrolného 

úradu Slovenskej republiky, 

 o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. c) a d) ústavy, to znamená že 

rozhoduje o súlade: c) všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 68 s ústavou, 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 12 

s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná 

rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 

ustanoveným zákonom, a so zákonmi, ak o nich nerozhoduje iný súd, d) všeobecne 

záväzných právnych predpisov  miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne 

záväzných nariadení orgánov územnej 

 o ústavných sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú 

porušenie svojich základných práv alebo slobôd alebo ľudských práv a základných 

slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala 

a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd 

nerozhoduje iný súd (čl. 127 ústavy). 

2.1.1 Individuálna ochrana ústavnosti týkajúca sa ochrany základných práv a slobôd - 

čl. 127 ústavy (Ústavné sťažnosti) 

 Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak 

namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd alebo ľudských práv a základných 

slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola 

vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje 

iný súd (čl. 127 ods. 1 ústavy). 

 Ide o kľúčovú právomoc Ústavného súdu v oblasti individuálnej ochrany ústavnosti, 

týkajúcej sa ochrany základných práv a slobôd, ktoré sa rozhodujú vždy v senátoch. 

 Z kvantitatívneho hľadiska ide o najmohutnejšiu časť rozhodovacej agendy Ústavného 

súdu. 

 V konaní o ústavných sťažnostiach je najviac zjavné, že Ústavný súd chráni ústavné 

práva „len“ subsidiárne – t. zn.: 

- že jeho právomoc je daná len vtedy, ak nie je daná právomoc iného orgánu, respektíve, 

iný orgán, ktorý mal ústavnosť chrániť, ju neochránil, 

- Ústavný súd nie je ďalšou odvolacou inštanciou v hierarchii všeobecného súdnictva,  

- Ústavný súd preskúmava zásahy namietané v sťažnostiach výlučne z pohľadu 

dodržania základných práv a slobôd. 

2.2 Zásady konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky 

 Napriek tomu, že každé konanie pred Ústavným súdom sa riadi určitými špecifikami, 

ktoré sú typické pre rozhodovací proces toho-ktorého konania, možno zo zákona č. 314/2018 

Z.z. o ústavnom súde,  odvodiť všeobecné zásady, spoločné pre všetky druhy konaní pred 

Ústavným súdom. 

Právna teória rozoznáva niekoľko zásad, spoločných pre všetky druhy konaní pred 

Ústavným súdom. Ide o základné právne idey, ktoré majú mimoriadny význam pre 

fungovanie všetkých konaní pred Ústavným súdom a to nasledovné všeobecné zásady:  

- zásada ústnosti a verejnosti, 

- zásada ústavnosti rozhodovania a nestrannosti, 

- zásada zákazu odňatia veci zákonnému sudcovi, 

- zásada plenárneho rozhodovania, 

- zásada prednosti naliehavých konaní, zásada používania materinského jazyka, 
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- zásada obmedzenej dispozície s konaním, 

- zásada prekážky rozhodnutej veci, 

- zásada bezodplatnosti konania a povinného zastupovania, 

- zásada publicity rozhodnutí. 

Zásada verejnosti a ústnosti konania 

 Zásada verejnosti a ústnosti konania požaduje, aby sa konanie pred Ústavným súdom 

sprístupnilo širšej verejnosti, aby mala takto širšia verejnosť možnosť kontroly postupu 

a rozhodovania tohto orgánu. Je založené na bezprostrednom vykonávaní dôkazov v rámci 

verejného súdneho konania. Na ústnom pojednávaní majú právo byť prítomní účastníci 

konania a ich zástupcovia. 

Zásada ústavnosti a nestrannosti konania 

 Zásada ústavnosti konania vyžaduje, aby sudcovia Ústavného súdu boli pri svojom 

rozhodovaní viazaní výlučne ústavou a ústavnými zákonmi. Výnimku predstavuje článok 125 

odsek 1. písm. b) a c) Ústavy Slovenskej republiky, ktorý zakotvuje viazanosť Ústavného 

súdu aj zákonmi a to v prípade rozhodovania Ústavného súdu o súlade nariadení vlády, 

všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 

štátnej správy, ako aj v prípade rozhodovania o súlade všeobecne záväzných samosprávnych 

nariadení orgánov územnej samosprávy vydaných vo veciach územnej samosprávy. 

Pre jednotlivé typy konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky sa uplatňujú 

okrem týchto všeobecných zásad konania aj osobitné pravidlá pri abstraktnej a konkrétnej 

kontrole ústavnosti.  

V rámci abstraktnej kontroly ústavnosti platia osobitné pravidlá, ktoré sa týkajú najmä 

predbežného opatrenia, ako i právnych účinkov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky. 

Predbežným opatrením môže Ústavný súd dočasne pozastaviť účinnosť napadnutého 

právneho predpisu a to buď  na návrh účastníka konania, alebo ex offo. 

Právne účinky nálezu Ústavného súdu pôsobia zásadne ex nunc, čo znamená, že 

pôsobia do budúcna. 

 Pri konkrétnej kontrole ústavnosti platí zásada obmedzenej dispozície s ústavnou 

sťažnosťou. Ak sťažovateľ vezme svoju sťažnosť späť, Ústavný súd Slovenskej republiky 

konanie o nej zastaví, okrem situácie, ak Ústavný súd rozhodne, že späťvzatie sa nepripúšťa, 

najmä ak sťažnosť smeruje proti takému právoplatnému rozhodnutiu, opatreniu, alebo inému  

zásahu, ktoré mimoriadne závažným spôsobom porušujú základné práva alebo slobody 

sťažovateľa.    

3. Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky v kontexte judikatúry 

Európskeho súdu pre ľudské práva 

 Už od svojho vzniku bolo snahou Ústavného súdu Slovenskej republiky uplatňovať 

európske štandardy ochrany základných práv a slobôd, v záujme dosiahnutia ktorých sa 

ústavný súd už od svojich začiatkov opiera o judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, 

v rámci ktorej zásadné miesto zastávali rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej 

aj ako „ESĽP“), v rámci ktorých ESĽP konštatoval porušenie niektorého z článkov Dohovoru 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj ako „Dohovor“).    
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 Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie v roku 2004, Ústavný súd pri 

posudzovaní rozhodnutí iných orgánov verejnej moci v Slovenskej republike prihliada i na 

požiadavku eurokonformného výkladu vnútroštátnych právnych aktov a zaistenia efektívneho 

a plného účinku práva Európskej únie. Požiadavku rešpektovania práva Európskej únie vo 

vzťahu k vlastnej rozhodovacej činnosti Ústavný súd vníma ako súčasť ústavnej povinnosti 

vyplývajúcej z čl. 1 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého Slovenská republika 

uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, 

ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. V zmysle uvedeného ustanovenia, 

Slovenská republika rešpektuje medzinárodné záväzky, ku ktorým na základe dobrovoľného 

súhlasu pristúpila. Preto v prípade rozporu medzi normou medzinárodného práva a 

vnútroštátneho práva, by sa nemala domáhať svojho vnútroštátneho práva, bez ohľadu na jeho 

právnu silu. 

 Ústava Slovenskej republiky teda výslovne v čl. 1 ods. 2 deklaruje, že Slovenská 

republika rešpektuje pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je 

viazaná, ako aj ďalšie medzinárodné záväzky. Tento výslovný prejav v sebe zahŕňa okrem 

rešpektovania ratifikovaných medzinárodných zmlúv, aj akceptáciu rozhodnutí, vydaných na 

ich základe. 

 Priamo z čl. 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd vyplýva, že 

rozhodnutia ústavného súdu sú preskúmateľné v konaní pred Európskym súdom pre ľudské 

práva a to na základe právneho prostriedku – sťažnosti, ktorá nemá charakter vnútroštátneho 

opravného prostriedku. Súd môže prijímať sťažnosti podané ktorýmkoľvek jednotlivcom, 

mimovládnou organizáciou alebo skupinou osôb, ktoré sa považujú za poškodené v dôsledku 

porušenia práv priznaných dohovorom alebo jeho protokolmi jednou z Vysokých zmluvných 

strán. Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú žiadnym spôsobom brániť účinnému 

výkonu týchto práv. 

 Túto významnú právomoc Európskeho súdu pre ľudské práva ako medzinárodného 

orgánu ochrany ľudských práv, právny poriadok Slovenskej republiky, ako aj ústavný súd a 

jeho judikatúra plne rešpektujú. 

 Významným posunom vo vzťahu medzinárodného práva a ústavného práva bolo 

prijatie ústavného zákona č. 161/2014 Z.z., ktorý s účinnosťou k 1.9.2014 priamo novelizoval 

ústavu. 

Tento ústavný zákon novelizoval aj článok 133 Ústavy, podľa ktorého proti rozhodnutiu 

ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok; to neplatí, ak rozhodnutím orgánu 

medzinárodnej organizácie zriadeného na uplatňovanie medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, vznikne Slovenskej republike povinnosť v konaní pred 

ústavným súdom znovu preskúmať už prijaté rozhodnutie ústavného súdu. Tento dovtedy 

absolútne vylučoval akékoľvek možnosti preskúmania, či zmien rozhodnutí Ústavného súdu 

Slovenskej republiky. 

 Potreba zmeny ústavnej úpravy vyplynula z podnetu Výboru ministrov Rady Európy, 

ako aj rozhodovacej činnosti ESĽP. 

 Výborom ministrov bolo schválené odporúčanie pre členské štáty, o obnove, alebo 

opätovnom prejednaní niektorých prípadov na vnútroštátnej úrovni na základe rozsudkov 

Európskeho súdu pre ľudské práva. V uvedenej súvislosti je potrebné prihliadnuť na to, že 
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Výbor ministrov Rady Európy v odporúčaní č. R (2000)2 vyzval členské štáty Rady Európy, 

aby zabezpečili na vnútroštátnej úrovni primeraný postup a to vrátane obnovy konania v 

prípadoch, keď ESĽP deklaruje porušenie dohovoru, najmä pokiaľ pretrvávajú negatívne 

dôsledky vnútroštátneho rozhodnutia a nie je možné ich plne napraviť poskytnutím 

primeraného zadosťučinenia. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy následne vo svojej 

rezolúcii č. 1226 (2000) vyzvalo členské štáty na vnútroštátnu úpravu konania, ktorá by 

umožnila preskúmanie pôvodných konaní v dôsledku odsudzujúcich rozsudkov ESĽP. 

Vnútroštátny poriadok tak čiastočne ustúpil medzinárodnému. 

 Novelizácia článku 133 Ústavy Slovenskej republiky reagovala zároveň aj na 

rozhodnutia ESĽP, v ktorých sa konštatovalo porušenie práv Dohovoru. 

Aj pred touto novelizáciou Slovenská republika akceptovala rozhodnutia ESĽP a priznávala 

primerané zadosťučinenia, ktoré ESĽP priznal úspešným sťažovateľom. Nedochádzalo však k  

zmenám predchádzajúcich rozhodnutí Ústavného súdu. 

 Slovenská republika teda na jednej strane rešpektovala svoje medzinárodné záväzky, 

na strane druhej nechávala v platnosti rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré boli nekompatibilné 

s Dohovorom. 

 Dôvodom na zmenu právneho stavu sa stal podnet ESĽP, ktorý pri porušení práva na 

spravodlivý proces podľa článku 6 Dohovoru, začal vo svojich rozsudkoch dávať na výber 

štátu ako porušiteľovi, akým spôsobom porušenie článku 6 napraví. Tým ESĽP umožnil štátu 

- porušiteľovi uskutočniť vnútroštátnu nápravu, tak, aby bola obnovená situácia, pred 

zisteným porušením práva (tzv. restitutio in integrum), vyplývajúceho z článku 6 Dohovoru. 

 V súčasnosti je preto už možné preskúmať rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej 

republiky a to na základe alternatívy, ktoré vo svojom rozhodnutí výslovne uvedie ESĽP. V 

zmysle Čl. 46 ods. 1 Dohovoru sa Slovenská republika zaviazala rešpektovať právoplatné 

rozsudky súdu vo všetkých prípadoch, ktorých je stranou. V zmysle uvedeného článku sa 

vysoké zmluvné strany  zaväzujú, že sa budú riadiť právoplatným rozsudkom súdu vo 

všetkých prípadoch, ktorých sú stranami. 

 ESĽP nemá právne prostriedky, ako zaistiť v zmluvnom štáte stav, ktorý existoval 

pred porušením, preto členské štáty musia zaistiť takú vnútroštátnu úpravu konania, ktorá 

zabezpečí prieskum pôvodných konaní v dôsledku odsudzujúcich rozsudkov ESĽP, vrátane 

obnovy konania. 

Záver  

 Tento príspevok sa zaoberá Ústavným súdom ako súdnym orgánom ochrany 

ústavnosti, ktorý v tej súvislosti disponuje veľkým rozsahom právomocí. Kľúčovou úlohou 

Ústavného súdu je ochrana ľudských práv a základných slobôd. Z tohto postavenia vyplýva 

kľúčová funkcia ústavného súdu chrániť ústavu a ústavné hodnoty, zakotvené v základnom 

zákone štátu. K základným ústavným hodnotám, ktoré treba chrániť patria základné práva 

a slobody, vrátane ľudských práv a základných slobôd, ktorých ochranu sú povinné 

zabezpečovať všetky orgány verejnej moci, špeciálne ústavný súd. Za efektívnu možno súdnu 

kontrolu ústavnosti považovať takú, ak súdny orgán kontroly ústavnosti disponuje takými 

právomocami, ktoré mu umožňujú účinne plniť funkciu ústavného garanta ochrany ústavnosti 

v štáte. Ústava Slovenskej republiky zveruje ústavnému súdu v skutku široký rozsah 
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právomocí. Ústavné zmeny dotýkajúce sa aj právomoci ústavného súdu sú predmetom aj 

poslednej novelizácie Ústavy Slovenskej republiky a to ústavného zákona č. 422/2020 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších 

predpisov a to s účinnosťou k 1.1.2021, pričom niektoré z týchto zmien som uviedla aj 

v tomto príspevku. 
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PRÁVO NA BÝVANIE AKO ZÁKLADNÉ PRÁVO? 

 

THE RIGHT TO THE HOUSING AS A FUNDAMENTAL RIGHT? 

Joachim Dušan FRAŇO 

 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. 

 

Abstract  

 

In the presented legal-reasoning contribution, the author tries to answer the question on the basis of 

positive law and in comparison whether the right to housing, currently not enshrined in the legal 

order of the Slovak Republic, has such a high (especially) socio-legal value that it should be 

recognized and enshrined. as one of the independent fundamental rights in the legal norm of the 

highest legal force - the Constitution of the Slovak Republic. The aim of the article is, in addition to 

answering the question raised, the normative text of the wording of the new constitutional article 

enshrining the right to housing with the corresponding content of the law proposed by the author. 

 

Key words: right to housing, low-income groups, the constitution 

 

Úvod 

 O práve na bývanie v podmienkach SR bolo napísaných niekoľko spisieb, väčšinou 

sumarizačne popisujúcich stav de lege lata. S ohľadom na stratégie Európskej únie v oblasti 

boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu do roku 2020 i na nové programové obdobie 

2021-2027 je však namieste uvažovať o posune aj vo vnútroštátnej úprave. 

Cieľom predkladaného príspevku je s využitím všeobecných metód vedeckej práce 

nastoliť čitateľom na podklade aktuálnych medzinárodnoprávnych dokumentov 

i vnútroštátnej úpravy právnu úvahu o tom, či právo na bývanie „má právo“ byť základným 

právom. Čiastkovými cieľmi sú deskriptívne oboznámenie čitateľa s (medzinárodnoprávnou 

i vnútroštátnou) úpravou práva na bývanie, stručná, vecná a cielená analýza niektorých 

ustanovení právnych úprav, pokus o definíciu obsahu práva na bývanie a komparácia práva na 

bývanie s vybranými krajinami. 

1 Medzinárodnoprávna úprava práva na bývanie 

Právo na bývanie je v súčasnosti explicitne aj implicitne zahrnuté vo viacerých 

medzinárodnoprávnych dokumentoch a právnych aktoch, ktoré si autor na účely tohto 

príspevku dovoľuje rozdeliť na Dokumenty OSN a Dokumenty a právne akty Európskej únie.

  

1.1 Dokumenty OSN 

V takmer najuniverzálnejšom a najvýznamnejšom dokumente OSN – Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv, prijatej Valným zhromaždením OSN dňa 10. 12. 1948, ktorá je 

súčasťou tzv. Medzinárodného paktu o ľudských právach (International Bill of Rights), je 

právo na bývanie explicitne zakotvené v článku 25, ktorý ustanovuje, že každý má právo na 
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životnú úroveň adekvátnu životu jednotlivca i jeho rodiny v zdraví a subjektívnej pohode, 

zahŕňajúcu okrem iného bývanie. Z dikcie uvedeného ustanovenia (a analýzou jeho 

autentického znenia) vyplýva, že bývanie je prostriedkom a jednou z podmienok, ktoré majú 

zaistiť takú životnú úroveň, aby jednotlivec a jeho rodina žili v zdraví a subjektívnej pohode 

(health and well-being). Súčasne sa žiada dodať, že komentované ustanovenie obsahuje aj 

požiadavku primeranosti (adequate) životnej úrovne k zdraviu a subjektívnej pohode. 

 Druhým z dokumentov tzv. International Bill of Rights je Medzinárodný pakt o 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorý bol vyhlásený v zbierke zákonov 

vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 120/1976 Zb. z 10. mája 1976 o Medzinárodnom 

pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych právach (ďalej len ako „ICESCR“). Tento vo svojom čl. 11 ods. 1, 

ktorý je nápadne podobný čl. 25 VDĽP, ustanovuje (výňatkom), že štáty, zmluvné strany 

paktu, uznávajú právo každého jednotlivca na primeranú životnú úroveň pre neho a jeho 

rodinu, zahrňujúce dostatočnú výživu, šatstvo, byt, a na neustále zlepšovanie životných 

podmienok, a že zmluvné štáty podniknú zodpovedajúce kroky, aby zabezpečili uskutočnenie 

tohto práva. 

 V roku 1991 bol vydaný Všeobecný komentár č. 4 (Právo na primerané bývanie), 

v ktorom Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva podal autentický výklad čl. 

11 ods. 1 ICESCR. Výbor uviedol, že pojem rodina je potrebné chápať čo najširšie, dokonca 

uviedol, že nie len ako rodinu na čele ktorej je žena, čím výbor zahrnul do tejto množiny aj 

rodiny osamelých otcov. Ďalej uviedol, že právo na bývanie je potrebné chápať ako právo žiť 

niekde v bezpečí, mieri a dôstojnosti (podobne sa vyjadril aj ESĽP, ut infra), pretože je 

integrálne spojené s inými ľudskými právami a základnými zásadami, na ktorých stojí 

ICESCR, a právo na bývanie by sa malo zaručiť všetkým osobám bez ohľadu na príjem alebo 

prístup k hospodárskym zdrojom. Výbor vyložil obsah pojmu primerané bývanie s odkazom 

na strategické dokumenty tak, že obsahom pojmu je primerané súkromie, primeraný priestor, 

primeraná bezpečnosť, primerané osvetlenie a vetranie, primeraná základná infraštruktúra a 

primerané umiestnenie, pokiaľ ide o prácu a základné vybavenie za rozumné náklady. 

V neposlednom rade Výbor vo svojom autentickom výklade práva na bývanie podľa ICESCR 

uviedol niekoľko práv, ktoré je potrebné nespochybniteľne brať do úvahy pri výklade 

a uplatňovaní práva na bývanie, a to právnu istotu držby bývania, dôstojnosť bývania (prístup 

k pitnej vode, spoločným zdrojom, energii na varenie, kúrenie, osvetlenie, sanita, skladovanie 

potravín, pohotovostné služby, odpad), obývateľnosť bývania (predstavujúca bezpečný 

domov, ochranu pred vetrom, dažďom, vlhkom, teplom), kultúrnu primeranosť (rozmanitosť 

bytových domov, použitie moderných materiálov a technológií), cenovú dostupnosť bývania 

(primerané nájomné), miestnu dostupnosť bývania (dostupnosť k zamestnaniu, školským 

zariadeniam, zdravotným a sociálnym službám) a množstevnú dostupnosť bytov. 

Autor v súvislosti s množstvom bytov poukazuje na skutočnosť, že na Slovensku je 

v súčasnosti bývanie nedostupné, pretože hoci kúpo-predaj bytov prebieha, vždy ide o „staré“, 

už existujúce byty. Výstavba nových bytov je príliš pomalá, príp. nové byty sú cenovo 

nedostupné aj pre strednú triedu. Na Slovensku bolo v roku 2011 (novšie dáta absentujú, 

avšak sčítanie ľudu v roku 2021 prináša nádej na ich získanie) na 1000 obyvateľov len 360 

bytov, obývaných bolo 321 bytov. V jednom obývanom byte na Slovensku bývajú tri osoby, 
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kým napr. vo Fínsku len dve. V počte bytov tak bolo Slovensko na predposlednom mieste 

pred Poľskom a v počte obývaných bytov na poslednom mieste, pričom sledovanými 

krajinami boli štáty Európskej únie a Chorvátsko. Len pre porovnanie, Česká republika so 456 

bytmi na 1000 obyvateľov a 393 obývanými bytmi na 1000 obyvateľov bola o 8 priečok pred 

Slovenskom. Zjednodušene povedané, už v roku 2011 chýbalo na Slovensku min. 400 tisíc 

funkčných bytov. Od roku 2011 do roku 2015 predstavoval ročný prírastok dokončených 

bytov na Slovensku v priemere len necelé tri byty na tisíc obyvateľov. (Cár, 2015) 

V nasledujúcich dokumentoch OSN nachádzame právo na bývanie už len viac-menej 

okrajovo. 

Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (ďalej 

len ako „ICEFRD“), prijatý VZ OSN dňa 10. 12. 1965, vyhlásený v Zbierke zákonov 

vyhláškou Ministra zahraničných vecí č. 95/1974 Zb. z 15. augusta 1974 o Medzinárodnom 

dohovore o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, ustanovuje v čl. 5 písm. e/ bod 

3., že v súlade so základnými povinnosťami vyhlásenými v článku 2 tohto dohovoru sa 

zmluvné štáty zaväzujú, že zakážu a odstránia rasovú diskrimináciu vo všetkých jej formách a 

že zaručia právo každého na rovnosť pred zákonom bez rozlišovania podľa rasy, farby pleti, 

národnostného alebo etnického pôvodu, okrem iného, aj pri používaní práva na bývanie. Na 

tento účel aj SR (vtedy ČSSR) v zmysle čl. 2 ICEFRD prijala záväzok, aké kroky smerujúce k 

odstráneniu rasovej diskriminácie vo všetkých jej formách a k rozvoju porozumenia medzi 

všetkými rasami vykoná. V zmysle uvedeného a v súlade s teóriou tzv. pozitívneho záväzku 

možno vyvodiť, že štát mal a má vykonať všetky kroky smerujúce k tomu, aby pri napĺňaní 

práva na bývanie nedochádzalo k akejkoľvek diskriminácii. Autor sa domnieva, že vznikom 

marginalizovaných rómskych komunít sa tento záväzok štátu, mierne povedané, minul 

účinku. Jedným dychom je však potrebné dodať, že v aplikačnej praxi, napr. pri dojednávaní 

nájmu, nemožno opomenúť zásadu rovnosti subjektov. 

Vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 62/1987 Zb. z 13. mája 1987 o Dohovore o 

odstránení všetkých foriem diskriminácie žien bol vyhlásený Dohovor o odstránení 

všetkých foriem diskriminácie žien, prijatý VZ OSN dňa 18. 12. 1979, v zmysle ktorého čl. 

14 ods. 2 písm. h/ sa štáty, zmluvné strany, zaviazali prijať všetky príslušné opatrenia na 

odstránenie diskriminácie žien vo vidieckych oblastiach s cieľom zabezpečiť im, na základe 

rovnoprávnosti mužov a žien, účasť na rozvoji vidieka a na prospechu z neho a najmä týmto 

ženám zabezpečiť právo mať primerané životné podmienky, najmä pokiaľ ide o bývanie. 

Nakoniec, Dohovor o právach dieťaťa prijatý VZ OSN dňa 20. 11. 1989, vyhlásený 

v Zbierke zákonov oznámením Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 zo 

dňa 06. februára 1991, ustanovuje vo svojom čl. 27 ods. 3, že štáty, ktoré sú zmluvnou 

stranou Dohovoru, v súlade s podmienkami daného štátu a v rámci svojich možností robia 

potrebné opatrenia pre poskytovanie pomoci rodičom a iným osobám, ktoré sa o dieťa starajú, 

na uskutočňovanie tohto práva a v prípade potreby poskytujú materiálnu pomoc a podporné 

programy, najmä v oblasti zabezpečenia potravín, šatstva a bývania. 
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1.2 Dokumenty a právne akty Rady Európy a Európskej únie 

Azda najvýznamnejšie spomedzi tejto je právo na bývanie explicitne zakotvené v čl. 

31 revidovanej Európskej sociálnej charty z 3. mája 1996, podľa ktorého sa na 

zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia 

určené na podporu prístupu k bývaniu na dostačujúcej úrovni, predchádzanie výskytu a 

zníženie počtu osôb bez prístrešia s cieľom postupného vyriešenia ich situácie, sprístupnenie 

ceny bývania osobám bez dostatočných príjmov. 

Európska sociálna charta (revidovaná) bola uverejnená v Zbierke zákonov 

Oznámením Ministerstva zahraničných vecí SR č. 273/2009 Z. z. a pre SR je záväzná, no len 

v rozsahu článkov 1-30. Paradoxne, práve čl. 31 (Právo na bývanie) ako jediný nebol vcelku 

ratifikovaný, aj napriek tomu, že 19 mimovládnych organizácií uplatnilo hromadnú zásadnú 

pripomienku ratifikovať v plnom znení aj čl. 31. Pripomienka nebola akceptovaná z dôvodu 

vplyvu na dodatočné výdavky zo štátneho rozpočtu. Z rovnakých dôvodov nebol ratifikovaný 

ani čl. 15 ods. 3 Európskej sociálnej charty (revidovanej) zakotvujúci osobám so zdravotným 

postihnutím právo na podporu a opatrenia aj vo vzťahu k bývaniu (HaSR SR, 2008). 

Z ostatných ratifikovaných článkov Európskej sociálnej charty (revidovanej), najmä čl. 13 

(Právo na sociálnu a lekársku pomoc), čl. 16 (Právo rodiny na sociálnu, právnu a hospodársku 

ochranu), čl. 17 (Právo detí a mladistvých na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu), čl. 23 

(Právo starších osôb na sociálnu ochranu) a čl. 30 (Právo na ochranu pred chudobou a 

sociálnym vylúčením), však právo na bývanie možno odvodiť aspoň subsidiárne. 

V roku 1995 bol podpísaný Dodatkový protokol k Európskej sociálnej charte 

zakladajúci systém kolektívnych sťažností. Jeho účelom bolo zaviesť nové opatrenia 

k zlepšeniu účinného uplatňovania sociálnych práv zaručovaných chartou a posilniť procesné 

práva mimovládnych organizácií. Na jej základe tak Federácia európskych národných 

organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova (ďalej len „FEANTSA“) iniciovala tri 

prelomové kolektívne sťažnosti. 

V prípade kolektívnej sťažnosti vo veci FEANTSA proti Francúzsku (sťažnosť č. 

39/2006) Európsky výbor pre sociálne práva vydal významné rozhodnutie zo dňa 05. 12. 2007 

o dôvodnosti sťažnosti, pretože zistil šesť porušení čl. 31 charty: 1. nedostatočný pokrok v 

oblasti odstraňovania bytov nižšieho štandardu a nedostatočné vybavenie vysokého počtu 

domácností, 2. neuspokojivé uplatňovanie právnych predpisov o predchádzaní vysťahovaniu a 

neexistencia opatrení na zabezpečenie riešení premiestnenia vysťahovaných rodín, 3. 

kvantitatívne a kvalitatívne nedostatočné v súčasnosti platné opatrenia na zníženie počtu 

bezdomovcov, 4. nedostatočná ponuka sociálneho bývania prístupného pre nízkopríjmové 

skupiny, 5. nefunkčnosť systému prideľovania sociálneho bývania a súvisiacich opravných 

prostriedkov, 6. nedostatočné uplatňovanie právnych predpisov o zastávkach pre cestujúcich. 

Podľa komentovaného rozhodnutia charta vyžaduje, aby zmluvné štáty zabezpečili 

zdroje a operačné postupy potrebné na plné uplatnenie zákonných práv v primeranom čase s 

merateľným pokrokom a maximálnym využitím dostupných zdrojov. Štatistiky musia 

sledovať identifikované potreby s dostupnými zdrojmi a následnými dosiahnutými 

výsledkami. Záruka primeraného bývania pre všetkých podľa výboru znamená obydlie, ktoré 

je bezpečné z hygienického aj zdravotného hľadiska. Ak zo štatistík bude vyplývať, že 

značnému počtu domácností chýba základné vybavenie a/alebo sú preplnené, a ak vážne 
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problémy a zdravotné riziká v dôsledku podmienok nízkeho štandardu ovplyvnia značný 

počet osôb, dôjde k porušeniu článku 31 Európskej sociálnej charty (revidovanej). 

Kvantifikácia „značného počtu“ osôb v rozhodnutí absentuje, avšak, pre ilustráciu, výbor 

uviedol, že 100 000 postavených bytov ročne nemusí byť automaticky naplnením čl. 31 

charty, ak množstvo osôb alebo rodín je na zozname čakateľov. Výbor ďalej uviedol, že štáty 

súčasne musia zaviesť postupy znižujúce riziko vysťahovania a musia zaručiť stabilné a 

dostupné možnosti opätovného ubytovania a finančné opatrenia pred vysťahovaním, aby 

nedošlo k porušeniu čl. 31 charty. V súvislosti s bezdomovectvom existuje požiadavka na 

spoľahlivý a pravidelný zber údajov o skutočných potrebách a požiadavka na dostatok 

primeraného núdzového prístrešia (nocľahární), pričom ľuďom žijúcim v nocľahárňach musí 

byť v primeranom čase ponúknuté samostatné bývanie primeraného štandardu. 

V druhej kolektívnej sťažnosti vo veci FEANTSA proti Slovinsku (sťažnosť č. 

53/2008), Európsky výbor pre sociálne práva vydal umiernenejšie rozhodnutie zo dňa 08. 09. 

2009 o dôvodnosti sťažnosti, v ktorom konštruoval opäť zásadné závery. Výbor sa domnieva, 

že na stanovenie toho, či sa prijímajú opatrenia na určenie adekvátnej výšky nájmu 

nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva, musia štáty, ktoré sú zmluvnými stranami charty, 

preukázať, že pomer dostupnosti pre najchudobnejších žiadateľov o bývanie je zlučiteľný s 

úrovňou ich príjmu, a nie s priemernou výškou nájmu pre všetkých žiadateľov o bývanie 

(uvedené sa týka najmä seniorov). Inými slovami, etalónom pre určenie pomeru bytov pre 

najchudobnejších má byť príjem nízkopríjmových skupín žiadateľov. Výbor tiež konštatoval, 

že právo na bývanie osôb, ktorých byty boli znárodnené alebo vyvlastnené a následne 

reštituované, je diskriminačné voči tým nájomcom, ktorých byty boli prevedené do verejného 

vlastníctva iným spôsobom a (najmä poukázal na seniorov) musia mať v prípade vyvlastnenia 

či odkúpenia bytového domu napr. mestom, zabezpečené adekvátne náhradné ubytovanie 

s primeraným nájomným (obdobne pozri I. ÚS 125/08). 

V tretej kolektívnej sťažnosti vo veci FEANTSA proti Holandsku (sťažnosť č. 

86/2012), tvrdila FEANTSA, že holandská legislatíva, politika a prax v oblasti prístrešia 

bezdomovcov nie je zlučiteľná s čl. 13, čl. 16, čl. 17, čl. 19, čl. 30 a čl. 31 Európskej sociálnej 

charty (revidovanej). Európsky výbor pre sociálne práva vydal rozhodnutie zo dňa 25. 10. 

2013 o dôvodnosti sťažnosti, v ktorej, žiaľ, už len veľmi umiernene vyzval všetky 

zodpovedné štáty, aby prijali všetky dostupné opatrenia s cieľom zabrániť nenapraviteľným 

zraneniam osôb bezprostredne vystaveným riziku chudoby. 

 Právo na bývanie nepriamo upravuje Dohovor Rady Európy o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd zo 4. novembra 1950 (ďalej len „EDĽP“) v čl. 8, zakotvujúcom 

právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, ktorého výklad relevantný k právu na 

bývanie podal Európsky súd pre ľudské práva vo viacerých rozhodnutiach, keď implicitne 

priznal rozšírenú ochranu poskytovanú čl. 8 najmä extenzívnym výkladom pojmu „obydlie“ 

(ESĽP, 2004), či uznaním nelegálne postavených, stavebne a technicky nevhodných „stavieb“ 

(napr. aj karavanov či chalúp) za obydlie, ak slúžia na bývanie, resp. spĺňajú funkciu bývania 

(ESĽP, 1996; ESĽP, 2003). 

 Ďalším dokumentom zakotvujúcim právo na bývanie je Európsky pilier sociálnych 

práv vyhlásený spoločne Európskym parlamentom, Radou EÚ a Európskou komisiou 

v Úradnom vestníku EÚ č. 2017/C pod č. oznamu 428/09. Európsky pilier sociálnych práv je 
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v zmysle bodu 15. v spojení s bodmi 17. a 18. preambuly vyhlásenia politickým záväzkom 

upravujúcim zásady pre systémy sociálneho zabezpečenia, týkajúcim sa občanov EÚ 

a občanov tretích krajín s povolením na pobyt v EÚ. Samotné právo na bývanie nachádzame 

potom v čl. 19 (Bývanie a pomoc pre bezdomovcov), ktorý ustanovuje, že ľuďom v núdzi 

treba poskytnúť prístup ku kvalitnému sociálnemu bývaniu alebo ku kvalitnej pomoci pri 

bývaní, že zraniteľné osoby majú právo na primeranú pomoc a ochranu proti nútenému 

vysťahovaniu, a že bezdomovcom treba poskytnúť primerané prístrešie a služby, aby sa 

podporilo ich sociálne začlenenie. Keďže ide o politický záväzok, ktorý v zmysle uvedených 

bodov preambuly neprináša rozšírenie právomoci Únie, ani úloh jej zverených v zmluvách, 

mal by sa vykonávať v medziach právomocí Únie a práva v ňom definované teda de iure nie 

sú vymožiteľné. 

Nakoniec si autor dovoľuje čitateľov oboznámiť s pomerne čerstvým Uznesením 

Európskeho parlamentu z 24. novembra 2020 o boji proti miere bezdomovectva v EÚ 

č. 2020/2802(RSP), ktorým Európsky parlament v konečnom dôsledku vyzval členské štáty 

a Komisiu, aby v akčnom pláne na rok 2021 riadne vykonávali Európsky pilier sociálnych 

práv, urýchlene riešili otázky bezdomovectva prijatím dlhodobých integrovaných národných 

stratégií, aby členské štáty dekriminalizovali bezdomovectvo a prvýkrát pomenoval 

bezdomovectvo rodín ako vzrastajúci, hoci vzhľadom na pandémiu CoViD-19 dočasný, jav. 

Autor si čitateľov dovoľuje odkázať aj na Stanovisko Európskeho hospodárskeho a 

sociálneho výboru na tému „Vymedzenie sociálneho bývania ako služby všeobecného 

hospodárskeho záujmu“ publikované v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2013/C pod č. 

oznamu 44/09, ktorý výbor prijal z vlastnej iniciatívy a pomerne podrobne rozpísal potrebu 

práva na bývanie, sociálneho bývania a najmä uviedol tri koncepcie sociálneho bývania 

uplatňované v štátoch Únie: reziduálna koncepcia sociálneho bývania, podľa ktorej je sociálne 

bývanie hradené takmer v plnej výške zo systému sociálnej pomoci, kam patrí aj Slovensko 

s prenájmom sociálnych bytov; všeobecná koncepcia, podľa ktorej je stanovená maximálna 

výška nájmu (regulované nájomné). Rozdiel je v tom, že kým reziduálna koncepcia podporuje 

trhové ceny nájomného a do istej miery môže napr. mestu poskytujúcemu sociálne byty 

vytvárať aj zisk, všeobecná koncepcia toto nepripúšťa a je tzv. na úrovni nákladov; 

univerzálna koncepcia, využívaná len v Dánsku a Holandsku (hoci odlišne), ktorej cieľom je 

v Holandsku zabezpečiť bývanie každému občanovi bez ohľadu na jeho príjem, pričom 

nástrojom na jej realizáciu je dopĺňanie tradičného trhu s nehnuteľnosťami sociálnou 

ponukou. V Dánsku je realizovaná formou sociálneho zabezpečenia, keď dopĺňa tradičný trh 

s nehnuteľnosťami ponukou bývania oslobodeného od právno-sociálnych povinností a nájom 

je taktiež tzv. na úrovni nákladov. 

Sumarizujúc doposiaľ uvedený ilustratívny výpočet medzinárodnoprávnych 

dokumentov obsahujúcich explicitne, či implicitne zakotvené právo na bývanie a podporne 

rozhodnutí ESĽP, či Európskeho výboru pre sociálne práva, možno uzavrieť, že právo na 

bývanie je nepochybne jedným zo sociálnych práv zakotvených v širokom diapazóne 

medzinárodnoprávnej úpravy. 
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2. Vnútroštátna právna úprava 

Hoci je zmyslom štátu uľahčiť život jeho obyvateľov, poťažmo občanov, možno aj 

v dôsledku vyššie naznačenej reálie pri implementácii Európskej sociálnej charty do právneho 

poriadku SR samostatný ústavný článok garantujúci právo na bývanie v Ústave SR 

absentuje. 

Právny poriadok SR v bežnom zákonodarstve samozrejme obsahuje právne normy 

poskytujúce (niekedy až neprimeranú) ochranu bývaniu (pozri aj Fraňo, 2020), avšak žiadna 

právna norma nemá podľa názoru autora formu špeciálnych právnych garancií, ktoré si 

naplnenie práva na bývanie vyžaduje, a ktoré súčasne Ústava SR má poskytovať. 

Z vnútroštátnej právnej úpravy len ilustračne uvádzame niekoľko právnych predpisov 

z rozoberanej problematiky, ktoré podľa názoru autora „iba“ (okrajovo) podporujú právo na 

bývanie, per exemplum zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, zákon č. 

443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, zákon č. 261/2011 Z. z. o 

poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov, do 31. 12. 1991 účinný 

zákon č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi, notorietny zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník, č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákon č. 98/2014 

Z. z. o krátkodobom nájme bytu, či vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. 

o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych 

požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. 

Ďalšími dokumentmi v oblasti bývania sú, pre občanov nezáväzné, a preto subsidiárne, 

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020, Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 

2030, či Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020-2024, v ktorých je 

deklarovaná potreba budovať (nájomné) byty. 

V aplikačnej praxi, ale i doktríne, sa v podmienkach SR doposiaľ vždy právo na 

bývanie odvodzuje od iných ústavne zakotvených základných práv a slobôd, najmä práva na 

ochranu ľudskej dôstojnosti (čl. 19), vlastníckeho práva (čl. 20), práva na nedotknuteľnosť 

obydlia (čl. 21), práva na pomoc v hmotnej núdzi (čl. 39) alebo práva na ochranu rodinného 

života (čl. 41), obdobne, ako existujú názory prikláňajúce sa k aplikovateľnosti čl. 31 

Európskej sociálnej charty (revidovanej) v SR z dôvodu ratifikácie ostatných článkov charty 

(Beňová, Matiaško, 2018, s. 32); prípadne sa naň „neprihliada“ z dôvodu jeho absencie vo 

formálnych prameňoch práva, resp. chýbajúceho obsahu samotného základného práva, čo 

však neznamená, že súdy právu na bývanie vôbec ochranu nepriznávajú. 

Z rozhodnutí všeobecných súdov i Ústavného súdu SR (napr. I. ÚS 274/2019, I. ÚS 

13/2000, II. ÚS 107/2018, rozsudok KS v Nitre zo dňa 16. 05. 2018, sp. zn. 5Co/199/2017, 

rozsudok NS SR zo dňa 06. 04. 2011, sp. zn. 5 Cdo/43/2011) vyplýva, že účastníci konaní sú 

si vedomí práva na bývanie, argumentujú právom na bývanie, no z vyššie uvedených dôvodov 

je judikatúra na výklad, či prekleňovanie medzier v práve na bývanie chudobná, a preto, 

nielen z dôvodu všeobecného záujmu, napĺňania stratégií a rezolúcií európskych inštitúcií 

a medzinárodnoprávnych dokumentov, ktorými je SR viazaná, ale aj nevyhnutnej reakcie 

práva na vývoj spoločnosti i potrieb a dopytu jej členov vzniká odôvodnená požiadavka na 

zakotvenie práva na bývanie aj do právnej normy najvyššej právnej sily, do Ústavy 

Slovenskej republiky formou samostatného článku. 
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3. Meritórne úvahy de lege ferenda 

„Ústavná úprava základných práv a slobôd obsahuje východiskové hodnotové kritéria 

stanovujúce úlohu štátu a vzťah medzi jednotlivcom a štátom.“ (Palúš, 2011, s. 133) 

Slovenská republika sa zaviazala k viacerým medzinárodnoprávnym dokumentom 

deklarujúcim právo na bývanie, ut supra. Je teda nepochybné usudzovať na hodnotový 

záväzok SR hlásajúcej sa k napĺňaniu práva na bývanie. 

Ako sme uviedli, právo na bývanie sa v súčasnosti odvádza od vyššie uvedených 

ústavných práv. Ani tieto však nemožno bezbreho absolutizovať, a preto autor považuje za 

nanajvýš potrebné odvádzanie práva na bývanie, najmä od práva vlastniť a práva na 

nedotknuteľnosť obydlia, prekonať. 

V každom právnom poriadku existujú určité ohrozenia. Za splnenia kumulatívne 

daných podmienok možno podľa právneho poriadku SR odôvodniť obmedzenie, či odňatie aj 

vlastníckeho práva (ako základného inštitútu celého súkromného práva), prostredníctvom 

jedného z právne reglementovaných nástrojov práva umožňujúcich zásah do vlastníckeho 

práva – inštitútu vyvlastnenia (Tomaš, 2019), v podstate od prijatia Občianskeho zákonníka. 

V tejto súvislosti si treba rozhodne uvedomiť v zásade dve veci. V kontexte načrtnutého 

vyvlastnenia síce vlastník nehnuteľnosti dostane finančnú náhradu, avšak nedostane bývanie. 

Ipso facto, štát svojim zásahom vezme človeku bývanie, finančne mu stratu nahradí, no viac 

sa nestará. Takýto postup nemožno považovať za kompenzačný (bližšie pozri rozsudok ESĽP 

vo veci Tchokontio Happi proti Francúzsku z 09. 04. 2015, sťažnosť č. 65829/12). V druhom 

rade, v prípade práva na bývanie nejde len o ochranu subjektívnych práv jednotlivca, čo je 

v súčasnosti ošetrené na ústavnej úrovni práve právami na nedotknuteľnosť obydlia, či 

právom vlastniť, ale ide najmä o posun v oblasti ľudských práv prijatím pozitívneho 

záväzku štátu napĺňať bytové potreby každého jednotlivca a jeho rodiny. 

Kto je totižto najviac ohrozený stratou a nedostupnosťou bývania? Sú to 

nízkopríjmové skupiny obyvateľstva (seniori, osamelí rodičia, mladí dospelí po skončení 

ústavnej starostlivosti, príslušníci marginalizovaných komunít, najnovšie aj tzv. pracujúca 

chudoba), čo potvrdil aj Európsky výbor pre sociálne práva vo svojich rozhodnutiach vo veci 

kolektívnych sťažností FEANTSA proti Francúzsku a FEANTSA proti Slovinsku, inštitúcie 

EÚ vyhlásením Európskeho piliera sociálnych práv, či Európsky parlament prijatím uznesenia 

zo dňa 24. 11. 2020. A aj napriek tomu, že ostatní sú viac-menej schopní zabezpečiť si 

bývanie aj po jeho prípadnej strate, autor nabáda k extenzii subjektov oprávnených 

z navrhovanej ústavnoprávnej úpravy. Primárne sú však chudobou a sociálnym vylúčením 

ohrozené nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, čo zahŕňa aj stratu bývania, vice versa, strata 

bývania, no aj ohrozenie stratou bývania, zahŕňa úpadok do chudoby a následné sociálne 

vylúčenie (ŠÚ SR, 2020; Budayová, 2011). 

Nemožno teda opomenúť skutočnosť, že právo na bývanie má nielen nezanedbateľný 

právny, ale i signifikantný ekonomicko-sociálny dopad na kvalitu života jednotlivcov a ich 

rodín, čo pochopiteľne prináša zvýšené výdavky štátu na jeho uskutočňovanie. Azda preto 

predsedníčka Hospodárskej a sociálnej rady SR a súčasne ministerka práce, soc. vecí a rodiny 

SR Viera Tomanová v roku 2008 neakceptovala hromadné zásadné pripomienky ratifikovať 

články Európskej sociálnej charty (revidovanej) týkajúce sa práva na bývanie (čl. 31 a čl. 15 

ods. 3) a z tohto dôvodu SR nakoniec uvedené články neratifikovala. 
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Na bytovú politiku je nutné nahliadať ešte širšie, aj z hľadiska politicko-sociálno-

ekonomického. Právo, upravujúce takmer všetky spoločenské vzťahy, je úzko späté 

s politikou. Tvorba práva je nepochybne závislá na aktuálnej politickej moci a vôli, pretože 

zdrojom štátnej moci sú občania, ktorí kreujú jediný ústavodarný a zákonodarný orgán – NR 

SR (Kanárik). 

V záujme zachovania princípu spravodlivosti sa musíme, len navyše, zastať štátu 

uvedením špeciálnej právnej garancie zakotvenej v čl. 39 Ústavy SR, garantujúcej pomoc 

v hmotnej núdzi, ktorá v realizácii tohto základného (hospodársko-sociálneho) práva má 

v kontexte práva na bývanie podobu príspevku na bývanie podľa zák. č. 417/2013 Z. z. o 

pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení. 

Vzhľadom na to, že na podklade púheho derivatívneho odvodzovania práva na 

bývanie od už existujúcich práv nie je možné ustáliť obsah (práva a povinnosti) tohto práva, 

žiada sa vyslovene zakotviť právo na bývanie na úrovni ex constitutione tak, aby adresát 

verejno-mocenskej regulácie presne poznal, čo je obsahom tohto práva a vedel sa ho v prípade 

potreby domáhať. Takáto požiadavka nevyhnutne súvisí i s napĺňaním princípu právnej istoty 

a z neho vyplývajúcich princípov dôvery občana v právo, ochrany nadobudnutých práv a 

legitímnych očakávaní. Inak ani všeobecné zákonodarstvo nebude mať jasnú oporu v Ústave 

SR, a contrario, štát by zakotvením práva na bývanie získal absolútne legitímnu oporu (čl. 2 

ods. 2 Ústavy SR) na napĺňanie práva na bývanie v súlade s už spomenutou teóriou tzv. 

pozitívneho záväzku, napr. v podobe poskytovania dotácií, napĺňania Programového 

vyhlásenia vlády SR na obdobie 2020-2024, napĺňania európskych stratégií a dokumentov, 

a v neposlednom rade by preklenul nedostatok spôsobený odmietnutím ratifikácie čl. 31 

Európskej sociálnej charty. 

Vzhľadom na to, že právo na bývanie je v zmysle všetkých dokumentov zaraďované 

do katalógu sociálnych, hospodárskych a kultúrnych práv (tzv. status positivus), „bude 

znamenať poskytovanie určitých plnení smerujúcich k splneniu nárokov vyplývajúcich pre 

subjekty základných práv a slobôd“ (Palúš, 2011, s. 142). 

Ako sme uviedli, právne chránené je obydlie – jeho faktické užívanie. Európsky súd 

pre ľudské práva vo svojej judikatúre konštatoval, že právo na rešpektovanie obydlia už 

nezahŕňa právo na poskytnutie bývania, a preto akýkoľvek pozitívny záväzok štátu ubytovať 

osoby bez domova má byť limitovaný. Avšak, záväzok zabezpečiť prístrešie pre osobitne 

zraniteľných jednotlivcov, môže vo výnimočných prípadoch vyplývať z ust. čl. 8 EDĽP. 

Ďalej ESĽP konštatoval, že štáty by mali zohľadňovať špecifiká potrieb zraniteľných skupín 

obyvateľstva a súčasne odporúča, aby sa samosprávy v rámci svojich finančných a ďalších 

zdrojov usilovali najmä o prevenciu vzniku takýchto problémov napr. budovaním sociálnych 

nájomných bytov, podporou terénnej sociálnej práce, ako aj prostredníctvom ďalších 

nástrojov, ktoré podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov patria do pôsobnosti samosprávy (Rosinová, 2014). 

S ohľadom na doposiaľ uvedené, vzhľadom na to, že Európska sociálna charta 

(revidovaná) do značnej miery v čl. 31 už definovala pojmové znaky práva na bývanie, 

a s poukazom na to, že SR má jednoznačný ľudskoprávny záväzok napĺňať a chrániť právo na 
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bývanie (Riečanský, 2019, s. 25), si autor dovoľuje vymedziť základný obsah ústavného 

práva na bývanie: 

- právo na prístup k bývaniu (dostupnosť bývania) – napr. budovaním štátnych alebo 

mestských nájomných bytov, 

- právo na dôstojné bývanie (dostatočná úroveň bývania) – aby každý byt mal funkčné 

a prístupné inžinierske siete (tečúca pitná voda, teplo, kanalizácia, sanita, riešenie odpadu) 

- právo na bývanie osôb bez adekvátneho príjmu (primerané alebo regulované 

nájomné) – budovaním sociálneho bývania pre nízkopríjmové a ohrozené skupiny 

obyvateľstva, aby právo na bývanie nebolo na úkor prenajímateľov a v rozpore 

s princípmi trhového hospodárstva, 

- právo na poskytnutie primeranej pomoci pri nútenom vysťahovaní – napr. v podobe 

sociálneho, právneho a ekonomického poradenstva, 

- záväzok štátu vyvinúť úsilie na predchádzanie bezdomovectva jednotlivcov a rodín, 

- s cieľom zabezpečiť adekvátnu životnú úroveň. 

 

Normatívny text ustanovenia navrhuje autor systematicky zaradiť za čl. 43 Ústavy SR. 

Nový článok 43a Ústavy SR navrhuje autor v znení (tzv. paragrafové znenie): 

 

„Článok 43a 

Právo na bývanie 

 

(1) Každý má právo na bývanie. Štát primeraným spôsobom podporuje výstavbu 

nízkonákladového sociálneho bývania 

(2) Každý má právo na primeranú pomoc pri nútenom vysťahovaní. 

(3) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon.“ 

 

4. Komparácia vybraných krajín 

 Autor záverom príspevku považuje za prínosné čitateľov oboznámiť so stručnou 

komparáciou práva na bývanie vo vybraných krajinách. 

 Ústava Federatívnej republiky Brazília v čl. 6 (kapitola Sociálne práva) priamo 

zakotvuje bývanie ako sociálne právo zaručené ústavou. 

 Štyri štáty Spolkovej republiky Nemecka majú vo svojich ústavách zakotvené právo 

na bývanie. Prvým je štát Bavorsko, ktorý v čl. 106 ods. 1 svojej ústavy uvádza, že každý 

obyvateľ Bavorska má nárok na adekvátne bývanie, čo je navyše v súlade s ustanoveniami 

VDĽP. V ods. 2 a 3 predmetného článku ústava ukladá úlohu štátu Bavorsko a obciam 

podporovať výstavbu nízkonákladového sociálneho bývania a deklaratívne ustanovuje, že 

domov (nie obydlie) má byť „svätyňou“ pre každého. Ústava slobodného mesta (a štátu) 

Brémy v čl. 14 zaručuje každému obyvateľovi mesta právo na primerané bývanie. Je úlohou 

štátu a obce podporovať tieto nároky. Mesto (štát) Berlín má priamo v ústave zakotvené 

právo na primerané bývanie pre každého, in concreto v čl. 14. Rovnako zakotvuje smerovanie 

krajiny, keď ustanovuje povinnosť podporovať tvorbu a udržiavanie primeraného bývania 

najmä pre ľudí s nízkym príjmom. Nakoniec krajina Brandenburg v čl. 47 svojej ústavy má 

uloženú povinnosť zabezpečiť v rámci svojich právomocí realizáciu práva na primerané 
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bývanie najmä prostredníctvom podpory vlastníctva bytov a programov budovania sociálneho 

bývania, ochrany nájomcov a dotácií na nájomné. Vysťahovať v zmysle ústavy možno 

nájomcu iba v prípade, že je k dispozícii náhradné bývanie. Pri zvažovaní dôsledkov 

vysťahovania a náhradného bývania sa musí vziať osobitý zreteľ na to, či náhradné 

ubytovanie bude hodné ľudskej dôstojnosti. 

 Ústava Švédskeho kráľovstva ustanovuje vo svojom čl. 2 vodidlo pre výklad 

a uplatňovanie ústavy, keď uvádza, že osobný, ekonomický a kultúrny blahobyt musí byť 

fundamentálnym cieľom všetkých aktivít štátu vo vzťahu k verejnosti a počíta s bytovou 

politikou, vrátane bytovej podpory (podpory bývania v najširšom slova zmysle), ako 

obligatórnou súčasťou štátneho rozpočtu a príprav jednotlivých výborov. 

 Fínska ústava ustanovuje v č. 19 práva na sociálnu bezpečnosť, medzi ktoré patrí 

podľa ústavy aj podpora práva na bývanie každému zo strany orgánov verejnej moci. 

Poľská ústava prikazuje orgánom verejnej moci uskutočňovať politiky smerujúce 

k uspokojovaniu bytových potrieb občanov, podpore rozvoja bývania a podpore rozvoja 

nízkonákladového bývania a tvorbe aktivít zameraných na pomoc so získaním bývania 

(nehnuteľnosti na bývanie do vlastníctva) každému občanovi. 

Česká republika napríklad nemá zakotvené právo na bývanie, ale Najvyšší súd ČR sa 

už v roku 2001 vyjadril, že obsah práva na bývanie spresňuje ust. § 712a Občianskeho 

zákonníka, teda uznal právo na bývanie, avšak len ako jedno z práv už vyjadrených 

v Občianskom zákonníku (rozsudok zo dňa 26. 07. 2001, sp. zn. 28 Cdo 1000/2001). 

Rovnako tak nemá zakotvené právo na bývanie ani štát Izrael, najmä z dôvodu 

absencie písanej ústavy. Právo na bývanie je v Izraeli chránené len subsidiárne a okrajovo 

všeobecným zákonodarstvom (The Association for Civil Rights in Israel, 2008). 

Záver 

Ako možno vidieť, právo na bývanie je interdisciplinárnym spoločenskovedným 

problémom presahujúcim rámec práva. Autor v rámci dôležitosti advokácie práva na bývanie 

v závere príspevku poukazuje na najvyspelejšie krajiny sveta, ktoré právo na bývanie majú 

zakotvené vo svojich (písaných aj nepísaných) ústavách, opätovne v tomto príspevku na 

jednoznačný ľudskoprávny záväzok napĺňať a chrániť právo na bývanie a potrebu prekonať 

derivatívne odvodzovanie práva na bývanie od iných práv a založiť práva a povinnosti 

jednotlivcom i štátu jednoznačným definovaním práva na bývanie, aby adresáti právnej 

normy poznali obsah tohto práva a mohli sa ho domáhať, a aby bol naplnený princíp právnej 

istoty a princíp legality štátnej moci, pričom autor si dovolil navrhnúť aj normatívny text (tzv. 

paragrafové znenie) uvedené v závere kapitoly č. 3. 
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Abstract 

 

Cadastral department employees quite often misjudge deposit / registration proposals, resulting in 

incorrect official decisions. This fact is also deepened by the various opinions of several cadastral 

departments or even the courts of the Slovak Republic on the interpretation of relevant acts. The 

article focuses on some selected cases from practice, while evaluating the approach to assessing the 

content and certainty of contracts by the Cadastral department. Part of the article deals with contracts 

authorized by a lawyer, which are characterized by the fact that the obligation to examine the content 

of the contract and its compliance with the law and good morals passes to the lawyer. In connection 

with authorized contracts, we point out some application questions regarding the contract types that 

can be the object of authorization, and also the method of correcting errors in the contract. 

 

Key words: cadastral department, real estate transfer agreement, lawyer authorization  

Úvod 

Katastrálne odbory okresných úradov rozhodujú v katastrálnom konaní o zápise práv k 

nehnuteľnostiam, o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov 

katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu. V praxi sa 

pomerne často vyskytujú prípady, kedy zamestnanci katastrálnych odborov nesprávne 

postupujú v katastrálnom konaní, výsledkom čoho sú nesprávne úradné rozhodnutia. 

Najčastejšou príčinou je nesprávny výklad katastrálneho zákona, príp. iných právnych 

predpisov, ako aj neurčitosť niektorých ustanovení zákonov. Keďže niektoré vkladové 

konania sú značne špecifické, stretávame sa v praxi s rôznymi názormi katastrálnych odborov, 

ako aj samotných súdov. Článok má za cieľ poskytnúť náhľad do rozhodovacej praxe 

katastrálnych odborov, poukazujúc pritom na niektoré nesprávne postupy v ich rozhodovacej 

činnosti. Ďalším cieľom je zodpovedať na niektoré otázky spojené s katastrálnym konaním, 

ktorého predmetom je povolenie vkladu zmluvy autorizovanej advokátom. 
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1 Autorizovanie kúpnej zmluvy advokátom a jej posúdenie katastrom nehnuteľností 

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o advokácii“) umožňuje advokátom autorizovať zmluvu o prevode nehnuteľností. 

Autorizáciou sa rozumie spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti 

účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, 

neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku 

skutočnosti zakladajúcej vznik škody (Ust. § 1a zákona o advokácii). Proces autorizácie vo 

vzťahu k zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam so sebou prináša pre 

účastníkov tejto zmluvy niekoľko výhod.  

 Prvou výhodou je zisťovanie totožnosti všetkých účastníkov zmluvného vzťahu. 

Nakoľko podpisy účastníkov v zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 

musia byť úradne osvedčené, štandardne je táto činnosť v kompetencii notára alebo 

zamestnanca matričného úradu. Proces autorizácie zmluvy advokátom však plnohodnotne 

nahrádza legalizáciu podpisov vykonávanú notármi alebo matrikou a teda sa zodpovednosť 

zistenia totožnosti jednotlivých zmluvných strán prenáša priamo na advokáta. 

Kataster nehnuteľností rozhoduje o povolení vkladu vlastníckeho práva v skrátenej 20 

dňovej lehote (Ust. § 32 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam). V zrýchlenom konaní o povolení vkladu 

vlastníckeho práva pri klasickej zmluve, t. j. zmluve neautorizovanej advokátom, rozhoduje 

do 15 dní, avšak za zvýšený poplatok 266 € resp. 133 €, ak sa návrh na vklad podáva 

elektronicky. Autorizácia kúpnej zmluvy zároveň chráni kupujúceho, nakoľko je advokát 

povinný skúmať aj iné okolnosti prípadu, ako napríklad či má predávajúci súhlas manžela, ak 

je predmetom prevodu nehnuteľnosť patriaca do BSM alebo či zmluva neodporuje zákonu 

alebo dobrým mravom. Od advokáta sa očakáva odborný prístup pri posudzovaní 

súkromnoprávneho vzťahu a v prípade zistenia neproporcionálneho zmluvného ustanovenia 

nesmie advokát takéto opomenúť a mal by žiadať vysvetlenie, resp. nápravu tak, aby zmluva 

nemohla byť posudzovaná v rozpore s dobrými mravmi. Tu je práve výhoda oproti správe 

katastra, ktorá ex lege nemá možnosť pred vydaním rozhodnutia vo veci efektívne 

komunikovať s účastníkmi katastrálneho konania, resp. so zmluvnými stranami, čoho 

dôsledkom je privodenie vecno-právnych účinkov aj v takých prípadoch, keď je zmluva 

uzatvorená za nevýhodných podmienok a v rozpore s dobrými mravmi. Kontakt advokáta s 

účastníkmi zmluvy je nenahraditeľný, pričom osobná prítomnosť účastníkov zmluvy pri 

procese autorizácie vytvára advokátovi vhodné podmienky na to, aby mohol náležite 

vyhodnotiť kvalitu právneho vzťahu. Naproti tomu zamestnanec katastrálneho odboru 

poverený rozhodovať o návrhu na vklad má obmedzené možnosti, pretože rozhoduje v 

písomnom konaní.  

Ďalšou výhodou autorizácie je, že katastrálny odbor neskúma autorizovanú zmluvu 

o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam z hľadiska splnenia hmotnoprávnych 

podmienok, ale skúma iba súladnosť s katastrálnym operátom a procesné podmienky na zápis. 

Kataster nehnuteľností pri posudzovaní zmluvy podľa ust. § 31 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. 

z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len 

„katastrálny zákon“) skúma náležitosti podľa ust. § 42 ods. 1 a 2 katastrálneho zákona, 
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označenie účastníkov a označenie nehnuteľnosti podľa údajov katastrálneho operátu. 

Procesnými podmienkami sú: náležitosti návrhu na vklad a jeho príloh, obmedzenie vlastníka 

nakladať s nehnuteľnosťou, správne poplatky a podobne. Kataster nehnuteľností neskúma 

hmotnoprávne podmienky, ako napr. či právny úkon za maloletého schválil súd, či predaj 

obecného majetku schválilo obecné zastupiteľstvo atď.
 
(katastrálny bulletin č. 3/2009) 

1.1 Zmiešaná zmluva 

Zákon o advokácii umožňuje advokátom autorizovať výlučne iba zmluvy, ktorými 

dochádza k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Keďže zákon neprecizuje 

konkrétne zmluvné typy, nie je zo znenia zákona zrejmé, či okrem kúpnej, darovacej či 

zámennej zmluvy do pôsobností spadajú aj dohody o vyporiadaní podielového 

spoluvlastníctva, dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zmluvy 

o zabezpečovacom prevode práva, zmluvy o vstavbe, nadstavbe a pod. Vzniká otázka, ako 

bude katastrálny odbor posudzovať tento druh zmlúv, a či uplatní postup podľa ust. § 31 ods. 

2 katastrálneho zákona: „Podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, 

podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade 

zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a 

vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov; ak sú tieto osoby 

zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom 

zmluvy štátny orgán, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok, Železnice 

Slovenskej republiky alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme 

notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom.“ 

Podľa názoru Úradu geodézie a kartografie (katastrálny bulletin č. 3/2016) je dohoda o 

zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva zmluvou o prevode vlastníctva k 

nehnuteľnostiam. Ak je teda takáto dohoda vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo 

autorizovaná advokátom, posudzuje sa podľa ust. § 31 ods. 2 katastrálneho zákona. Súdna 

prax v minulosti zaujala stanovisko k otázke, či je zmluvou o prevode nehnuteľnosti aj 

dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Najvyšší súd Slovenskej 

republiky v rozsudku pod sp. zn. 1 Sžo-KS 139/2 konštatoval, že „... sa nestotožnil s názorom 

navrhovateľov, že uzavretím dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

nedochádza k prevodom vlastníctva, že nejde o zmluvný prevod, pretože ide len o 

„vyporiadanie“. V odbornej literatúre (Zo súdnej praxe, 1/2006) bola k tomuto rozsudku 

priradená právna veta, podľa ktorej „uzavretím dohody o vyporiadaní bezpodielového 

vlastníctva manželov dochádza k prevodu vlastníctva. Ide o zmluvný prevod aj napriek tomu, 

že pri tomto prevode právna úprava poskytuje určité úľavy, popr. nespája s ním tie 

povinnosti, ktoré platia všeobecne pri ostatných prevodoch. Pokiaľ sa dohoda medzi 

manželmi týka nehnuteľností, musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť vkladom do 

katastra.“ Najvyšší súd Slovenskej republiky síce v predmetnom rozhodnutí deklaruje 

preskúmanie dohody podľa ust. § 31 ods. 1 katastrálneho zákona, avšak z poznámok k vyššie 

uvedenému rozhodnutiu v časopise Zo súdnej praxe vyplýva, že dané rozhodnutie 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vychádza z právnej úpravy účinnej v čase, kedy ešte 

katastrálny zákon neobsahoval ustanovenia o osobitnom režime preskúmavania zmluvy o 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 33 

prevode nehnuteľnosti autorizovanej advokátom. Vyššie uvedené rozhodnutie Najvyššieho 

súdu Slovenskej republiky bolo publikované v časopise Zo súdnej praxe v roku 2006, ale 

ustanovenia o osobitnom režime preskúmavania zmluvy o prevode nehnuteľnosti 

autorizovanej advokátom sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky až od 

01.09.2009. Aj dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti, 

ktorou sa podieloví spoluvlastníci dohodli na tom, ktorí z nich a v akom rozsahu sa stanú 

vlastníkmi nehnuteľností, ktoré boli predmetom ich podielového spoluvlastníctva, je potrebné 

považovať za zmluvu o prevode vlastníctva. Kým totiž podielový spoluvlastník je vlastníkom 

ideálneho podielu na celej nehnuteľnosti, ktorá je predmetom podielového spoluvlastníctva, 

zrušením a vyporiadaním podielového spoluvlastníctva sa stáva vlastníkom konkrétneho 

pozemku, alebo podielovým spoluvlastníkom na konkrétnom pozemku v inom rozsahu ako 

doposiaľ. Zrušením a vyporiadaním podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti sa 

spravidla mení predmet vlastníctva jednotlivých podielových spoluvlastníkov. Vzhľadom na 

vyššie uvedené, je potrebné dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, v 

ktorej sa podieloví spoluvlastníci dohodli na rozdelení pozemku, ktorý bol v ich podielovom 

spoluvlastníctve, na viacero pozemkov s tým, že jeden z novovytvorených pozemkov bude vo 

výlučnom vlastníctve jedného spoluvlastníka a druhý novovytvorený pozemok bude vo 

výlučnom vlastníctve druhého podielového spoluvlastníka, považovať za zmluvu o prevode 

nehnuteľnosti. Podľa ust. § 31 ods. 2 katastrálneho zákona, ak ide o zmluvu o prevode 

nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná 

advokátom, okresný úrad posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym 

operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Keďže dohoda o zrušení a 

vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je zmluvou o prevode vlastníctva, ak je vyhotovená 

vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, posudzuje sa podľa ust. § 31 

ods. 2 katastrálneho zákona. (katastrálny bulletin č. 3/2016) 

V praxi sa vyskytujú prípady, kedy sa kúpnou zmluvou autorizovanou advokátom 

zároveň zriaďuje vecné bremeno. Nakoľko advokáti môžu autorizovať a nahrádzať 

legalizáciu podpisov iba vo vzťahu k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vzniká 

otázka, či úkon ktorým sa zriaďuje vecné bremeno, môže byť súčasťou autorizácie zmluvy 

o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 

304/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o 

notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, ktorou sa do zákona o advokácii doplnila možnosť autorizácie 

zmlúv advokátom: „Prax ukáže, do akej miery sa rozšíri právna úprava aj na iné vecné 

práva. Predkladateľ má však prioritne záujem riešiť prevody nehnuteľností.“ Z vedeného 

vyplýva, že normotvorca nepočítal s autorizáciou zmluvy o zriadení vecného bremena. 

V súvislosti s praxou by však bolo nezmyselné, aby zmluvu s dvoma právnymi úkonmi mal 

autorizovať advokát vo vzťahu k prevodu vlastníckeho práva a zároveň by aj notár alebo 

zamestnanec matričného úradu osvedčoval podpis povinného z vecného bremena vo vzťahu 

k zriadeniu vecného bremena. Odpoveď na tento problém priniesol Úrad geodézie, kartografie 

a katastra SR, ktorý poskytol nezáväzný výklad ust. § 42 ods. 3 katastrálneho zákona.: 

„Otázka č. 36: Ako bude správa katastra postupovať, ak pôjde o zmiešané zmluvy, 

ktoré budú obsahovať 2 právne úkony, napr. darovanie (resp. iný prevod) a zriadenie vecného 
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bremena? Ako bude takáto zmluva s dvoma právnymi úkonmi podpísaná, resp. autorizovaná? 

(§ 1a zákona o advokácii - autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode 

nehnuteľností...)? Zriadenie vecného bremena nie je prevod. Aké budú lehoty na povolenie 

vkladu?  

Odpoveď: Pri zmiešaných zmluvách autorizovaných advokátom postupujeme podľa § 

42 ods. 3 KZ a nevyžadujeme osvedčenie podpisu v prípade, ak druhý právny úkon sa týka 

tých istých účastníkov a tej istej nehnuteľnosti a priamo súvisí s prevodom. Pri posudzovaní 

takejto zmluvy postupujeme podľa § 31 ods. 2 v časti prevodu samotného a podľa § 31 ods. 1 

pri druhom právnom úkone. Advokát nemôže osvedčiť podpis ani listinu, advokát osvedčuje 

len totožnosť zmluvných strán a spisuje zmluvu. Nakoľko v časti prevodu je lehota skrátená na 

20 dní, táto lehota sa bude vzťahovať aj na neoddeliteľný druhý právny úkon. Poplatok ostáva 

nezmenený.“ (katastrálny bulletin č. 3/2009) 

S poukazom na uvedené by mala katastrálny odbor postupovať tak, že povolí vklad 

vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam spolu so zriadením vecného bremena po podaní návrhu 

na vklad autorizovanej zmluvy s dvoma právnymi úkonmi. Ak keď katastrálne bulletiny nie 

sú právne záväzné, katastrálne odbory sú viazané právnym názorom nadriadeného orgánu, 

ktorým je Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. 

1.2 Kúpna cena 

V praxi sa stretávame aj s prípadmi uvedenia kúpnej ceny v dodatku ku kúpnej 

zmluve, v samostatnej dohode ale tiež s prípadmi, keď je kúpna cena v zmluve začiernená. Ak 

je kúpna cena samostatne upravená v dodatku ku kúpnej zmluve, bez ohľadu na to, či je 

zmluva autorizovaná advokátom, katastrálny úrad vklad preruší, ak dodatok nebude súčasťou 

návrhu na vklad. Dodatok je totiž neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a v prípade jeho 

nedoloženia je podanie na katastrálny odbor neúplné.  

Iný prípad nastane, ak má byť kúpna cena určená v samostatnej dohode, ktorá nie je 

súčasťou kúpnej zmluvy. Ak pôjde o štandardnú zmluvu, katastrálny odbor bude na 

skutočnosť, že v kúpnej zmluve chýba cena nehnuteľnosti, prihliadať pri rozhodovaní o 

povolení vkladu vlastníckeho práva ex offo, a z vyššie uvedených dôvodov návrh na vklad 

zamietne. Z hľadiska platnosti zmluvy o prevode nehnuteľností je nevyhnutné, aby úkon 

obsahoval podstatné náležitosti (essentialia negotii). Podstatnými obsahovými náležitosťami 

každej zmluvy o prevode nehnuteľností je predovšetkým presné označenie nehnuteľnosti a ak 

ide o odplatný prevod nehnuteľnosti, tak je podstatnou náležitosťou aj cena. Zároveň v zmysle 

ust. § 46 ods. 2 druhá veta Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. (ďalej len „Občiansky 

zákonník“), ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, musia byť prejavy účastníkov na tej 

istej listine. Podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka: „neplatný je právny úkon, ktorý svojím 

obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom“. 

Ide o neplatnosť absolútnu, ktorá nastáva zo zákona a môže ju namietať ktokoľvek. V zmysle 

ust. § 31 ods. 1 katastrálneho zákona správny orgán preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje 

podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca 

oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či 

zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva 

neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 35 

vklade prihliada katastrálny odbor okresného úradu aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré 

by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. (katastrálny bulletin č. 1/2014) Katastrálny odbor 

má podľa ust. § 31 ods. 1 katastrálneho zákona skúmať, či sa zmluva neprieči dobrý mravom 

napríklad s poukazom na neprimerane nízku kúpnu cenu. Na druhej strane však podľa názoru 

UGKK zamestnanec správneho orgánu v konaní o povolení vkladu hľadí na takto uzavretú 

kúpnu zmluvu ako na platnú, pokiaľ nemá vedomosť o tom, že došlo k dovolaniu sa jej 

neplatnosti (jej časti) na súde dotknutým účastníkom. Nemá povinnosť skúmať, či kúpna cena 

za nehnuteľnosť bola účastníkmi určená v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Jej primerané určenie nie je ani potrebné preukazovať znaleckým posudkom 

doloženým k návrhu na vklad. Avšak nakoľko je kúpna zmluva odplatným právnym úkonom, 

výška kúpnej ceny nesmie byť 0 eur Výnimkou je zmluva o prevode bytu a nebytového 

priestoru do vlastníctva nájomcu podľa ust § 5 ods. 5 a ust. § 16 zákona č. 182/1993 Z. z. o 

vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „zákon o bytoch a nebytoch“). 

(katastrálny bulletin č. 1/2014) 

Účastníci zmluvného vzťahu môžu kúpnu cenu v zmluve vôbec neuviesť. Môže ísť 

o prípady, kedy si zmluvné strany dohodli výšku kúpnej ceny alebo spôsob jej určenia ústne, 

a na znak súhlasu zmluvu podpísali. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR k tejto možnosti 

zaujal jasné stanovisko, a to nespôsobilosť vkladu takejto zmluvy do katastra nehnuteľnosti. 

V rozhodnutí č. VoÚ 47/2018/Pop zo dňa 12.07.2018 UGKK potvrdil rozhodnutie 

prvostupňového orgánu o zamietnutí návrhu na vklad vlastníckeho práva z dôvodu absencie 

o výške kúpnej ceny alebo spôsobu jej určenia. Rozhodnutie predovšetkým poukazovalo na 

ust. § 589 Občianskeho zákonníka, ako aj niektoré rozhodnutia súdov ako napríklad Ro NS 

ČR z 26.09.2020, sp. zn. 30 Cdo 1162/2002, Ro KS v Praze z 23.06.1998, sp. zn. 44Ca 

84/1998. Kúpna zmluva je dvojstranný právny úkon medzi kupujúcim a predávajúcim, 

z ktorého vznikne záväzkový právny vzťah. Na vznik kúpnej zmluvy je potrebné, aby sa jeho 

účastníci dohodli na jej podstatných náležitostiach, ktorými sú predmet kúpy a kúpna cena. 

Bez dojednania o kúpnej cene nie je kúpna cena platne zatvorená (Fekete, 2011).   

V prípade autorizovanej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam má 

katastrálny odbor postupovať podľa ust. § 31 ods. 2 katastrálneho zákona a teda neskúma 

obsah zmluvy. Skúmať súlad zmluvy so zákonom a dobrými mravmi v tomto prípade spadá 

do povinnosti advokáta, ktorý zmluvu o prevode vlastníckeho práva autorizuje. Z procesného 

hľadiska je preto zmluva, kde je kúpna cena určená v samostatnej dohode, spôsobilá na vklad 

do katastra nehnuteľností. Ak by katastrálny odbor takýto vklad odmietol, konal by nad rámec 

zákona a v rozpore s ust. § 31 ods. 2 katastrálneho zákona. Na druhej strane však vzniká 

otázka o súlade takejto zmluvy so zákonom z hľadiska splnenia hmotnoprávnych podmienok. 

Podľa ust. § 46 ods. 2 Občianskeho zákonníka majú byť prejavy účastníkov na tej istej listine. 

Účelom tohto ustanovenia je, aby bol právny úkon pojatý do jednej listiny, čím sa má 

zabrániť manipulácii s jeho jednotlivými časťami. Pri zmluvách autorizovaných advokátom 

však okrem zmluvných strán vystupuje aj advokát, ktorý dozerá nad zákonnosťou zmluvy. 

S poukazom na to je vylúčené, že môže dôjsť k manipulácii zmluvy alebo jej časti, alebo že 

by kúpna cena a platobné podmienky mohli byť pre zmluvné strany neurčité. Taktiež je 

nevyhnutné dodať, že aj napriek absencií výšky kúpnej ceny v zmluve je prejav vôle uzatvoriť 

odplatný právny úkon daný odkazom na samostatnú dohodu. Zmluva spolu so samostatnou 
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dohodou obsahujú všetky podstatné náležitosti kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva 

k nehnuteľnostiam. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom pod sp. zn. 2 Cdo 17/96 

dospel k záveru, že zákon nepozná žiadnu „zákonnú podmienku pevného spojenia, teda 

zošitia“ jednotlivých listov listiny o právnom úkone dotýkajúcom sa prevodu nehnuteľnosti. 

Preto zákonnej požiadavke, aby prejavy vôle účastníkov zmluvy o prevode nehnuteľnosti boli 

na tej istej listine, vyhovuje, ak listina samotná síce pozostáva z viacerých listov (hárkov) s 

prejavmi účastníkov, ak však s prihliadnutím na všetky okolnosti, za ktorých došlo k zmluve a 

k jej písomnému vyhotoveniu, najmä so zreteľom na druh použitých technických prostriedkov 

spojenia listov, ale aj zvolený spôsob číslovania strán a označovania bodov a častí zmluvy, je 

nad všetky pochybnosti zrejmé, že účastníci chceli, aby tieto listy spojením vytvorili jednu 

listinu, ktorá ako celok obsahuje ich zmluvu o prevode nehnuteľnosti. Ak uvedené okolnosti 

nenasvedčujú zámeru účastníkov nerešpektovať ustanovenie § 46 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka, nemožno len zo samotnej skutočnosti, že na spojenie listov použili technicky 

nedokonalý prostriedok (napr. kovovú sponu do kancelárskych zošívačov bez zošitia 

jednotlivých listov stuhou a jej prelepenia tzv. uzáverou) bez ďalšieho vyvodiť, že zmluva je 

neplatná pre nedodržanie predpísanej formy. Rovnako poukazujeme aj na rozhodnutie 

Krajského súdu Trenčín zo dňa 13.08.2014 sp. zn. 17Co/108/2013: „Právny úkon nemôže byť 

postihnutý neplatnosťou pri nedodržaní takej formy náležitosti, splnenie ktorej zákon 

(dohoda) výslovne pre určitý právny úkon nestanovuje. Jednoduchú písomnú formu musia 

mať podľa ustanovenia § 46 ods. 1 Občianskeho zákonníka zmluvy o prevodoch 

nehnuteľností. Pre zachovanie jednoduchej písomnej formy, ktorej pojmové náležitosti sú 

písomnosť a podpis, zásadne postačuje, ak dôjde k písomnému návrhu a k jeho písomnému 

prijatiu (písomný návrh a jeho písomné prijatie môže byť urobené na osobitných listoch). 

Zákon v ustanovení § 46 ods. 2 veta druhá Občianskeho zákonníka stanovuje u zmluvy o 

prevode nehnuteľností ako ďalšiu náležitosť písomnej formy, že písomné prejavy účastníkov 

takejto zmluvy, včítane ich podpisov, musia byť na tej istej listine. Žiadnu osobitnú pojmovú 

náležitosť v prípade, že túto zmluvu tvorí viac ako jeden list neurčuje. Nevyžaduje pevné 

spojenie jednotlivých listov a neurčuje ani konkrétny spôsob, ako majú byť jednotlivé listy 

spojené, aby zodpovedali požiadavke uvedenej v cit. zák. ustanovení. Ak teda občiansky 

zákonník výslovne nevyžaduje v prípade, že zmluva o prevode nehnuteľnosti pozostáva z viac 

ako jedného listu, pevné spojenie jednotlivých listov formou ich zošitia šnúrou, ako špecifickú 

pojmovú náležitosť zodpovedajú požiadavke uvedenej v § 46 ods. 2 veta druhá Občianskeho 

zákonníka, nemôže mať nedodržanie takéhoto spojenia bez ďalšieho za následok absolútnu 

neplatnosť právneho úkonu (rozsudok Najvyššieho súdu 6Cdo/64/2011).“ Opačný názor však 

prezentoval Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodnutím sp. zn. 3 Cdo 17/96. 

Začiernenie kúpnej zmluvy je tiež dôvodom na prerušenie/zamietnutie katastrálneho 

konania, a to bez ohľadu na to, či ide o štandardnú alebo o autorizovanú kúpnu zmluvu. 

V prípade štandardnej zmluvy ide o rovnaký prípad ako uvedenie kúpnej ceny v samostatnej 

dohode, ktorá sa nebude prikladať k návrhu na vklad. Zamestnanec poverený katastrálnym 

odborom nemôže z dôvodu absencie výšky kúpnej ceny skúmať súlad zmluvy so zákonom 

alebo dobrými mravmi a pod. V prípade autorizovanej zmluvy podávanej elektronicky je 

potrebné pred podaním návrhu na vklad vykonať zaručenú konverziu zmluvy do elektronickej 

podoby. Ak dôjde k začierneniu zmluvy prestáva byť dokument totožný s originálom a je 
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nespôsobilý na vklad do katastra nehnuteľností. Na druhej strane by však mohlo prichádzať 

do úvahy podanie takejto zmluvy v listinnej podobe. 

1.3 Skúmanie obsahu zmluvy a jej príloh 

Jednou z osobitostí autorizovanej kúpnej zmluvy v katastrálnom konaní je prenesenie 

povinnosti skúmať obsah zmluvy z katastrálnych odborov na advokáta autorizujúceho 

zmluvu. Pri povoľovaní vkladu vlastníckeho práva katastrálny odbor neskúma, či zmluva 

obsahuje všetky náležitosti podľa ust. § 5 zákona o bytoch a nebytoch, ak ide o prevod 

vlastníckeho práva k bytom a nebytovým priestorom, či bola zmluva zverejnená 

a odsúhlasená obecným/mestským zastupiteľnom, ak ide o predaj obecných nehnuteľností, či 

sú v zmluve uvedené všetky ťarchy viaznuce na liste vlastníctva a pod.  

V rozhodnutí o prerušení konania pod č. V 2760/2019 zo dňa 08.08.2019 prerušil 

katastrálny odbor konanie z dôvodu, že bola v autorizovanej zmluve uvedená informácia 

o absencií tiarch napriek tomu, že na liste vlastníctva uvedená bola. Postup katastra bol však 

nesprávny, nakoľko ťarcha mala byť predmetnou zmluvou vymazaná a zamestnanec poverený 

katastrálnym odborom nemal s poukazom na ust. § 31 ods. 2 katastrálneho zákona skúmať 

obsah zmluvy a posudzovať pravdivosť vyhlásení. 

Ďalším nesprávnym rozhodnutím je prerušenie konania pod č. V-1235/2021 zo dňa 

15.02.2021 vo veci návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa 

darovacej zmluvy k bytu autorizovanej advokátom. Zamestnanec katastrálneho odboru 

prerušil konanie z dôvodu, že absentovalo, ako príloha k zmluve, vyhlásenie správcu 

bytového domu k nedoplatkom podľa ust. § 5 ods. 2 zákona o bytoch a nebytoch. Keďže ide 

o autorizovanú zmluvu, mal kataster postupovať podľa ust. § 31 ods. 2 katastrálneho zákona, 

a skúmať výlučne splnenie procesných podmienok. Overenie nedoplatkov na byte spadá do 

pôsobnosti advokáta autorizujúceho darovaciu zmluvu. K uvedenému zastáva UGKK totožné 

stanovisko: 

Otázka č. 8: Ako bude postupovať správa katastra pri povoľovaní návrhu na vklad v 

prípade zmluvy, ktorej predmetom e prevod vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému 

priestoru a ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo ktorá bola autorizovaná 

advokátom a nie je k nej doložená príloha - vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ?  

Odpoveď: Správa katastra, návrh na vklad, predmetom ktorej je takáto zmluva, 

povolí. V zmysle § 31 ods. 2 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o 

zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), správa katastra 

posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené 

procesné podmienky na povolenie vkladu. Pričom procesnými podmienkami sú náležitosti 

návrhu na vklad a jeho príloh, správne poplatky. Vyhlásenie správcu alebo predsedu 

spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, v zmysle § 5 ods. 2 cit. zák., 

netvorí prílohu k návrhu na vklad, ale prílohu k zmluve, ktorej predmetom je prevod 

vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru. Správa katastra neskúma 

hmotnoprávne podmienky platnosti zmluvy. Za takéto vyhotovené zmluvy zodpovedá notár 

alebo advokát (ak autorizuje zmluvu) (Katastrálny bulletin č. 1/2011). 
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Obdobných príkladov je mnoho, pričom väčšina spočíva v nadpráci zamestnancov 

katastrálnych odborov posudzovať aj hmotnoprávne podmienky zmluvy. Nielenže ide 

o konanie nad rámec zákona, ale dochádza aj k bezúčelnému predlžovaniu katastrálneho 

konania. 

1.4 Autorizovanie dodatku 

V praxi sa vyskytujú prípady, kedy je potrebné autorizovanú zmluvu doplniť 

o dodatok k zmluve. Ak má advokát splnomocnenie,  ktoré mu vyplýva priamo z obsahu 

zmluvy, môže dodatok uzatvoriť za zmluvné strany. Zákon však nerieši otázku, akú formu má 

dodatok mať. Ak je zmluva autorizovaná advokátom, je potrebné dodatok taktiež autorizovať. 

Po vyhotovení dodatku a jeho následnom podpise za zmluvné strany, je advokát povinný 

dodatok autorizovať a vyhotoviť novú autorizačnú doložku.  

„Podľa § 1a ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení 

živnostenského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“), 

autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov 

tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, 

neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti 

zakladajúcej vznik škody. Podľa § 1a ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, autorizáciu 

zmluvy podľa odseku 1 advokát potvrdí v doložke o autorizácii, ktorá obsahuje a) vyhlásenie 

advokáta, že pri spisovaní zmluvy postupoval podľa odseku 1, b) údaj o počte listov, ktoré 

zmluva obsahuje, c) miesto a dátum vydania doložky o autorizácii, d) meno, priezvisko a 

podpis advokáta, e) odtlačok pečiatky advokáta, v ktorej je uvedená adresa advokátskej 

kancelárie a číslo zápisu v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Podľa § 46 

ods. 1 Občianskeho zákonníka musia mať zmluvy o prevodoch nehnuteľností písomnú formu. 

Podľa § 46 ods. 2 Občianskeho zákonníka druhej vety, ak ide o zmluvu o prevode 

nehnuteľnosti, musia byť prejavy účastníkov na tej istej listine. Podľa § 32 ods. 1 

katastrálneho zákona, správa katastra rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa 

doručenia návrhu na vklad. Podľa § 32 ods. 2 katastrálneho zákona, ak zmluva o prevode 

nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná 

advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na 

povolenie vkladu, správa katastra rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní. Z toho, 

čo tu bolo uvedené, vyplýva, že dodatok k zmluve tvorí s pôvodnou zmluvou neoddeliteľný 

celok. Aby správa katastra posudzovala zmluvu podľa zvýhodnených podmienok v zmysle § 31 

ods. 2 katastrálneho zákona, advokát musí autorizovať zmluvu ako celok; to znamená, že keď 

autorizoval pôvodnú zmluvu, musí autorizovať aj jej dodatok. Ak autorizoval len pôvodnú 

zmluvu a dodatok neautorizuje, nemožno zmluvu s dodatkom posudzovať podľa § 31 ods. 2.“ 

(Katastrálny bulletin č. 2/2012) 

1.5 Advokát ako účastník zmluvy 

S poukazom na predchádzajúci odsek vyvstáva otázka, či môže advokát autorizovať 

zmluvu, v ktorej sám vystupuje ako zmluvná strana. Ust. § 1a zákona o advokácii umožňuje 

autorizovať akúkoľvek zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, teda aj takú, 

kde advokát sám vystupuje ako zmluvná strana. Na druhej strane je však advokát naďalej 
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povinný postupovať podľa zákona o advokácií a zistiť totožnosti ostatných účastníkov tejto 

zmluvy a ich zástupcov, posúdiť, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči 

sa dobrým mravom, a posúdiť, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej 

vznik škody. Rovnako je advokát povinný upozorniť účastníkov zmluvy na platobné 

podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve, a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov 

zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Advokát je povinný oznámiť účastníkovi 

zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre 

prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti. V zmysle 

citovaných ustanovení zákona o advokácií, zákon neobmedzuje advokáta v autorizovaní 

zmlúv o prevode nehnuteľnosti, ktorých je zmluvnou stranou, pričom aj v tomto prípade 

advokát zodpovedá za to, že preveril všetky skutočnosti uvedené v ust. § 1a ods. 1 zákona č. 

586/2003 Z. z. o advokácii, a okresný úrad, katastrálny odbor postupuje pri skúmaní takejto 

zmluvy podľa ust. § 31 ods. 2 katastrálneho zákona. 

2 Posudzovanie zmlúv v katastrálnom konaní 

Ako sme už vyššie uviedli, po podaní návrhu na vklad má zamestnanec poverený 

správou katastra postupovať podľa ust. § 31 ods. 1 alebo ods. 2. Po preskúmaní zmluvy môže 

vklad povoliť, konanie prerušiť alebo zamietnuť. V praxi sa však v otázke posudzovania 

zmlúv vyskytujú rôzne názory a odlišné postupy v obdobných veciach. Zamestnanci katastra 

častokrát skúmajú súlad so zákonom a samotnú platnosť/neplatnosť zmluvy, pričom dospejú 

k rozdielnym názorom na určitú spornú problematiku. Tento stav môže byť spôsobený aj 

personálnou poddimenzovanosťou katastrálnych odborov. Katastrálne odbory síce rozhodujú 

o obdobných právnych otázkach ako súdy, no nemajú na to vytvorené porovnateľné 

podmienky, napríklad absentuje povinnosť právnického vzdelania jednotlivých 

zamestnancov. 

2.1 Prerušenie konania pri absolútnej neplatnosti 

Katastrálne odbory častokrát prerušujú katastrálne konanie s výzvou na doplnenie 

podania o dodatok k zmluve, ktorou má dôjsť k oprave alebo doplneniu zmluvy. Nie každú 

chybu v zmluve však možno dodatočne konvalidovať dodatkom. Vždy je v tomto prípade 

potrebné posudzovať, či nedostatok zmluvy spôsobuje jej absolútnu neplatnosť z dôvodu 

porušenia kogentných ustanovení príslušných zákonov. „Absolútna neplatnosť právneho 

úkonu (negotium nullum) nastáva bez ďalšieho priamo zo zákona (ex lege), v dôsledku čoho 

sa hľadí na absolútne neplatný úkon tak, ako keby nebol nikdy urobený. Táto neplatnosť 

nemôže byť zhojená dodatočným schválením (ratihabíciou) a nemôže sa konvalidovať ani 

dodatočným odpadnutím dôvodu neplatnosti. Absolútne neplatný právny úkon nepôsobí 

právne následky ani v prípade, že na jeho základe už bolo kladne rozhodnuté o vklade 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.“ (Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky sp. zn. 1 Cdo 96/1995) 

Ako príklad možno uviesť prevod vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému 

priestoru. Zákon o bytoch a nebytoch v ust. § 5 upravuje podstatné náležitosti zmluvy 

o prevode vlastníckeho práva k bytu a nebytovému priestoru. Ak by niektorá náležitosť 

v zmluve absentovala, napríklad úprava práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému 
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pozemku, katastrálne odbory vyzývajú na uzatvorenie dodatku, ktorým sa doplní predmet 

prevodu o úpravu práv k pozemku. Keďže ale absencia podstatných náležitostí spôsobuje 

absolútnu neplatnosť, majú katastrálne odbory podľa názoru Najvyššieho súdu SR konanie 

zastaviť. „Ustanovenie § 5 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov je kogentného charakteru, a preto nie je povinnosťou 

katastrálneho orgánu prerušiť katastrálne konanie a vyzývať jeho účastníkov na doplnenie 

alebo opravu zmluvy, pretože správny orgán nielenže nemá povinnosť, ale ani oprávnenie 

nahrádzať vôľu účastníkov zmluvy, keďže ide o chýbajúce podstatné náležitosti zmluvy a 

došlo by k hmotnoprávnemu zásahu do samotnej podstaty zmluvy. V takomto prípade nie je 

možné vzniknutý nedostatok zmluvy zhojiť výzvou na jej doplnenie alebo opravu alebo 

dodatočne ho konvalidovať dodatkom k zmluve, a preto ide o absolútnu neplatnosť právneho 

úkonu s účinkami ex tunc, na ktorú musí katastrálny orgán prihliadnuť ex offo a návrh na 

vklad vlastníckeho práva z predmetnej zmluvy zamietnuť.“ (Rozsudok Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky z 21. februára 2018, sp. zn. 6Sžr/20/2017). K uvedenému taktiež 

napríklad Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8Sžo 109/2010 z 10.06.2010 a sp. zn. 

1Sžr/63/2012 z 12.11.2012. 

Ak katastrálny odbor preruší konanie a vyzve zmluvné strany na opravu podania vo 

forme dodatku, nepostupuje v súlade so zákonom. Na základe citovaného rozhodnutia 

Najvyššieho súdu  SR aj po uzatvorení dodatku a následnom povolení vkladu vlastníckeho 

práva je zmluva považovaná za absolútne neplatnú a nevyvoláva žiadne právne účinky. Ak by 

nadobúdateľ prejavil vôľu previesť vlastnícke právo na ďalšiu osobu, konal by tak bez 

právneho titulu. Istú výnimku však prináša prelomenie zásady nemo plus iuris ad alium 

transfere potest quam ipse habet. Súdy Slovenskej republiky chránia dobromyseľných 

nadobúdateľov, ktorí pri nadobúdaní vlastníckeho práva konali v dobrej viere, že ju 

nadobúdajú od skutočného vlastníka. „Ústavný súd Slovenskej republiky z hľadiska 

poskytnutia ústavnoprávnej ochrany musí postaviť na rovnakú úroveň vlastnícke právo 

pôvodného vlastníka a nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti novým 

nadobúdateľom na základe jeho dobrej viery. Tým sa dostávajú do vzájomnej kolízie obidve 

ústavné hodnoty – princíp ochrany dobrej viery ďalšieho nadobúdateľa (princíp dobrej viery, 

dôvery v akty štátu a právnej istoty v demokratickom právnom štáte) a princíp ochrany 

vlastníckeho práva pôvodného vlastníka (princíp nemo plus iuris ad alium transfere potest 

quam ipse habet, t. j. nikto nemôže previesť na iného viac práv, než koľko má sám). Pokiaľ 

však nemožno zachovať maximum z obidvoch základných práv, treba prihliadnuť na princíp 

všeobecnej spravodlivosti, keď je nutné zvažovať všeobecné súvislosti tohto typu kolízie 

základných práv, ako aj individuálne okolnosti konkrétneho rozhodovaného prípadu. Vyššie 

riziko má niesť nedbalý vlastník než nadobúdateľ v dobrej viere, pretože tento nie je schopný 

sa nijako dozvedieť o tom, ako vec opustila vlastníkovu sféru a dostala sa na list vlastníctva 

prevodcu po zákonom určenom správnom (katastrálnom) konaní.“ (Nález Ústavného súdu 

Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 151/2016 z 3. mája 2017) 

Ďalšou možnosťou „zhojenia“ situácie môže byť aj vydržanie vlastníckeho práva. 

„Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníctva. V prípade splnenia 

zákonom určených podmienok dochádza k nemu priamo zo zákona, nevyžaduje sa k tomu 

rozhodnutie štátneho orgánu. K tomu, aby bolo možné nadobudnúť vlastnícke právo 
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vydržaním, musia byť splnené zároveň tieto zákonné predpoklady: a/ nadobúdateľ je 

oprávneným držiteľom veci po celú vydržaciu dobu, b/ nepretržitosť vydržacej doby, ktorou je 

neprerušovaný stav užívania predmetu vydržania počas zákonom ustanovenej doby, c/ 

spôsobilý predmet vydržania.“ (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. marca 

2011, 5 Cdo 49/2010). Ak nadobúdateľ konal v dobrej viere, že vlastnícke právo nadobudol 

v súlade so zákonom od skutočného vlastníka, za splnenia ostatných podmienok vie 

nehnuteľnosti vydržať ex lege. Prípadní nadobúdatelia vychádzajú zo skutočností uvedených 

na liste vlastníctva, a nemajú dôvod spochybňovať vlastnícke právo prevodcu, keďže ho 

nadobudol v rámci katastrálneho konania, ktorým sa skúmal súlad zmluvy so zákonom. 

Čiastočne opačný názor, ako uviedol Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodnutím 

z 21. februára 2018, sp. zn. 6Sžr/20/2017, prezentoval Úrad geodézie, kartografie a katastra 

SR rozhodnutím č. VoÚ 92/2018/Fi zo dňa 26.03.2019. Týmto rozhodnutím zrušil 

rozhodnutie katastrálneho odboru, ktorý zamietol vklad vlastníckeho práva k bytu z dôvodu 

absencie spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch, na ktorých je bytový dom postavený. 

Odvolatelia argumentovali tým, že kúpna zmluva je určitá, nakoľko v čase podania návrhu na 

vklad vedeli s poukazom na ust. § 23 ods. 1 zákona o bytoch a nebytoch o povinnosti previesť 

vlastnícke právo aj k spoluvlastníckemu podielu na pozemkoch pod bytovým domom. Taktiež 

uviedli, že stanovená kúpna cena reflektuje aj tieto nehnuteľnosti. UGKK sa stotožnil 

s názorom odvolateľov, pričom poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sžo 

191/2010 z 24. novembra 2010 ktorý pripustil, že v prípade niektorej z náležitosti 

ustanovených v ust. § 5 ods. 1 zákona o bytoch a nebytoch možno uzatvoriť dodatok za 

účelom opravy chýb. Keďže sa rozchádzajú názory Najvyššieho súdu SR, pristúpil UGKK 

k uplatneniu zásady „potius valeat actus quam pereat“, a zrušil rozhodnutie o zamietnutí 

návrhu na vklad. O neplatnosti možno uvažovať vtedy, ak by zmluva neobsahovala všetky 

údaje o byte ako predmete prevodu. Absencia ostatných náležitostí však nemôže spôsobovať 

neplatnosť zmluvy o prevode vlastníctva z dôvodu, že právne následky spojené s týmito 

náležitosťami vyplývajú či už z evidencie katastra nehnuteľností alebo aj z iných ustanovení 

tohto zákona (Valachovič, 2012). 

Na základe uvedeného je ustálené, že nie každá absencia podstatnej náležitosti zmluvy 

nutne spôsobuje jej absolútnu neplatnosť. V danom prípade podľa prezentovaných názorov 

zmluva nebola neurčitá, pretože veľkosť spoluvlastníckeho podielu vyplýva z listu 

vlastníctva, pričom v zmysle zákona sa prevádza spolu s bytom, a preto ju možno považovať 

za chybu v písaní.  

2.2 Posudzovanie chýb v písaní a počítaní 

S poukazom na vyššie uvedené nemožno vždy postupovať podľa ust. § 42 ods. 2 

katastrálneho zákona a odstrániť nedostatky dodatkom k zmluve, príp. doplnením iných listín. 

Pri aplikácii tohto ustanovenia je vždy dôležité posudzovať charakter vád a nesprávnosti 

v zmluve. Tieto môžeme rozdeliť na: 

a) Chyby v písaní a počítaní alebo iné nesprávnosti ktoré spôsobujú absolútnu 

neplatnosť. Môže ísť napríklad o prípad, že kúpna cena je v zmluve uvedená na 

viacerých miestach v rôznej výške. Aj keď ide o zrejmú chybu v písaní, je zmluva 

neurčitá a zmätočná. Z obsahu zmluvy nie je možne jednoznačne určiť, ktorá 
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kúpna cena je správna, a preto ide o absolútne neplatný úkon. Medzi iné 

nesprávnosti ktoré spôsobujú neplatnosť zmluvy môžeme zaradiť napríklad 

absenciu dátumu alebo podpisu na zmluve. Katastrálny odbor nemôže postupovať 

inak, ako zamietnuť návrh na vklad; 

b) Chyby v písaní a počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, ktoré nespôsobujú 

absolútnu neplatnosť. Tu môžeme zaradiť napríklad chyby v osobných údajoch 

zmluvných strán, ako napríklad meno a priezvisko, rodné číslo, adresa alebo chyba 

vo výmere nehnuteľnosti a pod. Inými nesprávnosťami môžu byť napríklad 

absencia rodného priezviska niektorej zo zmluvných strán. Rodné priezvisko nie je 

podstatnou náležitosťou zmluvy, avšak si ju vyžaduje katastrálny zákon ako 

právny predpis procesného práva. Keďže absencia tohto údaju nespôsobuje 

neplatnosť zmluvy, iba nespôsobilosť na zápis, je možné nedostatok odstrániť 

dodatkom. 

Keďže ust. § 42 ods. 4 katastrálneho zákona umožňuje opravu chýb v písaní, počítaní, 

a iných nesprávnosti iba formou dodatku, nemôže katastrálny odbor vyzvať na doplnenie 

podania predložením novej, upravenej zmluvy. 

2.3 Povolenie vkladu zmluvy uzatvorenej v rozpore so zákonom 

V praxi sa objavujú  prípady, kedy katastrálne odbory povolia vklad vlastníckeho 

práva  aj pri zmluvách uzatvorených v rozpore so zákonom. Ide napríklad o povolenie vkladu 

vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré sú predmetom reštitučného konania. Katastrálny odbor 

povolil vklad pod č. V 3051/2020 zo dňa 20.03.2020 - č.z.84/2020 v čase prebiehajúceho 

reštitučného konania. Zamestnanec poverený správou katastra mal podľa ust. § 31 ods. 1 

katastrálneho zákona skúmať súlad zmluvy so zákonom, ako aj iné skutočnosti, ktoré sú 

podstatné pre povolenie vkladu. Podľa ust. § 4 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení 

vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení 

neskorších predpisov je vlastník pozemku povinný: „s pozemkami až do navrátenia 

vlastníctva k pozemkom oprávnenej osobe nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára a 

nemôže pozemok previesť odo dňa účinnosti tohto zákona do vlastníctva iného; takýto úkon je 

neplatný. Právo na náhradu škody, ktorú povinná osoba spôsobí oprávnenej osobe porušením 

týchto povinností, zostáva nedotknuté.“ Neplatnosť podľa § 4 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. 

má charakter absolútnej neplatnosti právneho úkonu, ktorá nastáva s účinkami ex tunc a na 

ktorú každý správny orgán i súd prihliadajú ex offo. Právne následky absolútnej neplatnosti 

vylučujú dôvodnosť námietok navrhovateľa, že išlo o schválený postup správcu konkurznej 

podstaty pri speňažovaní podstaty (rozsudok Najvyššieho súdu SR 3Sžo/52/2015 z 19. 

októbra 2016). Keďže katastrálny odbor povolil vklad vlastníckeho práva, porušil povinnosť 

stanovenú ust. § 31 ods. 1 katastrálneho zákona. K uvedenému napríklad Katastrálny bulletin 

č. č. 2/2004 otázka 19. 

Zamestnanec poverený správou katastra, okrem vyššie uvedeného, taktiež 

neposudzoval spôsob predaja nehnuteľností. Keďže išlo o štátny podnik, ust. § 15d zákona č. 

111/1990 Zb. o štátnom podniku určuje aj spôsob, akým ma dôjsť k prevodu majetku podniku 

(verejnou dražbou). Napriek tomu bol prevod vlastníckeho práva realizovaný priamym 
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predajom. Citovaný zákon umožňuje priamy predaj iba so súhlasom príslušného ministerstva. 

Súhlas je však podmienený aj vyhlásením, že na predmet prevodu nie je reštitučný nárok. 

Zamestnanec poverený správou katastra teda nebral do úvahy prebiehajúce reštitučné konanie, 

ako ani neprávny postup pri prevode vlastníckeho práva. Podľa vyjadrení katastrálneho 

odboru v tomto konaní správny organ (kataster nehnuteľností) nemá v kompetencií skúmať 

postup likvidátora a splnenie všetkých zákonom stanovených podmienok pri prevode 

vlastníckeho práva. S poukazom na ust. § 31 ods. 1 katastrálneho zákona ide o nesprávne 

tvrdenie, keďže katastrálny odbor musí skúmať všetky skutočnosti podstatné pre katastrálne 

konanie. Proti rozhodnutiu bol podaný protest prokurátora, ktorý je v súčasnosti riešený 

Úradom geodézie, kartografie a katastra SR ako nadriadeným orgánom katastrálnych 

odborov. 

Záver 

Na základe uvedených príkladov z praxe môžeme zhodnotiť, že častokrát dochádza 

k nesprávnemu posúdeniu zmlúv v rámci katastrálneho konania. Keďže väčšina 

zamestnancov katastrálnych odborov nemá právnické vzdelanie, je značne problematické 

vyhodnotiť súlad zmluvy so zákonom v takom rozsahu, v akom je potrebné na vydanie 

správneho rozhodnutia. Skúmanie určitosti zmluvy a jej súladu so zákonom je v niektorých 

prípadoch obzvlášť zložité, keďže existujú aj rozporuplne názory súdov. Vkladové konania 

majú zásadný význam z hľadiska evidencie a samotného prevodu vlastníckeho práva a mali 

by v čo  najväčšej miere minimalizovať prípadné excesy. Nesprávne rozhodnutia môžu 

vyvolať súdne spory a narušiť zásadu právnej istoty vlastníka nehnuteľností ako aj ďalších 

nadobúdateľov.  

V súvislosti so zmluvami autorizovanými advokátom sme riešili niektoré otázky 

súvisiace predovšetkým s katastrálnym konaním a posudzovaním zo strany katastrálnych 

odborov. Nami uvádzané príklady upriamujú pozornosť na nesprávne uplatňovanie postupu 

podľa ust. § 31 ods. 2 katastrálneho zákona pri povoľovaní autorizovaných zmlúv. Poukázali 

sme na typy zmlúv, ktoré môžu byť predmetom autorizácie, ako aj na možnosti opravy chýb 

v zmluvách a možnosť advokáta byť zároveň zmluvnou stranou. 
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Abstract  

 

In this paper, we try to clarify the theoretical, legal, but also the practical level of evaluating evidence 

in tax administration. The evaluation of evidence presupposes a complex logical process by which the 

fiscal function of the state has to be fulfilled, but at the same time legal certainty of tax subjects must 

be guaranteed. The most imporatat guestion is: Is it possible to prove the objective truth about past 

facts by subjective evaluation of evidence by the tax administrator? 

 

Key words: evaluation of evidence, tax administration, evidence of tax administration 

Úvod  

Dokazovanie pri správe daní má svoje špecifiká. Keďže daňovo-právny vzťah je 

založený na „nadriadenosti“ správcu dane, ktorý sleduje záujem štátu, predovšetkým 

zabezpečenie fiskálnej funkcie správy daní, jeho postupy a činnosť pri dokazovaní budú 

kľúčové. Na strane druhej stojí ochrana práv a právom chránených záujmov daňových 

subjektov, primárne, ochrana majetkovej sféry. Keďže, platenie daní u daňových subjektov 

vyvoláva, prirodzene, neobľúbenú povinnosť, je dôležité, aby postupy správcu dane neboli 

neprimerane zaťažujúce. “Ideálny stav spočíva v nájdení praktickej rovnováhy medzi 

obidvoma záujmami obsiahnutými v princípe zákonnosti správy daní tak, aby zostalo 

zachované maximum obidvoch.” (Štrkolec, 2018). Pri hodnotení dôkazov, správca dane nemá 

zákonom určený postup, akým má dokazovanie viesť, prípadne akým spôsobom má hodnotiť 

dôkazy. Ich dôkaznú silu určuje svojím subjektívnym hodnotením. Avšak, je možné 

objektivizovať skutočnosti iba na základe subjektívneho pohľadu správcu dane? V našom 

príspevku sa budeme zaoberať nie len hodnotením dôkazov z pohľadu teórie práva, ale 

vymedzíme aj dôležitosť princípov a zásad v tomto procese, a praktickú náročnosť hodnotenie 

dôkazov, pričom sa pokúsime dôležitosť hodnotenia dôkazov objasniť s prihliadnutím na 

predchádzanie daňovým únikom.  

Tento príspevok nadväzuje na moju prácu s témou „Hodnotenie dôkazov pri správe 

daní“, ktorú som aktívne obhájila dňa 10. júna 2020, na súťaži Študentskej vedeckej odbornej 

činnosti. 

Teoretické pohľady na hodnotenie dôkazov pri správe daní 

V súvislosti s procesom dokazovania existujú viaceré teoretické pohľady na to, akým 

spôsobom je potrebné viesť dokazovanie, a aké postupy by mali byť využité na zistenie 

a objektivizovanie minulých skutočností. Teória hodnotí hlavne pomer medzi subjektívnou 
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a objektívnou stránkou dokazovania. To znamená do akej miery je možné objektivizovať 

skutočnosti subjektívnym hodnotením správcu dane. Dokazovanie ako proces smerujúci 

ku rozhodnutiu je vo veľkej miere založený na orgáne, ktorý dokazovanie vykonáva.  

Príkladom je právna teória Weinbergera, ktorý namiesto používania pojmu 

pravdivosti, používa pojem praktickej istoty. (Weinberger, 1967) S uvedenou teóriou sa 

stotožnil aj Macur (Macur, 1984), ktorý používa pojem praktickej istoty, ktorý zdôrazňuje, že 

v dokazovaní nie je možné zaručiť absolútnu istotu poznania minulých skutočností. Rovnako 

uvádza, že pojem materiálnej pravdy nemožno stotožňovať s pojmom absolútnej pravdy. 

Materiálna pravda má iba pravdepodobnostný charakter, avšak táto pravdepodobnosť má 

dosiahnuť kvalitatívnu úroveň, ktorú vieme stotožniť s praktickou istotou.  

Správca dane teda nesmie vychádzať zo svojho rýdzeho presvedčenia, ale ani z čisto 

objektívnej pravdepodobnosti dôkazu. Z toho vyplýva, že pri dokazovaní sa má vychádzať tak 

zo subjektívneho pohľadu ako aj z objektívnej pravdepodobnosti dôkazu. Macur v tejto 

súvislosti celkom presne uvádza, že v skutočnosti nie je daná žiadna „pravdivosť“ ani 

„pravdepodobnosť“ skutočností hodnotených v dokazovaní bez toho, aby k týmto záverom 

orgán vykonávajúci dokazovanie dospel subjektívnym hodnotením dôkazov, ktoré je 

neodlučiteľné od jeho vnútorného presvedčenia. (Macur, 2001) 

Z tohto pohľadu nebude subjektívna stránka hodnotenia dôkazov, založená iba na 

vnútornom presvedčení správcu dane, realizovaná bez akýkoľvek iných prvkov, a naopak 

objektívna/objektivizujúca stránka dokazovania nebude môcť byť aplikovaná bez 

subjektívneho pohľadu správcu dane, jeho logiku a predchádzajúce skúsenosti. Rozhodovanie 

iba na základe vnútorného presvedčenia by vyvolávalo právnu neistotu a vytváralo by široký 

priestor pre svojvôľu a nadriadené postavenie správcu dane, a tiež priestor pre vydávanie 

arbitrárnych rozhodnutí bez objektívneho základu. Je nevyhnutné, aby rozhodnutie vydané na 

základe hodnotenia orgánu vykonávajúceho dokazovanie bolo objektivizované. 

Objektivizácia je nevyhnutná prinajmenšom v odôvodnení záverov správcu dane o skutkovom 

stave konkrétneho, individuálneho prípadu, pričom takéto odôvodnenie nesmie byť v rozpore 

s logickým myslením, prírodnými zákonmi, právnymi predpismi, ale aj predchádzajúcimi 

poznatkami a obdobnými rozhodnutiami. 

V súvislosti s hodnotením dôkazov je dôležite spomenúť aj tzv. teóriu negatívneho 

dôkazu, ktorá súvisí s unesením dôkazného bremena daňového subjektu. Pre dokazovanie 

v správe dani je typická povinnosť daňového subjektu uniesť dôkazné bremeno. Dôkazy, 

ktoré daňový subjekt predloží, správca dane zhodnotí s prihliadnutím na všetky zistené 

skutočnosti. Keďže správa daní sa riadi zásadou neformálnosti, správca dane preskúma všetky 

skutočnosti, ktoré dôkaz obsahuje a porovná ich so všetkými dostupnými informáciami. 

Daňový subjekt pri predkladaní dôkazov uvádza predovšetkým pozitívne skutočnosti teda to, 

že nejaká skutočnosť existuje, prípadne v minulosti existovala. Ak nejaká skutočnosť 

neexistuje, alebo v minulosti ani nenastala, je samozrejme, že daňový subjekt ju uvádzať 

nebude. Táto teória je prevzatá z rímskej formuly „negativa non sunt probanda“ (negatívne-

nezistiteľné). Napriek tomu, že tento názor je prekonaný, rímske právo počítalo s tým, že ak 

niečo nie je preukázané ako existujúce, nie je možné dokázať, že to existovalo. Praktickým 

príkladom je podanie daňového  priznania. Ak by daňový subjekt vyplnil daňové priznanie 

uviedol by iba informácie, ktoré nastali. Časti daňového priznania, ktoré sa ho „netýkajú“ by 
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nevyplnil. Na nevyplnenú časť daňového priznania sa nazerá ako sa skutočnosti, ktoré sa 

nestali. Keďže sa skutočnosti nestali nemožno od daňového subjektu spravodlivo očakávať, 

aby tieto skutočnosti dokazoval, preto bude z dokazovania tzv. „negatívnych skutočností“ 

oslobodený, a nebude musieť zniesť dôkazné  bremeno. Skutočnosť, že správca dane má 

pochybnosti o negatívnych skutočnostiach, ktorých existencia nie je daňovým subjektom 

v dôkazoch priznaná, nemôže vyvolať zákonné postihy súvisiace s neunesením dôkazného 

bremena. 

Na základe tejto teórie nie je možné vyžadovať od daňového subjektu, aby preukázal 

skutočnosti, ktoré sa nestali. V prípade, ak by správca dane spochybnil, že skutočnosti, ktoré 

nie sú preukázané sa stali, v takom prípade dôkazné bremeno znáša správca dane, nie daňový 

subjekt. Je potrebné zdôrazniť, že v tomto prípade nepôjde o neunesenie dôkazného bremena 

daňovým subjektom, pretože platí, že tieto skutočnosti neexistovali, preto ich nie je potrebné 

ním preukazovať. Túto situáciu treba odlíšiť od situácie, keď z ostatných dôkazov je zrejmé 

že takáto negatívna skutočnosť sa stala. V takom prípade môže správca dane vyzvať daňový 

subjekt na doplnenie týchto skutočnosť. 

Právne východiská hodnotenia dôkazov pri správe daní 

Na dostatočné objasnenie fázy dokazovania, hodnotenia dôkazov pri správe daní, je 

nevyhnutné vymedziť okrem teoretickej roviny najzákladnejšie právne východiská pre 

hodnotenie dôkazov pri správe daní. Vzhľadom na rozsah príspevku vymedzíme tie, ktoré 

pokladáme za kľúčové.  

Vo všeobecnosti, dokazovanie vieme definovať ako objektívnym právom upravený 

postup správcu dane, v rámci ktorého v súčinnosti s daňovými subjektmi a inými osobami 

získava poznatky potrebné na správne zistenie – určenie dane. Cieľom procesu dokazovania 

je získať informácie, skutočnosti a poznatky potrebné ku správnemu určeniu dane.  Napriek 

tomu, že sa dokazovanie v správe daní riadi daňovým poriadkom (Zákon č. 563/2009 Z. z. – 

Zákon o správe daní, ďalej ako „daňový poriadok“), úprava obsiahnutá v § 24 je stručná, a nie 

dostatočná na pochopenie problematiky dokazovania pri správe daní. Preto je nevyhnutné 

vychádzať z právnej úpravy ako celku, a to nie len z ústavy a zákonov, ale aj z ustálenej 

judikatúry. Napriek tomu, že judikatúra nepredstavuje v našom právnom poriadku  prameň 

práva, je dôležité, hlavne v záujme predvídateľnosti práva, z nej vychádzať. Pre dostatočné 

pochopenie dokazovania ako podstatného inštitútu v procesoch smerujúcich k autoritatívnym 

rozhodnutiam je nevyhnutné vychádzať aj z  rozhodnutí Súdneho dvora EÚ.  Dokazovanie pri 

správe daní môžeme charakterizovať aj prostredníctvom princípov a zásad, ktoré musia byť 

v právnom štáte dodržané v záujme právnej istoty.  

Základným princípom, je princíp zákonnosti, ktorý spočíva v dodržiavaní právnych 

predpisov pri konkrétnych postupoch správcu dane, pričom jeho činnosť a rozhodovanie 

musia byť v súlade s právnymi normami. (Vernarský, 2009). Tento princíp vychádza z ideálu 

právneho štátu, a vytvára hranice správania sa správcu dane, ale aj daňových subjektov. 

Napriek tomu, že ústava v čl. 2 ods. 3 definuje, že „každý môže konať, čo nie je zákonom 

zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.”, toto ustanovenie 

nemôžeme vykladať gramaticky. Práve gramatický, doslovný, výklad tohto ustanovenia 

vytvára priestor pre daňové subjekty využívať/zneužívať medzery v zákone. Na strane druhej,  
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čl. 2 ods. 2 ústavy, limituje vrchnostenské postavenie/správanie sa správcu dane v daňovo-

právnom vzťahu, ktorý je založený na „nadriadenom“ postavení správcu dane. Bez pochýb, je 

dôležité, aby pri správe daní bola primárne naplnená fiskálna funkcia správy daní, avšak nie 

na úkor nerešpektovania práv a právom chránených záujmov daňových subjektov, preto je 

potrebné nájsť rovnováhu medzi týmito záujmami. (Štrkolec, 2020) Dosiahnutie rovnováhy 

záujmov štátu a ochrany základných práv a slobôd pri správe daní bližšie definuje čl. 59 ods. 

2 Ústavy SR: „Dane a poplatky  možno ukladať  zákonom  alebo na základe zákona.“, ktorý 

špecifikuje čl. 13 Ústavy. V užšom zmysle, je zákonnosť formulovaná §3 ods. 1DP. Tu treba 

poznamenať, že napriek tomu, že § 3 daňového poriadku vymedzuje zásadu zákonnosti 

zastávame názor, že ide o princíp, nie zásadu.  

V súvislosti s hodnotením  dôkazov a rozhodovaním správcu dane nesmieme opomenúť 

dodržiavanie princípu proporcionality pri správe daní. Správca dane primárne sleduje 

dosiahnutie cieľa, teda vyrubiť a vybrať daň, avšak prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa, 

musia byť použité primerane. 

 „(...)primeraný vzťah medzi cieľom (účelom) sledovaným štátom a použitými 

prostriedkami. V týchto súvislostiach, cieľ (účel) sledovaný štátom smie byť sledovaný; 

prostriedky, ktoré štát použije, smú byť použité; použitie prostriedkov na dosiahnutie účelu je 

vhodné; použitie prostriedkov na dosiahnutie účelu je potrebné a nevyhnutné.“
 
(cit. Nález 

Ústavného súdu SR PL. ÚS 67/07 zo dňa 6. Februára 2008) 

 Pojmovými znakmi princípu proporcionality sú teda vhodnosť a nevyhnutnosť. 

Vhodnosť znamená, že cieľ je v súlade s prostriedkom, to znamená, že správcu dane použije 

iba také prostriedky/postupy, ktoré daňové subjekty čo najmenej zaťažujú. Nevyhnutnosť 

spočíva v „ultima ratio“. (Vernarský, 2009) Príkladom je situácia nespolupracujúceho 

subjektu, ktorý sťažuje priebeh dokazovania, kedy správca dane môže určiť daň podľa 

pomôcok (ultima ratio). V tomto prípade pôjde o nevyhnutný prostriedok využitý za účelom 

určenia a vyrubenia dane.  

V súvislosti s hodnotením dôkazov v správe daní a s naplnením účelu správy daní sa 

zameriame na dve, najviac aplikované zásady, zásadu úzkej súčinnosti správcu dane 

s daňovými subjektmi (§3 ods. 2 daňového poriadku v súlade s § 3 ods. 8) a zásadu voľného 

hodnotenia dôkazov (§3 ods. 3). Úzka súčinnosť správcu dane pri správe daní má vytvoriť 

priestor pre „partnerský vzťah“ medzi správcom dane a daňovým subjektom. „Partnerstvo“ 

predstavuje potrebu spolupráce, ktorá má smerovať ku rýchlemu a hospodárnemu dosiahnutiu 

účelu dokazovania. V tejto súvislosti, by správca dane mal dbať na to, aby daňový subjekt 

zaťažoval iba v nevyhnutnej, a čo najmenšej miere. Táto zásada nie je absolútna, v prípade, ak 

daňový subjekt nespolupracuje so správcom dane, táto povinnosť, sa na strane správcu dane, 

oslabuje. Dôsledkom nespolupracovania daňového subjektu so správcom dane je určenie dane 

podľa pomôcok.  

Neuplatnením, prípadne, nerešpektovaním tejto zásady, by dochádzalo k narušeniu 

právnej istoty, neefektívnosti a nehospodárnosti daňového konania. Okrem toho, daňové 

subjekty by sa pokúšali o rôzne obštrukcie v konaní, čím by značne sťažili nie len 

dokazovanie, ale aj celé daňové konanie. Na strane správcu dane, by mohlo dôjsť 

k zneužívaniu „nadriadeného“ postavenia využitím vrchnostenskej pozície, voči daňovému 
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subjektu, čo by mohlo priniesť neobjektívnosť, a v konečnom dôsledku aj porušenie 

základných práv daňového subjektu v daňovom konaní. (Vernarský, 2009) 

Druhou, z nášho pohľadu najdôležitejšou, a najvýraznejšie aplikovanou zásadou, je 

zásada voľného hodnotenia dôkazov. Táto zásada nevyjadruje svojvoľné rozhodovanie 

správcu dane pri hodnotení dôkazov. Povinnosťou správcu dane je prihliadať na každý dôkaz 

jednotlivo, pričom ich hodnotí samostatne, ale aj vo vzájomných súvislostiach, za účelom 

náležitého  zistenia skutkového stavu. Správca dane pri hodnotení dôkazov vychádza 

z logických súvislostí a tiež subjektívnych rozhodovacích skúsenosti. Explicitne neexistujú 

postupy, metódy, či pravidlá pre hodnotenie dôkazov. Rovnako nie je vymedzené ani to, čo sa 

pokladá za „náležité zistenie skutkového stavu“. Z nášho pohľadu pôjde o také zistenie 

skutkového stavu, ktoré musí byť postavené na  systematickom, komplexnom postupe 

správcu dane, vychádzajúcom z formálnej logiky, pričom nesmie byť vnútorne protirečivý, a 

nesmie vyvolávať u daňového subjektu pochybnosti o správnosti rozhodnutia.  

Pri dokazovaní pri správe daní platí, ako sme už uviedli, dôkazné bremeno, ktoré 

znáša daňový subjekt. Práve „ťarcha“ dôkazného bremena predstavuje špecifický prvok 

dokazovania pri správe daní. Predovšetkým pôjde o skutočností, ktoré je daňový subjekt 

povinný preukázať zo zákona, napríklad v daňovom priznaní, prípadne iných podaniach. 

Rovnako, je povinnosťou subjektu viesť vierohodnú, správnu a úplnú evidenciu záznamov. 

Okrem uvedených skutočností je daňový subjekt povinný preukázať skutočnosti, na ktorých 

preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu dokazovania. Dôkazné bremeno 

daňového subjektu však nie je možné vykladať ako akúsi penalizáciu, a za jeho neunesenie ho 

„potrestať“. „Ak existuje pri správe daní pozitívna skutočnosť založená na tvrdení správcu 

dane, alebo daňového subjektu, pričom zákon ohľadom dôkazného bremena mlčí, nesie 

dôkazné bremeno ten, kto túto skutočnosť tvrdí.“( Lichnovský, 2016) 

 Základným predpokladom na uplatnenie dôkazného bremena je prípad, kedy ostali 

určité skutočnosti v procese dokazovania neobjasnené. Takáto situácia je označovaná aj ako 

objektívna neistota, stav non liquet. Daňový subjekt pri správe daní musí predložiť všetky 

dôkazy, ktoré sú podstatné na určenie a vyrubenie dane, ak tak urobí, splní si tým dôkaznú 

povinnosť. Na preukázanie iných skutočností, ktoré nenastali na strane daňového subjektu, ale 

napríklad na strane dodávateľa/subdodávateľov, dôkazné bremeno, a dôkaznú núdzu znáša 

správca dane. ( Rozsudok NS SR zo dňa 15.03.2011, sp. zn. 3 Sžf 1/2011) Takáto situácia je 

označovaná ako presun dôkazného bremena. V prípade pochybností správcu dane 

o pravdivosti, úplnosti, alebo dôveryhodnoti dôkazov predložených daňovým subjektom, 

daňový poriadok upravuje inštitút tzv. presunu dôkazného bremena. V takom prípade 

správca dane vyzve daňový subjekt na doplnenie, objasnenie, alebo prípadnú opravu dôkazov, 

o ktorých má pochybnosti avšak je potrebné zdôrazniť, že ani pri posudzovaní pochybností 

správca dane nemôže vychádzať iba zo svojvôle.  Ak správca dane vyzve daňový subjekt ku 

spolupráci z dôvodu pochybností, dôkazné bremeno opäť musí zniesť daňový subjekt.  Ak by 

napriek pochybnostiam správca dane rozhodol, išlo by o svojvôľu správcu dane, 

a v konečnom dôsledku, aj o nezákonný postup správcu dane. 

V tejto súvislosti daňový poriadok priznáva správcovi dane možnosť, v situácii, ak 

daňový subjekt nespolupracuje, určiť daň podľa pomôcok.  Určenie dane podľa pomôcok 
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predstavuje pre správcu dane možnosť ultima ratio. Správca dane má dbať na to, aby bola daň 

podľa pomôcok určená spoľahlivo, zákonne a dôkladne, pričom prihliada na všetky zistené 

skutočnosti, aj na tie, z ktorých vyplývajú pre daňovníka výhody, a to aj napriek tomu, že ním 

v konaní neboli uplatnené. Príkladom je povinnosť správcu dane, pri FO prihliadať na 

nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, paušálne výdavky, daňový bonus na dieťa, 

alebo pri PO prihliadnutie a uplatnenie neuplatnenej daňovej straty. Daňový poriadok 

neurčuje moment, kedy má správca dane pristúpiť určeniu dane podľa pomôcok, tento okamih 

sa spája s nesplnením stanovených povinností daňového subjektu. Treba však zdôrazniť, že 

nejde o sankciu, ale o náhradný spôsob určenia dane, daňovej povinnosti daňového subjektu. 

Správca dane (ex lege) určí daň podľa pomôcok v prípadoch, ak daňový subjekt 

nepodá daňové priznanie, ani v prípade, ak ho na to správca dane vyzve. Je povinnosťou 

daňového subjektu podať daňové priznanie, ak mu túto povinnosť stanovuje zákon. 

V prípade, ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie, napriek zákonnej povinnosti, správca 

dane vyzve daňový subjekt na podanie daňového priznania a súčasne ho poučí o následkoch 

jeho nepodania. (§ 15 ods. 1,2 daňového poriadku) Určenie dane podľa pomôcok 

uprednosťňuje fiskálnu funkciu, pred represívnou. Nie je teda záujmom správcu dane 

potrestať daňový subjekt za nesplnenie povinnosti, ale zabezpečiť, aby táto povinnosť bola 

splnená. Začatie určovania dane podľa pomôcok musí správca dane daňovému subjektu 

(písomne) oznámiť.  

Správca dane je oprávnený určiť daň podľa pomôcok aj v situácií, ak má pochybnosti 

o správnosti, pravdivosti a úplností daňového priznania, podaného daňovým subjektom. 

V tomto prípade, si síce daňový subjekt splní zákonom stanovenú povinnosť a podá daňové 

priznanie, avšak túto povinnosť si nesplní dostatočne. Ak má správca dane dôvodné 

pochybnosti, túto skutočnosť oznámi daňovému subjektu, a zároveň ho vyzve, aby sa vyjadril 

a objasnil nejasnosti, nepravdivé údaje, prípadne, aby preukázal pravdivosť údajov. Táto 

výzva na odstránenie nedostatkov musí byť pre daňový subjekt dostatočne zrozumiteľná, 

určitá a presná, v opačnom prípade, by učenie dane podľa pomôcok bolo v rozpore so zásadou 

zákonnosti. Ak daňový subjekt, v stanovenej lehote, neodstráni nedostatky v daňovom 

priznaní, správca dane môže určiť daň podľa pomôcok. 

Druhým prípadom, kedy správca dane môže využiť možnosť určenia dane podľa 

pomôcok je neumožnenie správcovi dane vykonať daňovú kontrolu. Túto skutočnosť netreba 

vykladať iba ako prípad, ak daňový subjekt odmietne vydať doklady, prípadne odmietne 

správcovi dane vstúpiť do priestorov prevádzky. Uvedená situácia v sebe zahŕňa také 

správanie daňového subjektu, ktorého príčinou je nemožnosť vykonať daňovú kontrolu riadne 

a včas. Správca dane zašle daňovému subjektu oznámenie o určovaní dane podľa pomôcok. 

Moment doručenia oznámenia sa pokladá za spôsob ukončenia daňovej kontroly.( § 46 ods. 9 

písm. b daňového poriadku) Uvedené neplatí, ak ide o kontrolu na zistenie oprávnenosti 

nároku na vrátenie nadmerného odpočtu, alebo jeho časti.( § 46 ods. 2 daňového poriadku)  

Využitie určenia dane podľa pomôcok je možné aj v prípade, ak pri preukazovaní 

skutočností uvádzaných daňovým subjektom, nesplní zákonom stanovené povinnosti, 

v dôsledku čoho správca dane nemôže správne určiť daň. V tomto prípade, správca dane 

vykoná určenie dane podľa pomôcok ak pôjde o nesplnenie si povinnosti preukazovania 

skutočností daňovým subjektom, pričom pôjde o skutočnosti, ktoré majú vplyv pre správne 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 51 

určenie dane, a tiež o skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v daňových priznaniach, prípadne 

iných podaniach. Okrem uvedeného, musí preukázať vierohodnosť, úplnosť a správnosť 

záznamov, ktoré vedie. V tomto prípade musí ísť o zákonnú povinnosť.(Kubincová, 2015) 

Význam hodnotenia dôkazov pri správe daní v praxi  

Hodnotenie dôkazov v rámci dokazovania predstavuje z nášho pohľadu najdôležitejšiu 

a zároveň najzložitejšiu časť dokazovania. Je na úvahe správcu dane vykonávajúcom 

dokazovanie, aké dôkazy vykoná, aké závery z nich vyvodí. Úlohou správcu dane je náležite 

zistiť skutkový stav. Čo však predstavuje „náležité zistenie skutkového stavu“, a do akej 

miery majú byť objektivizované skutočnosti, ktoré sa stali v minulosti? Veľmi výstižne 

definoval zásadu objektívnej pravdy Najvyšší súd SR: „Zásada objektívnej pravdy 

nepredstavuje absolútnu povinnosť správcu dane viesť dokazovanie dovtedy, pokým sa bez 

pochýb nepreukážu tvrdenia daňového subjektu. Preto je na správcovi dane vykonávajúcom 

dokazovanie a jeho úvahe, aké dôkazy vykoná, akú hodnovernosť a dôkaznú silu z vykonaného 

dokazovania vyvodí“ (cit. Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Sžf 18/2011, 

z 11.septembra 2012) Pri hodnotení dôkazov je nevyhnutné presvedčenie správcu dane 

o pravdivosti dôkazov, avšak je treba brať ohľad na to, že žiadne subjektívne presvedčenie 

správcu dane nebude bez pochybností. Správca dane pri hodnotení interpretuje skutočnosti, 

ktoré má k dispozícii. Na rozhodnutie je nevyhnutné posudzovať mieru pravdepodobnosti 

pravdivosti dôkazov, to znamená, ak konečné rozhodnutie nemá byť spochybnené, miera 

pravdepodobnosti má byť čo najvyššia. J. Sábo uvádza dve roviny pravdepodobnosti, 

pravdepodobnosť individuálneho dôkazu a pravdepodobnosť vo vzťahu k ostatným dôkazom. 

(Sábo, 2020) 

„Platí zde zásada volného hodnocení důkazů. Není požadováno zjištění pravdy v nějakém 

absolutním významu, naopak jde o vysokou pravděpodobnost rozhodných skutečností blížící 

se hranici praktické jistoty.“ (cit. NS ČR, Usnesení NS ze dne 8. januára 2014, sp. zn. 28 Cdo 

3459/2013) 

 Východiskom by mala byť požiadavka praktickej istoty (Macur, 2001), ktorá spočíva 

v tom, že za dokázané skutočnosti je možné považovať iba skutočnosti, ktorým je v procese 

hodnotenia dôkazov, na základe logického presvedčenia, priznaná miera pravdivosti, 

prostredníctvom hodnotenia pravdepodobnosti, ktorá bude odpovedať praktickej istote so 

zanedbateľným množstvom pochybností.  

Niet pochýb o tom, že úloha správcu dane vo fáze hodnotenia dôkazov je dôležitá, 

avšak o to viac náročná. Okrem zabezpečenia fiskálnej funkcie správy daní, je význam 

hodnotenia dôkazov dôležitý aj z pohľadu eliminácie daňových únikov. Spravidla dôvodmi 

vzniku daňových únikov nie len porušenie právnych predpisov, ale aj s neodhalenie takýchto 

konaní. Práve vo procese dokazovania je možné odhaliť konanie daňových subjektov, ktoré 

smeruje ku zneužitiu práva. Správca dane má dbať na to, aby náležite zistil skutkový stav 

každého individuálneho prípadu. Správne a náležité dokázanie objektívnej stránky prípadu 

pôsobí ako prevencia pred daňovými únikmi. 

Príkladom dôležitosti úlohy správcu daní, je dokazovanie zneužitia práva daňovým 

subjektom, ktoré vedie k daňovému úniku. V súvislosti s uvedeným, judikatúrou SD EÚ boli 

definované podmienky hodnotenia obchodnej transakcie. Dôležitým v tejto súvislosti je 
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rozsudok Halifax (Rozsudok  Súdneho dvora EÚ vo veci C-255/02 zo dňa 21. Februára 2006 

), v ktorom prvý krát SD EÚ definoval zásadu zákazu zneužitia práva v praxi. Dokázať 

a rozhodnúť o tom, že konaním daňových subjektov došlo k zneužitiu práva, nie je zďaleka 

jednoduché a ani jednoznačné, najmä , ak v tom ktorom prípade boli dodržané všetky 

formálne aj zákonné podmienky, a transakcia sa javí ako „bezchybná“. 

 “Uplatňovanie právnej úpravy nemôže byť rozšírené tak, aby zakrývalo zneužívanie 

zo strany podnikateľov, teda plnenia, ktoré nie sú vykonávané v rámci bežných obchodných 

transakcií, ale iba s cieľom získam zneužitím práva výhody stanovené právom”.  

 Povinnosťou správcu dane je náležite skúmať skutkový stav z pohľadu okolností 

(objektívna stránka), ale najmä zámerov daňového subjektu (subjektívna stránka). Za 

zneužitie práva sa pokladá také konanie daňového subjektu, ktoré smerovalo k získaniu 

výhody, na ktorú neexistuje reálny nárok. Daňový subjekt umelo vytvorí objektívne 

podmienky na získanie výhody. Z hľadiska objektívnosti dokazovania, je potrebné prihliadať 

na individuálnosť prípadu, jednotlivých právnych úkonov, a to aj na tie, ktoré spĺňajú 

formálne podmienky, avšak sú v rozpore s cieľom a účelom právnej normy. Ak bolo zistené 

zneužitie práva v rámci dokazovania, má byť vytvorená situácia, ktorá by existovala 

v prípade, ak by neexistovali plnenia predstavujúce zneužitie práva.(Štrkolec, 2018) 

 "Preukázanie zneužitia na jednej strane vyžaduje, aby predmetné plnenia napriek 

formálnemu dodržaniu podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach šiestej smernice 

a vo vnútroštátnej právnej úprave preberajúcej túto smernicu viedli k získaniu daňovej 

výhody, ktorej poskytnutie by bolo v rozpore s cieľom sledovaným týmito ustanoveniami. Na 

druhej strane musí z celku objektívnych prvkov takisto vyplývať, že hlavný cieľ predmetných 

plnení je získať daňovú výhodu.“ 

 V našich podmienkach, v súvislosti so zneužitím daňového práva, Najvyšší súd sp. 

zn.1Sžfk/22/2016 v rozsudku definuje zneužitie práva ako situáciu, keď právne úkony, 

prípadne iné skutočnosti predstavujú zneužitie práva, a s ním spojené získanie takej výhody, 

ktorá by bez zneužitia práva nenastala. Zneužitia práva predstavuje ujmu na strane štátu. Tiež 

uvádza: „získanie daňového zvýhodnenia bolo hlavným dôvodom uskutočnenia 

ekonomickej činnosti daňových subjektov. O zneužitie práva nejde v prípade, ak dotknuté 

ekonomické činnosti môžu mať iné objektívne vysvetlenie, ako iba dosiahnutie daňového 

zvýhodnenia. Týmto sa vylučuje, resp. potlačuje idea hlavného cieľa.”( cit. Rozsudok 

Najvyššieho súdu SR sp. zn.1Sžfk/22/2016 zo dňa 20. februára 2018) 

 Rovnako v rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Sžf/66/2011: „Zásada zákazu 

zneužitia práva teda znamená zákaz výslovne umelých konštrukcií zbavených hospodárskej 

reality a vytvorených iba s cieľom dosiahnuť daňovú výhodu. Preukázanie zneužívajúceho 

konania vyžaduje na jednej strane, aby predmetné plnenia napriek formálnemu dodržaniu 

podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach vo vnútroštátnej právnej úprave viedli k 

získaniu daňovej výhody, ktorej poskytnutie by bolo v rozpore s cieľom sledovaným týmito 

ustanoveniami a na druhej strane, aby zo všetkých objektívnych faktorov vyplývalo, že hlavný 

cieľ predmetných plnení je získať daňovú výhodu.“ 

 Najčastejším príkladom, kde má hodnotenie dôkazov, konkrétne ich účelu, zmysel,  sú 

karuselové podvody. Je úlohou správcu dane  posúdiť ekonomickú zmysluplnosť, úmysel 
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a správanie sa členov transakcie, využitím tzv.  testu zneužitia práva.  Následne je potrebné 

„preukázať existenciu kruhového či iného daňového podvodu, je potrebné sa zamerať 

predovšetkým na preukázanie ekonomickej zmysluplnosti obchodných operácií, ich reálnosť, 

posúdiť existenciu či neexistenciu dodávok, kompletnosť faktúr, splnenie si daňových 

povinností všetkých zainteresovaných subjektov a pokiaľ by sa preukázalo, že hospodárska 

podstata posudzovaných obchodných operácií chýba, išlo by o tzv. absolútne neplatné právne 

úkony, pretože svojím obsahom a účelom odporujú zákonu, priečia sa dobrým mravom i 

obchodným zvyklostiam).“ (cit. Rozsudok Špecializovaného trestného súdu Pezinok sp. zn. 

3T/25/2012 zo 16. októbra 2013) 

 Hodnotenie dôkazov pri správe daní má najmä preventívny význam, a teda má včas 

odhaliť daňový únik. Práve v tejto fáze správca dane buď daňový únik rozpozná a dokáže,  

alebo nerozpozná. Spomínaný príklad karuselových podvodov, je príkladom kedy, častokrát, 

všetky záznamy sú vedené formálne bezchybne, a nevzbudzujú žiadne pochybnosti 

o pravdivosti, vierohodnosti a úplnosti takýchto transakcií.  

Záver 

Neexistuje ustanovenie, ani žiadna teória, ktoré by správcovi dane napovedali, akým 

spôsobom má hodnotiť dôkazy pri správe daní. Pri  hodnotení dôkazov nie je možné hovoriť 

o úplnej pravdivosti, a nepochybnosti dôkazov. Preto v prípade skutkových pochybností, je 

nevyhnutné uspokojiť so stupňom neistoty, ktorý vo vzťahu k objektívnej realite bude 

prítomný stále. V takom prípade je potrebné, aby správca dane zvolil taký názor, pri ktorom 

bude stupeň neistoty zanedbateľný, s prihliadnutím na praktický život. Na to aby, správca 

dane rozhodol spravodlivo a správne, a v záujme záruky právnej istoty, musí každé 

rozhodnutie dostatočne jasne odôvodniť. Práve odôvodnenie predstavuje základ pre 

vymáhateľnosť práva. Nie je možné očakávať, že správca dane stále rozhodne v prospech 

daňového subjektu, avšak jeho rozhodnutie, nesmie byť založené na domnienkach, prípadne 

na skutočnostiach, ktoré neboli v konkrétnom prípade dostatočne preukázané, iba tak vie 

minimalizovať mieru pochybností  jeho rozhodnutia. Ako sme v našom príspevku uviedli, 

hodnotenie dôkazov v správe daní je zložitý postup správcu dane, avšak veľmi dôležitý. 

Primárnym cieľom dokazovania v správe daní by teda malo byť, okrem sledovania fiskálnej 

funkcie správy daní, precízne a konzistentné rozhodovanie správcu daní, ktoré vychádza nie 

len z právnych predpisov, ale rešpektuje princípy a zásady správy daní. Kvalita hodnotenia 

dôkazov pri správe daní je založená na logickom hodnotení jednotlivých dôkazov, ale aj 

súvislosti medzi dôkazmi, pričom pri rozhodovaní má správca dane rešpektovať garanciu 

právnej istoty a predvídateľnosti práva. Okrem uvedeného, hodnotenie dôkazov pôsobí ako 

prevencia pred daňovými únikmi, preto by mal správca dane dbať na individuálnosť každého 

konkrétneho prípadu, bez ohľadu na to, že boli splnené všetky formálne aj zákonné 

povinnosti/podmienky, zo strany daňových subjektov.  
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Abstract 

 

The essence of the transfer of the performance of certain tasks of state administration to municipalities 

is their more rational and more efficient performance. However, the practice of exercising and 

financing devolved powers at the local level points to a number of shortcomings that local 

governments face in the exercise of delegated competencies and on the basis of which they are also 

limited in the exercise of self-governing functions. In the theoretical level, the paper points out the 

shortcomings in the legislative regulation of the delegated performance of state administration, the 

emerging problems due to the universal transfer of powers and, last but not least, the problems related 

to the financing of the delegated powers. 

 

Key words: municipality, state administration, delegated competennces. 

Úvod 

Význam územnej samosprávy z hľadiska demokratických základov organizácie štátu 

preukazuje skutočnosť, že ústavodarca úprave otázok územnej samosprávy a jej postavenia v 

spoločnosti a štáte vyhradil samostatnú hlavu ústavy, ktorú zaradil po ústavnej úprave 

základných práv a slobôd a pred ústavnú úpravu moci zákonodarnej, výkonnej a moci súdnej 

(Jesenko 2010). Zmyslom existencie obcí  ako subjektov územnej samosprávy je 

uskutočňovanie úkonov súvisiacich so správou obce, správa obce má v takomto prípade 

samosprávny charakter. Platná právna úprava umožňuje, aby štát obci uložil povinnosť 

zabezpečovať aj úlohy miestnej štátnej správy. Výkon štátnej správy má odlišný právny 

charakter než výkon úloh obecnej samosprávy, i keď v oboch prípadoch ide o výkon verejnej 

správy (Kočišiarová 2018). Obec sa po presune právomocí v oblasti štátnej správy dostáva do 

pozície nepriameho vykonávateľa štátnej správy. Dôvodom presunu týchto právomocí je 

v zmysle zákona snaha o racionalizáciu a efektivitu štátnej správy, ako aj ušetrenie nákladov 

s tým spojenými. 

Ústava SR pojednáva o prenesenom výkone štátnej správy v čl. 71 ods. 1: „Na obec a 

vyšší územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. 

Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.“ Ods. 2 následne pri výkone 

štátnej správy priznáva obciam a vyšším územným celkom právomoc vydávať všeobecne 

záväzné nariadenia a vláde priznáva právomoc riadiť a kontrolovať prenesený výkon štátnej 

správy. O vzťahu štátu a obce následne pojednáva § 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktorý 
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presun niektorých úloh štátnej správy umožňuje vtedy, ak je ich plnenie týmto spôsobom 

racionálnejšie a efektívnejšie. Prenesený výkon štátnej správy upravuje tiež zákon č. 416/2001 

Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 

celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a na VÚC“) a delegácia právomocí v oblasti štátnej správy 

následne prebieha na základe osobitných zákonov. 

Aj napriek zákonnej požiadavke racionality a efektivity pri presune výkonu štátnej 

správy, prax a odborná verejnosť poukazujú na niekoľko nedostatkov tohto procesu. 

Problémy súvisiace s legislatívnou úpravou preneseného výkonu štátnej správy 

Prvou problémovou oblasťou je nedodržiavanie platnej právnej úpravy. Pôsobnosť a 

prenesené kompetencie musia obce plniť len v prípade naplnenia kumulatívnej podmienky 

vyjadrenej ustanovením čl. 71 ods. 1 Ústavy SR a § 5 ods. 1 zákona o obecnom zriadení a 

teda obce vykonávajú prenesený výkon štátnej správy len ak boli úlohy štátnej správy na obec 

prenesené zákonom a štát s prenesením úloh poskytol obci potrebné finančné a materiálne 

prostriedky.  

Z uvedenej kumulatívnej podmienky vyplýva, že sa obec nemôže ujať realizácie určitej 

úlohy štátnej správy, ak nebola splnená jedna z uvedených podmienok. Je však právnou 

povinnosťou obce začať plniť úlohu v prípade naplnenia oboch podmienok. Obec nesmie 

plniť úlohy štátnej správy, ak jej boli pridelené finančné a materiálne prostriedky, lenže tieto 

úlohy jej neuložil zákon a rovnako musí postupovať, ak jej síce zákon zveril úlohu štátnej 

správy, ale príslušné štátne orgány jej neposkytli finančné a materiálne prostriedky. Nie je 

ojedinelým javom, že sa tieto pravidlá nedodržiavajú. Na jednej strane štát presúva úlohy 

zákonom, dokonca aj podzákonnými normami (v rozpore s ústavou) na obce bez dostatočných 

zdrojov financovania a na strane druhej, najmä malé obce, nevykonávajú niektoré zákonom 

stanovené a vo finančných mechanizmoch zahrnuté úlohy (Nižňanský a Pilát 2009). 

Ďalším nedostatkom vo vzťahu k legislatívnej úprave preneseného výkonu štátnej správy 

je povinnosť obcí riadiť sa pri výkone štátnej správy prenesenej na obec zákonom okrem 

uznesení vlády (v súlade s čl. 71 ods. 2 Ústavy SR) aj internými normatívnymi právnymi 

aktmi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.  

Predmetná zákonná povinnosť je problematická vzhľadom na skutočnosť, že Ústava SR 

neumožňuje riadiť výkon štátnej správy prenesený na obec iným orgánom, než je vláda 

Slovenskej republiky. Takáto úprava je v rozpore s nálezom Ústavného súdu Slovenskej 

republiky (sp. zn. PL. ÚS 11/04 z 23. februára 2006), podľa odôvodnenia ktorého 

„normatívne akty riadenia organizačnej povahy musia tiež rešpektovať limity ústavnosti a 

princíp rozlíšiteľnosti kompetencií a formy ich realizácie.“ Keďže sa predmetný nález 

vzťahoval k ustanoveniu iného zákona, § 5 ods. 2 zákona o obecnom zriadení zostal doposiaľ 

nedotknutý. Obce ho však rešpektujú, lebo im to uľahčuje jednotne realizovať úlohy 

delegovanej štátnej správy, v tomto smere by však bolo vhodné uvažovať o novelizácii ústavy 

(Kočišiarová 2018). 

Obce sa pri výkone prenesených kompetencií tiež stretávajú s problémami v nadväznosti 

na § 4 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, ktorý stanovuje, že ak zákon pri úprave pôsobnosti 
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obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon 

samosprávnej pôsobnosti obce. 

Predmetné ustanovenie bolo prijaté v roku 2002 po nesprávnom postupe zákonodarcu, 

ktorý v osobitných zákonoch nedbal na jednoznačné určenie a výslovné označenie charakteru 

úloh obce. Jeho prijatie tak malo uľahčiť rozlišovanie medzi samosprávnou a prenesenou 

pôsobnosťou obce. V praxi sa však častokrát stáva, že v súvislosti so zabezpečením výkonu 

prenesených kompetencií vznikajú obciam úlohy, ktoré nie sú v zákone vyslovene označené 

ako prenesená pôsobnosť a v zmysle platnej právnej úpravy sa tak považujú za samosprávnu 

pôsobnosť obce v dôsledku čoho sú obce nútené tieto úlohy materiálne zabezpečiť a 

financovať z vlastných zdrojov. 

Poruchy v dôsledku univerzálneho presunu kompetencií 

Sídelná štruktúra SR sa vyznačuje značnou rozdrobenosťou, množstvom malých obcí, 

ktoré majú na základe zákona rovnaké postavenie. Presun kompetencií zo štátnej správy 

prebehol univerzálne na všetky obce bez rozdielu ich veľkosti alebo pripravenosti tieto 

kompetencie realizovať.  

Realizácia týchto úloh prináša problémy z hľadiska finančného zabezpečenia, 

personálneho zabezpečenia a s tým súvisiaci problém nedostatočnej kvalifikácie, zároveň 

dochádza k znižovaniu kvality a efektívnosti pri výkone prenesenej pôsobnosti. V tejto 

súvislosti tiež vyvstáva problém týkajúci sa legislatívnej úpravy, ktorá nedáva odpoveď na 

otázku, či je povinnosťou každej obce plniť všetky z uvedených úloh, čo prirodzene nie je 

možné, alebo je to v istom zmysle len jej právo, napr. zriaďovanie základnej školy. 

Do fungovania samospráv tak bolo potrebné zaviesť združovanie obcí na báze 

spoločného zabezpečovania dohodnutých administratívnych a hospodárskych funkcií, 

výsledkom ktorého bolo dobrovoľné združovanie do tzv. spoločných obecných úradov, 

sídlom ktorých sú mestá, resp. väčšie obce.  

V súvislosti s fungovaním obecných úradov však častokrát vzniká problémová situácia, v 

ktorej obec, resp. mesto, v ktorom by prirodzene sídlil spoločný úrad, túto činnosť pre ďalšie 

susedné obce/mestá vykonávať nechce a keďže ide o vzťah založený na zmluvnej slobode, nie 

je možné ho k tomu nútiť (Združenie miest a obcí Slovenska 2019). 

Problémy súvisiace s financovaním prenesených kompetencií 

Zmysel delegovania časti miestnej štátnej správy na orgány územnej samosprávy 

vychádza zo snahy štátu o racionalizáciu a efektivitu štátnej správy a ušetrenia nákladov s tým 

spojenými. Napriek tomu, že finančné náklady na výkon delegovanej pôsobnosti znáša 

v plnom rozsahu štát, stále je preň ekonomickejšie a efektívnejšie zveriť realizáciu úloh 

štátnej správy s regionálnym charakterom obci, ako ich zabezpečovať svojimi štruktúrami. 

Predpokladom v tomto prípade je, že obec pri plnení zverených úloh vynaloží nielen menšie 

náklady, ale bude to efektívnejšie aj z personálneho, materiálneho, resp. obdobného hľadiska 

(Trellová 2018). 

Hlavnou myšlienkou systému financovania obcí je, že samosprávne kompetencie obcí by 

sa mali financovať prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov, zatiaľ čo 

úlohy delegované štátom by mali byť financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, pričom 
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sú tieto prostriedky účelovo viazané na výkon konkrétnej úlohy a nemôžu byť použité na iný 

účel. 

V zmysle platnej právnej úpravy je tak povinnosťou štátu materiálne a finančne 

zabezpečiť plnenie úloh, ktoré obciam zveril a ktoré obce vykonávajú v mene štátu.  

Realita však pri financovaní prenesených kompetencií býva v podmienkach SR častokrát 

odlišná. Objem finančných prostriedkov, ktoré štát obciam uhrádza na zabezpečenie výkonu 

prenesených kompetencií býva častokrát nižší ako je potreba. Obce tak musia do/financovať 

výkon úloh zverených štátom prostredníctvom vlastných príjmov v dôsledku čoho dochádza k 

porušovaniu ustanovení zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obce a na VÚC a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“), v zmysle ktorých obec zabezpečuje 

plnenie svojich úloh z vlastných zdrojov a náklady na prenesený výkon štátnej správy sú 

uhrádzané prostriedkami zo štátneho rozpočtu. 

Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 

obyvateľov. Obce sa už tak stretávajú s problémami v súvislosti s ich nízkou daňovou 

kapacitou. Nedostatočná daňová základňa a neschopnosť zabezpečiť si dodatočné príjmy 

vedú mnoho obcí k tomu, že viac než polovica ich rozpočtu slúži na krytie personálnych 

výdavkov a následne sú obce ešte nútené do/financovať úlohy v oblasti preneseného výkonu 

štátnej správy z vlastných príjmov. Namiesto rozvojových aktivít a starostlivosť o potreby 

obyvateľov obce tak financujú najmä svoje samosprávne štruktúry a navyše úlohy štátnej 

správy. 

Problémom súvisiacim s financovaním prenesených kompetencií sú tiež chýbajúce 

mechanizmy, prostredníctvom ktorých by bol štát informovaný o výške nákladov súvisiacich 

s financovaním prenesených kompetencií. Náklady sa v čase menia čomu sa však štát nie je 

schopný prispôsobiť a obce sú aj v dôsledku toho nútené úlohy, ktoré im zveril štát 

dofinancovať prostredníctvom vlastných príjmov. 

V neposlednom rade sú problémovou oblasťou súvisiacou s financovaním prenesených 

kompetencií dodatočné náklady, ktoré obciam vznikli. Ako sme už spomenuli, množstvo 

úloh, ktoré štát obciam zveril vyžaduje výkon ďalších činností, ktoré zákon neoznačuje ako 

výkon prenesenej pôsobnosti a v zmysle právnej úpravy sa tak považujú za samosprávnu 

pôsobnosť. Obciam však v súvislosti s týmito úlohami vznikajú dodatočné náklady, ktoré štát 

nefinancuje vôbec a obce sú nútené ich materiálne aj finančne zabezpečiť. 

Záver 

Podstatou presunu výkonu určitých úloh štátnej správy na obce je ich racionálnejší 

a efektívnejší výkon avšak naplnenie požiadavky racionality a efektívnosti si vyžaduje riadne 

fungovanie systému ako celku. Prax však pri výkone a financovaní prenesenej pôsobnosti na 

miestnej úrovni poukazuje na množstvo nedostatkov, s ktorými sa miestne samosprávy pri 

plnení prenesených kompetencií stretávajú a na základe ktorých sú tiež obmedzované pri 

výkone samosprávnych funkcií. 

V rámci článku sme upriamili pozornosť na všeobecne formulované problémy, s ktorými 

množstvo samospráv na Slovensku zápasí a ktoré so sebou prirodzene súvisia, napr. 
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nedodržiavanie legislatívnych požiadaviek prináša problémy v súvislosti s financovaním 

prenesenej pôsobnosti. Obce sa však stretávajú aj s ďalšími problémami, ktorým musia pri 

výkone prenesenej pôsobnosti čeliť, napr. vysoká odborná náročnosť spracúvania 

jednotlivých agend a vysoká zaťaženosť obcí týmito úlohami, nedostatočné odborné, 

personálne a finančné zabezpečenie úloh preneseného výkonu štátnej správy najmä v malých 

obciach, nedostatočné pripojenie k databázam kľúčových orgánov a inštitúcií, nedostatočné 

vybavenie informačnými a komunikačnými technológiami, nedostatočná elektronizácia 

služieb a činností a i. Ak by sme pozornosť upriamili na konkrétne úseky, mohli by sme 

konštatovať množstvo ďalších čiastkových problémov. 

Prvou, v príspevku identifikovanou, problémovou oblasťou sú nedostatky v legislatívnej 

úprave preneseného výkonu štátnej správy, resp. nedodržiavanie platnej právnej úpravy. 

Legislatíva pri výkone štátnej správy požaduje naplnenie kumulatívnej podmienky – 

kompetencia musí byť na obec prenesená zákonom a štát musí výkon tejto kompetencie 

finančne a materiálne zabezpečiť. Problémom však je, že štát presúva kompetencie aj 

prostredníctvom podzákonných noriem bez dostatočných zdrojov a na strane druhej, malé 

obce nevykonávajú niektoré zákonom stanovené a vo finančných mechanizmoch zahrnuté 

úlohy. Nedostatkom v súvislosti s legislatívnou úpravou je tiež povinnosť obcí riadiť sa pri 

výkone štátnej správy prenesenej na obec zákonom okrem uznesení vlády aj internými 

normatívnymi právnymi aktmi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

obsiahnutá v zákone o obecnom zriadení. Uvedené ustanovenie je v rozpore s Ústavou SR, 

ktorá neumožňuje riadiť výkon štátnej správy prenesený na obec iným orgánom, než je vláda 

SR. Problémy v súvislosti so zákonnou úpravou prenesenej pôsobnosti tiež obciam vznikajú 

v dôsledku ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, v zmysle ktorého ak zákon 

neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, ide o výkon samosprávnej 

pôsobnosti obce. V praxi sa však častokrát stáva, že obciam v dôsledku výkonu prenesených 

kompetencií vznikajú dodatočné úlohy, ktoré zákon neoznačuje ako prenesenú pôsobnosť 

a v zmysle danej právnej úpravy sa tak považujú za samosprávnu pôsobnosť obce – obec ich 

musí materiálne a finančne zabezpečiť. 

Ako problémová oblasť sa tiež javí univerzálny presun pôsobnosti na obce bez rozdielu 

ich veľkosti alebo pripravenosti. Množstvo malých obcí je tak povinných plniť úlohy, ktoré 

nedokáže kvalitne a efektívne zabezpečiť. Obce by sa tak v záujme zabezpečenia týchto úloh 

mali združovať do spoločných obecných úradov, ktoré prenesené kompetencie vykonávajú v 

mene viacerých obcí. V súvislosti s ich fungovaním častokrát vzniká situácia, v ktorej obec 

alebo mesto, v ktorom by mal prirodzene sídliť spoločný úrad, túto činnosť vykonávať 

nechce. Obce majú Ústavou SR garantované združovacie právo, nie však povinnosť, 

vzhľadom k čomu neexistuje spôsob ako obec donútiť tak urobiť a výkon úloh zostáva 

nezabezpečený.  

Posledná, v príspevku identifikovaná, problémová oblasť súvisí s financovaním 

prenesenej pôsobnosti. Povinnosťou štátu je finančne a materiálne zabezpečiť výkon 

prenesenej pôsobnosti, realita však býva iná. Obciam štát neposkytuje dostatočný objem 

prostriedkov v dôsledku čoho musia obce do/financovať výkon úloh zverených štátom 

prostredníctvom vlastných príjmov a teda porušovať ustanovenia zákona o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na VÚC  a zákona o rozpočtových 
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pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorých obec nemôže svoje prostriedky vynakladať 

na výkon činností, ktoré nie sú činnosťou konkrétnej samosprávy.  

Štát prakticky nedisponuje mechanizmami, na základe ktorých by vedel aká je výška 

nákladov na prenesený výkon. V súvislosti s financovaním je preto potrebné vytvoriť na 

jednotlivých úsekoch mechanizmy, ktoré by poskytovali prehľad o reálnej výške nákladov, 

ktoré obciam v súvislosti s presunom kompetencií vznikajú a tieto náklady by štát následne 

mohol v plnej výške obciam uhrádzať. Je potrebné stanovenie jasných pravidiel finančného a 

materiálneho zabezpečovania týchto kompetencií aby sa súčasne mohla dodržiavať 

požiadavka, na základe ktorej obec vynakladá vlastné príjmy len na plnenie samosprávnych 

úloh, nie na výkon úloh štátnej správy. 
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Abstract  

 

Territorial self-government is implemented in a direct and indirect form. The indirect exercise of the 

municipality's self-government is carried out by the creation of the municipal bodies by the free choice 

of the inhabitants of the municipality. Forms of direct democracy at the municipal level represent a 

local referendum and an assembly of the inhabitants of the municipality. From the point of view of the 

municipality's administration by using the institute of local referendum, it is necessary to examine the 

determinants of the effectiveness of direct exercises of public power. The actual effectiveness of direct 

forms of implementation of territorial self-government depends on the construction of legislation. 

Equally important for application practice is the exact definition of the relationship between the 

results of court decision-making and the applicable legislation. The scientific review of these areas, 

applied to the local referendum, is the subject of this article. In the first part of the paper, the author 

formulates considerations on the competition of the conclusions of the decision-making practice of the 

highest judicial authorities and legislative changes in the legislation of the general establishment. It 

tries to find a satisfactory intersection of both lines. The second part of the paper examines the 

announcement of the results of the local referendum after April 1, 2018. The author is of the opinion 

that the legislator did not appreciate the material implications for the view of the formal change in the 

announcement of the results of the local referendum.  

 

Key words: municipal self - government, direct democracy, local referendum, analogy, judicial 

practice 

Úvod 

Ústavné vymedzenie foriem realizácie územnej samosprávy implikuje Ústava 

Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len 

„Ústava SR”) v čl. 67 ods. 1. Územná samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach 

obyvateľov obce, miestnym referendom, referendom na území vyššieho územného celku, 

orgánmi obce alebo orgánmi vyššieho územného celku. Z citovanej dikcie možno 

zovšeobecniť priame a nepriame formy výkonu samosprávy obce. Ústavný súd Slovenskej 

republiky (ďalej len „ÚS SR“) v uznesení sp. zn. IV. ÚS 159/2020 zo dňa 28. apríla 2020 

dodáva, že ústavná koncepcia práva participovať na správe vecí verejných predpokladá jeho 
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realizáciu v dvoch rovinách: Ako právo zúčastňovať sa správy vecí verejných priamo 

využívaním prvkov priamej demokracie a tiež ako právo zúčastňovať sa správy vecí 

verejných slobodnou voľbou svojich zástupcov. 

Nepriame formy výkonu obecnej samosprávy sa uskutočňujú prostredníctvom 

kreovania monokratických orgánov a zastupiteľských zborov vo volebnom procese. 

Monokratickým orgánom obce je starosta obce. Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení”) 

v prvej vete § 13 ods. 1 charakterizuje starostu obce ako predstaviteľa obce a najvyšší 

výkonný orgán obce. Zastupiteľský zbor na úrovni obce predstavuje obecné zastupiteľstvo. 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych 

voľbách obyvateľmi obce na štyri roky (prvá veta § 11 ods. 1 zákona o obecnom zriadení). 

Pojmové vymedzenie obecného zastupiteľstva vhodne dotvára rozhodovacia činnosť ÚS SR. 

V náleze sp. zn. PL. ÚS 4/2016 zo dňa 10. mája 2017 ÚS SR vyriekol, že hoci sa obecnému 

zastupiteľstvu v hovorovej reči často prikladá význam obecného či mestského „parlamentu“, 

nie je ním. Ide o orgán samosprávnej korporácie. Právna úprava jeho postavenia a úloh je 

vecou štátneho zákonodarcu, hoci je pri tom viazaný požiadavkou rešpektovania práva na 

samosprávu (napr. rozhodnutie Spolkového ústavného súdu Nemecka vo veci sp. zn. 2 BvR 

975/83 z 21. júna 1988). 

Územná samospráva sa realizuje priamo prostredníctvom foriem priamej demokracie. 

Priamu demokraciu na úrovní obce chápe doktrína dvojako. V užšom slova zmysle ide 

o skutočnú realizáciu moci, teda o proces, ktorého výsledkom je rozhodnutie. Prostriedkom 

opravdivej realizácie verejnej moci je napríklad miestne referendum. Jeho význam 

permanentne pripomína rozhodovacia činnosť najvyšších súdnych autorít. Napríklad Najvyšší 

správny súd Českej republiky (ďalej len „NSS“) v rozsudku sp. zn. Ars 3/2013 zo dňa 13. 

novembra 2013 uvádza: „Místní referendum je výrazem lokální přímé demokracie, principu 

decentralizace a naplnění přímé správy věcí veřejných na úrovni místní komunity.“ 

V rozsudku sp. zn. Ars 11/2014 zo dňa 5. marca 2015 NSS judikuje: „Místní referendum, 

jeho iniciace i následné hlasování představují významný způsob občanské politické 

participace, jakož i prostředek ke zvýšení demokratické legitimity lokální politiky a kontroly 

místní politické reprezentace.“ Je však potrebné podotknúť, že citované rozhodnutia NSS sú 

ilustratívne (osvetľujúce). V podmienkach Slovenskej republiky nepredstavujú prameň práva 

a v tomto svetle je potrebné k nim i pristúpiť. V širšom význame priama demokracia na 

lokálnej úrovni zahŕňa aj podávanie sťažností, petícií a podnetov obyvateľmi obce (porovnaj 

Trellová, 2018). 

Skutočná efektivita priamych foriem realizácie územnej samosprávy závisí (odvíja sa) 

od konštrukcie právnej úpravy. Je determinovaná vhodne vystavanou normotvorbou, a to 

vo všetkých smeroch, po stránke formálnej aj materiálnej. Uvedené platí bez ohľadu nato, či 

sa priama demokracia poníma v širšom alebo vecne redukovanom význame.  

Z formálneho hľadiska je potrebné dbať o dodržovanie požiadaviek kladených na 

právny jazyk. Jazyk právneho predpisu by mal presný, pretože právny jazyk má povahu 

odborného jazyka. Každé slovo v ňom musí mať účelovo presne vymedzený význam, aby 

mohlo byť presným nástrojom regulácie (Tóthová, 2010). Pre aplikačnú prax je nemenej 

dôležité exaktné vymedzenie vzťahu výsledkov rozhodovacej činnosti súdov a platnej právnej 
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úpravy. Nemali by vznikať pochybnosti o dôležitosti (miere, význame), ktorú je potrebné 

prikladať judikatúre v procese výkonu priamych foriem územnej samosprávy. Kým 

zodpovednosť za dodržovanie požiadaviek, ktoré by mal spĺňať jazyk právneho predpisu, je 

na pleciach zákonodarcu, objasňovanie vzťahu výsledkov súdnej praxe a právnych predpisov 

je skôr v gescii doktríny. V oboch prípadoch však ide o problematiku, ktorej vyriešenie sa 

zďaleka neobmedzuje len pre akademickú pôdu. Ide o záležitosti, ktoré vyvolávajú otázniky 

predovšetkým v súčasnej aplikačnej praxi. Analýza oboch okruhov, aplikovaných na 

podústavnú úpravu miestneho referenda, je predmetom tohto článku. 

2 Podrobnosti o organizácii miestneho referenda 

V SR neexistuje celoštátna úprava výkonu (organizácie a či podrobností organizácie) 

miestneho referenda. Zákonodarca, na rozdiel napríklad od ČR, doposiaľ neprijal samostatný 

zákon o miestnom referende. Ide o významný nedostatok, ktorý umocňuje stručnosť úpravy 

miestneho referenda v základných územno-samosprávnych predpisoch. Táto je tak vo vzťahu 

k referendu na úrovni obce, ako aj vo vzťahu k referendu na úrovni samosprávneho kraja, 

obsiahnutá v jedinom zákonnom ustanovení  [§ 11a zákona o obecnom zriadení, § 15 zákona 

č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o samosprávnych krajoch”)]. Postrehy 

o neadekvátnosti slovenskej normatívnej regulácie potvrdzuje ÚS SR. V náleze sp. zn. PL. ÚS 

4/2016 zo dňa 10. mája 2017 ÚS SR uvádza, že konkretizácia ústavných inštitútov miestneho 

referenda a zhromaždenia obyvateľov obce v zákone o obecnom zriadení je nedôsledná 

a chýba jej náležitá realizačná „koncovka“. De lege ferenda by bolo potrebné prijať 

samostatný zákon, ktorý by upravil organizačné aspekty referenda na úrovni obcí, ako aj 

referenda na úrovni samosprávneho kraja. 

Úvahy o potrebe univerzálnej úpravy organizácie miestneho referenda de lege ferenda 

sú namieste a môžu predstavovať cenné impulzy v procese tvorby práva. Nemožno sa však na 

ne obmedziť, pretože neprinesú riešenie problémov súčasnej aplikačnej praxe, ktorá aplikuje 

platné právo. Pozornosť treba koncentrovať aj druhým smerom. Je nevyhnutné hľadať 

optimálne možnosti, ktoré by mohli byť základom riešenia procesných aspektov miestneho 

referenda de lege lata. 

Odpoveď na otázku „Podľa akých predpisov organizovať miestne referendum?“ nie je 

jednoznačná. V aplikačnej praxi sa postupne profilovali dva prístupy: 

1. Organizovanie miestneho referenda analógiou k úprave organizácie volebného 

procesu podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

podmienkach výkonu volebného práva”) alebo 

2. Priama úprava organizácie miestneho referenda formou všeobecne záväzného 

nariadenia obce (ďalej len „VZN“). 

2.1 Organizovanie miestneho referenda analógiou k úprave organizácie volebného 

procesu podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva 

Prvá línia názorov presadzuje, že na organizáciu miestneho referenda je potrebné 

aplikovať analógiou zákona (analogiae legis) úpravu organizácie volieb, ktorá sa nachádza 
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v zákone o podmienkach výkonu volebného práva. Vychádza sa z dvoch obsahovo temer 

identických rozhodnutí ÚS SR z roku 2004: 

1. ÚS SR v uznesení sp. zn. IV. ÚS 128/04 zo dňa 16. apríla 2004 uvádza: „Keďže 

spôsob vykonania miestneho referenda neupravuje osobitný zákon, je pri nedostatku priamej 

právnej úpravy nevyhnutné použitie analógie a na postup pri jeho vykonaní je preto potrebné 

aplikovať zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 

obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“).“ 

2. ÚS SR v uznesení sp. zn. IV. ÚS 219/04 zo dňa 22. júla 2004 uvádza: „Spôsob 

vykonania miestneho referenda neupravuje osobitný zákon. Preto je pri nedostatku právnej 

úpravy postupu orgánov územnej samosprávy a orgánov určených na vykonanie referenda 

nevyhnutná analógia legis. Na postup pri jeho vykonaní sa na základe toho používa zákon 

Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“).“ 

Žiada sa podotknúť, že citované rozhodnutia odkazujú v otázke postupu vykonania 

miestneho referenda na zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do 

orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o voľbách do 

orgánov samosprávy obcí”), ktorý platil v čase ich vydania. Tento zákon bol s účinnosťou od 

1. júla 2015 zrušený derogačnou klauzulou § 222 zákona o podmienkach výkonu volebného 

práva. Aplikovateľnosť záverov ÚS SR aj po 1. júli 2015 sa odôvodňuje tým, že hoci bol 

zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí zrušený, osobitný zákon spôsob 

vykonania miestneho referenda doposiaľ neupravil. Naďalej je teda potrebné, aby sa 

organizácia miestneho referenda, za podpory rezultátov ústavnej súdnej praxe, 

spravovala aktuálne platným volebným predpisom. V konkrétnych súvislostiach sa 

uvažuje, že pri referende na úrovni obce by malo ísť o ustanovenia prvej časti („všeobecné 

ustanovenia“ – § 1 až § 41) a siedmej časti („voľby do orgánov samosprávy obcí“ – § 163 až 

§ 195) zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Spôsob vykonania referenda na 

území vyššieho územného celku (samosprávneho kraja) by sa potom mohol per analogiam 

spravovať prvou časťou („všeobecné ustanovenia“ – § 1 až § 41) a šiestou časťou („voľby do 

orgánov samosprávnych krajov“ – § 131 až § 162) tohto zákona (k týmto otázkam bližšie 

Majerčák, 2014 a Majerčák, 2016). 

Je zrejmé, že analogická aplikácia ustanovení zákona o podmienkach výkonu 

volebného práva sa nemôže rovnať mechanickej aplikácii. Doktrína rozumie analógiou 

zákona postup, pri ktorom sa použije právna norma, ktorá reguluje prípad najpodobnejší 

(analogický). Normatívny právny akt je teda aplikovaný na prípad, ktorý nie je výslovne 

upravený právnou normou, ale sa odlišuje od prípadov právom regulovaných len niektorými 

druhotnými, nepodstatnými znakmi (Kanárik, 2013). Prípady normatívne regulované 

(skutkové podstaty, ktorých právna úprava sa aplikuje analógiou) a prípady normatívne 

neregulované (skutkové podstaty, ktorých riešenie sa nachádza aplikáciou práva podľa 

analógie) sa teda v určitých otázkach vecne odlišujú. To je dôvodom, preto nie je možné na 

proces organizácie miestneho referenda použiť všetky relevantné ustanovenia zákona 

o podmienkach výkonu volebného práva. Do úvahy by neprichádzalo napríklad použitie 

ustanovenia § 38 tohto zákona, ktorý je marginálne nadpísaný „konanie a opatrenia proti 

nečinnosti“. Z logiky veci ďalej vyplýva napríklad neaplikovateľnosť ustanovenia 
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o vyhlasovaní volieb do orgánov samosprávy obcí predsedom NR SR (§ 181 ods. 1 zákona 

o podmienkach výkonu volebného práva). Zákon o obecnom zriadení totiž v tejto veci 

obsahuje osobitnú výslovnú úpravu v tom zmysle, že miestne referendum vyhlasuje obecné 

zastupiteľstvo. 

2.2 Priama úprava organizácie miestneho referenda formou VZN 

Druhá názorová skupina presadzuje líniu, že organizácia miestneho referenda sa nemá 

spravovať analógiou zákona. Aplikácia práva podľa analógie by mohla v konkrétnom prípade 

vyvolať určité nejasnosti. Spôsob vykonania miestneho referenda je potrebné upraviť 

priamo, formou VZN obce (k VZN bližšie napr. Dobrovičová, 2013). Argumentuje sa tým, 

že platná právna úprava takéto riešenie predvída, ba dokonca prikazuje (predpisuje). 

Novela zákona o obecnom zriadení č. 102/2010 Z. z. totiž s účinnosťou od 1. apríla 2010 

zaviedla nové splnomocňujúce ustanovenie § 11a ods. 9. Podľa tohto ustanovenia mala obec 

formou VZN upraviť podrobnosti o organizácii miestneho referenda. Dôvodová správa 

uviedla, že obec sa splnomocňuje, aby podrobnosti o organizácii miestneho referenda 

upravila na miestne podmienky právnym predpisom – VZN obce. Zákonodarca teda 

evidentne mienil, aby sa organizácia miestneho referenda nespravovala úpravou unifikovanou 

na celoštátnej úrovni. Je pravdepodobné, že tieto veci zamýšľal prenechať lokálnemu právu.  

S účinnosťou od 1. apríla 2018 bolo splnomocňovacie ustanovenie § 11a ods. 9 zákona 

o obecnom zriadení zrušené. To viedlo niektorých autorov k názoru, že obec už nie je povinná 

mať prijaté VZN o organizácii miestneho referenda (Srebalová, Trellová, Papáčová, 2018).
 

V skutočnosti však dikcia zrušenej delegačnej klauzuly bola „len“ transformovaná do § 4 ods. 

5 písm. a) zákona o obecnom zriadení. V tomto ustanovení sa po novom koncentrujú doposiaľ 

po normatívnom texte rozptýlené ustanovenia, ktoré zaväzujú obec na vydanie VZN. Možno 

sa domnievať, že obec je povinná aj naďalej upraviť podrobnosti o organizácii 

miestneho referenda skrz VZN. Je potrebné však podotknúť, že doposiaľ existuje množstvo 

obcí, ktoré také VZN (prijaté na základe zrušeného § 11a ods. 9 alebo na základe účinného § 

4 ods. 5 zákona o obecnom zriadení) prijaté nemajú. 

2.3 Konklúzia názorov a snaha o uspokojivé riešenie 

Vyvstáva otázka, ako vyriešiť diskepanciu názorov vo veci organizácie miestneho 

referenda uspokojivým spôsobom. Domnievam sa, že splnenie normatívnej povinnosti 

obce prijať VZN o podrobnostiach organizácie miestneho referenda musí mať prednosť 

pred judikatúrou ÚS SR. Je potrebné zohľadniť, že uznesenia ÚS SR sp. zn. IV. ÚS 219/04 

zo dňa 22. júla 2004 a sp. zn. IV. ÚS 128/04 zo dňa 16. apríla 2004 pochádzajú z obdobia, 

kedy splnomocňujúca právna norma na vydanie VZN o podrobnostiach organizácie 

miestneho referenda nebola zavedená. Sú dejinným vývojom do vysokej miery prekonané. 

Zákon o miestnom referende síce nebol prijatý, podľa platného stavu však o „nedostatku 

priamej právnej úpravy“ (ako vyplýva z oboch uznesení) možno uvažovať len ťažko. Priama 

právna úprava neexistuje na celoštátnej úrovni, avšak na lokálnej úrovni existovať má 

a musí. 

Závery ÚS SR o organizácii miestneho referenda z roku 2004 by však predsa len 

nemali patriť minulosti úplne. Priestor pre ich využitie existuje v prípade, ak obecné 
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zastupiteľstvo opomenie prijať VZN o organizácii miestneho referenda. Frekventovaná 

normotvorná nečinnosť obcí v tejto veci je nepochybne v rozpore so zákonom. Nemôže však 

predstavovať prekážku vykonania miestneho referenda. Právny predpis – a azda aj jeho 

absencia – by totiž nemal(a) dovoľovať akúkoľvek brzdu, či znemožnenie vykonania foriem 

priamej demokracie. Právny stav umožňujúci nejednoznačné posúdenie limitov moci 

obecného zastupiteľstva vedie k možnému zmareniu, či neumožneniu prvkov priamej 

demokracie. To môže spôsobiť nežiaduce následky. Môže ísť o apatiu, nechuť, nezapájanie sa 

do riešenia obecných záležitosti vedúce časom k faktickej nerealizovateľnosti prvkov priamej 

demokracie (pozri Krunková, 2016).
 
Z uvedených dôvodov je potrebné – ba nevyhnutné – 

aby sa podrobnosti organizácie miestneho referenda pri neexistencii VZN v tejto veci 

riešili analogickou aplikáciou zákona o podmienkach výkonu volebného práva. 

3 Vyhlasovanie výsledkov miestneho referenda 

Ďalšou nejednoznačnosťou procesu organizácie miestneho referenda je identifikácia 

orgánu obce, ktorý má vyhlásiť jeho výsledky.  

Zákon o obecnom zriadení upravuje vyhlasovanie výsledkov miestneho referenda 

v druhej vete v § 11a ods. 8. Toto ustanovenie do 31. marca 2018 znelo: „Obecné 

zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o 

výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.“ Novela zákona o obecnom zriadení č. 70/2018 Z. z. 

dikciu § 11a ods. 8 modifikovala. S účinnosťou od 1. apríla 2018 sa v druhej vete tohto 

ustanovenia predpisuje: „Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od 

doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce.“ Je teda zrejmé, že kým do 31. marca 2018 vyhlasovalo výsledky miestneho referenda 

obecné zastupiteľstvo, od 1. apríla 2018 tak má vykonať obec. Obec však ako umelý 

konštrukt práva prejavuje vôľu prostredníctvom svojich orgánov. Orgánmi obce sú starosta 

obce a obecné zastupiteľstvo. Ktorý z orgánov obce má vyhlásiť výsledky miestneho 

referenda, nie je vôbec zrejmé. 

Dôvodová správa o úmysle sledovanom novelou č. 70/2018 Z. z. mlčí. Na prvý 

pohľad ide „len“ o legislatívno-technickú precizáciu, spresnenie normatívneho textu. 

Ponúka sa úvaha o tom, že novela č. 70/2018 Z. z. zaviedla len zmenu formálneho charakteru 

bez vecných dosahov. Mohlo by sa zdať, že vyhlasovať výsledok miestneho referenda je 

naďalej povinné obecné zastupiteľstvo z pozície orgánu obce. 

Po hlbšej analýze dopadov novely č. 70/2018 Z. z. sa prvotná istota o formálnej zmene 

§ 11a ods. 8 zákona o obecnom zriadení stráca. Zákonodarca pravdepodobne nedocenil 

následok pôsobenia novely a normatívne reguloval aj to, čo regulovať nezamýšľal. 

Domnievam sa, že po 1. apríli 2018 výsledky miestneho referenda nevyhlasuje obecné 

zastupiteľstvo, ale starosta obce. To je potrebné dovodiť na základe (i) formálno-

systematického výkladu, (ii) využitia doktrinálnych záverov, (iii) zohľadnenia rozhodovacej 

činnosti ÚS SR a (iiii) legislatívnej nečinnosti vo vzťahu k zákonu o samosprávnych krajoch. 

Ustanovenie § 11a ods. 8 zákona o obecnom zriadení je po 1. apríli 2018 nevyhnutné 

interpretovať v prvom rade koherentne (vo vzájomnej súvislosti, formálno-systematicky; 

pozri podrobne Fábry, Kasinec, Turčan, 2017) s § 13 ods. 4 tohto zákona.  
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Zákon o obecnom zriadení v § 13 ods. 4 písm. b) a písm. e) ustanovuje, že starosta 

obce vykonáva (b) vykonáva obecnú správu a (e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, 

ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Z toho 

vyplýva, že kompetencia starostu obce vo vzťahu ku kompetencii obecného 

zastupiteľstva nie je daná alternatívne. Žiadna právomoc nemôže byť súčasne zverená aj 

starostovi obce, aj obecnému zastupiteľstvu. Ďalej platí, že kompetencia starostu obce je 

vymedzená negatívne. Starosta obce vykonáva pôsobnosť vo všetkých veciach, ktoré zákon 

alebo štatút obce nezveruje obecného zastupiteľstvu. Naostatok obecné zastupiteľstvo do 

záležitostí zverených do výhradnej kompetencie starostu obce nesmie zasahovať (v 

podrobnostiach Tekeli, 2014).
 
Dovedené do dôsledkov na účel kvalifikovania pomeru § 11a 

ods. 8 a § 13 ods. 4 zákona o obecnom zriadení platí:  

a) keďže kompetencia oboch orgánov obce nie je daná alternatívne, nie je možné, aby 

výsledky miestneho referenda vyhlasovalo (a) obecné zastupiteľstvo alebo (b) starosta obce. 

Spojka „alebo“ je exklúzia (exkluzívne „alebo“). Môže byť (a) alebo (b), nie však (a) a (b) 

súčasne; 

b) zákon normuje, že výsledky miestneho referenda vyhlasuje obec. Neustanovuje sa, 

že má tak vykonať obecné zastupiteľstvo. Keďže kompetencia starostu obce je vymedzená 

negatívne (generálnou klauzulou „starosta obce vykonáva všetko, čo zákon alebo štatút obce 

nezveruje obecnému zastupiteľstvu“) a kompetencia obecného zastupiteľstva pozitívne 

(enumeratívnym princípom „obecné zastupiteľstvo vykonáva len to, čo mu zákon alebo štatút 

obce expressis verbis zveruje“), je potrebné dovodiť, že vyhlasovanie výsledkov miestneho 

referenda je od 1. apríla 2018 v pôsobnosti starostu obce; 

c) keďže obecné zastupiteľstvo do záležitostí zverených do výhradnej kompetencie 

starostu obce nesmie zasahovať, atrakcia vyhlasovania výsledkov miestneho referenda 

obecným zastupiteľstvom je vylúčená eo ipso. 

Správnosť predostrených úvah potvrdzuje ustálená súdna prax. ÚS SR sa k vzťahu 

obecného zastupiteľstva a starostu obce viackrát vyjadril, a to dokonca priamo vo veci 

vyhlasovania miestneho referenda. V uznesení sp. zn. III. ÚS 601/2012 zo dňa 11. decembra 

2012 uviedol, že koncept § 13 ods. 4 písm. b) a e) zákona o obecnom zriadení sa 

uplatňuje aj pri uskutočňovaní miestneho referenda, ktoré tvorí súčasť správy obce, 

lebo je okrem iného aj jednou s Ústavou SR kreovaných foriem uskutočňovania územnej 

samosprávy (čl. 67 ods. 1 Ústavy SR). Tento záver vyplýva aj z uznesenia ÚS SR sp. zn. III. 

ÚS 105/2013 zo dňa 19. februára 2013, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo je orgán 

územnej samosprávy plniaci v procese realizácie miestneho referenda úlohy vymedzené 

zákonom o obecnom zriadení.  

Z rezultátov ÚS SR „aktualizovaných“ o zmeny vykonané novelou č. 70/2018 Z. z. je 

potrebné teda dovodiť, že okrem vyhlásenia miestneho referenda a zriadenia komisie pre 

miestne referendum (vrátane určenia lehoty na jej prvé zasadnutie) administratívne činnosti 

súvisiace s uskutočnením miestneho referenda realizuje starosta obce spolu s obecným 

úradom ako administratívnym aparátom riadeným starostom obce (§ 16 ods. 3 zákona č. 

o obecnom zriadení). V uznesení sp. zn. III. ÚS 601/2012 zo dňa 11. decembra 2012 ÚS SR 

ďalej vo vzťahu k § 11a ods. 7 zákona o obecnom zriadení (zverejňovanie oznámenia 

o vyhlásení miestneho referenda obcou) vyriekol, že uvedená koncepcia platí aj napriek tomu, 
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že doslovné znenie tohto ustanovenia ukladá povinnosti obci, nie starostovi obce alebo 

obecnému zastupiteľstvu. Ak teda substantívum „obec“ použité v § 11a ods. 7 zákona 

o obecnom zriadení je potrebné vykladať reštriktívne v zmysle „starosta obce“, nie je 

najmenší dôvod nezvoliť rovnako zužujúci výklad aj v prípade § 11a ods. 8 tohto 

zákona. Nahradenie všeobecnejšieho pojmu „obec“ spojením „starosta obce“ v procese 

interpretácie § 11a ods. 8 zákona o obecnom zriadení je v plnom súlade so závermi ÚS 

SR. Domnienke, že zákonodarca pravdepodobne nedocenil dosahy novely č. 70/2018 Z. z. na 

vyhlasovanie výsledkov miestneho referenda, nasvedčuje aj nezmenená dikcia zákona 

o samosprávnych krajoch o vyhlasovaní výsledkov regionálneho referenda. Podľa § 15 

ods. 7 tohto zákona „Zastupiteľstvo vyhlási výsledky referenda do troch dní od doručenia 

zápisnice o výsledkoch referenda.“  

V dôsledku nenovelizovania zákona o samosprávnych krajoch vzniká legálna 

konštrukcia, ktorej chýba akékoľvek ratio: Kým vyhlasovanie výsledkov referenda na 

úrovní obcí a vyšších územných celkov bolo do 31. marca 2018 zverené zhodne kolektívnemu 

orgánu jednotky územnej samosprávy (obecné zastupiteľstvo, zastupiteľstvo samosprávneho 

kraja), výsledky referenda na úrovni obce vyhlasuje po 1. apríli 2018 starosta obce. 

Výsledky referenda na úrovni samosprávneho kraja však aj po 1. apríli 2018 vyhlasuje 

zastupiteľstvo samosprávneho kraja. Domnievam sa, že takéto diferencovanie je absolútne 

nekoncepčné, nedôvodné a vo svojej podstate zmätočné. 

Nedomyslená a najmä nedostatočne odôvodnená legislatívna zmena môže kolidovať 

tiež s požiadavkami kladenými na právny jazyk. Ťažko sa možno stotožniť napríklad s tým, 

že nové znenie § 11a ods. 8 zákona o obecnom zriadení je bez poskytnutia náležitého 

odôvodnenia všeobecne zrozumiteľné. Laická verejnosť a personálny substrát obcí, ktorý 

nemusí disponovať právnickým vzdelaním, len neľahko odhalí nový obsah ustanovenia. 

Uvažovať by bolo možné aj o tom, či je dané ustanovenie dostatočne presné. Tieto úvahy by 

však mali širšie presahy, dosahovali by na všetky ustanovenia, kde zákonodarca normuje 

kompetenciu obce a čo do subjektu ju zveruje „obci“ bez identifikácie kompetentného orgánu 

obce.  

4 Záver 

Normatívna úprava miestneho referenda v slovenských podmienkach je vo viacerých 

smeroch nedostatočná. Oblasť spôsobu vykonania miestneho referenda nie je výnimkou. 

Organizačné aspekty miestneho referenda upravuje zákon o obecnom zriadení v § 11a len 

východiskovo. De lege ferenda by bolo jednoznačne potrebné prijať zákon o miestnom 

referende tak, ako v niektorých európskych krajinách. Medzerovitosť právnej úpravy de lege 

lata vytvára živnú pôdu pre vznik viacerých právno-aplikačných nejasností. V praxi 

slovenských obcí v ostatnom čase vyvstali dva problémové okruhy.  

Prvou nejednoznačnosťou je, či miestne referendum organizovať po zohľadnení 

záverov súdnej praxe per analogiam k zákonu o podmienkach výkonu volebného práva, alebo 

či je v tejto veci potrebné prijať originárne VZN. Domnievam sa, že právno-konformný je 

druhý prístup. Každá obec musí mať prijaté VZN o podrobnostiach organizácie miestneho 

referenda. Len v prípade, ak tak obec v rozpore so zákonom nevykoná, nastupuje analogická 

aplikácia organizácie volebných procesov. Takto sa vlastne vytvára subsidiárny 
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mechanizmus, ktorý má garantovať možnosť vykonania miestneho referenda pri nezákonnej 

nečinnosti obecného zastupiteľstva. 

Druhým problémom organizácie miestneho referenda je problematické vymedzenie 

orgánu obce, ktorý má vyhlásiť výsledky miestneho referenda. Zákonodarca pravdepodobne 

nemal dostatočnú predstavu o tom, čo na prvý pohľad formálna transformácia vyhlasovania 

výsledkov miestneho referenda z „obecného zastupiteľstva“ na „obec“ spôsobí. Zákon č. 

70/2018 Z. z. je v tomto smere učebnicovým príkladom nepredvídateľného zákona, dokladom 

štrukturálnych problémov súčasnej tvorby práva (pozri Fábry, Kasinec, Turčan, 2017). Keďže 

obecné zastupiteľstvo v súvislosti s miestnym referendom plní len úlohy, ktoré mu zákon 

expressis verbis zveruje, treba dovodiť, že ostatné úlohy, ktoré zákon zveruje vo veciach 

miestneho referenda obci, plní starosta obce v spolupráci s obecným úradom. Tieto závery sú 

po stránke odbornej a vedeckej odôvodniteľné pomerne jednoznačne. Uvedené však možno 

len sťažka očakávať od laického prvku, ktorý je v personálnom substráte obecných štruktúr 

zastúpený požehnane. Povedané inak, prepájanie výsledkov súdnej praxe, štúdium vedeckej 

spisby, aplikovanie vhodne zvolených metód výkladu a komparatívne zhodnotenie zákona 

o obecnom zriadení so zákonom o samosprávnych krajoch by nemuselo byť v reáliách obcí 

celkom jednoduché. V tomto zmysle zákonodarca novelou č. 70/2018 Z. z. porušil viacero 

doktrinálnych charakteristík jazyka právneho predpisu. Som názoru, že de lege ferenda by 

bolo potrebné jednoznačne a exaktne vymedziť, ktorý subjekt obce vyhlasuje výsledky 

miestneho referenda. 
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Abstract  

 

A local referendum is one of the basic opportunities for citizens to participate in the administration of 

general affairs. At the same time, it also enables the control of the performance of self-government by 

the inhabitants of the municipality. Within local self-government, it is one of the most important tools 

for the direct participation of residents in local and municipal self government. This article deals with 

the legal regulation of the local referendum in the legislation of the Slovak Republic. It focuses on the 

legal regulation of the obligatory and optional local referendum. It also deals with the subject of the 

local referendum. The aim is to point out the biggest shortcomings and at the same time to compare 

the legal regulation of this institute with the legal regulation in the Czech republic and to point out the 

possibilities of improvement in the Slovak legislation. 

 

Key words: local referendum, territorial self- government, municipality 

 

1 Úvod 

Prvky priamej demokracie predstavujú neoddeliteľnú súčasť súčasných 

demokratických zriadení vo väčšine štátov sveta vrátane Slovenskej republiky. Priamu 

demokraciu v Slovenskej republike možno nájsť nielen na celoštátnej ale aj na lokálnej 

úrovni. Na lokálnej úrovni priamu demokraciu reprezentujú zhromaždenie obyvateľov obce 

a miestne referendum. V nasledujúcom článku sa budeme podrobnejšie zaoberať miestnym 

referendom. Miestne referendum predstavuje základný nástroj prostredníctvom ktorého sa 

obyvatelia obce môžu priamo zúčastňovať na spravovaní obecných záležitostí. Lokálne 

referendum ako forma priamej demokracie na obecnej úrovni disponuje veľkým množstvom 

problémov a nedostatkov, ktoré výrazne sťažujú jeho realizáciu a v určitých prípadoch môže 

dôjsť k jeho zámernému zmareniu. Cieľom tohto článku je analyzovať súčasnú právnu úpravu 

miestneho referenda v legislatíve Slovenskej republiky, poukázať na najväčšie nedostatky 

a poskytnúť priestor na ich odstránenie. V neposlednom rade je cieľom aj porovnať právnu 

úpravu miestneho referenda v SR s miestnym referendom v Českej republike, ktorá disponuje 

oveľa podrobnejšou právnou úpravou tohto inštitútu, so snahou poukázať na možnosti 

zlepšenia. 
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2 Právna úprava miestneho referenda 

Ústava Slovenskej republiky (Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR v platnom 

znení) upravuje miestne referendum v čl. 67 ods. 1 ústavy. Spomínané ustanovenie deklaruje, 

že územná samospráva sa realizuje miestnym referendom, referendom na území 

samosprávneho kraja, zhromaždením obyvateľov obce alebo orgánmi obce či vyššieho 

územného celku. Zo spomínaného ustanovenia možno odvodiť predmet miestneho referenda. 

To znamená, že premetom môžu byť len veci, ktoré spadajú do samostatnej pôsobnosti obce, 

t. j. nie veci, ktoré sa týkajú preneseného výkonu štátnej správy.   

V Slovenskej republike upravuje miestne referendum zákon č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon o hlavnom meste Bratislava a zákon 

o meste Košice. ,,Na margo zákonnej úpravy miestneho referenda treba hneď na úvod 

povedať, že táto je veľmi všeobecná, miestami nedostatočne precízna a tým nejednoznačná, 

čo spôsobuje celý rad problémov v aplikačnej praxi.“ (Palúš a kol. 2016) Podľa zákona 

o obecnom zriadení ho vyhlasuje obecné zastupiteľstvo pri riešení najdôležitejších otázok 

života obce. Zákon o obecnom zriadení, vrátane ustanovení § 11a zákona o obecnom zriadení 

prešli viacerými novelizáciami. Problematiku miestneho referenda menilo 5 novelizácií. Prvá 

novelizácia zmenila skutočnosti, ktoré určovali, že miestnym referendom možno rozhodnúť 

o zrušení alebo zavedení miestnej dane či poplatku. Dovtedy sa o tom rozhodovalo výlučne 

miestnym referendom. Novela však určila na rozhodnutie obecné zastupiteľstvo a došlo 

k zrušeniu rozhodovania o miestnych daniach a poplatkoch prostredníctvom miestneho 

referenda. (Krunková 2013) 

V nadväznosti na viacerých autorov je podľa nás dôležité spomenúť novelu zákona 

o obecnom zriadení z roku 1991 (z. č. 421/1991 Zb). Spomínaná novela stanovila odlišný 

počet podpisov na petícií a zároveň aj podmienky pre platnosť miestneho referenda, ak išlo 

o rozdelenie obce alebo odčlenenie jej časti. ,,Na predloženie petície stačilo 20% oprávnených 

voličov tej časti obce, o odčlenenie, ktorej pri rozdelení obce išlo o odčleňovanie, logicky 

hlasovala tá časť obce, ktorá sa odčleniť chcela.“ (Palúš a kol. 2009) Určili sa podmienky, 

ktoré stanovili, že časť, ktorá sa chce odčleniť, musí mať vlastné katastrálne územie, ktorá 

urbanisticky nesplynula s obcou a do jej rozvoja neboli vložené investície, na ktorých je obec 

závislá.  

Novela z roku 2010 (z. č. 102/2010 Zb.) sa týkala len otázok súvisiacich s výkonom 

miestneho referenda. Spresnili sa náležitosti oznámenia o vyhlásení miestneho referenda 

a stanovil sa spôsob tvorby komisie na jeho realizáciu.  

 V zmysle tejto novely, zákon o obecnom zriadení v § 11a ods. 9 stanovuje, že obec 

sama ustanoví podrobnosti o organizácií miestneho referenda prostredníctvom svojho 

nariadenia. 

 Právna úprava miestneho referenda v krajinách V4 je rozličná, ale v porovnaní so 

Slovenskou republikou viac prepracovaná a tým je referendu daná určitá dôležitosť. Preto sa 

poďme pozrieť nato ako je miestne referendum upravené osobitne v Českej republike. 

V Ústave Českej republiky nie je miestne referendum upravené priamo. V čl. 2 ods. 2 

Ústavy Českej republiky je uvedené, že ústavný zákon určuje kedy ľud bude vykonávať 

štátnu moc priamo. Možno teda povedať, že ústava dáva prvý právny základ pre vykonania 

nielen miestneho ale aj celoštátneho referenda. (Ústava Českej republiky) 
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Prvú právnu úpravu miestneho referenda v Českej republike možno nájsť v zákone č. 

298/1992 Sb., o České národní rade a o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním 

referendu. Tento zákon bol nahradený zákonom č. 22/2004 Sb., o místním referendu 

a o změne některých zákonu (zákon o místním referendu). Týmto zákonom Česká republika 

odstránila mnohé obmedzenia a celkovo viac sfunkčnila uskutočnenie miestneho referenda. 

Odstránila sa napríklad nemožnosť obecného zastupiteľstva iniciovať miestne referendum 

a zabezpečila sa jeho lepšia súdna ochrana. (Špok a kol. 2006)  

V súčasnej právnej úprave je uvedené kedy sa referendum nesmie konať. Napríklad 

o miestnych poplatkoch, rozpočte, o zrušení orgánov obce a na rozdiel od Slovenskej 

republiky nie je možné hlasovať o odvolaní starostu obce či primátora mesta. (zákon č. 

22/22004 Sb. o místním referendu §7) 

Tento zákon bol viackrát novelizovaný. Prvá novela bola prijatá v roku 2006 (zákon č. 

234/2006 Sb.). V tejto novele došlo ku zmene subjektu s oznamovacou povinnosťou. 

Dôležitejšia novela bola novela z roku 2008 (zákon č. 169/2008 Sb.). Touto novelou došlo 

k zníženiu kvóra pre platnosť miestneho referenda. Pôvodne bola potrebná na platnosť 

referenda účasť aspoň polovice oprávnených voličov, teda 50%. Táto novela znížila toto 

kvórum na 35% oprávnených voličov. Novela z roku 2012 (zákon č. 142/2012 Sb.) umožňuje 

obecnému úradu kontrolovať návrh prípravného výboru tak, že obecný úrad môže využívať 

údaje zo základného registra obyvateľov, ktoré sú taxatívne uvedené v tomto zákone. Novela 

z roku 2019 (zákon č. 38/2019 Sb.) upravila súbeh miestneho referenda s voľbami alebo 

krajským referendom. Novela určila, že v prípade súbehu miestneho referenda s voľbami 

alebo krajským referendom, okrskové komisie plnia taktiež úlohy okrskových komisií pre 

miestne referendum. Spoločná je taktiež volebná miestnosť, hlasovacia schránka a taktiež aj 

prenosná hlasovacia schránka. (zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu) 

Z uvedeného možno povedať, že právna úprava miestneho referenda v Českej 

republike je oveľa podrobnejšia ako v Slovenskej republike. Súvisí to najmä s tým, že na 

miestne referendum je prijatý osobitný zákon, ktorý rieši obmedzenia a nedostatky a tým 

umožňuje lepšie a kvalitnejšie využívanie tohto inštitútu a dodáva mu istú mieru vážnosti. 

Preto je na mieste odporúčanie, aby slovenský zákonodarca upravil miestne referendum do 

samostatného zákona a tým odstránil aj jeho nedostatky, ktoré sa momentálne v právnej 

úprave vyskytujú. Samostatná právna úprava je podľa nás dôležitá preto, aby inštitút 

referenda získal väčšiu dôležitosť. Zároveň je potrebná jednotná organizácia pre všetky obce. 

Dôležité je to aj preto, aby nedochádzalo k jeho zmareniu a bola zabezpečená väčšia právna 

ochrana. V neposlednom rade je potrebné spresniť jednotlivé ustanovenia, aby si obce tieto 

ustanovenia nevykladali svojvoľne. 

3 Obligatórne a fakultatívne miestne referendum 

Podľa zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum 

vtedy, ak ide o zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce, ak ide 

o petíciu obyvateľov obce najmenej 30% oprávnených voličov alebo ak ide o zmenu 

označenia obce. (zákon o obecnom zriadení §11a ods.1 písm. a) – d)) V prípade splnenia 

zákonom stanovených podmienok, obecné zastupiteľstvo musí miestne referendum vyhlásiť. 
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Na vyhlásenie referenda o rozdelení obce musia byť splnené podmienky, ktoré sú 

stanovené v § 2a ods. 5 zákona o obecnom zriadení. Podľa tohto ustanovenia možno rozdeliť 

obec iba vtedy, ak nové obce budú mať svoje katastrálne územie alebo súbor katastrálnych 

území, ktoré tvoria súvislý územný celok a nové obce musia mať najmenej 3 000 obyvateľov, 

ak urbanisticky nesplynuli s ostatnými časťami obce. Ak do rozvoja časti, ktorá sa ma 

oddeliť, boli vložené investície, tak obec tiež nie je možné rozdeliť. (zákon o obecnom 

zriadení) 

Zo spomínaných podmienok je najproblematickejšia požiadavka, aby novovytvorená 

obec mala aspoň 3 000 obyvateľov. Ústava SR v čl. 64 uvádza, že základom územnej 

samosprávy je obec, ale na toto ustanovenie neviaže určitý počet obyvateľov. V tomto prípade 

dôležité je, že obec existuje. Zákon o obecnom zriadení, pri vyčlenení pôsobností obcí, 

nerozlišuje jednotlivé obce podľa počtu obyvateľov alebo podľa finančných či personálnych 

otázok. Potrebné je ešte spomenúť, že zákon pri určovaní počtu poslancov obecného či 

mestského zastupiteľstva počíta aj s obcami, ktorých počet obyvateľov je menej ako 40, ale 

v ďalších ustanoveniach vznik takýchto malých obcí zakazuje. Je potrebné teda upozorniť 

nato, že určenie počtu obyvateľov na vznik novej obce je nelogické, ale hlavne to nie je 

v súlade s inými ustanoveniami spomínaného zákona a ústavy. (Palúš a kol. 2016) 

V súčasnosti aj ďalšie ustanovenia zákona o obecnom zriadení komplikujú možnosť 

odčlenenia sa určitej časti obce. Zákon stanovuje, že obligatórne sa miestne referendum 

vyhlási vtedy, ak o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov obce. To sa týka aj 

prípadu, ak by sa petíciou požadovalo odčlenenie časti obce. Súčasná právna úprava teda 

znemožňuje vykonávanie suverenity ľudu. V prípade obce s 30 tisíc obyvateľmi, by bola 

takáto petícia úspešná len vtedy, ak by mala 9 000 podpisov. To platí aj v prípade ak by sa 

chcela odčleniť časť s minimálne stanoveným počtom obyvateľov čo by v tomto prípade bolo 

3 000. Problém by tu nastal už pri vyhlásení miestneho referenda. (Krunková 2010) 

 Ak by boli všetky podmienky splnené, tak vyhlásenie referenda o odčlenení časti obce 

je v rukách obecného zastupiteľstva. Zastupiteľstvo rozhoduje či boli všetky podmienky 

splnené a problém môže nastať vtedy, ak sa obecné zastupiteľstvo rozhodne nevyhlásiť 

miestne referendum čo podľa nás môže spôsobiť výrazný zásah do základných práv 

garantovaných ústavou. Najväčším problémom je to, že proti rozhodnutiu zastupiteľstva nie je 

možné použiť žiadny opravný prostriedok. Do nadobudnutia právoplatnosti je možné takéto 

rozhodnutie napadnúť na ústavnom súde buď žalobou alebo sťažnosťou o porušení 

základného práva.  

Dôležité je spomenúť, že o rozdelení, zrušení, zlúčení alebo zmene názvu obce 

rozhoduje vláda so súhlasom obce. Súhlas obce znamená súhlas jej obyvateľov, ktorý je 

vyjadrený v miestnom referende. Bez súhlasu obyvateľov nie je možné rozhodnúť 

o rozdelení, zlúčení, zrušení či zmene názvu obce. Ak chýba súhlas obyvateľov, tak vláda 

automaticky stráca oprávnenie rozhodnúť o zlúčení, zrušení, rozdelení a zmene názvu obce. 

(Procházka 2009) 

K sporu ohľadom nevyhlásenia miestneho referenda o odčlenení mestskej časti došlo 

aj v praxi a vo veci musel rozhodovať ústavný súd. Ústavný súd rozhodol o ústavnej sťažnosti 

obyvateľov Vranova nad Topľou – mestskej časti Čemerné proti uzneseniu mestského 

zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou, ktoré rozhodlo, že mestská časť urbanisticky splynula 
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s mestom a preto nie je možné jej odčlenenie, čo malo za následok nevyhlásenie miestneho 

referenda o odčlenení mestskej časti Čemerné od mesta Vranov nad Topľou. ,,Uznesením 

mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou bolo porušené základné právo sťažovateľov 

zúčastňovať sa priamo na správe vecí verejných, upravené v čl. 30 ods. 1 ústavy. Uznesenie 

mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou sa zrušuje.“(Nález ÚS SR II. ÚS 9/2000). 

Ústavný súd rozhodol, že ak sa v konaní o ochrane niektorého zo základných práv alebo 

slobôd vyskytne dôležitá skutočnosť potrebná pre jeho rozhodnutie, ktorú je potrebné posúdiť 

odborne, pričom na také posúdenie nemá rozhodujúci orgán potrebné znalosti, je rozhodujúci 

orgán povinný obrátiť sa na spôsobilé orgány a zabezpečiť tak odborné predpoklady pre svoje 

rozhodnutie. (Tekeli 2009) 

Ďalšia problematická situácia by nastala aj v samotnom hlasovaní preto, lebo aj 

v prípade odčlenenia časti obce, by sa takéhoto referenda musela zúčastniť aspoň polovica 

oprávnených voličov z celej obce. Len v takom prípade by bol výsledok miestneho referenda 

platný. 

O vyhlásenie miestneho referenda môžu požiadať obyvatelia obce prostredníctvom 

petície. Takto podanú petíciu musia overiť minimálne traja poslanci obecného alebo 

mestského zastupiteľstva, ktorí nesmú byť členmi petičného výboru a starosta obce, ale iba 

v tom prípade ak nejde o jeho odvolanie. Hlavným problémom pri takomto referende je to, že 

zákon neurčuje, ktorých záležitostí samosprávy sa referendum nemôže týkať. Negatívne 

definovanie predmetu miestneho referenda by výrazne uľahčilo situáciu obecnému 

zastupiteľstvu, ktoré rozhoduje o prípustnosti referenda. Potrebné je tu poukázať na 

nedostatok v porovnaní s krajinami V4. V týchto krajinách je negatívne vyjadrenie predmetu 

bežné. (Palúš a kol. 2016) 

Fakultatívne referendum znamená, že ide o možnú formu rozhodovania. Ide o to, že 

obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť referendum o iných dôležitých veciach, ktoré sa týkajú 

samosprávy obce a zároveň môže aj vyhlásiť referendum o odvolaní starostu obce, ak pre 

neprítomnosť alebo nespôsobilosť nemôže vykonávať svoju funkciu viac ako 6 mesiacov. 

(Tekeli 2009) 

 Predmet fakultatívneho referenda tiež nie je explicitne vyjadrený, ale je možné ho 

odvodiť z pôsobnosti obce, avšak demonštratívny výpočet pôsobnosti obce pri vykonávaní 

samosprávy môže byť zdrojom určitých interpretačných nezhôd či súbojov. V prípadoch, 

ktoré obecné zastupiteľstvo vyhodnotí ako dôležité a zásadné, môže ešte pred vydaním 

rozhodnutia vyhlásiť miestne referendum. Výsledky takéhoto referenda majú pravdepodobne 

len poradný charakter. Tento druh referenda môže byť iniciovaný len obecným či mestským 

zastupiteľstvom.  (Palúš a kol. 2009) 

 Oba druhy miestneho referenda sú rovnocenné z hľadiska záväznosti. Zákon 

o obecnom zriadení nedáva referendu žiadnu imperatívnu silu voči zastupiteľstvu. Výnimkou 

je miestne referendum o odvolaní starostu. To je vyjadrené ako záväzné, lebo mandát starostu 

zaniká platným výsledkom miestneho referenda, ktorým sa rozhodovalo o jeho odvolaní. 

(Krunková 2010) 

Poďme si teraz trocha priblížiť ako je to v Českej republike. V Českej republike je 

predmet miestneho referenda vyjadrený pozitívne aj negatívne. Pozitívne vyjadrenie predmetu 

spočíva v tom, že miestne referendum sa môže konať vo veciach, ktoré spadajú do 
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samostatnej pôsobnosti obce. Pôsobnosť obce je vyjadrená v §35 zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích. Miestne referendum sa môže napríklad týkať otázok dopravy, zdravia, kultúry, 

bývania a ďalších vecí, ktoré sú v záujme obce. Na rozdiel od Slovenskej republiky v Česku 

existuje aj negatívne vymedzenie predmetu miestneho referenda. To znamená, že miestne 

referendum sa nemôže konať o miestnych poplatkoch a rozpočte obce, o zrušení orgánov 

obce a o odvolaní starostu obce. Ďalej sa referendum nesmie konať vtedy, ak by otázka bola 

v rozpore s právnymi predpismi, ak sa o otázke rozhoduje v osobitnom konaní, ak ide 

o uzavretie verejnoprávnych zmlúv týkajúcich sa výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej 

správy. V neposlednom rade sa miestne referendum nesmie konať o schválení, zmene alebo 

zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce. Ak bolo rozhodnutie v miestnom referende 

platné, tak v tej istej otázke sa nesmie referendum konať skôr ako po uplynutí 24 mesiacov. 

(zákon o místním referendu.) 

 V porovnaní so Slovenskom je potrebné povedať, že Česká republika má oveľa lepšie 

prepracovaný predmet miestneho referenda a tým má aj lepší prehľad o tom v akých veciach 

sa miestne referendum môže a nemôže uskutočniť. Myslíme si, že tento model by bolo 

vhodné zapracovať aj legislatívy Slovenskej republiky, aby sa odstránili interpretačné 

nezhody a konflikty pri určovaní predmetu miestneho referenda. V neposlednom rade je 

potrebné podotknúť, že aj keď negatívny predmet referenda, v našom právnom poriadku, nie 

je explicitne uvedený, tak výkladom je možné dosiahnuť čiastkové negatívne vymedzenie. 

Referendum sa napríklad nemôže konať o základných právach a slobodách a taktiež sa 

nemôže konať o veciach, ktoré nespadajú do pôsobnosti obce. Zároveň treba poukázať na 

rozdiel v prípade odvolania starostu. Slovenský právny poriadok pripúšťa odvolanie starostu 

formou miestneho referenda avšak v Česku to nie je možné čo súvisí aj s tým, že v Česku sú 

starostovia volení obecným zastupiteľstvom. 

4 Subjekty referendovej iniciatívy a subjekty oprávnené hlasovať v miestnom referende 

Zákon o obecnom zriadení v §11a rozoznáva dva subjekty, ktoré sú oprávnené 

iniciovať miestne referendum. Tieto subjekty sú obecné alebo mestské zastupiteľstvo 

a skupina obyvateľov obce formou petície, ktorú musí podpísať najmenej 30% oprávnených 

voličov obce. V prípade, že miestne referendum iniciuje skupina obyvateľov, podľa § 11a 

ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu vyplýva povinnosť 

takéto referendum vyhlásiť a to bez ohľadu nato, akej veci sa petícia týka, ale iba v takom 

prípade, keď petícia má všetky potrebné náležitosti. 

 Pri odvolaní starostu môže miestne referendum iniciovať skupina obyvateľov obce 

alebo obecné zastupiteľstvo. Tento druh referenda ma fakultatívnu, ale aj obligatórnu pozíciu. 

(Palúš a kol. 2009) 

 Problematickou je situácia, ak by išlo o zlúčenie obcí, rozdelenie, zrušenie alebo 

zmenu názvu obce. Zákon o obecnom zriadení v tejto situácií ukladá obligatórne referendum. 

Zároveň zákon neuvádza riešenie, ak o takéto referendum obyvatelia obce petíciou 

nepožiadajú. ,,V § 2a ods. 2 a 6 je stanovené, že súčasťou návrhu na zlúčenie, resp. rozdelenie 

obcí (za splnenia ostatných podmienok) sú údaje o výsledkoch hlasovania obyvateľov 

zlučovaných, resp. rozdeľovaných obcí.“ (Palúš a kol. 2009, s. 139) Z daného môžeme 

vyvodiť, že obecné zastupiteľstvo musí pred svojím hlasovaním takéto referendum vyhlásiť. 
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Zároveň ostáva otázne, či pri zrušení alebo zmene názvu obce je povolené, aby o tom 

samostatne rozhodlo zastupiteľstvo bez zrealizovania miestneho referenda, keďže 

obligatórnosť a fakultatívnosť pre iné zmeny územie nie je v zákone upravená. § 11a ods. 1 

písm. a) môžeme považovať za veľmi nejednoznačné, lebo takú možnosť obecnému 

zastupiteľstvu nevylučuje a ani mu to nestanovuje ako povinnosť. (Palúš a kol. 2009) 

 Fakultatívne miestne referendum je oprávnené iniciovať len obecné zastupiteľstvo. 

Zastupiteľstvo je teda jediným subjektom, ktoré takúto možnosť má.  Zákon nestanovuje 

formu vyhlásenia takéhoto miestneho referenda. Tu však treba brať do úvahy rozhodnutie 

Ústavného súdu SR, ktorý rozhodol, že uznesenia obecného zastupiteľstva sú výsledkom 

rozhodovacej činnosti obce, mestskej časti a mesta a to aj v oblasti vykonávania územnej 

samosprávy. (Nález ÚS SR PL ÚS 24/1998 z 1.7.1999) 

 Subjekty, ktoré sú oprávnené hlasovať v miestnom referende, upravuje zákon vo 

svojich viacerých ustanoveniach. V §3 ods. 2 písm. b) je upravené, že obyvatelia obce majú 

právo hlasovať o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú života obce. Súčasne v §3 ods. 1 je 

obyvateľ definovaný ako osoba, ktorá má trvalý pobyt na území obce. ,,Štátne občianstvo 

Slovenskej republiky teda nie je podmienkou, rozhodujúcou je otázka trvalého 

pobytu.“(Krunková, 2009) Z toho vyplýva, že obyvateľom obce je aj osoba, ktorá má aj iné 

štátne občianstvo ako je slovenské.  

 Zákon o obecnom zriadení v §11a ods. 8 stanovuje podmienku pre platnosť miestneho 

referenda. Táto podmienka hovorí, že referendum je platné ak sa na ňom zúčastní minimálne 

polovica oprávnených voličov. V tomto ustanovení zákon o obecnom zriadení odkazuje na 

zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva (volebný kódex). Podľa §163 

volebného kódexu majú právo voliť do orgánov samoprávy obce obyvatelia obce, ktorí majú 

trvalý pobyt v obci. Pre zhrnutie preto treba povedať, že právo zúčastniť sa na miestnom 

referende majú občania SR, ale aj cudzinci, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň 

uskutočnenia miestneho referenda dosiahli 18 rokov. 

 V Českej republike zákon o místním referendu rozlišuje dva subjekty referendovej 

iniciatívy. Sú to obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo štatutárneho mesta a prípravný 

výbor, ak jeho návrh podporí svojím podpisom nasledovný počet obyvateľov: 

1. v obci do 3 000 obyvateľov to musí byť najmenej 30% oprávnených voličov 

2. v obci do 20 000 obyvateľov to musí byť najmenej 20% oprávnených voličov 

3. v obci do 200 000 obyvateľov to musí byť najmenej 10% oprávnených voličov 

4. v obci nad 200 000 obyvateľov to musí byť najmenej 6% oprávnených voličov 

Podľa § 2 zákona o místním referendu má právo hlasovať v miestnom referende každá 

osoba, ktorá má právo voliť do zastupiteľstva obce. Ide o občanov Českej republiky, ktorí 

majú trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb, respektíve hlasovania v miestnom 

referende, dosiahli 18 rokov. Právo hlasovať v miestnom referende majú aj občania iného 

štátu. Pre nich tiež platí, že musia mať trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania 

hlasovania musia dovŕšiť 18 rokov (zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí) 

Z vyššie uvedeného by sme odporúčali znížiť kvórum na iniciovanie miestneho 

referenda zo strany obyvateľov obce, ktoré je podľa nášho názoru zbytočne vysoké. 

Inšpiráciou môže byť český model, ktorý má kvórum odstupňované od veľkosti obce čo určite 
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uľahčuje vyhlásenie referenda vo veľkých mestách s počtom obyvateľov viac ako 100 000. 

Kvórum považujeme za vhodné znížiť aj z toho dôvodu že na vyhlásenie celoštátneho 

referenda je potrebná petícia na ktorú sa musí podpísať 350 000 občanov SR čo predstavuje 

približne 9% oprávnených voličov. Preto sa nám požiadavka 30% oprávnených voličov na 

vyhlásenie miestneho referenda zdá zbytočne prehnaná a odporúčame ju znížiť na úroveň 

v Českej republike. 

Problematické je aj kvórum pre platnosť miestneho referenda. Fakultatívne 

a obligatórne miestne referendum počítajú s požiadavkou 50% oprávnených voličov. 

Praktické skúsenosti s celoštátnym, ale aj miestnym referendom potvrdzujú, že táto hranica je 

veľmi prísna. Oveľa nižšie kvórum pre platnosť miestneho referenda nie je výnimočné. 

V Poľsku či Švajčiarsku sa využívajú výsledky miestneho referenda oveľa častejšie, čo súvisí 

s nižším kvórom pre platnosť referenda. Podobné je to aj v Českej republike. V prospech 

zníženia kvóra pre platnosť miestneho referenda hovorí aj klesajúca účasť oprávnených 

voličov nielen vo volebnom procese, ale aj v referende. Paradoxne tu vyznieva fakt, že vo 

volebnom procese sú voľby platné bez ohľadu na to aká bude účasť, pri miestnom referende 

to tak však nie je. Pri miestnom referende sa vyžaduje absolútna väčšina oprávnených 

voličov. Takáto účasť je pri štandardnej volebnej účasti 30-35% nedosiahnuteľná. Zníženie 

hranice kvóra pre platnosť a účinnosť výsledkov referenda, ktoré by boli adekvátne 

odstupňované od počtu obyvateľov v obciach, by mohlo zvýšiť reálne uplatňovanie priamej 

demokracie v obciach s vysokým počtom obyvateľom. (Palúš, Jesenko, Krunková 2010) 

Najväčším nedostatkom miestneho referenda je to, že zákon nerieši otázku záväznosti 

výsledkov tejto formy priamej demokracie na lokálnej úrovni. V krajinách V4 je požiadavka 

záväznosti štandardnou a nerešpektovanie výsledkov miestneho referenda je spájané aj so 

sankciou. V Česku, ak zastupiteľstvo nerešpektuje výsledky miestneho referenda, tak najskôr 

prednosta okresného úradu vyzve zastupiteľstvo, aby v určenej lehote uskutočnilo nápravu 

a rešpektovalo výsledky miestneho referenda. Ak tak zastupiteľstvo neurobí, ministerstvo 

vnútra rozpustí obecné zastupiteľstvo a zavedie v obci správcovský režim až do zvolenia 

nového zastupiteľstva. (Palúš a kol. 2016) 

5 Záver 

Priame rozhodovanie, prostredníctvom foriem priamej demokracie predstavuje 

možnosť obyvateľov obce participovať v oblasti samsoprávy a podieľať sa na dôležitých 

rozhodnutiach, ktoré sa týkajú ich života. Súčasný stav však naznačuje, že miestne 

referendum sa v obecných podmienkach využíva len zriedkavo. 

 Z uvedeného možno povedať, že súčasná právna úprava miestneho referenda je 

nedostatočná. Najväčším nedostatkom miestneho referenda je otázka jeho záväznosti. Zákon 

o obecnom zriadení nestanovuje záväznosť pre obecné zastupiteľstvo čo znamená, že najmä 

pri platnosti fakultatívneho referenda, sa ním zastupiteľstvo nemusí riadiť. Tu by si SR mohla 

zobrať príklad z právnej úpravy v ČR kde je záväznosť pre obecné zastupiteľstvo jasne 

uvedená v zákone o miestnom referende. Ďalším problémom je kvórum platnosti, ktoré je na 

pomery v Slovenskej republike príliš vysoké. Myslíme si, že zníženie kvóra by určite uľahčilo 

fungovanie tohto inštitútu. V tomto prípade je možné sa pozrieť do Poľska a Česka kde sú 

kvóra platnosti nižšie na úrovni 35% oprávnených obyvateľov obce. Takéto zníženie by 
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prispelo k väčšiemu využívaniu a motivovalo by ľudí k účasti preto, aby o dôležitých 

otázkach nerozhodovala menšina.  

 V neposlednom rade je podľa nás potrebná samostatná právna úpravu, ktorá by 

upravovala hlavne organizáciu miestneho referenda, tak ako to je na celoštátnej úrovni. 

Samostatná právna úprava lokálneho referenda je potrebná, aby nedochádzalo k problémovým 

situáciám, ktoré by mohli naznačovať nezákonnosť či neústavnosť pri jeho príprave 

a uskutočnení. Odstránil by sa chaos a nejednoznačný výklad súčasných stručných 

ustanovení. Zároveň by sa mu poskytla väčšia právna ochrana pred prípadným zmarením 

alebo zneužitím zo strany starostu či poslancov obecného zastupiteľstva. 
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MIESTNE ZISŤOVANIE V APLIKAČNEJ PRAXI COLNÝCH ÚRADOV 

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE  

THE LOCAL ENQUIRY – APPLICATION AND PRAXIS OF THE CUSTOMS 

OFFICES IN THE SLOVAK REPUBLIC 

 

Anna STANOVÁ 

 

Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie, Právnická fakulta, Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

 

Abstract  

 

One of the most frequently performed activities of customs offices as excise duties collecting 

authorities is the performance of the local enquiry. At the same time,  the local enquiry is used  by the 

customs offices as an instrument for monitoring compliance with the provisions of Act No. 289/2008 

Coll. on the Use of the Electronic Cash Register and on the amendment of the Act of the Slovak 

National Council No. 511/1992 Coll. on the Administration of Taxes and Fees and Changes to the 

System of Local Financial Authorities as amended, particularly, as regards  the observance of the 

obligation to record sales by entrepreneurs and  the reduction of  tax liability (whether in relation to 

income tax or value added tax). 

 

Key words: local enquiry, customs offices, tax administration, excise dutin 

Úvod  

Jednou z najčastejšie vykonávaných činností colných úradov ako správcov spotrebných 

daní je výkon miestneho zisťovania. Miestne zisťovanie je definované v § 37 ods. 2 zákona                                         

č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) ako činnosť správcu dane, v 

rámci ktorej vyhľadáva dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré sú potrebné na účely 

správy daní. Miestne zisťovanie ako také nie je vo všeobecnosti určené na komplexné 

zisťovanie alebo preverovanie daňových povinností daňového subjektu, k tomu by mala slúžiť 

daňová kontrola. Colný úrad nie je oprávnený voľne zvoliť medzi týmito postupmi, ale vždy 

musí prihliadať na ich skutočný obsah, a to z dôvodu ochrany práv subjektov pri správe daní. 

Oprávnenia zverené colným úradom pri správe daní sa ocitajú na pomedzí medzi verejným 

záujmom na správnom určení a vybratí spotrebných daní na jednej strane a ochranou 

autonómnej sféry jednotlivca na strane druhej.  

Jednotlivé zákony o spotrebných daniach s výnimkou zákona č. 609/2007 Z. z. o 

spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. 

z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, upravujú činnosť 

colného úradu, ktorá je označená ako výkon daňového dozoru, tzn. výkon dozoru nad držbou 

a pohybom predmetu dane (či už sa jedná o minerálny olej, alkoholický nápoj alebo tabakové 

výrobky, prípadne tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok), pričom však 

absentuje procesná úprava tohto inštitútu v spomínaných právnych predpisoch, čo sa týka 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/
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napr. preukazovania zamestnanca colného úradu pri daňovom dozore, postavenia 

zúčastnených osôb, odovzdania zápisnice a pod. (§ 40 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej 

dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, § 39 zákona č. 106/2004 Z. z. o 

spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, § 69 zákona 

č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov). 

V praxi zamestnanci colných úradov po procesnej stránke vykonávajú daňový dozor formou 

miestneho zisťovania a jednotlivé oprávnenia upravené v hmotno-právnych predpisoch 

dopĺňajú oprávneniami zakotvenými v § 38 daňového poriadku (kontrolný nákup, 

vyhotovenie fotodokumentácie alebo audiovizuálneho záznamu). To im umožňuje spoločné 

ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že na správu (spotrebnej) dane sa použije daňový poriadok, 

pokiaľ hmotnoprávny predpis neustanovuje inak. Čo sa týka jednotlivých oprávnení pri 

výkone daňového dozoru, tie sú vo veľkej miere obsahovo totožné s právami správcu dane pri 

miestnom zisťovaní (týkajú sa oprávnení na vstup do prevádzkových budov, kontroly 

prepravných obalov, odberu vzoriek, požiadaviek na predloženie údajov a dokladov 

súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu), ale idú aj nad ich rámec napr. v oblasti 

zisťovania stavu zásob, výkonu inventúry, zastavovania vozidiel  a zisťovania prirodzených 

úbytkov súvisiacich s fyzikálno-chemickými vlastnosťami minerálnych olejov, liehu 

a tabakových výrobkov, a tiež prípustnými stratami pri výrobe a skladovaní týchto komodít. 

         Colné úrady využívajú tento inštitút taktiež pri registrácii daňových subjektov alebo 

zaradení žiadateľov (jedná o daňové subjekty) do rôznych evidencií, a to na preverenie 

skutočností a údajov uvedených žiadateľmi, pri kontrole plnenia rôznych oznamovacích 

a evidenčných povinností zo strany daňových subjektov (držiteľ povolenia na predaj 

spotrebiteľského balenia liehu je napríklad podľa § 54 ods. 7 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. 

z.  povinný viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladov o 

nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN), a tiež napríklad pri 

inventarizácii, ktorú je colný úrad povinný vykonať pri zániku povolenia na prevádzkovanie 

daňového skladu. V tomto smere uvádzame, že procesu registrácie podliehali v roku 2020 

nasledujúce typy daňových subjektov: prevádzkovateľ daňového skladu (vrátane 

prevádzkovateľa daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na 

palubách lietadiel), prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, 

oprávnený príjemca, ktorý opakovane prijíma predmet spotrebnej dane z iného členského 

štátu v pozastavení dane, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov, 

prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, registrovaný 

odosielateľ, oprávnený spotrebiteľ (elektrina, uhlie, zemný plyn) a platiteľ dane (elektrina, 

uhlie, zemný plyn). Zjednodušenému procesu evidencie podliehali v roku 2020 nasledujúce 

typy daňových subjektov: užívateľský podnik,  obchodník s vybraným minerálnym olejom, 

distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok, spotrebiteľ pohonných látok, dovozca 

tabakových výrobkov, dovozca spotrebiteľského balenia (lieh), držiteľ povolenia na 

obchodovanie s tabakovou surovinou, držiteľ povolenia na prijatie a dovoz bezdymového 

tabakového výrobku, podnik, ktorý používa, prijíma alebo vydáva arómy oslobodené od 

spotrebnej dane, držiteľ oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia (lieh), súkromný 

výrobca destilátu a držiteľ povolenia na predaj spotrebiteľského balenia (lieh). 
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Na základe uvedeného je možné bezpochyby odvodiť, že mieste zisťovanie patrí 

medzi základné procesné nástroje na získavanie informácií potrebných pri správe spotrebných 

daní. Nepriame dane, hoci mladšie z historického vývoja, nadobudli v nedávnej minulosti 

taký význam, že v súčasnosti ich výberom pokrývajú mnohé štáty majoritnú časť verejných 

výdavkov. Slovenská republika patrí do uvedenej skupiny, nakoľko už dlhodobo zabezpečuje 

približne tri štvrtiny svojich rozpočtových výdavkov práve vďaka spotrebným daniam 

(BUJŇÁKOVÁ, 2015). Priorizovanie fiškálnej funkcie daní je dané skutočnosťou, že daňové 

príjmy predstavujú v trhovej ekonomike rozhodujúcu skupinu príjmov verejných rozpočtov 

(ŠTRKOLEC, 2017). 

Miestne zisťovanie uplatňujú colné úrady aj vo vzťahu ku kontrole dodržiavania 

povinností vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 289/2009 Z. z. o používaní elektronickej 

registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 

Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z.“). Uplatnenie tohto postupu im 

umožňuje ustanovenia § 17 ods. 1 v spojení s ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z., podľa ktorého 

kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonáva orgán finančnej správy, pričom pri 

kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona sa postupuje podľa osobitných predpisov, 

ktorými sú daňový poriadok a od 01.07.2019 účinný zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na účely kontroly dodržiavania ustanovení tohto 

zákona sú orgány finančnej správy oprávnené vykonať u podnikateľa nákup tovaru alebo 

prijať službu, a to aj opakovane bez povinnosti spísať zápisnicu o miestnom zisťovaní, avšak 

o každom takomto kontrolnom nákupe má zamestnanec finančnej správy povinnosť spísať 

úradný záznam.
 
Zamestnanec finančnej správy je následne povinný po vykonaní posledného 

kontrolného nákupu preukázať sa služobným preukazom a spísať zápisnicu o miestnom 

zisťovaní (podľa § 19 a § 37 ods. 4 daňového poriadku), v ktorej uvedie informácie o 

vykonaných kontrolných nákupoch (maximálny časový úsek, v ktorom sa môžu vykonávať 

opakované kontrolné nákupy, nesmie byť dlhší ako 30 dní). 

Miestne zisťovanie a v jeho rámci kontrolný nákup sa v praxi uskutočňuje najmä 

v súvislosti s kontrolou používania elektronickej registračnej pokladnice a evidencie tržieb v 

elektronickej pokladnici alebo pokladnici e-kasa klient podnikateľmi. Tejto problematike sa 

autorka príspevku venovala už aj v minulosti, a to vo vzťahu k objektívnej zodpovednosti 

uplatňovanej pri správnych deliktoch podľa zákona č. 289/2008 Z. z. (bližšie pozri 

STANOVÁ, A. 2020). V podmienkach colného úradu ako správcu spotrebnej dane z liehu, sa 

kontrolný nákup vykoná napr. u registrovaných a evidovaných daňových subjektov za účelom 

preverenia dodržiava ustanovenia § 51 ods. 16 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z 

alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (predaj za minimálnu alebo vyššiu cenu). 

Pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov, sa kontrolný nákup vykonáva u daňových 

subjektov napr. za účelom preverenia dodržiava ustanovenia § 10 zákona č. 106/2004 Z. z. 

o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (predaj za cenu 

uvedenú na kontrolnej známke alebo predaj z otvoreného balenia). 

Ďalej colné úrady využívajú tento inštitút napríklad na overenie správnosti adresy 

sídla daňového subjektu, preverenie spôsobu nadobudnutia tovaru alebo veci, preverenie 

tvrdení kontrolovaného daňového subjektu u subjektov, ktoré sú s daňovým subjektom 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/511/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/511/
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v obchodnom vzťahu. Zo systematiky daňového poriadku vyplýva, že miestne zisťovanie by 

mali colné úrady uskutočňovať len v rámci prípravy daňového konania tzn. pred začatím 

daňového konania. Treba však poukázať na možnosť vykonať správcom dane miestne 

zisťovanie aj počas vyrubovacieho konania (§ 68), ktoré je osobitným druhom daňového 

konania (KUBINCOVÁ, 2015). 

Ako je zrejmé už zo samotného názvu príspevku, jeho cieľom je poukázať na 

najčastejšie uplatnenie inštitútu miestneho zisťovania colnými úradmi ako orgánmi verejnej 

moci vo vzťahu k správe spotrebných daní a ku kontrole dodržiavania ustanovení zákona č. 

289/2008 Z. z. v konkrétnych situáciách (v praxi) a poukázať na jeho vplyv vo vzťahu 

k dobrovoľnému plneniu daňových povinností zo strany podnikateľov. 

Miestne zisťovanie ako dôkazný prostriedok 

Miestne zisťovanie je teda možné označiť za operatívny postup, ktorého cieľom je 

zistenie určitých skutočností alebo preverenie určitých skutočností, ktoré sú už colnému úradu 

vopred známe. Miestne zisťovanie ako také je jednou z činností, v rámci ktorej colný úrad 

vyhľadáva dôkazné prostriedky a zisťuje plnenie povinností najmä pri správe spotrebných 

daní, ale nemožno opomenúť ani plnenie povinností vo vzťahu k dani z príjmu a dani 

z pridanej hodnoty v súvislosti so zákonom č. 289/2008 Z. z. Pri realizácii tohto postupu by 

colný úrad okrem aplikácie právnej úpravy inštitútu miestneho zisťovania mal vždy dbať aj na 

dodržiavanie základných zásad správy daní vymedzených v § 3 daňového poriadku (najmä na 

zásadu zákonnosti a súčinnosti). Taktiež je povinnosťou colného úradu pri uplatňovaní tohto 

procesného inštitútu v súlade so zásadou proporcionality (primeranosti) minimalizovať zásah 

tak, aby sa konkrétny postup nestal voči daňovému subjektu neprimeraným, a aby vo svojom 

dôsledku nezasiahol do práva daňového subjektu na informačnú autonómiu. V tejto súvislosti 

si dovolíme poukázať napríklad na nezákonný postup spočívajúci v nahrádzaní svedeckých 

výpovedí výkonom miestnych zisťovaní zo strany colných úradov. Vzhľadom na to, že colný 

úrad ako správca dane má pri správe daní nadradené dôsledný pri posudzovaní ďalšieho 

procesného postupu, pri hodnotení dôkazov, a to aj keď sú  v prospech daňového subjektu, a 

pri správnom a zákonnom vedení správy daní. Mal by preto prihliadať aj na svoje zákonné 

limity, ktoré mu vyplývajú zo znenia ustanovení daňového poriadku a dbať pritom na 

zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb 

(CAKOCI, POPOVIČ, 2017). 

 Oprávnenie colného úradu vykonať miestne zisťovanie vyplýva z ustanovenia § 37 ods. 

1 daňového  poriadku, podľa ktorého správca dane je oprávnený na účely správy daní a pri 

poskytnutí súčinnosti orgánom podľa osobitného predpisu (napríklad § 3 Trestného poriadku) 

vykonávať miestne zisťovanie aj mimo obvodu svojej územnej pôsobnosti. Predchádzajúca 

právna úprava  (§ 14 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov) výkon miestneho zisťovania 

mimo obvodu územnej pôsobnosti správcu dane neumožňovala, avšak normotvorca sa snažil 

novou právnou úpravou pretrhnúť teritoriálne väzby medzi zamestnancami správcov dane 

a daňovými subjektami. V rámci hmotnoprávnej úpravy výkonu daňového dozoru je však 

územná pôsobnosť colného úradu upravená odlišne. Daňový dozor vykonáva colný úrad, v 

ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v ktorého 
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pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok alebo kontrolovaný predmet dane 

(či už minerálny olej, tabakové výrobky alebo alkoholický nápoj). 

Na rozdiel od daňovej kontroly, pri ktorej sa predpokladá určitá periodicita (konkrétnu 

periodicitu výkonu daňových kontrol pri správe spotrebných daní upravuje interný riadiaci akt                  

č. 313/2019, vypracovaný odborom spotrebných daní Finančného riaditeľstva SR, a to 

v rámci prílohy č. 22 a č. 23 Smernice o výkone daňových kontrol, určení dane podľa 

pomôcok a vyrubovacom konaní pri správe spotrebných daní v znení dodatku č. 1 účinnej od 

01.01.2020), miestne zisťovanie je prevažne jednorazový, resp. nepravidelný inštitút.  

Rozdiely medzi miestnym zisťovaním a daňovou kontrolou sa prejavujú aj v úprave 

samotného procesného postupu pri ich uskutočňovaní, nevynímajúc z toho ani to, že zatiaľ čo 

miestne zisťovanie sa môže uskutočňovať aj náhodne, bez predchádzajúceho upovedomenia 

daňového subjektu o vopred oznámenom termíne, pre začiatok aj priebeh a ukončenie daňovej 

kontroly platia jasnejšie a prísnejšie zákonné pravidlá (BABČÁK, 2019). 

Tak ako bolo uvedené vyššie, miestne zisťovanie je jedným z najvýznamnejších 

dôkazných prostriedkov, a colný úrad ho môže vykonať bez osobitného povolenia (pri 

daňovej kontrole sa vyžaduje poverenie), tzn. je na jeho úvahe, či miestne zisťovanie vykoná 

alebo nie.  Miestne zisťovanie možno chápať vo všeobecnosti ako určitý druh ohliadky, pri 

ktorej správca dane vlastným pozorovaním zisťuje, preveruje alebo objasňuje skutočnosti 

relevantné pre zákonný a efektívny výkon správy daní, ktorej obsahom je evidencia a 

registrácia daňových subjektov, overovanie podkladov potrebných na správne a úplné zistenie 

dane, daňové konanie, daňová kontrola, evidovanie daní a preddavkov vrátane vysporiadania 

daňových preplatkov a daňových nedoplatkov, daňové exekučné konanie a ďalšie činnosti 

správcu dane a iných daňových orgánov podľa daňového poriadku alebo osobitných zákonov. 

          Miestne zisťovanie vo všeobecnosti predstavuje prostriedok na operatívne a 

bezprostredné zhromažďovanie informácií „v teréne“. Podľa povahy zistených skutočností 

môžu na miestne zisťovanie nadväzovať ďalšie inštitúty správy daní (môže sa stať podnetom 

pre vykonanie daňovej kontroly). Ak správca dane pri miestnom zisťovaní zistí napríklad 

porušenie alebo nesplnenie povinností daňového subjektu, podľa druhu protiprávneho konania 

pristúpi k uloženiu príslušnej sankcie - pokuty, k zabezpečeniu veci a pod.  

          V rámci slovenského daňového poriadku (v porovnaní s českou právnou úpravou), je 

inštitút miestneho zisťovania zakotvený v rámci činnosti správcu dane oddelene od 

vyhľadávacej činnosti. V súvislosti s aplikačnou praxou však dochádza k situáciám, kedy 

v rámci vyhľadávacej činnosti je vykonané aj miestne zisťovanie. V kontexte uvedeného 

poukazujeme na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8Sžf/46/2012 zo 

dňa 23.10.2013, v rámci ktorého predmetom konania bolo uloženie pokuty colným úradom za 

priestupok, ktorého sa žalobca dopustil na tom skutkovom základe, že bol na základe 

vykonaného miestneho zisťovania v jeho osobnom motorovom vozidle zistený lieh 

v neoznačených „fľašiach“ tzn. mal v držbe lieh, ktorého pôvod a spôsob nevedel preukázať 

v súlade so zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladal s liehom ako s vlastným. K zisteniu 

predmetného priestupku došlo na základe vyhľadávacej činnosti colného úradu, kedy žalobca 

v miestnych novinách podal inzerát, v ktorom sám ponúkal predaj „pálenky – domácej 

slivovice“ a uviedol svoj mobilný telefónny kontakt. Následne zamestnanci colného úradu 

telefonicky kontaktovali žalobcu, dohodli si miesto a čas stretnutia (konkrétne na čerpacej 
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stanici pohonných hmôt), kde následne v rámci miestneho zisťovania vykonali kontrolný 

nákup ponúkaného liehu. Žalobca namietal, že sa jednalo o predstieraný nákup, tzn. 

zamestnanci správu dane vyvolali situáciu fiktívneho nákupu a navádzali naň žalobcu. 

Najvyšší súd Slovenskej republiky (obdobne ako prvostupňový súd) dospel vo svojom 

rozhodnutí k záveru, že konanie od reakcie colného úradu na zverejnený inzerát žalobcu až do 

začatia služobného zákroku, je pátracou činnosťou, v rámci ktorej colníci vykonali aj 

zisťovanie na príslušných verejných priestranstvách (čerpacej stanici). Najvyšší súd mal za to, 

že činnosť miestneho zisťovania (v tom čase upravená v § 14 zákona č. 511/1992 Zb. o správe 

daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 

predpisov) v spojení s vyhľadávacou činnosťou (podľa § 34 spomínaného zákona) a postup 

vo veci miestneho zisťovania zo strany colného úradu s poukazom na ustanovenie § 49 ods. 2 

v tom čase účinného zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších 

predpisov (upravujúce výkon daňového dozoru) je potrebné považovať za pátraciu činnosť 

colného úradu, pričom pátracia činnosť je širší pojem ako miestne zisťovanie a subsumuje 

v sebe aj inštitút miestneho zisťovania, ktorý bol čiastočne realizovaný v rámci tejto 

komplexnej pátracej činnosti. Postup colného úradu preto hodnotil súd ako súladný 

s uvedenými ustanoveniami, keďže colníci aktívne svojou činnosťou prispeli k odhaleniu 

porušenia daňových predpisov. Najvyšší súd SR taktiež jednoznačne poukázal na to, že 

miestne zisťovanie a daňový dozor, slúžia na kontrolu držby a pohybu predmetu spotrebnej 

dane (v tomto prípade liehu) a zisťovanie skutočností dôležitých pri správe daní. 

Miestne zisťovanie a aplikačná prax colných úradov 

V oblasti výkonu daňového dozoru zaznamenali colné úrady pri porovnaní rokov 2019 

a 2020 zníženie nielen počtu miestnych zisťovaní v oblasti spotrebných daní, ale rovnako aj 

zníženie počtu miestnych zisťovaní s iným zameraním ako na oblasť spotrebných daní, a to 

najmä na dodržiavanie zákona č. 289/2008 Z. z. Zároveň je možné konštatovať, že 

porovnaním rokov 2019 a 2020 bol v roku 2020 zaznamenaný znížený celkový počet 

vykonaných miestnych zisťovaní, a to o 4 713 (čo predstavuje pokles takmer o jednu štvrtinu, 

konkrétne o 22,9 %). To, že došlo k zníženiu počtu vykonaných miestnych zisťovaní je 

následok prepuknutia pandémia vírusu Covid 19 (na území Slovenskej republiky) a prijatých 

opatrení (od marca 2020), ktoré sa na jednej strane dotkli daňových subjektov (keďže mnohé 

prevádzky museli zostať zatvorené), a tiež sa dotkli výkonu a pracovnej náplne zamestnancov 

finančnej správy (v období od marca do júna 2020 došlo k útlmu výkonu miestnych 

zisťovaní). Pre porovnanie uvádzame aj údaje o počte vykonaných miestnych zisťovaní 

colnými úradmi v roku 2018, na základe ktorých je možné jednoznačne konštatovať 

markantný pokles výkonu miestnych zisťovaní v roku 2020 aj oproti tomuto roku. 

O tom, že v prípade miestnych zisťovaní sa jedná o jednu z najčastejších činností colných 

úradov svedčí aj ich porovnanie s počtom vykonaných daňových kontrol na spotrebných 

daniach colnými úradmi za roky 2019 a 2020. V roku 2019 bolo celkovo vykonaných 267 

daňových kontrol a v roku 2020 o 14 menej, tzn. 253. 

Údaje o vykonaných miestnych zisťovaniach v porovnaní rokov 2018, 2019 a 2020 podľa 

jednotlivých colných úradoch, ako aj údaje o vykonaných daňových kontrolách v porovnaní 

rokov 2019 a 2020 sú uvedené v nasledovných tabuľkách a grafoch: 
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Tabuľka č. 1: Počet miestnych zisťovaní - porovnanie údajov za roky 2018 a 2019 

 

Colný úrad 

Miestne 

zisťovania  

v oblasti 

spotrebných 

daní (2018) 

Miestne 

zisťovania 

v oblasti 

spotrebných 

daní (2019) 

Miestne 

zisťovania  

všetky  

(2018) 

Miestne 

zisťovania  

všetky 

(2019) 

Banská Bystrica 2 151 1729 2 859 2517 

Bratislava 1 808 1175 2 184 1609 

Košice 1 305 1450 1 860 2049 

Michalovce 824 960 1 316 1597 

Nitra 2 009 2191 2 685 2874 

Prešov 1 538 1651 2 076 2285 

Trenčín 2 215 1925 2 818 2515 

Trnava 2 200 1964 2 588 2294 

Žilina 2 390 2252 2 965 2769 

Spolu 16 440 15297 21 351 20509 

 

           Zdroj: VÝROČNÁ SPRÁVA o činnosti finančnej správy za rok 2019 

Graf č. 1: Počet miestnych zisťovaní vykonaných jednotlivými colnými úradmi 

(porovnanie údajov za rok 2018 a 2019). 

 

           Zdroj: VÝROČNÁ SPRÁVA o činnosti finančnej správy za rok 2019 
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Tabuľka č. 2: Počet miestnych zisťovaní - porovnanie údajov za roky 2019 a 2020 

Colný úrad 

Miestne 

zisťovania 

v oblasti SD 

(2019) 

Miestne 

zisťovania 

v oblasti SD 

(2020) 

Miestne 

zisťovania  

všetky 

(2019) 

Miestne 

zisťovania  

všetky 

(2020) 

Banská Bystrica 1 729 1 069 2 517 1 661 

Bratislava 1 175 973 1 609 1 461 

Košice 1 450 769 2 049 1 402 

Michalovce 960 706 1 597 1 157 

Nitra 2 191 1 685 2 874 2 114 

Prešov 1 651 1 566 2 285 1 972 

Trenčín 1 925 1 465 2 515 1 968 

Trnava 1 964 1 493 2 294 1 889 

Žilina 2 252 1 620 2 769 2 172 

Spolu 15 297 11 346 20 509 15 796 

 

      Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR 

Graf č. 2: Počet miestnych zisťovaní vykonaných jednotlivými colnými úradmi 

(porovnanie údajov za rok 2019 a 2020) 

 
       

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR 
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Tabuľka č. 3: Počet daňových kontrol - porovnanie údajov za roky 2019 a 2020 

CÚ 

Počet 

ukončených 

DK 

rok 2019 

Počet 

ukončených 

DK 

rok 2020 

Počet 

neukončených 

DK 

rok 2019 

Počet 

neukončených 

DK 

rok 2020 

Celkový 

počet 

DK 

rok 

2019 

Celkový 

počet 

DK 

rok 

2020 

B. Bystrica 238 304 64 69 302 373 

Bratislava 354 343 125 150 479 493 

Košice 201 162 52 50 253 212 

Michalovce 100 101 57 50 157 151 

Nitra 176 161 83 75 259 236 

Prešov 352 379 75 53 427 432 

Trenčín 307 206 90 73 397 279 

Trnava 191 189 76 64 267 253 

          

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR 

Zamestnanci finančnej správy vykonali v období od 01. januára 2020 do 31. júla 2020 

viac ako dvetisíc šesťsto miestnych zisťovaní zameraných na používanie elektronickej 

registračnej pokladnice. Vo viac ako tisícpäťsto prípadoch (tzn. takmer 60 %) bolo zistené 

porušenie zákona  č. 289/2008 Z. z. (financnasprava.sk, 2020). K najčastejším porušeniam 

zákona patrilo neevidovanie tržieb vôbec, prípadne vydávanie off-line dokladu a nedodržanie 

následnej 96 hodinovej povinnosti na zaevidovanie tohto dokladu do online systému (v 

zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. je podnikateľ povinný evidovať tržbu v 

elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-

kasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí, okrem zákonom stanovených výnimiek, 

pričom ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať tržbu 

v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici a následne 

je podnikateľ povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 96 hodín od prvého 

pokusu o jej zaslanie). 

Finančná správa pre vysoký podiel zistení porušení zákona č. 289/2008 Z. z. v mesiaci 

august 2020 následne vykonala celoslovenskú akciu s označením „Turista“, ktorá bola 

zameraná najmä na kontroly turisticky navštevovaných miest napr. kúpalísk, horských 

stredísk a ďalších turistických centier (hotelov, reštaurácií a pod.). Predmetná kontrolná akcia 

prebiehala na území celého Slovenska, pričom do nej boli zapojené 

všetky colné úrady v počte desiatok príslušníkov finančnej správy. Cieľ kontrolnej akcie bol 

jednoznačne zameraný na evidovanie tržieb, používanie e-kasy klient a vydávanie 

pokladničných dokladov. V auguste 2020 skontrolovali teda príslušníci finančnej správy 

v rámci miestnych zisťovaní  930 prevádzok, pričom uložili pokuty v celkovej výške 112-tisíc 

eur. Ukázalo sa, že 52 percent podnikateľov dodržiavalo zákonné ustanovenia a evidovali 

tržby do systému e-kasa klient. Zvyšných 48 percent však systém obchádzalo. Systém 

obchádzali aj prevádzky, ktoré žiadali pre pandémiu o štátnu pomoc. Zo 447 podnikateľov, 
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ktorí si neplnili svoje povinnosti, bolo 177 subjektov, ktoré počas obdobia koronakrízy 

požiadali štát o finančnú pomoc. Celkovo bolo týmto nepoctivým daňovým subjektom 

vyplatených 440-tisíc eur. Pri akcii Turista však vzrástli príjmy počas obdobia kontroly. Keď 

finančná správa porovnávala týždeň pred spustením kontrol s týždňom počas kontroly, tak 

tržby vzrástli o 19 %. U kontrolovaných subjektov so zistením porušenia vzrástol po kontrole 

počet vydávania pokladničných dokladov o 50 %.  

V septembri 2020 finančná správa zrealizovala ďalšiu akciu pod názvom Beauty, 

zameranú na kontrolu evidencie tržieb a vydávanie pokladničných dokladov v kozmetických 

salónoch, kaderníctvach, manikérkami či pedikérkami. Služby využívali zamestnanci 

finančnej správy v rámci kontrolného nákupu realizovaného formou miestneho zisťovania. 

Podľa priebežných výsledkov zverejnených finančnou správou (financnasprava.sk, 2020), za 

prvé dva týždne akcie vykonali kontrolóri finančnej správy 241 kontrol, pričom porušenie 

zákona č. 289/2008 Z. z. zistili v 30 prípadoch (12,45%) a teda výsledky akcie „Beauty“ sa 

javili ako uspokojivejšie v porovnaní s akciou Turista. Ďalej ako príklad môžeme uviesť, že 

príslušníci finančnej správy z Colného úradu Žilina v období od 01. októbra do 13. októbra 

2020 vykonali miestne zisťovania v 24 prevádzkach, zameraných na predaj tovaru alebo 

poskytovanie služby zákazníkom (bufety, reštaurácie, obchody aj predajné stánky, na podnet 

občanov si „posvietili“ aj na taxislužbu). Zisťovali najmä, či podnikatelia používajú e – kasu 

klient na evidenciu svojich tržieb a či si plnia aj ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona 

č. 289/2008 Z. z. K tovaru, ktorý si príslušníci zakúpili, v siedmych obchodoch nebol 

odovzdaný pokladničný doklad, v troch prípadoch pri predaji podnikatelia nepoužili e–kasu 

a v jednom prípade vydaný pokladničný doklad nespĺňal potrebné náležitosti. Taxikár, 

ktorého sa podnet týkal, však nezanedbal žiadne kontrolované povinnosti (financnasprava.sk, 

2020).  

Na podklade uvedených príkladov z praxe colných úradov vo vzťahu k výkonu 

miestneho zisťovania, je možno súhlasiť s tvrdením, že správa daní sa vyznačuje veľkou 

časovou a personálnou náročnosťou, čo zvyšuje náklady na fungovanie daňových orgánov. 

Tieto nie sú spôsobilé preveriť každú jednotlivú situáciu pri správe daní (SÁBO, 2020). 

Z tohto dôvodu finančná správa už v roku 2019 spustila systém e-kasa (t. j. bezpečný, 

vysokopriepustný systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase), ktorý 

umožnil integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu 

databázu finančnej správy, a následné zasielanie údajov v reálnom čase (v priebehu pár 

sekúnd), ako aj v off-line režime. Systém e-kasa priniesol nielen benefity pre podnikateľov 

(v podobe zníženia administratívnej záťaže pri obstarávaní hardveru, zníženie nákladov pri 

prevádzke), ale zabezpečil kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami, tiež export dát na 

zjednodušenie podávania kontrolného výkazu na účely DPH a dostupnosť dát počas 

archivácie. Zákazníkom systém umožnil overenie pravosti pokladničných dokladov v reálnom 

čase a v neposlednom rade umožnil vykonávať prehľad a triedenie získaných dát finančnej 

správe (napr. v systéme e-kasa zaevidovala finančná správa                   v období od 

01.01.2020 do 31.07.2020 viac ako 924 miliónov pokladničných dokladov v hodnote viac ako 

14 miliárd eur (financnasprava.sk, 2020) a ich následné takmer okamžité efektívne využitie 

v rámci kontrolných nákupov uskutočnených za účelom kontroly dodržiavania ustanovení 

zákona č. 289/2008 Z. z. zo strany colných úradov pri miestnych zisťovaniach. 
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Záver  

V príspevku sme sa snažili priniesť aktuálne informácie o aplikačnej praxi colných 

úradov na daňovom území v súvislosti s uplatňovaním inštitútu miestneho zisťovania vo 

vzťahu k správe spotrebných daní, a tiež vo vzťahu ku kontrole dodržiavania jednotlivých 

ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. Je zrejmé, že miestne zisťovanie je najfrekventovanejšou 

činnosťou colných úradov, resp. zamestnancov týchto úradov, avšak aj na výkon tejto činnosti 

mala značný vplyv pandémia vírusu Covid 19, keď v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 

pokleslo vykonávanie miestnych zisťovaní zo strany colných úradov takmer o jednu štvrtinu. 

Napriek uvedenému, sa efektivita tohto dôkazného prostriedku javí stále ako pomerne vysoká, 

a to najmä vo vzťahu k počtu zistení porušenia zákona č. 289/2008 Z. z. Tento inštitút má z 

pohľadu finančnej správy aj intenzívny preventívny charakter, ktorého hlavným cieľom nie je 

ukladanie pokút, ale dobrovoľné plnenie zákonných povinností daňovými subjektami, najmä 

podnikateľmi. Trend zvýšeného dobrovoľného plnenia daňovej povinnosti vo vzťahu k dani 

z príjmu je možné pozorovať aj na vzostupnom evidovaní tržieb podnikateľmi po mediálnom 

oznámení akcií vykonávaných finančnou správou v roku 2020, na ktoré sme poukázali 

v príspevku. 
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Abstrakt:  

Public administration is a complex social phenomenon, which, due to its complexity, cannot be 

examined purely from a legal perspective. The aim of the paper is to provide a general overview of 

current scientific disciplines, the subject of which is public administration, and to classify them 

according to the selected classification criteria. The article therefore aims to be a starting point for 

anyone who needs to orient himself in a complex tangle of knowledge about public administration. 

Such an orientation in scientific approaches to research is important not only from the point of view of 

theory, but also from the point of view of practice. The reason is that, in fact, the results of the study of 

each scientific discipline on public administration are also applicable in practice. To this end, the 

author primarily collects knowledge about the sciences that study the phenomenon of public 

administration, then analyzes and synthesizes the knowledge, and finally based on the common and 

different features of these sciences, the author creates classification criteria and classifications of 

public administration sciences per se. 

 

Key words: Public Administration, Social Sciences, Classification 

Úvod 

 Verejná správa je fenomén, ktorý je predmetom (objektom) skúmania rôznych 

vedných disciplín. Ako uvádza nestor vedy o správnom práve a iných vied o verejnej správe 

prof. Gašpar vo svojej učebnici správneho práva z roku 1998, počet administratívnych 

vedných disciplín sa vývojom rozrástol, bude rásť ďalej, pričom viaceré vedné disciplíny sú 

už vybudované, kým niektoré na svoje sformovanie ešte len čakajú. (GAŠPAR, 1998) 

Uvedený opis je podľa nás aktuálny aj v súčasnosti po viac ako dvadsiatich rokoch od jej 

publikácie. Každá z týchto vied pritom verejnú správu chápe v čiastočne inom slova zmysle, 

skúma ju z iných perspektív, v rôznom rozsahu, inými metódami a so snahou dosiahnuť iné 

ciele výskumu.  

 Cieľom tohto príspevku je poskytnúť čitateľovi prehľad o základnom rámci vied, 

ktorých predmetom skúmania je verejná správa a následne ich klasifikovať podľa kritérií 

vymedzených v príspevku. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa bude z hľadiska metodiky 

vedeckého skúmania potrebné v prvom rade zozbierať poznatky o vedách, ktorých 

predmetom skúmania je verejná správa, analyzovať ich a poznatky syntetizovať. Následne na 
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základe spoločných a rozdielnych znakov jednotlivých vedných disciplín vymedzíme 

klasifikačné kritéria, na základe ktorých klasifikujeme tieto vedy, čím dôjde k naplneniu cieľa 

príspevku. 

1 Verejná správa ako predmet vedeckého skúmania 

Ako bolo v úvode naznačené, každá z vedných disciplín skúmajúcich verejnú správu 

ju chápe v čiastočne inom slova zmysle. Ba faktom je, že aj v rámci jednotlivých vedných 

disciplín niet všeobecne prijímanej zhody nad jej jednotným pojmovým vymedzením. 

Odpoveď na otázku čo je verejnou správou teda nie je jednoduchá. Keďže, ale podmienkou 

sine qua non pre odpoveď na otázku: „Čo je možné skúmať na verejnej správe?“, je odpoveď 

na otázku: „Čo je verejná správa?“, tak sa musíme na tomto mieste aspoň pokúsiť vymedziť 

jej charakteristické črty. 

Hendrych, ktorý taktiež vníma obsahové rozdiely v pojme verejná správa medzi 

jednotlivými vednými disciplínami uvádza, že pojmu verejná správa v zásade prikladáme 

dvojaký význam. Jednak takéto označenie spájame s určitým druhom činnosti (t.j. 

spravovanie) alebo s organizačnou jednotkou – subjektom (t.j. inštitúciou, orgánom, úradom), 

ktorý verejnú správu vykonáva. V prvom prípade potom hovoríme, že ide o chápanie verejnej 

správy v materiálnom (funkčnom) a v druhom prípade o chápanie verejnej správy vo 

formálnom (inštitucionálnom, organizačnom) slova zmysle. Verejná správa v materiálnom 

slova zmysle je podľa Hendrycha činnosť štátnych, iných orgánov verejnej moci alebo aj 

ďalších subjektov, ktorým bol výkon verejnej správy zverený za účelom plnenia úloh, ktoré sa 

označujú ako úlohy verejné. Verejnú správu vo formálnom slova zmysle treba chápať ako 

inštitúcie, orgány a ďalšie subjekty, ktoré majú právomoc a pôsobnosť riešiť verejné úlohy. 

(HENDRYCH, 2014) (HENDRYCH, 2016) S chápaním verejnej správy v týchto dvoch slova 

zmysloch sa v slovenských podmienkach stotožňujú de facto všetci právni vedci. (SEMAN, 

2020) (VRABKO, 2018) (KOŠIČIAROVÁ, 2017) (MACHAJOVÁ, 2014) Vychádzajúc 

z chápanie verejnej správy v materiálnom a formálnom slova zmysle sa potom základný 

rámec činností, resp. činností aj subjektov, pokúšajú jednotliví teoretici vymedziť pozitívne 

a negatívne. Pozitívny prístup sa snaží o vymedzenie verejnej správy výpočtom jednotlivých 

činností (prípadne aj subjektov) ich vyčerpávajúcim výpočtom. Takýto prístup je, ale značne 

nepresný. Na druhej strane negatívny prístup k vymedzeniu verejnej správy vychádza 

z princípu trojdelenia moci v štáte a je založený na metóde substrakcie, teda odpočítania 

činností (prípadne aj subjektov), ktoré verejnú správu určite netvoria. Ak sa uplatní tento 

prístup, tak zásadne platí, že verejnú správu netvoria subjekty, ktoré sú súčasťou 

zákonodarnej a súdnej moci v štáte. To znamená, že verejnú správu v štáte tvorí moc 

výkonná. Viacerí autori však upozorňujú, že takéto stotožňovanie verejnej správy s mocou 

výkonnou nemožno absolutizovať, keďže aj subjekty, ktoré tradične nezaraďujeme do 

výkonnej moci, môžu vykonávať činnosti vo verejnom záujme za účelom zabezpečenia 

verejných úloh.  

Vzhľadom na skutočnosť, že verejná správa je predmetom skúmania aj iných vedných 

disciplín ako právnych, je namieste poukázať na charakteristické črty tohto pojmu aj 

z perspektívy vedcov pôsobiacich v mimoprávnych disciplínach. Príkladom môže byť 

vnímanie pojmu verejná správa Klimovským. Ten, ako „mimoprávny“ vedec, vníma 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 95 

vzhľadom na interdisciplinárny charakter verejnej správy rôznorodosť prístupov k jej 

definovaniu, preto možno podľa neho konštatovať, že verejná správa je reálny sociálny jav 

vykazujúci radu charakteristických čŕt, ktorý sa týka sféry spoločnosti, sféry určitých aktivít, 

sféry organizácií alebo sféry zamestnancov. (KLIMOVSKÝ, 2014) 

Vychádzajúc z vyššie načrtnutého chápania verejnej správy z perspektívy právnych 

a „mimoprávnych“ vedcov môže byť potom verejná správa podľa nás skúmaná najmä z 

hľadiska: 

- organizačného, t. j. verejná správa sa skúma z pohľadu subjektov, ktoré verejnú 

správu vykonávajú (najmä štátnych orgánov, verejnoprávnych korporácií, verejnoprávnych 

ustanovizní), ich kompetencií a vzťahov, ktoré medzi týmito subjektami existujú, 

- funkčného, t. j. verejná správa sa skúma z pohľadu úloh verejnej správy a na to 

nadväzujúcich činností, aktivít a procesov, ktoré prebiehajú medzi subjektami, ktoré verejnú 

správu vykonávajú (ďalej aj „spravujúce subjekty“) a subjektami vo vzťahu ku ktorým je 

verejná správa vykonávaná (ďalej aj „adresáti verejnej správy“ alebo „spravované subjekty“) 

ako aj činností, aktivít a procesov, ktoré prebiehajú medzi spravujúcimi subjektami navzájom, 

- finálneho, t. j. verejná správa sa skúma z pohľadu výstupov a výsledkov činností, 

aktivít a procesov spravujúcich subjektov a nimi vyvolaných účinkov, 

- personálneho, t. j. verejná správa sa skúma z pohľadu personálneho substrátu 

(najmä zamestnancov) spravujúcich subjektov, 

- materiálno-technického, t. j. verejná správa sa skúma z pohľadu vecného substrátu 

(hmotných a nehmotných prostriedkov), ktoré sú potrebné na plnenie úloh verejnej správy, 

- práv a činností adresátov verejnej správy, t. j. verejná správa sa skúma z pohľadu 

práv a povinností spravovaných subjektov, ako aj činností a aktivít spravovaných subjektov, 

ktoré vyvíjajú voči spravujúcim subjektom, 

- právneho, t. j. verejná správa sa skúma z pohľadu právneho rámca, v ktorom je 

vykonávaná. 

2 Vedy o verejnej správe 

2.1 Správna veda 

 Prvou vedou, ktorej predmetom skúmania je verejná správa je veda s rovnomenným 

názvom verejná správa, ktorá je však vo viacerých štátoch najmä kontinentálnej Európy 

označovaná tiež ako správna (administratívna) veda alebo správne (administratívne) vedy. 

Bilancujúc poznatky o vývoji označenia tejto vedy poskytnuté Klimovským, možno povedať, 

že takéto rôznorodé označenie je dôsledkom rôzneho historického vývoja vied o verejnej 

správe a verejnej správy v jednotlivých krajinách, ale aj ich jazykovej a kultúrnej tradície. Bez 

ohľadu na nejednotnosť označenia tejto vedeckej disciplíny, však podľa neho je dôležité, že 

takouto vedou: „ (...) vždy máme na mysli spoločensky orientovanú vedeckú disciplínu, ktorá 

sa súborom svojich metód i obsahom svojich poznatkov prelína s inými spoločenskými 

vedeckými disciplínami.“. (KLIMOVSKÝ, 2014) Inými slovami, dôležité je túto vedeckú 

disciplínu vnímať z hľadiska jej obsahu, teda najmä jej jednotného predmetu skúmania, na 

ktorý sa orientuje, cieľov výskumu a používaných metód. Pre prehľadnosť v ďalšom texte 
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budeme používať v stredoeurópskom priestore najviac zaužívané označenie tejto vedeckej 

disciplíny a to správna veda.  

Podobne ako Klimovský aj Hendrych vymedzuje správnu vedu ako spoločenskú vedu. 

Presnejšie uvádza, že ide o sociálnu vedu o racionálnom usporiadaní verejnej správy za 

účelom dosiahnutia jej efektívnosti, demokratickosti a otvorenosti pri obstarávaní verejných 

záležitostí. Cieľom správnej vedy je podľa neho skúmanie skutočného stavu verejnej správy, 

jeho analýza a na to nadväzujúce navrhovanie opatrení ku zlepšeniu stavu správy. 

(HENDRYCH, 2014) Rovnako podľa Průchu je správna veda vo svojej podstate 

spoločenskovedná disciplína, ktorá je zameraná na komplexne pojaté skúmanie organizácie 

a činnosti verejnej správy v jej faktickej podobe. (PRŮCHA, 1993) Fakticitu verejnej správy 

ako primárny cieľ skúmania správnej vedy zvýrazňuje aj Benčo, či Skulová. (VRABKO, 

2018) Tá dodáva, že hlavným poslaním správnej vedy je skúmať spôsoby zdokonaľovania 

verejnej správy. (SKULOVÁ, 2014) Napokon Škultéty vymedzuje ako leitmotív správnej 

vedy snahu o také skúmanie problémov a úloh verejnej správy, ktorá bude viesť k jej 

zefektívneniu. (ŠKULTÉTY, 2011)  

Podľa Průchu správna veda ako svoj predmet skúma (i) organizáciu verejnej správy a 

jej vnútornú štruktúru; (ii) faktickú efektívnosť príslušných organizačných systémov 

a uplatňovaných organizačných princípov; ako aj (iii) efektívnosť príslušných procesov, 

realizovaných postupov a využívaných metód pôsobenia pri vlastnom výkone verejnej správy. 

(PRŮCHA, 1993) Základnými problémovými okruhmi, ktoré správna veda skúma sú 

v Hendrychovom ponímaní najmä (i) postavenie verejnej správy v štáte a jej vzťah 

k občanom a organizáciám pri plnení verejných úloh;  (ii) rozhodovanie a rozhodovacie 

procesy vo verejnej; (iii) organizačná výstavba verejnej správy; (iv) pracovníci vo verejnej 

správe, ich kvalifikácia a postavenie; (v) finančné a materiálne zabezpečenie verejnej správy 

a napokon (vi) modernizácia činností a organizácie verejnej správy. (HENDRYCH, 2014) 

Podobne Benčo do okruhu problémov, ktoré sú predmetom správnej vedy zaraďuje okrem 

vlastných metodologických otázok aj okruhy problémov týkajúce sa skúmania tvorby 

organizačných štruktúr verejnej správy, metódy a formy činnosti verejnej správy, postavenie 

verejnej správy v systéme riadenia sociálneho a ekonomického rozvoja spoločnosti, 

materiálno-technické zabezpečenie verejnej správy, racionalizáciu a efektívnosť verejnej 

správy, personálne zabezpečenie verejnej správy, či kontrolu a rozhodovacie procesy vo 

verejnej správe. (VRABKO, 2018) Skulová zhŕňa, že predmetom správnej vedy je reálna, 

právom podmienená organizácia a činnosť verejnej správy. (SKULOVÁ, 2014) 

Okrem prívlastku sociálna, má podľa Hendrycha správna veda prívlastok aj 

integrujúca, či interdisciplinárna. To okrem iného znamená, že správna veda je vednou 

disciplínou integrujúcou poznatky iných vedných oborov za účelom ich aplikácie na verejnú 

správu, najmä v súvislosti s jej modernizáciou, zvyšovaním výkonnosti, či kvalifikácie 

personálu. (HENDRYCH, 2014) Podobne Benčo uvádza, že správna veda má syntetizujúci 

charakter, keďže verejnú správu skúma z viacerých hľadísk. Ide o hľadisko právne, 

sociologické, psychologické, pedagogické, andragogické, informatické, regionalistické, či 

informatické. (VRABKO, 2018) Průcha a Skulová zase zvýrazňujú komplexnosť 

a systémovosť správnej vedy, keďže správna veda skúma verejnú správu ako ucelený 

komplex javov ovplyvňujúcich jej efektívnosť v podmienkach jej reálneho fungovania, 
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pričom všetky tieto javy skúma vo svojich vzájomných súvislostiach. Z tohto dôvodu podľa 

nich vykazuje správna veda okrem spoločenskovedných prvkov aj prvky prírodných 

a technických vied. (PRŮCHA, 1993) (SKULOVÁ, 2014) 

Vnímaniu správnej vedy ako sociálnej, integrujúcej, interdisciplinárnej, syntetizujúcej, 

komplexnej a systémovej vednej disciplíny zodpovedajú aj metódy výskumu, ktoré sa v rámci 

nej využívajú. Podľa Průchu tak prichádza do úvahy v rámci správnej vedy využitie 

všeobecných vedeckých metód najmä metódy systémovej a metódy porovnávacej, ako aj 

špecifických vedeckých metód najmä metódy induktívnej, metódy štrukturálne funkčnej 

analýzy, či najrôznejších experimentálnych a sociologických metód. (PRŮCHA, 1993)  

Hendrych dáva do popredia taktiež už spomínanú systémovú metódu, či metódy používané 

v sociálnom výskume, ale taktiež aj metódu historickú. Zároveň však zdôrazňuje, že správna 

veda sa neuzatvára ani pred použitím ďalších metód za predpokladu, že tie by mohli prispieť 

k lepšiemu poznaniu skutočného stavu verejnej správy. (HENDRYCH, 2014) V tejto 

súvislosti možno parafrázovať Skulovú, ktorá zvýrazňuje, že rozsah použiteľných metód 

v správnej vede prekračuje rámec spoločenských vied. To znamená, že využiteľné sú pri 

skúmaní predmetu správnej vedy aj niektoré metódy prírodných vied. (SKULOVÁ, 2014) Ku 

vyššie zmieneným metódam Benčo pridáva taktiež metódu pozorovania sociálno-

ekonomických javov a ich historického vývoja, metódu štatistického porovnávania, metódu 

empirického porovnávania, ekonomicko-matematické modely, či matematické 

a matematicko-štatistické metódy. (VRABKO, 2018) 

2.2. Veda správneho práva 

 Veda správneho práva, správne právo alebo administrativistika sú označenia pre 

druhú vednú disciplínu, ktorej predmetom skúmania je verejná správa.  

 Ako uvádza Gašpar, z hľadiska všeobecnejších súvislostí treba vedu správneho práva 

charakterizovať ako (i) spoločenskú vedu; (ii) vedu, ktorá sledujúc iné vedy sa prejavuje ako 

veda využívajúca ich podnety; (iii) hraničnú; (iv) abstraktnú; (v) informovanú; (vi) 

exaktnejšiu a (vii) prognostickú. (GAŠPAR, 1998) Administrativistika ako jedna zo 

spoločenských vied je konkrétne súčasťou právnej vedy. To znamená, že je normatívnou 

vedou. Průcha uvádza že správne právo ako vedná disciplína sa zameriava na teoretický 

rozbor a výklad noriem správneho práva regulujúcich verejnú správu a ich vedecké 

hodnotenia. S uvedeným možno súhlasiť, hoci je podľa nás na mieste doplniť, že cieľom 

skúmania vedy správneho práva nie je len rovina právnej regulácie verejnej správy per se, ale 

taktiež aj právno-aplikačná rovina. (PRŮCHA, 1993) V týchto intenciách charakterizuje vedu 

správneho práva aj Skulová, ktorá uvádza, že veda o správnom práve je vedou systémovou, 

keďže sa systémovo zaoberá obsahom ako aj formou správneho práva ako právneho odvetvia, 

a to s prihliadnutím k potrebám jeho praktickej realizácie. Poznatky vedy správneho práva 

majú podľa nej pritom slúžiť ku zdokonaľovaniu správneho práva, ku zvyšovaniu jeho 

efektívnosti ako nástroja normatívnej regulácie verejno-správnej reality. Inými slovami, 

poznatky vedy správneho práva majú byť určitým východiskom pre právotvorcu pri tvorbe 

a zmenách správneho práva, resp. právnej regulácie verejnej správy a rovnako majú byť 

zohľadňované aj v procese ich aplikácie.
 
(SKULOVÁ, 2014) 
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Porovnávajúc ciele správnej vedy a vedy správneho práva môžeme konštatovať, že 

predmet vedy správneho práva je užší ako predmet správnej vedy. Predmetom vedy 

o správnom práve je totiž skúmanie verejnej správy len z juristickej perspektívy. Veda 

správneho práva teda skúma najmä právne normy a právne inštitúty upravujúce organizáciu 

a činnosť verejnej správy, ich obsah a realizáciu v praxi. (VRABKO, 2018) Ako uvádzajú 

viacerí autori, veda správneho práva skúma svoj predmet v rovine sollen, teda predmetom 

skúmania vedy správneho práva je to čo by podľa práva malo byť, resp. právnou normatívnou 

realitou. Avšak, ako bolo vyššie naznačené, svoj predmet veda správneho práva neskúma 

samoúčelne, ale s cieľom zefektívniť verejnú správu. Aby mohlo dôjsť k jej účinnému 

zefektívneniu, musia byť poznatky získané skúmaním roviny sollen konfrontované s rovinou 

sein, teda tým čo podľa práva reálne je, resp. právnou aplikačnou realitou. Totiž až takouto 

konfrontáciou, môžu byť často získané esenciálne poznatky, ktoré vedú k formulovaniu 

vedeckých záverov vytvárajúcich podhubie pre zmenu právnej regulácie alebo aplikačnej 

praxe vo sfére verejnej správy. Inými slovami, iba takto podľa nás môže veda správneho 

práva efektívne skúmať svoj predmet a formulovať vedecké závery, ktoré prispejú 

k zefektívneniu verejnej správy. Máme preto za to, že nie je možné úplne vylúčiť z predmetu 

skúmania vedy o správnom práve aj rovinu sein.  

 Čo sa týka metód, veda o správnom práve taktiež využíva za účelom skúmania svojho 

predmetu všeobecné a špecifické metódy. Medzi všeobecné metódy, ktoré využíva veda 

o správnom práve môžeme zaradiť systémové a porovnávacie metódy, vrátane metódy 

historicko-porovnávacej, a medzi metódy špecifické najmä metódy deduktívne, formálne 

logické, či interpretačné. Ako uvádza Průcha s pomocou týchto metód veda správneho práva 

dospieva pri skúmaní svojho predmetu k určitému relatívne stabilnému vedeckému poňatiu 

a chápaniu správneho práva ako špecifického normatívneho systému. Zároveň však 

zdôrazňuje, že pri tvorbe všetkých svojich poznatkov zohľadňuje aj poznatky všeobecnej 

právnej vedy, všetkých súvisiacich parciálnych právno-vedných disciplín, ako aj iných 

súvisiacich vedných disciplín skúmajúcich verejnú správu. (PRŮCHA, 1993) Ide 

predovšetkým o praktické poznatky správnej vedy, ktoré môžu byť pre vedu správneho práve 

užitočným vodítkom pre zacielenie konkrétneho výskumu a výber vhodných metód. To 

v konečnom dôsledku môže priniesť nové poznatky nie len pre vedu správneho práva, ale aj 

pre správnu vedu, ako aj byť impulzom pre zmenu právnej regulácie alebo uplatňovania práva 

vo verejnej správe, čím sa dosiahne vyššia miera efektívnosti jej fungovania. (ŠKULTÉTY, 

2011) 

2.3 Správna politika  

 Názory na postavenie správnej politiky ako samostatnej vedeckej disciplíny sa rôznia. 

Kým napr. Skulová vníma správnu politiku ako špecifickú aplikovanú časť správnej vedy, tak 

Gašpar alebo Hendrych sa prikláňajú skôr k jej nezávislému postaveniu. (SKULOVÁ, 2014) 

(GAŠPAR, 1998) (HENDRYCH, 2014) 

Podľa Skulovej je predmetom skúmania teórie správnej politiky možnosť regulačných 

zásahov do činnosti verejnej správy na základe vývoja verejnej správy, analýzy platného 

právneho stavu, analýzy socioekonomických, geografických a ďalších súvislostí správneho 

systému, záujmov vzťahujúcich sa k činnosti verejnej správy, formám prejavov a možnostiam 
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realizácie týchto záujmov, teoretickým konceptom, skúsenostiam zo zahraničných správnych 

systémov, najmä ich reforiem a predpokladov pre právnu aplikáciu, implementáciu 

a efektívnosť pôsobenia regulačných zásahov. Skulová pritom zvýrazňuje, že 

najdynamickejším prejavom správnej politiky sú reformy verejnej správy. (SKULOVÁ, 2014) 

Gašpar uvádza, že administratívna (správna) politika je vedná disciplína, ktorej 

charakteristika je spätá s politikou vo všeobecnosti a možno ňou rozumieť legitímne politické 

vedenie prostredníctvom vývoja, stanovenia princípov a kontroly administratívneho konania 

vykonávaného riadenia obsahu, pokračovania a štýlu, tiež organizácie a personálnej štruktúry 

správy. Zjednodušene povedané, politickým poslaním je určiť materíálny obsah verejnej 

správy. (GAŠPAR, 1998) Podľa Hendrycha zase prevládajú názory, ktoré akcentujú 

špecifickosť správnej politiky ako vedeckej disciplíny oproti iným vedám o verejnej správe 

a preto ju vníma, ako bolo naznačené, ako samostatnú vedu. Ako jej hlavný špecifický znak, 

ktorý ju odlišuje od iných vedných disciplín zvýrazňuje jej hodnotiaci charakter. Ten sa 

prejavuje v tom, že cieľom správnej politiky je hodnotiť a verifikovať výsledky iných 

vedných disciplín o verejnej správe a na základe toho podávať návrhy kompetentným 

subjektom na reformu a modernizáciu verejnej správy pri súčasnom zohľadňovaní 

politických, ekonomických, sociálnych, či kultúrnych hodnôt. Základnou výskumnou otázkou 

správnej politiky je podľa neho či a nakoľko je verejná správa usporiadaná účelne vzhľadom 

k stanoveným cieľom a z nich plynúcim úlohám. (HENDRYCH, 2014) Obdobne ako o prúde 

nazerania na správnu politiku ako všeobecnú teóriu inovácii a zmien vo verejnej správe píše 

aj Pomahač.
 
(POMAHAČ, 2002) 

Na základe vyššie uvedeného sa prikláňame k názoru, že správna politika je 

samostatnou vedeckou disciplínou, ktorá využívajúc hodnotiacu metódu skúma verejnú 

správu z pohľadu vopred daných cieľových predstáv (hodnôt) za účelom jej ideálneho 

usporiadania v súlade s takto vytýčenými cieľovými predstavami (hodnotami). K ideálnemu 

usporiadaniu verejnej správy sa pritom môže dospieť buď zmenou platnej právnej úpravy 

alebo zmenou aplikačnej praxe v rámci existujúceho právneho rámca. Správna politika sa 

preto so svojimi poznatkami obracia predovšetkým na nositeľov politickej moci 

(zákonodarcu, resp. v širšom slova zmysle normotvorcu), ktorí sú príslušní iniciovať zmeny 

a inovácie prostredníctvom zmeny legislatívy a verejných politík v oblasti verejnej správy. 

(RYS, 2010) Možno potom súhlasiť so Skulovou, že najdynamickejším prejavom verejnej 

správy je reforma verejnej správy. (SKULOVÁ, 2014) 

2.4 Iné vedecké disciplíny o verejnej správe 

Do skupiny iných vedeckých disciplín o verejnej správe môžeme zaradiť jednak 

vedecké disciplíny, ktorých primárnym predmetom skúmania je verejná správa a jednak 

vedecké disciplíny, ktoré skúmajú verejnú správu komplementárne. 

Do prvej kategórie vedeckých disciplín môžeme zaradiť najmä správnu 

komparatistiku, správnu históriu, teóriu reforiem, či správny manažment. 

Cieľom správnej komparatistiky alebo porovnávacej správnej vedy je použitím 

historicko-porovnávacích metód a geograficko-porovnávacích metód porovnať verejnú správu 

z vertikálneho hľadiska alebo horizontálneho hľadiska. Kým predmetom skúmania správnej 

komparatistiky z jej vertikálneho hľadiska je chronológia vývoja verejnej správy, tak 
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predmetom skúmania správnej komparatistiky z jej horizontálneho hľadiska je časovo-

súbežne existujúca verejná správa na rôznych teritóriách (najmä porovnanie verejnej správy 

v rôznych štátoch). (POMAHAČ, 2002) (SKULOVÁ, 2014) 

Správna história je špeciálna vedecká disciplína, ktorá sa zaoberá výskumom 

historického vývoja verejnej správy. (VRABKO, 2018) Metódy využívané v tejto vedeckej 

disciplíne sú obdobné tým, ktoré využíva historická veda. (KOLEKTÍV AUTOROV, 2014) 

Ako uvádza Hendrych, úsilie väčšiny štátov o spružnenie, zjednodušenie, 

zhospodárnenie, a demokratizovanie verejnej správy viedlo v posledných rokoch ku snahe 

vytvoriť pre reformnú činnosť vhodné teoretické zázemia, ktoré predstavuje pomerne široké 

hnutie, a ktorého výsledkom bolo vytvorenie na pomedzi správnej vedy, správnej politiky 

a teórie riadenia samostatný vedný odbor nazývaný teória reforiem. (HENDRYCH, 2014) 

Kým v slovenských vedeckých reáliách teória reforiem, ako samostatná vedecká disciplína, 

nie je pertraktovaná, tak v zahraničí, najmä v Rakúsku a Nemecku, predstavuje relatívne 

dobre etablovanú vedeckú disciplínu, ktorá vo svojom koncepčnom naliehaní predstavuje 

ďalší vývoj a špecializáciu správnej politiky. (WIMMER, 2010) Ako navráva už jej samotné 

označenie, teória reforiem sa zameriava na systematické skúmanie realizácie reforiem 

verejnej správy. Predmetom skúmania teda je najmä i) samotný priebeh reformy verejnej 

správy, t. j. jednotlivé reformné kroky, reformné fázy a reformné cykly, ktoré sú potrebné pre 

úspešnú koncepciu a realizáciu reforiem; ii) presadzovanie organizačných zásad v praxi 

s cieľom určiť kritéria pre použitie jednotlivých stavebných dielov verejnej správy 

vytvárajúcich jej optimálnu organizáciu; a iii) úlohy verejnej správy s cieľom ich posúdenia 

a následnou snahou o ich racionalizáciu. (RYS, 2010)  

 S reformou a modernizáciou verejnej správy, predovšetkým za účelom zvyšovania jej 

efektívnosti, hospodárnosti a jej odbyrokratizovania je spájané aj zavádzanie manažérskych 

praktík využívaných v podnikovej súkromnej sfére. Stanovenie miesta manažmentu, a tým aj 

možnosti prieniku manažérskych praktík a nástrojov zo súkromného sektora do verejnej 

správy s cieľom zefektívnenia jej fungovania pri súčasnom zachovaní zodpovednosti verejnej 

správy za plnenie verejných úloh je predmetom skúmania praktickej vedeckej disciplíny, 

ktorú môžeme v našich podmienkach označiť ako správny (administratívny) manažment 

alebo tzv. teóriu riadenia. (HENDRYCH, 2014) (GAŠPAR, 1998) Podobne ako teória 

reforiem, ani predmet tejto vedeckej disciplíny sa v našich končinách neteší veľkému 

vedeckému záujmu. Administratívny manažment ako cieľovo orientované riadenie vo sfére 

verejnej správy vie pritom v značnej miere prispieť najmä k dosahovaniu žiadúceho stavu 

v poskytovaní verejných služieb (napr. v školstve, zdravotníctve, doprave) a fiskálnej správe. 

Teda svoje uplatnenie nachádza predovšetkým vo sfére nevrchnostenskej verejnej správy, 

v ktorej riešenie problémov (poskytovanie verejných služieb alebo správa majetku) nie je 

striktne zviazané s právnymi predpismi, ktoré obmedzujú voľnosť v konaní orgánov verejnej 

správy. (HENDRYCH, 2014) Z tohto dôvodu, by si zaiste uplatnenie metód manažmentu 

v podmienkach verejnej správy zaslúžilo byť predmetom vedeckého bádania vo väčšom 

rozsahu. 

 Keďže ako bolo naznačené, pre verejnú správu je charakteristické, že je spoločenským 

fenoménom, ktorý je pojmovo široký, vágny a dynamický, tak nemôže byť prekvapujúce, že 

komplementárne je predmetom skúmania aj ďalších vedných disciplín. Do druhej kategórie 
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vedeckých disciplín, ktoré sa zaoberajú verejnou správou ako predmetom vedeckého 

skúmania len komplementárne môžeme zaradiť najmä ekonómiu, sociológiu, politológiu, 

psychológiu, regionalistiku, informatiku, štátovedu, či ďalšie právno-vedné disciplíny, medzi 

ktorými vyčnieva najmä veda ústavného práva (konštitucionalistika). (VRABKO, 2018) 

3 Klasifikácia vied o verejnej správe 

 Vo všeobecnosti možno povedať, že účelom klasifikácie je systematicky triediť určité 

časti celku podľa spoločných a rozdielnych znakov (klasifikačných kritérií) do určitých 

kategórií. Klasifikácia tak prispieva k lepšiemu pochopeniu vzťahov, ktoré medzi týmito 

časťami celku existujú. Práve pochopenie súvzťažností medzi jednotlivými vedami o verejnej 

správe bude cieľom klasifikácie ktorú nižšie formulujeme. 

 Východiskovým klasifikačným kritériom, na základe ktorého môžeme klasifikovať 

vedy o verejnej správe je podľa nás kritérium odpovedajúce na otázku, či verejná správa je 

primárnym (hlavným) predmetom skúmania príslušnej vedeckej disciplíny alebo iba 

komplementárnym. Na základe tohto klasifikačného kritéria môžeme vedy o verejnej správe 

členiť na vedy, ktorých primárnym predmetom skúmania je verejná správa a vedy, ktorých 

komplementárnym predmetom skúmania je verejná správa. Vychádzajúc z takejto 

klasifikácie, možno jednotlivé vedy o verejnej správe klasifikovať nasledovne: 

a) vedy, ktorých primárnym predmetom skúmania je verejná správa 

- správna veda 

- veda o správnom práve 

- správne politika 

- správna komparatistika 

- správna história 

- správny manažment 

- teória reforiem 

 

b) vedy, ktorých komplementárnym predmetom skúmania je verejná správa 

- ekonómia 

- sociológia 

- politológia 

- psychológia 

- regionalistika 

- informatika 

- štátoveda 

- ďalšie právne vedy 

 Zohľadňujú vyššie použité východiskové kritérium je potom podľa nás namieste 

klasifikovať vedy, ktorých primárnym predmetom skúmania je verejná správa buď podľa 

toho, či hlavným predmetom skúmania týchto vedných disciplín je právna reglementácia 

verejnej správy a právne účinky na to nadväzujúce alebo podľa toho, či ide o vedu skúmajúcu 

verejnú správu komplexne v jej všetkých interdisciplinárnych súvislostiach alebo vedu 

skúmajúcu verejnú správu špecializovane, t. j. veda sa zameriava primárne na skúmanie 

niektorej parciálnej oblasti alebo javu verejnej správy.   
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Na základe prvého kritéria môžeme vedy, ktorých primárnym predmetom skúmania je 

verejná správa klasifikovať na i) právne vedy o verejnej správe a ii) mimoprávne vedy 

o verejnej správe. Na základe takejto klasifikácie môžeme členiť jednotlivé vedy nasledovne: 

 

a) vedy, ktorých primárnym predmetom skúmania je verejná správa 

i. právne vedy o verejnej správe 

- veda o správnom práve 

 

ii. mimoprávne vedy o verejnej správe 

- správna veda 

- správne politika 

- správna komparatistika 

- správna história 

- správny manažment 

- teória reforiem 

b) vedy, ktorých komplementárnym predmetom skúmania je verejná správa 

Na základe druhého kritéria môžeme vedy, ktorých primárnym predmetom skúmania 

je verejná správa klasifikovať na i) komplexné vedy o verejnej správe a ii) špecializované 

vedy o verejnej správe. Na základe takejto klasifikácie môžeme členiť jednotlivé vedy 

nasledovne: 

 

a) vedy, ktorých primárnym predmetom skúmania je verejná správa 

i. komplexné vedy o verejnej správe 

- správna veda 

 

ii. špecializované vedy o verejnej správe 

- veda o správnom práve 

- správne politika 

- správna komparatistika 

- správna história 

- správny manažment 

- teória reforiem 

b) vedy, ktorých komplementárnym predmetom skúmania je verejná správa 

Záver 

 Verejná správa je zložitý sociálny fenomén, ktorý je predmetom skúmania množstva 

vedeckých disciplín predovšetkým z hľadiska organizačného, funkčného, finálneho, 

personálneho, materiálno-technického, právneho, či práv a činností adresátov verejnej správy. 

Vedy, ktorých predmetom skúmania je verejná správa ju pritom môžu skúmať ako svoj 

primárny predmet alebo iba komplementárne. Miera skúmania verejnej správy ako predmetu 

vedeckého skúmania vedeckých disciplín, je podľa nás esenciálnym východiskovým 

kritériom pre klasifikovanie vied o verejnej správe.  
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Medzi vedy, ktoré skúmajú verejnú správu doplnkovo môžeme zaradiť napr. 

ekonómiu, sociológiu, politológiu, psychológiu, regionalistiku, informatiku, štátovedu, či 

konštitucionalistiku. Naopak, do kategórie vied, ktorých primárnym predmetom skúmania je 

verejná správa môžeme zaradiť správnu vedu, vedu o správnom práve, správnu politiku, 

správnu komparatistiku, správnu históriu, správny manažment a teóriu reforiem. Vedy, 

ktorých primárnym predmetom skúmania je verejná správa môžu byť následne klasifikované 

na základe dvoch kritérií.  

Prvým kritériom je to, či hlavným predmetom skúmania týchto vedných disciplín je 

právna reglementácia verejnej správy a právne účinky na to nadväzujúce. V prípade takejto 

klasifikácie sa vedy, ktorých primárnym predmetom skúmania je verejná správa môžu členiť 

na právne vedy o verejnej správe, medzi ktoré zaraďujeme len vedu o správnom práve 

a mimoprávne vedy o verejnej správe, kam radíme zvyšok vyššie spomínaných vied, ktorých 

primárnym predmetom skúmania je verejná správa.  

Druhé kritérium spočíva v miere komplexnosti skúmania verejnej správy. Na základe 

takéhoto kritéria môžeme členiť vedy, ktorých primárnym predmetom skúmania je verejná 

správa na komplexné vedy o verejnej správe a špecializované vedy o verejnej správe. Kým, 

komplexné vedy o verejnej správe skúmajú verejnú správu ako svoj primárny predmet 

komplexne v jej všetkých interdisciplinárnych súvislostiach, tak špecializované vedy 

o verejnej správe skúmajúcu verejnú správu ako svoj primárny predmet špecializovane, t. j. 

zameriavajú sa síce primárne na skúmanie verejnej správy, ale iba v niektorej jej parciálnej 

časti. Podľa takéhoto členenia do kategórie komplexných vied o verejnej správe môžeme 

zaradiť správnu vedu a do kategórie špecializovaných vied o verejnej správe všetky ostatné 

vyššie spomínane vedy, ktorých primárnym predmetom skúmania je verejná správa. 
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Abstract 

 

Municipal self-government, as a part of representative democracy, participates in the exercise of 

public power in the state. The presented contribution deals with the understanding of municipal policy 

as a public policy, which requires focusing on the source of power at the municipal level and its 

legitimacy. Clarifying the position of municipal policy as a public policy requires clarifying the 

position and scope of public authorities at the municipal level and the overall legitimacy of the actors 

of municipal policy, which is carried out in the public interest. In addition to examining these aspects, 

the contribution examines the importance of the principle of people's sovereignty for the existence of 

municipal self-government as an public authority and the legitimacy of municipal self-government, 

based on citizens who participate in governance through direct and indirect democracy. 

 

Key words: municipal policy, public policy, actors of the municipal policy 

 

Úvod 

 Komunálna politika ako verejná politika, t. j. verejná politika vykonávaná na 

komunálnej (obecnej) úrovni je v súčasnosti inherentnou súčasťou moderných 

demokratických krajín, v ktorých sa verejná moc v štáte necentralizuje, ale naopak dochádza 

k jej decentralizácii v prospech subjektov neštátneho charakteru.  

 Ak chceme politiku vykonávanú na komunálnej úrovni označiť za verejnú politiku, je 

potrebné vychádzať zo zdroja moci, ktorý legitimuje obec k výkonu verejnej politiky. Ide 

o fundamentálne aspekty determinujúce komunálnu politiku, pretože iba rozsah orgánov 

verejnej moci a aktérov verejnej moci a rozsahu ich pôsobnosti vykonávanej vo verejnom 

záujme na určitom území je ukazovateľom povahy politiky vykonávanej na komunálnej 

úrovni.  

 Môžeme vychádzať z bazálnej podstaty chápania politiky v zmysle významu – polity, 

politics a policy, teda ako jej formálneho a inštitucionálneho rozmeru, z rámca jej činnosti 

vyjadrujúceho procesný a dynamický rozmer politiky a jej vecného rámca, kde sa posudzujú 

súvislosti medzi inštitucionálnymi podmienkami a politickým procesom (Kováčová, Králik, 

2017).  
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1 Verejná politika 

 V tradičnom chápaní správy vecí verejných politika je vnímaná ako rámec pre procesy 

riadenia a nie ako jej výsledok. Toto tradičné vnímanie úlohy politiky v procesoch riadenia je 

úzko spojené s hlavnými myšlienkami tradičného inštitucionalizmu, podľa ktorého sa riadenie 

vníma ako činnosti, ktoré sa uskutočňujú vo formálnych inštitúciách riadenia. Uvedený obraz 

politického systému sa nachádza aj v tradičných teóriách liberálnej demokracie, ktoré sa 

zaoberajú reguláciou procesov riadenia, ktoré sa vzťahujú na jasne ohraničený ľud (Hansen, 

Sørensen, 2005). 

 V najširšom pojmovom vymedzení pojmu „politika“, politikou rozumieme správu vecí 

verejných, umenie riadiť či spravovať určitý územný celok s jeho personálnym obsadením 

a tiež vzťahy tohto celku s inými orgánmi a tretími osobami. Politikou je potrebné tiež 

rozumieť súperenie o moc (Konečný, 2006). Ak ide o politiku chápanú o správu vecí 

verejných, tak je na mieste hovoriť nielen o oprávnení riadiť a spravovať určitý celok, ale aj 

o spôsobilosti zabezpečovať správu vecí verejných vo verejnom záujme, v záujme príslušného 

celku.  

 „V centre pozornosti verejnej politiky je formovanie a realizácia politík ako politický 

proces, redistribúcia zdrojov a spravodlivosť pri ich rozdeľovaní, problémy fungovania a 

väzieb štátnej správy a samosprávy, problémy vzťahov centra a regiónov ako aj formovanie a 

realizácia lokálnych politík, pričom analyzuje formovanie a presadzovanie verejného záujmu. 

Verejný záujem je teda uplatňovaný predovšetkým v politikách poskytovania verejných služieb 

a je zároveň významným faktorom pôsobiacich pri politickom rozhodovaní. Verejná politika 

je úzko spojená s verejnými záujmami. Je nástrojom jeho identifikácie, jeho hodnotenia, 

tvorenia preferencie jeho výberu ako predmetu verejnej politiky. Verejná politika vyberá 

metódy riešenia a naplňovania verejného záujmu“ (Adamcová, 2016, s. 29). 

2 Komunálna politika 

Komunálnu politiku chápeme na jednej strane ako činnosť orgánov miestnej 

samosprávy, no ak to chceme definovať podrobnejšie ide o lokálnu úroveň politiky, ktorá sa 

snaží realizovať politiku čo najbližšie k obyvateľom určitých sídelných jednotiek, čím sú 

prijímané rozhodnutia v bezprostrednej interakcii medzi komunálnymi autoritami a 

obyvateľmi. To spôsobuje väčšiu previazanosť so záujmami jednotlivcov (Konečný, S. – 

Konečný, B. 2009).  

 Komunálna politika sa týka úloh a činností vykonávaných orgánmi samosprávy. Ide 

o komplex činností, ktorých zameranie smeruje k ekonomickému a sociálnemu rozvoju obcí 

a miest (Žárská, 2007). Pri určovaní rozsahu komunálnej politiky je relevantné skúmať 

postavenie obce v systéme verejnej správy, mieru decentralizácie a rozsah originálnych 

a delegovaných pôsobností tejto jednotky územnej samosprávy.  

 Bazálnym východiskom determinujúcim faktické postavenie komunálnej politiky je 

uplatňujúca sa demokracia a postavenie územnej samosprávy v demokratickom štáte. Princíp 

samosprávnosti je vlastný moderným demokraciám (Švikruha, 2019). Existencia komunálnej 

samosprávy je akceptovateľnou iba v demokratickom štáte, v ktorom je moc štátu, resp. 

verejná moc, odvodená z uplatňovaného princípu suverenity ľudu (Krošlák, Balog, 

Surmajová, 2020). Pre demokracie je príznačná decentralizácia moci zo štátu ako 
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originálneho nositeľa moci na iné subjekty neštátneho charakteru. Verejná moc je ponímaná 

širšie ako štátna moc, ktorá je vykonávaná štátnymi orgánmi.  

 Štát aj po delegovaní časti svojej moci zostáva garantom verejnej správy v štáte, 

pretože práve štát je subjektom a súčasne nositeľom mocenskej autority, ktorý určuje vzťah 

územnej samosprávy a štátu. Tento vzťah je zo strany štátu premietnutý do obsahu ústavného 

poriadku a príslušného zákonného rámca normujúceho právne postavenie a rozsah pôsobnosti 

komunálnej samosprávy. Zákonodarná moc štátu vytvára priestor vytvárajúci určitý vnútorný 

systém a pravidlá vnútorného života na komunálnej úrovni. Za zdroj politickej legitimity moci 

na komunálnej úrovni možno označiť personálny základ územnej samosprávy, t. j. územne 

špecifikovaná demografická a občianska pospolitosť v obciach a mestách. Ak chápeme 

systém územnej samosprávy ako mocenský systém, potom ide o systém oddelený od 

hierarchie jednotnej moci, vertikálne podradený v hierarchii jednotnej moci vo vzťahu 

k centrálnemu systému. Takýto prístup k chápaniu systému územnej samosprávy je 

reflektovaný aj normotvornou činnosťou na komunálnej úrovni. Normatívne právne akty 

prijímané na komunálnej úrovni sú všeobecne záväznými právnymi aktmi vzťahujúcimi na 

reštriktívny okruh adresátov (Klíma, 2019). 

 Z tohto hľadiska ani komunálnu politiku ako delegovanú pôsobnosť miestnej štátnej 

správy nie je potrebné bližšie špecifikovať ako verejnú politiku vykonávanú vo verejnom 

záujme. Táto delegovaná pôsobnosť, ktorej rozsah upravuje zákon č. 416/2001 Z. z. 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 

v znení neskorších predpisov. Výkon delegovaných kompetencií je výkonom štátnej správy, 

teda štátna moc je vykonávaná orgánmi obce v postavení správnych orgánov. Na tomto 

mieste je exaktne daný rozsah komunálnej politiky.  

 Verejná moc v podmienkach Slovenskej republiky je delegovaná aj na subjekty 

neštátneho charakteru, vrátane jednotiek územnej samosprávy, čo deklaruje, a jej význam 

vyzdvihuje, štvrtá hlava ústavného zákona č. 460/1992 zb. Ústavy Slovenskej republiky 

v znení neskorších ústavných zákonov a následne jej konkretizácia zakotvená predovšetkým 

v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2.1 Aktéri komunálnej politiky  

 Z hľadiska chápania politiky ako správy vecí verejných, o ktorej treba uvažovať ako 

o jave zahŕňajúcom rozmanitú činnosť štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy 

a iných neštátnych subjektov, vrátane občanov, ak sa ich činnosť dotýka podmienok 

a spôsobu realizácie správy vecí verejných (Kováčová, 2011). Správa vecí verejných je 

zverená tzv. aktérom verejnej politiky, aktérom verejnej moci. Medzi hlavných aktérov 

verejnej moci patria bez pochýb štátne orgány, ale svoje významné postavenie tu zohrávajú aj 

orgány územnej samosprávy, vrátane obcí a miest. „Úlohou všetkých aktérov politiky je snaha 

o prijatie takej verejnej politiky a uznanie verejného záujmu tak, že budú vychádzať z diskusie 

medzi priamymi a nepriamymi aktérmi verejnej politiky a stanú sa vyjadrením záujmu a 

potrieb čo najširšieho portfólia aktérov. Aktérmi sú všetky subjekty schopné samostatne alebo 

v koalíciách zasahovať do priebehu verejnej politiky alebo ju aspoň ovplyvňovať. Pri spájaní 

sa aktérov nemusí byť rozhodujúce ich postavenie v mocenskej hierarchii. Pod pojmom aktéri 
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môžeme rozumieť určité skupiny, ktoré majú obsah svojej legitimity v legislatíve“ (Kováčová, 

Králik, 2017, s. 101). 

 Pokiaľ máme na mysli vykonávateľov štátnej správy ako správy verejných vecí, obce 

a jej orgány vystupujú ako nepriamy vykonávatelia štátnej správy (Vrabko et al., 2012). 

Rozsah aktérov verejnej politiky je širší ako výpočet aktérov štátnej správy, pretože verejná 

moc je vykonávaná aj neštátnymi subjektmi, o čom svedčí aj výpočet orgánov verejnej moci 

podaný napríklad zákonom č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 Nad rámec už uvedených skutočností, z ktorých možno vyvodiť postavenie 

komunálnej politiky ako verejnej politiky, treba zdôrazniť chápanie komunálnej samosprávy 

podľa Európskej charty miestnej samosprávy, ktorá už v rámci preambuly komunálnu 

samosprávu stavia na roveň jedného z bazálnych atribútov všetkých demokratických zriadení, 

čím zdôrazňuje právo občanov participovať na správe vecí verejných a komunálnu 

samosprávu vyzdvihuje na úroveň základu demokratickej výstavby štátu (Jesenko, 2012). 

Preto možno konštatovať, že komunálna politika vykonávaná aktérmi na komunálnej úrovni, 

orgánmi obcí a miest je prejavom správy vecí verejných v zúženom rámci zameranom na 

užšie personálne obsadenie a konkrétne územie vlastné príslušnej obci.  

2.2 Komunálna samospráva 

 Legitimita komunálnej samosprávy v rozsahu jej samosprávnej pôsobnosti vychádza 

od občanov, ktorí sú zdrojom moci aj na komunálnej úrovni, kde je tiež prítomný 

a presadzujúci sa princíp suverenity ľudu. Obec ako samostatný územný samosprávny celok 

v zmysle čl. 64a ústavy Slovenskej republiky je charakterizovaný územím, na ktorom 

vykonáva svoju samosprávnu pôsobnosť a tiež personálnym substrátom viažucim sa na 

územie príslušnej obce.  

 Samosprávnu pôsobnosť obce možno chápať v užšom a širšom ponímaní, ktoré 

zohľadňujú aj jej špecifiká súvisiace s definičným rámcom politiky, ako je pôsobenie 

demokratických inštitúcií na konkrétne vymedzenom území, uplatňovanie zastupiteľského 

princípu, využívanie zverenej moci za účelom správy vecí verejných, teda vo verejnom 

záujme.  

 Komunálna samospráva v širšom význame predstavuje demokratizovanú 

a decentralizovanú verejnú správu. Táto časť verejnej správy je uskutočňovaná vlastnými 

orgánmi obce (mesta), ktoré vystupujú ako jej reprezentanti volení obyvateľmi určitého 

spravovaného územia, prípadne priamo obyvateľmi obce (Tekeli, 2016). V rovine užšieho 

významu komunálnu samosprávu, teda obec chápeme ako právnickú osobu, ako samostatnú 

verejnoprávnu korporáciu, ktorá má odlišné postavenie ako štát, zastáva postavenie nositeľa 

správy a obyvatelia územia príslušnej obce (mesta) sú považovaní za jej členov. Z tohto 

hľadiska komunálna samospráva vystupuje ako výkon verejnej moci, ktorú štát preniesol na 

jednotky územnej samosprávy ako ich originálnu pôsobnosť. Ich legitimácia v právnych 

vzťahoch je daná štátom, štátom vydávanými zákonmi a predovšetkým Ústavou Slovenskej 

republiky (Tekeli, Hoffmann, 2014).  

 Obce tak majú osobitné postavenie právnickej osoby, ktoré im umožňuje vystupovať 

ako samostatný subjekt v právnych vzťahoch a zaväzovať sa v právnych vzťahoch. Z hľadiska 
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postavenia obce je významná aj jej samostatnosť pri výkone samosprávy a jej fakticky 

samostatné postavenie v systéme verejnej správy. Významným elementom samostatnosti obce 

ako celku je jej relatívna finančná samostatnosť. Ústava Slovenskej republiky v čl. 65 ods. 1 

chápe obce ako právnické osoby samostatne hospodáriace so svojim majetkom a s vlastnými 

finančnými prostriedkami.  

 Samostatné hospodárenie s majetkom obce a hospodárenie s vlastnými finančnými 

prostriedkami nestavia obec do postavenie subjektu verejnej správy, ktorý je autonómny 

v týchto oblastiach. Absolútna hospodárska a finančná nezávislosť je iba fikciou, ktorá 

nevychádza zo skutočného stavu založeného na systéme financovania obcí a miest.  

 Aj napriek rozsiahlym kompetenciám v oblasti normotvornej činnosti v oblasti 

miestnych daní, ktoré sú vlastným príjmom obce, podstatná časť príjmov pochádza zo 

štátneho rozpočtu a finančná samostatnosť obce sa odvíja podľa systému financovania 

nastaveného štátom. Štát je subjektom rozhodujúcim o tom, do akej miery umožní obciam 

zabezpečiť plnenie samosprávnych pôsobností. „Komunálna úroveň má autonómne 

postavenie v otázke miestnych daní, vybraných poplatkov, predaja svojho majetku alebo pri 

čerpaní úverov. Zároveň však stále pretrváva silné napojenie na rozpočet štátnej správy v 

oblasti prenesených kompetencií. Ústredná vláda si vo svojich rukách navyše stále necháva 

rozhodujúce právomoci pri rozhodovaní o najdôležitejšom zdroji príjmov obcí a miest – o 

podielovej dani“(Cíbik, 2019, s. 50). Takto nastavený finančný systém obmedzuje finančnú 

autonómnosť obcí, čo však nepovažujeme za zásah do jej samostatnosti v postavení systému 

verejnej správy pri výkone správy vecí verejných. Obce si nedokážu zabezpečiť potrebné 

finančné prostriedky vlastnou činnosťou a využívaním vlastného majetku alebo 

podnikateľskou činnosťou a dotovanie obcí prostredníctvom podielových daní je jedným 

z efektívnych riešení, ktoré by malo predovšetkým vnášať právnu istotou obciam v rámci 

dlhšieho časového horizontu. Autonómne postavenie v oblasti miestnych daní musíme 

vykladať v určitých zákonom špecifikovaných obmedzeniach, pretože autonómne postavenie 

sa uplatňuje iba v rozsahu prijatia rozhodnutia o zavedení niektorej z miestnych daní a prijatí 

rozhodnutia o zavedenie sadzbe dane v pevne ustanovených zákonných limitoch. Nastoľuje sa 

však otázka, či je efektívne a vôbec akceptovateľné, aby zákonodarca nestanovil takéto 

obmedzenia finančnej samostatnosti na komunálnej úrovni. Sme názoru, že štát musí 

regulovať rozhodovaciu činnosť obce aj v tomto smere minimálne určením zákonných hraníc 

sadzby daní, inak by obciam zveril právomoc neobmedzene regulovať miestne dane, čo by 

výrazne zasiahlo nerovnosti komunálnych samospráv a do právnej istoty obyvateľov obce. 

 Z uvedeného hľadiska je nahliadané na komunálnu samosprávu ako na samostatne 

hospodáriacu právnickú osobu s relatívnou finančnou samostatnosťou. Aj jej postavenie 

relatívne finančne samostatného subjektu verejnej správy má svoj základ v postavení obce 

ako nositeľovi správy, t. j. v rozsahu jej spôsobilosti a oprávnení vykonávať správu 

samosprávnych pôsobností v rozsahu ustanovenom zákonom o obecnom zriadení.  

 Výkon samosprávy reflektuje uplatňovanie demokratických princípov a preferujúci 

princíp suverenity ľudu. Participácia obyvateľov obce sa môže prejaviť buď priamo 

prostredníctvom konania miestneho referenda alebo zhromaždením obce, ale primárne sa 

prejavuje prostredníctvom konania orgánov obce, ktoré sú volenými orgánmi obce 

reflektujúcimi uplatňovanie nepriamej demokracie a princípu plurality politických síl.  
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 Orgány obce sú volenými orgánmi, reprezentantmi vôle ľudu, ktorí sa ujímajú svojich 

funkcií na základe výsledkov volieb do komunálnej samosprávy podľa zákona č. 180/2014 Z. 

z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Inštitút volieb je kľúčovým atribútom reprezentatívnej demokracie a právnou 

reguláciou je ustanovený volebný systém (Krošlák et al., 2016) nastavený pre daný druh 

volieb. Tento právny predpis vytvára podmienky na to, aby sa fyzické osoby mohli zapojiť do 

riadenia a rozhodovania na komunálnej úrovni alebo ovplyvniť personálne obsadenie orgánov 

komunálnej samosprávy vykonávajúce samosprávne pôsobnosti a presadzujúce vôľu 

obyvateľstva na území príslušnej obce.  

 Zákonom č. 180/2014 Z. z. je vytvorený právny rámec pre obsadenie starostu obce 

a obecné zastupiteľstvo, prostredníctvom je podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona o obecnom 

zriadení vykonávaná správe obce. Výpočet reprezentantov ľudu (orgánov obce) je taxatívne 

určený Ústavou Slovenskej republiky aj zákonom o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo 

a starosta obce ako jediné orgány obce sú orgánmi, ktorým je zverená dôvera obyvateľov 

príslušnej obce a výkon samosprávnych pôsobností.  

 Plnenie úloh komunálnej samosprávy orgánmi obce vychádza z predpokladu 

správneho vymedzenia kompetencií obcí v demokratickom štáte a poznaní limitov, ktoré 

oddeľujú jej samosprávnu a delegovanú pôsobnosť. Rozsah samosprávnych pôsobností, do 

ktorých sú zaradené záležitosti bezprostredne sa týkajúce života obce a jej obyvateľov, je tým, 

čo z obce vytvára obec ako samostatnú jednotku v systéme verejnej správy a nie iba jeden zo 

štátnych útvarov (Sotolář, 2011).  

 Ustanovenie § 10 ods. 1 zákona o obecnom zriadení a čl. 69 ods. 1 Ústavy Slovenskej 

republiky určujú, aký orgán je považovaný za orgán obce, t. j. nositeľom kompetencií 

priznaných zákonom o obecnom zriadení a ďalšími osobitnými právnymi predpismi za 

účelom výkonu samosprávnych pôsobností. Právne postavenie týchto orgánov obce v zásade 

upravuje už ústavný právny rámec, ale ich pôsobnosť precizuje zákon obecnom zriadení, 

ktorý súčasne determinuje ich vzájomné vzťahy, spoločné črty a určuje limity ich 

originálnych kompetencií.  

 Na základe vzájomných vzťahov medzi orgánmi obce a rozdelenia kompetencií medzi 

orgány obce, vidíme, že aj na úrovni komunálnej samosprávy sa striktne prejavuje deľba moci 

tak, ako sa premieta do rozdelenia moci medzi zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc, s tým 

rozdielom, že na komunálnej úrovni chýba jedna z týchto zložiek (súdna moc). Deľba moci, 

ako je reflektovaná rozdelením pôsobností medzi najvyššie ústavné orgány, je reflektované  

priznanými obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce zákonom o obecnom zriadení. Ústava 

Slovenskej republiky neupravuje vzájomné vzťahy medzi orgánmi obce a neprecizuje ich 

jednotlivé kompetencie. To ponecháva na zákonnú právnu úpravu.  

 Rozdelenie moci medzi orgánmi komunálnej samosprávy má svoje odôvodnenie a je 

na mieste tvrdiť, že rovnakú podstatu deľby moci nachádzame aj na ústavnej úrovni, čo je 

prejavom snahy o zachovanie jedného zo základných princípov právneho štátu, t. j. princípu 

deľby moci. Hoci ide o komunálnu úroveň, nie o celoštátnu úroveň výkonu verejnej moci, aj 

na komunálnej úrovni je nevyhnutné zabrániť samovôli, predchádzať zneužívaniu moci 

prostredníctvom jej centralizovania jednému z orgánov komunálnej samosprávy. Opačným 
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prístupom by nastávala rovnako negatívna situácia, ako by mohla nastať na celoštátnej úrovni, 

a jej prejavom je nastolenie partokracie a iných nevhodne a účelovo vytváraných štruktúr, 

ovplyvňujúcich politické diania a spôsob vykonávania verejnej moci.  

 Vzájomný vzťah medzi orgánmi obce sa vyznačuje fundamentálnymi princípmi, ktoré 

tvoria základ jeho výstavby a reflektujú princíp deľby moci, ku ktorej dochádza na 

komunálnej úrovni. Kompetencie obecného zastupiteľstva ako kolektívneho zastupiteľského 

zboru sú vymedzené pozitívne, kým kompetencie starostu obce sú vymedzené negatívne vo 

vzťahu ku kompetenciám obecného zastupiteľstva. Kompetencie obecného zastupiteľstva sú 

normované exemplifikatívnym výpočtom a smerované primárne na samosprávnu pôsobnosť 

v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, kompetencie starostu obce sú 

normované alternatívne voči kompetenciám obecného zastupiteľstva (Tekeli, 2016). 

„Zákonodarca zvolil rozdielny spôsob vymedzenia kompetencie orgánov obce, keď 

kompetenciu obecného zastupiteľstva vymedzil pozitívne, tzn. výpočtom okruhu spoločenských 

vzťahov, zatiaľ čo pri kompetencii starostu obce sa vybral cestou. negatívneho vymedzenia, 

použitím formulácie „rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo 

štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu“. O kompetencii obecného zastupiteľstva 

môžeme ďalej povedať, že je upravená demonštratívne, keďže pred výpočtom okruhu 

spoločenských je použité slovné spojenie „najmä“ je mu vyhradené, čo znamená, že určenie 

vecí, o ktorých je obecné zastupiteľstvo oprávnené rozhodnúť nie je uzavreté“ (Rybka, Rak, 

2020, s. 33-34).  

 Platí, že obecnému zastupiteľstvu je zverené rozhodovanie o základných otázkach 

života obce. Kým vzťah kompetencií starostu obce je vo vzťahu ku kompetenciám obecného 

zastupiteľstva daný alternatívne, vzťah obecného zastupiteľstva nie je normovaný 

alternatívne, pretože žiadna z právomoci priznaná obecnému zastupiteľstvu nemôže byť 

zverená súčasne aj starostovi obce. Súčasne platí, že právomoc vyhradená zákonom starostovi 

obce nemôže byť delegovaná na obecné zastupiteľstvo (Tekeli, Hoffmann, 2014). Vzájomné 

kompetenčné vzťahy medzi orgánmi obce majú jasne nastavené pravidlá, aby bol zachovaný 

princíp deľby moci na komunálnej úrovni, aby bola komunálna politika vytváraná 

a uskutočňovaná v súlade s princípmi demokracie.   

 

Záver  

Komunálna samospráva a jej právne postavenie v demokratickom právnom štáte 

reflektuje participáciu obyvateľstva na správe vecí verejných, ktoré sa ich bytostne dotýkajú. 

Plnenie úloh na komunálnej úrovni a zabezpečovanie tak úzko teritoriálnych špecifikovaných 

potrieb si vyžaduje viac ako celoštátne či regionálne cielené záujmy. Teritoriálna špecifickosť 

komunálnej samosprávy úzko spojená s jej personálnym substrátom sú prejavom určitej 

hierarchie zomknutej spoločnými záujmami, cieľmi a dosahovaním vlastného spoločného 

dobra, v ktorom sa presadzuje verejný záujem. Verejným záujmom je rešpektovaný spoločný 

záujem jednotky územnej samosprávy a nie záujem jednotlivca, prípadne skupín jednotlivcov. 

Predmetné verejné záujmy by mali byť presadzované najmä volenými reprezentantmi na 

komunálnej úrovni, teda orgánmi obce. Orgány obce ako orgány spôsobilé výkonu 

samosprávy vystupujú ako verejní činitelia sú tými, od ktorých sa očakávajú vyššie stanovené 

úlohy a od ktorých sa očakáva presadzovanie verejného záujmu.  
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Tento článok je súčasťou projektu VEGA 1/0290/20 – Sociálna spravodlivosť a 

starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike. 
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APLIKÁCIA DOHOVORU OSN O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM 

POSTIHNUTÍM ORGÁNMI VEREJNEJ SPRÁVY – TEÓRIA VERZUS PRAX 

APPLICATION OF THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH 

DISABILITIES BY PUBLIC ADMINISTRATION BODIES - THEORY VERSUS 

PRACTICE 

 

Mária SZEGFÜOVÁ 

 

 Ústav sociálnych disciplín, Sociálna práca, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 

sv. Alžbety Bratislava 

 

Abstract  

 

In 2010, the Slovak Republic ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 

the aim of which is to guarantee the rights of persons with disabilities and to improve their quality of 

life. The Convention guarantees the right to independent living, equality and non-discrimination.  

Nevertheless, these people do not have the conditions created for integration into society. 

Administrative authorities often issue negative decisions, and these people have no choice but to go to 

the administrative court, however this takes several years. Consequently, even after winning litigation, 

the administrative authorities do not respect the judgments of the Supreme Court, which leads to an 

endless process and these persons have to wait several years for basic contributions. 

 

Key words: disability, fundamental human rights, integration, UN Convention, public administration 

Úvod  

 Prirodzenou túžbou každej ľudskej bytosti je byť zdravý a žiť plnohodnotný život. 

Súčasťou spoločnosti sú však aj osoby so zdravotným postihnutím, a vzhľadom na právne 

predpisy, tieto osoby majú mať garantované všetky práva na rovnakom základe s ostatnými. 

Zdravotné postihnutie predstavuje zmenu zdravotného stavu, ktoré trvá dlhodobo a človeka 

značne znevýhodňuje oproti iným ľuďom. Nezávislý spôsob života a integrácia do 

spoločnosti sú garantované okrem rôznymi medzinárodnými a vnútroštátnymi dokumentmi aj 

Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 2006 (ďalej len Dohovor).  

 Tento Dohovor je prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom v oblasti 

ľudských práv, ktorého zmluvnou stranou je aj Slovenská republika. Dohovor má povahu 

medzinárodnej zmluvy, ktorá v zmysle čl. 7 ods. 5) Ústavy SR  č. 460/1992 Zb. má prednosť 

pred zákonmi.  

Ratifikáciou Dohovoru v roku 2010 aj Slovenská republika sa zaväzovala schváliť 

zákony a ďalšie opatrenia na zlepšenie práv zdravotne postihnutých osôb v súlade 

s Dohovorom, a odstrániť všetky legislatívne akty, ktoré tieto osoby diskriminujú. Garantuje 

právo na nezávislý život, začlenenie sa do spoločnosti, prístupnosť, rovnosť, nediskrimináciu 

a ďalšie práva. 
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Podľa článku 1. Dohovoru „Cieľom dohovoru je presadzovať, chrániť a zabezpečovať 

plné a rovnaké využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so 

zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.”   

Právne predpisy, vrátane Dohovoru síce garantujú právo na nezávislý život a 

nediskrimináciu, v praxi však stále pretrvávajú obrovské prekážky pri integrácii do 

spoločnosti, nakoľko tieto osoby často nedostanú potrebnú pomoc zo strany štátu, čím je 

značne ohrozená, až nemožná ich integrácia, o diskrimináciu a nadmernú byrokraciu už ani 

nehovoriac.   

Na preskúmanie danej problematiky inšpirovali autorku vlastné negatívne osobné 

skúsenosti, nakoľko ako osoba s telesným postihnutím, odkázaná na vozík,  roky bojuje za 

priznanie základných  

kompenzačných príspevkov, ktoré by jej garantovali právo na nezávislý život a právo na 

integráciu.  

 Taktiež poukazujeme na obrovskú byrokraciu a na skutočnosť, že napriek mnohým 

právnym úpravám v prospech ťažko zdravotne postihnutých osôb, tieto osoby často roky 

ostanú bez pomoci, pričom sú porušené ich základné ľudské práva a slobody, ako aj právo na 

rovnaké zaobchádzanie.  

1 Význam Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím   

 Dohovor má napomáhať odstraňovať prekážky, ktorým čelia osoby so 

zdravotným postihnutím a pomáha presadiť uplatňovanie všeobecných ľudských práv. Bol 

vytvorený za účelom, aby odstránil diskrimináciu osôb so zdravotným postihnutím v rôznych 

oblastiach, ako napríklad na pracovnom trhu, v školách, pri využívaní verejne prístupných 

službách a v ostatných oblastiach. Cieľom Dohovoru bolo to, aby neboli ďalej ignorované 

potreby týchto osôb a aby svoje práva mohli uplatňovať rovnako na základe s ostatnými.  

Dohovor je významný v chápaní práv osôb so zdravotným postihnutím, ktoré stáli 

dlhú dobu na okraji záujmu praktickej i teoretickej právnickej verejnosti a nadväzuje na 

množstvo starších medzinárodných dokumentov.  

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím sa zakladá na zásadách: 

rešpektovanie prirodzenej dôstojnosti, osobnej nezávislosti, slobody voľby a samostatnosti, 

nediskriminácia, plné a účinné zapojenie sa a začlenenie do spoločnosti, rešpektovanie 

odlišnosti a prijímanie osôb so zdravotným postihnutím ako súčasti ľudskej rozmanitosti a 

prirodzenosti, rovnosť príležitostí, prístupnosť.  

Osobitnú pozornosť venujeme nasledujúcim článkom Dohovoru: 

Rovnosť a nediskriminácia 

Článkom 5 Dohovoru zmluvné strany uznávajú, že všetky osoby sú si rovné pred 

zákonom a majú právo na rovnakú ochranu a na rovnaký úžitok zo zákona bez akejkoľvek 

diskriminácie. Zakazujú akúkoľvek diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia 

a zaručujú osobám so zdravotným postihnutím rovnakú právnu ochranu pred diskrimináciou 

z akýchkoľvek dôvodov.   

Prístupnosť 

Cieľom článku 9 Dohovoru je umožniť osobám so zdravotným postihnutím, aby mohli 

žiť nezávislým spôsobom života a plne sa podieľať na všetkých aspektoch života. Zmluvné 
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strany prijmú opatrenia, ktoré zabezpečujú osobám so zdravotným postihnutím na rovnakom 

základe s ostatnými prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii, 

ako aj ďalším prostriedkom a službám dostupným verejnosti. Tieto opatrenia majú 

odstraňovať prekážky a bariéry ktoré bránia prístupnosti.  

Nezávislý život a začlenenie do spoločnosti 

Článok 19 Dohovoru upravuje nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti, 

právo všetkých osôb so zdravotným postihnutím žiť v spoločenstve s rovnakými možnosťami 

voľby na rovnoprávnom základe s ostatnými. Garantuje plné začlenenie a zapojenie do 

spoločnosti, možnosť zvoliť si miesto pobytu, mať prístup k celému spektru podporných 

služieb, ktoré sú nevyhnutné pre nezávislý život v spoločnosti a pre začlenenie sa do nej, 

vrátane osobnej asistencie. 

Osobná mobilita 

V článku 20 Dohovoru je osobná mobilita zaručená, takým spôsobom a v takom čase, 

ako si zvolia sami ťažko zdravotne postihnuté osoby, upravuje prístup ku kvalitným 

pomôckam na mobilitu, k zariadeniam, k podporným technológiám a k rôznym formám živej 

asistencie a k sprostredkovateľom, a to aj zabezpečením ich finančnej dostupnosti. 

Článok 24 Dohovoru zaručuje právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie, 

bez diskriminácie na základe rovnosti príležitostí, plný rozvoj ľudského potenciálu, rozvoj 

osobnosti.   

Slovenská republika sa zaviazala k zákazu akejkoľvek diskriminácie na základe 

zdravotného postihnutia. Diskriminácia na základe zdravotného postihnutia podľa článku 2 

Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím znamená „každé robenie 

rozdielov, vylúčenie alebo obmedzenie na základe zdravotného postihnutia, ktorých cieľom 

alebo účinkom je narušiť alebo znemožniť uznávanie, využívanie alebo uplatňovanie všetkých 

ľudských práv a základných slobôd v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej 

alebo inej oblasti na rovnakom základe s ostatnými, zahŕňa všetky formy diskriminácie 

vrátane odmietnutia primeraných úprav.“  Primeranými úpravami podľa Dohovoru sú 

nevyhnutné a adekvátne zmeny a prispôsobenie, ktoré nepredstavujú nadmerné zaťaženie 

a ktoré sa robia, ak si to vyžaduje konkrétny prípad, s cieľom zabezpečiť osobám so 

zdravotným postihnutím využívanie alebo uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných 

slobôd na rovnakom základe s ostatnými.  

Za takéto úpravy možno považovať napríklad aj úpravy v domácom prostredí, alebo v 

širšom prostredí, v ktorom osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa pohybuje. Znamená 

vlastne odstránenie všetkých prekážok, a bariér. 

1.1 Úloha štátu v oblasti sociálnej politiky       

 Z  vyššie   uvedeného   vyplýva,   že   úlohou   štátu vo  vzťahu  k   osobám  so   

zdravotným postihnutím je nikoho  nediskriminovať na základe zdravotného postihnutia a  

umožniť im využívať všetky ľudské práva a základné slobody na rovnakom základe 

s ostatnými, pričom ak tieto osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia potrebujú 

primerané úpravy, teda nevyhnutné prispôsobenia, tieto úpravy im treba priznať na rovnakom 

základe s ostatnými.  
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 Štát má za úlohu s pomocou legislatívy zlepšovať podmienky zdravotne ťažko 

postihnutých ľudí a poskytnúť im všetky prostriedky na to, aby mohli žiť slobodne a 

nezávisle.  

Podľa Gejdošovej (2012) sociálne zabezpečenie je základným nástrojom politiky 

v oblasti zabezpečenia občanov pre prípad životných udalostí, ktorých následky nedokážu 

prekonať vlastnými silami, a teda môžu si uplatniť nárok na pomoc zo strany štátu. Od 

sociálnej politiky v modernej spoločnosti sa právom očakáva, že poskytne podmienky 

a motiváciu pre rozvoj každého jedinca a tým aj pre prosperitu celej spoločnosti. 

Cieľom   sociálnej   politiky   vo   vzťahu   k   občanom so zdravotným postihnutím je 

odstrániť obmedzenia a znevýhodnenia, s ktorými sa tieto osoby stretávajú každý deň, štát 

prostredníctvom sociálnej politiky má vytvoriť základné podmienky pre nezávislý život 

občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a pomáhať im v integrácii do spoločenského 

života.  

 Sociálna politika je súbor nástrojov a opatrení určitého sociálneho systému, ktoré 

smerujú k zachovaniu dôstojného života človeka so zdravotným postihnutím s kladením 

dôrazu na vlastnú iniciatívu a zabezpečenie základných životných podmienok. Osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím nedokážu sami riešiť problémy, ich integrácia do 

spoločnosti je výrazne závislá od toho, či majú odstránené bariéry v prostredí kde žijú, a ak sú 

odkázaní na pomoc druhých, ich mobilita výrazne závisí aj od toho, či majú priznanú osobnú 

asistenciu.  

Ak vychádzame zo základných bariér, ktorým osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím čelia, na tomto mieste treba v prvom rade myslieť na prekážky v domácom 

prostredí, kde tieto osoby žijú. Preto ako najdôležitejšie považujeme odstránenie týchto 

prekážok, aby bol zabezpečený voľný pohyb týchto osôb v domácom prostredí a až následne 

prichádza do úvahy riešenie ostatných prekážok, ako prístup k verejným budovám, školám, 

alebo k ostatným inštitúciám. V tomto smere považujeme za potrebné poukázať na 

skutočnosť, že práve úrady práce hrajú významnú rolu v tom, či takéto úpravy budú môcť 

tieto osoby realizovať.  

Zdravotne postihnuté osoby majú mať rovnaké príležitosti a prístup, ako aj právo na 

samostatné rozhodovanie o svojich životoch  Pri zavedení a aplikovaní opatrení sa musíme 

snažiť o  to, aby potreby zdravotne postihnutých boli plne zohľadnené. Samostatnosť v sebe 

zahŕňa osobnú mobilitu, slobodné využitie času, voľné užívanie nehnuteľností a slobodné 

rozhodovanie. V záujme sebaúcty a ľudskej dôstojnosti pri poskytovaní príspevkov je 

potrebné zohľadniť pravidlo, aby postihnutý človek si mohol sám zvoliť cestu k dosiahnutiu 

svojich životných cieľov. Príspevky nemôžu obmedziť postihnutých ľudí v tom, čo sú schopní 

dosiahnuť aj sami. (Földes, 2010). 

Štát má v sociálnej politike nezastupiteľné miesto, štát sociálnu politiku vykonáva 

prostredníctvom rozličných subjektov, ktoré za jej výkon nesú aj zodpovednosť.     
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1.2  Úlohy  orgánov  verejnej  správy  v oblasti integrácie  osôb  so  zdravotným 

postihnutím do spoločnosti 

Verejná správa je širší pojem a zahŕňa do seba okrem ústredných orgánov aj orgány 

štátnej správy a samosprávy.  

Dosah Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím vo vzťahu k jednotlivým 

orgánom štátnej správy je široký. Na vytváraní lepších podmienok na integráciu osôb so 

zdravotným postihnutím sa podieľajú rôzne inštitúcie, ministerstvá a orgány štátnej správy 

ako aj samosprávy. V tomto príspevku svoju pozornosť prioritne zameriavame na úlohy 

úradov práce v oblasti sociálnej pomoci.  

1.2.1 Úrady práce sociálnych vecí a rodiny  

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny sú orgánmi štátnej správy, aj prostredníctvom 

nich plní štát svoju sociálnu politiku. Hrajú významnú rolu pri integrácii ľudí so zdravotným 

postihnutím do spoločnosti a značne sa podieľajú na vytváraní priaznivých životných 

podmienok, jednak z pohľadu zákona o službách zamestnanosti alebo v oblasti sociálnych 

vecí a to s pomocou priznania kompenzačných príspevkov.  

V oblasti zamestnanosti úrady práce majú za úlohy pomáhať pri uplatňovaní sa na trhu 

práce. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny realizuje opatrenia na podporu 

zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu 

práce s pomocou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.  

Úrad práce uchádzačovi o zamestnanie so zdravotným postihnutím pomáha pri 

hľadaní vhodného zamestnania, poskytuje informačné a poradenské služby, odborné 

poradenské služby, vzdelávanie a prípravu pre trh práce, poskytuje príspevky na podporu 

zamestnávania uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím, príspevok na činnosť 

pracovného asistenta atď.  

Podľa § 13 ods. 2) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti do pôsobnosti 

úradu pri integrácii občanov so zdravotným postihnutím patrí aj: viesť osobitnú evidenciu 

uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, priznať postavenie 

chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, zverejňovať zoznam chránených dielní, 

kontrolovať dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným 

postihnutím a ďalšie. 

Na Slovensku je zamestnaných veľmi málo osôb so zdravotným postihnutím. To 

naznačuje neschopnosť štátu poskytnúť týmto osobám dostatočnú motiváciu a pomoc pri 

hľadaní zamestnania, pričom chýba aj dostatočná motivácia pre zamestnávateľov. (Križan in 

Barancová, Dilongová 2014). 

V poslednej dobe sa prevažuje prístup, nepodporovať iba zamestnávanie týchto ľudí v 

chránených dielňach, ale ako každá osoba, aj tieto osoby majú mať právo na zamestnanie na 

otvorenom trhu práce. 

V oblasti sociálnych vecí: Jedným z nástrojov štátu v oblasti sociálnej politiky a sociálnej 

starostlivosti je aj poskytovanie kompenzačných príspevkov ťažko zdravotne postihnutím 

osobám.  
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„Podpora na prekonanie znevýhodnenia, ktoré osobe so zdravotným postihnutím bráni 

v orientácii, pohybe a prístupe k informáciám sa v Slovenskej republike realizuje aj formou 

kompenzácie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia.“ (Fedorová, 2019, s. 38).   

Podľa § 1 ods. 2) zákona č. 447/2008 Z.z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia účelom zákona je „podpora sociálneho začlenenia fyzickej 

osoby do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní ľudskej dôstojnosti.“ Zákon pomáha 

kompenzovať sociálny dôsledok  ťažkého zdravotného postihnutia poskytovaním peňažných 

príspevkov na kompenzáciu. V zmysle tohto zákona sociálny dôsledok ťažkého zdravotného 

postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba v porovnaní s osobou bez zdravotného 

postihnutia rovnakého veku,  pohlavia a  za rovnakých  podmienok, ktoré nie je schopná 

prekonať sama. Samotný zákon v § 4 ustanovuje, že práva sa zaručujú rovnako každému 

v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania (antidiskriminačný zákon).  Diskriminácia 

znamená aj nerovnaké zaobchádzanie s ľuďmi zo strany štátu, či iných ľudí. Diskriminovať 

môže teda aj úradník, ak svojou činnosťou alebo nečinnosťou znevýhodňuje určitú osobu, 

alebo skupinu ľudí.  

„V Slovenskej republike sa podpora samostatnosti a nezávislosti fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím realizuje najmä poskytovaním peňažného príspevku na 

osobnú asistenciu podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia a poskytovaním sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych 

službách.“ (Fedorová, 2019, s. 49). 

 Zákon upravuje rôzne možnosti kompenzovať sociálne dôsledky či už poskytnutím 

peňažných príspevkov na úpravu rodinného domu, bytu, garáže alebo aj príspevkom na kúpu 

alebo úpravu osobného motorového vozidla, pomôcok, príspevkom na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov, alebo poskytnutím peňažného príspevku na osobnú asistenciu – ak sa 

jedná o aktívnu osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, na podporu sociálneho začlenenia 

a podporu jej nezávislosti s možnosťou vykonávania pracovných, vzdelávacích, 

voľnočasových a iných aktivít, prípadne poskytnutím príspevku na opatrovanie s cieľom 

zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. 

Článok 19 Dohovoru – podpora samostatnosti a nezávislosti sa realizuje aj 

prostredníctvom tohto zákona, pričom jedným  a z najdôležitejším nástrojom na zabezpečenie 

nezávislosti je peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Osobnou asistenciou sa vytvárajú 

podmienky, aby aj ľudia so zdravotným postihnutím mohli rovnocenne využívať všetky 

ľudské práva a základné slobody v súlade s ich prirodzenými potrebami. Jej účelom je nielen 

aktivizácia a podpora sociálnej inklúzie, ale aj podpora nezávislosti a rozhodovania 

o vlastnom živote vo všetkých oblastiach, ako je rodina, práca, vzdelávanie, kultúra, šport, 

politický a občiansky život.    

Článok 20 Dohovoru -osobná mobilita sa realizuje najmä poskytnutím 

kompenzačných príspevkov ako je príspevok na osobnú asistenciu, príspevok na prepravu, 

príspevok na kúpu a opravu pomôcky, na kúpu a opravu osobného motorového vozidla, 

príspevok na úpravu bytu, rodinného domu, na úpravu garáže a ďalšími príspevkami.  

Sme tohto názoru, že kým osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemá vytvorené 

ani tieto  podmienky na prekonanie základných prekážok, za účelom viesť nezávislý život, 
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nemožno hovoriť zo strany štátu o podpore nezávislosti a o dodržiavaní základných ľudských 

práv na dôstojný život.  

1.2.2 Úloha samosprávy  

Pri integrácii osôb so zdravotným postihnutím je rovnako významná a dôležitá aj 

úloha samosprávy. Obec je najbližšie k občanovi, preto najlepšie vie aj pochopiť a posúdiť 

potreby svojich obyvateľov a nájsť potrebné riešenia, či už poskytovaním základného 

sociálneho poradenstva, alebo hľadaním najlepšieho riešenia pre osobu so zdravotným 

postihnutím. 

V oblasti zabezpečenia sociálnych služieb: Oblasť sociálnych služieb v rámci fiškálnej 

decentralizácie bola prenesená zo štátu na územnú samosprávu: na obce a vyššie územné 

celky. Poskytovanie sociálnych služieb je upravené zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách.   

Samosprávne orgány sú povinné pravidelne plánovať rozvoj sociálnych služieb na 

svojom území. Za hlavné nástroje v tejto oblasti legislatíva označila komunitné plánovanie a 

komunitný rozvoj. Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečujú 

dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, pričom 

je jej garantované právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom č. 

448/2008 Z. z.  

V oblasti sociálnych služieb štát podporuje sociálne začlenenie občanov a 

uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Účelom je najmä 

prevencia, riešenie a zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca, rodiny, komunity, 

zachovanie a obnova schopnosti jednotlivca viesť samostatný život, podpora začleňovania 

jednotlivca do spoločnosti, prevencia sociálneho vylúčenia a riešenie krízovej situácie 

jednotlivca a rodiny.  

„Sociálne služby sú súčasťou verejných politík, v ktorých sa jednoznačne presadzuje 

ľudsko-právny rozmer a orientácia na potreby a preferencie ich prijímateľov. Občania v 

dôsledku ich 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: 

Dohovor OSN o právach dieťaťa, Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, 

Dohovor o odstránení diskriminácie žien, Európska sociálna charta, Charta základných práv 

EÚ, Európska charta rodinne opatrujúcich osôb a ďalšie.” (Národné priority rozvoja 

sociálnych služieb, 2014). 

Dôležitou súčasťou rozvoja sociálnych služieb je aj deinštitucionalizácia. Jej zámerom 

je vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov 

odkázaných na pomoc spoločnosti v ich prirodzenom sociálnom prostredí. Vstupom do EÚ 

Slovenská republika sa zaviazala dodržiavať ľudsko-právne medzinárodné dokumenty, kam 

patrí aj napĺňanie individuálnych potrieb všetkých občanov.  

Podľa čl. 19 Dohovoru „Zmluvné strany uznávajú rovnaké právo všetkých osôb so 

zdravotným postihnutím žiť v spoločenstve s rovnakými možnosťami, voľbami ako majú 

ostatní a prijmú účinné a primerané opatrenia, ktoré umožnia plné užívanie tohto práva 
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osobami so zdravotným postihnutím a ich plné začlenenie a zapojenie do spoločnosti, a 

zabezpečia aby osoby so zdravotným postihnutím mali možnosť zvoliť si miesto pobytu, ako aj 

to, kde a s kým budú žiť, na rovnakom základe s ostatnými, a aby neboli nútení žiť v určitom 

konkrétnom prostredí“ 

Podľa § 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytovateľ je povinný 

prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnych služieb, aktivizovať prijímateľa 

podľa jeho schopností a možností. Poskytovanie sociálnych služieb má prebiehať na základe 

individuálneho rozvojového plánu s preferenciou prirodzeného domáceho prostredia.   

Zákon o sociálnych službách v § 6 ods. 2 písm. a) uvádza že „fyzická osoba má právo 

na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojim rozsahom, formou a spôsobom poskytovania 

umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, 

aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej 

začlenenie do spoločnosti.” 

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, účelom sociálnych služieb je snažiť sa dosiahnuť čo 

najväčšiu deinštitucionalizáciu a akceptovať ľudské práva každej osoby na voľné 

rozhodovanie o tom, kde a s kým chce žiť. Zámerom deinštitucionalizácie je vytvorenie 

podmienok žiť v prirodzenom sociálnom prostredí.  Každá ľudská bytosť má právo na 

dôstojný a nezávislý život.   

1.3 Orgány ochrany práva v oblasti zdravotného postihnutia 

 Každý, kto sa domnieva, že pri konaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli 

porušené jeho základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi 

demokratického a právneho štátu, sa môže obrátiť aj na verejného ochrancu práv. Je to 

nezávislý orgán, ktorý v rozsahu ustanoveným zákonom chráni práva a slobody fyzických 

osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej 

moci.  

 V roku 2016 bol zriadený aj úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. 

Pôsobnosť komisára spočíva v odstraňovaní porušovania práv osôb so zdravotným 

postihnutím a v dohliadaní nad dodržiavaním jednotlivých článkov Dohovoru o právach osôb 

do zdravotným postihnutím.  

 Vyjadrenia alebo odporúčania týchto inštitúcií nie sú právne vymáhateľné a priamo 

uplatniteľné, preto ich účinnosť je otázna.  

 Na ochranu svojich subjektívnych práv za účelom preskúmania rozhodnutí orgánov 

verejnej správy, môžu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podať žalobu na správny súd. 

Súdne konania však trvajú roky, a podľa našich skúseností ani po vyhratých súdnych sporoch 

nedochádza k spravodlivému konaniu a k náprave stavu. 

2. Kvalita života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku   

Kvalita života občanov so zdravotným postihnutím výrazne závisí od toho, aké 

podmienky majú vytvárané. Do komplexu, ktorý umožňuje plnohodnotnú účasť ľudí so 

zdravotným postihnutím na harmonickom a udržateľnom rozvoji spoločnosti, patrí okrem 

vyššie spomenutých aj dostupnosť prístupných zdravotníckych služieb.  
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Článok 25 Dohovoru upravuje právo na dosiahnutie najlepšieho možného zdravia bez 

diskriminácie na základe zdravotného postihnutia.  

Vzťah spoločnosti k osobám so zdravotným postihnutím musí vychádzať zo súdržnej 

rodinnej politiky, za aktívnej účasti samosprávy, občianskych združení, ako aj ostatných 

inštitúcií. 

Slovenská republika v zmysle Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím 

má prijímať príslušné legislatívne, správne a iné opatrenia, tak aby práva zdravotne 

postihnutých osôb, deklarované touto medzinárodnou zmluvou, ktorá má prednosť pred 

ústavou, zákonmi a inými právnymi predpismi Slovenskej republiky, boli v plnej miere 

aplikované v praxi, aby bola eliminovaná akákoľvek diskriminácia osôb so zdravotným 

postihnutím, aby tieto osoby boli zapojené do občianskej spoločnosti komplexne, a aby mali 

možnosť viesť nezávislý spôsob života.  

Z analýzy posudzovania implementácie Dohovoru v praxi v rámci Slovenskej 

republiky vyplýva, že jeho transpozícia v slovenských právnych predpisoch nedosahuje takú 

úroveň, aká by bola potrebná pre sociálne a ekonomické začlenenie týchto osôb do 

spoločnosti, pričom aj vymožiteľnosť práva je na nízkej úrovni, napríklad aj z dôvodu 

nedostatočnej informovanosti verejných inštitúcií a organizácií a ich predstaviteľov 

o prednosti Dohovoru pred právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktorí ho pri vybavovaní 

bežnej úradníckej agendy vôbec nezohľadňujú v praxi. (Neuschl, 2016). 

 Plne sa stotožňujeme s týmto názorom, nakoľko aj osobné skúsenosti autorky svedčia 

o tom, že Slovenská republika sa vôbec neriadi Dohovorom, v tejto oblasti nie je žiadna 

ochota o zmenu a síce Dohovor, ktorý podľa čl. 7 ods. 5) Ústavy SR č. 460/1992 Zb. má 

prednosť pred zákonmi garantuje práva osôb so zdravotným postihnutím, tie sú potláčané, nie 

je im garantované právo na nezávislý život a právo na integráciu, pričom často tieto osoby sú 

diskriminované práve úradmi, ktoré by im mali pomáhať v ich integrácii. 

„Jedným zo základných meradiel vyspelosti spoločnosti je plnohodnotná participácia 

znevýhodnených skupín občanov, vrátane občanov so zdravotným postihnutím na 

ekonomickom a sociálnom živote.  Poslaním štátu je vytvárať pre túto skupinu 

znevýhodnených ľudí podmienky pre zlepšenie kvality ich života zachovajúc ich ľudskú 

dôstojnosť.“ (Dilongová in Barancová, Dilongová, 2014). 

 Aby sa osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, najmä s telesným postihnutím mohli 

plne začleniť do spoločnosti a žiť nezávislý život, nevyhnutne potrebujú pomoc druhej osoby. 

Filozofia nezávislého života vychádza z predpokladu, že k základným potrebám 

človeka patrí túžba po samostatnom a zmysluplnom živote. Aj zdravotne postihnuté osoby 

chcú žiť nezávisle, chcú rozhodovať o vlastnom osude a jeho napĺňaní, prevziať za seba a za 

svoje rozhodnutia zodpovednosť. (Madunová, Duračinská, 2015). 

Ako z vyššie uvedených skutočností vyplýva, sú dané zákonné podmienky, ktoré 

garantujú práva ťažko zdravotne postihnutých ľudí na integráciu do spoločnosti na rovnakom 

základe s ostatnými. Či je to tak aj v skutočnosti rozvíjame v nasledujúcej kapitole. 
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3 (Ne)aplikácia Dohovoru v praxi cez vlastné skúsenosti autorky a prostredníctvom 

výskumu 

 Dohovor garantuje plné začlenenie ťažko zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti. 

Funguje to však aj v praxi?  

Autorku na preskúmavanie danej témy inšpirovali hlavne vlastné skúsenosti, nakoľko 

ako osoba odkázaná na vozík dodnes má veľké problémy pri uplatnení práva, ako osoby so 

zdravotným postihnutím. V krátkosti poukazujeme na hlavné problémy, ktoré autorku 

inšpirovali na preskúmanie danej problematiky: 

Napriek tomu, že pred 12 rokmi stratila schopnosť samostatnej chôdze a jej zdravotný 

stav sa postupne zhoršoval až tak, že už 9 rokov je odkázaná na vozík, po 4 mesiacoch od 

priznania všetkých žiadaných príspevkov, jej boli odňaté úplne všetky kompenzačné 

príspevky. Z dôvodu nezákonnosti 8 rokov nedostala ani jednu hodinu na osobnú asistenciu, 

aj keď bola vo vozíku. Následne jej bola priznaná osobná asistencia iba v roku 2018, ale iba 

vo výrazne zníženom rozsahu (1351 hodín ročne) čo vzhľadom na jej postihnutie, na jej 

aktivity a veľkej snahe žiť nezávislý život je absolútne nedostatočný. Na bezbariérovú 

kúpeľňu musela čakať desať rokov, a stále nemá odstránené všetky bariéry v byte. Bol jej 

odňatý aj príspevok na zvýšené náklady súvisiaci s hygienou, aj keď na príspevok spĺňa až 6 

dôvodov. Podľa úradu práce nemá právo na príspevok na auto, aj keď auto, ktoré vlastní má 

už viac ako desať rokov, pričom podľa zákona na ďalší príspevok je nárok po uplynutí 7 

rokov. Stále nemá priznané príspevky, ktoré opakovane vyhrala na Najvyššom súde SR, síce 

dodnes celkovo už vyhrala 17 súdnych sporov s úradom a ústredím práce sociálnych vecí 

a rodiny.  

Z dostupných zdrojov - výročných správ ústredia práce sociálnych vecí a rodiny 

vyplýva, že nepriznanie kompenzačných príspevkov riešili osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím odvolaním. Na porovnanie sme zhrnuli počet podaných odvolaní za obdobie 

posledných 5 rokov s nasledujúcim výsledkom: 

 

Tabuľka č. 1: Počet odvolaní proti rozhodnutiam prvostupňových správnych orgánov 

vo veciach kompenzácie za roky 2015-2019 

Rok 

 

Počet odvolaní Počet vypracovaných 

vyjadrení k žalobám 

2015 4751 174 

2016 4944 175 

2017 4460 257 

2018 4111 181 

2019 5046 161 

         Zdroj: / Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Spracovanie: autorka 

            

Z dostupných informácií vyplýva, že príspevky často nie sú priznané osobám, ktoré 

o príspevky žiadajú. Údaje o počtoch vypracovaných vyjadrení k žalobám svedčia 

o skutočnosti, že viaceré osoby následne zamietnutie príspevkov riešili aj súdnou cestou.  

Vlastné skúsenosti autorku inšpirovali aj k uskutočneniu výskumu v danej oblasti. 

Výskumom bolo zistené, že polovica participantov niektoré žiadané príspevky nedostala. 100 
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% participantov sa zhodlo v tom, že sa štát nedostatočne stará o túto zraniteľnú skupinu, a aj 

keď práva majú garantované v  zákone,  prax je úplne iná. Každý z  participantov sa cíti byť 

diskriminovaný, namietali najmä neodbornú komunikáciu na úradoch, diskrimináciu 

a nerovnaké zaobchádzanie. 

Na základe vyššie uvedených skutočností možno dospieť k záveru, že Dohovor 

o právach osôb so zdravotným postihnutím síce bol ratifikovaný pred 10 rokmi, dodnes nebol 

dostatočne uplatnený a aplikovaný v praxi, o čom svedčia aj vyššie uvedené skutočnosti.  

Dohovor garantuje práva ťažko zdravotne postihnutých ľudí, ale štát naďalej toleruje 

porušenie nielen Dohovoru, ale aj porušenie vnútroštátnej legislatívy, čo v prípade autorky 

bolo jednoznačne potvrdené tak súdmi ako aj orgánmi ochrany práva. 

Slovensko sa hlási k moderným krajinám, ale chýbajú základné predpoklady 

k právnemu štátu vo vzťahu k občanom najzraniteľnejšej skupiny.  

V rámci reformy ESO - Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa, hlavným 

cieľom bolo zefektívniť, zlacniť a zmodernizovať výkon štátnej správy pre občana. Jedným 

z očakávaných dopadov bolo odbremenenie občana od zbytočnej administratívnej záťaže. 

Program Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa sa v oblasti služieb poskytovaných 

občanovi mal značne prispieť k zlepšovaniu podmienok občanov v oblasti vybavovania vecí 

verejných.  

Cieľom tejto reformy teda bolo aj zníženie nadmernej byrokracie. Orgány verejnej správy 

majú slúžiť občanom, a k zvýšeniu efektivity jednoznačne patrí aj poskytnúť rýchle, pohodlné 

a lacnejšie služby občanom.  

 Administrácia v sociálnej práci býva nezriedka stavané do protikladu s priamou 

kontaktnou sociálnou prácou s klientom. Medzi extrémy v súvislosti  s administráciou patrí 

byrokratizácia – papiere sú dôležitejšie ako klienti. Administrácia v sociálnej práci by nikdy 

nemala stáť pred prácou so samotným klientom. (Mátel, Schavel, 2013). 

Ak sa jedná o ťažko zdravotne postihnutého občana, tieto pravidlá by mali platiť 

dvojnásobne, teda v žiadnom prípade by štát nemal týchto občanov nadmerne zaťažovať, 

byrokratizovať a pomoc by mala byť čo najrýchlejšia, nakoľko jedná sa o príspevky, bez 

ktorých často tieto osoby nemôžu existovať.  

Uznávame, že nie každá ťažko zdravotne postihnutá osoba je vystavená takej 

nadmernej byrokracii, ale zákon sa vzťahuje na každého rovnako, v zmysle zákona 

o rovnakom zaobchádzaní. Nikoho nemožno diskriminovať z dôvodu zdravotného 

postihnutia, práve naopak, ak chceme napĺňať štandardy určené v rámci Európskej únie 

a chceme patriť k vyspelým krajinám, v žiadnom prípade nemožno pripustiť, aby orgány 

verejnej správy porušovali zákony, nerešpektovali medzinárodné zmluvy a dohovory, lebo 

v takomto prípade by sme nemohli hovoriť o demokratickom a právnom štáte a v takomto 

prípade dochádza k aj k porušeniu dobrej verejnej správy. 

Podľa čl. 1 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. „Slovenská republika je zvrchovaný, 

demokratický a právny štát.“ Podľa čl. 1 ods. 2) Ústavy SR „Slovenská republika uznáva 

a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je 

viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.“  

Miesto etiky v sociálnej práci je nesporné. Jej dôležitosť pre výkon profesie sociálna 

práca je veľmi významná. (Brnula, 2011). Sme toho názoru, že pri rozhodovaní o ne/priznaní 
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príspevkov etické a mravné hodnoty kompetentnej osoby sú veľmi významné. Ak by sociálna 

práca bola vykonávaná v súlade s etickými princípmi, nedošlo by ku korupcii aj v tejto 

oblasti, kde sociálny pracovníci a posudkový lekár rozhodujú o osude a ďalšom smerovaní 

ťažko zdravotne postihnutých ľudí a ich rodiny. Ak je podaná pomoc včas a v dostatočnej 

miere, podľa individuálnej potreby osoby, aby sa mohla plne integrovať do spoločnosti 

a uplatniť si všetky svoje práva na nezávislý život na rovnakom základe s ostatnými a 

v súlade s právnou legislatívou, tieto osoby môžu rozvíjať svoj potenciál a môžu prispieť 

k rozvoju celej spoločnosti.  

Ako priamo z praxi vyplýva, tým, že orgány verejnej správy v rozpore so zákonom 

nepriznajú ani základné zákonné nároky klientom, pričom opakovane dochádza aj 

k nečinnosti a k bezdôvodným prieťahom v konaniach, automaticky narastá aj spisová 

dokumentácia, čo v prípade autorky dosiahlo už enormné množstvo. Na znázornenie situácie 

si dovoľujeme priložiť fotodokumentáciu spisu, ako by to nemala vyzerať v praxi: 

 

Obrázok č. 1: Fotodokumentácia spisovej dokumentácie autorky s úradom a  

ústredím práce sociálnych vecí a rodiny 

 
       Zdroj: / Vlastné zdroje 

 

Cieľom každej ľudskej bytosti je byť zdravý, nie vždy však je to možné. Nikdy 

nevieme, či sa nezmení život okamihom hocikomu z nás. Stačí úplná maličkosť a zo zdravého 

človeka sa môže stať osoba odkázaná na iných. V takýchto životných situáciách je 

povinnosťou štátu prostredníctvom orgánmi verejnej správy poskytnúť všetky dostupné 

prostriedky k tomu, aby sa tieto osoby mohli plne integrovať do spoločnosti, aby mohli 

uplatniť svoje práva na rovnakom základe s ostatnými a mohli žiť nezávislý a slobodný život, 

podľa svojich predstáv. Ak chcú tieto osoby pracovať, študovať, mať rôzne kultúrne, 

spoločenské, občianske, politické či voľnočasové aktivity, treba im podať pomocú ruku a aj 

v zmysle Dohovoru, ako aj na základe vnútroštátnej legislatívy, orgány verejnej správy majú  

im pomáhať v integrácii a na rovnakom základe s ostatnými, priznať im k tomu potrebné 

príspevky alebo poskytnúť im potrebné služby v súlade so zákonom.  

Záver  

Našim cieľom bolo poukázať na značné nedostatky pri aplikácii Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím orgánmi verejnej správy. Vyzdvihli sme hlavné 

úlohy orgánov verejnej správy v súvislosti s naplnením Dohovoru pri integrácii ťažko 

zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti.  
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Prioritne svoju pozornosť sme zamerali na problémy pri poskytovaní kompenzačných 

príspevkov prostredníctvom úradov práce, keďže práve v tom spočíva základná pomoc, ktorá 

ak nie je poskytnutá v potrebnom rozsahu a včas, spôsobí značné prekážky pri integrácii 

týchto ľudí do spoločnosti, o porušení ich základných ľudských práv a slobôd už ani 

nehovoriac. 

 Zdôraznili sme potrebu vykladať vnútroštátnu legislatívu v súlade s Dohovorom 

a nutnosť jeho správnej aplikácie orgánmi verejnej správy.  

Cez negatívne osobné skúsenosti autorky a výskumných zistení sme dospeli k záveru, že 

treba venovať zvýšenú pozornosť osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a začať 

efektívne riešiť problémy v tejto oblasti. Ako prvoradé považujeme zavedenie účinnej 

kontroly pri posudzovaní a pri priznávaní príspevkov, aby pomoc dostali tí ktorí to naozaj 

potrebujú. Je potrebné prihliadnuť na individuálne potreby každej ľudskej bytosti 

a akceptovať ich potreby, nakoľko najlepším expertom na svoje potreby je vždy osoba ktorá 

pomoc potrebuje. Zavedením supervízie do tejto oblasti by sme mohli dosiahnuť väčšiu 

profesionalitu, účinnú podporu pri rozhodovaní, dohľad nad efektívnejším využitím zdrojov 

a adresnosť príspevkov. 

 Pri rozhodovaní o právach osôb so zdravotným postihnutím treba vychádzať 

z Dohovoru, ktorý je právne záväzným dokumentom na uplatnenie práv osôb so zdravotným 

postihnutím. Základom má byť slobodný výber, humanizácia, kvalita a dostupnosť.  

Sme toho názoru, že o dodržiavanie Dohovoru a o práva a potreby ľudí so zdravotným 

postihnutím štát nemá dostatočný záujem, dôkazom toho je aj skutočnosť, že v praxi sa stále 

vyskytujú prípady, ako je prípad autorky, pričom o nápravu stavu zo strany kompetentných 

nie je žiadny záujem. Vymožiteľnosť práva je de facto nulová.  

Právom kladieme otázku, že načo nám je Dohovor, ktorú nikto nemusí rešpektovať? 

Načo sú zákony, keď ich orgány verejnej správy nemusia akceptovať a načo máme 

k dispozícii na nápravu stavu súdy, keď ani rozsudky Najvyššieho súdu SR správne orgány 

nerešpektujú?  

Takýmto prístupom dospejeme k diskriminácii, a vôbec nemôžeme hovoriť o integráciu 

a nezávislosti osôb so zdravotným postihnutím. 

Každá ľudská bytosť si zaslúži úctu a uznanie, každý človek je jedinečný a všetci ľudia 

sú si rovní, bez ohľadu na svoje postavenie či zdravotné postihnutie. Osoby so zdravotným 

postihnutím majú právo na rovnaké príležitosti a prístup ku všetkým spoločenským zdrojom.  

V poslednej dobe prevláda názor, že zdravotné postihnutie nie je problém jednotlivca, ale 

spoločnosti, ktorý vytvára prekážky na integráciu ľudí do spoločnosti. Odstránením bariér či 

už fyzických, psychických alebo informačných aj osoby so zdravotným postihnutím môžu žiť, 

ako plnohodnotní členovia spoločnosti. Spoločnosť následne môže využiť ich potenciál, a štát 

môže byť bohatší a vyspelejší.  
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Abstract  

 

The professional contribution aims to describe the legislation as an activity of the Ministry performed 

for the benefit of the state and its citizens. Most people think of legislation as legislation, but the 

article will try to point out legislation as an activity as such and not just its results. Legislation as an 

activity and legislation as a result of this legislative activity are interconnected. It should be 

mentioned that it is the legislation that must be the first to respond to pandemic measures. 

 

Key words: Legislation, Public administration, Ministry 

Úvod 

V predmetnom príspevku sa pokúsime zadefinovať základné pojmy, ktoré sú pre 

pochopenie danej problematiky kľúčové. Pokúsime sa poukázať na prepojenosť verejnej 

správy a legislatívy, ktorá je vykonávaná prostredníctvom všeobecne záväzných právnych 

predpisov ústredných orgánov štátnej správy. Prvá časť príspevku by sa mala pokúsiť 

obsiahnuť teoretické aspekty danej problematiky s poukázaním na skutočnosť, prečo je nutné 

vnímať legislatívu ako jeden z hlavných faktorov pri boji s ochorením COVID-19. Druhá časť 

má za cieľ poukázať na proces tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov. Štádia 

tvorby legislatívy sa pokúsime rozčleniť na technické a procesné štádium. 

1 Teoretické prepojenie verejnej správy a legislatívy  

 Pod pojmom verejná správa možno rozumieť správu verejných záležitostí, ktorá je 

realizovaná výkonnou mocou v štáte. Pri výkone verejnej správy je charakteristické, že 

predovšetkým ide o výkon verejnej moci. Verejnou mocou nedisponuje len štát, ale aj 

subjekty, ktoré majú neštátny charakter a vykonávajú tak správu verejných záležitostí. 

Subjekty verejnej správy vykonávajú túto správu vo verejnom záujme, majú teda uloženú 

povinnosť, ktorá je im pridelená na základe ich verejnoprávneho postavenia. (ŠKULTÉTY, 

2008) Štruktúru verejnej správy možno rozčleniť na: 

1. štátnu správu; 

a) ústrednú štátnu správu, 

b) miestnu štátnu správu, 

2. samospráva; 

a) územná, 
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b) záujmová, 

3. verejnoprávne korporácie. (TÓTHOVÁ, 1993) 

Môžeme konštatovať, že verejná správa predstavuje dôležitý prvok pri zabezpečovaní 

funkcií štátu. Práve niektoré z týchto funkcií sú vykonávané vo verejnom záujme, a dokonca 

v niektorých prípadoch ide o prejav suverenity štátu, ktorý je garantom zabezpečenia daných 

funkcií, ako príklad možno uviesť obranu štátu, ochranu štátnych hraníc a diplomacia. 

(KLÍMA, 1995) 

 Štátnu správu môžeme chápať ako súčasť verejnej správy v  SR, ktorej ďalšími 

zložkami je samospráva a ostatná verejná správa. Štátnu správu možno rozčleniť na ústrednú, 

miestnu a záujmovú a územnú samosprávu. (VRABKO, 2018) Možno teda konštatovať, že 

štátna správa je zakomponovaná v subsystéme verejnej správy. 

 Neľahkou otázkou pri pojme štátna správa je samotné definovanie tohto slovného 

spojenia, keďže zákonodarca neposkytol legálnu definíciu tohto pojmu. Vzhľadom na dané 

skutočnosti existujú rôzne definície a spôsoby definovania štátnej správy. „Štátnu správu teda 

možno charakterizovať ako jeden zo samostatných druhov organizujúcej činnosti štátu, ktorá 

má výkonný a nariaďovací charakter, uskutočňuje sa v mene štátu a za pomoci jeho 

donucovacej moci, jej ciele, metódy, formy a spôsoby uskutočňovanie reguluje právo, 

v medziach ktorého sa uskutočňuje jej iniciatívny prvok, pričom je determinovaná internými 

normatívnymi aktmi nadriadených orgánov.“ (TÓTHOVÁ, 1993) Štátnu správu možno 

taktiež vymedziť ako organizačnú činnosť, pre ktorú je charakteristická podzákonná, 

nariaďovacia a výkonná povaha. 

Štát vykonáva štátnu správu prostredníctvom svojich subjektov. Subjekty, ktoré 

vykonávajú štátnu správu možno rozdeliť na priamych a nepriamych vykonávateľov štátnej 

správy. Priamy vykonávateľ štátnej správy je subjekt, ktorý patrí do verejnej správy, 

vykonávajúci štátnu správu v mene štátu, na zodpovednosť, v záujme a na účet štátu. 

Priamych vykonávateľov štátnej správy možno rozdeliť na subjekty s pôsobnosťou na území 

SR alebo s pôsobnosťou mimo územia SR. Nepriamymi vykonávateľmi štátnej správy sú 

subjekty odlišné od štátu, ktorým bol zverený prenesený výkon štátnej správy na základe 

ústavného zákona, zákona alebo rozhodnutia. 

  

Priamy vykonávatelia štátnej správy sú:  

 vláda SR, 

 ústredné orgány štátnej správy, 

 orgány štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, 

 miestne orgány, 

 verejné zbory. 

Pre účely príspevku je potrebné sa predovšetkým venovať ústredným orgánom štátnej 

správy, ktorými sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Ministerstvá 

a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa podieľajú na tvorbe štátnej politiky, vykonávajú 

štátnu správu v rozsahu zákonom stanovenej pôsobnosti a plnia mnohé iné úlohy ustanovené 

v právnych predpisoch. (CIBULKA, 2014) 
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Vzhľadom na skutočnosť, že autor pracuje v rámci Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“) na odbore legislatívy - oddelení všeobecnej 

legislatívy, využívame pri písaní príspevku poznatky práve z funkcie vykonávanej na MDV 

SR. Je teda vhodné špecifikovať pôsobnosť daného ústredného orgánu štátnej správy 

a oddelenia, ktorého činnosť súvisí s obsahom príspevku. 

 

MDV SR vykonáva svoju pôsobnosť ako ústredný orgán štátnej správy na týchto úsekoch: 

a) dráhy a dopravu na dráhach, 

b) cestnú dopravu, 

c) kombinovanú dopravu, 

d) pozemné komunikácie, 

e) vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú plavbu, 

f) civilné letectvo, 

g) pošty, 

h) telekomunikácie, 

i) verejné práce, 

j) stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov, 

k) stavebnú výrobu a stavebné výrobky, 

l) tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky, 

m) poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu a štátneho príspevku k 

hypotekárnym úverom,  

n) cestovný ruch, 

o) energetickú hospodárnosť budov, 

p) tvorbu a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja, 

q) taktiež ministerstvo plní úlohy a funkcie dopravného úradu a námorného úradu. 

  

 Pôsobnosť a zodpovednosť oddelenia všeobecnej legislatívy na MDV SR: 

1. Zabezpečuje plánovanie tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov a ich 

uverejňovanie v Zbierke zákonov, podľa podkladov konkrétnych útvarov v oblastiach 

ako: elektronické komunikácie, pošty, výstavba, bytová politika, mestský rozvoj a 

cestovný ruch;  

2. Riadi a usmerňuje prípravu tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov 

vydávaných v pôsobnosti MDV SR, podľa legislatívnych pravidiel; 

3. Prostredníctvom spolupráce s inými útvarmi zabezpečuje tvorbu návrhov všeobecne 

záväzných právnych predpisov a podkladov, ktoré ministerstvo predkladá na MPK, 

prerokovanie LRV a jej komisiám; 

4. Zastupuje MDV SR na rozporovom konaní, na rokovaní LRV a jej komisiách, na 

rokovaní vlády SR a pred výbormi NR SR pri prerokovávaní návrhov zákonov; 

5. Spolupracuje a podieľa sa na činnosti pracovných skupín alebo komisií na prípravu 

všeobecne záväzných právnych predpisov; 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 131 

6. Tvorí v rámci spolupráce s vecne príslušnými útvarmi, stanoviská k návrhom 

všeobecne záväzných právnych predpisov iných ústredných orgánov štátnej správy 

v MPK;  

7. Zastupuje MDV SR na rokovaniach ohľadne návrhov všeobecne záväzných právnych 

predpisov iných ústredných orgánov štátnej správy a prostredníctvom svojej účasti na 

rozporových konaniach zabezpečuje uplatňovanie oprávnených záujmov MDV SR; 

8. Tvorba stanovísk k legislatívnym materiálom, ktoré sú predložené na prerokovanie 

pred vládu SR a jej poradné orgány; 

9. Spolupracuje s odbornými útvarmi a zabezpečuje tvorbu stanovísk k žiadostiam o 

výklad všeobecne záväzných právnych predpisov; 

10. Zodpovedá za aproximáciu práva EÚ;  

11. Spolupracuje s útvarmi pri vypracovaní stanovísk k návrhom na určenie gestorstva k 

smerniciam EÚ; 

12. Zabezpečuje činnosti osobitnej rozkladovej komisie ministra zriadenej podľa § 61 ods. 

2 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov; 

13. V praxi sa stala situácia počas, ktoré odbor všeobecnej legislatívy riešil sťažnosť voči 

odboru, ktorý práve vykonáva vybavovanie sťažností. Takáto situácia môže nastať za 

predpokladu, že útvar nemôže rozhodovať vo veciach svojej pôsobnosti z dôvodu 

zainteresovanosti v danej veci. Na základe vnútorných predpisov došlo k postúpeniu 

tejto sťažnosti na predmetný odbor. Čo poukazuje na to, že môže dôjsť k rozšíreniu 

pôsobnosti útvarov za situácie, ktoré sú nepredpokladané organizačným poriadkom. 

 

 Na základe zákonného splnomocnenia môžu ústredné orgány štátnej správy vydávať 

všeobecne záväzné právne predpisy, vyhlášky, výnosy a opatrenia, avšak prijatím zákona č. 

400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o tvorbe“) sa výnosy zrušili. Túto skutočnosť možno vyvodiť rovno z prvého článku zákona 

o tvorbe, ktorého znenie je nasledovné: „Tento zákon upravuje základné pravidlá tvorby 

všeobecne záväzných právnych predpisov ktorými sú ústava, ústavné zákony, zákony, 

nariadenia vlády SR vyhlášky a opatrenia ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej 

správy, iných orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska a ich vyhlasovanie v 

Zbierke zákonov.“ Daný článok uvádza len vyhlášky a opatrenia, teda nepočíta s existenciou 

výnosov. Taktiež je nutné uviesť, že zákon o tvorbe v § 26 ods. 2 uvádza, že pokiaľ právny 

predpis obsahuje splnomocnenie na vydávanie výnosu, ktorý by mal byť vyhlásený po 

nadobudnutí účinnosti zákona o tvorbe, je nutné tým chápať splnomocnenie na vydanie 

opatrenia. Týmto ustanovením možno tiež potvrdiť dané tvrdenia o zrušení výnosov. Teda 

zákon o tvorbe neráta s existenciou týchto sekundárnych právnych predpisov a tak ústredné 

orgány štátnej správy vydávajú na základe zákonného splnomocnenia, už len vyhlášky 

a opatrenia.  

 Ústavný súd SR vo svojom rozhodnutí konštatoval, že ústredné orgány štátnej správy, 

môžu svoju normotvornú pôsobnosť podľa ústavy čl. 123, uplatniť len za predpokladu, že 

zákon splnomocňuje daný orgán na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu.  
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 Vo svojom ďalšom rozhodnutí sa Ústavný súd SR zaoberal otázkou rozsahu a obsahu 

normotvornej činnosti ústredných orgánov v rámci, ktorého konštatuje, že právomoc 

ústredných orgánov je limitovaná ústavou čl. 2 ods. 2. Taktiež vyslovil názor, že vykonávacie 

právne predpisy nemôžu upravovať nové právne vzťahy, teda vzťahy praeter legem, nad 

rámec zákonnej úpravy.  

 

 Pojem legislatíva vo svojom širšom zmysle v sebe zahŕňa tvorbu právnych noriem. 

Tieto právne normy sú všeobecne záväznými pravidlami správania sa, ktoré uznáva 

a vynucuje štát. Pojmy vznik a tvorba práva sú označované a zaraďované do množiny 

legislatívy. Tento pojem má pôvod v latinčine a to v slovách leges ferre, ktoré v doslovnom 

preklade znamenajú „dávať zákony“. Legislatívu ako pojem možno charakterizovať v širšom 

alebo užšom význame.  

 V širšom význame môžeme chápať legislatívu ako tvorbu všetkých všeobecne 

záväzných právnych predpisov, iných právnych predpisov, dokumentov obsahujúcich 

rôzne právne normy. 

 V užšom význame chápeme tento pojem ako tvorbu právnych predpisov najvyššej 

právnej sily ako ústavy, ústavných zákonov a zákonov, táto činnosť býva často 

označovaná ako zákonodarná činnosť. 

 Legislatívny proces možno charakterizovať z rôznych uhlov pohľadov. Možno ho 

vnímať v užšom a širšom ponímaní alebo zo sociologického a právneho hľadiska. 

 Z právneho hľadiska je možno vnímať legislatívny proces ako formálny a právom 

koordinovaný proces tvorby práva. (CIBULKA, 2013) 

 Na tento proces možno nazerať aj zo sociologického uhľa pohľadu, ktorého cieľom je 

sledovať a analyzovať spoločenské vzťahy, a taktiež záujmy rozličných spoločenských 

skupín, ktoré vyžadujú prijať novú právnu úpravu. 

 Pre legislatívu je kľúčový fakt, že s vývojom právnej kultúry sa vytvorila požiadavka 

o zabezpečenie právom regulovaného legislatívneho procesu, ktorý bude spĺňať požiadavku 

odbornosti, správnosti a profesionality. Na základe potreby právnej regulácie došlo k 

vytvoreniu právnej úpravy zabezpečujúcej zakomponovanie vyššie uvedených požiadaviek na 

legislatívny proces. Z užšieho a širšieho pohľadu možno na legislatívny proces nahliadať 

nasledovne: (OTTOVÁ, 2010) 

 Z užšieho hľadiska sa jedná o činnosť niekoľkých štátnych orgánov, organizácií 

ale aj vedeckých ustanovizní. Celý tento proces je zakončený v orgáne, ktorý 

disponuje právotvornou právomocou. 

 V širšom zmysle sa jedná o podobné chápanie ako pri sociálnom pohľade, a teda 

skúmanie rôznych spoločenských potrieb, ktoré je potrebné upraviť právnymi 

normami. 

 Z uvedeného definovania pojmov ako verejná správa, ktorej úlohou je zabezpečovať 

a spravovať veci vo verejnom záujme možno jasne nájsť prepojenie na legislatívu a to už či sa 

jedná o legislatívu ako činnosť alebo sa jedná o legislatívu ako výsledok činnosti, teda právny 

predpis. Tieto dva významy legislatívy sú navzájom na seba napojené a jeden bez druhého 

nemá význam. Preto je potrebné považovať legislatívu za jeden z hlavných prostriedkov 
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výkonu verejnej správy. Pôsobnosť ministerstiev sa vykonáva predovšetkým na základe 

primárnych a sekundárnych právnych predpisov, preto považujeme za nutnosť, aby sa 

v odbornej verejnosti prezentovala legislatíva ako jeden z počiatočných prostriedok výkonu 

verejnej správy. I keď ministerstvo priamo vydáva len vyhlášky a opatrenia, svojou 

legislatívnou činnosťou pôsobí i na tvorbu zákonov. 

 Pôsobnosti a právomoci spojené s MDV SR spomíname aj z dôvodu prepojenia 

s aktuálnou situáciou pandémie COVID-19. MDV SR muselo zareagovať na aktuálnu situáciu 

veľmi rýchlo a razantne, nakoľko si je možné povšimnúť, že do pôsobnosti MDV SR patrí aj 

oblasť cestovného ruchu. Oblasť cestovného ruchu možno v súčasnosti považovať za jeden 

z najviac postihnutých sektorov v Slovenskej republike, nakoľko do tejto sféry patrí 

hotelierstvo, gastronómia, turizmus a pod. Na základe pandémie COVID-19 tak MDV SR 

muselo legislatívne reagovať a zabezpečiť tak legislatívnu podporu pre oblasti, ktoré by 

mohla pandémia COVID-19 najviac zasiahnuť. Legislatívna činnosť sa odrazila v samotnej 

legislatíve a to formou zákona č. 90/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v 

pôsobnosti MDV SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „zákon 90/2020 Z. z.“). 

Na úseku cestovného ruchu nedošlo k novelizácií len prostredníctvom zákona 90/2020 Z. z. je 

potrebné uviesť, že podstatnú novelizáciu zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného 

ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o cestovnom ruchu“) zavádza novela 

vyjadrená v zákone č. 342/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cestovnom ruchu v 

súvislosti s ochorením COVID-19. Táto novela vkladá do zákona o cestovnom ruchu § 27j, 

ktorý znie: 

 „Príspevok na odstránenie negatívnych následkov pandémie COVID-19 

1) Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku najneskôr do 31. decembra 2021 

poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok podľa § 27a ods. 1 písm. d) na 

podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov 

pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19. Príspevok možno poskytnúť 

fyzickej osobe alebo právnickej osobe pôsobiacej v odvetví cestovného ruchu v súlade 

so schémou štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci alebo ako ad hoc pomoc podľa 

osobitného predpisu
9u

) na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu. 

2) Ministerstvo môže vytvoriť schémy štátnej pomoci alebo schémy minimálnej pomoci 

alebo návrh na poskytnutie ad hoc pomoci podľa osobitného predpisu
9u

) na podporu 

podnikov v odvetví cestovného ruchu, ktoré sú financované z rozpočtovej kapitoly 

ministerstva. 

3) Ministerstvo pripraví a zašle prostredníctvom Protimonopolného úradu Slovenskej 

republiky Komisii na notifikáciu schému štátnej pomoci) podnikom v odvetví 

cestovného ruchu, alebo pripraví a zašle Protimonopolnému úradu Slovenskej 

republiky žiadosť o stanovisko k schéme minimálnej pomoci v odvetví cestovného 

ruchu alebo žiadosť o stanovisko k ad hoc pomoci v odvetví cestovného ruchu určenej 

na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi 

udalosťami..“ 

 Práve dané ustanovenie vytvorilo priestor pre podporu podnikateľov, ktorí pôsobia 

v oblasti cestovného ruchu. MDV SR na základe daného ustanovenia vytvorilo priestor pre 

„Schému pomoci v cestovnom ruchu“ ktorá poskytuje za určitých podmienok príspevok práve 
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pre spomínaných podnikateľov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, do ktorého patrí aj 

najviac postihnutý sektor gastronómie. 

 Zákon 90/2020 Z. z. vo svojom ustanovení upravuje aj oblasť stavebného práva. Snaží 

sa zredukovať osobný kontakt zamestnancov s inými osobami, čo ma však za následok 

predĺženie lehôt určitých úkonov. Presnejšie právna úprava vložila do zákona č. 50/1976 Z. z. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

prechodné ustanovenie § 142h, ktoré znie:  

 "Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad 

a) vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu, 

b) môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez 

predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení 

lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu 

upovedomiť všetkých účastníkov konania, 

c) vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe 

písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie 

podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania.“ 

 Na základe uvedeného ustanovenia sa v praxi vytvára priestor pre rôzne konflikty, 

ktoré si autor povšimol pri výkone svojho povolania. Zo strany rôznych subjektov dochádza 

k vytváraniu rôznych špekulácií, či daný stavebný úrad neporušuje znenie vyššie 

spomenutého ustanovenia, keď odmieta ich vec vybaviť bez zbytočného odkladu a snažia sa 

tak vyhnúť rôznym úkonom. Účelový výklad subjektov k danému ustanoveniu si možno 

povšimnúť v žiadostiach o výklad predmetného ustanovenia. Práve ustanovenie, ktoré má 

zabezpečiť ochranu zdravia v dôsledku pandémie COVID-19, vytvorilo priestor pre rôznych 

špekulantov. Takáto špekulatívna činnosť pohlcuje ministerstvá a ich útvary, ktoré by svoju 

energiu mohli venovať dôležitejším úkonom a úlohám, ktoré reálne môžu pomôcť širšej 

skupine obyvateľstva. 

2 Postup pri tvorbe právnych predpisov 

  V predmetnej státi sa budeme zaoberať Legislatívnymi pravidlami vlády SR 

a postupom pri tvorbe právnych predpisov. 

2.1 Technické štádium legislatívnej tvorby 

 Oblasť tvorby práva okrem politických cieľov uplatňuje aj svoje špeciálne 

legislatívno-politické a legislatívno-technické potreby. Medzi legislatívno-politické princípy 

možno brať do úvahy napríklad: primeranosť a vhodnosť prijatia právneho predpisu, vnútorný 

súlad právnych predpisov, dynamickosť a stabilnosť právneho poriadku, zvrchovanosť zákona 

a verejnosť práva. (SVÁK, 2007)   

Legislatívna aktivita dáva právnym normám špecifickú formu, ktorá zabezpečuje 

prenos právnych informácií a ostatných informácií obsiahnutých v právnych normách k  

adresátovi noriem. Legislatívno-technická právna oblasť sa zaoberá aktivitami spojenými so 

zabezpečením právom aprobovanej formy pre návrh právneho predpisu, ktorý je tvorený 

prevažne z právnych noriem. Pri tvorbe právnych predpisov je potrebné zabezpečiť 
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aplikovanie gramatických a jazykových pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v legislatívnych 

pokynoch. Zabezpečením oznamovacieho tvaru právnych noriem, je jednou zo základných 

požiadaviek a pokynov, ktoré musia spĺňať. „Za výsledok legislatívnej techniky považujeme 

vždy vonkajšiu formu právneho predpisu s konkrétnym obsahom.“ (CIBULKA, 2013) 

 Význam legislatívnych pravidiel vlády SR spočíva v presnom vymedzení podmienok 

vládou SR, ktoré sú adresované ústredným orgánom štátnej správy. Tieto orgány musia 

zabezpečiť, aby bol materiál predložený na rokovanie vlády v súlade s legislatívnymi 

pravidlami a zároveň aj legislatívnymi pokynmi. Následkom nedodržania týchto pravidiel 

a pokynov môže mať za následok odmietnutie predloženého materiálu vládou SR. 

2.2 Procesné štádium legislatívnej tvorby 

 Legislatívy proces je zložitý a komplikovaný. Samotná právna úprava v zákone 

o tvorbe nepostačuje a odpovede na tieto postupy nám poskytujú napríklad Legislatívne 

pravidla vlády SR a podobne.  

 Pri tvorbe právnych predpisov je nutné rozoznávať o aký druh právneho predpisu sa 

jedná či o primárny alebo sekundárny. Samotné legislatívne procesy, predstavujú zložitý 

a neucelený právny komplex. Neucelený z dôvodu toho, že samotné procesy a postupy sú 

upravené v rôznych typoch predpisov, či už môžeme uviesť zákony, prílohu zákona, štatúty 

a smernice. 

 Je potrebné poznamenať, že proces prijímania primárnych právny predpisov je 

v porovnaní s prijímaním sekundárnych právnych predpisov, zložitejší. Štádia týchto 

procesov je potrebné dobre poznať vzhľadom na to, že sa jedná o právne predpisy, ktoré 

musia vykazovať odbornosť a zákonnosť. Nasledujúca tabuľka č. 1 poukazuje na rozdielne a 

spoločné fázy procesu prijímania daných právnych predpisov. 

 

Tabuľka č. 1:Komparácia prijímania zákonov, vyhlášok a opatrení.  

Prijímanie zákonov Prijímanie vyhlášok a opatrení 

Ohlásenie predbežnej informácie Ohlásenie predbežnej informácie 

Vyhlásenie legislatívneho zámeru Vnútrorezortné pripomienkové 

konanie 

Vnútrorezortné pripomienkové 

konanie 

Medzirezortné pripomienkové 

konanie 

Medzirezortné pripomienkové 

konanie 

Konanie pred Legislatívnou radou 

vlády SR 

Konanie pred Legislatívnou radou 

vlády SR 

Signácia a vyhlásenie 

Prerokovanie návrhu vládou SR x 

Rokovanie NR SR o návrhu x 

Signácia a vyhlásenie x 

Zdroj: Vytvorené autorom príspevku  
 

  



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 136 

Záver 

V prvej časti príspevku sme sa pokúsili rozpracovať základné pojmy a poukázať tak na 

prepojenie verejnej správy a legislatívy. Výkon verejnej správy samozrejme nespočíva len na 

výkone prostredníctvom legislatívy, avšak legislatíva vytvára zákonný rámec na jej 

vykonávanie a v niektorých situáciách dokáže zabezpečiť správu verejných záležitostí 

jediným spôsobom a to tvorbou právneho predpisu. V tejto časti sme poukazovali ako 

legislatíva rýchlo a odborne reaguje na nepredvídané situácie ako je pandémia COVID-19. 

Snažili sme sa poukázať na reálne situácie, na ktoré musela legislatíva MDV SR reagovať. 

Priamo sme poukázali na nové zákonné ustanovenia, ktoré súvisia s pandémiou COVID-19 

a vytvárajú v rámci stavebného práva ochranu zdravia ľudí, spôsobom možnosti odloženia 

určitých úkonov, ktoré si vyžadujú určitý fyzický kontakt s viacerými osobami a zvýšenú 

mobilitu zamestnancov stavebného úradu priamo v teréne. Ďalej sme v spojitosti s pandémiou 

COVID-19 poukázali na reakciu legislatívy MDV SR v rámci podpory cestovného ruchu. 

Sektor cestovného ruchu v súčasnosti predstavuje jednu z najviac postihnutých oblasti 

pandémiou COVID-19, preto si vyžaduje podporu od štátu. V súčasnosti na túto pomoc bolo 

vyčlenených 100 miliónov eur a dochádza k snahám o navýšenie danej pomoci pre túto 

oblasť. Je potrebné spomenúť, že MDV SR reaguje legislatívne prostredníctvom svojich 

vecných útvarov ako sekcia cestovného ruchu, sekcia stavebnej správy a verejných prác a 

následne odborom legislatívy. 

V druhej časti príspevku sme sa pokúsili poukázať na techniku legislatívnej tvorby 

a samotný procesný postup pri jej prijímaní. Naša snaha sa upriamila na komparáciu postupov 

pri prijímaní primárnych a sekundárnych právnych predpisov. Na základe komparatívnej 

metódy sme usúdili, že proces prijímania primárnych právnych predpisov si vyžaduje 

zložitejší legislatívny proces, ktorý je do značnej miery časovo náročnejší ako pri prijímaní 

sekundárnych právnych predpisov. Táto zložitosť postupu pri procese prijímania primárnych 

právnych predpisov vyplýva predovšetkým z dôvodu, že zákony upravujú spoločenské vzťahy 

a sekundárne právne predpisy reagujú a vypĺňajú zákonnú úpravu. Z tohto vyplýva, že 

vyhlášky a opatrenia musia byť vždy vydávane v medziach zákona a nesmú mu odporovať. 
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Abstract  

 

The article deals with the concept of smart city, tries to define it for the conditions in Slovakia. We 

consider the main contribution of the paper to be the diversification of smart city methodologies into 

two main streams, the supportive approach, where we also deal with smart city methodologies in 

Slovak regional cities together with other examples of this approach and the evaluation approach of 

smart city methodology for cities, where we describe, Smart city index of Giffinger,  IMD-SUTD Smart 

City Index (SCI), EY Smart City Index and the Slovak Smart City Index. 

 

Key words: concept of smart city, approach, Slovakia 

Úvod  

Vysoká urbanizácia je jednou z množstva výziev , ktorej čelí naša generácia. Úvahy na 

túto problematiku sú prvým krokom na ceste za riešením. Populácia každým rokom narastá 

a jej sústredenie do miest je pochopiteľným krokom mnohých rodín. Lepšia dostupnosť do 

práce, do školy, za lekárskou starostlivosťou či iným sociálnym zariadením stojí na strane 

výhod pre mestá. Na druhej strane máme zastaralú infraštruktúru miest, neprispôsobenosť 

miest na takéto množstvo populácie, problémy s odpadom, dopravou, kriminalitou. Ak si 

uvedieme čísla, tak v roku 1960 v mestách žilo 33,559% populácie, v roku 2016 podiel 

obyvateľstva vzrástol na 54,298% (Svetová banka). 

Na riešenie problémov v mestách sa podujala aj koncepcia smart city. Poskytnúť 

jednoznačnú odpoveď na definíciu konceptu smart city je problematické, ak nie priam 

nemožné. Existujú mnohé prístupy k definícii, mnohé vychádzajú z informačno-

komunikačnej základe s rozumnejším prerozdelením zdrojov (ušetriť náklady na ľudí, 

peniaze, čas, použité materiály, ... vo všetkom) s princípom trvalo udržateľného rozvoja. Ale 

uvedomme si, že to, čo môže byť rozumným riešením pre jeden región, nemusí až tak dobre 

vyhovovať inému regiónu. Ako teda definovať metodiky konceptu smart city? Sú všetky 

rovnaké? Existujú medzi nimi rozdiely? A ako sa k metodikám konceptu smart city postavilo 

Slovensko a slovenské krajské mestá? Príspevok ponúka odpovede aj na tieto otázky.  

Príspevok je v jadre rozdelený na dve kapitoly. Prvá sa snaží poskytnúť možné 

pohľady na koncept smart city a druhá sa venuje metodikám konceptu smart city, kde ich 

diverzifikuje do dvoch skupín na základe prístupu ku konceptu smart city. 
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1. Smart city ako pojem 

Európska komisia definuje Smart city (SC) ako také mestá, ktoré využívajú 

technologické riešenia na zlepšenie riadenia a efektívnosti mestského prostredia. Tiež 

poukazujú na skutočnosť, že Smart mesto presahuje bežný rámec využívania IKT pre lepšie 

využitie zdrojov a menej emisií. Skôr ide o fakt, že je dôležitý dopad IKT na ľudí, obchod, 

komunikáciu medzi všetkými súčasťami konceptu smart mesta. Aby sa v takom meste dobre 

a pohodlne žilo všetkým vekovým kategóriám, dobre sa v ňom obchodovalo, a pracovalo. 

Jednoducho, aby tam všetci ľudia, od detí až po seniorov, radi žili (Európska komisia). 

Charakter a ekonomiku informačnej infraštruktúry menia inteligentné technológie, čo 

vedie k znižovaniu nákladov za zhromažďovanie informácií o modeloch používania rôznych 

služieb či produktov v meste (Woetzel, 2018).  

Smart mesto na svoje fungovanie potrebuje byť súčasťou IoT(internetu vecí) a IoE 

(internetu všetkého). Pri IoT ide „o vzájomné prepojenie vecí prostredníctvom senzorov, ktoré 

zisťujú stav, následne použitím internetu na lokálnej úrovni odkomunikujú túto informáciu do 

počítača, či data centra cez cloud až po riadenie vecí prostredníctvom aplikácie cez aktuátory. 

Medzi komponenty IoT zaraďujeme cloud, internet, lokálne spracovanie, lokálnu 

komunikáciu, senzory a aktuátory,“ (Kakašová, 2020). IoT oživuje predmety, ktoré sa denne 

používajú, vďaka ich prepojeniu cez internet a poskytujú veľké množstvo informácií. Tieto 

dáta je nutné uložiť, spracovať i ochrániť (Chen, 2017).   

Obrázok 1 Spôsob fungovania IoT 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

IoT je podmnožinou IoE, teda internetu všetkého. Medzi komponenty IoE patria ľudia, 

veci, dáta a procesy, využívajúc 3 druhy komunikačných protokolov: P to P (people to 

people), P to M (people to machine), M to M (machine to machine) (Evans, 2012). 
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Obrázok 2 - Komponenty, procesy a relácie v IoE 

 
Zdroj: Evans, Cisco, 2012 

Hlavným rozdielom medzi IoT a IoE je vo využívaní komunikačných protokolov tak, 

aby sa všetky štyri komponenty IoE „stali inteligentnými,“ vytvorením vzájomných vzťahov 

(Bajarin, 2014).  

2. Metodika konceptu Smart city  

Pri metodike k smart city vnímame dva prístupy: Prvý ktorého cieľom je vytvoriť 

v meste prostredie podporujúce smart/ inteligentné riešenia a druhý, ktorého cieľom je 

prostredníctvom istých nástrojov (najčastejšie Smart city index) hodnotiť, či je mesto 

inteligentné,  v ktorých oblastiach napreduje viac, alebo menej.  

2.1 Podporujúci prístup 

Tento metodický prístup chápe koncept smart city ako proces, neustále sa vyvíjajúci 

a má mesto podporiť v rozumných, či inteligentných riešeniach výziev mesta. Medzi nástroje 

tohto prístupu môžeme zaradiť rôzne projekty, inkubátory nápadov, klastre, strategické 

dokumenty rôznych úrovní, kluby združujúce mestá s podobnou víziou ap. Tieto metodiky 

nemajú ponúknuť konkrétne riešenie daného problému, majú podnieť tvorivosť aktuálneho 

mesta, podporiť komunikáciu v meste medzi verejnou správou, občanmi, zástupcami 

obchodníkov, vedeckými pracovníkmi a dodávateľmi konkrétnej služby pre mesto, aby mesto 

našlo najvhodnejšie riešenie pre seba. 

2.1.1 Metodika konceptu inteligentních měst  

Vypracovanie strategických dokumentov regiónu je jedným z prvých krokov 

k integrácii konceptu smart city do verejnej politiky. V roku 2015 bol vytvorený projekt 

s názvom „Metodika konceptu inteligentních měst“, ktorý bol podporený Ministerstvom pre 

miestny rozvoj ČR a TA ČR, v rámci programu Beta. Jeho cieľom je byť podporným 

dokumentom pri tvorbe rozvojových dokumentov a uplatňovaní konceptu Smart city 

v mestách s rozličným kultúrnym, civilizačným, geografickým, či hospodárskym zázemím 

obce, či mesta s možnosťou lokálnej adaptácie v podmienkach ČR. Čiastkovými cieľmi 
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metodiky sú návody na tvorbu inteligentného mesta v doprave, energetike, informačno-

komunikačných technológiách, so špecifickými vhodnými opatreniami a indikátormi.  

Táto metodika ponúka 16 komponentov pre hodnotenie pokročilosti a zamerania 

Smart city programov, zakladajúcich sa na holistickom prístupe spolu so sadou indikátorov, 

ktoré môžu byť vhodné pre stanovenia  ich záväznosti a dôležitosti, či merateľnosť výsledkov 

investícií (Bárta, 2015). 

Bárta definuje cieľ smart city konceptu ako: „zavedenie moderných technológií pre 

efektívnejšiu správu miest a dosiahnutie zmeny správania občanov v súlade s princípmi 

udržateľného rozvoja. Koncept smart city i samotné technológie sa však neustále vyvíjajú, 

preto metodika sa zameriava tiež na prípravu vhodnej stratégie mesta v sektoroch dopravy, 

energetiky, informačno-komunikačných technológií (a ich prepojeniu), ako na konkrétne 

technologické prevedenie. Metodika cieli na overenie jednotlivých programoch smart city vo 

vybraných mestách, pričom by sa úspešné riešenia replikovali. Smart city programy sa však 

neopierajú len o technologické zručnosti, ale aj o prijatie a využitie občanov, nastavenie 

motivačných programov a riešenie nových hrozieb a rizík, medzi ktoré patrí ochrana 

osobných údajov, zabezpečenie systémov a zaistenie kontinuity služieb,“ (2015, p.8). 

Ako je zrejmé úlohou tejto metodiky je poňať multidisciplinárnosť konceptu, 

neroztrieštiť koncept smart city, ale ponúknuť ho vo svojej holistickej podobe so všetkými 

výhodami i rizikami. Ponúka návrhy nielen pre veľké mestá (nad 150 tisíc obyvateľov) – 

aglomerácie, ale pre mestá s nižším počtom obyvateľov, či obce.  
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Obrázok 3 Rámec inteligentného mesta so 16 hierarchickými komponentmi 

 
Zdroj: Bárta, 2015, p.13 

 

Kladie dôraz na partnerov mesta a ich role/úlohy. Dotknuté organizácie diferencuje 

nasledovne (Bárta, 2015, p: 10-11):  

 Úroveň politiky a stratégie 

- Verejná správa na štátnej, krajskej, či mestskej úrovni 

- Regulačné úrady 

- Neziskové organizácie 

- Entity s vplyvom na stratégie (konzultanti, expertné skupiny) 

- Inštitúcie (akademické, výskumné) 

 Podnikateľská úroveň 

- Developeri a súkromní investori 

- Dodávatelia technológií 

- Dátoví analytici 

- Penzijné a iné fondy 

- Poisťovne a iné 

 Úroveň poskytovateľov služieb 

- Prevádzkovatelia mestských systémov a služieb 

- Správcovia sietí (elektrické, telekomunikačné, vodovodné, plynovodné ap.) 

- Poskytovatelia elektrickej energie 

- Prevádzkovatelia dopravy 
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 Užívateľská úroveň 

- Vlastníci (napr. nehnuteľností) 

- Verejnosť  

Upozorňuje, že je vhodné, aby projekty využívali win-win  stratégiu (obojstranné 

výhodné projekty, ako pre mesto, aj pre dodávateľov ap.). 

Komponenty sú rozdelené do štyroch nadväzujúcich celkov (Bárta, 2015, p:12-19):  

A. Organizačný 

1. Politický záväzok 

2. Organizácia a zodpovednosť 

3. Stratégia a akčný plán 

4. Spolupráca a dlhodobí partneri 

B. Komunitný 

1. Aktivizácia a prepojenie 

2. Vytvára komunity a poskytuje priestor k sebarozvoju 

3. Zdieľa ( zdieľaná ekonomika) 

4. Kultivuje verejný priestor 

C. Infraštruktúrny 

1. Plošné pokrytie 

2. Viacúčelové riešenie 

3. Integrované riešenie 

4. Otvorené riešenie 

D. Výsledný  

1. Kvalita života: Digitálne mesto, otvorené a kooperatívne 

2. Kvalita života: zdravé a čisté mesto 

3. Kvalita života: ekonomicky zaujímavé mesto 

4. Brand: značka s kvalitným menom 

2.1.2 Chcem smart mesto 

Chcem smart mesto je združenie právnických osôb s rovnakým záujmom a to, dať 

možnosť mnohým slovenským mestám byť na ceste za konceptom smart city v spolupráci so 

slovenskými technologickými spoločnosťami. Ich cieľom je zlepšovanie konkrétnych služieb 

v meste tak, aby sa znížili vstupy, a občania mohli službu využívať jednoduchšie 

a efektívnejšie. Členmi sú technologické firmy Sygic (dopravné riadenie mesta – zápchy), 

SEAK (riadenie verejného osvetlenia), Senseo (problematika odpadov), Invipo (prepájanie 

platforiem, technológií a systémov do jedného celku), Gospace (oblasť statickej dopravy), 

MyCroft Mind (softvérové riešenie na zber a spracovanie dát zo senzorov pomocou 

adaptívnych algoritmov a strojového učenia), ParkDots (parkovacia politika), Zelený bicykel 

(podpora alternatívnej dopravy), MVI (komunikačný systém mesta prepojený na informačné 

systémy mesta), Cviker (vizualizačné riešenia projektov budúcnosti i histórie), Flowbox 

(komplexný monitoring a riadenie technológií v meste od rôznych dodávateľov) (Chcem 

smart mesto). Zoznam spolupracujúcich spoločností so Chcem smart mesto je aktuálny 

k dátumu 12.02.2021. 
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2.1.3 Smart cities klub 

Smart cities klub je neformálnym priestorom pre mestá, kde si môžu vymieňať 

skúsenosti, experti pri príprave programov a stratégií miest, s cieľom zvyšovania kvality 

života obyvateľov. Vytvárajú spoluprácu medzi mestami  a expertným zborom. Experti sa 

venujú vstupnému auditovaniu miest, spolupráci pri tvorbe vízie a stratégii, formulujú návrhy 

programov a projektov, sú súčinný pri získavaní zdrojov na financovanie projektov, tvoria 

„Smart úrad“, stratégie komunikácie s verejnosťou, podporujú vznik a fungovanie lokálnych 

MSP, realizujú programy na podporu mestských inovácií, zdieľajú domáce a zahraničné 

skúseností a technológie. Mestá získavajú možnosť zúčastňovať sa na klubových aktivitách, 

stretnutia s expertným zborom poradcov, vstup do medzinárodných projektov, prístup k 

databázam zahraničných expertov, prístup k možnostiam financovania Smart Cities projektov, 

možnosť zúčastňovať sa zahraničných študijných ciest organizovaných klubom, aktívnu 

spoluprácu a podporu na ceste k Smart City. Medzi členov a spolupracovníkov patria: mesto 

Žiar nad Hronom, mesto Brezno, mesto Hlohovec, mesto Trnava, mesto Michalovce, mesto 

Nové Zámky, mesto Šaľa, mesto Banská Bystrica, mesto Prešov, mesto Lučenec, mesto 

Žilina, mesto Piešťany, mesto Levice, mesto Dubnica nad Váhom, mesto Košice, 

Banskobystrický samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Ministerstvo hospodárstva 

SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo životného 

prostredia SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Gate 21, Smart cities Norway, 

klaster Slovak Smart city, Smart City Insights (Smart cities klub). Zoznam členov a 

spolupracujúcich spoločností Smart cities klubu je aktuálny k dátumu 12.02.2021. 

2.1.4 Metodiky smart city na Slovenku 

Na Slovensku obdobná vládna metodika Smart city chýba. Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) realizuje projekt z Operačného 

programu Efektívna verejná správa a Európskeho sociálneho fondu EU s názvom 

„Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných 

miest a regiónov“. MIRRI SR za ciele projektu predkladá zvýšenie schopnosti štátnej správy 

poskytovať komplexnú podporu samospráve pri budovaní inteligentných miest, zvýšiť 

schopnosť miest a regiónov uviesť do praxe koncepty inteligentných miest a regiónov, 

zaviesť princípy Value for money pri investíciách do inteligentných riešení. Predpokladáme, 

že praktickým výsledkom by mohla byť obdobná metodika ako je vypracovaná v českej 

republike.  

Uvedené však nebráni mestám si svoju vlastnú stratégiu vybudovať a pracovať na 

projektoch so zameraním inteligentného rozvoja mesta.  

Mesto Trenčín pracuje na komplexnom koncepte Smart mesta, ku ktorému sa občania 

dokážu dostať na stránkach mesta v sekcii : Pre občanov/ Investície/ Projekty EÚ. Jedným 

z mnohých projektov je interaktívna mapa zrealizovaných, či schválených projektov 

v programovom období 2014-2020 v oblastiach zelenej infraštruktúry (revitalizácia zelene), 

cyklotrasy, podpora materských a základných škôl, príprava strategických dokumentov, 

podpora sociálnych služieb, kultúrno-kreatívneho priemyslu, či cezhraničnej spolupráce. 

Oceňujeme rozpracovanú Stratégiu implementácie SMART technológií v meste Trenčín 

(Mesto Trenčín). 
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Mestá Košice a Banská Bystrica k decembru 2020 nemajú obdobnú stratégiu 

vypracovanú, ale v oboch mestách v lete 2020 prebehlo pripomienkovanie na témy 

„Zavedenie SMART CITY riešení v meste Banská Bystrica“ a „SMART CITY Košice“ . 

Hlavné mesto Bratislava nemá vytvorenú koncepciu smart city, ale elektronické 

služby mesta pre občanov sú najrozsiahlejšie zo všetkých skúmaných krajských miest, od 

ohlásenia stavebných úprav po prihlásenie dieťaťa do materskej, či základnej školy zvládne 

občan len s elektronickým OP s čipom a aktivovaným KEP - kvalifikovaným elektronickým 

podpisom (Mesto Bratislava). 

Pri ostatných krajských mestách nie je tak konkrétna aktivita zjavná. Tieto mestá 

uskutočňujú iné projekty pre rozvoj svojich miest.  

2.2 Hodnotiaci prístup 

2.2.1 Smart cities - Ranking of European medium-sized cities 

Za prvého priekopníka v koncepcii smart city možno považovať Rudolfa Giffingera s 

jeho hodnotením stredne veľkých miest v Európe, z Viedenskej univerzity technológie v 

spolupráci s Katedrou Geografie na Ľubľanskej univerzite a Delftskou univerzitou 

technológie. Zaoberali sa stredne veľkými mestami a ich rozvojovými perspektívami. 

Upozorňujú, že veľká časť výskumu sa venuje „globálnym metropolám“ a výzvy stredne 

veľkých miest nie sú spoznané, pritom sa tieto mestá musia vyrovnať s konkurenciou 

metropol. Tieto mestá sa javia menej kvalitne vybavené v oblasti zdrojov. Tvorba rebríčku 

smart miest umožňuje ilustrovať rozdiely v charakteristikách, určiť konkrétne smery rozvoja a 

komparatívne identifikovať silné a slabé stránky miest (Giffinger, 2007).  

Za stredne veľké mestá určili také mestá, ktoré v Európe nie sú až tak uznávané, ale 

majú podstatný význam v celoštátnom a regionálnom meradle. Zamerali sa na mestá s počtom 

obyvateľov od 100 000 – 500 000 obyvateľov. Za ďalšiu požiadavku bola stanovená 

prístupnosť k dostupným a relevantným dátam, a zhustenosť regiónu čoho výsledkom je 70 

miest v analýze. K analýze si zobrali 8 verejne dostupných európskych databáz, hodnotili 74 

ukazovateľov. Dáta pre svoju rôznorodosť boli štandardizované z-transformáciou. Táto 

metóda transformuje všetky hodnoty ukazovateľov na štandardizované hodnoty s priemerom 

0 a štandardnou odchýlkou 1. Je dôležité zvážiť heterogenitu dát a zachovať metriku.  Aby  

výsledky bolo možné  porovnať na úrovni faktorov, charakteristík a celkového výsledku, sa 

údaje pre každé mesto agregovali na úrovni ukazovateľa (Giffinger 2007). 

 

Obrázok 4 Vzorec na výpočet Z - transformácie 

 

 

 

Zdroj: Giffinger 2007, p:14 
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Giffinger použil 6 pilierov SC, 31 charakteristík a 74 konkrétnych indikátorov. Za 

základné piliere SC považuje: 

1. Smart economy  

Rozumie ako inteligentnú ekonomiku, či inteligentnú konkurencieschopnosť, ktorá 

zahŕňa charakteristiky ako inovácie, podnikanie, ekonomický imidž a ochranné známky, 

produktivity, flexibilita trhu práce, schopnosť prispôsobovania sa, a medzinárodná 

spolupráca. 

2. Smart people  

Inteligentných ľudí vymedzuje ako spoločenský a ľudský kapitál má tieto 

charakteristiky: kvalifikačnú úroveň, sklon k celoživotnému vzdelávaniu, sociálna etnická 

rôznorodosť, flexibilita, kreativita, otvorená myseľ (kozmopolitnosť) a účasť na verejnom 

živote. 

3. Smart governance  

Inteligentnú správa verejných vecí chápe ako participáciu a vymenúva spoluúčasť na 

rozhodovaní, verejné a sociálne služby, transparentná správa verejných vecí, politické 

stratégie a perspektívy ako charakteristiky tohto piliera  

4. Smart mobility  

Za inteligentnú mobilitu považuje nielen dopravu ale aj informačno-komunikačné 

technológie (IKT) a preto v tomto pilieri sú tieto charakteristiky: miestna dostupnosť, 

medzinárodná a národná dostupnosť, dosiahnuteľnosť IKT a udržateľné, inovatívne 

a bezpečné dopravné systémy. 

5. Smart enviroment 

Identifikuje ako prírodné zdroje, kde sa pozerá na príťažlivosť prírodných podmienok, 

znečistenie, ochranu životného prostredia a manažment udržateľného rozvoja. 

6. Smart living 

Tento pilier charakterizuje ako kvalitu života ľudí. Tu upriamuje pozornosť na 

podmienky zdravotnej starostlivosti, individuálnu bezpečnosť, kvalitu bývania, vzdelávacie 

inštitúcie, turistickú atraktivitu a sociálnu súdržnosť.  

Takéto základné piliere, či dimenzie určuje aj Wokoun a tvrdí, že za najmenej 

posledných desať rokov musí každá stratégia, či iniciatíva smart city obsahovať minimálne 

jednu ak nie viac z vyššie spomenutých pilierov (in Pavlík 2020, p:23). 

2.2.2 IMD-SUTD Smart City Index (SCI) 

Za jeden z podstatných nástrojov hodnotiaceho prístupu k metodike konceptu smart 

city považujeme globálny SCI (Smart city Index), ktorý hodnotí 109 miest na svete. Rebríček 

zostavujú  Inštitút pre manažment a rozvoj (Institute for Management Development – IMD) 

v spolupráci so Singapurskou univerzitou pre technológie a dizajn (Singapore University for 

Technology and Design – SUTD). Prvý krát takýto výskum prebehol v roku 2019 a údaje za 

rok 2020 sú spracované v prehľadnej 124 stranovej správe, kde sa venujú podrobne všetkým 

mestám. 

Občania v období od apríla do mája zodpovedali dotazník o technologických 

možnostiach v ich meste v 5 kľúčových oblastiach (zdravie a bezpečnosť, mobilita, činnosti, 
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príležitosti a správa verejných vecí). Index hodnotí mestá nielen na základe vnímanie 

verejného priestoru občanom, ale sleduje aj ekonomické a technologické údaje o meste. 

IMD-SUTD Smart City Index (SCI) hodnotí vnímanie obyvateľov s problémami 

súvisiacimi so štruktúrami a technologickými aplikáciami, ktoré majú vo svojom meste k 

dispozícii. SCI hodnotí 109 miest po celom svete tým, že zachytáva vnímanie 120 obyvateľov 

v každom meste. Konečné skóre pre každé mesto sa počíta pomocou vnímania za posledné 

dva roky prieskumu. SCI pracuje s dvoma piliermi, ktoré sa vyžaduje od obyvateľov: pilier 

„štruktúra“ odkazujúci na existujúcu infraštruktúru miest a pilier „technológia“ popisujúca 

technologické zabezpečenie a služby dostupné pre obyvateľov. Každý pilier sa hodnotí v 

piatich kľúčových oblastiach: zdravie a bezpečnosť, mobilita, činnosti, príležitosti a správa 

verejných vecí. Mestá sú rozdelené do štyroch skupín na základe ekonomického skóre OSN, 

ktorého súčasťou je indexu ľudského rozvoja (HDI). Mestám sa v rámci každej skupiny HDI 

prideľuje „hodnotiaca stupnica“ (AAA až D) na základe skóre vnímania daného mesta v 

porovnaní so skóre všetkých ostatných miest v rámci tej istej skupiny (IMD SWITZERLAND 

and IMD SINGAPORE). 

 Pre skupinu 1 (najvyšší kvartil HDI) škála AAA – AA – A – BBB– BB 

 Pre skupinu 2 (druhý kvartil HDI) škála A – BBB– BB – B– CCC 

 Pre skupinu 3 (tretí kvartil HDI) škála BB – B– CCC – CC – C 

 Pre skupinu 4 (najnižší kvartil HDI) škála CCC – CC – C – D 

Poradie sa potom uvádza v dvoch formátoch celkové poradie (1 až 109) a hodnotenie 

pre každý pilier a celkové hodnotenie. 

2.2.3 Smart city index - EY Smart City Index 

EY SCI  ponúka možnosť vyhodnotiť jeho súčasný stav a zobraziť silné a slabé 

stránky pre účinnejšiu prioritizáciu opatrení a investícií. Vďaka indexu sú mestá schopné 

zlepšiť svoju inovačnú politiku a stupeň jej integrácie. Taktiež prispieva k hľadaniu takých 

inteligentných riešení a projektov, ktoré môžu byť mestu šité na mieru. EY Smart City Index 

hodnotí 6 funkčných oblastí mesta, a to: vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, 

mobilita, podnikanie, úrad, energetika. Index inteligentných miest bol testovaný v Taliansku 

na viac ako 100 mestách a sleduje 470 ukazovateľov s horizontálnym prístupom. Cieľom 

miest by mal byť udržateľný rast a vysoká kvalita života (Hošták, 2017). 
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 Obrázok 5 Základné princípy smart city 

 
Zdroj: Hošťák (EY), in Urbanita 2018 p. 47 (upravené) 

 

S využitím 4 základných princípov sa mestá stávajú inkluzívnymi a integrovanými. 

Prvým princípom je zelené mesto, ide o upriamovanie pozornosti na znižovaní znečistenia 

ovzdušia,, zlepšenia životného prostredia a kvality života. Druhým princípom je inovatívne 

mesto a teda, používanie nových riešení, nových materiálov, pričom inteligentné mestá, by 

mali vytvoriť priestor na inovatívne riešenia. Tretím princípom je digitálne a otvorené mesto, 

čo znamená, aby jednotlivé kroky boli podporované integrovanými systémami IKT za 

súčasného prispievania k ich ďalšiemu rozvoju a dátovej ekonomike. Neposledným princípom 

je priateľské a motivujúce mesto, kde obce zapájajú občanov spolu s inými zainteresovanými 

stranami vrátane malých a stredných podnikateľov, rôznych priemyselných odvetví 

v diskusiách o iniciatívach a príprave projektov (Hošták 2017, p.47). 

Úrovne digitálnej transformácie : 

 Infraštruktúra 

Umožňuje elementárne fungovanie daných systémov a časť jeho prvkov zároveň 

umožňuje prepojenie jednotlivých sietí a technologických zariadení mesta 

 Senzory  

Prostredníctvom nich dochádza k zberu dát o prevádzkových režimoch a užívateľskom 

správaní a ktoré z diaľky dokážu riadiť mestskú infraštruktúru. Tieto informácie ďalej 

vstupujú na dátovú platformu na poskytovanie služieb 

 Dátová platforma 

Tu prebieha spracovanie a integrované vyhodnocovanie dát a tvoria sa tu vstupy pre 

najviditeľnejšiu digitálnu vrstvu organizácie inteligentného mesta, ktorou sú aplikácie 

a služby s pridanou hodnotou pre občanov 
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 Aplikácie a služby 

2.2.4 Slovenský Smart city Index (SSCI) 

S obdobnými princípmi funguje takisto aj slovenský Smart city Index (SSCI), ktorý 

vznikol pri Katedre verejnej správy Fakulty sociálnych vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave s spolupráci  so sekciou podnikateľského prostredia a inovácií na Ministerstve 

hospodárstva SR. Tento index vychádza z výskumu prof. Giffingera.  

Do SSCI sú zaradené mestá/samosprávy s počtom obyvateľom vyšším a vrátane ako 

3000. Index definuje 6 základných pilierov: hospodárstvo, ľudia, správa vecí verejných, 

mobilita, životné prostredia a bývanie. Kľúčové charakteristiky sú rozdelené na 31 

relevantných faktorov, ktoré odrážajú najdôležitejšie aspekty každej hodnotenej inteligentnej 

charakteristiky. Nakoniec bol každý faktor definovaný pomocou skupiny zodpovedajúcich 

ukazovateľov, celkovo 90 hodnotiacich indikátorov. Nasleduje prepočet dát v hodnotiacich 

indikátorov pomocou transformácie Z, ktorá vedie k distribúcii s priemernou hodnotou „0“ 

a štandardnou odchýlkou „1“. Dôvod na takýto proces je ten, že zozbierané dáta majú rôzne 

rozsahy, sú definované rôznymi spôsobmi a vykazujú diferencované úrovne hodnôt, a teda nie 

je možné ich v takýchto podobách integrovať (Inteligentné mestá, 2020). 

Záver  

Ako je možné si všimnúť, definícia pojmu smart city je tak rôznorodá ako množstvo 

autorov, ktorí ju poňali za predmet svojho výskumu. Takáto nejednoznačnosť môže 

spôsobovať problémy nielen pri pojmológii, ale aj aplikácií tohto konceptu, príp. môže 

spôsobiť jeho nepochopenie. Ako tvrdí Bárta: „Preto nie je možné chápať smart city ako 

vymedzenie jedného riešenia, ale skôr ako súbor možných prístupov a riešení vyžadujúcich 

lokálnu adaptáciu,“ (2007, p:7). Toto Bártovo tvrdenie však nie je vhodné si zamieňať s 

predstavou, že nie je potrebné vymedzovať koncept smart city, jeho prvky, súvislosti medzi 

prvkami, definovať znaky a relácie medzi konceptom a vonkajším svetom, v ktorom koncept 

môže fungovať. Bárta predsa uvádza, že by malo ísť o „... súbor možných prístupov a riešení 

vyžadujúcich lokálnu adaptáciu,“, čo vnímame ako skutočnosť, že by mali byť jasne 

ozrejmené hlavné znaky a prvky konceptu, a rozdiely by mali vznikať v aplikačnej rovine v 

dôsledku asimilácie konceptu na regionálne disparity. 

Rozčlenenie metodík konceptu smart city vnímame ako krok, ktorý môže 

simplifikovať orientáciu v metodikách. Považujeme to za zásadný krok pre mestá, obce 

i verejnosť, ktorá dostane poučenie, na aký cieľ je možné, ktorý druh metodiky použiť. Naša 

práca využila diverzifikáciu metodík na základe prístupov, a to na podporujúci a hodnotiaci 

prístup. Hodnotiaci prístup metodík konceptu smart city je potrebný, aby mestá mali možnosť 

sa porovnať s inými mestami v skúmanom prostredí, aby si vedeli určiť silné a slabé stránky a 

na tomto základe spraviť vhodné strategické rozhodnutie o smerovaní rozvoja mesta. 

Podporujúci prístup metodík by mal byť nasledovným krokom po identifikácii mesta 

v podmienkach hodnotiaceho prístupu k metodike konceptu Smart city. Podporujúci prístup 

metodík konceptu smart city by malo byť možné aplikovať pre mnohé mestá. Mestá by si 

tieto metodiky mali vedieť prispôsobiť k svojim špecifickým vlastnostiam a využijú z nich to, 

čo budú potrebovať a čo budú považovať za potrebné rozvinúť. 
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Trnave  

 

Abstract   

 

From the public's point of view, the Commercial Register is one of the most important public 

administration registers. The problems encountered in the operation of the business register are not 

visible at first sight. These are not only technical problems, but also organizational problems. 

Organizational problems can be solved by legislation. In particular, it is necessary to consider the 

optimal model of registry courts, the involvement of external registrars in the registration process and 

to keep the data in the commercial register up to date. Electronization is a challenge not only for the 

business register but also for the public administration and other processes that take place in it. 

 

Key words: source data, reference data, business register, system of courts, external registrars 

Úvod  

Začať tému, dotýkajúcu sa nejakej všeobecne známej oblasti, ako napríklad 

obchodného registra a použiť konštatovanie typu „Obchodný register je jedným z 

najvýznamnejších registrov, ktorý je vedený v okruhu verejnej správy.“ je lákavé. Informačný 

hodnota takto postulovanej tézy je však bez ďalšieho zanedbateľná. Použitie všeobecného 

spojenia „jeden z najvýznamnejších“ si zasluhuje stanoviť referenciu pomerovania 

proklamovanej významnosti. Touto referenciou bude nepochybne stále rastúci spoločenský 

význam v obchodnom registri zapisovaných osôb a údajov o nich. Do obchodného registra sa 

zapisujú najmä obchodné spoločnosti a v pomeroch Slovenskej republiky predstavujú 

najvýznamnejšiu časť zapísaných osôb spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločenský 

význam obchodných spoločností súvisí s relatívnym znižovaním bariér pre podnikanie touto 

formou, ktorá sa javí v súčasnej ekonomickej situácii obehu fiat peňazí ako najefektívnejšia 

pre mitigáciu rizík z prípadného podnikateľského neúspechu. 

1. Prečo sa snažiť o zlepšenie fungovania obchodného registra? 

Nadnesená otázka je takmer triviálna, keďže na ňu existuje v podstate jednoduchá 

odpoveď: „Procesy zápisu údajov môžu fungovať efektívnejšie a na zapísané údaje bude 

možné sa viac spoliehať.”.  

Spôsoby úvahy o opatreniach na zlepšenie fungovania obchodného registra možno v 

podstate rozdeliť do dvoch kategórií a to na dôvody technické a legislatívno-organizačné.  
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Pokiaľ ide o technické dôvody, obchodný register ako verejný register je tiež v 

podstate jeden z najstarších informačných systémov vedených v elektronickej podobe. 

Elektronické služby obchodného registra verejnosť pozná už od roku 2007. To prináša 

optikou roku 2021 viacero výhod ako aj nevýhod. Ako výhodu možno bezpochyby vnímať to, 

že jednak právna prax je s týmto systémom ako aj postupmi v ňom uplatňovanými už 

dostatočne oboznámená. Na druhej strane je zjavnou nevýhodou jeho technologické 

zaostávanie, prejavujúce sa nedostatočnej operabilite s kľúčovými informačnými systémami 

verejnej správy. Ako príklad možno uviesť, že v technologickej rovine je platforma založená 

na dátovej štruktúre správ Sk-talk 2.0, ktorá je staršou verziu technickej obálky elektronickej 

správy, používanú už v období pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 305/2013 Z. z. o 

elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len „zákon o e-Governmente“). Táto 

štruktúra, sa používala na prenos údajov najmä medzi dvoma komunikujúcimi stranami a 

preto obsah jednotlivých prvkov nebol presne stanovený a umožňoval dohodu 

komunikujúcich strán. V ústrednom portáli verejnej správy sa štruktúra Sk-talk 2.0 prijatá cez 

špecializované rozhranie prekladá na Sk-talk 3.0. Takéto správy sa dajú identifikovať podľa 

hodnoty EnvelopeVersion – neobsahujú hodnotu „3.0“ ale verziu štruktúry, ktorá bola 

modulom G2G prijatá na vstupe.  

Legislatívno - organizačné opatrenia vo vzťahu k obchodnému registru boli 

predstavené najmä v roku 2017 a súviseli s posunom hmotnoprávnej a procesnoprávnej 

úpravy práva obchodných spoločností, kde výrazne zaostávame nielen za okolitými krajinami, 

ale v celosvetovom meradle sa v hodnoteniach ako sú napr. Doing business (World Bank, 

2020) prepadávame. To indikuje, že iné krajiny implementujú inovácie rýchlejšie a 

efektívnejšie.  

Nie je možné tiež zabudnúť, že pokiaľ ide o priestor Európskej únie, od júna 2017 sú 

obchodné registre vo všetkých krajinách EÚ vzájomne prepojené. Existuje teda možnosť 

vyhľadávať informácie o spoločnostiach registrovaných v ktorejkoľvek krajine EÚ, na 

Islande, v Lichtenštajnsku alebo Nórsku. Jednotlivé registre si môžu vymieňať informácie o 

zahraničných pobočkách a cezhraničných zlúčeniach a splynutiach (fúziách) spoločností. 

Tento systém prepojenia obchodných registrov (Business Registers Interconnection System – 

BRIS) je výsledkom spoločného úsilia vlád členských štátov Európskej únie a Európskej 

komisie. Právnym základom je Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 

14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností a Vykonávacie 

nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2244, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o technické špecifikácie a 

postupy pre systém prepojenia registrov, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie 

(EÚ) 2015/884. 

2. Opatrenia na zlepšenie fungovania obchodného registra 

Prvé návrhy opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra boli predstavené 

v roku 2017 (schválené na zasadnutí vlády SR dňa 20.4.2018). Dôvody pre ich prijatie 

vychádzali z troch dokumentov:  

a) Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020,  
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b) Návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré boli schválené 

uznesením vlády Slovenskej republiky č. 327 z 28. júna 2017 a  

c) Koncepcie ďalších zmien v justícii, schválenej na 40. zasadnutí Súdnej rady 

Slovenskej 

republiky. 

Nie je možné prehliadnuť, že na sklonku roku 2020 sa vo verejnom pripomienkovom 

konaní objavil materiál Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra 

(LP/2020/647), ktorý aktualizuje súčasný stav prác v opatreniach zlepšenie fungovania 

obchodného registra. 

Pôvodne prezentované opatrenia v problematike obchodného registra sa zamerali na 

päť kľúčových oblastí: 

a) optimalizácia sústavy registrových súdov 

b) zapojenie externých registrátorov 

c) čistenie údajov obchodného registra 

d) elektronizácia procesov podávania návrhov na zápis údajov do obchodného 

registra 

e) efektívnejšie prepojenie obchodného registra s referenčnými registrami. 

2.1 Optimalizácia sústavy registrových súdov 

Pokiaľ ide o sústavu registrových súdov, v období rokov 2018 až 2020 v tejto oblasti 

nedošlo k proklamovanej zmene. V rámci tzv. súdnej mapy bol však predstavený koncept 

jediného registrového súdu, ktorým by sa mal stať výlučne Okresný súd Žilina. Vo februári 

2021 ide ešte stále o prebiehajúci legislatívny proces (LP/2020/587 - Návrh zákona o sídlach 

a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 

Pohľadom na predstavený legislatívny materiál novej súdnej mapy možno však ihneď 

namietať, že prechod súdnictva v oblasti obchodného registra si bude vyžadovať čo do 

prechodných a záverečných ustanovení navrhovanej právnej úpravy bezpochyby podrobnejšie 

a prepracovanejšie riešenie ako bolo doteraz predstavené. Potreba podrobnejšieho riešenia sa 

odvíja od toho, že každá osoba zapísaná do obchodného registra je z pohľadu súdneho 

systému samostatnou „živou” vecou so svojím registrovým spisom a spisom zbierky listín a 

teda pri zmene sústavy súdov je potrebné navrhnúť jednak harmonogram a jednak postup 

presunu výkonu súdnictva z pôvodných registrových súdov na Okresný súd Žilina. 

Ak by sme mali zákonodarcovi navrhnúť riešenie tejto komplikovanej otázky, tak by 

mal uvažovať s legislatívnou úpravou týkajúcou sa civilného mimosporového poriadku 

(CMP) a v tomto predpise upraviť príslušnosť súdu napr. nasledovne:  

„Na konanie vo veciach obchodného registra ako aj konania v niektorých veciach 

právnických osôb je príslušný súd, na ktorom je vedený registrový spis zapísanej osoby 

podľa osobitného zákona o obchodnom registri. Na konania podľa prvej vety, v ktorých nie 

je vedený registrový spis, je od 1. júla 2022 príslušný Okresný súd Žilina.“.  

Výsledkom by bol postupný prechod výkonu súdnictva na jeden súd. Pokiaľ ide o 

zapísané osoby udial by sa prechod postupne vtedy, ak by v prechodných ustanoveniach 

novelizovanej právnej úpravy bolo zavedené nasledovné pravidlo: 
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„Na žiadosť Okresného súdu Žilina je iný súd, na ktorom je vedený registrový spis  

zapísanej osoba podľa osobitného zákona o obchodnom registri, povinný ho tomuto súdu 

bezodkladne postúpiť. Okresný súd prednostne vyžiada veci, v ktorých neprebiehajú 

konania vo veciach obchodného registra alebo konania v niektorých veciach právnických 

osôb ohľadom zapísanej osoby. O postúpení registrového spisu sa zverejní informácia na 

webovom sídle ministerstva.”. 

Domnievame sa, že vedenie obchodného registra jediným súdom je v stave prispieť k 

právnej istote zapísaných osôb a poskytovateľov právnych služieb, keďže nebudú 

konfrontovaní s rozličnou praxou ôsmych registrových súdov. Vo výsledku sa tak zlepší 

nielen proces zapisovania údajov, ale aj ich kvalita vo vzťahu k spoľahlivosti údajov. Kvalita 

zapísaných údajov je preklenuteľná síce pravidlami materiálnej publicity, ktoré sú vo svojej 

právnej povahe kombináciou domnienok a právnych fikcií, avšak pre dôveryhodnosť systému 

je vždy dobré, aby sa právne skutočnosti, hoci sú na konci právnymi domnienkami, 

približovali skutočnému stavu. 

2.2 Zapojenie externých registrátorov 

Ide o ďalšie z opatrení legislatívno-organizačnej povahy, ktoré však doteraz (2/2021) 

nebolo materializované do legislatívnej podoby. Je možné predpokladať, že konkrétnejšia 

predstava externých registrátorov bude zakotvená v novom zákone o obchodnom registri.  

V súčasnosti je vedenie obchodného registra zverené ôsmim súdom s osobitnou 

kauzálnou príslušnosťou. Ide o okresné súdy v sídlach krajských súdov, kde sa v súčasnosti 

koncentruje príslušnosť aj v insolvenčných veciach. Minimálne od 1. apríla 2004 t.j. od 

účinnosti zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov je pri zapisovaní údajov do obchodného registra kladený dôraz najmä na formálnu 

kontrolu zapisovaných údajov, ktoré majú vyplývať z podkladových dokumentov. Tzv. 

materiálna kontrola je vyžadovaná len vo vymedzených situáciách a ako požiadavka sa odvíja 

najmä od smernicovej úpravy (porovnaj napr. čl. 10 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných 

spoločností). Zapisovanie údajov je z hľadiska vnútornej organizácie súdu zverené vyšším 

súdnym úradníkom a vo výsledku je možné povedať, že z pohľadu zapísaných osôb ide o 

službu. 

Vzhľadom na to, že služby môžu byť poskytované kvalitnejšie alebo menej kvalitne je 

prirodzené, že Ministerstvo spravodlivosti SR hľadá optimalizáciu procesov. Poskytovanie 

služby výlučne orgánmi verejnej moci (súdmi) je v stave trpieť nedostatkom kapacít či 

motivácie zamestnancov súdov. Ohlasy praxe potvrdzujú, že situácia na jednotlivých 

registrových súdoch je významne rozdielna. Táto rozdielnosť sa navonok prejavuje najmä v 

trvaní vybavovania zápisov. Hoci zákonodarca určil lehotu na vykonanie zápisu dva pracovné 

dni, nie je nezvyklé sa stretnúť s reálnym časom čakania na zápis aj niekoľkých mesiacov. 

Po vzore iných krajín, najmä Českej republiky, je namieste uvažovať nad tým, že časť 

registračnej agendy by mohli na seba prevziať tzv. externí registrátori. Dôjde tak k rozšíreniu 

súčasných ôsmich miest, ktoré sú v stave riešiť zapisovanie údajov (s ohľadom na príslušnosť 

pre zapísané osoby je to dokonca vlastne len jeden príslušný súd). 
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V tejto súvislosti sa prirodzene ponúkajú ako možní kandidáti notári, keďže v ich 

možnostiach je dokonca vytvárať verejné listiny, ktoré môžu byť podkladom pre zápis do 

registra. Ako je možné postrehnúť z pripomienkového konania k Návrhu opatrení k 

efektívnemu fungovaniu obchodného registra (LP/2020/647), ktorý bol ku koncu roka 

predložený ministerstvom spravodlivosti na pripomienkovanie, aj Slovenská advokátska 

komora vyjadrila záujem advokátov podieľať sa na vedení obchodného registra v pozícii 

externých registrátorov. 

Optimálnym výsledkom by bolo zrejme zavedenie statusu externého registrátora 

kombináciou predpokladov prináležitosti ku komore (advokátskej, notárskej), splnenia 

materiálno-technických predpokladov a podmienok dôveryhodnosti. 

Na porovnanie, v Českej republike je možné, aby zápisy do verejného registra 

uskutočňoval notár. Predpoklady sú uvedené v zákone č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osôb, pričom § 108 tohto zákona predpokladá: 

a) žiadosť oprávnenej osoby, 

b) podkladový notársky zápis, z ktorého vyplývajú zapisované skutočnosti, 

c) predloženie listín, ktoré sú vyžadované k vykonaniu zápisu. 

Notár koná vždy na návrh (žiadosť) a na rozdiel od registrového súdu nekoná 

z úradnej povinnosti. Inak povedané, nie je mu vyhradený proces, ktorý sa v procesnom práve 

označuje ako konanie o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym 

stavom. Aktívnu procesnú legitimáciu žiadateľa notár skúma sám, pričom v prípade zistenia 

jej nedostatku, je povinný odmietnuť zápis. Je určite inšpiratívne, že odmietnutie zápisu na 

základe žiadosti nevytvára možnosť osobitného opravného prostriedku, ale zakladá len 

možnosť obrátiť s návrhom na zápis na registrový súd.  

2.3 Čistenie údajov obchodného registra 

Ďalším proklamovaným opatrením v problematike obchodného registra je zameranie 

sa na kvalitu jeho údajov. Ako bolo uvedené už vyššie, materiálna publicita je v stave 

preklenúť (ne)dôveryhodnosť zapísaných údajov a ich účinky voči tretím osobám, avšak v 

ideálnom svete je vhodné, aby sa zapísané údaje približovali čo najviac skutočnému stav.  

Od 1. októbra 2020 je účinný z. č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony a ktorý sa zameral sčasti aj na problematiku riešenia zápisov neaktuálnych 

údajov a zapísaných osôb, ktoré sú už vedené v obchodnom registri len formálne. 

Z prijatej legislatívnej zmeny možno zistiť, že čistenie sa týka jednak zapísaných osôb 

a tiež aj niektorých údajov o zapísaných osobách. Pokiaľ ide o zapísané osoby, je možné 

zarámcovať šesť základných scenárov a to: 

a) neplatné právne formy (výmaz približne koniec 2021) 

b) fyzické osoby, zapisované fakultatívne (výmaz približne koniec 2021) 

c) podniky a organizačné zložky podnikov fyzických osôb (výmaz približne koniec 

2021) 

d) obchodné spoločnosti, ktoré majú vedené základné imanie v inej mene ako euro a 

zapísané 

e) údaje si neopravia ani v dodatočnej lehote (výmaz približne február 2022) 
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f) podniky a organizačné zložky podnikov zapísaných právnických osôb, ktoré 

nepotvrdia 

g) zapísané údaje o sebe (výmaz približne september 2022) 

h) obchodné spoločnosti, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1.10.2016 (výmaz približne 

február 2022) 

V súvislosti s čistením obchodného registra, aj keď to na prvý pohľad nie je 

bezprostredne postrehnuteľné, sa zaviedlo nové konanie vo veciach obchodného registra. Z 

procesného pohľadu registrové súdy v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti spracujú 

zoznam zapísaných osôb, ktoré majú byť vymazané, zverejnia takýto zoznam v Obchodnom 

vestníku a ak po uplynutí šiestich mesiacov, ak nebude voči zapísanej osobe, ktorá sa má 

vymazať prebiehať konkurzné konanie alebo nebudú z jej strany uvedené námietky, bude z 

obchodného registra vymazaná. 

Takto nastavený proces sa oproti konaniu o zrušenie obchodnej spoločnosti a družstva, 

ktoré je predvídané § 309a a nasl. Civilného mimosporového poriadku, javí ako efektívnejší, 

pokiaľ ide o hromadné riešenie množstva prípadov osôb, pri ktorých je pochybnosť o tom, či 

majú vôbec ešte nejaký majetkový, či personálny substrát, alebo ide o tzv. „prázdne 

schránky”. 

V oblasti „mikročistenia údajov“ je potrebné poukázať na fakt, že uvedenou novelou 

účinnou od 1. októbra 2021 sa výslovne zaviedlo pravidlo, že do obchodného registra sa 

zapíšu len údaje, ak ich hodnoty zodpovedajú ich referenčným hodnotám. V súlade § 2 ods. 7 

zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“), registrový súd 

zabezpečuje, aby sa pri zapisovaní údajov do obchodného registra používali aktuálne hodnoty 

referenčných údajov. S touto povinnosťou priamo súvisí aj povinnosť upravená v ustanovení 

§ 6 ods. 2 zákona obchodnom registri, podľa ktorej má registrový súd pred vykonaním zápisu 

zapisovaného údaju preveriť, či údaje, ktoré sa majú zapísať do obchodného registra, sú v 

súlade s aktuálnymi hodnotami referenčných údajov. Uvedená povinnosť však neplatí pre 

údaje, ktoré nie sú referencované alebo ktoré ako zdrojové údaje vznikajú zápisom do 

obchodného registra. Takýto legislatívny rámec vytvára priestor na čistenie údajov ešte pred 

ich zapísaním do obchodného registra. Je však možné podotknúť, že súčasné technické 

možnosti informačného systému obchodného registra Corwin však takéto čistenie 

zapisovaných údajov v plnej miere neumožňuje. 

Pomerne kontroverzne vyznieva ďalší prvok čistenia údajov a to povinnosť zapísaných 

osôb ohľadom doplniť identifikačné údaje všetkých osôb vystupujúcich v určitom postavení v 

obchodnom registri (spoločníci, prokuristi, a pod.). V tomto prípade napriek tomu, že údaje 

o spoločníkoch, vedúcich organizačných zložiek podnikov či prokuristoch pôsobiacich v 

zapísaných osobách sú zapisovanými údajmi, tieto údaje neboli do obchodného registra 

zapísané v rozsahu, v ktorom by bolo možné ich referencovanie. Ide najmä o nedostatok ich 

identifikátora typu rodné číslo resp. identifikátora fyzickej osoby (IFO). Zvolené riešenie 

s ohľadom na administratívne povinnosti nie je práve optimálne, keďže len relatívne nedávno 

boli zapísané osoby konfrontované s podobnou dodatočnou povinnosťou voči obchodnému 

registru (zápis konečných užívateľov výhod). Ak je to technicky možné, ako optimálne by sa 
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najmä v prípade jednoosobových spoločností, ktoré majú zapísaného konečného užívateľa 

výhod, javilo jeho priame stotožnenie so zapísaným spoločníkom. 

Odstraňovanie chybovosti zapísaných údajov v obchodnom registri sa rieši taktiež 

vzájomnou spoluprácou Štatistického úradu Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky a registrových súdov na základe postupného spracovania podnetov z 

Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci  s registrovými súdmi. Ide 

o postupy, ktoré predpokladá § 53 zákona o e-Governmente. 

Nie je možné prehliadnuť, že ešte v roku 2017 bolo uskutočnené aj automatizované 

čistenie a úprava údajov obchodného registra (išlo o takzvané „AzRe konanie“). V 

informačnom systéme obchodného registra boli automatizovaným spôsobom pri zapísaných 

údajoch o menách a priezviskách štatutárnych orgánov alebo členoch štatutárnych orgánov 

odstránené neštandardné znaky ako napr. bodka, čiarka, medzery, príznaky „st.“ alebo „ml.“. 

Dátumy sa pri údajoch o štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov 

formátovali v tvare DD.MM.YYYY a taktiež sa využitím referenčných hodnôt referenčného 

registra upravili údaje o rodnom čísle štatutárnych orgánov alebo členoch štatutárnych 

orgánov za účelom zabezpečenia možnosti doručovania do ich dátových schránok. Udialo sa 

tak vytvorením nástroja, ktorý zabezpečil porovnanie údajov Registra fyzických osôb  (RFO) 

voči údajom zapísaným v obchodnom registri. Tento nástroj porovnával hodnoty - meno, 

priezvisko, rodné číslo a dátum narodenia.  

Napriek uskutočňovaným opatreniam s ohľadom na referencovanie osôb 

vystupujúcich v určitom postavení ostane naďalej výzvou riešenie zápisov cudzincov. Údaje 

o cudzincoch nie je možné vo veľa prípadoch referencovať, keďže zdroje evidencií údajov 

o nich sú v zahraničných evidenciách. Doteraz nebol na úrovni EÚ predstavený spoločný 

nástroj s takouto funkcionalitou. Predpokladáme, že dôvodom sú jednak obavy členských 

štátov o zdieľanie citlivého obsahu a tiež technická náročnosť riešenia. 

2.4 Elektronizácia procesov podávania návrhov na zápis údajov do obchodného registra 

Z historickej perspektívy bolo možné návrhy na registráciu údajov do obchodného 

registra podávať najprv len listinne podľa zákona č. 24/2007 Z. z. ktorým sa menil a dopĺňal 

zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj elektronicky. Od 

1.októbra 2020 už len výlučne elektronicky.  

Pri nútenej elektronizácii určitých procesov v oblasti súdnictva možno mať vždy 

obavy o prístup k spravodlivosti, avšak pokiaľ ide o problematiku obchodného registra, táto 

nebola vnímaná ani historicky ako výkon súdenia, ale ako iná činnosť súdu. Teoreticky by 

bolo predstaviteľné, aby obchodný register viedol aj iný orgán verejnej moci ako súd. Tiež je 

potrebné uviesť, že pri väčšine zápisov sú oprávnenými osobami štatutárne orgány a v roku 

2021 je už nevyhnutné, aby osoby v tomto postavení boli v stave komunikovať aj s inými 

orgánmi verejnej moci elektronicky, keďže právnickým osobám boli povinne aktivované 

elektronické schránky na doručovanie. 

Elektronizáciu procesov „na vstupe” je potrebné privítať, avšak, ak má poslúžiť účelu 

efektívne, bolo by vhodné zamerať sa komplexný elektronický systém, ktorý zahŕňa nielen 

elektronizáciu vstupov, ale aj ich spracovania vo výlučne elektronickej podobe. Nie je 
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prípustné, aby na akomkoľvek úrade verejnej moci proces spracovania podania prebiehal tak, 

že sa elektronické podanie prevedie do papierovej podoby a práca s údajmi z neho sa vedie 

v procesoch spred 20 rokov. Pritom je potrebné zrejme ešte veľa času a práce venovať 

formám podkladových dokumentov, ktoré sa jednak prikladajú k návrhom na zápis údajov, 

ale aj do zbierky listín obchodného registra. V tejto oblasti sú zjavne lídrami krajiny ako 

Estónsko, kde je komplexný proces založenia obchodnej spoločnosti plne elektronický a 

integrovaný jednak na platobné služby bánk (pokiaľ ide o otázky splatenia základného 

kapitálu) ako aj na verejné mapové podklady (pokiaľ ide o umiestnenie sídla). 

V oblasti súdnictva sú podľa stavu k začiatku roka 2021 sú na vstupe elektronizované 

nasledovné agendy: 

a) upomínacie konanie (podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o 

doplnení niektorých zákonov) 

b) exekučné konanie (podľa zákona NRSR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a 

exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov) 

c) konania o oddlženie fyzických osôb (podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 

reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

d) konanie o dočasnej ochrane podnikateľov (podľa zákona č. 421/2020 Z. z. o 

dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Pokiaľ ide o konkrétne elektronické vstupy do informačného systému, z hľadiska 

spracovania je rozdiel, ak elektronické vstupy sú len elektronickou podobou 

neštruktúrovaných údajov, alebo elektronické vstupy predstavujú aj štruktúrované dátové 

modely, na pozadí ktorých je určitá štruktúra údajov (XML), s ktorými je možné ďalej 

pracovať nielen v oblasti konkrétnych procesov, ale aj abstraktne v oblasti štatistiky 

a analytiky.  

Štatistike súdneho systému možno historicky vyčítať, že sa vo veľa 

prípadoch nevyhodnocuje na vstupe, ale až po skončení príslušných súdnych konaní. To pre 

organizáciu materiálnych a ľudských zdrojov systému nie je optimálne. Pre historikov je síce 

zaujímavé vedieť, že napr. súdy v roku 2013 mali problém s hromadnými podaniami, avšak 

pre riadenie je dôležité mať takúto informáciu bezprostredne, keď vznikne. Pomohlo by to 

k odstráneniu rôznych povier a mýtov typu „súdivosť našich občanov je vysoká“, prípadne 

„zo súdu odchádza vždy jedna strana spokojná a druhá nespokojná“. Je dosť možné, že 

v neefektívnom systéme obe strany odchádzajú zo súdu nespokojné a v systémoch, ktoré 

fungujú optimálne nastáva aj situácia, že obe strany odchádzajú zo súdu spokojné. Triviálne 

sa často zamieňa spokojnosť s výsledkom so spokojnosťou s procesom, prístupom a službami.  

Zlepšenie štatisticky vykazovaných údajov, ktoré je nevyhnutné dosiahnuť tak, aby 

údaje boli prístupné v podstate „on the fly“, má potenciál premietnuť sa aj do aspektu 

legislatívnej činnosti, kedy prijímané právne predpisy nebudú prijímané náhodilo a nebudú sa 

míňať s problémom, ktorý sa podujali riešiť. Celkovo by výsledkom snáh mala byť „data 

driven legislation“ a nie „legislation by chance“.  
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2.5 Efektívnejšie prepojenie obchodného registra s referenčnými registrami 

Údaje vedené v obchodnom registri (avšak aj v iných verejných registroch) je možné 

rozdeliť na skupiny: 

a) zdrojové (resp. nereferencovateľné) údaje, 

b) referencovateľné údaje 

Toto členenie nezodpovedá úplne vymedzeniu týchto pojmov v zákone o e-

Governmente. Podľa§ 49 ods. 1 tohto zákona je referenčným údajom údaj objektu 

evidencie, ktorý je uvedený v zozname referenčných údajov a zdrojovým údajom údaj 

objektu evidencie, ktorý je vedený v zdrojovom registri, je vo vzťah k subjektu evidencie 

jedinečný a zo zdrojového registra je poskytovaný do referenčného registra, kde je vedený 

ako referenčný údaj.  

Zvolená koncepcia zdrojových a referenčných registrov a referenčných a zdrojových 

údajov nemôže byť finálnou verziou adekvátneho riešenia. Skôr sa javí ako prechodnou. Z 

pohľadu architektúry informačných systémov verejnej správy zvolená koncepcia len 

umocňuje historicky vzniknutý decentralizovaný trend vedenia partikulárnych registrov, v 

ktorých sa vedú sčasti rovnaké a sčasti rozdielne objekty evidencie, pričom údaje vznikajú, 

menia sa alebo zanikajú rozdielnymi procesmi. Ako príklad možno na porovnanie uviesť 

register mimovládnych neziskových organizácií a obchodný register. Ide o dva registre s 

veľmi podobným objektom evidencie (oba sú registre právnických osôb) a napriek tomu 

procesy akými údaje v nich vznikajú, menia sa a udržiava sa ich čistota sú diametrálne 

odlišné. Údaje z nich sú zrkadlené na úrovni Registra právnických osôb, podnikateľov a 

orgánov verejnej moci, ktorému sa prisudzujú síce vlastnosti referenčného registra, avšak 

medzi objektmi evidencie sú aj údaje o fyzických niektorých osobách vstupujúcich v 

zapísaných osobách v určitom postavení ako napr. člen štatutárneho orgánu, ktorých zdroj a 

referenciu je potrebné hľadať v úplne inom referenčnom registri a to v registri fyzických osôb 

(RFO). Dokopy tento koncept pre vnútornú komunikáciu jednotlivých informačných 

systémov jednotlivých registrov prináša „dátové” peklo. 

Ak sa má Slovenská republika pohnúť v elektronizácii verejnej správy zásadnejšie 

vpred, musí byť zvažované opustenie koncepcie decentralizovaných registrov a z 

koncepčného hľadiska vytvorenie univerzálneho registra osôb ako základného predpokladu 

pre nadväzujúce typy registrov.  

Z pohľadu vzniku hodnôt údajov boli údaje obchodného registra odrazom 

zakladajúcich listín a iných listín v ňom zapísaných osôb. Keďže tvorba týchto listín a 

dokumentov prebieha v „offline” prostredí mimo ich registrácie, môžu v nich byť uvedené 

údaje, ktoré nezodpovedajú údajom evidovaným v referenčných registroch. Na to nadväzuje 

základná dilema pri registrácii ich prvkov (objektov evidencie) do obchodného registra a síce, 

či sa má evidovať obsah listín bez ohľadu na prípadné chyby alebo či sa má evidovať prvok 

(objekt evidencie), ktorého hodnota zodpovedá jeho hodnote v referenčnom registri. Dilema 

je v určitej miere aj procesná, keďže konanie o zápis údajov do obchodného registra (Re) bolo 

vždy vnímané ako konanie na návrh oprávnenej osoby, úlohou súdu bolo kontrolovať súlad 

údajov, ktoré sa majú zapísať do obchodného registra s podkladovými listinami a aj keď je 

potrebné pripustiť, že aj v konaniach, ktoré sa môžu začať len na návrh je možné hypoteticky 

konať „ultra petitum”, neboli pre súd sprístupnené technické nástroje, aby hodnotu 
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zapisovaných údajov mohol voči referenčným hodnotám overiť. Procesné predpisy tiež 

ustanovujú relatívne krátku lehotu pre zápis; štandardne ide o dva pracovné dni. 

Domnievame sa, že základné procesy pre zápis údajov do obchodného registra, zmenu 

hodnôt zapísaných údajov a ich výmaz by mali byť tieto: 

a) registrácia, 

b) osobitné zosúladenie údajov, 

c) všeobecné zosúladenie údajov, 

d) osobitný výmaz zapísanej osoby, 

e) oprava zapísaných údajov 

Procesy ako registrácia či všeobecné zosúladenie údajov, netreba podrobnejšie 

predstavovať. Sú dostatočne známe a sú podrobne upravené. Pokiaľ však ide o ďalšie 

procesy, tak pri osobitnom zosúladení údajov sa prostredníctvom schválených programových 

a technických prostriedkov prevezmú aktuálne hodnoty referenčných alebo zdrojových údajov 

a nahradia sa nimi alebo sa o ne doplnia sa zapísané údaje. Osobitný výmaz zapísaných 

údajov by mal zacieliť situácie, v ktorých osobitné predpisy stanovujú, že určitú zapísanú 

osobu súd z obchodného registra vymaže. V súčasnosti ide napr. o Obchodný zákonník pri 

ukončení konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo Exekučný poriadok, ak sa 36 

mesiacov bezúspešne viedla exekúcia voči právnickej osobe. Konanie o oprave by malo 

zacieliť na riešenie procesného problému, kedy v rámci registračného konania niet opravného 

prostriedku proti zápisu, avšak nastávajú situácie, v ktorých sa nerozhodlo v súlade s návrhom 

na registráciu. 

Záver 

Všeobecné rozšírenie IT nástrojov v bežnom živote zastihlo verejnú správu 

nepripravenú. Všeobecné presvedčenie, že je potrebné verejnú správu „elektronizovať” a tým 

sa zlepšia jej služby, sa ukázalo ako naivné. Elektronizácia väčšinou skončila za podateľňou 

orgánu verejnej moci, kde procesy fungovali naďalej bez zásadnejších reforiem. Významným 

problémom verejnej správy sú však komplexné procesy, ktoré je potrebné efektívne 

permanentne posudzovať a zamestnancov pripravovať na prácu s digitálnym obsahom. To 

vyžaduje vedomosti nielen z práva, ale aj základy vedomostí z oblasti architektúry veľkých 

informačných systémov či procesného manažmentu. Verme, že vysoké školstvo na tieto 

potreby praxe bude reflektovať a bude v stave pripraviť absolventov, ktorý budú mať súčasne 

vedomostí nielen z práva, ale aj informačných technológií či procesného manažmentu. 

Obchodný register je významným zdrojom informácií pre obyvateľov a v oblasti 

informačných technológií ako aj pri práci s digitálnym obsahom by mohol ukázať cestu 

napred aj pre iné verejné registre. 

Použitá literatúra  

Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra, LP/2017/767. URL: 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2017/767.  

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

LP/2020/587. URL: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-

587.  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2017/767
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-587
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-587


Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 163 

Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra, LP/2020/647. URL: 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/647.  

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa 

niektorých aspektov práva obchodných spoločností. URL: (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32017L1132.   

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2244 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú 

pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o 

technické špecifikácie a postupy pre systém prepojenia registrov, a ktorým sa zrušuje 

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/884. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R2244.   

WORLD BANK. 2020. Doing Business 2020. Washington, DC: World Bank. 

DOI:10.1596/978-1-4648-1440-2.  

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

URL: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/530/20210101.  

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). URL: https://www.slov-

lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20180401.  

Zákon č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. URL: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/390/20201001. 

 

Kontaktná adresa 

JUDr. Martin Maliar 

Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta 

Trnavská univerzita v Trnave 

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava 

Slovenská republika 

email: maliarikmartin@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/647
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R2244
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/530/20210101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20180401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20180401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/390/20201001
mailto:maliarikmartin@gmail.com


Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 164 

ZVERENSKÝ FOND AKO NOVÝ PRÁVNY INŠTITÚT 

TRUST FUND AS THE NEW INSTITUTE INTRODUCED 

 

Ladislav  ŠČURY 

 

Ústav občianskeho práva, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola 

 

Abstract: 

  

The article deals with the analysis of the new institute  introduced  by the  new Civil Code in the  

Czech Republic from 01.01.2014 as a legal transplant of the Quebec  regulation (Canadian province)  

into the Czech  law.  I  am  providing an  outline  of  trust  fund  structures,  their  owners, and  entries  

into  the Relevant registers. I  am  dealing with the concept of a trust fund  administrator within the 

question if a natural person  can be a better  administrator  than  a legal  entity.   Furthermore,  I  am 

depicting  the duties  of  the   administrator,  founder, and  beneficiary  of  the  trust  fund,  

particularly  for  the  cases when public bodies encounter this concept. Provided this  happens, the  

public  bodies  shall  be  aware of  the  basic  attributes  of  this  new  institute.  I  am  also  analysing   

the  proceedings  related  to  the administrator in the light of the necessary knowledge on the care  of 

the  fund  and  with  respect  to  the necessary   loyalty.  I perceive   the   fund   administrator   as   the   

representative   of   the   fund  owner exercising ownership rights to the assets managed by the fund. 

As this is  a  new  institute  in  the  Czech legal system, I assume that it will be integrated  into  the 

Slovak  legal  system  at  the  next  codification of civil law, which has already been discussed  

intensively  in  Slovakia, mainly  from  2018  to  2019.  In the article, I intend to provide an 

explanation  of  the  fundamental  features  of  a  trust  fund,  especially those  possibly  dealt  with  by  

the  administration  bodies   during   the   codification   of   this   institute. 

 

Key words: trust fund, trust fund management, founder, trust administrator, beneficiary. 

 

Úvod  

      S účinnosťou od 1.1.2014 bolo právo v Českej republike obohatené o novú úpravu 

zverenského fondu zakotvenom v novom Občianskom zákonníku (ďalej iba ČOZ). Vzorom 

českej úpravy sa stala regulácia kanadskej provincie Quebec, konkrétne čl. 1260-1370 

quebeckého občianskeho zákonníka (ďalej iba CCQ). Preto možno hovoriť o prenose 

quebeckej úpravy do českého práva ako tzv. právneho transplantátu.  

      V tomto príspevku sa venujem vlastníckym štruktúram zverenských fondov, 

postaveniu zverenského správcu ako kľúčovej osoby zverenského fondu nielen v českom 

práve, ale aj v kontexte zahraničných úprav a napokon skutočným majiteľom zverenských 

fondov. V tejto súvislosti sa budem zaoberať najmä aspektmi postavenia zverenského 

správcu, ktoré sú zásadné pre riadnu správu majetku vyčleneného do zverenského fondu. 

Priblížim aj povinné štandardy starostlivosti zverenského správcu.  
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1 Vlastnícke štruktúry zverenských fondov a ich zápis do registrov 

      Zverenský fond je oddelený a nezávislý majetok zakladateľa, ktorý po jeho založený 

už nepodlieha ostatného režimu majetku zakladateľa ale jedná sa o samostatný majetok, ktorý 

má vlastný špecifický právny režim. Čitateľovi tohto príspevku ako prvá napadne kauza 

„Čapí hnízdo“ teda zverenský fond českého premiéra Andrea Babiša a preto cieľom tohto 

príspevku je krátko priblížiť tento nový právny inštitút. Je zásadné si uvedomiť, že zverenský 

fond je druhom správy cudzieho majetku a zverenský správca nie je pochopiteľne druhom 

správy, ale osobou, ktorá vykonáva činnosť zverenského správcu (§ 1438 ČOZ). Táto činnosť 

môže byť nazvaná správou, pretože zverenský správca je poverovaný správou, pričom práve 

zverenský fond je správa sama oddeleného majetku zakladateľa. Toto rozlíšenie medzi 

zverenským fondom (správa) a správou zverenským správcom vychádza z ustanovení § 1438 

a  § 1439 ČOZ. 

     Zverenský fond sa rovnako ako investičný fond vytvára na základe zmluvy 

vyčlenením majetku z fondu kolektívneho investovania (podľa § 148 ods. 1 zákona č. 

240/2013 Sb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch - ďalej iba ZISIF). 

Zakladateľ fondu alebo beneficient (osoba v prospech ktorej je vyčlenený majetok fondu) 

nemôžu byť zverenskými správcami (§ 150 ods. 4 ZISIF). Investičná spoločnosť môže byť 

zverenským správcom aj zverenského fondu, ktorý nie je investičným fondom (§ 151 ZISIF). 
 

Dohľad nad správou zverenského fondu, ktorý je investičným fondom, vykonáva 

obhospodarovateľ tohto fondu (§ 151 ods. 1 ZISIF). 

      Vo vzťahu k rôznym druhom právnických osôb obsahujú rozhodujúce právne 

informácie o štruktúre vlastníctva rôzne dokumenty – výpis z registra pri spoločnosti 

s ručením obmedzeným bez kmeňových listov, údaj o spoločníkovi na kmeňovom liste 

v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vydala kmeňové  listy, zoznam 

akcionárov u akciových spoločností – ktoré majú rôznu právnu silu. Ako doklad o vlastníckej 

štruktúre či skutočnom majiteľovi fondu môže slúžiť ktorýkoľvek z týchto dokumentov bez 

ohľadu na to, že v konkrétnom prípade môže existovať dokument s vyššou právnou silou, než 

uvádza ako vlastníka  právnickej osoby odlišnú osobu. Nastolené problémy vyplývajúce 

z absencie riešenia situácie nepriameho vlastníctva a hierarchie právnej sily rôznych dokladov 

rieši preto český zákon o verejných registroch. 

      Vo vzťahu k rôznym druhom právnických osôb obsahujú rozhodujúce právne 

informácie o štruktúre vlastníctva rôzne dokumenty – výpis z registra pri spoločnosti 

s ručením obmedzeným bez kmeňových listov, údaj o spoločníkovi na kmeňovom liste 

v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vydala kmeňové  listy, zoznam 

akcionárov u akciových spoločností – ktoré majú rôznu právnu silu. Ako doklad o vlastníckej 

štruktúre či skutočnom majiteľovi fondu môže slúžiť ktorýkoľvek z týchto dokumentov bez 

ohľadu na to, že v konkrétnom prípade môže existovať dokument s vyššou právnou silou, než 

uvádza ako vlastníka  právnickej osoby odlišnú osobu. Nastolené problémy vyplývajúce 

z absencie riešenia situácie nepriameho vlastníctva a hierarchie právnej sily rôznych dokladov 

rieši preto český zákon o verejných registroch. 

      Skutočnosť, že zverenským fondom môže byť aj investičný zverenský fond, vyplýva 

priamo z názvu fondu, z ktorého musí byť zrejmé, že ide o investičný zverenský fond a zo 
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skutočnosti, že je o ňom záznam v zozname investičných zverenských fondoch vedených 

ČNB. Teoreticky vo zverenskom fonde môže byť osobou, ktorá má faktické alebo právne 

možnosti vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv v takomto fonde je akákoľvek 

z nasledujúcich osôb: 

- Zakladateľ 

- Zverenský správca 

- Beneficient 

- Osoba, v ktorého záujme bol zverenský fond založený, ak nie je určený beneficient 

 Osoby oprávnené k výkonu dohľadu nad správou zverenského fondu alebo iného 

právneho usporiadania bez právnej osobnosti, napr. rada protektorov (§ 4 ods. 4 písm. c) 

zákona č. 253/2008 Sb. o niektorých opatreniach proti legalizácií výnosov z trestnej činnosti 

a financovaní terorizmu  - ďalej iba LegVTrČ). 

 Nakoľko žiadna z uvedených osôb nemá vo zverenskom fonde percentuálny podiel, 

ako je to u obchodných spoločností zapísaných do obchodného registra, je nutné pre určenie 

ovládajúcej osoby alebo spoločne jednajúcich osôb zistiť konkrétne nastavenie vzťahov medzi 

vyššie uvedenými osobami na základe listín a prípadne ďalších  dokumentov, ktoré  

fungovanie zverenského fondu  upravujú a určiť na základe materiálnych kritérií ovládanie, 

ktorá z uvedených osôb má vo zverenskom fonde rozhodujúci vplyv. Český zákon o 

verejných registroch v tomto ohľade na jednej strane stanovuje, že registrový súd nezapíše 

údaje o skutočnom majiteľovi, ak návrh na zápis údajov o skutočnom majiteľovi okrem iného, 

nebol podaný s listinami, ktorými majú byť podľa tohto alebo iného zákona preukázané 

údajmi o skutočnom majiteľovi. Na druhú stranu ak nie je zrejmé, čo sa rozumie pojmom 

„podiel“, hlavne v prípade nepriameho podielu, a ako ho identifikovať, bude rovnako veľmi 

ťažké určiť, akými dokumentmi takýto podiel doložiť, čo potvrdzuje i dôvodová správa 

k uvedenej novele zákona č. 368/2016 Sb. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 

činnosti a financovaniu terorizmu (komentár k § 118d dôvodovej správy k českému zákonu č. 

368/2016 Sb., s. 70).
 

      Skutočným majiteľom sa rozumie skutočný majiteľ v zmysle zákona o LegVTrČ. 

Ďalej vymedzuje povinnosti zadávateľa týkajúce sa obsahu zadávanej dokumentácie, výzvy 

vybranému dodávateľovi a posúdenie dokladov poskytnutých vybraným dodávateľom, ako 

i povinnosti vybraného dodávateľa ohľadom poskytovania informácií a dokladov 

o vlastníckej (majetkovej) štruktúre a skutočnom majiteľovi.  

     Obdobnú funkciu správy vyčleneného majetku majú zverenské fondy v krajinách 

anglosaského práva (Veľká Británia, Írsko, USA, Kanada /mimo Quebec/ , Austrália, Nový 

Zéland atď.) trusty, ktoré však môžu byť zriaďované nielen na základe výslovnej zákonnej  

úpravy, ale i na základe judikatúry, ako fiducie v krajinách ovplyvnenými francúzskym 

právom (Francúzsko, Belgicko, Kanada – Québec). Trusty vznikajú podľa medzinárodnej 

úpravy trustov uvedenej v Haagskom dohovore  o rozhodnom práve pre trusty a ich uznanie 

z roku 1985
  
(Holandsko, Švajčiarsko, Taliansko, Luxembursko)

 
alebo treuhand v krajinách 

ovplyvnených nemeckým právom (Nemecko, Lichtenštajnsko) (http://www.hcch.net/en/ 

instruments/conventions/full-text/?cid=59) 

 U zverenských fondov alebo obdobných zahraničných usporiadaniach, neziskových 

majetkových právnických osôb a ďalších uvedených zvláštnych subjektov či usporiadaní s 
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právnou osobnosťou, či bez nej je nutné určiť typy osôb podieľajúcich sa na fungovaní 

zverenského fondu. Osoby, ktoré sa podieľajú na fungovaní fondu sú je nutné určiť, spravidla 

na základe vymedzenia akých práv a povinností v zakladateľskom či obdobnom dokumente či 

inom zmluvnom dokumente súvisiacom s daným zverenským fondom to: 

1./ ktorá z vyššie uvedených osôb v konkrétnom skúmanom zverenskom fonde vykonáva 

fakticky rozhodujúci vplyv, a či tak koná samostatne alebo spoločne s jednou alebo viacerými 

vyššie uvedenými osobami, 

2./ na základe akých kritérií vykonáva jedna či viac osôb rozhodujúci vplyv, teda má právo 

aktívne rozhodovať, udeľovať súhlas či vetovať rozhodnutia týkajúce sa zásadných záležitostí 

fungovania daného zverenského fondu, ako je napr.: 

- mať právo menovať samostatne alebo ako výsledok  výkonu hlasovacích práv zverenského 

správcu, väčšinu členov rady protektorov, pokiaľ existuje, ktorí boli vo funkcii behom 

prebiehajúceho či minulého finančného roku alebo právo určovať beneficientov,  

- mať právo vykonávať významný vplyv vo zverenskom fonde podľa zmluvy uzatvorenej s 

takýmto zverenským fondom alebo podľa zakladateľských dokumentov takéhoto zverenského 

fondu v prípade, že rozhodné právo, ktorým sa riadi takýto zverenský fond, takéto jednanie 

dovoľuje,  

- mať právomoc vykonávať významný vplyv uvedený v predchádzajúcom ustanovení bez 

formálneho oprávnenia, 

- mať právo použiť všetky aktíva zverenského fondu či ich časť, podieľať sa nerozdielne na 

finančných záväzkoch zverenského fondu alebo za tieto ručiť. 

Spoločným prvkom a základnou podmienkou poslednej kategórie je, aby príslušná entita či 

usporiadanie neboli v právnom poriadku, ktorému podliehajú, právnickými osobami. Do tejto 

skupiny usporiadania bez právnej osobnosti bude spadať predovšetkým:  

1./ Zverenský fond 

2./ Investičný fond (aj obdobné zahraničné usporiadania napr. zahraničný zverenský fond). 

      Vznikom zverenského fondu ako som uviedol už vyššie vzniká oddelene a nezávisle 

vlastníctvo vyčleneného majetku. Zverenský fond nie je právnickou osobou, jedná sa o osobu 

bez právnej osobnosti. Zverenský fond je usporiadanie, ktoré zahrňuje minimálne osobu 

zakladateľa, správcu a beneficienta (§ 1448 ods. 1  ČOZ), pričom môže navyše zahŕňať osobu 

či osoby vykonávajúce dohľad nad zverenským správcom, takzvanú rada protektorov.   

      Pri evidencií zverenských fondov požaduje štvrtá smernica proti praniu peňazí po 

členských štátoch EÚ, aby zaistili registráciu zverenských fondov v registri zverenských 

fondov (Čl. 31 smernice AML.). Do evidencie zverenských fondov sa v ČR od 1.1.2018 

musia zapísať zverenské fondy alebo obdobné zariadenia, ktoré sa riadia právom iného štátu, 

pôsobiace na území ČR teda aj zahraničný zverenský fond. 

      V prípade ak sa v praxi stane, že subjektom vo vlastníckej štruktúre je zverenský fond 

alebo zahraničný zverenský fond, je nutné získať pre overenie jeho vzniku, existenciu a 

základné identifikačné údaje. V praxi to bude vyzerať tak, že do zriadeného registra 

zverenských fondov v ČR je od 1.1.2018 možné doložiť účasť zakladateľa, správcu, člena 

rady protektorov a beneficienta vo zverenskom fonde buď: 
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- štatútom zverenského fondu  vo forme verejnej listiny (notárskeho zápisu), ktorý sa 

nachádza u zakladateľa, alebo 

- pokiaľ nie je beneficient určený v štatúte, je treba totožnosť doložiť rozhodnutím 

zverenského správcu, ktorý určuje beneficienta alebo beneficientov, ktorý sa nachádza u 

správcu zverenského fondu. 

      Ak je obchodný podiel v právnickej osobe, najmä v obchodnej korporácii vložený do 

zverenského fondu, je možné túto skutočnosť zistiť z rubriky ostatné skutočnosti na výpise z 

verejného registra danej právnickej osoby, vrátane názvu zverenského fondu a zverenského 

správcu. Po zriadení registra zverenských fondov od 1.1.2018 je možné aspoň pre verejné 

orgány získať zakladateľskú listinu z evidencie zverenských fondov, nie však zoznam 

beneficientov. Spomeniem, že jednotlivé typy zavádzaných registrov skutočných majiteľov či 

existujúce databázy alebo aplikácie majú svoje vlastné špecifické nedostatky, pre ktoré nie je 

možné zistiť skutočných majiteľov. Istú náplasť nedostatkov odstránilo vytvorenie 

certifikácie transparentnosti spoločností v ČR. Pre spoločnosti, ktoré však prah obratu 

nespĺňajú, bude táto certifikácia dobrovoľná.  

      Certifikácia transparentnosti daňových štruktúr a daňovej zodpovednosti pomocou 

transparentnej značky by mohla pomôcť finančnej správe, lebo spoločnosti a skupiny 

spoločností, ktoré túto značku získajú, bude možné považovať za menej rizikové z hľadiska 

(ne)prevádzania daňovej optimalizácie v oblasti dane z príjmu právnických osôb. Certifikácia 

pomocou zlatej transparentnej značky pomohla overovať poskytovateľom dotácií pre malé a 

stredné podniky, že overuje, že daná právnická osoba je skutočne malým a stredným 

podnikom. Spomeniem, že je vytvorený Európskou komisiou systém Arachne pre 

automatizovanú kontrolu, ktorá má slúžiť ako prevencia na odhaľovanie podvodov a 

identifikácií najviac riskantných projektov a kontaktov (skutočných majiteľov zverenských 

fondov) pri čerpaní projektov operačných programov EÚ, ktorý využíva aj úrad pre boj proti 

podvodom (OLAF).  

2. Spôsobilosť byť zverenským správcom 

      Riziko, že  funkciu  zverenského  správcu  bude  vykonávaná osobou, ktorá ohrozí 

riadnu správu majetku  vyčleneného  do  zverenského  fondu  je možné  znížiť, pokiaľ  

vhodne  obmedzíme okruh kandidátov  na  túto  funkciu.  Najprv  je   preto  nutné   zaoberať  

sa  otázkou,  kto všetko môže byť zverenským správcom, a to jednak z hľadiska kategórie 

osoby (fyzická čo právnická), jednak z hľadiska jej kvalifikácie, prípadne ďalších 

požiadaviek.   

      Krajiny common law (zohľadnené sú najmä úpravy Spojeného kráľovstva Veľkej 

Británie a Kanady) umožňujú, aby sa zverenským správcom stala takmer akákoľvek fyzická 

osoba. Jediné požiadavky súvisia s nutnosťou, aby zverenský správca bol spôsobilý nakladať 

so zverenským majetkom (podľa Čl. 20 Law of property Act 1925 /platného pre Anglicko a 

Wales/ je menovanie maloletej osoby správnom neplatné a ako ďalšia požiadavka je niekedy 

uvádzané „moral agency“ čo by malo vylúčiť z postavenia zverenského správcu osoby zjavne 

nespôsobilé k výkonu funkcie, napr. zločinci a kriminalizované osoby). Vedľa fyzickej osoby 

môže byť zverenským správcom rovnako právnická osoba. Niektoré krajiny common law 

dnes podmieňujú spôsobilosť právnickej osoby byť zverenským správcom ďalšími 
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požiadavkami (solventnosť, vhodný risk management, pravidlá úschovy a pod.). Veľmi 

liberálny je režim v Anglicku a Walese, kde je až na výnimky právnickým osobám priznaná 

spôsobilosť byť zverenským správcom bez ďalšieho. 

 Krajiny kontinentálnej Európy, ktoré do svojho právneho poriadku včlenili úpravy 

zverenského fondu alebo obdobného inštitútu tak ako ČR, naproti tomu obmedzujú 

spôsobilosť k výkonu funkcie zverenského správcu na vybrané, spravidla regulované 

právnické osoby - typicky finančné inštitúcie (Goodwin I. J., 2013, s. 355). Napríklad v 

Luxembursku sa môže stať zverenským správcom (fiduciárom) iba finančná inštitúcia v 

širšom slova zmysle. Vo Francúzsku je situácia obdobná, avšak tu sa môže zverenským 

správcom stať aj advokát (Čl. 2015 civil code stanovuje: Seuls peuvent la qaulité de 

fiduciaires les établislissements de crédit mentionnés au I de l´article L. 511-1 du code 

monétaire ef financier, les institutions et services énumérés á ľarticle L. 518-1 du méme code, 

les enterprises d´investissement mentionnées á l´article L. 531-4 du méme code ainsi que les 

enterprises  dássurance régies par l´article L. 310-1 du code des assurances. Les members de 

la profession d´avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciare). Výnimkou je v tomto 

smere Lichtenštajnsko, ktoré sa inšpirovalo anglickým Trustee Act of 1925, pričom funkciu 

zverenského správcu tu môže vykonávať ako fyzická, tak i právnická osoba.  

 Vplyv common law je zjavný rovnako v kanadskej provincii Québec. Podľa québeckej 

úpravy je k výkonu funkcie zverenského správcu oprávnený každý svojprávny človek; 

právnická osoba môže byť zverenským správcom v prípade, že tak stanoví zákon (Art. 1274 

Civil code of Québec stanovuje: „Any natural person having the full exercicse of this civil 

righs, and any legal person authorized by law, may act as a trust.“).  Spôsobilosť právnických 

osôb k výkonu funkcie zverenského správcu je pritom značne limitovaná. Podľa québeckej 

úpravy je „legal person authoritzed by law“ spoločnosť oprávnená k výkonu funkcie 

zverenského správcu na základe licencie podľa Trust Companies Act, tzv. Trust company. Na 

takúto spoločnosť sú kladené značné požiadavky, napr. čo sa týka akcií, správy, predmetu 

činnosti či pravidiel hospodárenia, a je dozorovaná štátnym orgánom. Náročnosť získania 

licencie a následného dodržiavania požiadaviek nakoniec dokladá i skutočnosť, že v súčasnej  

dobe je v osemmiliónovom Québecu ako trust companies evidovaných iba 37 subjektov 

(údaje dostupné na https://www.lautorite.qc.ca/en/list-trust-companies-corpo.html.). Na 

druhej strane doktrína pripúšťa, aby vo výnimočných prípadoch bola ako zverenský správca 

pripustená i právnická osoba, ktorá nedisponuje príslušnou štátom udelenou licenciou (Claxon 

J.B., 2005, s. 148 a nasl.). Podľa českého občianskeho zákonníka môže byť zverenským 

správcom každý svojprávny človek; právnická osoba môže byť zverenským správcom iba v 

prípade, že tak stanoví zákon (§ 1453 ČOZ). 

 Pri fyzickej osobe sa vyžaduje dosiahnutie veku 18 rokov (pred nadobudnutím 18 

veku veku sa človek stáva svojprávnym iba v prípade, že je mu priznaná svojprávnosť súdom 

/§ 37 ČOZ/ alebo uzavretím manželstva /§ 30 ČOZ/). Obmedzenie svojprávnosti pritom vedie 

k automatickému zániku funkcie zverenského správcu (§ 1438 ČOZ). Rovnaký dôsledok má 

osvedčenie úpadku zverenského správcu (§ 1438 ČOZ). Iné požiadavky na fyzickú osobu 

uchádzajúcu sa o funkciu zverenského správcu kladené podľa ČOZ nie sú. Čo sa týka 

spôsobilosti právnických osôb vykonávať funkciu zverenského správcu, je v súčasnej dobe 

prípustná jediným zákonom ZISIF. 
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 Tento zákon ZISIF umožňuje investičnej spoločnosti, aby sa stala zverenským 

správcom, a to ako „bežného“ zverenského fondu (predpokladom je, že sa jedná o investičnú 

spoločnosť oprávnenú presiahnuť rozhodný limit, ktorá má povolenie obhospodarovať 

majetok zákazníka, ktorého súčasťou je investičný nástroj, na základe voľnej úvahy v rámci 

zmluvného dojednania /portfólio management/ § 11 ods. 6 ZISIF), tak zverenského fondu, 

ktorý je investičným fondom (v takom prípade môže byť zverenským správcom iba ten, kto je 

podľa ZISIF oprávnený obhospodarovať takýto investičný fond /§ 150 ods. 2 ZISIF/, t.j. 

typický investičná spoločnosť). V každom prípade sa teda zverenským správcom môže stať 

iba osoba licencovaná českou národnou bankou, ktorá musí spĺňať prísne kritériá strán 

kapitalizácie a ktorá po celú dobu existencie podlieha dozoru českej národnej banky. 

3. Správa  a správca zverenského fondu  

      Úvodom je nutné uviesť, že na správu zverenského fondu sa aplikujú subsidiárne 

ustanovenia všeobecnej úpravy správy cudzieho majetku a to § 1400 – 1447 ČOZ, ku ktorým 

je úprava správy zverenského fondu v ustanoveniach § 1453 – 1467 ČOZ lex specialis. 

 Rozlišujeme jednotlivé fázy správy zverenského fondu a to:  

• jeho založenie a vznik, 

• vznik správy prvým zverenským správcom (pôjde o situáciu zverenských fondov 

mortis causa. Vznik správy prvého zverenského správcu a vznik správy zverenského fondu 

nemusia spadať do jedného obdobia),  

• existenciu a trvanie fondu, 

• prípadne skončenie správy prvým zverenským správcom (táto fáza môže byť totožná 

so zánikom správy. Je nutné v tomto prípade chápať skončenie prvej správy ako správy 

zverenského správcu tak ako ho používa ust. § 1446 ods. 1 ČOZ), 

• prípadne vznik správy ďalším zverenským správcom (táto fáza je ako jediná 

fakultatívna a preto nemusí nastať), 

• ukončovanie zverenského fondu (ide presne o ukončovanie, resp. skončenie správy 

zverenského fondu podľa ust. § 1471 ČOZ), 

• jeho záverečnú fázu, ktorá končí jeho zánikom zverenského fondu (je potrebné uviesť 

zánik zverenského fondu ako zvláštnu kategóriu fázy správy, lebo s ňou je spojený koniec 

povinností správcu a teda definitívny zánik správy tohto správcu). 

 

      Správa fondu je potom spojená so zvláštnymi právami a povinnosťami vyplývajúcimi 

z kogentnej úpravy obecnej správy cudzieho majetku a špeciálnej úpravy správy zverenského 

fondu. Nie je možné správu zverenského fondu stotožňovať s činnosťou správcu zverenského 

fondu, zákon tak neupravuje podľa ustanovení § 1438 ČOZ v spojení s ustanovením § 1439 

ČOZ. Ako ale upozorňuje komentár k ust. § 1456 ČOZ, má zverenský správca pre zverenský 

fond zásadní význam. V prípade zverenských fondov inter vivos totiž iba na základe prijatia 

správy zverenským správcom vzniká zverenský fond a iba zverenský správca vykonáva 

vlastnícke právo k majetku zverenského fondu.   

      Odlišujeme teda skončenie správy ako činnosti správcu podľa ustanovenia § 1438 

ČOZ a skončenie (zánik) správy podľa ustanovenia § 1439 ČOZ, pretože tieto sa nekryjú. 

Tento zánik správy je nutné chápať largo sensum ako ukončovanie zverenského fondu a zánik 
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zverenského fondu, keď práve ukončovanie zverenského fondu je zahájené skončením 

zverenského fondu (ust. § 1471 v spojení s ust. § 1439 ČOZ). Uvedené má vplyv na práva a 

povinnosti zverenského správcu, ktorým sa budem venovať nižšie. Ak hovorí napr. zákon o 

skončení správy v ustanovení § 1446 ods. 1 ČOZ, tak má na mysli správu zverenským 

správcom, pretože tu môže byť ďalší zverenský správca. Pokiaľ ale ide o ukončovanie správy 

podľa ustanovenia § 1471 ČOZ („správa zverenského fondu končí“), je to správa zverenského 

fondu, ale správa zverenským správcom pokračuje (v prípade ustanovenia § 1473 ods. 1 ČOZ 

ide znovu o správu zverenského fondu, ktorá síce skončila, ale zverenský správca má 

oprávnenia a povinností vyplývajúce pre neho z jeho správy), pretože nie sú dané dôvody 

podľa ustanovenia § 1438 ČOZ a je možné nájsť aj celú radu ďalších prípadov.  

      Prvý zverenský správca je teda poverený  (v  tomto prípade je do istej miery možne 

stotožniť poverenie zverenského správcu s menovaním správcom, v oboch prípadoch je 

možná reakcia iba prijatia poverenia ku správe alebo prijatia menovania, resp. súhlas s 

menovaním, čo je vo svojom dôsledku totožné, lebo konsenzus sa týka toho, že sa niekto 

stáva zverenským správcom. Rozdiel je v tom, že ČOZ hovorí o poverení v prípade, že má 

vzniknúť zverenský fond a pokiaľ už vznikol, hovorí o menovaní), buď priamo zakladateľom 

v zmluve, alebo v spísanom dokumente pre prípad smrti, prípadne vymenovaný štatútom, 

alebo zakladateľom, alebo je vymenovaný podľa štatútu (ust. § 1455 ods. 1 v spojení s ust. § 

1448 ods. 1 ČOZ). Ak zverenský správca prijme poverenie ku správe, resp. súhlasí so svojím 

menovaním, vzniká správa prvým zverenským správcom a rovnako, v prípade zverenských 

fondov inter vivos, vznikne zverenský fond. Na tomto mieste je treba uviesť, že zverenský 

správca má povinnosť sa ujať tohto majetku a jeho správy. Je možné dovodiť, že sa na neho 

okamžikom prijatia poverenia ku správe, resp. súhlasom s menovaním a následným 

menovaním, vzťahujú ustanovenia o správe cudzieho majetku, lebo od tohto okamžiku je 

zverenským správcom, aj keď ČOZ hovorí o tom, že sa má ujať správy (komentár k 

ustanovení § 1448 ČOZ In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol., 2014, s. 1328). V 

tomto zmysle sa má ujať výlučne svojej správy, správy zverenským správcom, nie 

ustanovenie správy, ktoré sa aplikujú bez ohľadu na jeho vôľu, ktorou  sa zaviazal vykonávať 

činnosť správcu.  

      Pokiaľ trvá činnosť zverenského fondu, tak sa na jeho činnosť uplatní úprava správy 

cudzieho majetku, resp. zverenského fondu podľa ČOZ v plnom rozsahu a zverenský správca 

musí pravidelne počas doby kedy zverenský fond existuje, naplňovať jeho účel. V tejto bežnej 

fázy činnosti fondu bude pravidelne dochádzať k tomu, že zverenskému správcovi skončí jeho 

činnosť (§ 1438 ČOZ) a to jeho smrťou či zánikom (koniec ipso facto), odvolaním, 

odstúpením, obmedzením svojprávnosti, alebo osvedčením úpadku. Skončenie činnosti 

(prvého) zverenského správcu a skončení správy (prvým) zverenským správcom je nutné 

stotožňovať, ako som už naznačil vyššie, pretože by sme sa inak dostali do neriešiteľných 

výkladových problémov. Tak napr. ustanovenie § 1446 ods. 1 in principio ČOZ stanovuje, že 

„Správca pri ukončení správy odovzdá spravovaný majetok beneficientovi alebo novému 

nastupujúcemu správcovi… .“ V tomto prípade nejde o ukončenie správy podľa ustanovenia § 

1439 ČOZ, pretože by správa mohla zaniknúť zánikom práva beneficienta ku spravovanému 

majetku a správca by nemal komu odovzdať spravovaný majetok. Rovnako tak hovorí 

ustanovenie § 1446 ods. 1 ČOZ o odovzdaní spravovaného majetku nastupujúcemu správcovi, 
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pričom zverenský fond naďalej existuje, takže nejde o ukončenie zverenského  fondu  podľa  

ustanovenia  § 1471 ČOZ.  V  uvedenom  prípade  sa  myslí  skončením správy skončenie 

činnosti zverenského správcu, ktorú je nutné považovať za správu zverenským správcom. 

      Je nutné poukázať na to, že v rámci správy prvým zverenským správcom má 

zverenský správca povinnosti, ktoré nasledujú po skončení jeho činnosti. Ide predovšetkým o 

povinnosti spojené s predložením vyúčtovania (§ 1445 ČOZ) a odovzdania majetku (§ 1446 

ods. 1 ČOZ). Ďalej môžeme za obdobných podmienok rozlišovať vznik správy ďalším 

zverenským správcom, ktorý môže nastúpiť po prvom zverenskom správcovi. V medzičase 

bude samozrejme zverenský fond ďalej existovať. Pre obnovenie naplňovania jeho účelu ako 

fondu bude nutné, aby mal ďalšieho nového zverenského správcu. Domnievam sa, že 

komentár (ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol., 2014, s. 1328) k ustanoveniu § 

1443 ČOZ vychádza chybne z dôvodovej správy, ktorá evidentne nebola upravená. Hovorí o 

tom, že správca vyvíja činnosť aj po skončení správy, tak tomu ale nie je, pretože zákon 

stanovuje, že túto činnosť vyvíja pri skončení správy, pričom to treba rozumieť tak, že v 

súvislosti so skončením správy zverenským správcom vyvíja zverenský správca činnosť, 

ktorá  ale nakoniec vedie a aj predstavuje skončenie správy, pretože zverenský správca je 

viazaný povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona a štatútu fondu. Ak uplynie doba, na ktorú 

bol zverenský fond zriadený a bol aj dosiahnutý účel, pre ktorý bol zverenský fond zriadený, 

alebo rozhodne tak súd, správa zverenského fondu končí. Zákon predpokladá, že správa 

zverenského fondu neskončí ihneď, ale najskôr dôjde k vysporiadaniu majetku zverenského 

fondu. Až po vysporiadaní majetku nadväzuje zánik zverenského fondu, ktorý nastupuje v 

okamihu, keď je všetko vysporiadané a rovnako aj pre absenciu majetku (zánik ipso facto). V 

tomto prípade skončí činnosť správcu, resp. správa zverenským správcom ipso facto (§ 1471 

vety prvej ČOZ). 

      Menovanie zverenského správcu je neformálne, pokiaľ neurčí štatút inak. Naopak 

odvolanie zverenského správcu prebieha písomným prehlásením podľa ustanovenia § 1441 

ČOZ. Odvolanie môže prebehnúť bez uvedenia dôvodov; ako uvádza Lucie Josková (v 

komentári k ustanoveniu § 1455 ČOZ In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol., 

2014, str. 1328), oproti vzorovému ustanoveniu čl. 1276 CCQ, je týmto založená významná 

závislosť správcu na zakladateľovi. Lucie Josková (v komentári k ustanoveniu § 1455 ČOZ 

In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol., 2014, s. 1328) i Vlastimil Pihera (v 

komentári k ustanoveniu § 1455 ČOZ In: SPÁČIL, J. a kol., 2013, s. 1276) zhodne 

konštatujú, že je možné určiť zverenskému správcovi „funkčné obdobie“, po ktorom je nutné 

opätovné menovanie. Na okraj je vhodné pripomenúť, že osobou, ktorá má právny záujem, je 

právny nástupca zakladateľa (vyplýva to z ustanovenia § 1470 ČOZ v spojení s ustanovením 

§ 1469 ČOZ), ktorá však už ale nie je osobou, na ktorú by ex lege prešlo oprávnenie 

zakladateľa menovať či odvolávať zverenského správcu (zhodné s ďalšou argumentáciou 

Lucie Joskovej v komentári k ustanoveniu § 1455 ČOZ In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., 

FIALA, J. a kol., 2014, s. 1328). Správcom môže byť každý svojprávny človek, rovnako tak 

právnická osoba, čo upravuje ČOZ a v prípade investičných spoločností tak stanovuje zákon 

č. 240/2013 Sb. („ZISIF“). Citované zákony nekladú žiadne požiadavky na osobu 

zverenského správcu „vrátane vzdelania či praxe ani Ustanovenia § 1453 až 1456 ČOZ 
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upravujú, že „nie je možné vylúčiť, aby sa správcom zverenského fondu stal jeho zakladateľ 

nebo beneficient.“   

      Tým sa upravuje (zhodné s ďalšou argumentáciou Lucie Joskovej v komentári k 

ustanoveniu § 1455 ČOZ In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol., 2014, s. 1328), 

že zverenský fond má v takomto prípade možnosť mať ďalšieho zverenského správcu,  

pričom  zákonodarca  sa  snažil  vyhnúť  prípadným  rizikám (stretú záujmu), ktoré by tato 

úprava prinášala. Ako uvádza Vlastimil Pihera (v komentári k ustanoveniu § 1454 ČOZ In: 

SPÁČIL, J., 2013, s. 1276) nie je vylúčene, že zverenský správca bude zároveň zakladateľ a 

zároveň beneficient, teda jedna osoba.  

      Správca je v obecnej rovine zástupcom vlastníka (ust. § 1400 ods. 2 ČOZ), ide ale o 

vyvrátiteľnú právnu domnienku, preto odvodzujem, že tomu v prípade zverenského fondu tak 

nesmie byť, pretože  zverenský fond nemá vlastníka, pretože ide totiž o vyčlenený majetok a 

práva a povinnosti k nemu (ust. § 1400 ods. 2 ČOZ v spojení s ustanovením § 1448 ods. 3 

veta za prostredníkom ČOZ). Uplatní sa špeciálna úprava, že totiž zverenský správca 

vykonáva vlastnícke práva k majetku, presnejšie menom zverenského fondu, ale vlastníkom 

nie je. Spolu s Krištofom Hornem (HORN, K., 2014, s. 16 – 20) je možné ustáliť, že je 

zverenský správca vo vzťahu ku spravovanému majetku kvázi vlastník (podľa ustanovenia § 

1456 ČOZ sa bude uvádzať do verejného zoznamu alebo inej evidencie zverenský správca 

ako vlastník majetku vo zverenskom fonde s poznámkou „zverenský správca“), pretože 

vlastnícke práva k majetku vo zverenskom fondu vykonáva vlastním menom na účet 

zverenského fondu (pokiaľ pominieme, že „účet“ môže mať iba osoba, nie je možné dovodiť, 

že ide iba o majetok, ktorý sa pripisuje zverenskému fondu, musí ísť o práva i povinnosti, 

ktoré patria do majetku zverenského fondu, nehľadiac na osobu zverenského správcu). Názor 

Vlastimila Pihery, ktorý prezentuje v komentári (k ustanoveniu § 1400 ČOZ In: SPÁČIL, J. a 

kol., 2013. s. 1276), že totiž nie je možné zamieňať poverenie zverenského správcu za 

zastúpenie, a preto sa subsidiárne nepoužijú ustanovení o zastúpení z všeobecnej časti 

českého Občianskeho zákonníka. Správa zverenského fondu je správou plnou (ust. § 1456 

ČOZ), čo znamená, že zverenský správca, ktorému je zakladateľským právnym jednaním 

stricto sensum, zverená správa vyčleneného majetku vo zverenskom fonde, má povinnosť 

starať sa o jeho rozmnoženie a uplatnenie v záujme beneficienta (ust. § 1409 ČOZ). Súčasne v 

zásade neplatí, čo je stanovená vo všeobecnej správe, pretože  účelom ustanovení o 

všeobecnej správe je zachovanie cudzieho majetku, teda ide o obmedzené nakladanie zo 

zvereným majetkom a ustanovenia o všeobecnej správe upravujú  limity tejto správy, kdežto 

ustanovenia o plnej správe sú v zásade príkazy, ako a za akým účelom v zásade činiť 

neobmedziteľne nakladanie z majetkom za účelom jeho rozmnoženia. Je nutné pripomenúť, 

že pôsobnosť zverenského správcu, ako ju vymedzuje Lucie Josková (TICHÝ, L., 

RONOVSKÁ, K., KOCÍ, M., 2014, s. 179-187) má v zásade dve zložky a to je: držba a 

správa majetku vo zverenskom fonde a personálne kompetencie. V prípade personálnych  

kompetencií ide  o možnosť zverenského  správcu menovať beneficienta a určiť mu plnenie 

zo zverenského fondu v prípade, že ho nemenuje zakladateľ (ust. § 1457 ods. 2 ČOZ v spojení 

s ustanovením § 1458 ČOZ). Veľmi dôležitou je povinnosť zverenského správcu konať  so 

starostlivosťou  riadneho hospodára, pričom  podrobne  sa tomu  venuje  Bohumil  Havel s 

Vlastimilem  Piherou (HAVEL, B., PIHERA, V. Trust, fiducie, treuhand v Evropě a 
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svěřenství v České republice. In: TICHÝ, L., RONOVSKÁ, K., KOCÍ, M., 2014. s. 53 – 66).  

Táto povinnosť má dve zložky a to due of care (potrebné znalosti a starostlivosť) a due of 

loyality (potrebná loajalita - viď ust. § 159 ods. 2 ČOZ, ide o legislatívnu definíciu 

starostlivosti riadného hospodára, ktorou doposiaľ argumentovala iba judikatúra a doktrína). 

Standard povinností starostlivosti riadneho hospodára je objektívnym meradlom.   

4. Možné riešenia kto má byť správcom, ich výhody a nevýhody 

4.1 Fyzické osoby  

      Spôsobilosť fyzickej osoby vykonávať funkciu zverenského správcu umožňuje 

zakladateľovi (či inej oprávnenej osobe k menovaniu zverenského správcu) určiť konkrétneho 

človeka, ktorý bude spravovať  vyčlenený majetok. Voľbou osoby s podobnými morálnymi 

hodnotami ako zakladateľ, môže tento s veľkou mierou pravdepodobnosti dosiahnuť to, že pri 

správe majetku budú rešpektované jeho vlastné názory a postoje, príp. môže odhadnúť výkon 

funkcie zverenského správcu s ohľadom na vlastnosti konkrétneho človeka. Táto výhoda je 

zrejmá najmä u zverenských fondov určených k správe rodinného majetku či k zaisteniu 

starostlivosti o niektorého člena rodiny (napr. starostlivosť o postihnuté dieťa po smrti 

rodičov), kedy je spravidla viac než na schopnosti zverenského správcu kladený dôraz na jeho 

morálne vlastnosti, dôveru a lojalitu k zakladateľovi a beneficientovi.  

      Ďalšou výhodou umožnenia výkonu funkcie zverenského správcu fyzickej osobe je 

možnosť lepšie upraviť vzťahy týkajúce sa zverenského fondu podľa potrieb zakladateľa. 

Fyzická osoba bude pri vyjednávaniach podmienok správy zverenského fondu spravidla 

výrazne flexibilnejšia. Táto výhoda je zrejmá najmä pri porovnaní s regulovanými subjektmi. 

Možno totiž vychádzať z toho, že zakladateľ požadované,  najmä inovatívne či neštandardné 

podmienky dojedná skôr s fyzickou osobou, než s regulovanou právnickou osobou (Goodwin 

I. J., 2013, s. 357). Regulované právnické osoby sú tradične veľmi konzervatívne a teda zo 

svojej podstaty neochotné niesť riziko.  

      Medzi výhody fyzických  osôb v postavení zverenského správcu patrí aj silná 

motivácia k riadnemu výkonu funkcie.  Ak je zverenským správcom fyzická osoba, 

zodpovedá za prípadné pochybenia celým svojim majetkom. Riziko zásahu do vlastnej 

materiálnej sféry je tak účinným nástrojom motivujúcim k riadnemu výkonu funkcie. V tejto 

súvislosti nemožno opomenúť, že požadovaná odmena za výkon funkcie bude spravidla nižšia 

než u (regulovanej) právnickej osoby, čo prispeje k ochote zakladateľov využívať zverenské 

fondy ako nástroj pre nakladanie so svojím majetkom.   

      Hlavnými nedostatkami pripustenia fyzickej osoby k výkonu funkcie je spravidla 

nízka kapitálová vybavenosť (čo bude problematické najmä pri prípadnej povinnosti nahradiť 

spôsobenú škodu alebo ujmu) a absencia pravidiel požadujúcich dosiahnutie určitých znalostí 

či schopností. Zakotvenie týchto požiadaviek by znamenalo zásadné zúženie okruhu osôb 

spôsobilých k výkonu funkcie zverenského správcu. To by potom viedlo k obmedzeniu 

využívania zverenského fondu tam, kde sú pre zakladateľov kľúčové morálne vlastnosti a 

lojalita zverenského správcu, napr. v rámci rodiny. Tým by zverenský fond prišiel o značnú 

časť svojho využitia.   
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4.2 Právnické osoby  

      Podstatou obmedzení kladených na právnické osoby usilujúce sa o výkon funkcie  

zverenského správcu je snaha zaistiť, aby v situácii, kedy sú zhromažďované značné sumy 

peňazí určené pre veľké množstvo beneficientov, boli k výkonu funkcie  pripustené iba 

subjekty, ktoré sú dostatočne kapitálovo a personálne vybavené, povinné dodržiavať určité 

minimálne štandardy investičnej politiky a podriadené štátnemu dohľadu (Claxton J.B.,2005, 

s. 148).  Tým je možné odstrániť určité riziká hroziace beneficientovi, najmä riziko 

nedostatku prostriedkov na úhradu príp. spôsobenej ujmy a riziko neriadnej správy. 

      Povinnosti uložené regulovaným právnickým osobám tak zohľadňujú skutočnosť, že 

zverenský fond je používaný v prípadoch, kedy sú prítomní neprofesionálni správcovia (a 

značné sumy peňazí). Ak sa pozrieme na podmienky, ktoré musia byť splnené pre získanie 

štátneho povolenia na vykonávanie funkcie zverenského správcu, pričom ich dodržanie je 

kontrolované štátnym orgánom, je možno identifikovať nasledujúce nástroje zaisťujúce riadnu 

správu majetku: 

      Prvou výhodou regulovaných právnických osôb v postavení zverenského správcu je 

ich kapitálová vybavenosť. Právne predpisy upravujúce podmienky, ktoré musia byť splnené 

pre získanie štátneho povolenia, požadujú minimálne kapitálovú vybavenosť týchto entít 

(napríklad podľa québeckej úpravy je zápis zverenského fondu /ďalej ako trust company/ 

podmienený kapitálom vo výške 3.000.000,- CAD. Trust companies pritom má povinnosť 

udržovať primeranú výšku kapitálu a likvidných prostriedkov a zaistiť tak riadnu správu /čl. 

195 Act representing trust companies and saving companies/. Podľa českej úpravy podľa § 29 

ZISIF počiatočný základný kapitál investičnej spoločnosti, ktorá chce vykonávať funkciu 

zverenského správcu musí dosahovať aspoň 125 000 €). Táto požiadavka jednak plní funkciu 

prirodzenej bariéry, ktorá bráni subjektom bez dostatočných zdrojov pôsobiť v tejto oblasti, 

jednak má značný význam pri prípadných nárokoch na náhradu spôsobenej ujmy.  

      Druhou výhodou je udelenie licencie, ktorá umožňuje regulovaným právnickým 

osobám výkon funkcie zverenského správcu, spravidla spojené s priamymi požiadavkami na 

personálnu vybavenosť a to s ohľadom na dôveryhodnosť, znalosti a skúsenosti. Táto 

skutočnosť výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že vyčlenený majetok bude riadne spravovaný.  

      Okrem toho sú zakotvené špeciálne pravidlá upravujúce výkon pôsobnosti 

regulovanej právnickej osoby. Jedná sa pritom o pravidlá, ktoré sú výrazne podrobnejšie než 

aké upravujú správu zverenského fondu ako takú. Aj tým je minimalizované riziko 

neriadeného výkonu správy. Na druhej strane to však nevyhnutne vedie k nižšej flexibilite a 

nižšej (alebo žiadnej) ochote riskovať, čo vo svojom dôsledku môže znamenať nižšie výnosy 

zo spravovaného majetku.  

      Pripustenie neregulovanej právnickej osoby do funkcie zverenského správcu so sebou 

nesie výhodu väčšej flexibility pri dojednaní pravidiel správy vyčleneného majetku (ako v 

porovnaní s regulovanou právnickou osobou) a rovnako kontinuitu pri výkone funkcie 

zverenského správcu. Oproti regulovaným právnickým osobám bude aj požadovaná úplata 

spravidla nižšia. Ďalšie extra zvláštne výhody, ktoré by neregulované subjekty vykazovali v 

porovnaní s fyzickými osobami, či regulovanými právnickými osobami, však nemožno 

vysledovať. 
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      Pripustenie neregulovaných právnických osôb je naproti tomu spojené so značným 

rizikom. Tým najväčším je neriadený výkon funkcie. Na rozdiel od fyzickej osoby nie je 

neregulovaná právnická osoba k riadnemu výkonu funkcie motivovaná osobnými väzbami na 

zakladateľa (beneficienta) ani prípadným zásahom do majetkovej sféry konkrétnych 

fyzických osôb. Oproti regulovanej právnickej osobe jej potom chýba aj náležitá kapitálová a 

personálna vybavenosť a štátny dozor. Tzn. že tu neexistuje žiadna bariéra, ktorá by 

znemožňovala subjektom s nedostatočnou kapitálovou vybavenosťou, aby pôsobili ako 

zverenskí správcovia. Nie sú tu ani žiadne záruky, ktoré by zaisťovali, že majetok je 

spravovaný osobami s dostatočnými znalosťami a skúsenosťami a riadnym spôsobom. 

Nakoniec tu chýbajú prostriedky pre prípad, že bude treba vyrovnať spôsobenú ujmu. 

     Pokiaľ by takéto riešenie pripustenia neregulovanej právnickej osoby do funkcie 

zverenského správcu bolo považované za príliš rizikové, je možné kompromis dosiahnuť tým, 

že k výkonu funkcie budú pripustené len regulované fyzické osoby.  V tomto smere je nutné 

vyzdvihnúť francúzske riešenie. Podľa francúzskeho občianskeho zákonníka môže byť 

zverenským správcom – vedľa regulovanej právnickej osoby – advokát. Takéto riešenie 

najlepšie spája výhody neregulovanej fyzickej osoby s požiadavkami na  riadny  výkon 

funkcie  zverenského správcu. Hoci okruh osôb oprávnených k prípadnému výkonu funkcie 

bude obmedzený a spravidla nebude zahrňovať „priateľov rodiny“, počet a odlišné osobné  

charakteristiky osôb zapísaných ako advokáti umožní zakladateľovi zvoliť osobu obdobnými 

morálnymi vlastnosťami. Okrem toho sú advokáti už od podstaty svojho povolania vybavení 

silným zmyslom pre lojalitu, dobrými znalosťami práva a dostatočnými znalosťami 

podnikania. Prekážkou využívania zverenského fondu chudobnejšími osobami však môže 

predstavovať otázka odmeňovania, lebo advokáti – na rozdiel od rodinných priateľov, 

vykonávajú funkciu správcu za odplatu ako predmet svojho podnikania.  

 

       Zatiaľ čo v niektorých prípadoch bude pozícia zverenského správcu obvykle 

vykonávaná profesionálom, ktorého podnikanie spočíva práve v poskytovaní služieb 

zverenského správcu a je preto náležite vzdelaný a vybavený odpovedajúcimi schopnosťami a 

skúsenosťami, v iných nároky by mohlo viesť k nespravodlivým výsledkom. Je zrejmé, že  

znalosti a zručnosti rodinného priateľa, ktorý funkciu zverenského správcu doteraz 

nevykonával  a jeho jedinou motiváciou k prijatiu tejto funkcie je lojalita k rodine, budú s 

najväčšou pravdepodobnosťou viesť menšie, ako znalosti a zručnosti profesionála. 

      Ďalej je zrejmé, že ak pripustíme k výkonu funkcie akékoľvek právnické osoby, 

mnoho nezískame. U fyzických osôb je absencia ex ante regulácia odôvodnená zachovaním 

maximálnej šírky kandidátov pri výbere zverenského správcu. To u právnických osôb nehrá 

úlohu. Naopak, pripustenie akejkoľvek právnickej osoby k výkonu funkcie zverenského 

správcu so sebou nesie značné riziko neriadnej správy. Možno preto súhlasiť s tým, že 

stanovenie určitých požiadaviek podmieňujúcich spôsobilosť právnickej osoby vykonávať 

funkciu zverenského správcu je žiaduca. Je pritom samozrejme otázkou, ako prísne tieto 

požiadavky majú byť. Ak sú však predmetom správy značné sumy prostriedkov na 

neprofesionála, je dôvodné na právnické osoby klásť požiadavky zrovnateľné s tými, ktoré sú 

kladené na finančné inštitúcie.   
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Záver 

      Predmetným príspevkom som sa snažil vykresliť aspoň v hrubých rysoch zverenský 

fond ako ho obsahuje nová česká právna úprava, ich správu a správcov čo pevne verím budem 

prínosom pre prax verejnej správy po oboznámení sa s týmto novým inštitútom, u ktorého je 

predpoklad, že ho bude obsahovať aj nový slovenský občiansky zákonník. 
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BIG TECH COMPANIES AND INTERNATIONAL COMPANIES AND 

INTERNATIONAL CRIMINAL LAW: THE ROLE AND COMPLICITY OF SOCIAL 

MEDIA IN THE PERPETRATION OF MASS MEDIA  

Ievgeniia LUKIANCHENKO 

 

Abstract 

 

In the XXI century, recent technological advances, and the rise of social media in particular, have 

transformed the ways we consume information. The emergence of the Internet is slowly changing the 

global rule of law, public international law and democracy in various ways. For instance, the 

digitalization positively affected public international law, as the process of negotiating new treaties 

became much quicker and the access to international law sources was opened up. But, at the same 

time, online platforms have also become fertile grounds for spreading misinformation, extremist 

propaganda, fake news and disinformation, which can lead to grave violence, and mass atrocity 

crimes. The burgeoning upsurges in digital users and the ability to swiftly spread (dis)information, has 

enabled domestic and foreign actors to spur mass violence, conflict, interference into elections and 

destabilize the political environment in various contexts such as Myanmar, Ukraine, Brexit 

referendum, and recently in the USA.  

 

Key words: disinformation, political propaganda, Big Tech, international crimes 

 

Introduction  

 The challenge of countering the use of information and mass media technologies for 

criminal purposes, in terms of dimensions and extent, had long become a global threat 

affecting all countries of the world without exception. At present, the world community does 

not have a unified approach to this issue. At the international level, the situation is 

compounded by the lack of a comprehensive international legal framework for cooperation 

and even a common terminological basis. At the regional level, relevant instruments have 

been developed and adopted by a number of organizations, but their capacity to deal 

effectively with such crimes remains insufficient. A number of States promoted the Council 

of Europe Convention on Cybercrime as a possible solution. However, this instrument is 

inadequate to address current threats. The Convention was developed at the end of the 1990s, 

and it therefore does not regulate many modern “inventions” of criminals (Lynch 1997). It 

also allows for the possibility of violating the principles of State sovereignty and non-

interference in the internal affairs of other States. Thus, there is still a threat of legitimizing 

access by special services of a limited group of countries to the uncontrolled collection of 

personal data belonging to users all over the world, as well as continuing the trend set by a 

number of States to consolidate their technological gains in the information space and 

maintain the “digital gap” between developed and developing countries. Moreover, private 

tech companies have unprecedented influence on the development of society, freedom of 

speech, democracy, as well as critical digital infrastructure. The rapid rise of social media has 

made it difficult for law, inter alia,  international law to respond to the challenges, for instance 

the thorny line between free speech rights and hate, offensive and abusive speech, which 

provokes aggressive behavior and violence, and how to prevent the abusive use of technology, 
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which leads to the commission of international crimes. As such, the abusive use of digital 

technology is a challenge to the global rule of law, whereby the prevention and response may 

be found in international cooperation. 

The role of Big Tech in the perpetration of mass atrocities  

 Uncontrollable flows of (dis/mis)information, especially published by the President(s) 

politicians, especially senior; diplomats (China’s US embassy accident on Twitter), military 

leaders or any other influencers can lead to the perpetration of mass atrocities, namely 

genocide, war crimes and crimes against humanity. There is already a number of cases all 

over the globe: recently a horrible attack the US Capitol in January 2021 as well as the US 

election campaign in 2020,  violent targeting of the Muslim Rohingya community in 

Myanmar on Facebook in 2016/2017, pro-Russian propaganda in social media and online 

platforms which was a powerful information weapon used for the temporary occupation of the 

Crimean peninsula and through the Russian proxies the outbreak of the armed conflict in the 

East of Ukraine in 2014.  

 The main focus is on the influence of domestic criminal jurisdiction to international 

criminal jurisdiction (Clapham 2008). In fact, the adoption of the Rome Statue served as a 

catalyst for legislative changes in numerous domestic legal systems, whereby the crimes 

under the jurisdiction of the ICC were also introduced domestically (Clapham 2008). Given 

the trend towards the recognition of corporate criminal responsibility on the domestic level 

across different countries, it may be expected that a possible amendment of the Rome Statue 

could trigger a similar reaction. Moreover, the recent case study on Facebook’s involvement 

in crimes in Myanmar and in other contexts, can serve as a suitable foundation for making big 

tech companies accountable for their actions. According to the UN report (OHCHR 2018), 

Facebook was a central online platform, whereby the information needed to enact the 

Rohingya genocide in Myanmar was disseminated. Disinformation was spread by the 

Burmese military, whose experts had been trained by Russian specialists. Facebook, as a 

social media platform, facilitated widespread and uncontrollable dissemination of hatred, with 

the purpose of dehumanizing persons belonging to targeted communities, which resulted in 

crimes against humanity (OHCHR 2018). But, when we talk about digital evidence (posts, 

tweets, reposts), the sticking point is that, it is usually located in infrastructure belonging to 

the private sector, namely big tech companies or Internet service providers, whose capabilities 

in retaining and preserving digital evidence vary. Moreover, online platforms are under 

foreign jurisdiction that does not criminalize illegal content, in criminal investigations, 

authorities do not get specific information or cooperation from big tech or Internet providers. 

There were already cases, in Myanmar, when information needed to be requested from 

foreign-based social media companies, and  the companies denied the requests on the grounds 

that the requests did not fall under standard procedures (UN IIMM 2019). 

International litigation  

 In Ukraine, digital disinformation and propaganda is a part of hybrid warfare, and 

played a significant role in takeover of Crimean peninsula and partial control over Donbas. A 

handful of fake Russian accounts on various social media platforms were firstly deployed to 
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discredit the Maidan protestors, and recently spread disinformation about the MH17 plane 

crash. After MH17 accident, there were the two most prominent narratives the first that the 

plane was either shot down by the Ukrainian military, and the second that by Russian 

separatists in Ukraine supported by the Russian government. Later, the international 

investigation was started, and, in 2020, at least four individuals connected to the Russian 

separatist movement will face murder charges for their involvement in the MH17 crash 

(Harding 2019). In 2020, the trial was opened in the Dutch court.  

 In both mentioned cases, International Criminal Court Prosecutor (hereinafter - ICC 

Prosecutor) has determined that there is sufficient reason to believe that grave atrocities have 

been committed (Marchuk 2020). Ukraine is chosen as a non-State to the Rome Statute, but 

with acceptance of the ad hoc jurisdiction of the ICC. In the end of 2020, the ICC concluded 

its preliminary examination in Crimea and Donbas, and Office the Prosecutor (hereinafter - 

OTP) announced that the “statutory criteria for opening investigations into the situation in 

Ukraine have been met”, and the OTP will request authorisation from a Pre-Trial Chamber 

(hereinafter - PTC) to open investigations into the situation in Ukraine. With regard to second 

case, on 4 July 2019 the ICC Prosecutor filed a request for authorization of an investigation 

into the crimes against the Rohingya. Specifically, the scope of the request was limited to 

investigation of those crimes in which at least one element occurred in Bangladesh (which is a 

party to the Rome Statute), and those that took place within the 2016 and 2017 “clearance 

operations,” as well as other crimes “sufficiently linked” to these events. In November 2019 

Pre-Trial Chamber III of the ICC authorized the Chief Prosecutor to proceed with an 

investigation into crimes under the ICC’s jurisdiction. The Chamber determined that “there 

exists a reasonable basis to believe widespread and/or systematic acts of violence may have 

been committed that could qualify as the crimes against humanity of deportation across the 

Myanmar-Bangladesh border and persecution on grounds of ethnicity and/or religion against 

the Rohingya population.” While this represents an important advancement for individual 

responsibility for the crimes committed against the Rohingya, absent a full referral to the ICC 

by the UN Security Council, the ICC’s efforts will remain limited (ICC 2019).  

 In the same time, there is a pending case on Myanmar context at the International 

Court of Justice (hereinafter - ICJ) (The Gambia vs. Myanmar). In 2019, The Gambia 

commenced judicial proceedings in the ICJ on the basis of the Genocide Convention, alleging 

Myanmar was responsible for acts of genocide, conspiracy to commit genocide, complicity in 

genocide, and failure to prevent and punish. In 2020, the ICJ affirmed that The Gambia met 

prima facie the Court’s jurisdictional standards for a case under the Genocide Convention. 

And, the ICJ affirmed this understanding of obligations under the Genocide Convention and 

stated that “all the States parties to the Genocide Convention have a common interest to 

ensure that acts of genocide are prevented and that, if they occur, their authors do not enjoy 

impunity (ICJ 2020). The Gambia requested from Facebook disclosure of all the evidence 

indicating the involvement of the Myanmar State officials and entities in spreading anti-

Rohingya hate speech on Facebook/Instagram, including the content of related Facebook 

accounts. However, Facebook rejected the Gambia request release posts and communications 

by members of Myanmar’s military and police.  
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Conclusions  

 International cooperation is crucial to identify offenders and overcome the difficulties 

that come out of the territorial differences. Both consistency with national existing laws and 

alignment with international standards should be taken into consideration when adopting 

national cybersecurity policies and creating appropriate legal frameworks. 

In 2019, UN decided to establish an open-ended ad hoc intergovernmental committee of 

experts, with representatives from all regions, to create a comprehensive international 

convention on countering the use of information and communication technologies for criminal 

purposes, taking into full consideration existing international instruments and efforts at the 

national, regional and international levels on combating the use of information and 

communications technologies for criminal purposes, in particular the work and outcomes of 

the open-ended intergovernmental Expert Group to Conduct a Comprehensive Study of 

Cybercrime. 

Furthermore, clear and precise standards of data protection and privacy safeguards are needed 

for private sectors involved in collecting, storing or sharing user data. 

There is a need to clearly define the responsibilities between states and tech companies and 

better information basis for potential sanctions and accountability against those responsible 

for cybercrimes and cyber-attacks. The tech giants should uphold their part of the social 

contract.  
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PUBLIC ADMINISTRATION OF PUBLIC HEALTH: GAPS ASSESSMENT AND 

MODEL OF THE CYBER RISK IMPACT 
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Abstract  

 

The paper addresses cyber-threats and their impacts on institutions of public health. First, the inquiry 

aims at the gaps assessment within the sector of public administration of the public health institutions 

(hospitals). The assessment is based on the utilization of the mixed-methods approach that embodies 

the staff's survey and juxtaposing the discourse with the official statistics. It research contains, thus, 

qualitative and quantitative methods. To illustrate the enormous threat of cyber-impacts, the author is 

modelling the eventual emergency situation that could occur in the Czech Republic. In the beginning, 

the paper introduces the events that have already happened recently and subsequently, the author 

models the possible future one-month scenario that involves even the patients' transportation. The 

concluded findings can serve as a lesson for other actors too, and crucially as the warning for the 

public officials about the hospitals' cyber-security protection. 

 

Key words: Cybersecurity, Public Health, security, Public Administration 

Introduction 

  The current world and the society are highly influenced by cyber tools that represent 

the tremendous possibilities as well as the threats, and what is more, the three-dimensional 

framework of warfare is under significant pressure since the technological ascendency 

tramples the traditional perspective (see Berzins 2014). The cyber dimension is bringing to 

the table a large scale of advantages. Having said it, it brings a large scale of enormous threats 

for the public sector and its administration and institutions.  

  It brings specific questions if the state can protect its civilians in the sense of 

protecting the broad scale of targets, including the long list of institutions of the country's 

strategic infrastructure. For instance, what would be the consequences of the attacks on 

regional hospitals with COVID-19 patients currently? How could the states tackle and 

mitigate cyber threats? Therefore, it is seemingly vital to address the issue of the vulnerability 

of hospitals. 

  The paper has two objectives. The first objective to carry out the gap assessment 

related to cybersecurity and financing. Secondly, the paper aims to conduct a brief emergency 

model and address the possible consequences of cyber-threats and associated risks for public 

hospitals. The model is associated with one unnamed regional hospital in the Czech Republic 

that is going to be under cyber attack. The last events when two hospitals have been targeted 

by a cyberattack, first in Benešov in November 2019 (Bejšovec 2020), and the second one, in 

Brno, during the COVID-19 crisis in 2020 (Spurný 2020), show the urgency of that specific.  

  Critically, the paralyzed institution, hospital, cannot conduct its primary purpose, thus, 
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to provide the treatment to civilians. Moreover, the research has to go beyond the single 

hospital since the main regional hospital demonstrates the vital healthcare centre for the whole 

region. Therefore several operations and tasks can be done only there, and the patients are 

transported from subordinated hospitals into the main one. Since the hospitals are mainly 

public, and the paper includes only public hospital which is under the public administration, 

the topic is generally essential for the state itself. Thus, states have to assure them access to 

healthcare. Secondly, the crisis scenario can signify the torrent of extra expenses beyond the 

removal of the cyberattack. Subsequently, the country has to adapt to the acute situation and 

makes healthcare accessible in any way. Based on these assumptions, the paper exposes the 

assessment of gaps based on two variables. Firstly, the author inquires the financial allocation 

in public healthcare. Secondly, the author brings to the table the survey's results from hospital 

staff. 

  With all of this in mind, a similar adverse scenario could affect the trust of inhabitants 

in the government and in its protection of national security. Thus, the research's primary 

purpose is to outline the frivolity of several public institutions under public administration. 

Furthermore, how harmful effects could cause the cyberattack on the regional hospital, what it 

is directly threatening the human security, however, human security is connected and 

subordinated to the national security once the public institutions that should be protected by 

the state are under attack. The model should show the number of casualties and damages that 

can bring the cyberattack and expose the weak spots. 

1 Methodology  

1.1 Model 

  Models have a long history in several branches of social sciences when we can name 

economics or political science while using the input by mathematics (Silverman, Bryden 

2018). In addition, the model represents one of the several tools of scientific research that 

exists in many academic branches, not limited to the mentioned ones. Nonetheless, the model 

within social science, the nature of this paper, seeks to build and evaluate the research's 

underlying argumentation. In other words, the model helps researchers to test the logic within 

the argumentation, and it opens the space for the firm framework of experimentation that also 

provides us with the possibility to test the hypotheses (Mershon and Shvetsova, 2019). 

Modelling itself means the name for the process that creates a model for inquiring of 

reality (Svobodová, n.d.; see Mershon and Shvetsova 2019). The process contains inevitable 

variables, based on which the model addresses the problem that should be solved or pointed 

out by the modelling; however, the main obstacle could represent the data insert. According to 

Svobodova (n.d.), we should follow the simple rule of "Occam's razor," thus, it means that we 

should accept the most straightforward explanation, and we should cut off all abounded 

fragments. We should keep in mind that the model's goal is not to catch all aspects of the 

natural Environment but those that are crucial for the modelled system and its behaviour. 

Therefore, the model demonstrates the real object's abilities that influence the outcomes and 

does not contain the unimportant abilities. The model should obtain and examine the 

"problem," not only to represent the model itself (Svobodová, n.d.; see Mershon and 
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Shvetsova 2019). Importantly, the models' purpose is not to bring the ultimate end in 

themselves, and they cannot comprise the objective reality as models are just the tools how to 

interpret (Mershon and Shvetsova 2019). 

The model does not have straightforward terminology and explanation. Basically, the 

model has to adjust to the modelled situation (see Silverman and Bryden 2018). Current 

research utilizes data from the Czech institutions and the Czech Environment, and the model 

operates with the mathematic and statistic figures as the impacted subjects are people, 

institutions, and it is interconnected with prices on the market. At the bottom of this chapter, 

the reader might find the graphic that typifies the model situation. Thus, the reader should 

understand the context and operational Environment that will be deeper elaborated in the third 

chapter that is dedicated to all variables and numbers that are demanded subsequent 

modelling. 

1.2 Design Framework 

The paper is based on the Army Design Methodology, which is divided into several 

variables. First, it introduces the Operational Environment what entails the current 

Environment where we operate. Secondly, it constitutes the Desired State what the situation 

we are looking for is. Therefore, we have to, thirdly, frame the problem, which represents the 

obstacle within the processes from the Current (Operational) Environment to the Desired one. 

Once we finalize the gap assessment, we can provide the solution, in other words, the 

Operational Approach. For better illustration, find below the design concept below: 

 

Picture no. 1: Design Concept 

 
Source: Headquarters Department of the Army 2015 

 

 Critically, within this chapter, it is foreseen to illustrate the data on which the analysis 

will be examined. 

Gaps assessment stems from the discourse analysis from the Czech news, and the 

official OECD data verify these data. Subsequently, the standardized questionnaires are 

applied. The number of respondents is limited to five individuals working in the Czech 

hospitals. This figure, importantly, does not represent a reasonable amount; nevertheless, it 
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provides a particular picture of the situation and provides a space for further in-depth 

inquiring. 

 The critical input is extracted by the regional healthcare provider, the hospital, to find 

the numbers related to our research.  The infection department poses with 75 bed (Infekční 

oddělení n.d.). With this in mind, 15 beds include intensive healthcare like critical lungs' 

ventilation that signifies the most binding machine for patients with the heavy running of 

COVID19. Annually, the department hospitalized around 2 500 people (Ústav zdravotnických 

informací a statistiky ČR, 2018). That mathematically means around 200 patients monthly, 

which will be calculated to 200 for modelling purposes. To make it simple, the model will 

facilitate healthcare access to all 200 patients, when 30 beds will be included under the 

intensive healthcare unit as we could anticipate capacity increasing. 

 With the above-written in mind, we will calculate with the approximate numbers to 

find that the patients will spend connected on ventilation for two weeks (see Skoupá and 

Kuchta 2020). 

 These numbers represent essential detail because all patients will have to be relocated 

to Prague hospitals. Mentioned this, the distance between the single cities is around 90 

kilometres; thus, in the inquires, it calculates with 100 for easier counting, and the last known 

price of fuel is 1,30 Euros per litre. 

Therefore, the bus has to conduct a 200km long way (there and back) when the 

ambulance's fuel consumption is around 11l per 100km and bus' consumption 40l per 100km 

(I. Procházka, personal communication, January 22, 2020). 

All the above-expressed items enable us to project the models' situation for the four-

week situation with extended capacity or an ordinary one. Consequently, it could lead, besides 

the human insecurity, to other financial expenditures and possible capacity problems if the 

total infection's capacity of three leading hospitals is around 400 places (rough number). The 

number is coming from data from relevant hospitals in Prague with the infection departments. 

However, the extra capacity is added because the hospitals would increase the spots during 

the crisis's absolute peak, even though they would be provisional. 

 

3 Gaps Assessment 

In the Czech Republic, we can follow up on the discourse about finance shortages 

related to public healthcare providers (see Bureš 2017; Gola 2009; Kalnická 2019). The 

financial aspect of healthcare seems like the bottleneck for several years at least. To illustrate 

the issue, we can mention the first complaint, the example from 2009; however, we could 

move even further in the past (see Gola 2009). Nonetheless, the Czech Republic has been 

remaining problematic and under the average within the European Union states and OECD 

countries even after ten years later (see Bureš 2017; Kalnická 2019). In general, public 

healthcare is under pressure because of the lack of financial resources. We can also observe 

that many journalists or experts mentioned above refer to the EU yardsticks stemming from 

OECD statistics. This in mind leads us to examine the figure more in-depth by credible 

institutions that can provide the relevant data for comparison. 

To reinforce or, on the contrary, to exclude the discourse findings, we have inquired 

about the OECD data; notably, the inquiry will aim at the share of GDP, which is indeed a 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 187 

credible and comparable quantitative factor (see Kalnická 2019; Bureš 2017; OECD n.d.). In 

other words, we follow the health expenditures in percentage. 

The OECD's official statistics show that the percentual expenditures have grown by 1 

% during the last decade. It should be emphasized that the expenditures did not always grow 

gradually, aiming at the period between 2013- 2017. From 2010 until 2013, we can observe 

the rapid allocation when the financial flow grew by 0,9 %; nevertheless, the improvement 

was retarded afterwards. The positive development marked the year 2018 when money 

allocation got almost back to the number from 2013. Because the officials increased the 

money for the public healthcare system, we cannot neglect the positive development and 

improving conditions. On the other hand, the gradual development breakdown in the period 

mentioned above means that the Czech Republic is remaining under the European average, 

which is oscillating between 9 and 10 %. (OECD.Stat. n.d.; see Kalnická 2019). The 

healthcare financing gap can significantly contribute to the occurring risks of the cyberattacks, 

which can damage and cause tremendous troubles to the system. The table below illustrates 

the figures from the last decade. 

 

Table no. 1: Healthcare expenditure in % of GDP in the Czech Republic 

 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Expenditure 6.9 7.0 7.0 7.8 7.7 7.2 7.2 7.2 7.6 7.8 

According to OECD.Stat (n.d.) 

 

The intensive discussions regarding cybersecurity probably led to a growing allocation 

from the annual national budget into healthcare, when the ministry received an extra 220 

million Czech crowns, which is almost 8 500 000 million Euros (Malý 2019). Notably, the 

allocation occurs based on the previous cyberattacks, and therefore it signals the late decision 

that could be affected by the reduction after the year 2013. 

The human aspect is crucial, most perhaps in each branch of our lives. Considering the 

human aspect, the gaps assessment must inquire whether the staff in hospitals are receiving 

sufficient backup to enhance the IT abilities, which ultimately can improve the protection of 

the hospitals' IT systems. Indeed, the survey has several limits due to the length of the article 

and the research itself. Only five individuals have been asked when we did not differ between 

the doctors and nurses. Also, the questions could be structured differently, with more in-depth 

content. However, the survey engages the illustrative position only and opens the room for 

further and more depth research. 

 The survey's results demonstrate the gaps regarding the awareness of human resources. 

We can observe that IT training is not an everyday activity within the hospitals, although the 

person must work with computers. Interestingly, the staff has been warned about the threats. It 

envisages other questions, for example, who is addressing the threats to personnel and in 

which manner. Consequently, we could ask why, if the people are aware of the jeopardy the 

only a minimal number of hospitals are providing IT training to their employees. 

Graph no. 1: Did you have IT training during the last two years? 
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Graph no. 1: Did you have IT training during the last five years? 

 
 

 

Graph no. 1: Have you been warned about the IT threats? 

 
Sources: Author (all graphs) 

4 Model situation 

 A sudden attack and decommissioning of a hospital facility could mean serious 

problems, respectively, with catastrophic consequences. If we take into account that the 

Benešovská and Brno hospitals were paralyzed, that they could not receive patients and 

patients had to be transported to other facilities, then in the case of a cyber-attack, the systems 
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would rule out on which the ward depends, where patients with COVID-19, so it would be 

startling trouble and most likely a certain number of dead.  

Failure of the systems would mean severe complications for the 30 patients dependent 

on the ventilators, and most likely, such a situation would mean death for the 30 individuals 

within two weeks, which means a monthly loss of 60 people. In addition to more than 60 

dead, it can be assumed that it would also affect other individuals from the remaining 170 

beds. It is difficult to determine the exact number of individuals who might need pulmonary 

ventilators or other devices connected to the IT system on the day of the outage or in the 

coming days thereafter. However, even here, human losses can be expected in the number of 

at least units, which would make it significantly more challenging to transport. If 170 people 

were to be subsequently transported to a larger Prague hospital, this also represents a 

significant logistical obstacle, which is not associated with the greatest risk. The most 

significant danger and risk are that in times of pandemics, other hospitals will not have 

enough free beds (Ministerstvo zdravotnictví 2021), which would most likely mean further 

loss of life. It is necessary to realize the regional hospital's critical role, which serves as the 

main point for other hospitals in the region. Therefore, other smaller hospitals in the region 

would also experience problems without connection with the central hub. However, modelling 

losses for these hospitals would already be within the scope of the work, even based on 

missing data, when these hospitals' capacities adapted during the pandemic. This, however, 

leaves the proctor to investigate after the end of the pandemic. Furthermore, it is necessary to 

realize that the given model shows only one month, although the IT system's repair may 

require a lot of time and money, which may subsequently be missing elsewhere. 

Therefore, the attack would include subsequent reparation of the systems; according to 

the vice-director for Na Homolce Hospital's ICT system, the first damages in Benešov's 

hospital accumulated to 40 million Czech crowns is around 1 540 000 million Euros (Shabu 

2020). However, the number is not final. The county where the hospital is located will 

announce the final costs around the sixth month of 2020 (Bejšovec 2020). Therefore, one 

week cost around 13 300 000 million Czech crowns. Ultimately, the model's costs will 

conclude in approximately 52 200 000 million. In Euros, analogously, one month would cost 

over 2 million Euros. 

 In addition, the transporting mission would represent a considerable challenge as well 

as the financial expenditures. For instance, if the patients supposed to be transported from the 

regional hospital, which lays 100 km away from Prague. Considering this solution, the 

patients will be transported by van or special bus by firefighters with medical supervision 

where the capacity is 50 travellers. Also, we have to take into account the price of fuel, which 

is oscillating at 1,30 Euros per litre. Therefore, the bus has to conduct a 200km long way 

(there and back) when the bus's consumption is around 40l per 100km. Thus, 170 patients can 

be transported by bus due to the lighter ongoing of the disease. It accumulates in a total of 

eight ways. The final distance, therefore, counts 800 kilometres. Thus, fuel consumption 

reaches enormous 320 litres for that operation process, which resulted in 416 Euros in total. 

Having said that, we are cutting off the wearing costs and the human resources deployment as 

it is impossible to say within the limited research how painful it could be if the human 

resources must spend time for the logistics what includes transporting the patients to the bus 
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and from the bus as well as accompanying them on the route. The allocation of all various 

resources for the process could cause other damages and losses comprising the humans' lives. 

 Importantly, we have to bear in mind that the other hospitals' capacities can be limited 

or exhausted, and thus the translocation can be even unfeasible what can be life risky for some 

patients. 

Conclusion 

The work aimed to perform a model situation where a regional hospital will be under 

cyber-attack and, at the same time, perform a gap assessment. According to the Army Design 

Methodology, the Gaps Assessment shows that Czech spending on Czech healthcare is below 

the European Union average, which may contribute to a weaker defence of the IT system in 

hospital facilities. Simultaneously, according to the brief survey, we can assume that hospital 

staff do not receive sufficient education regarding IT threats. 

A cyber-attack poses a significant threat, as shown by the subsequent model, which 

shows significant human losses and significant logistical problems. At the same time, this 

model is limited to only one hospital and one month; however, predictions show that other 

smaller hospitals would be affected and, in the end, a much more incredible feeling of 

patients. At the same time, the attacks on the hospital represent a significant financial burden 

in many respects. The first and most expensive item is to repair the damage and set up the 

system's proper functioning again. Although it may seem insignificant in relation to the 

damage mentioned above and to human lives, the second item is the logistical provision of 

patient transport and the associated financial costs. 

The conclusion shows several policy implications. Overall, it is necessary to strengthen 

the public financial administration of the public healthcare providers, who, however, must 

also ensure the proper training of staff. The model demonstrates that the damage can be felt 

both in human lives and in finances, and therefore it is necessary to prevent and eliminate 

attacks in a similar way as best as possible.    
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Abstract  

 

The author deals with the question of the role played by new forms of employment in the protection 

and maintenance of gender equality and in supporting the reconciliation of family and working life of 

employees. Permanent employment, ie full-time employment, is still considered to be the predominant 

form of employment (Social Europe, 2020). However, more and more often we may also encounter 

new forms of employment, the growth of which we can expect, in connection with the digital age and 

the transition to carbon-neutral economies (Mandl, 2020). In the article, the author will try to find 

answers to the question of how new forms of employment help to protect and promote gender equality 

of employees? It will also address the issue of more effective work-life balance. 

Key words: employment, employees, gender eguality, work-life balance 

Úvod 

Formy zamestnanosti a samotná zamestnanosť, sa stávajú rozmanitejšími v dôsledku 

spoločenského, technologického a hospodárskeho rozvoja. Na tieto zmeny musí flexibilne 

reagovať, a prispôsobovať sa, aj samotná politika. V Európskej únii sa tzv. štandardné 

zamestnanie (trvalé zamestnanie na plný úväzok), považuje za stále dominantnú formu 

zamestnania (Mandl, 2020). 

Avšak, Európsky trh práce sa vo svojej evolúcii, čoraz viac vyznačuje rôznymi 

formami zamestnania. Spomínané nové formy zamestnania, predstavujú nové formálne 

zamestnanecké vzťahy alebo pracovné vzorce. Súvisia s aspektmi pracovnoprávnych vzťahov 

ako miesto práce, pracovný čas, používanie IKT, ale aj vo vzťahu zamestnávateľ- 

zamestnanec (klient- samostatne zárobkovo činná osoba) (Mandl, 2020). 

Používanie IKT, predstavuje mobilnú prácu, založenú na využití informačných a 

komunikačných technológií. V takomto prípade zamestnanec, alebo samostatne zárobkovo 

činná osoba, môže vykonávať prácu z rozdielnych miest, a to mimo tradičného miesta výkonu 

práce. Takáto forma zamestnania, ktorá je založená na IKT umožňuje výkon práce 

kedykoľvek a kdekoľvek (Mandl, 2020). 
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Nové formy zamestnania, zamestnanosť a budúcnosť práce, patrí medzi objekty 

záujmu politických program, či už zo strany Európskej únie, ako zo strany členských štátov 

EÚ (Mandl, 2020). 

V príspevku odkazujeme na nové formy zamestnania, ich základnou charakteristikou 

a výskumom sa zoberal Eurofound v roku 2013. Nadácia Eurofound mapovala vyskytujúce sa 

nové trendy zamestnania, v členských štátoch EÚ, Nórsku a Spojenom kráľovstve, a to od 

roku 2000 (Eurofound, 2015). Na základe informácií, ktoré poskytla sieť respondentov 

nadácie Eurofound, nadácia Eurofound zoskupila hlásené nové formy zamestnania do 

deviatich kategórií a načrtla ich hlavné charakteristiky (Mandl, 2020). 

Medzi nové formy zamestnania zahŕňa zamestnania, ktoré sa vyznačuje niektorými 

z nasledujúcich charakteristík: 

1. Vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, sa odlišuje od zavedeného 

individuálneho pracovného pomeru. Relevantnými pracovnoprávnymi vzťahmi, 

z tohto dôvodu, sú pracovnoprávne vzťahy zahŕňajúce viacerých zamestnávateľov 

pre každého zamestnanca, jedného zamestnávateľa pre viacerých zamestnancov na 

jedno konkrétne zamestnanie alebo vzťahy viacerých zamestnávateľov a viacerých 

zamestnancov. 

2. Práca je poskytovaná prerušovane alebo na obmedzené časové obdobie, nie však 

na nepretržitom základe alebo pravidelnom základe. 

3. Spolupráca medzi samostatne zárobkovo činnými osobami, hlavne osobami 

pracujúcimi na „voľnej nohe“, ktorá prekračuje obvyklé typy vzťahov pozdĺž 

dodávateľského reťazca, zdieľania priestorov alebo tradičného vykonávania 

projektových prác (Mandl, 2020). 

Diskusie o nedostatku harmonizovaných konceptov, alebo definícií, o nových formách 

zamestnania zatiaľ pokračujú. Potreba harmonizácie konceptov a definícií, je dôležitým 

aspektom pre ustanovenie regulačných rámcov, pre generovanie politických a spravodajských 

informácií, akými sú napríklad štatistické informácie. Lepšie pochopenie nových trendov 

v zamestnaní je však v súčasnosti ešte dôležitejšie ako tomu bolo v minulosti. Dôvodov ich 

dôležitosti je hneď niekoľko, či už ako súčasť štrukturálneho prechodu k digitálnemu veku, 

uhlíkovo neutrálnej ekonomiky, ďalším dôvodom a veľmi dôležitým faktorom, ktorý treba 

brať do úvahy, je súčasná situácia súvisiaca s pandémiou SARS-COV-2 (Mandl, 2020). 

 

1 Domácka práca  

Európsky trh práce sa neustále vyvíja, s ním sa menia aj podmienky zamestnávania. 

Zamestnanci, ale aj zamestnávatelia, hľadajú čo najefektívnejšie formy práce. Tieto zmeny 

v zamestnaní, môžeme pripísať spoločenským zmenám, ako aj jej digitalizácii (Social Europe, 

2020). 

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Eurofound, 

v rokoch 2013 až 2014, mapovala nové formy zamestnávania vo všetkých členských štátoch 

Európskej únie a Nórska, vďaka tomuto výskumu identifikovala deväť trendov, ktoré sa na 

európskom trhu práce objavujú čoraz častejšie a majú postupne väčší význam (Mandl, 2020).  
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V roku 2020, Eurofound zopakoval svoje mapovanie práce, tentokrát s cieľom 

preskúmať ako prevažuje deväť, predtým nových foriem zamestnania- IKT, platform work,  

kolaboratívne zamestnanie, príležitostná práca, zdieľaná práca, dočasné vedenie, zdieľanie 

zamestnancov, portfóliová práca, poukážková práca. Formu zamestnania založenú na IKT 

sme definovali, považujeme za vhodné v krátkosti definovať aj tzv. platform work, alebo tiež 

platformovú prácu. „Platform work” predstavuje formu zamestnania, v ktorej organizácie 

alebo jednotlivci používajú online platformu na prístup k iným organizáciám alebo 

jednotlivcom na riešenie konkrétnych problémov alebo na poskytovanie konkrétnych služieb 

výmenou za platby (Eurofound, 2018). Mobilná práca založená na IKT, ktorú asi 60% 

analyzovaných krajín označilo za nové v rokoch 2013 - 2014, teraz existuje vo všetkých 

krajinách. Príležitostná práca, o ktorej sa predtým zistilo, že je nová v asi 44 percentách 

analyzovaných štátov, v roku 2020 prevláda asi v 86 percentách (Social Europe, 2020). 

V podmienkach Slovenskej republiky, je domácka práca a telepráca, označenie pre 

mobilnú prácu, založenú na IKT. Túto formu zamestnávania možno opísať ako pracovný 

vzorec pracovníka, či už zamestnaného, alebo samostatne zárobkovo činného, pôsobiaceho z 

rôznych možných miest mimo priestorov zamestnávateľa (napríklad doma, v priestoroch 

klienta alebo „na ceste“) a je podporovaná modernými technológiami, ako sú notebooky, 

tablety a podobne (Mandl, 2020). 

V Európskej únii pracovalo v roku 2018, z domu 5,2% zamestnaných osôb, vo veku 

od 15 do 64 rokov. Na základe údajov Eurostatu, sa tento trend za sledovaných desať rokov, 

2008-2018, držal na úrovni 5%. Avšak, zmeny nastali u zamestnancov, ktorí pracujú z domu 

občas, a to z 5,8% v roku 2008, na 8,3% v roku 2018 (Eurostat, 2021). 

 

Tabuľka č.1: Práca na „home-office“, vlastné spracovanie na základe údajov z 

Eurostatu 

 

 

Pracujú na „home-

office“ 

Na „home-office“ 

pracujú občas 

Nepracujú na „home-

office“ vôbec 

rok 2009 2019 2009 2019 2009 2019 

 

EÚ 27 

 

 

4,9% 

 

5,4% 

 

6,0% 

 

9,0% 

 

89,1% 

 

85,6% 

 

Slovenská 

republika 

 

 

3,6% 

 

3,7% 

 

4,0% 

 

5,8% 

 

93,3% 

 

90,5% 

 

Česká 

republika 

 

 

2,7% 

 

4,6% 

 

4,0% 

 

5,4% 

 

92,4% 

 

90,0% 

Zdroj: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

 

Na základe údajov z databázy Eurostatu, predstavujú zamestnané osoby pracujúce 

z domu, z celkového počtu zamestnaných, v roku 2019, za EÚ 27, 5,4% a tí, ktorí pracujú 
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z domu iba zriedkavo, predstavujú v roku 2019, 9%. V EÚ 27, až 85,6% zamestnancov 

nepracovala na domáckej práci, ani raz (Eurostat, 2021). 

Rozdiel môžeme vidieť hlavne medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, pri 

zamestnancoch, ktorí pracujú z domu, a to hlavne ak sa pozrieme na tento údaj 

z dlhodobejšieho obdobia. V roku 2009 pracovalo z domu, v Českej republike iba 2,7% 

zamestnancov, za desať rokov, sa tento počet zamestnancov zvýšil na 4,6%. zatiaľ čo v rámci 

Slovenskej republiky, bolo percento zamestnancov pracujúcich z domu 3,6%, do roku 2019 sa 

zmenilo len nepatrne, a to na 3,7% (Eurostat, 2021). 

Keď sa pozrieme na počet zamestnaných mužov a žien, ktorí vykonávajú prácu 

z domu, v štátoch Európskej únii, zväčša sú to práve ženy, ktoré vykonávajú prácu z domu. V 

roku 2018 mierne vyšší podiel žien, ktoré zvyčajne pracoval z domu, bol prípad väčšiny 

členských štátov EÚ, s najväčšími rozdielmi napríklad vo Francúzsku- 8,1% žien v porovnaní 

s 5,2% mužov, Luxembursku- 12,5% žien, 9,8% mužov a na Malte- 7,4% žien v porovnaní s 

4,7% mužov. Naproti tomu v ôsmich členských štátoch EÚ, bola situácia opačná, pričom viac 

mužov zvyčajne pracovalo z domu ako ženy, a tento rozdiel bol pomerne výrazný. Medzi 

tieto štáty patrí napríklad Holandsko- 15,5% mužov v porovnaní s 12,3% žien, Dánsko- 8,5% 

mužov, 7,0% žien a Írsko- 7,2% mužov, 5,7% žien (Eurostat, 2020). 

Slovenská republika patrí medzi krajiny, kde práve ženy predstavujú väčšie percento 

pracujúcich z domu, ako je tomu u mužov. Na základe údajov z databázy Eurostatu, v roku 

2019 pracovalo z domu na Slovensku 4% žien a len 3,5% mužov. Zaujímavý je však vývoj 

zamestnania práve u žien, ktorý má oproti roku 2009 klesajúci charakter, zo 4,3% pracujúci 

žien z domu, na 4%, zatiaľ čo u mužov, je tento trend rastúci, z 3,1% na 3,5%.  

 

Tabuľka č.2: Práca na „home-office“ u mužov, vlastné spracovanie na základe údajov z 

Eurostatu 

Muži Pracujú na „home-

office“ 

Na „home-office“ 

pracujú občas 

Nepracujú na „home-

office“ 

rok 2009 2019 2009 2019 2009 2019 

 

EÚ 27 

 

 

4,5% 

 

5,2% 

 

6,6% 

 

9,3% 

 

88,9% 

 

85,5% 

 

Slovenská 

republika 

 

 

3,1% 

 

3,5% 

 

3,5% 

 

5,8% 

 

93,4% 

 

90,7% 

 

Česká 

republika 

 

 

2,2% 

 

3,9% 

 

4,4% 

 

6,0% 

 

93,3% 

 

90,0% 

Zdroj: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

 Pre porovnanie sme si zvolili Českú republiku, údaje získané za rok 2009 a 2019, 

ukazujú rastúci trend zamestnania z domu, či už u zamestnancov pracujúcich z domu alebo 
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zamestnancov, ktorí pracujú z domu občas, rovnako tak u mužov, ako aj u žien. Rastúci trend 

vykonávania práce z domu, je však v Českej republike výraznejším, ako je tomu v rámci 

Slovenskej republiky.  

 

Tabuľka č.3: Práca na „home-office“ u žien, vlastné spracovanie na základe údajov z 

Eurostatu 

Ženy Pracujú na „home-

office“ 

Na „home-office“ 

pracujú občas 

Nepracujú na „home-

office“ 

rok 2009 2019 2009 2019 2009 2019 

 

EÚ 27 

 

 

5,2% 

 

5,7% 

 

5,3% 

 

8,6% 

 

89,5% 

 

85,7% 

 

Slovenská 

republika 

 

 

4,3% 

 

4,0% 

 

4,5% 

 

5,8% 

 

91,2% 

 

90,3% 

 

Česká 

republika 

 

3,3% 

 

5,4% 

 

3,4% 

 

4,6% 

 

93,3% 

 

90,0% 

Zdroj: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

 

1.1 Domácka práca v podmienkach pandémie SARS-COV-2 

Pandémia ochorenia COVID-19 môže tieto štatistiky výraznejšie ovplyvniť, keďže sa 

zvýšil počet ľudí, ktorí pracujú z domu. Pandémia narušila zaužívaný spôsob práce. Výrazne 

sa zvýšil podiel ľudí pracujúcich z domu, firmy umožnili svojim zamestnancom pracovať z 

domu, s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu. Práca z domu, sa už dlho považuje za 

prostriedok na zlepšenie zosúladenie pracovného a súkromného života, najmä pre rodičov. 

Počas výluky však musí veľa rodičov kombinovať platenú prácu a starostlivosť o deti, čo 

pravdepodobne môže znížiť ich produktivitu a očakávané prínosy práce z domu (Arntzm, 

Yahmed, Berlingieri, 2020). 

Práca z domu, alebo domácka práca, má niekoľko výhod, medzi ktoré patria: zníženie 

času na dochádzanie za prácou, čo má za následok pozitívny vplyv na znižovanie uhlíkových 

emisií a teda aj na životné prostredie. Ďalšími výhodami sú vyššia samostatnosť a flexibilita v 

organizácii práce, zvýšená produktivita, motivácia a efektívnosť. Na druhej strane, 

problémom v takej neočakávanej a naliehavej situácii, akou je pandémia COVID-19, 

zamestnávatelia aj pracovníci nemusia byť fyzicky a ani mentálne pripravení na to, aby 

dokázali čeliť všetkým výzvam, ktoré priniesla práca z domu. Podľa nedávneho prieskumu, 

ktorý uskutočnila Spoločnosť pre riadenie ľudských zdrojov, sa 71 percent zamestnávateľov 

snaží prispôsobiť práci na diaľku, 65 percent zamestnávateľov tvrdí, že udržať morálku 

zamestnancov bolo výzvou, a viac ako tretina zamestnávateľov čelí problémom s 

produktivitou zamestnancov a reguláciou dovolenky (International Labour Organization, 

2020). 
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Avšak, problém môže nastať pri zosúlaďovaní práce z domu a starostlivosti o deti 

a domácnosť. Matky sa môžu stretnúť s ťažšími problémami efektívnej práce z domu, pretože 

obvykle poskytujú väčší podiel starostlivosti o deti. V tejto oblasti využijeme zistenia 

Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorý zahrnul do online prieskumu 408 respondentov. 

Zámerom výskumu bolo zameranie na zmeny v živote obyvateľov Slovenskej republiky, a to 

na zmeny či už v ich pracovnom alebo osobnom živote, počas karanténnych opatrení, ešte na 

začiatku leta 2020, teda v čase prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 (Inštitút pre 

výskum práce a rodiny, 2020). 

Tabuľka č.4: Výsledky výskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny 

 Respondentky Respondenti 

 

Home-office 

 

 

69,3% 

 

67,3% 

Počas pandémie menili 

náplň práce 

 

36,7% 

 

20,3% 

 

Neštandardné hodiny 

práce 

 

42,1% 

 

30,6% 

 

Práca nadčas 

 

23,6% 

 

26,6% 

 

Dostali výpoveď 

 

8,8% 

 

14,9% 

Pre pandémiu museli 

ostať doma 

 

77% 

 

79% 

Pre rodinné povinnosti sa 

nevedeli sústrediť na 

prácu 

 

37% 

 

13,5% 

 

Deťom viac pomáhali 

s učením 

 

46,3% 

 

22,7% 

 

Zvýšil sa im počet hodín 

starostlivosti o deti 

 

50,7% 

 

25,1% 

 

Museli sa starať o svojich 

rodičov/ starých rodičov 

 

33,9% 

 

15,4% 

Zdroj:https://www.totojerovnost.eu/index.php/2020/10/12/skumali-sme-zivotnu-situaciu-na-slovensku-pocas-

prvej-vlny-pandemie-covid-19/ 
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Výskum začal v druhej polovici mája, a trval až do konca júna 2020. Prioritným 

zameraním výskumu bolo identifikovať zmeny v pracovnom živote, zmeny na trhu práce, ale 

aj na aspekty výkonu tzv. „domácej práce”, pri súčasnej starostlivosti o domácnosť a rodinu. 

Výskumu sa zúčastnilo 408 respondentov, z  toho 81,9% žien a 17,6% mužov. Čo sa týka 

zmien  v pracovnej oblasti, až 69,5% respondentov a respondentiek zostali na práci z domu 

(konkrétne 69,3% žien a 67,3% mužov) (Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2020). 

V prieskumu ženy odkazovali na to, že počas pandémie častejšie zažili neštandardné 

hodiny práce, a to buď skoro ráno alebo neskoro večer (42,1% žien a 30,6% mužov). 

Výrazným ukazovateľom je, že až 37% respondentiek s deťmi a v partnerskom vzťahu sa 

nevedelo sústrediť na prácu kvôli rodinným povinnostiam, zatiaľ čo u mužov to bolo len 

13,5%. prieskum však ukázal, že ani muži to v čase pandémie nemali jednoduché, práve oni 

museli v o niečo väčšej miere zostať doma, a to až 79%, a u žien to bolo 77%. U mužov bolo 

zistené, že museli pracovať viac nadčasov, ako ženy, 26,6% muži a 23,6% ženy. 

Z respondentov až 14,9% mužov dostalo v čase pandémie výpoveď, u žien táto situácia 

nastala pri 8,8% respondentiek (Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2020). 

Výsledky, ako prvá vlna pandémie ovplyvnila domácnosti, ako ovplyvnila pracujúce 

ženy a mužov, nám ukazujú, že zmeny, ktoré nastali v dôsledku pandémie ochorenia COVID-

19, negatívne ovplyvňujú vo veľkej miere ženy, ale aj mužov. Na základe výsledkov, sú ženy 

znevýhodnené hlavne v oblasti zosúladenia výkonu práce z domu, so starostlivosťou o deti 

a o rodinu. Postavenie mužov, však v pandemickej situácii nie je ľahké, z výsledkov vyplýva, 

že práve oni sú skupinou osôb, ktorá v dôsledku pandémie, vo väčšej miere musela pracovať 

nadčas, alebo o prácu prišla úplne.  

 

Záver 

Nárast výkonu domáckej práce, v dôsledku pandémie ochorenie COVID-19, zdôraznil 

hranicu medzi rodinným a pracovných životom. Zdôraznil tak potrebu zavádzania „práva na 

odpojenie“, aby u zamestnancov, hlavne tých so zodpovednosťou za rodinu, nenastalo fyzické 

a emočné vyčerpanie. Ak má práca z domu pokračovať naďalej, a to nie len na Slovensku, ale 

v celej EÚ, musia sa vlády a sociálni partneri usilovať zahrnúť do akýchkoľvek právnych 

rámcov, alebo dohôd, ustanovenia týkajúce sa pracovníkov, ktorí pracujú z domu, rovnako aj  

vhodnosti konkrétnych úloh na prácu z domu. Kritické je rovnako objasnenie toho, ako môžu 

zamestnávatelia prispieť na výdavky spojené s prácou z domu, ako aj záruky rovnakej 

odmeny a prístupu k odbornej príprave pre tých, ktorí pracujú na diaľku (Eurofound, 2021). 

 Prieskum nadácie Eurofound, (Život, práca a COVID-19), poskytuje prehľad o dopade 

pandémie na životy ľudí s cieľom pomôcť tvorcom politík dosiahnuť rovnaké zotavenie sa z 

krízy. Obrázok č.1, odkazuje z výskumu Eurofoundu, na Slovenskú republiku, kedy na 

prelome apríla a mája 2020, v dôsledku pandemickej situácie začalo pracovať z domu 33% 

žien a 30,1% mužov. V rámci EÚ 27, to bolo 36,5% mužov a žien spolu, ktorí v dôsledku 

situácie museli začať s prácou z domu (Eurofound, 2021). 
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Obrázok č.1: Práca z domu, ako výsledok pandemickej situácie, v rámci Slovenskej 

republiky a EÚ 27. 

  
Zdroj: https://www.eurofound.europa.eu/data/covid-19/working-teleworking 

 

Otázkou pri výkone domáckej práce ostáva, ako efektívne zosúladiť výkon práce so 

starostlivosťou o rodinu. Keďže prieskumy z prvej vlny pandémie ukazujú, že vo väčšej miere 

to boli ženy, matky, ktoré mali na svojich pleciach hlavný nápor povinností. Situácia bola 

náročnejšie hlavne pre tie ženy, ktoré mali doma deti v predškolskom a mladšom školskom 

veku (Lutherová, Hlinčíková, Voľanská, 2020). 

Stretávame sa na jednej strane s rozvíjajúcou sa rozmanitosť foriem zamestnania v 

Európe, ale na strane druhej sa stretávame s nedostatok politických rámcov alebo pevnej 

informačnej základne pre nové formy zamestnania. Zatiaľ čo dominantné zostáva štandardné 

zamestnanie, teda trvalé zamestnanie na plný úväzok na základe pracovného práva, pre 

Európu je charakteristická rastúca rozmanitosť foriem zamestnania. Diskusie o nových 

formách zamestnania, sú v súvislosti s budúcnosťou práce, v posledných rokoch rozšírené na 

úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, napriek tomu nie je jasná koncepcia týchto foriem 

zamestnania. Neexistujú takmer nijaké formálne definície, ktoré by boli dôležitou 

podmienkou tak pre ustanovenie regulačných rámcov, ako aj pre tvorbu spravodajských 

informácií o politikách, ako aj o harmonizovaný výskum v oblasti hospodárskeho vplyvu, 

dopadu na zamestnanosť a spoločenský dopad. Ukazuje sa potreba definovania jednotlivých 

nových foriem zamestnania, potrebných na odvodenie operatívnej koncepcie, ktorá umožňuje 

reguláciu a následne meranie (Mandl, 2020) 
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Abstract  

 

By adopting Act no. 43/2004 Coll. on old-age pension savings from 1 January 2005 introduced into 

the old-age pension system the so-called II. pillar. Once established, savers can transfer funds to their 

personal pension account. Since the introduction of II. Pillar, changes in the value orientation of 

governments also changed its basic parameters. The main goal of the article is to find out the opinions 

of citizens on II. pillar of the old-age pension system of the Slovak Republic, who were old-age insured 

at least once. Citizens' opinions were obtained by a questionnaire survey method in the period from 17 

October 2020 to 13 November 2020. 

 

Key words: State, Old-age pensions,  

Úvod  

Problematika starobného dôchodkového zabezpečenia sa dostala do centra pozornosti 

politických aj ekonomických diskusií v posledných dekádach dvadsiateho storočia s presahom 

do dvadsiateho prvého storočia. Dôležitosť starobných dôchodkových systémov, ako 

subsystému sociálneho zabezpečenia a dôchodkového systému, predstavujú integrálnu súčasť 

sociálnej politiky, ktorá sa bude v najbližších rokoch zvyšovať najmä z dôvodov akými sú 

zvyšujúca sa dlhovekosť a celkové zvyšovanie veku obyvateľstva v priestore západnej 

civilizácie. Táto skutočnosť predstavuje náročnú výzvu pre starobný dôchodkový systém, by 

pri zohľadnení tohto stavu vedel zabezpečiť spoločnosťou prijaté benefity pre svojich členov. 

Dôchodkový systém predstavuje v každom demokratickom, ekonomicky vyspelom štáte 

dôležitú oblasť v rámci sociálneho zabezpečenia daného štátu. Prvé reformné kroky 

dôchodkového systému SR sa začali už pred rokom 2000. Boli vykonané odhady 

a predpoklady vývoja sociálnej situácie na Slovensku, aké sú demografické vízie a čo všetko 

to znamená aj pre občanov štátu. Boli potrebné vykonať a prijať zmeny, ktoré budú reagovať 

na spoločenské zmeny a vytvoria starobný dôchodkový systém, ktorý by bol do budúcnosti 

udržateľný pre štát a spravodlivejší pre občanov. V júni 2002 organizovala nadácia 

F.A.Hayeka medzinárodnú konferenciu na tému dôchodkovej reformy na Slovensku, na ktorej 

sa zúčastnil aj José Pinero, tvorca chilskej dôchodkovej reformy. V novembri 2002 prijala 

vláda programové vyhlásenie, ktorého súčasťou bolo aj zavedenie nového dôchodkového 

                                                 

 Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA 1/0290/20 Sociálna spravodlivosť a starobné 

dôchodkové sporenie v Slovenskej republike. 
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systému Slovenska. Roku 2003 sa pripravoval nový zákon o starobnom dôchodkovom 

sporení, ktorý bol potrebný na začatie reformy dôchodkového systému na Slovensku. 

V decembri 2003 bol schválený zákon o starobnom dôchodkovom sporení, ktorého hlavnou 

zmenou dôchodkového systému bolo zavedenie sporenia na súkromných dôchodkových 

účtoch sporiteľov. V januári 2004 parlament schválil zákon o starobnom dôchodkovom 

sporení (č. 43/2004), ktorý s účinnosťou od 1. januára 2005 založil povinný kapitalizačný 

druhý pilier. Sporitelia, ktorí sa 1.januára 2005 rozhodli, že si založili svoj vlastný 

dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), mali možnosť sa do 30. 

júna 2006 vrátiť do I. piliera. Druhý pilier bol povinný pre všetkých nových poistencov, ktorí 

sa stali platcami dôchodkového poistného. Medzi hlavné ciele reformy patrila snaha 

o zmiernenie negatívnych následkov očakávaného starnutia obyvateľstva na finančnú stabilitu 

prvého piliera. Reforma totiž rozkladá zdroje financovania budúcich dôchodkov medzi trh 

práce (I. pilier) a kapitálové trhy (II. pilier), v dlhodobom horizonte znižuje záväzky prvého 

piliera Začiatkom roku 2005 teda začal fungovať trojpilierový systém starobného 

dôchodkového zabezpečenia občanov Slovenskej republiky, ktorý mal odbremeniť priebežný 

systém dôchodkového financovania od predpokladaných budúcich finančných problémov 

a do budúcnosti zaručiť starobný dôchodok vyplácaný štátom a DSS-ou (Geffert 2014, 2018, 

2020, Goliaš 2011, Škrovánková, Simonka 2015 ).    

1 Historický vývoj druhého piliera  

Schválením zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení bol zavedený 

druhý, tzv. kapitalizačný pilier základného dôchodkového systému, ktorého podstatou je 

skutočnosť, že od 1. januára 2005 si ľudia môžu sporiť na svoj dôchodok. Zákon bol 

schválený Národnou radou Slovenskej republiky 20. januára 2004. Za hlasovalo 78 

poslancov, ktorých tvorili poslanecké kluby vládnucich politických subjektov SDKÚ, SMK, 

KDH, ANO a 10 nezaradených poslancov zo 110 hlasujúcich poslancov (NR SR 2020).  

Starobné sporenie predstavuje tzv. druhý pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné 

prostriedky sporiteľov spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Dôchodková 

správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky. 

Účelom starobného dôchodkového sporenia je zabezpečiť občana pre prípad staroby alebo 

zabezpečiť príjem pozostalým pre prípad úmrtia poistenca. Sporiteľ uzatvára zmluvu o 

starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou oprávnenou 

vykonávať starobné dôchodkové sporenie. Občanom je v rámci systému umožnený 

individuálny výber jednej z viacerých dôchodkových správcovských spoločností, ktoré 

vytvárajú dôchodkové fondy a spravujú dôchodkové aktíva (Bednárik 2012).  

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení pri svojom schválení sledoval päť 

základných cieľov:  

• zastavenie rastu deficitu dôchodkového systému zadlžovania,  

• dlhodobá stabilita a udržateľnosť dôchodkového systému,  

• vytvorenie predpokladov na vyššiu úroveň povinného dôchodkového 

zabezpečenia zhodnocovaním prostriedkov na osobných účtoch sporiteľov,  

• vlastnícky princíp a flexibilná možnosť výberu správcu dôchodkových aktív,  
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• štátna garancia za škody spôsobené porušením zákona, za bezpečnosť a 

funkčnosť reformovaného dôchodkového systému. 

Základné princípy fungovania druhého dôchodkového piliera sa prejavujú 

predovšetkým v týchto skutočnostiach: 9 %-né odvody zamestnávateľ odvádza na osobný 

účet zamestnanca, ktorý spravuje súkromná dôchodková správcovská spoločnosť. Príspevky 

vyberá Sociálna poisťovňa rovnako ako poistné na sociálne poistenie (Burdová 2017). Osoby, 

ktoré zostali len v 1. pilieri, príspevky odvádzali v rovnakej celkovej výške (18%), avšak len 

do Sociálnej poisťovne, príspevky sa platili na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. 

Sociálna poisťovňa ich postúpi na bežný účet vedený pre ten dôchodkový fond, ktorý si 

sporiteľ zvolil pri uzatváraní alebo zmene zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, 

dôchodkové úspory vedené na osobnom dôchodkovom účte sú súkromným majetkom 

sporiteľa a sú predmetom dedenia, flexibilná možnosť výberu (Lesay 2006). 

Dôležitou zmenou, ktorá sa uskutočnila, bolo predĺženie minimálnej doby poistenia v 

I. aj v II. pilieri z pôvodných 10 na 15 rokov. Rozhodujúcimi faktormi, ktoré ovplyvňujú 

výšku dôchodku v II. pilieri, sú: výška mzdy sporiteľa, počet celkových príspevkov a dĺžka 

obdobia zapojenia v II. pilieri. Za negatíva možno pokladať prehľad vývoja na finančných 

trhoch z dlhodobého hľadiska, kde sa nevie predpokladať výška úrokov, ktoré sa pripisujú 

k vkladom sporiteľov, ako aj administratívne náklady a ich budúci vývoj poplatkov DSS 

a predpokladaná finančná gramotnosť sporiteľov, ktorou nie každý z nich disponuje. 

Prijatím zákona č. 555/2007 Z.z., ktorý je účinný od 1.1.2008 uviedol legislatívne 

zmeny druhého piliera. Zrušila sa povinnosť vstupu pre prvopoistencov. Od tohto dátumu si 

každý nový účastník mohol vybrať, či dobrovoľne vstúpi do II. piliera. Pre tento vstup sa 

musel rozhodnúť do 6 mesiacov od vstupu do starobného dôchodkového systému. 

Vláda (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) vo svojom funkčnom období od 15. novembra 

2008 do 30. júna 2009 opätovne otvorila druhý pilier pre možnosť vstupu a výstupu 

poistencov. Vláda svoje rozhodnutie argumentovala vplyvmi globálnej finančnej krízy na časť 

dôchodkových fondov. Uvedené obdobie charakterizuje návrat 66 tisíc (4% sporiteľov) a 

vstup 15 tisíc (1% sporiteľov) do druhého piliera. Pod vplyvom dvoch období otvoreného 

druhého piliera sa znížil počet poistencov o 135 tisíc. Z celkového počtu sporiteľov bolo ku 

koncu roka 2010 zhruba dve tretiny v rastových fondoch, 30% vo vyvážených a 5% v 

konzervatívnych. Celkový objem majetku 3,7 mld. EUR resp. 5,6% HDP ku koncu roka 2010 

bolo v rastových fondoch 65% vo vyvážených fondoch 30% a v konzervatívnych 5%. 

Zákon č. 334/2011 Z.z., prijatý počas funkčného obdobia vlády SDKÚ-DS, SAS, 

KDH, MOST-HÍD opäť priniesla niekoľko základných zmien mechanizmu druhého piliera. 

Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2012 a zaviedol niektoré zmeny, ktoré v minulosti boli 

súčasťou. Prvopoistenci sa opäť stávajú povinne sporiteľmi II. piliera. Sporiteľ, ktorý bol 

zaradený do II. piliera, má mať možnosť rozhodnúť sa vystúpiť zo systému do 730 dní od 

vstupu do piliera. Počas prvých 180 dní tejto 730-dňovej lehoty si môže sporiteľ vybrať DSS 

a fond podľa vlastného uváženia. Pokiaľ tak neurobí, bude mu DSS pridelená Sociálnou 

poisťovňou podľa vopred daného kľúča ,pričom ho zaradí do zmiešaného dôchodkového 

fondu.  

Tiež došlo k zmenám názvov dôchodkových fondov (DF): 

o konzervatívny DF sa premenúva na dlhopisový DF, 
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o vyvážený DF sa premenúva na zmiešaný DF, 

o rastový DF sa premenúva na akciový DF. 

Výsledkom parlamentných volieb 10. marca 2012 bol zisk 83 poslaneckých mandátov 

pre subjekt SMER-SD a vytvorenie jednofarebnej vlády uvedeným subjektom. Počas 

funkčného obdobia bol prijatý zákon č. 252/2012 Z.z., ktorého dosah presahuje aj do 

súčasnosti a vo výraznej miere zasiahol do mechanizmu povinných sadzieb povinných 

príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. S účinnosťou zákona od 1. septembra 2012 sa 

hodnota príspevkov znížila z 9% na 4%. Táto zmena je časovo limitovaná rokom 2016. Od 

roku 2017 sa bude sadzba zvyšovať každý rok o 0,25 % tak, aby v roku 2024 dosiahla 6 

%.Zmeny dôchodkovej reformy sú veľmi náchylné na rozhodnutia vládnej moci, ktorá má 

dostatok možností presadzovať zmeny v parlamente, či už ide o zmeny v celkovej legislatíve 

dôchodkového systému, zmeny valorizácie dôchodkov, zmeny v dôchodkových pilieroch 

alebo zmeny v pravidlách investovania DSS. 

1.1 Výsledky práce 

Názory občanov Slovenska na starobné dôchodkové poistenie boli získané pomocou 

dotazníkového výskumu, ktorý prebiehal online formou v období od 17. októbra 200 do 13. 

novembra 2020. Výskumnú vzorku tvorili občania Slovenska vo veku 18-55 rokov, ktorí boli 

aspoň raz v živote starobne poistení. Zaujímali nás názory občanov na sociálnu spravodlivosť 

a starobné dôchodky na Slovensku.  

Výskumu sa zúčastnilo 332 respondentov z čoho 60% (198) tvorili ženy a 40% (134) 

mužských respondentov. Z hľadiska miesta bydliska najviac respondentov za zúčastnilo 

z Banskobystrického kraja 42% (138), z Košického 27% (91), z Bratislavského 10% (32), 

z Prešovského 9% (30), zo Žilinského 6% (22), z Nitrianskeho 2% (7), z Trenčianskeho 2% 

(6) a z Trnavského 2% (5). Zo zúčastnených respondentov najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

u mužov predstavuje vysokoškolské II. stupňa 44,78 % (60) a stredoškolské s maturitou 

37,31% (50) zo všetkých mužských respondentov a u žien podobne vysokoškolské vzdelanie 

II. stupňa uviedlo 50,00% (99) žien a stredoškolské s maturitou 32,32% (64) ženských 

respondentov.  

Nasledujúci graf č. 1 zobrazuje odpovede respondentov na otázku účasti 

v dôchodkových pilieroch. Zo získaných údajov je možné konštatovať, že najviac 

respondentov je zapojených do I. a II. piliera 33,43% (111); do všetkých troch pilierov 

31,63% (105); iba do I. piliera 25,60% (85) do I. a III. piliera 4,82% (16) a 4,52% (15) 

respondentov neuviedlo žiadnu odpoveď. Z hľadiska úrovne dosiahnutého vzdelania pri 

odpovedi účasti v I. a II. pilieri 46,85% (21 mužov a 31 žien) respondentov uviedlo 

vysokoškolské II. stupňa a 37,84% (12 mužov a 30 žien) stredoškolské s maturitou. Do 

všetkých troch pilierov je zapojených 52,38% (20 mužov a 35 žien) s vysokoškolským 

vzdelaním II. stupňa a 19,17% (19 mužov a 18 žien) s najvyšším stredoškolským vzdelaním 

s maturitou.  
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  Graf č. 1: Účasť v dôchodkových pilieroch 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 2020. 

Ako to bolo vyššie uvedené v úvode práce od začiatku existencie druhého, 

kapitalizačného piliera starobného dôchodkového systému zasahovali všetky vlády s vyššou 

alebo nižšou mierou do základných prvkov jeho mechanizmu. Preto nás zaujímal názor 

občanov na otázku, kto/ kým by mali byť určené hlavné pravidlá fungovania druhého piliera.  

Jednoznačne najviac odpovedí získala možnosť, kde pravidlá fungovania II piliera by 

mali byť prijaté na základe dohody štátu a dôchodkových správcovských spoločností. Túto 

odpoveď uviedlo až 75,31% (87 mužov a 163 žien) respondentov. Iba štát by mal určiť 

pravidlá II. piliera podľa odpovedí 14,46% (27 mužov a 21 žien) respondentov a iba 

dôchodkové správcovské spoločnosti (reprezentujúci súkromný sektor – trh) 9,34% (17 

mužov a 14 žien) respondentov. Pri odpovedi dohody štátu a dôchodkových správcovských 

spoločností najpočetnejšiu skupinu tvorili respondenti s druhým stupňom vysokoškolského 

vzdelania na úrovni 51,20% (43 mužov a 85 žien). 
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Graf č. 2: Pravidlá fungovania II. piliera  

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 2020. 

 

 Jedným zo základných prvkov mechanizmu II. piliera je jeho dobrovoľnosť, 

povinnosť pre vstup, naviazanie dobrovoľnosti vstupu k pevne stanovenej vekovej hranici 

prvopoistencov, automatický vstup-povinnosť pre prvopoistencov. Ako sme uviedli v kapitole 

1 tohto príspevku v priebehu vývoja II. piliera sa so striedaním vlád Slovenska a ich 

hodnotových orientácií sa menil aj ich prístup k otázke povinnosti alebo dobrovoľnosti II. 

piliera. Vo funkčnom období vlády SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS viackrát bol otvorený 

s argumentáciou dôsledku hospodárskej krízy a nepredvídateľnosti finančných trhov.  

 Zo získaných dát na grafe č.3 je možné vidieť, že za dobrovoľný vstup do II. piliera 

bez ohľadu na vek odpovedalo viac ako polovica respondentov 54,92% (78 mužov a 104 

žien). Najvyšší stupeň dosiahnutého vzdelania v tejto skupine reprezentovali respondenti 

s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa 43,40% (33 mužov a 46 žien). Druhá najpočetnejšia 

bola odpoveď na možnosť povinného vstupu pre každého, komu vzniklo dôchodkové 

poistenie 31,32% (40 mužov a 64 žien) respondentov a najmenej pre súčasný legislatívny stav 

dobrovoľný len pre osoby mladšie ako 35 rokov 13,25% (14 mužov a 30 žien).  
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Graf č. 3: Vstup do II. piliera 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 2020. 

Výška dôchodkovej dávky z neho pochádzajúca bude závisieť od zaplatených 

príspevkov do II. piliera a výšky ich potencionálneho zhodnotenia zvyčajne v dlhodobom 

časovom horizonte. Finančné prostriedky sporiteľov spravujú dôchodkové správcovské 

spoločnosti (Geffert 2020).  

Dôchodkové správcovské spoločnosti povinne spravujú jeden dlhopisový garantovaný 

dôchodkový fond (peňažné a dlhopisové investície) a jeden akciový negarantovaný 

dôchodkový fond (investičné stratégie spojené s investovaním do širokej škály nástrojov 

vrátane akcií) Pri rozhodovaní o voľbe konkrétnych dôchodkových fondov by sporiteľ mal 

brať do úvahy, že starobné dôchodkové sporenie je spojené s dlhodobým sporením a 

dlhodobým investovaním, čomu by mal prispôsobiť aj svoju vlastnú investičnú stratégiu. 

Vzhľadom na pomerne dlhé obdobie sporenia u mladších sporiteľov môže byť krátkodobá 

strata spôsobená investovaním do rizikovejších aktív, ako sú napríklad rôzne druhy akcií, v 

budúcnosti vyvážená podstatne vyšším výnosom. Naopak, pre starších sporiteľov je vhodné 

zvažovať konzervatívnejšie investície do nástrojov ako dlhopisy prípadne nástroje peňažného 

trhu, ktoré sú síce spojené s nižším výnosom, no tento fakt je kompenzovaný podstatne nižším 

rizikom straty, ktoré by v období tesne pred dôchodkom mohlo mať negatívny vplyv na výšku 

dôchodku sporiteľa (MPSVaR 2020). 

Nasledujúcou skúmanou oblasťou bol účasť občanov v dôchodkových fondoch. 

Získané údaje sú uvedené v tabuľke č. 1. Respondenti pri odpovedi mohli vybrať zo štyroch 

fondov indexový, akciový a zmiešaný negarantovaný, dlhopisový garantovaný alebo 

z možností neviem a bez odpovede vrátene kombinácie možností, vzhľadom ku skutočnosti, 

že občan si môže rozložiť riziko pri sporení. Najviac respondentov 33,43% (111) na túto 

otázku dotazníka neodpovedalo, kým druhá najpočetnejšia skupina respondentov 89 (26,81%) 

nevedelo v ktorom z dôchodkových fondov sú uložené (zhodnocujú sa) jeho peniaze. 

Znamená to, že 60,24% (200) respondentov nie je v druhom pilieri a v momente nevedelo 

v ktorom z dôchodkových fondov má finančné prostriedky.   
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Tabuľka č. 1: Účasť respondentov v dôchodkových fondoch  

Účasť v dôchodkových fondoch Poč

et  

Akciový negarantovaný 21 

Akciový negarantovaný, dlhopisový garantovaný 3 

Akciový negarantovaný, zmiešaný negarantovaný 2 

Akciový negarantovaný, zmiešaný negarantovaný, neviem 1 

Dlhopisový garantovaný 31 

Indexový negarantovaný 32 

Indexový negarantovaný, akciový negarantovaný 10 

Indexový negarantovaný, akciový negarantovaný, dlhopisový garantovaný 4 

Indexový negarantovaný, akciový negarantovaný, zmiešaný negarantovaný 1 

Indexový negarantovaný, akciový negarantovaný, zmiešaný negarantovaný, dlhopisový 

garantovaný 

2 

Indexový negarantovaný, dlhopisový garantovaný 7 

Neviem 89 

Zmiešaný negarantovaný 16 

Zmiešaný negarantovaný, dlhopisový garantovaný 2 

Bez odpovede (prázdne) 111 

Celkový súčet 332 

Zdroj: Vlastné spracovanie 2020. 

V momente vyplnenia dotazníka odpovedalo 39,76% (132) respondentov. 

Z respondentov, ktorý odpovedali na túto otázku najviac z nich zhodnocuje svoje finančné 

prostriedky v indexových negarantovaných fondoch 9,64% (32), v dlhopisových 

garantovaných 9,34% (31), v akciových negarantovaných 6,33% (21). Najpočetnejšia veková 

skupina z respondentov, ktorých prostriedky sú uložené v indexových fondoch je 25-30 rokov 

50% (16), druhou je 31-40 rokov 37,50% (12). V dlhopisových fondoch má najvyššie 

zastúpenie veková skupina 41-50 rokov 35,48% (11), následne v rovnakej miere sú zastúpené 

vekové skupiny 25-30 a 51 a viac rokov 25,81% (8) respondentov v oboch vekových 

skupinách.  

Záver  

Reforma dôchodkového systému na Slovensku bola vypracovaná kvôli nepriaznivým 

podmienkam, ktoré majú v budúcnosti tendenciu oslabovať udržateľnosť priebežného 

dôchodkového systému. Rozhodnutia o zabezpečení sa v dôchodkovom veku patria k 

najdôležitejším životným rozhodnutiam jednotlivcov. Závisia od zvažovania vlastných 

príležitostí, spôsobu rozvrhnutia práce a oddychu, časovej preferencie (kedy začať myslieť na 

dôchodok), nutných obmedzení (zdravotných, rodinných). Preto rozhodnúť sa o čase odchodu 

do dôchodku, type a spôsobe poberania dôchodku, ako aj o tom, či sporiť, investovať alebo 

uprednostniť iné spôsoby použitia zdrojov, môže len jednotlivec. 

Budúcnosť dôchodkových systémov závisí od stratégií v rôznych oblastiach vrátane 

verejných financií a sociálnej ochrany. Starobné dôchodky majú vplyv na životnú úroveň 

veľkej časti populácie a majú rozsiahle dôsledky na fungovanie celého hospodárstva a 

kapitálových trhov. V dôsledku toho sú potrebné komplexné a integrované stratégie, ktoré 

zasahujú do mnohých oblastí života. Dlhodobá výkonnosť systémov starobných dôchodkov 
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bude stále závisieť na ekonomickom rozvoji štátu a stabilite. Úplne dokonalý dôchodkový 

systém však vo svete neexistuje, každý má svoje klady ale i zápory. 

Cieľom príspevku bolo zistiť názor občanov Slovenska na druhý pilier systému 

starobného dôchodkového sporenia. Názory občanov Slovenska na starobné dôchodkové 

poistenie boli získané pomocou dotazníkového výskumu, ktorý prebiehal online formou v 

období od 17. októbra 200 do 13. novembra 2020. Výskumnú vzorku tvorili občania 

Slovenska vo veku 18-55 rokov, ktorí boli aspoň raz v živote starobne poistení. Skúmané boli 

štyri základné oblasti: účasť v dôchodkových pilieroch, hlavné pravidlá fungovania, vstup do 

II. piliera a účasť v dôchodkových fondoch. Výskumom bolo zistené že najviac respondentov 

31,63% je zapojených vo všetkých troch pilieroch starobného dôchodkového systému, z čoho 

viac ako polovica 52,38% má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Z hľadiska 

nastavenia hlavných pravidiel fungovania až 75,31% (87 mužov a 163 žien) respondentov 

odpovedalo aby boli vytvorené dohodou, konsenzom štátu a dôchodkových správcovských 

spoločností. Za dobrovoľný vstup do II. piliera bez ohľadu na vek odpovedalo viac ako 

polovica respondentov 54,92% (78 mužov a 104 žien). Najvyšší stupeň dosiahnutého 

vzdelania v tejto skupine reprezentovali respondenti s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa 

43,40% (33 mužov a 46 žien). Odpoveď na otázku v ktorom, ktorých dôchodkových fondoch 

zhodnocujú svoje prostriedky vedelo poskytnúť 39,76% (132) respondentov, pričom veková 

skupina 51 a viac sa objavila pri uložení svojich finančných prostriedkov v dlhopisových 

garantovaných fondoch a jedna respondentka pri odpovedi uložených prostriedkov do 

akciového negarantovaného a dlhopisového garantovaného fondu.  
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Abstract  

 

The paper refers to the population ageing issue, which is considered to be a big challenge in the next 

decades not only in the European Union as a whole, but even in the Slovak Republic. Moreover, the 

Slovak Republic has one of the fastest ageing populations in the OECD. The paper examines the 

consequences of ageing, especially those related to the labor market. The development of population 

size and population structure in Slovakia were analyzed. The number of people in the post-productive 

age will increase in the next decades and there is a possibility that this number will represent more 

than half of people in the productive age. As there are four people working on one senior, it will be 

less than two in 2050 and only one and half person in 2100. This will probably result in a serious 

shortage of workforce at the labor market so there is a strong need to integrate seniors into a working 

process in order to eliminate these shortcomings. Integration may need several changes in the area 

that provides social and working conditions. 

 

Key words: population ageing, labour market, employment 

Introduction 

Population ageing represents long-term trend that has already began in the Europe a 

several decades ago. It is the result of significant demographic changes, especially of a 

decline in birth rates and fertility and increasing life expectancy. This trend is meaningly 

reflected in the increasing share of older people and in the declining share of people in 

productive and pre-productive age in total population.  

Although a longer life definitely brings many opportunities for seniors and their 

families, it is also strongly associated with important social and economic challenges. One of 

the key issues that influence the future development of society may be the development of 

situation regarding the position of older people on the labour market. Nowadays, people aged 

50 and above are one of the most vulnerable groups on the labour market. It is important to 

take into account the development of this age group as it is definitely going to be greater in 

the next years. 
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1 Literature review 

Population ageing is a global issue that already is or soon will be influencing the 

development of demography over the world significantly. It is becoming increasingly severe 

nowadays and poses a great number of challenges in all domains of economy and society. 

Population ageing is generally defined as a result of continuous decrease in fertility and 

increase in life expectancy at birth at the same time. The main consequence of these 

demographic changes is the increase in number and share of population aged 60 and over. It is 

also considered to be the result of three main tendencies that can be seen in population 

development recently: a decline in fertility, an increase in life expectancy at birth and changes 

in population age structure (WHO, 2010; WB, 2010; OECD, 2018; Li et al., 2019).  

Population ageing means a serious challenge for public finance and economies as well. 

Public expenditures associated with retirement as pensions, health care and long-term care 

will increase while taxes and other incomes from productive population will relatively 

decrease as population is shrinking (Lehuta, 2018). European economies will probably face 

significant demographic changes in the next decades. Population is shrinking and ageing due 

to low and still declining level of birthrates. As a result, society necessarily has to deal with 

the consequences of this process on microeconomic and macroeconomic level. These changes 

of population size and its structure have an impact on political, social, economic and cultural 

area (WHO, 2010; Buleca, 2016; Toulson, 2016). Three main domains that require an 

attention and some changes are labour and capital market, pension scheme and the structure of 

health-insurance system and its financing (Bloom, 2015). Economically, increasing 

proportion of seniors to the whole population means a strong need to reallocate financial 

resources and sources dedicated to science, research and technological progress to the areas 

that are related to senior´s care, healthcare system and pension scheme (Guarino, 2018).  

A comprehensive view of the consequences of the ageing population brings 

Hvozdíková (2008) and it is clearly divided into four spheres as follows: 

- economic sphere: ageing workforce, a loss of population in the productive age, changes in 

consumer behavior, motivation to invest, changes in savings rate, new relations at 

international capital markets, riskiness of unsustainability of public systems, especially 

pension scheme and healthcare system; 

- social sphere: new aspects in shaping the structure of family, new demands in the field of 

social protection and long-term care, active ageing and quality of life, new approach to 

migration; 

- political sphere: rising senior´s power in political area, creating new policy strategies, 

passing system reforms in the conditions of an ageing society which has higher demand for 

public resources and finance; 

- international relations sphere: the ability to respond to new conditions for the development 

of a given country or region and to its weight in the international community, the pursuit of a 

balance between the ageing world and yet a demographic growing and evolving world. 

Population that is constantly ageing is frequently discussed topic not only within 

demography, but also regarding current situation at labour market. These changes of 

demographic development will result in older and ageing labour force, higher average age, 

higher average age of productive population, lower rate of young people working and higher 
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share of employees aged 50 and more (Fiala and Langhamrová, 2014). It is also expected that 

population ageing will lead to significant decrease in labour supply and decrease in work 

productivity. Many authors emphasize the problem of decreasing work productivity, but it is 

not the only and main issue that ageing causes at a labour market (Prskawetz, 2005; Niepelt 

& Gonzalez–Eiras, 2012; Nagarajan & Silva, 2016; Nerlich & Schroth, 2018). In developed 

countries, there is also a decrease in participation of seniors at a labour market (Tinker, 2002), 

whereas the age is the most frequent reason for discrimination at this market (Fulmeková et 

al., 2012). The demand for retirement houses services and demand for nurses will increase 

with the increase in number of seniors and the demand for them will be higher than the supply 

of those services. Ageing harms the volume of realized work, decreases economic resources 

used to secure the seniors needs, put a pressure on the education system, social and health 

insurance. Expected decrease of economically active population will influence the labour 

market for at least four decades. This change can occur directly through quality and quantity 

of labour force, technological progress and innovations and capital and work ratio or 

indirectly influencing the public finance and national economy as a whole (Serban, 2012).  

Population ageing will mainly influence the volume and structure of the workforce at a 

labour market. In most industrialized countries, production will be reached by the workforce 

that is characterized by decreasing in term of its volume and increasing in terms of average 

age. The riskiness of demographic changes is mainly stressed because of its negative impact 

on the structure of the national economy and workforce decrease (Prskawetz, 2005; Choi 

& Shin, 2015). The decrease of population in the productive age and increase of the 

population in post-productive age will burden the working population which will be smaller 

and also have to work for more seniors than they do now. Also, they will have to contribute to 

the state budget with higher taxes. This can significantly decelerate people´s motivation to 

work and the company´s motivation to invest, which can result in decreasing productivity and 

growth at a labour market (Pettinger, 2016). 

Ageing workforce will bring a decrease in work productivity not only in Europe but 

also in other developed economies such as Japan or China. This decrease will result in one 

part of economic growth called the total productivity factor. This factor is not connected to 

input changes such as labor or capital and shows if work and capital are used efficiently in 

production processes and how innovations, institutions, and quality of workforce can 

influence it. Projections estimate the annual decrease of total factor productivity by 0,1% in 

the next two decades. This is supposed to happen in all EU countries, but 0,2% is expected in 

some of them, e.g. Latvia, Lithuania, Finland, Germany (Aiyar et. al, 2016; IMF, 2016). In 

total, the EU countries will feel a shortage of 15% workforce, while this number will be even 

higher in the Slovak Republic – almost 21% (Heger, 2018). 

2 Data and methodology 

The following indicators were used to evaluate the impact of ageing process on the 

labour market and to describe the current conditions in the Slovak Republic related to ageing 

and changes at the labour market: total population, population ages 0–14 (% of the total 

population), population ages 15–64 (% of the total population), population ages 65 and 
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above (% of the total population), Sauvy Index, OADR and the unemployment in the age 

group 55 and above. 

All the data were obtained from the following sources: Eurostat database, Institute of 

informatics and statistics database and Statistical Office of the Slovak Republic database.  

The main objective of the paper was to observe the historical data of the above-

mentioned indicators and to focus on the predictions as well. The development of the above-

mentioned indicators over time is shown graphically and in tables as well.  

3 Results and discussion 

The main objective of this paper was to evaluate the transfer of impact of ageing 

population on the labour market and its development in the Slovak Republic. Population 

ageing in conditions of the Slovak Republic is significantly slower in terms of time comparing 

to other, western countries (Pauhofová et al., 2016). Generally, labour market is defined as a 

place, where demand for work (represented by potential employers) and supply of work 

(represented by potential employees) meets and are in cross-correlation, while the main 

interest is put on the trade with factors of production which are labour, land, and capital 

(Hanushek et al., 2015). EU strategies assign the highest priority to the labour market which is 

also in accordance with Slovak priorities. The need for increasing employment rate and social 

inclusion has been confirmed and stressed when Europe 2020 strategy was accepted 

(MoESRaS SR, 2015). 

Figure 1 shows how Slovak population size has changed during the last twenty years 

and what is the prediction for the next sixty years. It is supposed that population size will 

decrease by more than 700.000 people until 2080.  

 

                           Figure 1: Development of population size in Slovakia 

 
                               Source: own processing (Eurostat, 2020) 

Figure 1 also shows that a rapid decline in population size is expected from 2030 what 

can significantly influence the situation on the labour market. It is important to focus on the 
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population development from the view of age groups to link demographic processes with the 

employment issues.  

Figure 2 explains the development of population structure according to three different 

age groups. It is obvious that the number of people in post-productive age (65+) will increase 

in the next decades and there is a possibility that this number will be more than half of the 

number of people in productive age. This will probably result in a serious shortage of 

workforce at the labor market. There is a strong need to integrate seniors into the working 

process in order to eliminate these shortcomings. Integration may need several changes in the 

area that provides social and working condition.  

Ministry of labour, social affairs and family of the Slovak Republic focuses on the 

following objectives to improve the position of older people in the labour market: 

-  to develop an age management and to establish some age management principles for 

employers; 

- to motivate employers to apply age management, to support employing older people and to 

motivate older people to stay at the labour market;  

- to support intensive ICT training courses for older people registered at labour offices;  

- to promote the possibility of part-time employment for older job-seekers until they are 

entitled to a retirement pension;  

- to motivate employers to create split jobs for older people;  

- to support the development of new and atypical forms of employment enhancing labour 

market flexibility for older workers;   

- objective assessment of the working ability of older employees etc. 

                            Figure 2: The development of population structure 

 
                                  Source: own processing (Infostat, 2020) 

 

The fact that the population is ageing in Slovakia is also confirmed by the Sauvy Index 

prediction as it reaches the value of 108 in 2020 and the higher value 259 at the end of 2060. 

It means that while there are 108 people in productive age on 100 people in pre-productive 
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age today, this value will almost double in 40 years. The Sauvy Index prediction is captured 

in the Table 1. 

 

                       Table 1: Sauvy Index prediction 

year 2020 2030 2040 2050 2060 

Sauvy Index 108 150 196 231 259 

                            Source: own processing (Infostat, 2020) 

  

The shortage of workforce at labour market and an increasing average age of people in 

post-productive age cause a higher burden on people in productive age. It expresses the ratio 

between the number of people ages 65 and over (an age when they are generally economically 

inactive) and the number of people ages between 15 and 64. The value is expressed per 100 

people of working age (15-64). It is a standard indicator used to measure the pressure on the 

working-age population called Old Age Dependency Ratio (OADR). The development of this 

indicator from 2000 to 2100 is shown in the Figure 3. 

                      Figure 3: Development and prognosis of OADR indicator 

 
                           Source: own processing (Statistical Office of the Slovak Republic & Eurostat, 2020) 

 

 

 

While there are 25 seniors to 100 people in productive age, this value will more than 

double in 2100. Prognosis shows there will probably be 63 seniors to 100 people in the 

productive age in 2100. This means the following: while there are 4 people working for 1 

senior´s needs, it will be less than 2 in 2050 and only one and a half people working for 1 

senior in 2100. Table 2 includes the values of OADR for different periods. 
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                                Table 2: Development and prognosis of OADR indicator 

year OADR year OADR 

2000 16,54 2020 24,5 

2002 16,27 2030 32,8 

2006 16,47 2040 39,4 

2008 16,68 2050 52,2 

2010 17,11 2060 61,5 

2012 18,35 2070 58,8 

2014 19,74 2080 58,6 

2016 21,55 2090 62,4 

2018 23,52 2100 63,3 

                  Source: own processing (Statistical Office of the Slovak Republic & Eurostat, 2020) 

According to the Statistical Office of the Slovak Republic (2020) there is a group of 

people at the labour market who are applying for a job and are not as successful as others 

because of their age. They are defined as disadvantaged job seekers aged 55 and more. The 

total number of people in this age group is increasing and the unemployment rate associated 

with this age group is characterized by a slow decline in the last six years. Figure 4 shows 

how the unemployment rate evolved in recent years in a group of disadvantaged job seekers, 

separately for males, female and in total.  

                          Figure 4: Development of unemployment rate in age group 55+ 

 
                               Source: own processing (Statistical Office of  the Slovak Republic, 2020) 

 

In the past, population ageing was considered to be a natural demographic 

phenomenon that did not endanger labor market development. Nowadays and also in the near 

future, it will mean a barrier to its functioning and balance. It may cause cracks in the form of 

labor shortages without implementing new and effective measures (Škrovánková, 2017). 

Employment dynamics still remain relatively high, but signs of the gradual slowdown can be 
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observed from the latest surveys. The current development in the labor market can be 

evaluated positively. Employment increased by 1.2% in 2019 and it is projected to increase by 

0.6% in 2020 and by 0.5% in 2021 (NBS, 2019).  

Conclusion 

This paper focused on the population ageing issue, which is considered to be a big 

challenge in the next decades not only in the European Union but even in the Slovak 

Republic. According to OECD (2019), the Slovak Republic has one of the fastest ageing 

populations in the OECD. The ageing rate is relatively high in this country as Slovakia was 

among the three youngest countries of the European Union in 2015.  

As shown in the paper, the Slovak population is supposed to be decreasing of more 

than 700.000 people until 2080 and rapid decline is expected from 2030 which can 

significantly influence the situation in the labour market. While there are 108 people in 

productive age on 100 people in pre-productive age today, this value will almost double in 40 

years. In other words, while there are 4 people working for 1 senior´s needs, it will be less 

than 2 in 2050 and only one and a half people working for 1 senior in 2100.  

Structural reforms such as increasing the number of working people, rising the 

effective pension age, social protection, etc. are strongly recommended. Social protection is 

generally defined as a measure to the extent to which countries assume responsibility for 

supporting the standard of disadvantaged or vulnerable groups. It also can be aimed at low-

income households, the elderly, disabled, sick, unemployed or young persons. What is the 

most important is to provide the potential incomes from working people and then transform 

them into expenditures for old-age security (Mikulec, 2008; OECD, 2020). In order to the 

process of population ageing, growing interest in the pension system that can guarantee old-

age income at a sufficient level is desirable (Jun et. al, 2019).  

References 

AIYAR, S., EBEKE, CH., SHAO, X. 2016. The Impact of Workforce Ageing on European 

Productivity. IMF Working Paper WP/16/238. 

BLOOM, D. 2015. Macroeconomic implications of population ageing and selected policy 

responses. The Lancet, 385, 9968, pp. 649–57. 

BULECA, J. 2016. Diferenciácia úrovne príjmov domácností v krajinách vyšehradskej 

skupiny. Habilitačná práca. Košice: TUKE, 2016. 272 s. 

FIALA, T., LANGHAMROVÁ, J. 2014. Increase of Labor Force of Older Age – Challenge 

for the Czech Republic in Next Decades. Procedia Economics and Finance, 12, 1, pp. 144–

153. 

FULMEKOVÁ, M., MASARYKOVÁ, L., LEHOCKÁ, Ľ. 2012. Geriatrický pacient a 

kvalita života. Praktické lekárnictvo, 2, 1, pp. 1–3. 

GUARINO, A. 2018. The Economic Implications of an Aging Global Population. [cited 

20.12.2020]. Available online: https://www.focus-economics.com/blog/economic-

implications-of-an-aging-global-population. 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 220 

HANUSHEK, E.A., SCHWERDT, G., WOESSMANN, L., ZHANG, L. 2015. General 

Education, Vocational Education, and Labor-Market Outcomes over the Lifecycle. The 

Journal of Human Resources, 52, 1, pp. 48–87. 

HEGER, E. 2018. Sme pripravení na starnutie obyvateľstva? Dopady starnutia na trh práce a 

zdravotnú starostlivosť. [cited 10.01.2021]. Available online: 

http://www.ineko.sk/file_download/1354/Sme+pripraven%C3%AD+na+starnutie+obyvate%

C4%BEstva.pdf 

HVOZDÍKOVÁ, V. 2008. Finančná, demografická, potravinová a environmentálna kríza. 

Bratislava: REPRO-PRINT, 2008. ISBN 978-80-7144-170-0.  

CHOI, K., SHIN, S. 2015. Population aging, economic growth, and the social transmission of 

human capital: An analysis with an overlapping generations model. Economic Modelling, 50, 

1, pp. 138–147. 

INTERNATIONAL MONETARY FUND. 2016. Why productivity growth is faltering in 

aging Europe and Japan. [cited 12.01.2021]. Available online: 

https://blogs.imf.org/2016/12/09/why-productivity-growth-is-faltering-in-aging-europe-and-

japan. 

LEHUTA, M. 2018. Slovensko už pláva proti prúdu. Starnutie skreše počet ľudí v 

produktívnom veku. [12.01.2021]. Available online: 

https://www.etrend.sk/ekonomika/slovensko-uz-plava-proti-prudu-starnutie-skrese-pocet-

ludi-v-produktivnom 

veku.html?itm_site=etrend&itm_template=article&itm_area=article&itm_module=related&it

m_position=2/. 

LI, J., HAN, X., ZHANG, X., WANG, S. 2019. Spatiotemporal evolution of global 

population ageing from 1960 to 2017. BMC Public Health, 19, 127, pp. 127 – 141.  

MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, RESEARCH AND SPORT OF THE SLOVAK 

REPUBLIC. 2015. Trh práce na Slovensku 2016+. Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej 

akadémie vied. pp. 18–19. ISBN 978–80–7144–255–4.  

NAGARAJAN, R., SILVA, S. 2016. The Impact of an Ageing Population on Economic 

Growth: An Explanatory Review of the Main Mechanisms. Análise Social, 218, pp. 4–35, 

ISSN 2182-2999. 

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA. 2019. Mesačný bulletin NBS. Jún 2019. ISSN 1337–

9496. 

NERLICH, C., SCHROTH, J. 2018. The economic impact of population ageing and pension 

reforms. ECB Economic Bulletin, Issue 2/2018. 

NIEPELT, D., GONZALEZ–EIRAZ, M. 2012. Ageing, government budgets, retirement, and 

growth. European Economic Review, 56, 1, s. 97–115. 

OECD. 2019. OECD Economic Surveys Slovak Republic. February 2019. Overview. [cited 

12.01.2021]. Available: https://www.oecd.org/economy/surveys/Slovak-Republic-2019-

OECD-economic-survey-overview.pdf. 

OECD. 2018. How does ageing affect income redistribution? [cited 10.01.2021]. Available 

online: https://oecdecoscope.blog/2018/02/13/how-does-ageing-affect-income-redistribution/. 

PAUHOFOVÁ, I., KOŠTA, J., MARTINÁK, D., ONDROVIČ, A., PÁLENÍK, M., 

STANĚK, P., STEHLÍKOVÁ, B, ŽELINSKÝ, T. 2016. Súvislosti príjmovej populácie na 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 221 

Slovensku. Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied. 233p. ISBN 978-80-

7144-259-2.  

PETTINGER, T. 2016. The impact of an ageing population on the economy. [cited 

08.12.2020]. Available online: https://www.economicshelp.org/blog/8950/society/impact-

ageing-population-

economy/?fbclid=IwAR0SwzIVZ2YUrVdGXFzlrtVf3TdZcAh8S97ipxQTeE-

OPSvPjtMmaUYiK6w. 

PRSKAWETZ, A. 2005. Will Population Ageing Decrease Productivity? Vienna Yearbook of 

Population Research, 3, 1, pp. 1–3. 

SERBAN, A. 2012. Aging population and effects on labour market. Procedia Economics and 

Finance, 1, 1, pp. 356–364. 

ŠKROVÁNKOVÁ, K. 2017. Demographic ageing of population and its relationship in the 

labour market in Slovakia. RELIK 2017, pp. 462–474, ISBN 978–80–245–2238–8.  

Tinker, A. 2002. The social implications of an ageing population. Mechanism of Ageing and 

Development, 123, 7, pp. 729–735. 

Toulson, C. 2016. What are the determining factors and consequences of population ageing? 

(A regional case study of Skåne county, Sweden, 1970-2014). Lund University: School of 

Economics and Management.  

WORLD BANK. 2010. Some economic consequences of global ageing. a discussion note for 

the world bank. hnp discussion paper. 38s. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. 2010. Population ageing (Online Q&A). [cited 

07.12.2020]. Available online: https://www.who.int/features/qa/72/en/. 

 

Kontaktná adresa 

Ing. Denisa Kočanová 

Katedra financií, Ekonomická fakulta 

Technická univerzita v Košiciach 

Němcovej 32, Košice, 040 11 

Slovenská republika 

email: denisa.kocanova@tuke.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:denisa.kocanova@tuke.sk


Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 222 

MOBBING NA PRACOVISKU  

MOBBING IN THE WORKPLACE 

 

Iveta ŠÍPOŠOVÁ 

 

Fakulta sociálnej práce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce  

sv. Alžbety Bratislava 

 

Abstract  

 

Individualism, the desire for power, career advancement, or the vision of financial reward provide a 

precondition for both positive and negative behavior of employees. Some do it to move forward, others 

achieve it by lying, "bringing", humiliating and creating an unfavorable working environment for 

those who have become their object - the victim. Such behavior on the ground of a company that is 

repeated several times a week and lasting at least six months is referred to as mobbing. The aim of 

mobbing is to prevent people from communicating, to block their social relations and to permanently 

damage the social seriousness of the victim. Man - the victim is gradually separated from the 

collective and is exposed to extreme stress, which damages his entire holistic being. Post-traumatic 

syndrome, or psychosocial work injury, is the name of these serious conditions, which ultimately force 

a person to leave the job, but cause a serious psychiatric illness or lead to suicide. The unequivocal 

priority of every employer should be the prevention of mobbing in the workplace by complying with 

occupational health and safety, as well as legislation based on antimobbing programs and European 

documents. 
 

Key words: Mobbing. Victim of mobbing. Case study. Antimobbing programs. 

Úvod  

 Psychické násilie na pracovisku z roka na rok narastá a skúsenosť s mobbingu má čoraz 

viac ľudí. Najhorším dôsledkom je ťažké poškodenie vo všetkých zložkách holistickej bytosti, 

čo u mnohých prechádza až do posttraumatických následkov končiacich nie len dlhodobými 

a opakujúcimi sa práceneschopnosťami, ale aj samotným odchodom zo zamestnania, 

psychiatrickými ochoreniami či pokusmi o suicídium. Ako sme uviedli, prvoradým cieľom 

zamestnávateľa má byť prevencia mobbingu na pracovisku, pričom by mal dbať na dôkladné 

dodržiavanie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, ako aj dbať na legislatívu a jej 

dodržiavanie najmä čo sa týka antimobbingových programov a európskych dokumentov.  

1 Mobbing štatisticky 

Spoločnosť Growth from Knowledge realizovala výskum, v ktorom na skupine 663 

respondentov v roku 2001 v Českej republike zistila, že 16% opýtaných malo osobnú 

skúsenosť s mobbingom. V roku 2003 vyjadrilo skúsenosť s mobbingom 28% opýtaných (zo 

693 respondentov) a v roku 2008 už osobnú skúsenosť potvrdili dve pätiny respondentov. 

Frekvencia mobbingu bola viac ako jedenkrát týždenne (Moroviczová, 2015). Šikanovanie sa 

v západných krajinách vyskytuje na pracoviskách u 8-10% opýtaných (Olšovská, Švec, 2014), 
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pričom na Slovensku je situácia výrazne horšia, pretože v roku 2009 uviedla osobnú 

skúsenosť so zastrašovaním, slovným útokom, či inými prejavmi mobbingu až tretina 

zamestnancov (Ondriová, Dučaiová, 2010). Morovicsová (2015) tvrdí, že s mobbingom sa 

stretla až polovica z nás a trpí ním 4-8% populácie. Najčastejšie sú mobbérmi zamestnanci 

v rovnakom postavení (44%), v 37% sú mobbérmi nadriadení (bossing) a dokonca 9% boli 

zamestnanci podriadenými. 10% zamestnancov bolo v postavení nadriadení a kolega 

(Olšovská, 2013). Podľa Koppovej (2015) ako páchatelia mobbingu vystupovali v 60% 

kolegovia, 20% bolo v pozícii podriadení a rovnako 20% aj nadriadení, pričom mobbéri mali 

priemerný vek 30,75 roka veku. Rozdiel vo vzdelaní autorka nezaznamenala. Kratz (2005) 

uvádza, že rezorty zdravotníctva a sociálnych vecí sú ohrozené rizikom mobbingu 

sedemnásobne častejšie ako iné, pričom ako uvádza Huberová (1995) vo väčších 

spoločnostiach sú prejavy mobbingu častejšie, ako v malých. Potvrdzuje to aj Koppová 

(2015), ktorá uvádza, že v organizáciách s počtom členov do 25 a v organizáciách s počtom 

členov od 26 do 100 pracoval rovnaký počet obetí mobbingu (41,6%), ale v organizáciách od 

101-500 a od 500-1000 bolo zastúpenie obetí mobbingu 8,3%. Okrem priamych obetí 

mobbingu existujú aj svedkovia násilia na pracovisku, ktorých v posledných 5 rokoch bolo až 

40,9%, čo je viac ako obetí (Koppová, 2015). Podľa Milczareka (2010) sú to okolostojaci, 

nepriami účastníci mobbingu – svedkovia, ktorí vyjadrujú nespokojnosť s pracovným 

prostredím, čo u nich tiež spôsobuje zníženú výkonnosť, stratu motivácie a v niektorých 

prípadoch aj zvýšené absencie. Podľa výskumov Európskej únie sa ženy stávajú častejšie 

predmetom mobbingu ako muži a častejšie sú mobbovaní tí zamestnanci, ktorí pracujú na 

dobu určitú. Mobbing a šikana na pracovisku vedie často k stresom podmieneným 

ochoreniam zamestnancov a predstavuje pre nich zdravotné riziko (Barancová, 2014). 

Potvrdzuje to aj Milczarek (2010), ktorý dodáva, že mobbing má nemalý vplyv na zdravie 

zamestnancov, pričom nárast zdravotných problémov oproti zamestnancom, ktorí mobbing 

nezažili je až štvornásobný. Najčastejšie sa u nich prejavujú problémy so spánkom, sú 

podráždení, úzkostní a majú gastrointestinálne ťažkosti. To následne zhoršuje kvalitu 

a kvantitu práce, dokonca spôsobuje absencie zamestnancov v práci. Podľa zistení výskumu v 

európskych krajinách sa absencia v práci týkala 15% zamestnancov trpiacich fyzickým 

násilím, 23% šikanovaných zamestnancov; v rámci EÚ v priemere absentovalo 6% 

zamestnancov zo zdravotných dôvodov spojených s násilím na pracovisku. 

1.1 Kazuistiky z praxe autora 

Mladá žena nastúpila do práce. Hneď o niekoľko dní jej telefonoval šéf o pol druhej 

ráno, že v práci nechala otvorené okno. Mala vysokoškolské vzdelanie a jediné, čo mala 

na práci, bolo kupovať toaletný papier. Po istom čase dostala depresie a ostatní kolegovia sa 

sťažovali, že si zobrala dovolenku alebo neplatené voľno. Ale prečo? Situácia na pracovisku 

už bola neznesiteľná. Nočné telefonáty sa opakovali. Nastal pre ňu psychický mor. Po úmrtí 

starej mamy jej šéf odmietol podpísať dovolenku. Do práce chodila s veľkou neistotou, nikdy 

nevedela, čo ju čaká, prísun informácii jej kolegovia zastavili a takmer všetci sa predháňali 

v tom, kto jej urobí väčšiu zlomyseľnosť. Posadili ju za počítač s programom, ktorému sami 

nerozumeli a povedali, že ak sa pomýli čo len v jednom čísle, všade budú chyby. Esterino telo 

sa začalo brániť, nemohla v noci spávať. Keď ju lekár uznal práceneschopnou, čo oznámila na 
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pracovisku, v neskorých nočných hodinách jej zvonil telefón, že urobila v práci veľa chýb. 

Dostaviť sa do zamestnania ju stálo veľa síl a stále čakala, že ten zlý sen sa jedného dňa 

skončí (po ukončení práceneschopnosti podala Ester výpoveď ...). 

Dostávala od vedúceho nezmyselné úlohy. Šéf zaprel, že jej niečo prikázal. Začala 

pociťovať, že sa jej chcú zbaviť. Nasledoval psychiater, práceneschopnosť a výpoveď 

(Šípošová, 2006).  

„V novej práci som sa necítila dobre. Pripadala som si ako neželaná, dávali mi najavo, 

že som „nová“. Na môj pozdrav iba odvrkli, nikto sa so mnou nebavil a kolegyňa v kancelárii 

zazerala, za chrbtom šírila reči, aká som nemožná. Viackrát mi to dokonca vyhodila na oči, aj 

keď som robila trikrát toľko ako ona. V jeden deň som si všimla zmenu prístupu aj zo strany 

nadriadeného. Začal odo mňa vyžadovať, aby som robila prácu aj za kolegyňu a pracovala 

celé víkendy i doma a po nociach. Išlo často o úplne zbytočné veci. Pokúsila som sa s ním 

komunikovať, aby mi prejavy svojho správania vysvetlil, ale väčšinou ma jeho sekretárky 

odbili. Vyzvedali sa, čo mu chcem povedať, vraj mu to musia oznámiť, aby sa mohol 

pripraviť. Keď som povedala, že potrebujem prekonzultovať pracovné záležitosti, bezočivo 

mi odpovedali, že ak to nezvládnem, nemala som nastúpiť. Raz som predsa len odchýlila šéfa 

a snažila sa mu objasniť moju situáciu. Chladne mávol rukou, že keď nezvládnem prácu, mám 

dať výpoveď. Po troch mesiacoch urážok, ponižovania a trápenia som aj výpoveď dala. Môj 

psychický stav to všetko nezvládol a skončila som u psychiatra“ (Šípošová, 2011). 

„Pracujem na obecnom úrade osemnásť rokov. Vystriedala som viacero zamestnaní, od 

výroby až po prácu v administratíve. Som ambiciózna a precízna. Externe som si doplnila 

vzdelanie na vysokej škole. Všetko bolo mnoho rokov v poriadku, až pokým nebol zvolený 

iný starosta. Striedal ženy, pil. Sústavne som sa stávala terčom kritiky, útokov, ktoré sa začali 

zo dňa na deň stupňovať. Nezabudol si robiť posmešky ani z mojej rodiny. Hovoril, že ma 

dostane do blázinca. V práci som podľa neho robila všetko zle. Pracovnú náplň mi menil, 

kedy sa mu zachcelo. Hádzal na stôl rôzne písomnosti, búchal, kričal, hovoril, že ho moja 

prítomnosť znervózňuje. Zobral mi aj kľúče od úradu, čo odôvodnil tým, že má podozrenie, 

že tam chodím po pracovnej dobe a beriem mu veci. Naposledy mi povedal, že mi prísne 

zakazuje vstúpiť do jeho kancelárie. Môj šéf je človek, ktorý má svoje zákony – nie je 

v poriadku, sú to názory viacerých ľudí. Mala som veľa záľub a teraz ma už nič nebaví, 

nemám takú radosť z maličkostí ako kedysi. Neustále ma prenasledujú myšlienky krivdy, 

jednoducho už nevládzem. Stále som práceneschopná, beriem injekcie“ (Šípošová, 2011). 

Takéto i podobné situácie prežívajú tí, ktorí sa stali alebo stávajú obeťou mobbingu na 

pracovisku. Pokiaľ sa zamestnanec dostane k lekárovi – psychiatrovi a jedinou príčinou jeho 

návštevy u lekára sú zlé vzťahy na pracovisku, také pracovné prostredie treba ozdravovať, 

pretože takýto prípad nebude ojedinelý, ale bude ich viac. A hlavne „choroby firmy“ po čase 

nevidia iba zamestnanci, ale aj obchodní partneri a zákazníci. 

1.2 Mobbing na pracovisku 

Pracovisko je konkrétne miesto, kde zamestnanec vykonáva prácu. Širším pojmom 

používaným v pracovnom práve je pojem miesto výkonu práce. Miesto výkonu práce môže 

byť podľa § 43 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce vymedzené v pracovnej zmluve ako obec, 

časť obce alebo inak určené miesto (napr. územie okresu, oblasti). V odbornej literatúre za 
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„významný činiteľ ovplyvňujúci také fenomény, akými sú napr. pracovný výkon, vzťahy 

medzi pracovníkmi, vzťahy medzi podriadenými a nadriadenými, tvorivosť a následne aj 

kvalita života vôbec, možno považovať aj pracovnú klímu. Ideálom by bolo, ak by každý 

zamestnanec prichádzal do práce, ktorej klíma je priaznivá, vľúdna, bezproblémová, okolo 

seba mal kolegov, ktorí sú vľúdni, priateľskí a nadriadeného, ktorí sa so všetkých síl usiluje 

o spokojnosť a blaho svojich podriadených. Na strane druhej, každý zamestnanec by sa 

usiloval plniť svoje pracovné povinnosti v najväčšej možnej miere pre spokojnosť 

nadriadeného ako aj svoje sebauplatnenie. Toto je ale utópia. Nanešťastie, pracovné 

prostredie, či pracovná atmosféra a už vôbec nie vzťahy na pracovisku nie sú také 

bezproblémové. Častými javmi je workoholizmus, diskriminácia, rôzne formy obťažovania, 

šikanovanie, ale aj mobbing či bossing, ktoré pôsobia veľmi nepriaznivo na telesné, ale aj 

duševné zdravie zamestnanca.  

Človek je spoločenský tvor. Potrebuje okolo seba ľudí, vzťahy, prostredie na 

sebarealizáciu. Jednou z možností ich naplnenia je aj jeho pracovné prostredie. V ňom strávi 

až tretinu svojho dňa. Pre mnohých je práca koníčkom, no pre mnohých je zdrojom prežitia 

pre seba a rodinu. Už len toto je stres sám o sebe. Ak sa však človek stáva v práci terčom 

posmeškov, klebiet, systematických útokov, ocitá sa v prostredí silného psychologického 

násilia, ktoré mu poškodzuje tak fyzické, ako aj duševné zdravie. Často nie je žiadny dôvod 

toho, prečo sa práve on stáva obeťou mobbingu.  

V celospoločenskom vnímaní je „mobbing formou psychického násilia vytvárajúceho pre 

obeť nepriateľské, zastrašujúce, zahanbujúce, ponižujúce alebo urážlivé prostredie s úmyslom 

alebo účinkom ublížiť a porušiť ľudskú dôstojnosť“ (Rajzinger, 2006, s. 12). V praxi 

predstavuje mobbing problém, ktorý je predmetom záujmu rôznych disciplín ako psychológie, 

sociológie, sociálnej práce, medicíny, ale aj etiky a práva, preto aj definície a spôsoby 

nazerania na túto problematiku sa líšia.  

1.2.1 Definícia základných pojmov  

Priekopníkom mobbingu v oblasti sociológie bol Heinz Leyman, ktorý ku 

zadefinovaniu pojmu a k rozpracovaniu súvisiacich poznatkov dospel na základe výskumu 

vzťahov a správania v pracovných kolektívoch. V nich si začal všímať prejavy psychického 

násilia skupiny osôb voči jednotlivcovi (Morovicsová, 2015). Skúmal pacientov so 

vzťahovými a komunikačnými problémami, pričom zistil, že niektorí zamestnanci vo firmách 

sa správajú k svojmu kolegovi spôsobom útočiacej svorky (Kratz, 2005). Na tomto základe 

sformuloval definíciu mobbingu ako hostilnú a neetickú komunikáciu, ktorá je 

realizovaná systematicky jednou alebo viacerými osobami najmä voči jednej osobe, 

ktorá je vďaka mobbingu tlačená do beznádejnej a bezbrannej pozície a v 

nej udržiavaná cez pokračujúce mobbingové aktivity, ktoré sa objavujú minimálne raz 

za týždeň po dobu minimálne pol roka (Kubáni, 2009). Beňo (2015) dopĺňa, že vzhľadom 

na vysokú frekvenciu a dlhodobé trvanie má mobbing za následok negatívne 

psychosomatické, psychické a sociálne zmeny a dôsledky. Psychologický pohľad na mobbing 

prináša Kratz (2005, s. 16), ktorý ho označuje ako „rad negatívnych komunikatívnych konaní, 

ktorých sa dopúšťa jednotlivec alebo niekoľko osôb voči určitému človeku počas dlhšej doby 

– najmenej pol roka aspoň jedenkrát týždenne.“  
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Agresívne správanie a psychický nátlak, ktorého cieľom je uškodiť obeti sa nazýva 

mobbing. Jeho identifikácia je veľmi ťažká, keďže mobbéri ho praktizujú v najrôznejších 

formách. Ide napríklad o manipuláciu prostredníctvom apelovania na vlastné svedomie, 

názory iných, nerešpektovanie zónových vzdialeností, nevhodné či neprimerané haptické 

a posturické prejavy. Toto všetko vedie nie len k narušenej komunikácii a zhoršeniu 

vzájomných vzťahov, ale aj ku narušeným sociálnym rolám. Obete mobbérov majú znížené 

sebavedomie, môžu o sebe pochybovať, čo môže viesť až ku úzkostným poruchám 

a depresiám, v najhoršom prípade až ku suicidálnym tendenciám (Moroviczová, 2015).  

Mobbing je niekedy zamieňaný s bossingom, pričom základný rozdiel v ponímaní 

v podmienkach Slovenskej republiky je v tom, že v prípade mobbingu je šikanovaný 

zamestnanec zo strany kolegu, spolupracovníka, prípade skupiny, kolektívu zamestnancov, 

pričom v prípade bossingu ide o šikanovanie zo strany nadriadeného. 

Beňo (2015) uvádza aj nový pojem straining, ktorý predstavuje novu formu 

vzťahovej patológie. Prvýkrát sa objavil v talianskom Bergame a v roku 2004 sa s ním stretla 

talianska  sudkyňa M. Bertoncini. Ide o subtilnejšiu formu mobbingu. Podla Leymanna sa 

mobbing vyskytuje v dobe najmenej raz týždenne. Ak však trvá po dobu šiestich mesiacov, tu 

už hovoríme o kratšej dobe napr. o troch dňoch v týždni, keď dochádza k psychickému násiliu 

na pracovisku. Avšak pri strainingu sa nezdôrazňujú rôzne formy a početnosti útokov ako pri 

mobbingu. V oboch prípadoch však ide o antisociálne správanie, kde sa manifestuje agresia a 

násilie.  Ako uvádza ďalej Beňo (2015), existujú štyri fázy strainingu : 

 výskyt negatívneho a nepriateľského správania na pracovisku, snaha poškodiť osobu, 

ktorá sa stala obeťou útoku a psychického násilia, 

 trvalé nepriateľstvo, poškodzujúce správanie a útoky na spolupracovníka, 

 výskyt psychosomatických problémov na strane obeti, 

 strata pracovného miesta. 

Reháková (2001) uvádza, že v procese mobbingu vystupuje mobber, ďalej jednotlivec 

alebo skupina, ktorý psychický teror zapríčinili, samotná obeť mobbingu, pozorovatelia, ktorí 

síce mobbing vidia, ale nijak do neho nezasahujú, čím ho vlastne podporujú a manažér, od 

ktorého sa očakáva, že zasiahne a mobbing preruší. Páchateľov mobbingu môžeme podľa 

Morovicsovej (2015) rozdeliť z hľadiska účasti a funkcie do troch skupín, a to páchatelia – 

strojcovia, ktorí sú iniciátori psychického prenasledovania a podnecujú okolie, aby bolo 

účastné na mobbingu, ďalej náhodní páchatelia, ktorí sa podieľajú na psychickom 

prenasledovaní v situácii, keď z bezvýznamného konfliktu vzniká trvalý spor, ktorý sa nerieši 

a spoluúčastníci. Tí sa pokladajú za dôležitú súčasť psychického prenasledovania, pretože 

práve „vďaka“ nim je mobbing účinnejší, pretože aktívne podporujú strojcu a pasívne sa 

podieľajú na mobbingu. Tiež môžu byť páchatelia – agresori označovaní ako závistlivec, 

tyran a manipulátor, diktátor, stredobod vesmíru, nespokojný, stresovaný, či znudený mobber. 
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1.2.2 Fázy mobbingu na pracovisku 

Psychické násilie na pracovisku je podľa Kratza (2005, s. 27-28) dlhodobým, 

vysiľujúcim a veľmi zákerným procesom. Agresor útočí skryto, rafinovane, pred ostatnými sa 

snaží z obete vytvoriť neschopného zamestnanca, čo sa mu aj darí, pretože obeť sa pod jeho 

tlakom skutočne javí ako nevýkonný a problematický zamestnanec, neschopný riešiť zadané 

úlohy, nedodržiavajúci termíny, ako človek, ktorý stráca dôležité dokumenty a dopúšťa sa 

rôznych chýb. Tento proces sa začína väčšinou nevyriešeným banálnym konfliktom. 

Napadnutá osoba si neuvedomuje, že útoky na ňu sú vedené s cieľom ublížiť jej. Útokov 

postupom času pribúda, agresor obeť ponižuje, útočí na jej sebavedomie a sebahodnotenie, 

obeť je vyčerpaná, nedokáže sa brániť, prejavujú sa u nej rôzne telesné a psychické 

symptómy.  

Samotný proces psychického násilia na pracovisku môžeme podľa Kratza (2005) 

rozdeliť do štyroch vývojových fáz: 1, konflikt; 2, systematický psychický teror; 3, 

zverejnenie a 4 vylúčenie, Morovicsová (2015) uvádza, že psychické prenasledovanie 

prebieha v piatich štádiách. 

Mobbingový proces začína podľa autorov konfliktom, ktorý býva súčasťou bežného 

i pracovného života. Kolegovia ho odmietajú, ohovárajú, stáva sa predmetom poznámok, 

vtipov, posmeškov. Ak sa obeť nebráni a nik sa jej nezastane, tlak sa postupne zosilňuje a 

agresia narastá. Agresor vyhráva, výrazne zosilnie možnosť vzniku mobbingu a konflikt 

prerastá do druhej fázy, v ktorej nastáva systematický psychický teror.  

Ako uvádza Výrost, Slaměník (2000), v rámci neho je jedinec vystavený nepretržitým 

útokom mobbera. Najčastejším útokom zo strany mobbera je fyzická izolácia, ktorá má za 

následok sociálnu izoláciu, ktorá napomáha ďalším útokom mobbera. Na obeť je vyvíjaný 

systematický tlak, následkom čoho sa zhoršuje jej psychický i fyzický stav. Obeť sa stáva 

citlivou, nedokáže zvládať emócie, stále viac pociťuje strach a prežíva veľa stresu. 

Sebavedomie a sebadôvera obete sú narušené, objavujú sa rôzne psychosomatické poruchy. 

Obeť zaujíma defenzívny  postoj, uzatvára sa pred druhými, často sa vyhýba chodeniu do 

práce. Agresor vyniká schopnosťou manipulácie a pretvárky, jednotlivé útoky sú skryté a 

spolupracovníci ich môžu vnímať ako náhodné udalosti. V dôsledku toho sa okolo obete 

množia negatívne javy bez narušenia dojmu normálnych pracovných vzťahov. Ako zdroj 

problémov je označovaná obeť, jej odborná či sociálna nekompetentnosť a osobné problémy. 

Systematicky ponižovaná a stále viac izolovaná obeť zaujíma obranný postoj, stráca odborný i 

ľudský rešpekt a je vnímaná ostatnými ako outsider, narušiteľ, nositeľa pôvodca všetkých 

problémov. Svobodová (2008) uvádza, že útoky proti obeti sa stále stupňujú, obeť si už 

uvedomuje, že nejde o „náhody“ a mobbing sa stáva zjavným i pre okolie, ktoré sa často 

pridáva k mobberovi. Morovicsová (2014) uvádza, že k hlavnému mobberovi sa postupne 

pridávajú aj ostatní členovia kolektívu a vytvárajú jadro prenasledovania. Spoločne sa usilujú 

systematicky pôsobiť na obeť a šikanovať ju.  Svobodová (2008) ďalej pokračuje, že obeť sa 

pod tlakom dopúšťa chýb, ktoré okolie utvrdzuje v tom, že problémovým jedincom je práve 

táto osoba. To na ňu podľa Kratza (2005) vyvoláva veľký tlak, ktorý často spôsobí to, že obeť 

volí stratégiu vyhýbania sa práci, má časté absencie, stáva sa podráždenou, nepodáva dobré 

pracovné výkony a tým podporuje vedenie v myšlienke, že je príčinou prebiehajúceho násilia. 

Z týchto dôvodov vedenie ponúka obeti preloženie na iné pracovisko s vysvetlením, že je to 
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pre jej dobro. Problém tak zostáva nedoriešený, nakoľko agresor zostáva nepotrestaný. Týmto 

spôsobom dochádza k zverejneniu. 

Poslednou vývojovou fázou je podľa Kratza (2005) oficiálne vylúčenie. Nasleduje 

zvyčajne po tom, čo je obeť preložená na iné pracovisko, práve za účelom prinútiť ju, aby 

sama pracovisko opustila. Zamestnávateľ totiž sám nemôže skončiť pracovný pomer so 

zamestnancom z dôvodu, že sa stal obeťou mobbingu. Pokračuje nátlak na obeť a vedenie 

používa často metódy podobné metódam agresora a samo pokračuje v mobbingu. 

Morovicsová (2014) ako štvrté štádium uvádza prijatie, ktoré sa vyznačuje tým, že 

pracovníci kolektívu prijímajú zo strachu nepísané normy agresorov a pridávajú sa k 

šikanovaniu obete. Posledným štádiom je totalita, ktorú charakterizuje prítomnosť mobbingu 

na pracovisku ako normálneho správania.  

1.2.3 Odlišnosti mobbérov  

Búgelová, Flešková (n.d.) hovoria o tom, že jednotlivé prejavy mobbingu na 

pracovisku závisia najmä od charakteristík pracovného prostredia a agresora. Poukazujú na 

zaujímavý fakt, že inak šikanujú ženy, inak muži, inak podriadení, inak nadriadení, inak sa 

šikanuje v školstve, inak vo veľkej súkromnej firme. napr. ženy – mobberky využívajú 

zámerné zadržiavanie informácií, slovnú agresiu, útoky na obeť, neustálu kontrolu a kritiku 

pracovných výkonov, ako aj ohováranie a šírenie klebiet, či neoverených informácií. 

Podieľajú sa aj na zadávaní nezmyselných úloh a sociálnej izolácie obete, či obmedzovanie jej 

sociálnych kontaktov. Naproti tomu muži – mobberi mobbujú tým, že zadávajú nezmyslené a 

nesplniteľné úlohy, zámerné zadržiavajú informácie, neustále kontrolujú a kritizujú prácu, ale 

tiež zadávajú nekvalifikované úlohy. Sú slovne agresívni a bránia obeti prejaviť svoj názor. V 

začiatkoch je niekedy ťažké rozlíšiť, či ide o nevinný žart alebo prejav psychického 

prenasledovania. To má však negatívny dopad pre spoločnosť, predovšetkým v ekonomickej 

oblasti v dôsledku strát pracovných síl, ich zvýšenej pracovnej neschopnosti.  

Morovicsová (2014) uvádza, že z pohľadu nadriadeného sa mobbing prejavuje ako 

premyslený, sofistikovaný spôsob správania, ktorého zámer zostáva pred okolím utajovaný. 

Sizyfovská taktika znamená prideľovanie náročných, zložitých a namáhavých prác, často 

nezmyselných a zbytočných. Odpútavajú pracovníka od riešenia iných úloh, v ktorých by mal 

priestor uplatniť svoje schopnosti. Volí aj stratégiu malých požiadaviek, ktoré predstavujú 

zadeľovanie pracovných úloh nezodpovedajúcich schopnostiam a kvalifikácii podriadeného, 

čo je pre pracovníka veľmi frustrujúce a bráni jeho profesionálnemu rozvoju. Na druhej strane 

sa objavujú prehnané požiadavky, ktoré prevyšujú schopnosti a vedomosti podriadeného, čím 

sa u pracovníka vyvoláva pocit zlyhania, menejcennosti a zbytočnosti. Trvalá kontrola je 

ďalším systematickým a neprimeraným posudzovaním a hodnotením plnenia úloh nad rámec 

štandardnej pracovnej kontroly. Objavuje sa aj okliešťovanie kompetencií, čo je zasa 

stratégia, keď nadriadený pridelí pracovné úlohy obete, ktoré bežne vykonávala, iným 

pracovníkom bez zdôvodnenia a otvorenej diskusie. Podstatou stratégie prekvapujúce útoky je 

prijímanie dôležitých rozhodnutí počas neprítomnosti obete na pracovisku, pracovných 

poradách, napr. počas jej práceneschopnosti, dovolenky, služobnej cesty. Nadriadený 

pristupuje aj k izolácii, čo je vyčlenenie obete z pracovného kolektívu prostredníctvom napr. 

neposkytnutia dôležitých informácií o problémoch, zmenách na pracovisku, nevytvorením 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 229 

priestoru na prezentovanie vlastných názorov. Zároveň ide aj o priestorovú izoláciu, teda 

umiestnenie obete napr. do odľahlej pracovne. Veľmi zákernou taktikou je metóda Achillovej 

päty, ktorá znamená prideľovanie úloh v oblasti, kde je obeť najzraniteľnejšia.  

1.2.4 Posttraumatický syndróm  

Koppová (In Lukáč, 2013) uvádza, že okrem pracovných podmienok, ako ťažká 

telesná práca, či nezdravé pracovné prostredie, môžu zamestnanci ochorieť aj z dôvodu 

sociálnych stresových faktorov, ktoré na nich pôsobia zvlášť intenzívne práve počas 

mobbingu. Beňo (2015) uvádza, že Hainz Leymann pri sledovaní pracovného prostredia  

objavil špecifický druh distresu – distres z medziľudských vzťahov, ktorý bol neskôr 

označovaný ako psychosociálny stres. Leymann ho používa ako synonymum s pojmom 

mobbing. Psychosociálnu záťaž je ťažko definovať, nakoľko sa jedná o spojenie nervových 

a psychických dejov a zdôrazňuje sa pritom sociálna povaha psychiky. Psychosociálna záťaž 

vychádza z podmienok a prostredia spoločenského charakteru, nie však z prostredia 

biologickej, fyzikálnej a chemickej povahy. Medzi psychosociálne riziká patria negatívne 

správanie nadriadeného a kolegov, nepriaznivá firemná klíma, nedostatok uznania a podpory, 

tlak na čas a termíny, nejasné zadávanie úloh a rozporuplné príkazy, ale aj preťažovanie 

a nejasné kompetencie. 

Psychický teror zastihne obeť často nepripravenú. Vnímanie žien a mužov sa značne 

líši. Ženy sú citlivejšie, vnímavejšie a zraniteľnejšie voči psychickému teroru na pracovisku, 

ale prekvapene na neho reagujú racionálnejšie ako muži. Tí si fakt, že sa stali obeťou 

mobbingu priznávajú len málokedy, skôr situáciu bagatelizujú alebo potláčajú. Obete bývajú 

vylučované z kolektívu, trpia závažnými psychosomatickými ochoreniami, objavujú sa u nich 

prejavy depresivity, nespokojnosti a telesné symptómy. Zákernosť spočíva v tom, že 

následky, ako ochorenia vyvolané alebo podporované mobbingom sa vyvíjajú pomaly, ale 

o to sú príznaky závažnejšie.   

Huberová (1995) uvádza, že psychickými následkami mobbingu u obete je znížené 

sebavedomie, pochybnosti o sebe, zvýšená dráždivosť, úzkosť, depresia až po psychiatrické 

syndrómy s myšlienkami na samovraždu. Mimoriadne závažný je vznik posttraumatickej 

stresovej poruchy. Psychosomatickými následkami býva znížená imunita, kardiovaskulárne 

ochorenia, dýchacie problémy, choroby zažívacieho traktu, bolesti hlavy, kožné ochorenia, ale 

aj poruchy spánku či apatia. 

Psychiater Linden sa usiloval o odlíšenie špecifického druhu psychického ochorenia, 

ktoré nazval posttraumatic embitterment disorder (ďalej ako PTED), čo v preklade znamená 

posttraumatická zatrpknutosť, zahorklosť. Zahorklosť, ako ju definoval Linden je zmesou 

agresivity a rezignácie, túžby po pomste a sebazničení. Autor Beňo ju definuje ako 

posttraumatickú zahorklosť zo psychického násilia. Linden navrhol jej diagnostické kritéria: 

A. Nasledujúci tri znaky alebo kritéria musia byť bezpodmienečne splnené. Ľudia s touto 

poruchou majú: 

 osobný negatívny zážitok – jednorázový alebo opakovaný a závažný, prenikavý, kvôli 

ktorému sa cítia ponížení, zatrpknutí a pre ktorý sa u nich rozvinula psychická 

choroba; 
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 táto kritická udalosť je pociťovaná ako krivda spojená s intenzívnym pocitom, že sa 

stali obeťou, s ktorou sa nejedná férovo a spravodlivo; 

 postihnutá osoba si je vedomá, čo sa s ňou stalo, že jej to negatívne zmenilo psychický 

stav a život. 

B. Z nasledujúcich troch kritérií musia byť splnené aspoň dva. Postihnutí prežívajú: 

 opakujúce sa, nutkavé a obťažujúce spomienky; 

 myšlienky alebo sny o kritickej životnej udalosti, ktoré vyvolávajú prudkú 

emocionálnu reakciu; 

 tá je postihnutou osobou vnímaná ako krivda a zatrpknutosť. 

C. Z nasledujúcich ôsmych kritérií musí byť splnená aspoň polovica: 

 vyhýbanie sa osobám a miestam, ktoré by mohli pripomínať kritické udalosti; 

 ovplyvnenie rodinného života a aktivít s ním spojenými; 

 ovplyvnenie pracovného života a aktivít s ním spojenými; 

 redukcia záľub, voľnočasových aktivít a spoločenských aktivít; 

 závažné výčitky a hnev na seba samého; 

 časté depresívno – agresívne ladenie; 

 časté rozladenie a podráždenosť ako základné ladenie; 

 pri odvedenej pozornosti sa nakrátko vracia normálna nálada. 

D. Obe podmienky musia byť splnené: 

 takéto správanie sa neobjavovalo pred kritickou udalosťou; 

 takéto správanie a prežívanie sa objavuje minimálne po dobu šiestich uplynulých 

mesiacov (In Beňo, 2015). 

Ritomská a kol. (2014) uvádzajú, že ľudské obete mobbingu – obete psychického 

prenasledovania, trpia aj exogénnou, situačnou depresiou. Podľa Andrašiovej (2006) sa do 

popredia dostáva pesimizmus, obavy a smútok, či rozčarovanie zo života.   Mobbing je 

psychická tyrania, ktorá rozbíja štruktúru osobnosti napadnutého človeka, uvádza Ritomská 

a kol. (2014). U obete možno pozorovať vážne následky na psychike, ako je strach z 

neúspechu, neistotu v úsudku, pokles nálady, pokles motivácie, strata vôle a odhodlania 

a nakoniec úplná strata cieľového zamerania – demotivácia. Jones, Moorhouse (2010) 

dopĺňajú, že obeť mobbingu je frustrovaná, môže konať zmätočne a následne sa dostáva do 

paniky. Andrašiová (2006) dopĺňa, že v jeho správaní sa objavuje podráždenie, nervozita, 

prestáva sa zaujímať o okolie, zvýrazňuje sa depresívna symptomatológia.  Hašto upozorňuje, 

že pokiaľ tento stav trvá dlhodobo a nie je riešený, obeť sa môže uchýliť ku suicidálnym 

pokusom, ktoré nemajú iba manifestačný charakter. 

Toto je následkom toho, že sa obeť nepostaví mobbingu hneď na začiatku. Následne 

sa u nej prejavia psychické následky, pre ktoré sa už nedokáže brániť a východiskom 

v lepšom prípade zostáva už len odchod zo zamestnania. Následky mobbingu, teda psychické 

ťažkosti však nepostihujú iba obeť, ale aj príslušníkov jeho rodiny, najmä ak obeťou je živiteľ 

rodiny.  Ako dodáva Venglářová (2011), psychické problémy vedú k stiahnutiu sa z bežného 

života, obeť sa usiluje vyhýbať sa kontaktu s ľuďmi, má problémy v rodine, najmä so 

vzťahmi. V jeho správaní sa objavuje sklon ku konfliktom, náhlym zmenám správania a ku 

zvýšenej dráždivosti. Ak rodina nie je informovaná o situácii, ktorú jej člen na pracovisku 
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zažíva, konflikty o to rýchlejšie a častejšie vznikajú a môžu vyústiť až do rozchodu partnerov, 

či ku konfliktom vo výchove detí. 

Paradoxným dôsledkom mobbingu je podľa Ritomskej a kol. (2014) patologická 

fixácia obete na tyrana a jej neschopnosť uniknúť z tyranovho akčného okruhu.  

1.2.5 Riešenie mobbingu zo strany zamestnávateľa 

Podľa Šípošovej (2012) zohráva dôležitú úlohu v riešení konfliktov manažment 

podniku a práve on je za to zodpovedný. Mal by si uvedomiť, že konflikty v práci je možné 

riešiť troma spôsobmi, a to výzvou k urovnaniu, kompromisom a pre urovnanie v prípade 

zložitosti použiť tretiu stranu, ktorá môže mať na manažéra i zamestnanca podstatný vplyv. 

So zaujímavým návrhom, riešením, inšpiráciou prichádza Agafónová (2006), ktorá 

hovorí, že okrem etického kódexu by  na pracovisku mohli využívať aj pomoc pracovníka 

zodpovedného za etiku, ombudsmana kolektívu pre etiku, etické workshopy, etické okrúhle 

stoly či telefonické linky zriadené za účelom pomoci pri mobbingu. Zaujímavým je etický 

leitmotív, ktorý by sa pri riešení problematiky mobbingu pretavil do vypracovania komplexu 

prípadových štúdií. Sociálny pracovník by tak reflektujúc konkrétne pracovné prostredie, 

mohol vypracovať jednotlivé prípady zachytávajúce priebeh mobbingu a následné možnosti 

riešenia. Tato praktická príručka by bola teda pracovníkom konkrétneho pracoviska ,,šitá na 

mieru“ a predstavovala by pre nich akési praktické návody na riešenie situácie.  

Okrem spomínaných možností podnikovej sociálnej práce v rámci riešenia 

problematiky mobbingu sociálny pracovník môže tiež:  

 realizovať edukáciu zamestnancov na konkrétnom pracovisku napr. prostredníctvom 

prednášok a diskusií, ako aj prípadových štúdií, 

 sprostredkovať tréningy asertívnej komunikácie, ktorú je potrebné, aby ovládal tak 

zamestnanec a dokázal bez výčitiek používať asertívne „nie“, ako ja zamestnávateľ, 

ktorý v jeho odmietnutí nebude vidieť vzdor, 

 sprostredkovať tréningy konštruktívneho riešenia konfliktov, ktoré by mali opäť 

absolvovať aj zamestnanec aj zamestnávateľ, aby sa na konflikt nepozerali vždy ako 

na niečo negatívne a rušivé, ale ako na novú príležitosť, 

 vyhľadať supervízora a zúčastňovať sa supervízie na predchádzanie problémov 

vyplývajúcich z mobbingu, na sebapoznanie a zvyšovanie profesionálnej kompetencie, 

ako aj na kontrolu práce sociálneho pracovníka, 

 vytvoriť podpornú skupinu pre obete mobbingu, alebo pre tých, ktorí majú pocit, že 

správanie a konanie nadriadených nie je úplne štandardné, ale nedokážu ho 

pomenovať, 

 apelovať na vznik mobbingovej telefonickej linky na pomoc obetiam mobbingu, 

 trvať na tom, aby po vzore iných európskych krajín boli pracovné zmluvy doplnené 

o sankcie, ktoré budú udelené tým, ktorí sa o psychické násilie na pracovníkovi 

pokúsili, resp. ho konajú. 

Šípošová (2012) uvádza, že mnohé organizácie sa zaoberajú ochranou ľudských práv, 

avšak žiadna z nich nemá kompetenciu riešiť psychické násilie. V Českej republike vzniklo 

združenie Práca a vzťahy, ktoré pôsobí aj na Slovensku a jeho úloha spočíva v tom, že : 
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 monitoruje pracoviská, u ktorých sa nejakou formou zistí nezdravá firemná kultúra 

a propaguje tam férové vzťahy, 

 dokumentuje prípady narušených vzťahov prejavujúcich sa vo forme mobingu, 

bossingu a sexuálneho obťažovania, 

 poskytuje psychologické, sociálne a právne poradenstvo prostredníctvom 

telekomunikačných technológií, 

 robí osvetu v oblasti medziľudských vzťahov na pracovisku v médiách a v tlači, 

 zvyšuje právne povedomie zamestnancov v oblasti pracovno-právnych vzťahov 

formou individuálnych či skupinových konzultácií, prednášok, alebo ich zastupuje 

v právnych sporoch a nakoniec 

 vzdeláva a vychováva širokú verejnosť k občianskej odvahe. 

Zamestnanec má možnosť chrániť sa proti mobbingu aj sám, alebo prostredníctvom 

svojho právneho zástupcu. Vždy je však vhodnejšie najprv využiť komunikačné techniky a až 

potom prostriedky právnej ochrany. Obeť mobbingu sa môže obrátiť na personálne oddelenie 

zamestnávateľa, zástupcov zamestnancov alebo odborovú organizáciu. Má právo od 

zamestnávateľa žiadať nápravu daného stavu, alebo podať podnet na inšpektorát práce, ktorý 

môže uložiť sankciu za nedodržanie pracovných podmienok. Pokiaľ nedôjde k náprave, je 

možné využiť právne prostriedky, či už mediáciu alebo konanie pre súdom. Ak by konanie 

zamestnanca napĺňalo znaky skutkovej podstaty trestného činu, bolo by možné uložiť za 

konanie aj určitý trest, upozorňuje na to Gosányi (2007).  

1.2.6 Riešenie mobbingu zo strany legislatívy 

Ako uvádza Šípošová (2012) legislatíva Slovenskej republiky je veľmi chabá, chýba 

konkrétny antimobbingový zákon, a preto je potrebné vychádzať z viacerých zákonov, ako  

napr. zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane pri práci, ktorý ukladá 

zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť také pracovné prostredie, aby faktory ovplyvňujúce 

pracovnú a fyzickú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie 

zamestnancov. 

Ďalším legislatívnym opatrením je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov. Podľa neho majú fyzické osoby právo na spravodlivé a uspokojivé 

pracovné podmienky v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť 

pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačný zákon). Tieto práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie 

z rôznych dôvodov s výnimkou prípadu, ak rozdielne zaobchádzanie je odôvodnené povahou 

činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa zaobchádzania 

ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom 

zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). 

Možno konštatovať, že pri mobbingu dochádza často k zneužitiu postavenia mobbera, 

ktorý využíva prostriedky a silu vyplývajúcu z jeho pracovnej pozície za účelom poníženia, 

zastrašenia, ohrozenia mobbovaného. Ďalšou zásadou súvisiacou s touto problematikou 
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zakotvenou v čl. 2 základných zásad Zákonníka práce je zásada, podľa ktorej výkon práv a 

povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; 

nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka 

pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Vyššie uvedené zásady sú následne 

zakotvené v normatívnom texte § 13 Zákonníka práce, ktorý hovorí, že zamestnávateľ je v 

pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou 

rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným 

zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).  

V tejto súvislosti vyvstáva aj pojem zneužitie práva, ktorý sa spája s pojmom 

šikanovanie. Je síce používaný v oblasti práva, avšak jeho legálna definícia neexistuje. 

Šikanovanie znamená také konanie, správanie, ktoré je síce formálne v súlade s právom, 

avšak v skutočnosti sa týmto konaním právo zneužíva, pričom toto správanie je zdanlivo 

podľa práva, ale v skutočnosti sa má dosiahnuť nedovolený výsledok. Vo vzťahu k mobbingu 

by sme mohli uvažovať aj o tomto aspekte, a to z toho dôvodu, že mobbing predstavuje 

konanie, ktoré nie je v súlade s dobrými mravmi. 

V prípade, ak dôjde k porušeniu zásad uvedených vyššie, „zamestnanec má právo podať 

zamestnávateľovi sťažnosť a zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez 

zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho 

následky“ (§ 13 ods. 5 Zákonníka práce). Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva 

alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním vyššie uvedených zásad sa môže 

obrátiť aj na súd a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej antidiskriminačným zákonom. 

Ak by došlo k úmyselnému konaniu proti dobrým mravom a k vzniku škody, môže 

byť založená všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa. V prípade zodpovednosti 

zamestnávateľa ide o objektívnu zodpovednosť. Podľa § 192 Zákonníka práce 

„zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi porušením 

právnych povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných 

úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi aj za škodu, 

ktorú mu spôsobili porušením právnych povinností v rámci plnenia úloh zamestnávateľa 

zamestnanci konajúci v jeho mene.“ 

Zamestnávateľ je podľa § 217 Zákonníka práce povinný nahradiť zamestnancovi 

skutočnú škodu. V prípade, ak by došlo ku škode u mobbovaného zamestnanca a 

zamestnávateľ by nechcel škodu uhradiť, prichádza do úvahy možnosť súdnej ochrany, t.j. 

podanie návrhu na príslušný všeobecný súd. 

Pomocnú ruku na Slovensku podáva aj krajský inšpektorát práce alebo priamo súd, 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Kancelária verejného ochrancu práv, ale aj  

mimovládna organizácia Pomoc obetiam násilia na t. č. 0850 111 321. 

Záver 

V závere si kladieme otázku. Dá sa vôbec odstrániť mobbing na pracovisku? Forma 

prevencie podľa Šípošovej (2012, 2006) spočíva vo vytvorení tzv. protimobbingovej klímy 

v pracovných tímoch, pričom na každom pracovisku by bolo potrebné : 
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 vytvoriť antimobbingové a antibossingové predpisy, zmluvy, ktoré by presne 

definovali, aké správanie sa považuje za psychický teror, a ak nastane, ako sa ohrození 

jedinci, skupiny môžu brániť v prípade ohrozenia a narušenia ich práv, 

 určiť jednu osobu, ktorá by bola poverená monitorovaním a kontrolovaním 

nežiaduceho správania na pracovisku a v prípade jeho zistenia by ho nahlásila 

kompetentným pracovníkom, 

 zaviesť, aby manažéri absolvovali špeciálny výcvikový program na riešenie 

konfliktov, aby ich neriešili z pozície moci a nesprávne vnímanej nadriadenosti, ale 

v snahe nachádzať konsenzus, 

 aspoň raz mesačne organizovať porady, stretnutia, semináre zamerané na prevenciu 

deštruktívnych vzťahov, 

 poveriť jednu osobu, ak do zamestnania nastúpi nový zamestnanec, aby mu pomáhal 

a oboznamoval ho s firemnou kultúrou, no najmä bol mu akoby patrónom a bol mu 

nápomocný, 

 viesť si denník krivdy – tzv. mobbingový denník, ktorý by obsahoval všetky dôležité 

informácie a opis situácii o mobbingovom správaní, ako aj zhromažďovať všetky 

dôležité dokumenty.  

 Sme presvedčení o tom, že poukazovanie na tento negatívny spoločenský, pracovný 

fenomén je nevyhnutné a najmä jeho jasné, výstižné a presné definovanie v legislatíve 

spoločne s ukotvením jeho postihu. 

Použitá literatúra  

AGAFONOVÁ, M. 2006. Etika. [online]. Košice : TU, 71 s.  [cit. 19. februára 2021]. 

Dostupné z: <http://web.tuke.sk/ksv/skripta_etika.pdf>. 

ANDRAŠIOVÁ, M. 2006. Syndróm vyhorenia v lekárskej praxi. [online]. [cit. 23. januára 

2021]. Dostupné z: <http:// www.solen.sk/pdf/Andrasiova.pdf>. 

BARANCOVÁ, H. 2014. Mobbing a šikanovanie zamestnanca ako forma zneužitia práva. 

[online]. [cit. 19. februára 2021]. Dostupné z: <https://docplayer.org/21056371-Mobbing-a-

sikanovanie-zamestnanca-ako-forma-zneuzitia-prava-mobbing-and-chicanery-of-the-

employee-as-a-form-of-abuse-of-right.html>. 

BEŇO, P. 2003. Můj šéf , můj nepřítel. Brno : Era, 2003. ISBN 80-86517-34-9. 

BEŇO, P. 2015. Šarmantní násilníci antimobbingová příručka. Praha : Portál, 2015. 200 s. 

ISBN 978-80-2620-938-6. 

BÚGELOVÁ, T., FLEŠKOVÁ, D. Mobbing a pracovné prostredie na Slovensku. [online]. 

[cit. 19. februára 2021]. Dostupné z : 

<https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kubani4/subor/fleskova.pdf>. 

HUBEROVÁ, B. 1995. Psychický teror na pracovisku. Martin: Neografia, a. s., 1995. ISBN 

80-85-186-62-4 

JONES, G – MOORHOUSE, A. 2010. Jak získat psychickou odolnost. Praha : Grada 

Publishing a.s., 2010. 224 s. ISBN 978–80–247–3022–6. 

KOPPOVÁ, P. 2013 Edukačný preventívny program násilia na pracovisku v kontexte rozvoja 

kompetencií. In LUKÁČ, M. 2013. Edukácia človeka – problémy a výzvy pre 21. storočie. 

[online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 436 s. ISBN 978-80-555-0825-2. [cit. 19. 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 235 

februára 2021]. Dostupné z : 

<https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac1/subor/Koppova.pdf>. 

KRATZ, H.J. 2005. Mobbing. Jak ho rozpoznat a jak mu čelit. Praha : Management Press, 

2005. 131 s. ISBN 80-7261-127-5. 

KUBÁNI, V. 2009. Analýza výskytu negatívnych prejavov správania na pracovisku. In 

KUBÁNI, V. a kol. 2009. Psychologická revue III. Prešov : Univerzitná knižnica Prešovskej 

univerzity v Prešove (elektronické publikovanie), 135 s. ISBN 978-80-8068-912-4. 

MILCZAREK, M. a kol. 2010. Workplace violence and Harassment: a European Picture. 

Luxembourg : Publications Office of the European Union, 155 s. ISBN 978-92-9191-268-1. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2015. [online]. [cit. 19. 

februára 2021]. Dostupné z : <http://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/>. 

MOROVICSOVÁ, E. a kol. 2014. Komunikácia v medicíne. Bratislava : UK, 2014. 212 s. 

ISBN 978-80-223-3620-8. 

MOROVICSOVÁ, E. 2015. Mobbing – jeho vplyv na zdravie a možnosti prevencie. roč. 16., 

č. 3., s. 111-114. [online]. [cit. 09. februára 2021]. Dostupné z : 

<http://www.solen.sk/pdf/8b8ef4c2cde355b62fb46370cc6e4309.pdf>. 

Národný program reforiem Slovenskej republiky, 2015. [online]. [cit. 2020-03-15]. Dostupné 

na : <www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24536>. 

OLŠOVSKÁ, A. 2013. Mobbing a bossing na pracovisku. [online]. [cit. 2020-04-25]. 

Dostupné na : 

<https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2013/Olsovska/2162_mobbing.pdf>. 

OLŠOVSKÁ, A. , ŠVEC, M. 2014. Šikanovanie v zdravotníctve – nový fenomén. [online]. 

[cit. 09. februára 2021]. Dostupné z : <https://www.pravovzdravotnictve.sk/sk/casopis/pravo-

a-manazment-v-zdravotnictve/sikanovanie-v-zdravotnictve-novy-fenomen.m-351.html>. 

ONDRIOVÁ, I.; DUČAIOVÁ, J. 2010. Mobbing ve zdravotnickém prostředí a možnosti jeho 

prevence. In Sestra (CZ), 2010, 10, 5, s. 26-28.  

RAJZINGER, J. 2006. Agresivita a agresia na pracovisku. [online]. [cit. 13. februára 2021]. 

Dostupné z : 

<http://www.ozchsr.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=25>. 

REHÁKOVÁ, H. 2001. Ľudské zdroje, Mobbing : Psychoteror na pracovisku. [online]. [cit. 

09. februára 2021]. Dostupné z : <http://www.ibispartner.sk/sk/ludske-zdroje/461-mobbing-

psychoteror-na-pracovisku>. 

RITOMSKÁ, M. a kol. 2014. Vzťahové pasce na pracoviskách Slovenska. In Zborník 2014. 

2. medzinárodná konferencia o mobbingu neredukovateľné ľudské práva -  stop neľudskému 

správaniu v medziľudských vzťahoch. [online]. [cit. 09. februára 2021]. Dostupné z : 

<https://www.prohuman.sk/files/Zbornik_Vztahove_pasce_2014.pdf>. 

SVOBODOVÁ, L. 2008. Nenechte se šikanovat kolegou (Mobbing – skrytá hrozba). Praha : 

Grada Publishing, a.s., 2008. 108 s. ISBN 978-80-247-2474-4. 

ŠÍPOŠOVÁ, I. 2006. Šikanovanie na pracovisku – problém aj u nás. In Vychovávateľ, 2006, 

č. 9, s. 13 – 15. ISSN 0139-6919. 

ŠÍPOŠOVÁ, I. 2011. Z práce na psychiatriu. In Zisk, 2011, č. 11, s. 23. [online]. [cit. 31. 

marca 2021]. Dostupné z : <https://www.ezisk.sk/clanok/z-prace-na-psychiatriu/1422/>. 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 236 

ŠÍPOŠOVÁ, I. 2012. Ako pomôcť obetiam mobbingu. In Sociální práce/sociálna práca, 

2012, č. 1, s. 135 – 138. ISSN 1213-6204. 

VENGLÁŘOVÁ, M. a kol. 2011. Sestry v nouzi. Syndrom vyhoření, mobbing, bossing. Praha 

: Grada  Publishing, 184 s. ISBN 978-80-247-3174-2. 

VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. 2001. Aplikovaná sociální psychologie II. Praha : Grada 

Publishing, 2001. 260 s. ISBN 80-247-0042-5. 

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Kontaktná adresa 

PhDr. Iveta Šípošová 

Fakulta sociálnej práce 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava 

Námestie 1. mája, P.O.BOX 4, 810 00 Bratislava  

Slovensko 

email: yvet888@azet.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:yvet888@azet.sk


Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 237 
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Abstract  

Stimulation is a process of selecting and applying stimulus tools to influence and guide employee 

performance and behaviour. It is part of human resource management processes. In contrast to 

private organisations, some human resource management processes are implemented in part 

differently in organisations of the state government. Based on the content analysis of legislation, 

documents, and surveys related to the researched area, the paper figuring out whether all stimulus 

tools can be used in the state government. Results suggest that the most widely are used stimulus tools 

related to tangible and intangible remuneration. The use of (the possibility of using) some stimulus 

tools has not been identified. 

Key words: civil service, stimulation, motivation, civil servants 

 

Úvod 

Organizácie verejného sektora sa v určitých aspektoch líšia od súkromných 

organizácií. Právne prostredie, v ktorom vystupujú, je odlišné, úlohy a potreby sú stanovené 

politicky, ciele nejednoznačné, multiplicitné až konfliktné, ich meranie je problematické a 

rozhodovacia právomoc manažérov je limitovaná politickými vplyvmi aj rozsiahlymi 

inštitucionálnymi a organizačnými obmedzeniami. Disponujú menšou flexibilitou 

a autonómiou ako manažéri v súkromnom sektore. (Tej 2010) 

Tieto odlišnosti majú vplyv aj na manažment ľudských zdrojov ako integrálnej súčasti 

manažmentu organizácie. V štátnej správe sa procesy manažmentu ľudských zdrojov 

v porovnaní so súkromnou sférou realizujú s určitými rozdielmi. Dôvodom sú najmä 

legislatívne obmedzenia a nedostatok finančných zdrojov. (Kravčáková a Bernátová 2020) 

Vychádzajúc z toho, že medzi súkromnými a verejnými organizáciami existujú 

rozdiely v realizácii niektorých úloh vykonávaných v rámci procesov manažmentu ľudských 

zdrojov, je možné predpokladať, že existujú diskrepancie aj v tom, ako sú v organizáciách 

štátnej správy využívané jednotlivé nástroje stimulácie k práci.  

1 STIMULÁCIA 

V praxi sa vyskytujú prípady, kedy je pojem stimulácia zamieňaný s pojmom 

motivácia. Nie každý si je vedomý toho, že tieto pojmy nie sú synonymá – je medzi nimi 

rozdiel, ale súčasne aj vzájomný vzťah, resp. vzájomné pôsobenie. Preto je potrebné ich na 

úvod rozlíšiť.  
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Motivácia „predstavuje súbor vnútorných pohnútok, cieľov, postojov a vzťahov 

človeka k prežívaným pracovným i životným situáciám“ (Blašková 2003, s. 163). 

Motívy sú považované za akúsi hnaciu silu osobnosti človeka. „Vyjadrujú 

psychologické príčiny alebo dôvody správania a preto poznanie motívov zamestnancov vo 

vysokej miere pomáha vrcholovému vedeniu podniku i jednotlivým riadiacim pracovníkom 

účinne na zamestnancov vplývať pri podnecovaní a nabádaní ku kvalitnejšiemu a 

efektívnejšiemu vykonávaniu zverených úloh“ (Blašková 2003, s. 164). 

Človek ale nie je motivovaný iba vnútornými hnacími silami – motívmi, ale aj 

vonkajšími podnetmi – stimulmi. 

„Stimul je vonkajší podnet, ktorého úlohou je ovplyvniť alebo zmeniť jednanie 

človeka a pôsobiť na jeho motiváciu“ (Harausová 2015, s. 9). Rozmanitosť stimulov 

vychádza z „možností organizácie (ekonomické hľadisko) aj osobnosti človeka 

(psychologické hľadisko), ďalej závisí od oblasti, ktorá má byť dominantne stimulovaná, 

rozsahu, ekonomickej štruktúry pracovníkov“ a ďalšie (Fuchsová, in Kravčáková a Fuchsová, 

2004, s. 96). 

Stimulácia potom predstavuje proces „cieleného pôsobenia vonkajších podnetov 

(stimulačných prostriedkov) na prežívanie a konanie človeka s cieľom zvnútorniť ich“ 

(Harausová 2015, s. 9). 

Pre lepšie pochopenie rozdielu medzi stimuláciou a motiváciou je vhodné použiť 

jednoduché grafické znázornenie podľa Plamínka (2010). 

 

Obrázok 1 Rozdiel medzi stimuláciou a motiváciou (Vlastné spracovanie podľa Plamínek 

2010) 

Ako už bolo spomenuté, medzi stimuláciou a motiváciou existuje vzájomný vzťah. 

„V procese pracovnej motivácie sa pôsobí na osobnosť človeka, v jej rámci na motivačnú 

štruktúru, v ktorej sa premietajú jeho vrodené a získané potreby, hodnoty, záujmy, skúsenosti, 

jeho návyky na spôsoby konania, jeho sebavnímanie, ašpiračná úroveň i jeho psychické 

naladenie“ (Fuchsová, in Kravčáková a Fuchsová 2004, s. 14) (viď. obrázok 2). 
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Obrázok 2 Vzťah stimulácie – osobnosti človeka  –  motivácie (Provazník a Komárková 1996, 

s. 167, in Kravčáková a Fuchsová 2004, s. 14) 

V procese manažmentu pracovnej motivácie tak „dochádza na základe poznania 

rôznych aspektov stavu sociálneho systému organizácie – k výberu a uplatňovaniu množiny 

stimulátorov podľa oblasti pracovnej aktivity (napr. výkonnosť, sebarozvoj, lojalita) 

dominantnej pri ovplyvňovaní a usmerňovaní konania a správania pracovníkov“  

(Kravčáková, in Kravčáková a Fuchsová 2004, s. 77). 

Z tejto množiny stimulátorov riadiaci pracovník vyberá a uplatňuje nástroje stimulácie 

k práci (stimulačné prostriedky), ktoré majú hmotný aj nehmotný charakter. Stimulačné 

prostriedky (nástroje) majú na jednotlivých zamestnancov rôzny účinok. Autori ich zväčša 

kategorizujú. Napríklad Dvořáková et al. (2007) ich členia do nasledujúcich kategórií: 

a) „hmotné hodnotenie individuálneho pracovného výkonu a správania mzdou, 

prémiami, odmenou, bonusom, jednorazovým zvýhodnením, a súčasne podľa kritérií 

hodnotiacich prínos zamestnanca; stimul tu však musí pôsobiť obojsmerne, tzn. 

v prípade negatívneho hodnotenia tiež sankcie (nepriznanie či zníženie), 

b) účasť na výsledku ako forma zainteresovanosti zamestnanca na celkovom efekte 

organizácie a možnosť spoluúčasti na riadení, 

c) hmotné stimuly pôsobiace sprostredkovane (financovanie rozvoja kvalifikácie, 

vzdelávacie akcie, študijné pobyty a stáže, ktoré vedú k zvýšeniu zamestnateľnosti 

pracovníka v meniacom sa prostredí), 

d) súhrn sociálnych pôžitkov alebo iných zamestnaneckých výhod, ktoré zamestnávateľ 

poskytuje svojim zamestnancom, 

e) vytváranie pocitu sociálnych istôt zamestnanca a jeho rodiny ako ekvivalentu 

kvalitného pracovného výkonu a jeho lojality k organizácii, v prípade nutnosti uvoľniť 

nadbytočných zamestnancov aktívna pomoc a spolupráca pri riešení nového 

pracovného zapojenia (outplacement), 

f) delegovanie vyšších právomocí a zodpovednosti v systéme riadenia (alebo naopak 

strata pozície); povyšovanie na základe hodnotenia výsledkov práce, pracovného 

profilu a predpokladu ďalšieho rozvoja ako súčasť plánovania procesnej kariéry,  

g) verejné uznanie výsledkov práce najlepších zamestnancov a iné formy slovného 

ocenenia, 
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h) systém oceňovania vernosti organizácii a rôzne prvky uplatňovania princípu seniority, 

i) obohacovanie obsahu práce o kreatívne prvky, väčšia samostatnosť, právo 

samokontroly, 

j) cieľavedomé vytváranie pozitívnej klímy v medziľudských vzťahoch, pozitívne 

vytváranie vzťahov nadriadený-podriadený (úsilie o kvalitu organizačnej kultúry 

a zlepšovania imidžu organizácie na verejnosti)“ (Dvořáková et al. 2007, s. 165). 

Nasledujúca časť príspevku opisuje, ktoré z uvedených nástrojov stimulácie k práci sú 

využívané, resp. môžu byť využívané v organizáciách štátnej správy. 

2 METÓDA 

 Cieľom výskumu bolo pomocou obsahovej analýzy právnych predpisov, dostupných 

dokumentov (napr. výročné správy, správy o stave a vývoji štátnej služby, kolektívne zmluvy, 

koncepcie, stratégie) a výskumov (napr. výskumy Úradu vlády SR, Rady pre štátnu službu, 

iných autorov) z predmetnej oblasti zistiť, ktoré stimulačné prostriedky sú využívané, 

respektíve môžu byť využívané v organizáciách štátnej správy na Slovensku. 

Vychádzajúc z cieľa výskumu boli stanovené nasledujúce výskumné otázky: Ktoré 

stimulačné prostriedky sú využívané v organizáciách štátnej správy na Slovensku? Ktoré 

stimulačné prostriedky môžu byť využívané v organizáciách štátnej správy na Slovensku? 

3 STIMULÁCIA ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV 

V tejto časti sú prezentované výsledky výskumu. Jednotlivé stimulačné prostriedky, 

ktoré sú využívané, resp. môžu byť využívané v organizáciách štátnej správy, sú zoskupené 

do kategórii rovnako, ako ich členia Dvořáková et al. (2007). 

a) „Hmotné hodnotenie individuálneho pracovného výkonu a správania mzdou, prémiami, 

odmenou, bonusom, jednorazovým zvýhodnením, a súčasne podľa kritérií hodnotiacich 

prínos zamestnanca; stimul tu však musí pôsobiť obojsmerne, tzn. v prípade negatívneho 

hodnotenia tiež sankcie (nepriznanie či zníženie)“ (Dvořáková et al. 2007, s. 165). 

Štátnemu zamestnancovi („ŠZ“) patrí za výkon štátnej služby individuálna mzda, 

ktorú podľa § 124 písm. a) - h) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov („Zákon o štátnej službe“) tvorí funkčný plat; plat za štátnu službu 

nadčas; plat za neaktívnu časť služobnej pohotovosti v mieste vykonávania štátnej služby; 

príplatok za štátnu službu v noci, v sobotu, v nedeľu, vo sviatok; odmena a príplatok k 

náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Funkčný plat ŠZ je zložený z tarifného platu a rôznych príplatkov, pričom tarifný plat 

tvorí súčet platovej tarify a zvýšenie platovej tarify za služobnú prax (každý rok sa zvyšuje 

o 1 %). Jedným z príplatkov je osobný príplatok, ktorý je možné ŠZ priznať v prípade, ak si 

kvalitne plnil svoje úlohy, alebo ak mal priaznivý výsledok služobného hodnotenia za 

kalendárny rok. Tento príplatok sa môže vyšplhať až do výšky 100 % z platovej tarify 

konkrétneho ŠZ. Nesmie byť ale priznaný skôr ako mesiac od vzniku štátnozamestnaneckého 

pomeru. Na základe výsledku služobného hodnotenia, ktorým sa každoročne hodnotí 

pracovný výkon a pracovné správanie ŠZ, je možné osobný príplatok ŠZ nielen priznať, ale aj 

znížiť, či dokonca odňať. Ak by ŠZ dosiahol v hodnotení neuspokojivé výsledky, osobný 
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príplatok sa mu musí odňať a získať späť ho môže až na základe priaznivého výsledku 

opakovaného hodnotenia. (Zákon č. 55/2017 Z. z.) Je dôležité poznamenať, že „návrh na 

priznanie, zvýšenie, zníženie alebo odňatie osobného príplatku, vrátane sumy osobného 

príplatku musí nadriadený ŠZ písomne odôvodniť“ (§ 132 ods. 4 zákona č. 55/2017 Z. z.). 

„Cieľom služobného hodnotenia (hodnotenia výkonnosti) je vytvárať informácie, 

ktoré pomôžu vedúcim zamestnancom pri prijímaní rozhodnutí v oblasti riadenia ľudských 

zdrojov tak, aby viedli k zvýšeniu motivácie a k zlepšeniu individuálneho výkonu ŠZ“ 

(Staroňová 2017, s. 13). Je otázne, či služobné hodnotenie k zvýšeniu motivácie a lepším 

výkonom ŠZ aj naozaj vedie, pretože v praxi sa vyskytujú určité problémy súvisiace s jeho 

realizáciou. Napríklad Rada pre štátnu službu uvádza „formalizmus, výskyt tzv. odporúčaní 

od nadriadených služobných úradov, aké by mali byť výsledky služobných hodnotení, 

nakoľko tieto sa následne premietajú do vzniku nároku na odmenu“ (2019, s. 6). V Správe 

o stave a vývoji  štátnej služby za rok 2019  sa uvádza, že „zvýšenie alebo zníženie osobného 

príplatku v spojení s výsledkami služobného hodnotenia sa reálne nevyužíva“ (s. 45). 

Dôvodom pri zvyšovaní je nedostatok finančných prostriedkov a pri znižovaní a odoberaní je 

dôvodom administratívna náročnosť (nutnosť písomne odôvodniť) a nutnosť prerokovať to 

s príslušným odborovým orgánom. (Správa o stave a vývoji štátnej služby za rok 2019) 

Pracharová vo svojom výskume zistila, že „prednostovia nemajú v rukách nakladanie s 

finančnými prostriedkami (nevedia adresne odmeniť výkonných úradníkov), hodnotia iba 

vedúcich zamestnancov a často nemajú v rukách priebeh služobných hodnotení na nižších 

úrovniach a tiež, že služobné hodnotenie sa niekedy využíva na prilepšenie k nízkym platom, 

čím sa skresľujú výsledky“ (2019, s. 7). Problémom sú aj procesné pochybenia a subjektivita 

hodnotenia. (Rada pre štátnu službu 2020)  

Odmeňovanie predstavuje „jeden z najefektívnejších nástrojov ovplyvňovania 

motivácie zamestnancov“ (Kravčáková, In: Kravčáková a Bernátová 2020, s. 150). Systém 

odmeňovania v štátnej správe si ale vyžaduje isté úpravy, pretože ako uvádza Rada pre štátnu 

službu, „systém odmeňovania v štátnej správe založený na platových triedach a 

odpracovaných rokoch nie je dostatočne flexibilný. Oceňuje najmä formálne vzdelanie a prax, 

ale málo zohľadňuje výkony, čo ešte viac limituje flexibilitu odmeňovania a motiváciu 

zamestnancov“ (Správa o stave a vývoji štátnej služby za rok 2019, s. 42). Rada tiež zistila, že 

väčšina služobných úradov vôbec nevyužíva 1. a 2. platovú triedu (z deviatich). 

Ani odmeny, ktoré dostávajú ŠZ, nepôsobia veľmi motivujúco, pretože sú tiež 

„vyplácané rovnostársky. Kým v súkromnom sektore ich podiel rastie s celkovým príjmom 

zamestnanca, vo verejnom sektore tvoria 7 až 10 % príjmu pre väčšinu zamestnancov“ 

(Ministerstvo financií 2020, s. 41). 

Pracharová a Koštál (2017) kritizujú veľký počet rôznych príplatkov, ktorých 

prideľovanie sa neviaže na „dokázateľné splnenie stanovených cieľov (je otázna ich 

zásluhovosť)“ (s. 26) a negatívne hodnotia aj hornú hranicu výšky osobného príplatku (až 100 

% platovej tarify), ktorá poskytuje priestor pre „neúmerné a často ničím nepodložené rozdiely 

vo finančnom hodnotení“ (s. 26). Ďalej uvádzajú, že v odmeňovaní ŠZ je potrebné 

„dostatočne reflektovať moderné trendy, čo si vyžaduje prepracovanie systému (napr. zmena 

pomeru fixnej a variabilnej časti v prospech fixnej, zvýšenie rozdielu medzi najnižšími a 

najvyššími stupňami platovej tarify)“ (Pracharová a Koštál 2017, s. 26). 
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b) „Účasť na výsledku ako forma zainteresovanosti zamestnanca na celkovom efekte 

organizácie a možnosť spoluúčasti na riadení“ (Dvořáková et al. 2007, s. 165). 

Pomocou analýzy skúmaných právnych predpisov, dokumentov a výskumov nebolo 

zistené  využívanie, resp. možnosť využívania, stimulačných prostriedkov z tejto kategórie. 

c) „Hmotné stimuly pôsobiace sprostredkovane. Tu patrí financovanie rozvoja kvalifikácie, 

vzdelávacie akcie, študijné pobyty a stáže, ktoré vedú k zvýšeniu zamestnateľnosti 

pracovníka v meniacom sa prostredí“ (Dvořáková et al. 2007, s. 165). 

Služobné úrady (organizácie štátnej správy) sú podľa Zákona o štátnej službe povinné 

plánovať, organizovať, zabezpečovať a umožňovať svojim zamestnancom odborné 

vzdelávanie a prípravu a tiež vytvárať podmienky na ich kontinuálne vzdelávanie a 

zvyšovanie kvalifikácie.  

Kontinuálne vzdelávanie je realizované ako adaptačné (zamerané na rýchle začlenenie 

nového ŠZ do kultúrneho, sociálneho a pracovného systému organizácie, príp. pri preložení 

ŠZ na nové pracovisko) a kompetenčné, ktorým si ŠZ priebežne udržuje, zdokonaľuje a 

dopĺňa požadované vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré potrebuje na výkon štátnej 

služby. K druhom kompetenčného vzdelávania patrí najmä „odborné, jazykové a manažérske 

vzdelávanie, vzdelávanie zamerané na osobnostný rozvoj a vzdelávanie v oblasti 

informačných technológií“ (§ 164 ods. 2 písm. a) - e) zákona č. 55/2017 Z. z.). Zákon 

o štátnej službe rozlišuje formy individuálneho (inštruktáž, koučing) aj skupinového 

vzdelávania (kurz, seminár, workshop a tréning). Vyhláška č. 126/2017 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní ŠZ uvádza aj iné formy vzdelávania (stáž, študijný 

pobyt), a tiež umožňuje využívať formy dištančného vzdelávania (webinár, e-learning).  

Vedúci ŠZ je povinný raz ročne (do 31. januára) vypracovať individuálny plán 

kompetenčného vzdelávania ŠZ. 

Zvyšovanie kvalifikácie podľa zákona o štátnej službe znamená, že ŠZ získa vyšší 

stupeň vzdelania podľa požiadaviek a potrieb služobného úradu. Je to právo a povinnosť 

každého ŠZ. (Zákon č. 55/2017 Z. z.) 

Vo vzdelávaní ŠZ sa uplatňuje systémový prístup, čo znamená, že vzdelávacie potreby 

sú analyzované a identifikované na úrovni ŠZ, organizačného útvaru a služobného úradu. 

Výsledkom analýzy je plán vzdelávania. (Zákon č. 55/2017 Z. z.) 

Vzdelávanie ŠZ poskytujú vzdelávacie inštitúcie ďalšieho vzdelávania, iné služobné 

úrady, zahraničné vzdelávacie inštitúcie a iné. Centrum vzdelávania a hodnotenia ŠZ zriadené 

Úradom vlády SR, realizuje kurzy na podporu profesionálnej štátnej služby. Subjektom 

poskytujúcim vzdelávanie pre ŠZ je aj Inštitút pre verejnú správu (príspevková organizácia 

Ministerstva vnútra SR), ktorý rovnako organizuje a realizuje školenia pre ŠZ (odborné 

semináre, kvalifikačné kurzy). 

Vedúci ŠZ by mal svojich podriadených zamestnancov stimulovať k rastu kvalifikácie. 

Zdá sa, že to pre nich nie je jednoduché. Podľa výskumu Pracharovej a Kačúra (2018) je 

možnosť ŠZ zúčastňovať sa na školeniach hodnotená negatívne. Kapacita školení je 

nedostatočná a preto ŠZ, ktorí sa na školenie prihlásia sa ho nakoniec nemôžu zúčastniť 

(ďalšie sa ani nedopĺňajú). Problémy s účasťou na školeniach spôsobuje aj situovanie väčšiny 
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školení do hlavného mesta, čo znevýhodňuje ŠZ zo vzdialenejších regiónov. Služobný úrad si 

z finančných a kapacitných dôvodov nemôže dovoliť vysielať na školenia všetkých a tak 

pošlú iba jedného, ktorý má následne posunúť informácie zo školenia kolegom. Je otázne, či 

tento jeden vyslaný ŠZ dokáže adekvátne replikovať obsah školenia, vzhľadom na to, že 

školenia by mali poskytovať zamestnanci, ktorých súčasťou pracovnej náplne takáto činnosť 

je (zamestnanci inštitúcie poskytujúcej školenia, resp. odborníci). Bolo zistené aj to, že 

finančné zabezpečenie vzdelávania ŠZ je nepostačujúce. Služobné úrady buď nemajú 

dostatok finančných prostriedkov na vzdelávanie, prostriedky na vzdelávanie nevyčleňujú, 

alebo ich škrtajú ako prvé pri tzv. šetriacich opatreniach. 

d) „Súhrn sociálnych pôžitkov alebo iných zamestnaneckých výhod (benefitov), ktoré 

zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom“ (Dvořáková et al. 2007, s. 165). 

V štátnej správe sú zamestnancom poskytované zamestnanecké výhody (benefity). 

Niektoré sú výslovne uvedené v Zákone o štátnej službe. Napríklad, vedúci ŠZ má nárok na 

užívanie služobného motorového vozidla (s vodičom alebo bez vodiča) a mobilného telefónu 

a tiež na paušálnu náhradu „na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných 

výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie“ (§ 150 ods. 7 zákona č. 55/2017 Z. z.). 

Priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej služby ako tie, ktoré sú upravené v 

Zákone o štátnej službe a Zákonníku práce, stanovujú kolektívne zmluvy (Kolektívna zmluva 

vyššieho stupňa, podnikové kolektívne zmluvy – na úrovni služobného úradu). 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2021 stanovuje pre ŠZ o týždeň viac 

dovolenky než stanovuje Zákonník práce, deň pracovného voľna navyše (v prvom polroku), 

bonus 100 € (v decembri, ak štátnozamestnanecký pomer trvá minimálne šesť mesiacov), 

skracuje týždenný pracovný čas ŠZ o 2,5 hodiny, zvyšuje výšku odstupného a odchodného 

o jeden funkčný plat. Stanovuje aj „prídel do sociálneho fondu vo výške 1,05 % zo súhrnu 

hrubých platov zúčtovaných ŠZ na výplatu za kalendárny rok (1 % povinný prídel a 0,05 % 

ďalší prídel) a výšku príspevku služobného úradu na doplnkové dôchodkové sporenie 

(najmenej 2 % z objemu zúčtovaných platov ŠZ zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom 

sporení“) (s. 7-8). 

Ako príklady benefitov z konkrétnych služobných úradov je možné spomenúť 

napríklad možnosť celoročného využívania chaty (5 € za noc) (Ministerstvo hospodárstva SR 

2019), pracovné voľno s náhradou mzdy v deň sprevádzania školopovinného dieťaťa v prvý 

deň školského roka, peňažný dar pri narodení dieťaťa, pružný pracovný čas (Protimonopolný 

úrad 2019), divadelné predstavenia pre deti zamestnancov, športová karta (relaxačné aktivity 

a šport), pravidelné uskutočňovanie bohoslužieb v kaplnke nachádzajúcej sa priamo v budove 

organizácie. (Úrad vlády SR 2020) 

Vo výskume Úradu vlády SR (2019)  uvádzali ŠZ ako najčastejšie využívané benefity: 

pružný pracovný čas, teambuildingy, osobnostný rozvoj, príspevok na DDS, výmeru 

dovolenky, stravné, prístup vedenia, rekreačné poukazy, finančné príspevky, home office, 

služobné voľno, skrátenú pracovnú dobu a pravidelnú pracovnú dobu. 

V výskume zisťovali aj to, ktoré z benefitov by podľa ŠZ mali najväčší vplyv na 

zvýšenie ich motivácie. Najčastejšie uvádzali home office, osobnostný rozvoj, prístup 

vedenia, finančné príspevky a kariérny rast. (Tamže) 
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e) „Vytváranie pocitu sociálnych istôt zamestnanca a jeho rodiny ako ekvivalentu kvalitného 

pracovného výkonu a jeho lojality k organizácii, v prípade nutnosti uvoľniť nadbytočných 

zamestnancov, aktívna pomoc a spolupráca pri riešení nového pracovného zapojenia 

(outplacement)“ (Dvořáková et al. 2007, s. 165). 

„K vytváraniu pocitu sociálnych istôt u ŠZ a ich rodín štátna správa prispieva 

napríklad tým, že: 

 Zákon o štátnej službe zabraňuje vedúcim ŠZ prepustiť ŠZ, ktorí sú pre nich z rôznych 

subjektívnych dôvodov „nepohodlní“ (§ 76 taxatívne stanovuje výpovedné dôvody). 

Napríklad, ak by chcel nadriadený prepustiť ŠZ zo subjektívnych dôvodov, nepodarí sa 

mu to hneď. ŠZ by bol v štátnej službe ešte minimálne dva roky, pretože by mu tento 

vedúci ŠZ musel dať v služobnom hodnotení za kalendárny rok dvakrát po sebe menej 

ako 25 bodov. Ani to sa mu nemusí podariť, pretože ŠZ má právo podať proti výsledku 

služobného hodnotenia námietku, pričom, ak jej hodnotiteľ v plnom rozsahu nevyhovie, 

rozhodovať bude jeho nadriadený. 

 Zákon o štátnej službe zakazuje prepustiť ŠZ na materskej/rodičovskej dovolenke, pričom 

ich služobný úrad musí „po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky zaradiť na to 

isté štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonávali štátnu službu pred nástupom na 

materskú alebo rodičovskú dovolenku za podmienok, ktoré pre nich nie sú menej 

priaznivé. Ak to nie je možné, zaradí ich na štátnozamestnanecké miesto v tom istom 

odbore a v tej istej funkcii, ak sa nedohodnú so služobným úradom inak (má právo na 

prospech z každého zlepšenia podmienok, ktoré by im patrilo, ak by neboli na materskej 

dovolenke“ (§ 106 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z.). 

Vo výskume Pracharovej a Kačúra (2018) prednostovia okresných úradov naznačili, 

že na okresných úradoch existuje trend „feminizácie“ okresných úradov. Spôsobuje ho 

skutočnosť, že muži často nemajú záujem o prácu v štátnej službe, kvôli nízkej úrovni miezd, 

zatiaľ čo zamestnankyne v preddôchodkovom veku a matky s deťmi sú ochotné pracovať za 

nízku mzdu, kvôli istotám, ktoré ponúka práca v štátnej službe (napr. istota zamestnania, 

odmeny za prácu, presne stanovená pracovná doba). 

 Zákon o štátnej službe zaviedol inštitút nadbytočného ŠZ. Ak služobný úrad rozviaže 

štátnozamestnanecký pomer so ŠZ, ktorý získal v poslednom služobnom hodnotení za 

kalendárny rok viac ako 49 bodov (zo 100), výpoveďou alebo dohodou z dôvodov 

uvedených v Zákone o štátnej službe, považuje sa tento ŠZ za nadbytočného ŠZ. Týmito 

dôvodmi sú:  

- „má sa zrušiť, zrušilo sa alebo zaniklo štátnozamestnanecké miesto v dôsledku 

organizačnej zmeny a služobný úrad nemá pre ŠZ vhodné 

štátnozamestnanecké miesto alebo ŠZ nesúhlasí s trvalým preložením na 

vhodné štátnozamestnanecké miesto a nedohodne sa so služobným úradom 

inak“ (§ 75 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/2017 Z.z.), 

- funkcia vedúceho ŠZ zanikla z dôvodu „zrušenia služobného úradu, alebo 

zmeny jeho organizačnej štruktúry, ktorou sa zrušil organizačný útvar, ktorý 

riadil tento zamestnanec“ (§ 62 ods. 1 písm. a)-b) zákona č. 55/2017 Z.z.) a nie 

je možné ho trvale preložiť na vykonávanie štátnej služby na vhodné 
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štátnozamestnanecké miesto, pretože ho služobný úrad nemá, alebo preto, že 

s tým nesúhlasí ŠZ a nedohodnú sa inak“ (§ 75 ods. 1 písm. b) zákona č. 

55/2017 Z.z.). 

Nadbytočný ŠZ je evidovaný v registri nadbytočných ŠZ (na základe jeho žiadosti 

o zaradenie, maximálne na rok) a môže sa zúčastňovať vnútorných výberových konaní 

(určené len ŠZ a nadbytočným ŠZ). (Zákon č. 55/2017 Z. z.) Služobný úrad musí obsadzovať 

voľné štátnozamestnanecké miesto najskôr vnútorným výberovým konaním, čím sa posilňuje 

princíp stability v štátnej službe, pretože služobné úrady sú vedené k tomu, aby uvoľnené 

štátnozamestnanecké miesto v prvom rade obsadzovali ŠZ, alebo nadbytočnými ŠZ“ (Fujak 

2020). 

f) „Delegovanie vyšších právomocí a zodpovednosti v systéme riadenia (alebo naopak strata 

pozície); povyšovanie na základe hodnotenia výsledkov práce, pracovného profilu a 

predpokladu ďalšieho rozvoja ako súčasť plánovania procesnej kariéry“ (Dvořáková et 

al. 2007, s. 165). 

Do funkcie vedúceho zamestnanca je možné vymenovať ŠZ iba na základe 

výberového konania (neplatí, ak ide iba o dočasné zastupovanie). Ako už bolo vyššie 

uvedené, prednosť má vnútorné výberové konanie, pričom sa najskôr realizuje užšie, kedy sa 

vyberá zo ŠZ a  nadbytočných ŠZ daného služobného úradu, čím je posilnená príležitosť 

prijať na miesto vedúceho ŠZ, radového ŠZ zo služobného úradu, na ktorom sa výberové 

konanie realizuje. (Zákon č. 55/2017 Z. z.) 

Povyšovanie na vyššiu pozíciu na základe výsledku služobného hodnotenia sa 

v štátnej správe nerealizuje, ani to nestanovujú právne predpisy. Na základe nepriaznivého 

výsledku služobného hodnotenia je ale možná strata pracovnej pozície. Vedúceho ŠZ je 

možné odvolať, ak v služobnom hodnotení dvakrát po sebe dosiahne neuspokojivé výsledky – 

menej ako 50 bodov. (Tamže) 

g) „Verejné uznanie výsledkov práce najlepších zamestnancov a iné formy slovného 

ocenenia“ (Dvořáková et al. 2007, s. 165). 

V analyzovaných dokumentoch a výskumoch sa nespomína verejné uznanie výsledkov 

tých najlepších ŠZ. Vedúci ŠZ môžu oceniť ich prácu v rámci priebežnej spätnej väzby. 

Centrum vzdelávania a hodnotenia poskytuje kurz zameraný na služobné hodnotenie, 

v rámci ktorého usmerňuje vedúcich ŠZ ako poskytovať podriadeným ŠZ priebežnú spätnú 

väzbu. (Správa o stave a vývoji štátnej služby za rok 2019) 

Z výskumu Úradu vlády SR - Sekcie štátnej a verejnej služby vyplýva, že ŠZ by ako 

istý druh benefitu ocenili poskytovanie spätnej väzby. Zdá sa, že spätná väzba nie je 

poskytovaná v požadovanej miere. (Úrad vlády SR – Sekcia štátnej a verejnej služby 2019) 

Vo výskume Pracharovej 2018 sa „prednostovia a prednostky okresných úradov zhodli 

na tom, že spätná väzba nepostačuje na motiváciu zamestnancov a je potrebné ich aj patrične 

finančne ohodnotiť“ (s. 14-15). 

h) „Systém oceňovania vernosti organizácii a rôzne prvky uplatňovania princípu seniority“ 

(Dvořáková et al. 2007, s. 165). 
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Vernosť organizácii je v štátnej službe oceňovaná. Napríklad, Úrad vlády SR v roku 

2019, pri príležitosti pracovných jubileí za odpracované roky, odmenil „za 10 odpracovaných 

rokov 8 zamestnancov, za 15 odpracovaných rokov 11 zamestnancov, za 20 odpracovaných 

rokov bolo odmenených 6 zamestnancov a za 25 odpracovaných rokov 10 zamestnancov. 

Všetci zamestnanci získali na základe kolektívnej zmluvy okrem poďakovania aj finančnú 

odmenu“ (Úrad vlády 2020). 

Uplatňovanie princípu seniority analyzované právne predpisy, dokumenty a výskumy 

nenaznačujú. 

i) „Obohacovanie obsahu práce o kreatívne prvky, väčšia samostatnosť, právo 

samokontroly“ (Dvořáková et al. 2007, s. 165). 

Pomocou analýzy skúmaných právnych predpisov, dokumentov a výskumov nebolo 

zistené  využívanie, resp. možnosť využívania, stimulačných prostriedkov z tejto kategórie. 

j) Cieľavedomé vytváranie pozitívnej klímy v medziľudských vzťahoch, pozitívne vytváranie 

vzťahov nadriadený-podriadený (úsilie o kvalitu organizačnej kultúry a zlepšovania 

imidžu organizácie na verejnosti)“ (Dvořáková et al. 2007, s. 165). 

Pomocou analýzy skúmaných právnych predpisov, dokumentov a výskumov nebolo 

zistené  využívanie, resp. možnosť využívania, stimulačných prostriedkov z tejto kategórie. 

Záver 

Pomocou stimulačných prostriedkov pôsobia riadiaci pracovníci na motivačnú 

štruktúru zamestnancov, čím ovplyvňujú a usmerňujú ich konanie a správanie podľa potrieb 

organizácie. 

Výsledky analýzy naznačujú, že v štátnej službe sa v najväčšej miere využívajú 

stimulačné prostriedky z kategórií: a) „Hmotné hodnotenie individuálneho pracovného 

výkonu a správania mzdou, prémiami, odmenou, bonusom, jednorazovým zvýhodnením, a 

súčasne podľa kritérií hodnotiacich prínos zamestnanca; stimul tu však musí pôsobiť 

obojsmerne, tzn. v prípade negatívneho hodnotenia tiež sankcie (nepriznanie či zníženie)“ a  

d)  „Súhrn sociálnych pôžitkov alebo iných zamestnaneckých výhod (benefitov), ktoré 

zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom“. 

Z analýzy právnych predpisov, dostupných dokumentov a výskumov sa nepodarilo 

zistiť, či v organizáciách štátnej správy sú, resp. môžu byť, využívané stimulačné prostriedky 

z kategórií: b) „Účasť na výsledku ako forma zainteresovanosti zamestnanca na celkovom 

efekte organizácie a možnosť spoluúčasti na riadení“, i) „Obohacovanie obsahu práce o 

kreatívne prvky, väčšia samostatnosť, právo samokontroly“ a j) „Cieľavedomé vytváranie 

pozitívnej klímy v medziľudských vzťahoch, pozitívne vytváranie vzťahov nadriadený-

podriadený (úsilie o kvalitu organizačnej kultúry a zlepšovania imidžu organizácie na 

verejnosti)“ a tiež to, či je uplatňovaný princíp seniority.  

Budúce smerovanie výskumu by sa malo zamerať na zisťovanie súčasného stavu 

využívania stimulačných prostriedkov v organizáciách štátnej správy, a to prostredníctvom 

zberu a analýzy dát získaných pomocou kvalitatívnych (ako napr., rozhovor, pozorovanie, 

focusová skupina) a kvantitatívnych (napr. dotazník) metód. 
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SOCIÁLNA SLUŽBA KOMUNITNÉ CENTRUM A JEJ UDRŽAĽNOSŤ V OBLASTI 

FINANCOVANIA  

 

SOCIAL SERVICE COMMUNITY CENTER WITH ITS SUSTAINABILITY IN THE 

FIELD OF FINANCING 

 

Martina SERVANSKÁ  

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

 

Abstract 

 

Sustainability of community centre social service has been a prominent issue among professionals. So 

far, systemic support has been provided from European structural funds through national and 

demand-oriented projects focusing on support, development, renovation or construction of community 

centres. Such funding will not be sufficient in the long-term and it is necessary to find other systemic 

and sustainable ways of funding from multiple sources. Community social work in Slovakia, which is 

irreplaceable in the development and efficiency of social services, to a great extent, depends on the 

sustainability or expansion and increase in accessibility and quality of the standardised professional 

activities provided through community centre social service. The aim of this paper is to point out the 

possibilities of sustainable financing of this social service. 

 

 Key words: social service of crisis intervention, community centre, provider of community centre 

social service. national projects, social work 

Úvod  

„Slovo komunita pochádza z latinského slova communitas, čo znamená spoločenstvo, 

pospolitosť, obec, ale tiež spoločné nažívanie ľudí.“ (TOKÁROVÁ a kol., 2003) Komunity sú 

pre svojich členov dôležitým zdrojom vzťahov, pocitu spolupatričnosti, vedomia, že niekam 

patrím. Sú miestom učenia sa hodnotám ako solidarita, spolupatričnosť, rešpekt, rovnosť, či 

záujem o druhých. Komunita poskytuje svojim členom zázemie a pocit bezpečia, je miestom, 

kde inklúzia a integrácia nadobúdajú konkrétnu podobu. Zrejme aj z uvedených dôvodov je 

komunitná práce považovaná za základný nástroj sociálnej práce a v dnešnej dobe má vo 

svete nezastupiteľné postavenie pri riešení sociálneho vylúčenia. V stále viac pluralitnej 

spoločnosti je komunitná sociálna práca nenahraditeľná, lebo pomáha dosahovať jednotu 

v rozmanitosti, pomáha, aby bolo počuť aj hlas tých ľudí, ktorých práva a záujem by mohli 

byť v spoločnosti prehliadané. Komunitná sociálna práca napomáha k budovaniu vzájomných 

väzieb v rámci komunity, podporuje rozvoj a uplatňovanie potenciálu komunity a všetkých jej 

obyvateľov, smeruje k posilňovaniu aktívneho občianstva a participácie na veciach 

bezprostredne sa ich dotýkajúcich.  V priestore každodenného života napomáha, aby 

komunity dokázali adekvátne reagovať na exitujúce aj novo vznikajúce problémy, a tým sa 

predchádzalo ďalšiemu prehlbovaniu chudoby či marginalizácie, dosiahlo sa posilnenie 

komunít, ich zmocňovanie a upevňovanie postavenia vo vzťahu k väčším celkom. 
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         „Komunitné centrum ako súčasť sociálnej politiky reaguje na potreby občanov, ktorí 

z rôznych príčin nemajú možnosť plnohodnotnej účasti na ekonomickom, kultúrnom 

a spoločenskom živote spoločnosti. Jednou z úloh komunitných centier je tak vytvárať pre 

jednotlivcov príležitosti k osobnému rastu v rôznych etapách ich života a chrániť ich pred 

hrozbou  sociálneho vylúčenia.“ (Najvyšší kontrolný úrad SR, 2020). 

Obrázok č. 1: Rozdiel medzi integráciou a inklúziou  

 
 Zdroj: Edukácia – Vedecko odborný časopis, Ročník 2, č.1, 2017 

 

1. Novodobá história komunitných centier na Slovensku 

O dlhodobej histórii komunitnej práce na Slovensku je možné len polemizovať. 

Dôvodom je samotná komunitná práca, ktorá sa na Slovenku kreovala prerušovane 

a v náznakoch.  

Prvá vlna komunitných centier na Slovensku vznikla ešte v 90. rokoch minulého 

storočia, boli podporované rôznymi nadáciami a občianskymi združeniami a mnohé z nich 

dávno zanikli. Zriaďovatelia komunitných centier boli vo väčšej miere neziskové organizácie, 

občianske združenia a cirkevné organizácie, ktoré komunitné centrá často zo začiatku viedli 

laickým spôsobom - šlo skôr o poradenské centrá, centrá prvého kontaktu, vzdelávacie centrá, 

charitatívne centrá, nízkoprahové centrá, kultúrne zväzy, záujmové združenia, folklórne 

súbory a pod. Názvom komunitné centrum boli niekedy označované aj kancelárie terénnych 

sociálnych pracovníkov obcí a tiež sporadické kultúrne aktivity občianskych združení, 

realizované výlučne na dobrovoľníckej báze. Len v malej miere boli komunitné centrá 

zakladané samotnými obcami. Komunitné centrá sa však počas svojho fungovania stretávali s 

nedostatkom finančných zdrojov, a preto mnohé museli už po krátkej dobe skončiť alebo 

prerušiť svoju činnosť. Rôzne granty im znovu na určitý čas dopomohli k fungovaniu, ale po 
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skončení grantu opätovne prerušili svoju činnosť, prípadne poskytovali činnosti v 

obmedzenom režime raz, prípadne dvakrát do týždňa, aby nestratili kontakt s komunitou. Prvé 

komunitné centrá boli úzko prepojené s marginalizovanou rómskou komunitou a síce neboli 

primárne založené za účelom sociálnej zmeny v celej komunite, túto zmenu vyvolali. V 

Slovenskej republike začali oficiálne vznikať prvé komunitné centrá v roku 2003 v rámci 

projektu „Podpora založenia komunitných centier v Slovenskej republike“ ako nástroj riešenia 

integrácie miestnych rómskych komunít. Finančnú podporu mali z fondov Európskej únie 

prostredníctvom programu Phare. Cieľom tohto projektu bolo založenie 10 komunitných 

centier vo vybraných lokalitách, ktoré mali slúžiť ako pomoc pri integrácii prevažne 

segregovaných či separovaných miestnych rómskych komunít. Jeho trvanie bolo niekoľko 

mesiacov. Od tohto času výraznejšia, komplexnejšia a dlhodobejšia podpora zo strany štátu 

bola existujúcim alebo novovznikajúcim komunitným centrám ponúknutá až v roku 2014.  

 Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie získala v programovom období 2007 

- 2013 prvý krát možnosť využívať finančné prostriedky na podporu kohéznej, teda 

regionálnej politiky zo štrukturálnych fondov Európskej únie v priebehu celého trvania 

programového obdobia, na základe dokumentu Národný strategický referenčný rámec na roky 

2007 – 2013. V rokoch 2012 a 2013 boli v oblasti podpory komunitných regionálneho 

operačného programu vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v rámci ktorej bolo 

podporených 60 komunitných centier. Avšak táto podpora bola zameraná na budovanie 

komunitných centier, nie na výkon komunitnej sociálnej práca.  

 V rokoch 2014 až 2020 bolo implementovaných päť národných projektov, z ktorých 

v dvoch prípadoch implementácia prebieha aj v súčasnosti, a viacero výziev v oblasti 

výstavby a rekonštrukcie formou dopytovo orientovaných projektov, pričom vo všetkých 

prípadoch sa jednalo o podporu prostredníctvom európskych štrukturálnych fondov. Prvý 

národný projekt Komunitné centrá, ktorý implementovala Implementačná agentúra 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, bol pripravovaný už pred 

legislatívnym ukotvením sociálnej služby komunitné centrum v zákone 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) 

v roku 2011, avšak bol v tom čase finančne nerealizovateľný a preto došlo k spusteniu 

národného projektu až 1.1.2014. Podpora prebiehala v rokoch 2014 a 2015. Následným 

pokračovaním bol národný projekt „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej 

intervencie na komunitnej úrovni“. Cieľom projektu bola „podpora rozvoja poskytovateľov 

vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorí budú 

poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované 

v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozených 

sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne 

riešiť svoje problémy.“ Jeho implementácia prebiehala v rokoch 2016 až 2019. 

V poradí tretím národným projektom bol projekt „Komunitné centrá v mestách a 

obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza“, ktorý implementovalo Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. 

Hlavným cieľom bola podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v obciach s 
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prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  prostredníctvom  podpory 

 komunitných  centier a rozvoja komunitnej práce. Tento projekt bol zrkadlovým projektom 

k národnému projektu „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na 

komunitnej úrovni“ a bol implementovaný takmer v identickom období. Rozdielnosť 

projektov bola v realizácii minimálna a spočívala hlavne v rozdelí oblastí pre možnosť 

zapojenia sa poskytovateľov sociálnej služby.  

Pokračovanie oboch vyššie spomenutých národných projektov je v súčasnosti 

zabezpečená implementáciou nástupníckych národných projektov a to „Budovanie odborných 

kapacít na komunitnej úrovni“, ktorý implementuje Implementačná agentúra Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a „Komunitné služby v mestách a 

obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“, ktorý 

implementuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Národné projekty podporujú existujúcu sieť 

komunitných centier, aby  bola zachovaná kontinuita poskytovaných komplexných služieb v 

existujúcej sieti komunitných centier a je tiež naďalej zabezpečené ďalšie rozširovanie siete 

sociálnych služieb, ktoré poskytujú služby krízovej intervencie obyvateľom MRK a sociálne 

znevýhodneným obyvateľom všetkých vekových kategórií.  

Súčasne, s podporou výkonu prostredníctvom národných projektov, prebiehala aj 

podpora prostredníctvom dopytovo orientované projekty, kde je nenávratný finančný 

príspevok zameraný na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v 

obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý bol poskytovaný 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v rokoch 2017 až 2019. Výstavba, rekonštrukcia 

či modernizácia v mnohých prípadoch ešte stále prebieha. 

Aktuálne je vytvorený v rámci dvoch národných projektov dostatočný priestor na 

podporu sociálnej služby komunitné centrum. Hoci oba projekty umožňujú zapojenie sa aj 

ďalších dvoch sociálnych služieb krízovej intervencie (nízko prahové denné centrum a nízko 

prahová sociálna služba pre deti a rodinu), maximálna kapacita v projektoch 280 

poskytovateľov sociálnej služby sa javí ako postačujúca. V projektoch zapojených okolo 180 

poskytovateľov sociálnej služby, pričom maximálna kapacita podpory je plánovaná na 280 

poskytovateľov jednej z troch sociálnych služieb krízovej intervencie. Reálne je malý počet 

exitujúcich zaregistrovaných poskytovateľov sociálnej služby komunitné centrum, ktorí 

v projektoch nie sú zapojení.  
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Graf č. 1: Zaregistrovaný poskytovatelia  

 

 
Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - Centrálny register poskytovateľov 

sociálnych služieb 

Priestor pre zapojenia sa do národných projektov by bol schopný pokryť všetky 

existujúce zaregistrované komunitné centrá. Z uvedených počtov je však zrejmé, že nebudú 

nedosiahnuté maximálne kapacity zapojených subjektov do aktivít projektov. Preto by bolo 

pravdepodobne účinnejšie zredukovanie počtu kapacít na zapojenie sa v nasledujúcom období 

a zameranie sa na udržateľnosť exitujúcich kapacít, kvalitu vykonávaných činností jednej 

komplexnej sociálnej služby s najširším zaostrením na možnosti pomoci. Ohrozenie 

nedosiahnutia merateľných ukazovateľov v počte zapojených subjektov jednoznačne 

ovplyvňuje kvalitu a nie je zaručené, že korešponduje s podmienkami kvality poskytovanej 

sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách so zameraním na potreby klienta 

(jednotlivca/skupiny/komunity) tak, aby sa dosiahla čo najvyššia kvalita implementácie 

pracovných postupov s prihliadnutím na špecifické problémy komunity/cieľovej skupiny v 

lokalite a s prihliadnutím na potreby komunity prostredníctvom individuálnych klientov.   

 

2. Legislatívne ukotvenie sociálnej služby komunitné centrum a jej financovanie 

           S účinnosťou 1.1.2014 boli v oblasti poskytovania sociálnych služieb prijaté mnohé 

zmeny. Novelou zákona o sociálnych službách sa zaviedol nový druh sociálnej služby 

komunitné centrum, ktoré je zaradené medzi služby krízovej intervencie. Sociálna služba je 

podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú 

zamerané na:  

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej 
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situácie alebo zmiernenie sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,  

b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a 

na podporu jej začlenenia do spoločnosti,  

c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb 

fyzickej osoby,  

d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,  

e) prevenciu sociálneho vlečenia fyzickej osoby a rodiny,  

f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc 

pri starostlivosti o dieťa.  

 
 

Podľa § 24d ods. 1 zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa od 01.01.2014 do 

31.12.2017: 

(1)  V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 

písm. h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a 

generačne reprodukovanej chudoby 

a) poskytuje 

 1. sociálne poradenstvo, 

 2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

3. pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie 

dieťaťa do a zo školského zariadenia, 

b) vykonáva preventívna aktivita, 

c) zabezpečuje preventívne aktivity. 

(2) V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. 

(3) Odborné činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) možno poskytovať ambulantnou sociálnou 

službou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby 

prostredníctvom terénneho programu“. 

Dňa 23.12.2017 bol Národnou radou SR schválený zákon č 331/2017 Z. z., ktorý 

nadobudol účinnosť dňa 01.01.2018 a je novelou zákona o sociálnych službách. Uvedená 

zmena sa dotkla najme výkonu odborných činnosti, ale z hľadiska financovania sociálnej 

služby nedošlo k zásadnej zmene. 

Poskytovanie odborných činností zákona o sociálnych je určené pre fyzické osoby v 

nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) - pre zotrvávanie v priestorovo 

segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. 

Uvedené je však v rozpore s princípmi komunitnej sociálnej práce. Z osobných skúseností pri 

implementácii národných projektov zameraných na podporu sociálnej služby komunitné 

centrum môžem potvrdiť, že daná sociálna služba sa poskytuje všetkým obyvateľov sídelnej 

komunity, ak o jej poskytovanie prejavia záujem a nielen osobám, ktoré zotrvávajú v 

priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej 

chudoby. 

Komunita podľa uvedeného zákona je skupina osôb, ktorá žije v určitom zoskupení 

určenom najmä ulicou, mestskou časťou, obcou, mestom a ktorú spájajú spoločné záujmy, 
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hodnoty a ciele.  Na základe zákona a  nastavenia národných projektov sa zjednodušene jedná 

o pojem sídelná komunita. „Obyvatelia sídelnej komunity majú charakteristické citové, 

kultúrne, intelektuálne vzťahy s inými členmi komunity, vzťah k miestu bydliska. Viaže ich 

spoločný osud, približne rovnaké životné situácie, ekonomická a spoločenská úroveň. Majú 

podobné etické normy a hodnoty.“ (TOKÁROVÁ a kol., 2007). „Jedným zo spoločenstiev, 

v ktorých nachádza komunitná sociálna práca svoje uplatnenie je práve sídelná (podľa 

niektorých autorov miestna, územná, regionálna) komunita. Prostredníctvom svojej legitímnej 

metódy komunitnej sociálnej práce je pripravená riešiť sociálne problémy práve v tejto mezo 

i makroúrovni. Aj keď najčastejšie na tejto úrovni hovoríme o rómskych komunitách, je 

evidentná snaha a aj potreba realizácie komunitnej sociálnej práce  s ostatnými jej cieľovými 

skupinami.“ (PAVELOVÁ, 2013)  

Samosprávy dnes riešia vyše 4000 kompetencií (väčšina určených zákonom č. 369/1990 

Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení), komunitná práca súčasne 

s komunitným rozvojom patrí medzi originálne kompetencie obce a je v zákone o sociálnych 

službách zadefinovaná ako pôsobnosť obce: Obec vypracováva a schvaľuje komunitný plán 

sociálnych služieb vo svojom územnom obvode a utvára podmienky na podporu komunitného 

rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb na komunitnú prácu a komunitnú 

rehabilitáciu za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých 

sociálnych situácii a riešenia miestnych sociálnych problémov. Komunitnou prácou v oblasti 

poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít členov miestnej komunity 

k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä 

rozvojom sociálnych služieb. 

    Na základe uvedeného, by bolo možné predpokladať, že sociálna služba komunitné 

centrum je jednoznačne v pôsobnosti obce. Kolízia potom nastáva pri definovaní financovania 

sociálnej služby, kde je zákon o sociálnych službách nejednoznačný, keďže uvádza, že obec 

poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie : 

1. sociálne služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov, 

zariadení opatrovateľskej služby a dennom stacionári, 

2. nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, 

3. opatrovateľskej služby, 

4. prepravnej služby, 

5. odľahčovacej služby, 

6. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31, 

7. terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, 

f) poskytuje základné poradenstvo, 

g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby, podľa 

§ 12, 

      Komunitná práca je jednu z kľúčových verejných politík, ktorú majú vykonávať 

samosprávy.  Z vyššie uvedeného síce do originálnej kompetencie obce komunitná práca 

spadá, ale jej poskytovanie a zabezpečovanie (aj finančné) je len “možné“. Zriaďovať 

komunitné centrá a smerovať ich aktivity voči konkrétnym skupinám obyvateľov obce či 

https://www.google.hu/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%C4%BDuba+Pavelov%C3%A1%22
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mesta patrí do kompetencie miestnej samosprávy, tie sa však, až na malé výnimky, 

nepodieľajú na ich financovaní a prevádzke.  

 

3.  Záver 

V aktuálnej situácii jedinej podpory sociálnej služby komunitné centrum formou 

európskych štrukturálnych fondov, nie je situácia až tak pálčivá, ale v horizonte nasledujúcich 

rokov a obdobia po ukončení podpory z národných projektov nie je zrejmé, ako bude 

zabezpečená udržateľnosť financovania sociálnej služby komunitné centrum. Poskytovateľom 

sociálne služby môže byť samozrejme aj neverejný poskytovateľ, avšak kvôli kompetenciám 

obce je potrebné, aby poskytovateľ disponoval aspoň neformálnym súhlasom obce, respektíve 

aby samospráva so sociálnou službou počítala vo svojom komunitnom pláne a rozpočte. 

Starosta/primátor je formálne najvyšším predstaviteľ komunity zvolený väčšinou členov danej 

sídelnej komunity, na to by sa nemalo zabúdať. 

Zapojených do národných projektov je vo výraznej miere viac verejných  

poskytovateľov tejto sociálnej služby. Neverejný poskytovateľ má možnosť viaczdrojového 

financovanie (2% z daní, dary a príspevky, iné fondy a pod.) na rozdiel od obce mu chýba 

základný stály kapitál. Obec je napojená na systém daní, čo znamená relatívne stabilný 

finančný rozpočet, avšak nie je nastavený na priame financovanie tejto sociálnej služby a má 

značne okresané možnosti viaczdrojového financovania, ak sa nezapočíta možnosť čerpania 

z európskych fondov. Riešením by mohlo byť podporenie samosprávy z dotačnej činnosti 

štátu. Existujúce komunitné centrá sú v súčasnosti závisle na financovaní z EU, účasť 

poskytovateľov na financovaní je minimálna, a zahŕňa v sebe najme režijné náklady, stravné 

lístky a pod. Mzdové náklady sú pokryté z národných projektov v plnej výške v prípade 

splnenia oprávnenosti výdavkov. Národné projekty podporujú komunitné centrá aj 

príspevkom na prácu s cieľovou skupinou. 

Obrázok č. 2: Spôsoby financovania komunitných centier v SR  

 

Zdroj: Najvyšší kontrolný úrad SR – Správa o výsledku kontroly Komunitné centrá v roku 2020 
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  Po ukončení podpory cez národného projekty absencia viaczdrojového financovania 

prirodzene vyvoláva otázku, čo bude s centrami, ak ich činnosť nebude podporovaná 

z európskych zdrojov. Poskytovatelia avizujú ukončenie poskytovania alebo výrazné zníženie 

počtu zamestnancov, a to len v prípade podmienky predchádzajúceho financovania na 

udržateľnosť po ukončení realizácie. Súčasný jednostranne nastavený model financovania 

komunitných centier je neudržateľný. 

 

 

 Graf  č 2: Zachovanie poskytovania sociálnej služby po ukončení podpory  

 

 

 

 

úplné ukončenie činnosti 

návrat  do  stavu  pred  NP PVSSKIK   

                  schopnosť udržať činnosť na  úrovni počas NP 

PVSSKIKÚ  

iné 

 

 

 

 

Zdroj: Repková, Bobáková, Čierna, 2018, Správa z vplyvovej evaluácie NP PVSSKIKÚ  

„Táto závislosť od eurofondov predstavuje veľké riziko pre dlhodobú udržateľnosť 

podporných programov v súčasnom rozsahu a kvalite. Projektové financovanie podporných 

programov je nesystémovým riešením, ktoré je závislé na alokáciách v každom novom 

programovom období, projektovom cykle a na negociáciách s Európskou komisiou. 

Skúsenosti z minulého aj súčasného programového obdobia zvýrazňujú potrebu financovania 

podporných programov zo štátneho rozpočtu minimálne v období medzi skončením jedného 

programového obdobia a zazmluvnením nových zdrojov v novom programovom období. 

Výpadok zdrojov a následný odchod časti pracovníkov na iné pozície totiž môže mať 

devastačné dopady na tieto aktivity, keďže ich kvalita často závisí od pevnosti vzťahov a 

dôvery vybudovaných počas dlhodobej práce s konkrétnymi jednotlivcami a rodinami z 

vylúčenej komunity.“ (Útvar hodnota za peniaze, 2020) 

„Princíp adicionality, ako aj dlhodobá udržateľnosť a rozvoj podporných programov 

hovoria v prospech financovania etablovaných programov zo štátneho rozpočtu. Princíp 

adicionality vychádza z toho, že prostriedky vynakladané zo spoločného rozpočtu EÚ majú 

iba dopĺňať verejné výdavky vynakladané na národnej úrovni, nie ich nahrádzať. V praxi to 

znamená, že projekty, ktoré boli testované pomocou financovania z eurofondov a osvedčili sa, 

by mali byť zahrnuté pod štátny rozpočet.“ (Útvar hodnota za peniaze, 2020) 

 V súčasnosti, i v období posledných pár rokov, sa o potrebe komunitnej sociálnej 

práce a komunitných centrách hovorí výraznejšie viac ako v minulosti. Zvýšená komunikácia 

13 % 

9 % 

39 % 

39 % 
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a informovanosť odbornej i laickej verejnosti o prospešnosti tejto sociálnej služby dúfajme 

povedie k postupom, ktoré zabezpečia jej udržateľnosti na dlhodobej úrovni.  
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INTERVENCIE 

COMMUNITY CENTER AS SOCIAL SERVICES OF CRISIS INTERVENTION 
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Abstract  

 

The Slovak Republic is still going through a period of transformation, trying to understand community 

work as a benefit for local governance as well as for the development of civil society. In the Slovak 

environment, several basic strategies for working with communities can be observed in practice in 

order to solve their local problems, namely: the provision of social services (social work), advocacy 

and community development. Community organization (as a potential fourth strategy for working with 

communities or neighborhoods) is still very rarely used in this country, although it could be a very 

effective and inexpensive tool for achieving social change in a democratic society such as Slovakia 

(Korpesio, 2012). 

 

Key words:  community work, marginalized community,  social servisies. 

Úvod  

             Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je pre ľudí z marginalizovaných rómskych 

komunít  o mnoho horšia než,  v prípade obyvateľov jadra obce. Vzdialenosť ambulancii 

všeobecného lekára, pediatra a gynekológa od koncentrácií mimo a na okraji obce je v 

priemere viac než 3-krát väčšia, ako zo samotnej obce (EU SILC MRK, 2018, interný 

materiál). 

  V koncentráciách mimo a na okraji obce býva v jednom obydlí v priemere 7 ľudí, vo 

vnútri obce 6 ľudí. Celoslovenský priemer sú 3 ľudia. V koncentráciách mimo obce býva v 

chatrčiach 25%, na okraji obce 12% a vo vnútri 4% obyvateľov. Dve tretiny obyvateľov 

koncentrácií bývajú buď v bytoch alebo skolaudovaných rodinných domoch, t.j. legálne, na 

vysporiadaných pozemkoch  (EU SILC MRK, 2018). 

Cieľom práce je priblížiť a vysvetliť, ktoré dostupné  sociálne služby sa využívajú 

v marginalizovaných rómskych komunitách. Aké konkrétne činnosti sa realizujú v rámci 

národných projektov zameraných na komunitnú sociálnu prácu v prostredí marginalizovaných 

rómskych komunít. 

1  Paradigmy sociálnej práce 

V priebehu vývoja v sociálnej práci sa vytvorili a formovali špecifické prístupy, ktoré 

sú rozdielne. Každý jeden má svoju historickú minulosť, jedinečné charakteristické črty i 

svoje praktické dôsledky V praxi ich označujeme ako tzv. paradigmy sociálnej práce. Zistiť 

totožnosť sociálnej práce vďaka týmto paradigiem vytvára jedno z možných východísk 
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kompetenčného prístupu v sociálnej práci, ako aj praktického uplatňovania jednotlivých 

kompetencií sociálnych pracovníkov. Klasifikácia paradigmy sociálnej práce: (Hudecová, 

Jusko, Vavrinčíková, Brozmanová Gregorová, Papšo,  2010).  

Paradigma starostlivosti 

V sociálnej práci sa stretávame s rôznymi životnými situáciami klientov, ktoré sú 

vážne a spôsobujú zlyhávanie klientov v správaní, v prežívaní. Klient potom nezvláda svoju 

sociálnu rolu, čo je zapríčinené  jeho „poruchou“ a tým sa  vytvára sociálny problém. 

Úsilím sociálnej práce je prevencia, odstránenie, respektíve eliminácia sociálnych problémov 

v spoločnosti prostredníctvom starostlivosti o konkrétnych klientov prostredníctvom teórie a 

praxe. Podstatou úloh  sociálnej práce v tejto oblasti je klient a je popisovaná ako 

opatrovateľská paradigma. Autorka Jana Levická (2002) prezentovala  „opatrovateľskú 

paradigmu“ ako odbornú pomoc pre problémového klienta, ktorý zlyháva. 

V prípade katalitickej paradigmy, podľa Shulmana ( Payne, 1997)  je sociálny pracovník  

katalyzátor,  ktorý sprostredkuje  reakciu. Ale nie je účastník, ale bez neho by celý proces 

nenastal. Nasledujúca kváziparadigma, je podľa Hohmeierova (1998) segregatívno - 

kuratívna paradigma. Dominantou paradigmy bol autoritatívny prístup napr. 

prostredníctvom terapeutickoliečebných  programov (Levická, Levická, Bánovčinová,  

Uhnáková, 2016).  

Paradigma pomoci  

Podstatou tejto druhej paradigmy pomoci  je humanizmus, rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj klienta. Úlohou sociálnej práce je pomoc klientovi , aby  bol svojpomocný 

a rozvíjal sa jeho potenciál. K tejto paradigme boli pridané ako kváziparadigmy tzv. tri malé 

paradigmy podľa Payna (1997). Uvedené myšlienok prezentované schémou. 

 

Obrázok č. 1 Paradigmy sociálnej práce  

 

 
Zdroj: Levická, J. – Levická, K., 2011, vlastné spracovanie 
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Reflexia Payneho pohľadu na paradigmy sociálnej práce 

1. Terapeutická paradigma sociálnej práce - prostredníctvom tejto paradigmy 

môžeme chápať sociálnu prácu ako terapeutickú pomoc. V tejto oblasti je dôležitý hlavný 

faktor sociálneho fungovania považované zdravie a priaznivé podmienky na dobré cítenie sa 

človeka jeho  celková pohoda. Táto paradigma je ako terapeutická intervencia, ktorej cieľom 

je zabezpečiť klientovi psychosociálnu pohodu.  

2. Reformná paradigma sociálnej práce - predstavuje úsilie o zmenu, úpravu  

spoločenského prostredia. Sociálny priebeh je tu spojený víziou spoločenskej rovnosti v 

rôznych rozmeroch spoločenského života. V chápaní tejto paradigmy je tu cieľ zameraný  na 

zmocňovanie jednotlivcov a skupín, energiu na  zvýšenie podielu klientov na tvorbe a obnove, 

inovácií spoločenských inštitúcií. 

3. Poradenská paradigma sociálnej práce - tu je sociálna práca zameraná  na 

flexibilné reagovanie  a poradenskú aktivitu, schopnosť, zručnosť zvládať problémové 

situácie  k daným reálnym okolnostiam, podmienkam informáciám a službám. Cieľom v tejto 

paradigmy je podať klientovi potrebné informácie prostredníctvom kvalifikovaného 

poradenstva, sprístupňovaním zdrojov a mediácie (Hudecová, Jusko, Vavrinčíková, 

Brozmanová, Gregorová Papšo, 2021).  

 

Obrázok č. 2 Paradigmatická klasifikácia  

 

 
Zdroj: Brnula,  Čavojská, Mozešová,  Mózeš,  Smrek, 2015,vlastné spracovanie 
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2 KOMUNITNÝ ROZVOJ, KOMUNITNÝ PLÁN V OBLASTI POSKYTOVANIA 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

  Vývoj samospráv je dlhý proces  a ten je podmienený vývojom  a zmenám 

spoločnosti (Šutajová, 2006). Od roku 1991 pribudli určité kompetencie a úlohy obciam, ktoré 

súviseli so správou štátu. Obec je základná územnosprávna jednotka verejnej správy. 

Základnou úlohou obce je: „ pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 

územia a o potreby jej obyvateľov“  (zákon  č. 369/1990 Z.z., §1, ods.2). Obce majú svoje 

nezastupiteľné miesto a kompetencie v oblastiach sociálneho zabezpečenia a v riešení úloh 

spojených s riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb (Jasovský, 2016). Obce 

zabezpečujú a vykonávajú, či už v prenesenej alebo i v originálnej podobe úlohy, za ktoré sú 

zodpovedné. Splnenie stanovených cieľov je rôzne, keďže na to vplýva viacero faktorov ako 

napr.: veľkosť obce, počet obyvateľov, personál pracovníkov obecných úradov a iné. Obec 

navrhuje, vypracováva a schvaľuje komunitný plán vo svojej obci/ meste. Zabezpečuje a 

vytvára podmienky pre  rozvoj komunitného plánu a súčasne je správnym orgánom 

v konaniach, v oblasti sociálnych služieb (Šutajová, 2006).  

2.1 Komunitná práca 

 Komunitná práca je istou sociálnou prácou, ktorej proces prebieha do živého 

neznámeho,  nepoznaného priestoru, avšak dôležitého priestoru spoločného života ľudí v 

ľudskej komunite. Už samotný názov napovedá, že táto špecifická práca je zameraná na 

komunitu, a preto sa realizuje v komunite, s komunitou a na jej osoh (Mačáková, S., Pollák, 

M. a kolektív, 2008). Komunitná práca je proces odborných činností realizovaných 

prostredníctvom komunitných pracovníkov s odbornými kompetenciami. Komunitná práca je 

súčasťou sociálnej práce, vymedzujeme ju ako podmnožinu sociálnej práce. Sociálna práca 

a komunitná práca majú spoločné korene v snahe odbornými zásahmi ovplyvniť kvalitu 

života ľudí, ale odlišné východiská a metódy práce. Komunálnou prácou sa snaží obec 

poskytovať sociálne služby za účelom, aby sa problémy  riešili svojpomocne v rámci 

miestneho spoločenstva. Prvoradá úloha je prevencia, aby nevznikali  rôzne nepriaznivé 

sociálne situácie občanov žijúcich v komunite. Pod pojmom komunita, si môžeme predstaviť 

skupinu občanov, ktorá žije na území  ulice, v mestskej časti, obce, ktorí majú spoločné 

záujmy, hodnoty a ciele.  Komunitné centrá vytvárajú priestor a čas na realizáciu a plnenie 

potrieb komunity na základe ich potrieb a možností. Komunitné centrá sú prostriedkom na 

realizáciu zmien správania obyvateľov komunity, prostredníctvom vzdelávania, činnosti, 

aktivity a preberanie zodpovednosti za spoločné  v riadení verejnej veci. Podstatou sú tu 

princípy a hodnoty postavené na spoluúčasti jednotlivcov a  skupín. V realite to znamená, že 

ľudia ktorí pracujú ako komunitní pracovníci musia rozumieť a uznávať tieto princípy. 

V prípade, že zdieľajú iný názor, iné princípy nemôžu vykonávať profesiu komunitného 

pracovníka.  

Hlavným cieľom komunitnej práce je zabezpečiť v rámci schopností, poznatkov, 

možností, finančných prostriedkov vyššiu, lepšiu kvalitu života obyvateľov v  znevýhodnenej 

oblasti - komunite. Na dosiahnutie stanovených cieľov nám slúžia metódy a prostriedky 

prostredníctvom vlastných zdrojov komunít a inkluzívne stratégie. Výsledky práce sa 
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prezentujú kvalitatívnym a kvantitatívnym spôsobom. Aktivita ľudí na stretnutiach, počet 

verejných stretnutí, počet dobrovoľníkov, inovácie a vznik nových služieb. Kvalitatívne 

ukazovatele tie sa prezentujú u každého jednotlivca, alebo skupine svojím správaní, 

rozvojom, zmenou tradícií v komunite, zmenou v spolupráci s obcou, v konečnom dôsledku 

zmeny vo vnímaní vlastnej moci nad svojím životom u miestnych obyvateľov (Vitálošová, 

2017).     

2.1.1 Komunitná rehabilitácia        

S pojmom komunitná rehabilitácia sa stretávame vo viacerých oblastiach ako napr. 

sociálna práca, sociálne služby. Pojem komunitná rehabilitácia sa spája od roku 1978 s  

deklaráciou Svetovej zdravotníckej organizácie v  Alma-Ate.  Cieľom tejto deklarácie je 

zlepšenie kvality života, uspokojovanie základných životných potrieb osobám so zdravotným 

postihnutím a  ich rodinám. V súčasnej dobe sa aplikuje komunitná rehabilitácia  aj v oblasti 

sociálneho začleňovania osôb v  nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sú poznačené chudobou 

alebo majú zdravotné postihnutie (Cangár, 2018).  

Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je „zabezpečenie 

spolupráce subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia 

služieb zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych služieb a poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti na účely podľa odseku 1. Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo 

rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v 

nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti“ (zákon č.448/2008 

Z.z., §82, ods.3). I keď jednotlivé druhy komunitnej rehabilitácie majú rozdielne programy, 

vždy ide o jeden spoločný cieľ smerujúci k zmene nepriaznivej sociálnej situácie na lepšiu 

úroveň, k podpore sociálneho začleňovania, umožniť vzdelávanie  a prácu občanom komunít, 

zabezpečiť ochranu základných ľudských práv a slobôd,  znižovanie miery chudoby a 

sociálneho vyčleňovania týchto obyvateľov (Cangár, 2018).  

Pokyny pre rehabilitáciu v komunite:  

 Poskytnúť usmernenie o tom, ako rozvíjať a posilňovať programy komunitnej 

rehabilitácie. 

 Propagovať komunitnú rehabilitáciu ako stratégiu pre komunitný rozvoj zahŕňajúci 

ľudí so zdravotným postihnutím. 

 Podporovať zúčastnené strany pri uspokojovaní základných potrieb a zvyšovaní 

kvality života ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín. 

 Podporovať posilnenie postavenia ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín. (WHO, 

2010).  

Klasifikácia komponentov komunitnej rehabilitácie podľa  Svetovej  zdravotníckej 

organizácie: zdravie, vzdelanie, živobytie, sociálne veci, zmocňovanie (Cangár, 2018). V 

komunitných centrách sa jedná len o časť komponentov komunitnej rehabilitácie. Komunitnú 

rehabilitáciu autori definujú rôzne: „jednak ako koordinačná práca vo vzťahu ku konkrétnemu 

prípadu, ale aj ako sieťovanie strategických aktérov s cieľom podpory sociálneho 

začleňovania vylúčených skupín“ (Čerešníková, 2017). 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 265 

2.2 Sociálne služby krízovej intervencie 

       Sociálna služba je určitá forma odbornej činnosti,  sociálnej pomoci pre občanov  

v nepriaznivej sociálnej situácií (Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Sociálne 

služby, 2020). Podstatou tejto činnosti  rodinám, jednotlivcom, alebo komunitám je prevencia, 

riešenie, zmiernenie v rôznych nepriaznivých sociálnych situáciách. Umožniť samostatný 

plnohodnotný život každému jednotlivcovi, zabezpečiť mu základné životné potreby, 

zabrániť, aby nebol sociálne vylúčený od spoločnosti a v neposlednom rade, zabezpečiť 

starostlivosť o dieťa, kde si to negatívna situácia v rodine vyžaduje ( Slovensko.sk, 2016). 

Nepriaznivá sociálna situácia je „ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením 

alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy: 

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb, 

b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo 

návykových škodlivých činností, 

c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do 

siedmich rokov veku, 

d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 

e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa 

osobitného predpisu1) (ďalej len „dôchodkový vek“), 

f) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 

g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania 

iných fyzických osôb, alebo 

 h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej 

a generačne reprodukovanej chudoby, 

i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.“ (Zákon č. 448/2008 Z.z., 

§2, ods.2). 

Sociálne služby krízovej intervencie sú k dispozícii fyzickým osobám pri riešení 

rôznych nevyhovujúcich, neštandardných  situáciách napr. v oblasti stravovania, bývania, 

ošatenia, základných hygienických návykoch a iné. Tieto služby sa realizujú prostredníctvom   

terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, nízkoprahového denného centra, integračného 

centra, komunitného centra, nocľahárne, útulku, domova na polceste, nízkoprahovej sociálnej 

služby pre deti a rodinu a zariadenia núdzového bývania. Každá jedna sociálna služba má pre 

klienta svoje špecifiká a je len na klientovi, ktorú si vyberie. Jeho výber kvalitnejšej 

alternatívy, formy či už napr. bývania, aktivity mu napomáha k normálnej integrácii 

(Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, 2021).
 
Prejavy, ktoré sú sprevádzané každou 

krízou sú rôznorodého charakteru. Prinášajú destabilizáciu v psychickej, ale aj v  sociálnej 

oblasti,  strach i  bezmocnosť (Šrobárová, 2019).  

V prípade každej intervencie sa musia rešpektovať zásady:  

 občan musí mať právo riešiť si vlastný  problém, na základe svojich vedomostí, 

schopností a možností ,  

 rešpektovať občana s jeho pozitívnymi aj negatívnymi stránkami, veriť mu, a dať mu 

príležitosť, že na základe vlastného pričinenia bude schopný zmeny v živote, 

  dodržiavať diskrétnosť,  
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 aplikovať nové informácie a poznatky v prospech občana (Domov sociálnych služieb 

Integra, 2021). 

Terénna sociálna služba krízovej intervencie 

Sociálne služby krízovej intervencie sú poskytované fyzickým osobám, ktoré sa ocitli 

v rôznych nepriaznivých situácií ako je napr. oblasť bývania, stravovania, základného 

ošatenia, obuvi i osobnej  hygieny, domáceho násilia, bývania v osade a pod. 

prostredníctvom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, nízkoprahového denného 

centra, integračného centra, komunitného centra, nocľahárne, útulku, domova na 

polceste, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a zariadenia núdzového 

bývania (Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, 2021). 

Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach 

Nízkoprahové denné centrum – slúži na poskytovanie odbornej pomoci, sociálneho 

poradenstva obyvateľom, aby im boli zabezpečené situácie a podmienky základných 

životných potrieb, alebo obyvateľom v nepriaznivej sociálnej situácii, ale aj tým, ktorí nemajú 

svoje životné návyky. Ďalej poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov. Poskytnutá pomoc je aj obyvateľom, ktorí boli závislí na návykových látkach alebo 

návykových škodlivých činností,  alebo nemajú schopnosť sa spoločensky začleniť a 

samostatne riešiť svoje problémy, i jednotlivca  alebo skupinu obyvateľov, ktorí zotrvávajú v 

priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej 

chudoby . Okrem iných aktivít pomoci sa tu utvárajú podmienky na prípravu, výdaj  stravy 

alebo výdaj potravín (Implementačná agentúra -Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 

SR, 2021). 
 
 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu - poskytuje odbornú pomoc , 

sociálne poradenstvo, začlenenie do spoločnosti osobám a ich rodinám, aby si mohli 

samostatne riešiť svoje problémy v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú pre svoje 

životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých 

činností (Implementačná agentúra -Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, 2021). 
 
 

Inštitúcia komunitné centrum má zameranie vytvárať komunity a komunitné vzťahy   

v priestore svojej územnej pôsobnosti. Komunitné centrum realizuje  obligatórne činnosti,  

podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa v komunitnom centre poskytuje fyzickej 

osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) zákona o sociálnych 

službách. Od poskytovania sociálneho poradenstva, pomoci pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov, preventívne a vzdelávacie aktivity v podobe predškolských klubov, 

programov včasnej starostlivosti, klubov pre rodičov a deti, doučovania, tútoringu a 

mentoringu pre deti a mládež i  kariérneho poradenstva. Realizuje rôzne preventívne 

a záujmové programy ako napr. voľnočasové aktivity a záujmové krúžky.  

Deti a mládež majú možnosť navštevovať nízkoprahové kluby. Komunitné centrá 

neopomenuli realizovať ani  formálne alebo neformálne vzdelávacie kurzy, tréningy, školenia, 

interkulturálne aktivity a vytvárajú priestor pre dobrovoľníctvo. Zároveň poskytujú asistenciu 

samosprávam a ďalším inštitúciám, záujmové činnosti  (Miková, Pauliová, 2001). Realizácia 

komunitných centier dáva priestor pre  komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu, komunitnú 

prácu a zároveň  poskytovanie služieb a výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 
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vzájomnú interakciu  s  obyvateľmi obce.  Sociálne služby sa poskytujú aj v iných 

zariadeniach ako je integračné centrum, nocľaháreň, útulok, domov na polceste i 

zariadenie núdzového bývania. Klasifikácia sociálnej práce: prípadová, skupinová 

a komunitná (Schuringa, 2007).  

2.2.2 Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných 

komunít , počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19.“ 

V prípade pandémie Covid-19 ide o ohrozenie verejného zdravia II. stupňa, a preto 

vláda SR na celom území SR vyhlásila mimoriadnu situáciu s účinnosťou od 12. marca 

2020 od 6.00 hod. a trvá i naďalej. Vláda SR vyhlásila núdzový stav  a začal platiť od 16. 

marca 2020 od 6.00 hod.  pre štátnych poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Na 

základe vyvíjajúcej sa situácie sa postupne núdzový stav rozšíril aj pre súkromný sektor 

poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti i pre oblasť poskytovania ošetrovateľskej 

starostlivosti v sociálnych službách (Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR, 2021).
 
Od pondelka  8. februára 2021 štartuje COVID automat

 
 a núdzový 

stav sa predlžuje o 40 dní na celom území Slovensku.   

V tejto situácii sa marginalizované komunity stávajú špecifickou ohrozenou skupinou 

v rámci prevencie a ochrany obyvateľstva pred šírením koronavírusu, lebo  je viac činiteľov, 

ktoré zvyšujú riziko ohrozenia,  ako napr. nedostatočné  hygienické podmienky vrátane 

prístupu k pitnej vode, zhoršený prístup k zdravotným službám, nevedomosť, nesprávne 

návyky osobnej hygieny, zlý zdravotný stav vrátane neliečených a chronických chorôb, 

hustota obyvateľstva. Ďalším faktorom je tu zvýšený návrat občanov  domov zo zahraničia 

a tým riziko prenosu ochorenia Covid 19 stúpa (Úrad verejného zdravotníctva SR, 2021). 

Činnosti KC, NDC, NSSDR počas mimoriadnej situácie 

V rámci poskytovania sociálnej služby  je nevyhnutnosťou a potrebou  poskytovať 

pomoc v maximálnom rozsahu v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v SR, a to 

za súčasného rešpektovania opatrení príslušných orgánov verejnej moci. Aj v čase 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu poskytovatelia služieb KC, NDC, NSSDR,  poskytujú 

sociálne služby za podmienok dodržiavania aktuálnych nariadení vlády, usmerneniami, 

odporúčaniami a metodickými pokynmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: 

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-luzby/), 

opatreniami vydanými ÚVZ SR, hlavným hygienikom SR, príslušnými RÚVZ SR a inými 

oprávnenými orgánmi. Tu chceme zdôrazniť, že  intervencia je  aktívna činnosť s klientmi  

veľmi dôležitá,  síce na jednej strane hrozí zdravotné riziko, choroba,  ale na druhej strane je 

tu vzájomný vzťah faktorov úzko prepojených, ktoré vplývajú na sociálny, pracovný, osobný 

status jednotlivca a má dopad na celé rodiny a komunity. V rámci intervencií  sociálni 

komunitní pracovníci podávajú obyvateľom aktualizované informácie  dostupnými 

prostriedkami a upokojujú celú situáciu (Ministerstvo vnútra SR, 2021). Jednotlivé pracovné 

pozície a ich pracovná náplň sa prispôsobujú aktuálnym platným opatreniam i obmedzeniam. 

Aktivity, ktoré si zamestnanci KC, NDC, NSSR  určia musia spĺňať legislatívne podmienky 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, kde v §6 ods. 2 

uvádza: „Fyzická osoba má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojim rozsahom, 

formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, 
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zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej 

sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti (In Ministerstvo vnútra 

SR,2021).“ 

Hlavými činnosťami boli podpora ľudských zdrojov, odborné poradenstvo a 

poskytovanie pomoci, prostredníctvom krízových  poradných  tímov,  aktivity v oblastiach 

zabezpečovania potravín a  stravy, hygieny a sanitácie, ochrany zdravia a karanténnej 

komunikácie, mediácie a podpory. Vzdelávacie aktivity, prípadne supervízie individuálneho 

alebo skupinového charakteru boli počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením 

Covid-19 zrušené.  

Záver 

          Poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v marginalizovaných komunitách je 

financované z Európskych štrukturálnych fondov, v rámci národných projektov, ktoré 

implementuje Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity a 

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. 

         Komunitné centrá v súčasnej dobe poskytujú obyvateľom obcí možnosti rôznych 

záujmových aktivít, formy neformálneho vzdelávania, programy voľného času pre deti, 

mládež a dospelých, podporu pri komunitnom organizovaní, poradenstvo a pomoc v oblasti 

bývania, medziľudských vzťahov, komunitnú rehabilitáciu , ale aj preventívne aktivity. Tieto 

činnosti sú prínosom v oblasti zamestnania, sociálnej adaptácie v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít. Pre komunitných pracovníkov je zabezpečený rozvoj 

profesionálnych, komunitných kompetencií v oblasti vzdelávania a supervízie. Plánované 

činnosti v rámci Národného projektu Komunitné služby boli kategorizované do dvoch oblastí, 

hlavnej a podpornej: hlavnú oblasť tvorilo zvyšovanie adresnosti, súhrn služieb, ktoré 

umožňujú komunitné centrá, rozvoj a kvalita výkonu komunitných pracovníkov. Podpornú 

oblasť tvorí realizácia a rozvoj personálnych kapacít, samotné prevádzky komunitných centier 

a celkový výkon komunitnej práce ( MV SR, 2021). Národný projekt Komunitné služby v 

mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza, ktorý 

vznikol vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje „Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“ je pokračovaním predchádzajúceho 

Národného projektu Komunitné centrá v marginalizovaných rómskych komunitách. Miestom 

realizácie sú kraje – Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, 

Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, okrem Bratislavského kraja. Projekt sa realizuje v 

termíne od novembra 2019 do februára 2022. Špecifický cieľ je totožný s cieľom 

predchádzajúceho projektu: zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť 

marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Hlavným cieľom tohto projektu je 

„podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktoré budú 

poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované 

v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na 

marginalizované rómske komunity, ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou 

schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.“ (Ministerstvo 

vnútra SR, 2021). Súčasťou projektu je aj pomoc obyvateľom prostredníctvom sociálnych 
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službieb krízovej intervencie Komunitné centrum , Nízkoprahové denné centrum alebo 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu v 180 obciach i všetkých mestských častiach 

mesta Košice. Očakáva sa, že prostredníctvom sociálnych služieb bude podporených 20 000 

obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom projektu je dať do povedomia 

sociálne služby krízovej intervencie a skvalitňovanie výkonu činnosti Komunitných centier, 

Nízkoprahových denných centier a Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu. 

Čiastočnými činnosťami sú: 

1. revitalizovať metodické postupy, harmonizovať metodické riadenie, 

2. pomáhať Komunitným centrám, Nízkoprahovým denným centrám, Nízkoprahovým 

sociálnym službám pre deti a rodinu, 

3. vytvárať nové kapacity, skvalitňovať komunitnú sociálnu prácu, 

4. monitorovať aktivity projektu. 

Cieľom súboru činností je vylepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo 

ohrozených sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity, pomocou 

vynaloženej energie aj ich, zvýšenie celkovej úrovne aktivít i samotný rozvoj zúčastnených 

subjektov, nárast a možnosti lepšieho prístupu na pracovný trh aj integrácie do spoločnosti 

zamestnaných občanov (Ministerstvo vnútra SR, 2021). 

           Ak sa spoja sily prostredníctvom komunitnej práce, celá komunita spolupracuje a 

prejaví solidaritu voči spoluobčanom, je to najvyšší cieľ komunitnej práce. Uvedomili sme si, 

že až teraz v tomto pandemickom období sme pochopili zraniteľnosť segregovaných osád. 

Šírenie vírusu v prostredí extrémnej chudoby je časovanou bombou pre celú spoločnosť. 

Roky neriešenú situáciu v týchto lokalitách nám ukazuje každodenná realita. Prostredníctvom 

sociálnych služieb krízovej intervencie nedokážeme zabezpečovať pre všetkých obyvateľov 

marginalizovaných rómskych komunít základné hygienické opatrenia bez dôstojného bývania 

ľudí, bez prístupu k pitnej vode a pod. Každodenná práca pomáhajúcich profesií v lokalitách 

nám je dôkazom toho, že sme nikdy od začiatku fungovania Komunitných centier 

nerealizovali viac komunitnej práce, ako v čase pandémie. 
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Abstract  

 

The welfare of citizens has become an often discussed question while it represents the level of 

prosperity, basic security, and quality of living standards in an economy. It affects the overall 

economic and social well-being. The submitted paper focuses on the analysis of welfare indicators in 

the European Union and examines the position of Slovakia in the European Union. The data set 

consisted of 27 countries and 10 welfare indicators, The quantitative approach was applied using 

cluster analysis computing the Euclidean distance and following Ward's minimum variance method. 

The paper revealed that Slovakia was part of the fifth cluster together with 8 more countries. This 

cluster was characterized by the second-lowest GDP and consumption and with the second-lowest 

income inequality as well. This cluster did not show the best and the worst values of welfare 

indicators. Eight of the ten welfare indicators of Slovakia were under the average values of indicators 

of the fifth cluster. In comparison with other countries in the fifth cluster, Slovakia showed the lowest 

income inequality indicators but also the lowest value of education expenditures. 

 

Key words: welfare, citizens, cluster analysis 

 

Introduction 

The main aim of the welfare state is to ensure its citizens' connection with effective 

social protection. The term welfare, mainly state welfare, is often bracketed together with the 

term of well-being because it is confirmed that the level of well-being is dependent on the 

level of welfare. Higher well-being is the result of welfare states (Veenhoven, 2007; Taylor, 

2011). Welfare is a type of government support for the citizens of society. Social welfare 

concerns the degree to which the material and non-material needs of a society are satisfied. 

Therefore the importance of welfare states is based mainly on the needs of citizens. Social 

welfare is achieved through various state institutions represented by the welfare state, the 

market, and charities (Baranowski, 2009). 

The welfare and well-being of Slovak citizens are analysed by various surveys. One of 

these surveys is, for example, a statistical report of The Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) called How´s Life. This report describes the most 

important indicators of people´s welfare and it is realized every two years. Relative to the 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 273 

other OECD countries, the position of Slovakia was very mixed according to the various 

welfare aspects and dimensions in 2017. The long-term unemployment rate of Slovakia was 

almost three times higher than the OECD average. Household net adjusted disposable income 

was only two-thirds of the OECD average level and life expectancy at birth is also one of the 

lowest among the OECD countries (77 years). The net wealth of Slovak citizens also 

decreased and it indicated the lower welfare of the country. The welfare of citizens can be 

also measured by the sense of security and only 60% of citizens felt secure alone at night. On 

the other hand, Slovakia recorded the second-highest level of educational attainment from the 

OECD countries, because 92% of the adult working-age population had completed at least 

secondary education (OECD, 2017).  

This paper is based on the examination of European Union countries in terms of welfare 

indicators. The main aim is to analyse the position of Slovakia in the European Union using 

cluster analysis.   

1 Literature review 

The welfare of citizens has become an often discussed question. It can be evaluated by 

various indicators. These indicators also affect the level of welfare. State welfare is measured 

by government expenditure, poverty indicators, income inequality indicators, consumption, 

employment, life expectancy, and the level of wealth as well. The most common indicator of 

welfare is economic growth measured by the gross domestic product (GDP) that is the 

measurement of the material living standards of citizens (Hirvilammi and Koch, 2020). 

Government expenditure is an indicator of the level of social protection in different countries. 

It has a positive impact on the welfare of society only in countries with good governance 

(Rajkumar and Swaroop, 2008). On the other hand, authors of other studies argue that 

government expenditures are only weak predictors of higher welfare and therefore it should 

not be used as a measurement of state welfare (Kim and Moody, 1992; Dreher et al., 2008). 

While consumption reflects long-term income, it is also a good indicator of welfare. It is not 

closely tied to short-term fluctuations in income and usually is more stable. Except for 

consumption, there are many other indicators that have a connection with income like income 

inequality measured by various coefficients (Income quintile share ratio, Gini coefficient, 

Hoover index).  

In recent years, an asset has become one of the alternative measurements of welfare. 

However, using of asset-based approach is connected with some limitations. The price of the 

asset across countries differs significantly and it is usually not taken into account (Moratti and 

Natali, 2018). Indicators of happiness belong to new welfare indicators as well. For example, 

it is the Human Development Index (HDI) that consists of health, life expectancy, education, 

and per capita income indicators, that measure the country's overall achievement in its social 

and economic dimensions (Dominici et al., 2016). 

Nowadays, some studies examined the level of state welfare in the European Union 

related to various aspects of life. The authors of these papers explain that public welfare is a 

very important issue. Lauzadyte-Tutliene et al. (2018) also use cluster analysis and countries 

are divided into five groups, clusters: the first consists of Mediterranean countries, the second 

is created by small European countries, the third by old European countries, fourth consists of 
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Central European countries, and the fifth of Eastern European countries. The authors explain 

that the Central Europe welfare model is more similar to the Mediterranean countries, while 

the Eastern Europe welfare model is very different from all the other welfare state models. 

Koch et al. (2016) examine how the meaning of welfare changes if we take environmental 

sustainability. Nowadays, the idea of sustainable welfare is a challenge in welfare states. 

Alber (2010) compares, why welfare is different in European and USA countries. The main 

difference is based on the higher reliance on work-conditioned benefits in the USA in contrast 

with the European welfare state structure with increased social spending. 

2 Data and methodology 

This paper analyzes the position of Slovakia among the European Union countries in 

the aspect of welfare indicators. The research question is formulated as follows: What is the 

position of Slovakia in the European Union in the view of welfare indicators? The aim of this 

study is to analyze the welfare indicators in the European Union countries, group the countries 

based on these welfare indicators, and analyze the position of Slovakia in more detail. To 

meet the goals we used the data set and methodology described in the next subsections. 

The final sample of the data consists of 27 member states of the European Union 

(without the United Kingdom) and the analysis is applied in the year 2018. 

Table no. 1: Description of variables 

Variable Description Unit 

Gross domestic product  Current prices Euro per capita 

Consumption Current prices Euro per capita 

Employment Age from 15 to 64 years Percentage of total 

population  

Life expectation Mean number of years that a new-

born child can expect to live 

Years 

Household indebtedness Debt-to-income ratio Percentage  

Assets of households Total financial assets  Percentage of GDP 

Liabilities of households Total financial liabilities  Percentage of GDP 

Net financial wealth of 

households 

The difference between total 

financial assets and total financial 

liabilities  

Million euros 

Gini coefficient The degree of inequality in income 

distribution 

Scale from 0 to 100 

Income quintile share 

ratio 

Ratio of total income received by the 

20 % of the population with the 

highest income to the 20 % of the 

population with the lowest income 

Ratio 

Poverty People at risk of poverty Thousand persons 

Government expenditure Health, social and education Percentage of GDP 
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government expenditure 

Source: own processing 

The data used in this study are presented in Table 1. This paper assesses the welfare of 

citizens based on the combination of welfare indicators most often used in various studies 

mentioned in the literature review. At the beginning of the analysis, we used 14 variables as 

welfare indicators: gross domestic product (GDP) per capita, consumption per capita, life 

expectancy, debt to income ratio, total assets of households, total liabilities of households, 

household financial wealth, Gini coefficient, income quintile share ratio, poverty, government 

expenditure on health, education, social government expenditure, and employment rate. Based 

on Lauzadyte-Tutliene et al. (2018), each welfare indicator had an equal weight. The source 

of the data was the database of the European Commission - Eurostat, which covers all areas of 

European society and contains the full range of data publically available. These data are 

presented in multi-dimensional tables with various selection features. Data used in this study 

are marked in Eurostat as follows: Consumption nama_10_co3_p3, Debt-to-income ratio 

nasa_10_ki, Financial assets, liabilities and wealth of households nasa_10_f_bs, Gross 

domestic product nama_10_pc, Gini coefficient ilc_di12, Income quintile share ratio ilc_di11, 

Life expectation sdg_03_10, Poverty ilc_peps01, Government expenditures gov_10a_exp 

(Eurostat, 2020). Variables from Table 1 written in cursive were not used in later analysis.  

 In this study, we used descriptive, quantitative, and econometric methods. Our 

analysis consisted of five steps and the main approach was the cluster analysis. The steps of 

analysis were: 

1.   correlation tests 

2.   standardization of the data 

3.   computing the Euclidean distance  

4.   computing the number of clusters 

5.   clustering 

Most of the analysis (1–5 steps) was realized in the R statistical environment using 

programming language R (R Core Team, 2018). It was important to use supplementary 

packages: NbClust package (Charrad et al.,2015), corrplot package (Wei et al., 2017), and 

cluster package (Maechler et al., 2019).  

First of all, it was important to fulfill the key assumption for cluster analysis and it is 

no correlation between variables. We used the correlation matrix to check the correlation 

between variables. The correlation was higher than 40% between: 

-total financial assets of households and poverty; 

-the level of financial liabilities of households and consumption; 

-the level of the financial wealth of household and poverty; 

-debt to income ratio and poverty, 

and therefore we created the new dataset by removing one variable from the correlated 

couple. Removed variables were total financial assets of households, the level of financial 

liabilities of households, the level of financial assets of households, and the debt to income 

ratio. After this correction, there was no correlation higher than 40%. Our new data set 

consisted of ten variables representing welfare indicators.  
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To ensure the comparability of the data and appropriate clustering of countries, the 

data must be normalized. Data standardization is the key part of ensuring data quality and it is 

the critical process of bringing data into a common format.  

The cluster analysis begian with computing Euclidean distance. Euclidean distance is a 

useful tool to compute the similarity of objects, in our case the similarity of countries based 

on the welfare indicators. The equation of Euclidean distance is defined as follows (Kaňuk, 

2015): 

 

                                 
22

, )()( yyxxBA BABAd                                                    (1) 

 

where: 

-A: the first country; 

-B: the second country;  

-dA,B: the Euclidean distance of the first country A and the second country B; 

-Ax, Bx: the x coordinate of the first and the second country; 

-Ay, By: the y coordinate the first and the second country. 

After computing the Euclidean distance, it was necessary to find the optimal number 

of clusters. We used two different methods to find the optimal number of clusters for 

hierarchical clustering: the Scott index and the Ball-Hall index. Both of these indexes set the 

optimal number of clusters at number 5.  

Based on the computing of Euclidean distance and the optimal number of lags, the 

European Union countries were included in different clusters using Ward´s method of 

clustering (Ward´s minimum variance method). Ward´s method looks for clusters in 

multivariate Euclidean space (Murtagh and Legendre, 2014). The results of cluster analysis 

were described in more detail by the computing of average values of welfare indicators 

separately for each cluster. In the end, the values of welfare indicators of Slovakia were 

compared with the average values of the welfare indicators of other countries in this cluster. 

3 Results 

According to the indexes mentioned above (Scott index and Ball-Hall index), the 

number of clusters was determined to five. The results of the cluster analysis are displayed in 

Figure 1 and Figure 2. 
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Figure no.  1: Results of cluster analysis 

 
 

 

    

 

     

 

   Source: own processing 

 

Based on the colour differentiation, figure 1 shows which cluster the countries belong to. 

It displays the map of the European Union divided into five clusters. The largest cluster 

involves nine countries while the smallest cluster involves only three countries. 

The composition of individual clusters is visible in Figure 2 as well. The order of the 

cluster is given by its position in the dendrogram. Following the results of cluster analysis, the 

first cluster consists of four countries: Bulgaria, Romania, Latvia, and Lithuania. The second 

cluster is created by four countries: France, Italy, Germany, and Spain. The third cluster is the 

smallest and consists of Greece, Ireland, and Luxembourg. Belgium, Slovenia, Netherlands, 

Austria, Sweden, Denmark, and Finland are part of the fourth cluster. According to the results 

of this analysis, the largest cluster is the last fifth cluster and involves six countries of Central 

First cluster Second cluster Third cluster 

Fourth cluster Fifth cluster 
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Europe: Czechia, Slovakia, Croatia, Hungary, Poland, Estonia; two countries of Southern 

Europe: Portugal and Malta, and Cyprus as a country of Southeastern Europe. 

 

Figure no.  2: Cluster dendrogram 

 
Source: own processing 

 

While the grouping of countries is based on welfare indicators, each of these clusters 

can be characterized by a certain level of welfare of the citizens. These features are explained 

by the average values of welfare indicators of all countries in the individual cluster. Table 2 

shows the frequency, how many times the individual cluster records the best value of a certain 

welfare indicator (Top +), and how many times it records the worst value of the indicator 

(Top -). The average values of welfare indicators of each cluster are presented in Table 3. 

 

Table no. 2: How many times the cluster shows the best (Top +)   

and the worst  (Top -) average value of indicators 

Cluster Top + Top - 

First  0 7 

Second  2 1 

Third  3 3 

Fourth  5 0 

Fifth  0 0 

 Source: own processing 

 

Table 2 and Table 3 report that the first cluster (Bulgaria, Romania, Latvia, Lithuania) 

has the lowest value of GDP, consumption, life expectancy, health, and government social 

expenditure. It shows the highest income inequality measured by two indicators (Gini 

coefficient and income quintile share ratio). These results suggest that the welfare of citizens 

of countries in the first cluster is the lowest in the whole European Union.  
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The countries in the second cluster (France, Italy, Germany, Spain) suffer from 

poverty the most from the European Union countries. On the other hand, there is the highest 

life expectancy and social government expenditure.  

The third cluster (Greece, Ireland, Luxembourg) records the best and the worst value 

of indicator three times and therefore it can be marked as the most inhomogeneous cluster. It 

reaches the highest level of GDP per capita and the consumption per capita as well. In 

contrary to the good economic situation and well-being measured by GDP, consumption, and 

poverty, this cluster is characterized by the lowest employment of people. These countries 

reach the lowest value of government expenditure on health and education as well and it 

should be explained for example by private financing of health services in Greece. Moreover, 

other countries like Luxembourg have a refund system in many areas of government 

expenditure and it means that the reported level of government expenditures may be 

undervalued in comparison with its actual level. 

Based on the results, the fourth cluster (Belgium, Slovenia, Netherlands, Austria, 

Sweden, Denmark, Finland) is the cluster with the highest level of welfare of citizens. This 

cluster reports the best position in five welfare indicators: Gini coefficient, Income quintile 

share ratio, health expenditure, education expenditure, and employment. This cluster is 

characterized by the lowest value of income inequality as well.  

Slovakia belongs to the fifth cluster (Czechia, Slovakia, Croatia, Hungary, Poland, 

Cyprus, Malta, Estonia, Portugal). This cluster does not report the best and the worst values of 

any welfare indicators. Countries are characterized by the second-lowest income inequality 

measured by the Gini coefficient but also by the second-lowest values of GDP per capita, 

consumption, life expectancy, health, and social government expenditure. The results indicate 

that it is a cluster with the second-lowest level of welfare of citizens. 

 

  Table no. 3: Average values of indicators for each cluster 

Clusters GDP CON LE GINI IQSR P HE EE SE E 

First  12435,0 7595,0 75,4 36,8 7,2 1144,3 4,9 4,2 11,8 73,6 

Second  32565,0 17945,0 82,7 31,6 5,4 6437,0 7,0 4,3 20,2 72,5 

Third  60840,0 147803,3 82,2 31,5 5,2 704,7 4,9 3,9 15,3 70,7 

Fourth  41670,0 19891,4 81,8 26,3 3,9 720,6 7,5 5,8 19,6 77,1 

Fifth  18286,7 10692,2 79,3 28,0 4,3 759,8 5,6 5,0 13,8 73,5 

where: CON-consumption, LE-life expectancy, IQSR-income quintile share ratio, P-poverty, HE-health 

government expenditure, EE-education government expenditure, SE-social government expenditure, E-

employment. 

Source: own processing 

 

Based on the cluster analysis and the average values of welfare indicators for each 

cluster, the order of clusters from the lowest to the highest welfare is following: 

1. First cluster: Bulgaria, Romania, Latvia, Lithuania; 

2. Fifth cluster: Czechia, Slovakia, Croatia, Hungary, Poland, Cyprus, Malta, Estonia, 

Portugal; 

3. Second/Third cluster: France, Italy, Germany, Spain / Greece, Ireland, 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 280 

Luxembourg; 

4. Second/Third cluster: France, Italy, Germany, Spain / Greece, Ireland, 

Luxembourg; 

5. Fourth cluster: Belgium, Slovenia, Netherlands, Austria, Sweden, Denmark, 

Finland. 

 

The comparison of the second and third clusters shows us that the second cluster 

records better values of life expectancy, all three types of government expenditures, and 

employment while the countries of the third cluster are better in GDP, consumption, two 

indicators of income inequality, and poverty. Based on analysed welfare indicators it is not 

possible to confirm which cluster provides higher welfare of citizens. 

3.1 Position of Slovakia in the fifth cluster 

The position of Slovakia in the European Union is in the fifth cluster, the cluster with 

the second-lowest welfare of citizens. Table 4 provides an overview of the analysed welfare 

indicators of countries from the fifth cluster. 

Slovakia records the lowest income inequality from all countries. It is the country with 

the lowest inequality not only among the European Union countries but also among OECD 

countries. Slovakia is the most egalitarian country. In 2018, 60% of Slovak households with 

the lowest income owned 26% of total net wealth and 10% of the most wealthy people owned 

34% of total net wealth, while 60% of American households with the lowest income owned 

only 2% of net wealth and 10% of the most wealthy households owned 79% of net wealth.  

On the other hand, the worst value of an indicator is the level of education government 

expenditure. The government spends on education 4% of GDP and it is the lowest value 

among the countries in the fifth cluster but it is the average value of education government 

expenditure in OECD countries.  

The number of people who suffers from poverty is not the highest, but there are 

countries like Malta, Cyprus, and Estonia with the lower level of this indicator. The situation 

improved mainly between the years 2008–2018. In 2018, Slovakia was the third country with 

the lowest number of people at risk of poverty. The biggest share of Slovaks at risk of poverty 

and social exclusion live in the Prešov Region, at 23,1 percent and the lowest in the Bratislava 

Region, where only 7,9 percent are threatened by poverty. 

 

   Table no. 4: Values of country welfare indicators in countries belong to the cluster five 

Country GDP CON LE GINI IQSR P HE EE SE E 

Czechia 19530,0 9450,0 79,1 24,0 3,3 512,0 7,6 4,6 12,0 76,6 

Estonia 19740,0 9770,0 78,5 30,6 5,1 134,0 5,1 6,2 13,0 79,1 

Croatia 12620,0 9170,0 78,2 29,7 5,0 464,0 6,6 5,3 14,7 66,3 

Cyprus 24290,0 17510,0 82,9 29,1 4,3 97,0 2,7 5,2 12,5 75,0 

Hungary 13690,0 6780,0 76,2 28,7 4,4 864,0 4,7 5,1 13,3 71,9 

Malta 25490,0 13310,0 82,5 28,7 4,3 41,0 5,3 5,2 10,9 74,7 

Poland 12920,0 7460,0 77,7 27,8 4,3 3284,0 4,8 5,0 16,2 70,1 
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Portugal 19830,0 13640,0 81,5 32,1 5,2 1024,0 6,3 4,5 17,1 75,1 

Slovakia 16470,0 9140,0 77,4 20,9 3,0 418,0 7,3 4,0 14,3 72,4 

5th 

cluster 

18286,7 10692,2 79,3 28,0 4,3 759,8 5,6 5,0 13,8 73,5 

where: CON-consumption, LE-life expectancy, IQSR-income quintile share ratio, P-poverty, HE-health 

government expenditure, EE-education government expenditure, SE-social government expenditure, E-

employment. 

Source: own processing 

As we can see, GDP and consumption of Slovakia are under the average value of the 

fifth cluster, but on the other hand, the health and social government expenditures are higher 

than average government expenditures in the fifth cluster. The convergence of the Slovak 

economy stagnated in 2012 and the level of the economy has reached the level just above 

70% of the EU-15. However, it means, that the group of economies, that the Slovak economy 

wants to catch up with, has been increasing by a similar level as the Slovak economy. 

4 Discussion 

The results of the cluster analysis show that the fourth cluster provides the highest 

welfare for citizens. This cluster consists of Belgium, Slovenia, Netherlands, Austria, Sweden, 

Denmark, and Finland. In the aspect of geographical location, the cluster is created by 

countries of Northern, Western, and Central Europe. Countries with the lowest welfare in the 

first cluster are located in Eastern Europe. Our results also indicate that the second and third 

cluster is very similar in the aspect of citizen welfare. In contrast to Lauzadyte-Tutliene et al. 

(2018), we observe that the welfare of Mediterranean countries is not more similar only to the 

Central European countries, but also to the countries in Western Europe. The second and third 

cluster is created only by countries located in Western, Mediterranean and Central Europe and 

therefore we consider these parts of Europe as similar.   

            The welfare of Eastern European countries is very different from all other parts of the 

European Union, while it records the lowest value of welfare. This result is in line with 

Lauzadyte-Tutliene et al. (2018). 

            Based on the cluster analysis, Slovakia is part of the fifth cluster with the second-

lowest welfare of citizens. The position of Slovakia in this cluster is mixed and depends on 

the type of welfare indicators. The report OECD (2017) also argues that the level of welfare in 

Slovakia can differ according to the type of indicator. It is a country with the lowest level of 

income inequality in the fifth cluster, but on the other hand, many macroeconomic welfare 

indicators like consumption, GDP per capita, and employment rate are under the average 

value of this cluster. 

Conclusion 

The level of well-being of citizens is dependent on the level of welfare and therefore 

the term of welfare is often associated with the term of well-being. The main aim of the 

welfare state is to ensure high living standards and effective social protection that can help 

citizens in various aspects of their lives. The main aim of the submitted paper was to analyze 
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the position of Slovakia in the European Union using cluster analysis. The final sample 

consisted of 27 European Union countries and the value of ten welfare indicators in 2018.  

The results of cluster analysis divided the European Union countries into five groups 

with different levels of welfare. Countries with higher welfare were located mainly in 

Northern and Western Europe, but two countries belonged to the Central and one to Eastern 

Europe. These countries recorded the best values of government expenditure, employment, 

and income inequality.  

The geographic position of countries with the lowest welfare was in Eastern Europe. 

Except for great income inequality, there was a high level of poverty and the lowest 

government protection measured by expenditure.  

Slovakia was included in the fifth cluster with the second-lowest welfare of citizens. In 

spite of this fact, it is a country with the lowest income inequality in this cluster. Income 

inequality measured by the Gini coefficient was also the lowest in comparison with all other 

EU countries.  

The results showed that the position of the second and third clusters in third and fourth 

place is not clear and therefore for future research, we recommend including more welfare 

indicators or analyse a longer time period that can help to solve this problem. While our 

analysis used equal weights for each variable representing the welfare of citizens, the next 

analysis could take into account the various importance of these metrics for welfare which 

could bring more accurate results. 
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Abstract  

 

In this paper, the configuration of the modern socio-economic model of the welfare 

state was analyzed, as well as identifying its main functions and mechanisms that allows them 

to be performed. In the introduction to the paper, it was shown that modern challenges only 

increase the necessity of the welfare state model. The first part addressed the change in the 

concept of the "welfare state", which was previously mostly considered by the dichotomy "the 

government against the market", and eventually transformed into the principle: "the actions 

of the government and the market should reinforce each other." The second part of the paper 

identified the main functions of the modern socio-economic model of the welfare state: 

economic function, social or protective function, integration function. Also, six important 

areas were outlined in which the modern welfare state should have a much greater impact 

than the traditional model. The third part of the paper shows the changes in the mechanisms 

of the modern welfare state, which determine the evolution of the model from a "state which 

protects" to a "state which empowers”. This is reflected in the transition from mechanisms 

that were aimed at redistribution ("Scandinavian error") to mechanisms that make citizens 

self-sufficient and able to solve their life problems on their own. 

 

Key words: welfare state, market failures, the universal basic income, socio-economic model, well-

being of citizens. 

1. Introduction 

Among modern socio-economic models, the welfare state model plays an important role 

and this model is one of the basic socio-economic model of 20th century (Romanchenko, 

2020). Over the past century, this model has become globally widespread and it has 

undergone significant changes during the last 100 years: the process of establishing, various 

practices and implementation of the different variants of the model, the "Golden age" of the 

model, the crisis of the welfare state paradigm and the post-crisis developments of this model 

(Sidorina, 2010). There are many publications and studies, which indicate the retirement or 

even "dismantling" of the welfare state; they are also reasoning necessity of revising and 

changing the economic basis of the welfare state model. On the contrary, in other studies, the 

necessity to save the welfare state model is pointed out, because only its mechanisms of 

socio-economic policy help governments to provide adequate guarantees of social protection 

of citizens (Chulitskaya, 2005).   

In any case, statements about the final decline and death of the welfare state are 

premature and incorrect. There is an important fact in the analyses of impact of different 
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reasons on the implementation of the welfare state policy: today, there are no institutions in 

the world, except the institution of the state, that could act as a guarantor of social rights and 

opportunities for its citizens. Only the state is able to afford such "inefficient" activities as 

ensuring the well-being of its citizens (Chulitskaya, 2005). Moreover, it should be noted that 

in those societies that have achieved the best‐functioning welfare states, such as those of 

Scandinavia, markets also work better. This allows us to assume that a well‐functioning 

welfare state may contribute to the functioning of the market (Stiglitz, 2017). Therefore, 

researchers claim that it is not the concept of the welfare state has ended,but only its specific 

historical form (Rusakov and Saranchin, 2012). 

The experience of different countries shows that the classical welfare state model in the 

process of transformation also incorporated elements of other models: neoliberal and 

developmental model (Fomin, 2016). There are many institutions, laws, and programs that 

make up the welfare state, and many of these overlap with what are occured in other models 

(Stiglitz, 2017). 

Therefore, the questions that will be highlighted in this paper can be formulated as 

follows:  

- What is the modern welfare state?  

- What are the main functions of a modern welfare state?  

- What are the necessary mechanisms and instruments to perform these functions? 

2. The conceptual basis of the modern welfare state  

The basic reason for creation of the welfare state was different failures in economy and 

society, which motivated government to take responsibility for the well-being of citizens. It 

could be shown that the traditional policies of the welfare state have mainly focused on some 

“market failures”, due to which markets cannot provide citizens with adequate social 

protection in the event of unemployment, disability, retirement insurance, health insurance 

etc. And the traditional welfare state has made great strides in these matters. Today, we can 

clearly explain why these market failures exist and are widespread, since an economic theory 

has been developed that can explain the nature of market failures.  

Thereby fundamental, but less well understood, reason to save the welfare state model is 

to address market failures. Markets can be inefficient for many reasons, which have been 

addressed by powerful literature on the economics of information, behavioral economics, 

incomplete markets, incomplete contracts, and optimal taxation (Barr, 2018). All of these 

increases in our understandings of the economy, the limitations of markets, the limitations of 

individual rationality, and the importance of equality should lead to a renewed focus on the 

welfare state—to a re-examination of what it should do and how it should do it. The twenty-

first-century welfare state is about achieving a just society and improving the well-being of 

ordinary citizens, recognizing that markets, on their own, won’t necessarily do this, and that 

corporate interests and national interests (interests of ordinary citizens) are often markedly 

different. 

Modern version of welfare state is more than a safety net, providing a subsistence floor. 

The focus of the traditional welfare state is on social protection—making up for the failure of 

private risk markets. But the modern welfare state is more than that: it is also a system of 
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consumer, investor, and worker protection, including a system trying to increase 

competitiveness and transparency of markets, in the belief that more competitive and 

transparent markets enhance the welfare of society (Stiglitz, 2017). Thus, the concept of 

"welfare state", which was previously mostly considered by the dichotomy "state against the 

market" (Sidorina, 2010), now has transformed into the principle: "actions of the state and the 

market should strengthen each other"(Barr, 2018).   

In addition to the basic reason for the retention and transformation the welfare state 

model, which is associated with the need to address market failures, there are other trends in 

the socio-economic environment that influence the configuration of the modern version of the 

model. 

First of all, these are changes that are related to the labor market. Today, lifelong 

employment is no longer the norm. Labor markets are increasingly fluid. Rapid technological 

change requires workers to update their skills. And many more women are in paid work 

(husband and wife have become equal breadwinners), more marriages end in divorce, and 

parenthood is less closely tied to marriage (Barr, 2018). Moreover, the philosophical category 

of "labor" has been transformed: if this category was once understood as an activity for 

providing the individuals with necessities of life, interpretation of the category of "work" 

today is about an activity that allows the individual to realize their own potential.  

The combination of these factors lead to a rapidly changing labor market, where today’s 

employees are demanding greater flexibility and freedom in performing their own work. And 

to all this, it is worth adding the natural desire of private companies (and sometimes not only 

private) to reduce their costs by reducing the cost of the payroll. These processes have led to 

the growth of new forms of employment based on online platforms (gig-economy), which 

also significantly transform the labor market and social security system. The development of 

the gig-economy sector creates new inequalities among workers with different levels of 

protection, which online platforms could guarantee to their workers. Gig-economy's workers 

have limited access to social schemes of protection of their own interests compared to the 

guaranteed protection of traditional workers. Therefore, such changes only reinforce the need 

for universal approaches of the welfare state model. 

When marriages were mostly stable, the main risk for a family was the death of the 

breadwinner. Today, more women are highly educated and take on paid work, and family 

structures has become more diverse. These changes point to the needs for policies that expand 

the choice between paid work and family obligations, including affordable childcare, and 

policies such as equal pay legislation to improve gender equity (Barr, 2018). It is also 

reasonable to assume that the necessity of using welfare state mechanisms and stipulates new 

requirements for the model. 

The transformation of the "welfare state" has been stipulated not only by the 

development of economic doctrines and changes in approaches of ensuring the well-being of 

the population. At the beginning of the formation of the welfare state model (it was in the first 

half of the twentieth century) "well-being" of citizens was measured only by monetary 

income. Today, the concept of well-being of citizens has expanded and includes not only 

family income and level of basic social services, but also the level of satisfaction of different 

domestic, cultural and spiritual needs: quality of housing and recreation, possibilities for 
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leisure time, the environment, social contacts, political representation, etc. By given the 

expansion of the concept of welfare the transformation of the “welfare state” solely in terms 

of modern and modernized economic doctrines is not complete (Stiglitz&Fitoussi&Durand, 

2018). 

For example, for a long time quantitative and qualitative indicators of the conditions of 

the environment was largely not used to identify the welfare state. In general, the traditional 

conceptions of the welfare state did not pay much attention to the ecological well-being of the 

population. Today, however, favorable and safe environment is an important "public good" 

for all members of society. That is why the welfare state of the XXI century is so hard to 

imagine without implementing some policies which focuses on measures to protect and save 

the environment. And such policy goals are declared in numerous international conventions 

and national legislations of many countries (Kozyuk&Dlugopolsky&Gaida and others, 2019). 

As a result, one of the key directions of transformation of the "core" of the welfare state 

model needs to be taken in order to achieve an eco-social market economy is the "sustainable 

welfare" concept. And, though, the development of this concept is more theorized than it 

could be practically applied, it raises a number of important issues that need practical 

solutions. One of them is a recognition of the critical levels and limits in welfare and 

consumption, as well as the necessity to revise and even to make some limitations for the 

needs, aspirations and desires of people (Koch, 2018). 

The combination of all these factors determines the modern configuration of the socio-

economic model of the welfare state – this is a model that focused on to comprehensive 

development of each citizen through the effective distribution of standard (financial, material) 

and atypical benefits (cultural, political, environmental), which are provided by synergies of 

market self-regulation and government intervention. 

3. The main functions of the modern welfare state 

After understanding the basic idea of the modern version of the socio-economic model 

of the welfare state, it is possible to define its main functions. As it was stressed before, today 

the main function of modern welfare state is not to correct "market failures", but to create the 

conditions under which these failures are unlikely. This approach justifies why the modern 

model has a much greater impact compared to the traditional model of the welfare state in six 

important sphere:  

1) Stimulation of innovative activity. It is generally accepted that imperfections of risk 

markets may dampen the ability and willingness of individuals to undertake risky 

investments, including in innovation. A carefully designed welfare system can encourage 

people to experience new opportunities in new areas and be more open to changes (Chang, 

2018). Thus, the welfare state not only leads to better outcomes within a conventional static 

framework, but also to a more dynamic and innovative economy (Stiglitz, 2017).  

2) Strengthening social solidarity in society. The economic component of the welfare 

state model is different from principles of demand-supply model because the welfare state 

model’s influences on the interests of the whole society, not some individuals or legal entities 

(Kozyuk&Dlugopolsky&Gaida and others, 2019). Just as caring for each other because there 

is solidarity between family members, so too does the welfare state model presupposes that 
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the society is more like one community or a large family: national solidarity implies that those 

who can do so take care of those who are less fortunate. In this case, there could be some form 

of social protection, which some members of “family-nation” could provide.  

Families (or communities) operate on completely different principles than markets 

Even if there is some reciprocity, there is not the well-defined quid pro quo (service for 

service, fee for fee). It is believed that ethical norms as governing relationships, not just self-

interest and markets. Interestingly, though, the market works better when those participating 

in it are ruled by “strong norms”, such as those that discourage cheating or that encourage 

fulfilling contracts (Stiglitz, 2017). For example, a lot of studies show the influence of the 

non-economic category of "trust" on the functioning of the whole economic system. 

Obviously, if the enforcement of contracts through the law becomes too costly, the markets 

begin to collapse due to fraud and cheating. Ultimately, the law should reinforce good norms 

and informal rules and punish those who break them. When the welfare state model works as 

it should, it will help to consolidate "good rules" because of national rules in solidarity and 

cohesion. 

3) Creating endogenous benefits. It is obvious that the way interaction is arranged in 

society (including economic principles) also affects the behavior and preferences of the 

individual in this society. According to this understanding, the welfare state encourages social 

solidarity and improves social behavior. One of the most striking examples of this is the 

formation of an individual mindset focused on the community of which citizens are a part. It 

is like a positive feedback process between society as a whole and citizens as an elements of 

whole.  

4) Providing social just. Any variant of the socio-economic model of the "welfare 

state" is focused on ensuring social justice, broadly understood. But, in case of social justice, 

the traditional model is more focused on the redistribution of welfare and benefits, rather than 

creation of real conditions for less wealthy people to provide for themselves with a proper 

income by a decent work. It was typical for traditional models to use "Scandinavian error" 

(Scandinavian error is a practice when complex problems of poverty and social hardships are 

tried to be solved by "flooding" them with money and "treating the symptoms" of the 

problem, instead of finding and correcting the causes of social problems (Reinert, 2018)). 

Today, however, the use of the "Scandinavian error" are becoming less and less popular in 

modern conditions. It should be stressed again that it is only institutions of the state that can 

afford such "ineffective" policies such as promoting social justice. And only mechanisms of 

the welfare state model can offer every citizen’s universal "insurance" in case of troubles, 

which can be predicted (unemployment, temporary disability, road accidents, illness, etc), as 

well as troubles, which is unlikely to happen (natural disasters, wars, man-made accidents, 

pandemics, etc). Market mechanisms alone are in general unable to solve these problems 

effectively by themselves and they cannot ensure the social justice on the level as it is needed. 

It would be right that someone or something provide social protection if people are at risk and 

markets are unable to provide an adequate solution. 

5) Supporting through life-long cycle. The idea of a government supporting its citizens 

throughout their lives was raised at the beginning of the establishment of the welfare state. In 

the famous report of William Beveridge "Social Insurance and Allied Services" (1942) (this 
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report is known as the Beveridge Report and this report started an era of recognition of the 

welfare state as a leading model of XX century) it was stated that it was necessary to take care 

of the citizen "from the cradle to the grave" (Beveridge, 1942). Modern understandings of the 

socio-economic processes has made it possible to specify in which direction and how such 

support during the life cycle should take place. In particular, there are discussions about state 

support for children (providing them with medical care and education, providing basic needs), 

state pension insurance and health insurance for citizens. Over the course of their lives, people 

face many other basic needs - for example, providing adequate housing, obtaining higher 

education, and retraining citizens due to structural changes in the economy.  

Neoliberal theory simply assumes that market mechanisms themselves by the use of 

the "spontaneous order" offer the most effective way to meet these vital needs, at least at a 

basic level. In some cases, and in some countries, and in some circumstances, this may be 

true. But it is important to emphasize that this may be true not in any circumstances, and that 

is why the participation of the state (government) is essential in these socio-economic 

processes, at least as an observer and regulator. 

6) Sharing of cross-generational risk. No matter how one sees the trade-offs or 

complementarities between the welfare state and the market, there are some forms of risk 

sharing in which the market cannot engage but the state can. Cross-generational risk sharing is 

one of them. Individuals within a generation can pool their risks, but it is not possible for an 

individual to make a contract with someone in a generation yet to be born. Society as a whole 

can, however, make such social contracts, and it does so all of the time (Stiglitz, 2017). Good 

example of that is the application of the concept of "sustainable development" or "sustainable 

welfare", which involve ensuring a balance between meeting the needs of mankind today and 

protecting the interests of future generations. Well-designed social security systems provide 

social structure, which assist this intergenerational risk sharing. 

A review of the ambit of the modern welfare state model allows for a clear definition 

of its three main functions: 

1. Economic function: 

- model ensures the stability of the economic system by avoiding "market failures" and 

reducing the negative effects of the economic "shocks"; 

- model stimulates economic growth by increasing domestic demand and promoting 

the innovation in the economy; 

- national economy is becoming more flexible and ready for structural change. 

Here it is appropriate to note that practice shows that countries with higher social 

expenditures develop faster (Chang, 2018). If the welfare state is carefully thought out and 

aims to give workers a second chance (as in the Scandinavian countries), it can also promote 

economic growth by encouraging people to be ready for changes and, thus, facilitating 

structural change in the country (Chang, 2018). 

2. Social function (sometimes it is also called " protective function"): 

- support for citizens who find themselves in difficult socio-economic conditions;  

- reduce the number and degree of social problems faced by the population like 

poverty, unemployment, crime, medical risks, etc;  
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- create real conditions in the realization of equal opportunities for citizens (Chang, 

2018);  

- ensure social mobility of citizens, which is closely related to the economic function 

of welfare state by stimulating economic growth through social mobility. 

3. An integration function that makes a society a unity and solidary, making 

citizens into responsible members of that society. A society, where the principle of social 

justice has been ensured, will receive significant intra-system benefits. After all, people are 

not born in a vacuum: the socio-economic environment in which they live provides significant 

constraints on what they can do and what they want to do.  

4. Mechanisms of the modern welfare state 

The transformation of the welfare state model as well as the rethinking of its functions 

has caused changes in its mechanisms and instruments. It is possible to recognize some 

tendencies of these changes in mechanisms of the welfare state in these areas:  

- there is an increasing trend towards the universalization of social spending; 

- optimal policy of coherence between social, economic and environmental aspects of 

development; 

- more inclusive forms of participation in policy development and its implementation;  

- new forms of partnership between the government, civil society and business;  

- new directions in global and regional social policy. 

During the "crisis" of the welfare state model, its critics focused primarily on the 

economic moments of its implementation: they used to stress the significant social spending 

of government and the "massive" social contributions of business, and pointed out that this 

negatively affected economic development. But the "architects" of the modern version of the 

welfare state model argue that in modern conditions, social spending should be considered 

primarily as social investment. Such tendencies indicate that the model has evolved from 

"state which protect" to a "state which empowers” (or a state which gives opportunity) 

(Begg&Mushövel&Niblett, 2015). 

Such an approach one can see in the today’s different programs of the EU members 

and the European community as a whole. Governments are focusing more and more resources 

on education projects, implementation of the approach "Life-long learning", investments in 

human capital, especially early childhood care programs, etc. Thus, there is a "justification" of 

such redistribution in the economy: it is not spending the budget for "social eating", but it is 

investment in "the future". This approach to social spending is associated with the positive 

impact of social investments on increasing economic opportunities of the country. In this way 

there are lots of programs of early support for children and preschool education of citizens, 

active policy on the labor market, investment in education, realization of the concept "lifelong 

learning" and such programs can significantly improve the quality of economic development. 

Firstly, these programs increase opportunities for the workforce because they give citizens the 

possibility to learn new skills, as well as provide readiness of citizens to rapid changes in the 

labor market. And in turn, this allows for the attainment of better results in the economy by 

increasing labor productivity and applications of innovation. Secondly, these programs can 

increase the quality of the workforce by adopting inclusiveness, activity and fulfillment of 
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citizens. In this case, new quality of the workforce can give such benefits for economy like 

reducing inequality (and in turn it diminishes the need for "protective" social expenditures) 

and increasing base for taxation (and, after all, more tax fees for social investment of the 

state). 

All of these indicate that the mainstream of the welfare state model in developed 

countries: there is a trend that goes from policy of state paternalism to inclusive development 

of citizens. 

In the 21th century welfare state, there is no ideological attachment as to the best way 

of addressing the failures with which the state is concerned. Whether the welfare state 

operates through government provision of services, government regulations or interventions 

in markets is not important, so long as it is effective. In some circumstances, the evolution of 

the market (sometimes as a result of the catalytic effects of government) reduces the 

magnitude of the market. This determines the various practices used in the model (Stiglitz, 

2017).  

That’s why the is ariety of practices in the world. For instance, it could be separate out 

the Scandinavian countries, which have retained the welfare state, modifying it here, 

strengthening it there, as they identify problems and opportunities for improvement. At the 

other extreme, some countries have at most limited social protection. In this counries 

mecanisms of the welfare state are using only for preventing citizens from starving and 

beggering, but is not designed to enable them to live a life with dignity or to give them the 

capabilities to be more self-supporting. 

It should be added that modern socio-economic models do not exist in "pure" form and 

contain elements of other models (Romanchenko, 2020). For instance, in all governments, 

there is some investment in infrastructure, though in the welfare state—more sensitive to the 

social benefits, with a more comprehensive societal analysis of what those benefits are—they 

may be larger relative to GDP. In the case of the welfare state model such social investments 

are much larger, as it was showed above (Stiglitz, 2017). There is also a similarity between 

the modern model welfare state and the minimum state model, because the in both models the 

government intervenes in the functioning of the market system in order to increase its 

efficiency and ensure the efficient functioning of markets (Romanchenko, 2020).  

That is why it is quite important to consider not just specific examples of mechanisms 

and instruments of the modern model, but the trends of their changes. It is more useful to 

recognize the key directions of changes rather than describing all new mechanisms of the 

modern model. It is possible to identify the next trends in the mechanisms and instruments of 

the modern welfare state: 

1. In most countries around the world the common practice is the redistribution of 

powers and financial resources from the central government to the local governments 

according to motto: "bringing the government closer to the people." Most developed countries 

are complex structural-adaptive systems that consist of subsystems of a smaller order (states, 

lands, cantons, departments etc.), which also include a many smaller self-regulatory 

administrative-territorial units (Kozyuk&Dlugopolsky&Gaida and others, 2019). This has 

impact on organizational changes in the provision of public goods and social services: from 

centralized redistribution and universal coverage of risks to decentralization of social benefits 
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and targeted assistance. In this case, the local level of government begins to play a key role in 

fulfilling the social function of the state (Bolshakova, 2014). Such countries like Germany, 

the Scandinavian countries, the Netherlands, and Canada is a good example of such approach. 

These countries have traditionally developed system of local self-government, and these local 

self-governments provide a significant amount of social security expenditures (in some cases 

up to 90%). 

2. The implementation the welfare state model is an element in policies aimed at 

stimulating economic growth through innovation and human capital. Investing in knowledge 

and skills is increasingly important for growth and for sharing the fruits of that growth. 

Income transfers also assist growth; for example, the ability to afford a healthy diet improves 

educational outcomes (Barr, 2018). This explains the significant expenditures that OECD 

countries spend on education programs, retraining, youth support and so on.  

3. There are some attempts in many countries to adopt the universal basic income 

(UBI), whereby a governmental public program for periodic payment is delivered to all 

members of the community, regardless of a person’s income level, while it also has no work 

requirement. It is argued that a basic income is a much simpler and more transparent social 

security system than that implemented in the tradition welfare states around the world. The 

key idea is next: numerous social security programs are replaced by universal basic income. 

Of course, the idea of UBI is controversial and some proponents of basic income argue that it 

should be added to the existing social security system, rather than replacing it. Attempts to 

implement such an approach on the level of a social experiment or state program have been 

made in Canada, Finland, Italy, Germany, Spain and the Netherlands, indicating that it is an 

important direction in attempts to modernize social policy.  

4. There are reassessments on role of the individual contributions in the modern 

welfare state model. Earnings-related benefits clearly must be contributory. However, where 

the primary purpose of benefits is insurance (health care) or poverty relief (basic pensions), 

contributions organized through a worker’s employment are not only less effective than in the 

past but can also discourage employment in the formal sector. So health care and similar 

benefits may be better financed from broadly based taxation or from a dedicated source of 

revenue that is unrelated to employment status; for example, from a portion of the proceeds of 

a consumption tax (Barr, 2018) or raw material tax, which was proposed to introduce in 

Ukraine. 

5. One of the significant processes in modernization of the welfare state is the 

attraction of new actors in social policy. While the reduction of social obligations of the state 

is on the agenda, the role of key agents of social policy is being reconsidered. There is a 

growing interest in the activities of institutions of the self-organization of citizens. Today 

institutions of self-organization of citizens act as subjects of social policy, partners of the state 

in the formation and implementation of social policy. As the theory of the welfare state is 

further developed, new models of social policy appear and they include the activities of civil 

society organizations as an additional dimension of the welfare state model. "Welfare State is 

becoming a dynamic and progressive Welfare mix, combining the capabilities and advantages 

of various institutions, actors and areas of modern society" (Sidorina, 2010). 
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6. Another trend of the transformation of the welfare state model is changing 

approaches to management of the government assets: factories, lands, infrastructure objects, 

forests etc. In particular, it is an attempt in many countries to implement a systematic 

approach to the ownership and management of state-owned enterprises. The main idea in this 

case is the creation state holding campaigns, which are derived from the direct influence of 

politicians and government agencies. In this, there is an attempt to: 

- move away from the debate "whether privatization is needed";  

- increase the level of services and the quality of state-owned enterprises for citizen 

well-being;  

- move the management’s attention and enterprises resources from the shorts spending 

to long-term investments (Detter&Folster, 2018).  

7. The issue of friendly environment policy has a principal importance in the 

priorities of modern welfare state. As the environment is the public good, it is important for 

the government to encourage the protection of the environment. The formation of a demand 

for such special public good, like "quality environmental environment" is often beyond the 

theoretical understanding of new trends in the functioning of the public sector. It is also 

important to recognize that an additional regulatory and tax burden of environmental 

standards is relevant , which creates new challenges and opportunities for the competitiveness 

of national economies and needs of investment for environmental innovation. The formation 

of ecological national policies in the context of well-being citizens is associated not only with 

the fact that no current concepts work today, but also with the emergence of radically new 

challenges: climate change, population aging, environmental and food crises, public finance 

crisis, new requirements for the quality and quantity of public goods, etc. All this requires a 

review of the fundamentals of macroeconomic and institutional analysis of welfare states in 

the context of the environmental vector of development (Kozyuk&Dlugopolsky&Gaida and 

others, 2019). After all, the cost of environmental programs can be measured by the loss of 

welfare at the individual level through the reduction of public funding for social and 

economic programs. This is one of the examples in how the modern welfare state allows for 

the distribution of troubles between different generations: modern generations deliberately 

limit their welfare by less consumption, less emissions and less usage of resources, in order 

for future generations, which can increase their welfare by saving as natural resources, as well 

whole ecosystem. 

5. Conclusions 

Thus, modern challenges and the new needs of society results in a rise in demand of 

the welfare state model. The modern version of this model is transformed by the influence of 

new factors, which makes it more complex and flexible, and embodies the principle of 

"actions of the state and the market should reinforce each other." This approach expands the 

impact of this model on socio-economic processes in comparison with its traditional version, 

and determines the specific functions of the modern model. As a result, there are changes in 

the mechanisms and instruments of the modern welfare state, which determine the evolution 

of the model from "a state which protects" to a "state which empowers" (or a state which 

gives opportunities). 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 295 

References 

BARR, N. (2018), "Shifting Tides. Dramatic social changes mean the welfare state is more 

necessary than ever", Finance and Development. IMF Quarterly Journal, vol. 55, № 4 

December 2018, pp. 16—19. 

BEGG, Iain and MUSHÖVEL, Fabian and NIBLETT, Robin (2015) The Welfare State in 

Europe: Visions for Reform. Vision Europe Summit. Bertelsmann Studies, available at: 

http://aei.pitt.edu/74138/1/VisionEuropeSummit_The_Welfare_State_In_Europe.pdf 

(Accessed 10 February 2020). 

BEVERIDGE, W. (1942), Social Insurance and Allied Services. London, HMSO. 

BOLSHAKOVA, Yu. M. (2014), “The main tendencies in the provision of public services in 

the social sphere at the conditions of the crisis of the welfare state”, Power, vol. 22, № 6, pp. 

170-175. 

CHANG, Ha-Joon (2018), “23 prykhovanykh fakty pro kapitalizm [23 Things They Don't 

Tell You About Capitalism]”, Nash Format, Kyiv, Ukraine. 

CHULITSKAYA, T. (2005), "Dismantling the welfare state", Palitychnaya sfera, vol.4, pp. 

61—67. 

DETTER, D., FOLSTER, S. (2018), “The Public Wealth of Nations: How Management of 

Public Assets Can Boost or Bust Economic Growth”, Staryi Lev Publishing House, Lviv.  

FOMIN, S.S. (2016), "Types of socio-economic models and their impact on modernization 

processes", Krayiny postradyans'koho prostoru: vyklyky modernizatsiyi: zbibrka naukovykh 

prats' [Post-Soviet countries: challenges of modernization: collection of scientific papers], 

Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 

pp. 32—46. 

KOCH, M. (2018), “Sustainable Welfare, degrowth and eco-social policies in Europe”, In B. 

Vanhercke, D. Ghailani, & S. Sabato (Eds.), Social Policy in the European Union: State of 

Play 2018 (pp. 35). ETUI (European Trade Union Institute), Bruxelles, available at:  

https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-

play-

2018?fbclid=IwAR3VDXDRLqJ90iq_BTWIOlU3Y4snw9_0JG_yWWYibeglgaS7eOByiPk-

ubQ (Accessed 20 December 2020). 

KOZYUK, V.V., DLUGOPOLSKY, O.V., GAIDA, U.I. and others (2019) “Ecological 

Dimension of the Welfare State. Monograph”, edited by V.V Kozyuk, Western Ukrainian 

National University, Lira-K Publishing House, Kyiv. 

REINERT, E.S. (2018), “How Rich Countries Got Rich ... and Why Poor Countries Stay 

Poor”, Tempora, Kyiv, Ukraine. 

ROMANCHENKO, V. (2020), “Comparative analysis of modern socio-economic models of 

the state”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 186–199. DOI: 10.32702/2306-

6814.2020.19-20.186 

RUSAKOV, V.M. and SARANCHIN, Yu. K. (2012), "Social state: crisis or decline?", 

Sovremennyye issledovaniya sotsial'nykh problem, vol. 11(19), available at: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-gosudarstvo-krizis-ili-zakat/viewer (Accessed 26 

September 2020). 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 296 

SIDORINA, T. Yu. (2010), "Partnership between the state and institutions of citizens' self-

organization in the implementation of social policy (theoretical aspect)", Terra Economicus, 

vol. 8 (1), pp. 117—129.  

SIDORINA, T. Yu. (2012), "Operation "Welfare State": Has the Welfare State Solved the 

Problem of an Ideal State?", Terra Economicus, vol. 10 (3), pp.84—99.  

STIGLITZ, J. E. (2017), "The Welfare State in the Twenty-First Century", Working Papers of 

Roosevelt Institute, available at: https://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/RI-

Welfare-State-21st-Century-201706.pdf (Accessed 26 September 2020). 

STIGLITZ, J., J. FITOUSSI and M. DURAND (2018), “Beyond GDP: Measuring What 

Counts for Economic and Social Performance”, OECD Publishing, Paris, DOI: 

https://doi.org/10.1787/9789264307292-en. 

 

Contact adress 

Mr. Vitaliy Romanchenko, graduate student 

Department of Economic Policy and Governance of the NAPA under the President of Ukraine 

National Academy for Public Administration under the President of Ukraine 

03057, Kyiv, 20, Antona Tsedika str. 

Ukraine 

email: vitaliy.romanchenko@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:vitaliy.romanchenko@gmail.com


Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 297 

VPLYV ČLENSTVA V EURÓPSKEJ ÚNII NA MAKROEKONOMICKÉ 

UKAZOVATELE VYBRANÝCH KRAJÍN
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Katedra ekonomickej teórie, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v 

Bratislave  

 

Abstract  

 

In this paper, we examined the effect of the accession to the European Union using the inverse method 

of synthetic control groups. This method enabled us to compared the performance of the Croatian 

economy with a combination of countries that accessed the European Union on the 1st May 2004. We 

constructed the synthetic Croatia as a synthetic control unit from a donor pool. Te donor pool in this 

paper consisted of ten actual memeber states of the Euroepan Union which accessed the EU in 2004. 

We constructed five models considering five macroeconomic indicators – gross domestic product, 

gross domestic product per capita, export, import and openess of the economy. The results indicate 

that the decision not to access the EU in 2004 could significantly decrease macroeconomic 

performance of Croatia, especially during the post crisis period. 

 

Key words: Croatia, GDP, GDP per capita, export, import 

Úvod  

Jednou z najdiskutovanejších tém medzi európskymi ekonómami je európska 

integrácia a ich vplyv nielen na jednotlivé členské krajiny, ale aj na úniu ako celok.  

Ekonómovia upriamujú svoju pozornosť na následky rozširovania Európskej Únie 

a Eurozóny, a následné výhody a nevýhody takejto integrácie. 

 Aký vplyv má vstup krajiny do EÚ na makroekonomickú výkonnosť? Je vplyv 

európskej integrácie citeľný na životnú úroveň v krajine meranú cez HDP per capita? Ako by 

sa vyvíjala krajina ak by pristúpila do EÚ o pár rokov skorej? Na zodpovedanie týchto otázok 

sme skonštruovali inverzný model syntetickej regresie.  

1 Vplyv európskej integrácie – prípad Chorvátska 

V tomto príspevku sa snažíme odhadnúť vplyv vstupu do EÚ cez inverznú metódu 

syntetických kontrolných skupín na príklade Chorvátska. Táto metóda nám umožňuje 

porovnať vývoj chorvátskej ekonomiky s kombináciou krajín, ktoré vstúpili do EÚ 1. mája 

2004. táto metóda nám umožní vyčísliť ako by sa chorvátska ekonomika vyvíjala ak by 

vstúpila do EÚ v roku 2004. Ide o našu hypotetickú úvahu.  

                                                 

 Príspevok je súčasťou riešenia projektu mladých vedeckých pracovníkov č. I-20-105-00, Ekonomické 

a spoločenské implikácie automatizácie a iných foriem technologického pokroku. 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 298 

Jednou z hlavných príčin prečo Chorvátsko nevstúpilo do EÚ bola jeho vnútorná 

politika. Vojna v Juhoslávii v 90. rokoch minulého storočie priamo zasiahla krajiny 

juhovýchodnej Európy, medzi nimi aj Chorvátsko. Táto zlá povojnová situácia bola podľa 

Jovića zapríčinená autoritatívnou vládou počas posledného desaťročia 20. storočia. (Jović, 

2006) 

1.1 Metodológia 

Vychádzajúc zo štúdii (Abadie a Gardeazabal, 2003), (Abadie a kol., 2010), (Abadie 

a kol., 2015) sme v tomto príspevku použili metódu syntetických kontrolných skupín. 

Vychádzame z predpokladu, že aktuálne makroekonomické veličiny Chorvátska by sa vyvíjali 

inak keby táto krajina vstúpila do Európske Únie v roku 2004 spolu s ostatnými krajinami 

strednej a východnej Európy. Metódou syntetických kontrolných skupín tak teda môžeme 

vytvoriť syntetické Chorvátsko, ktoré vysvetľuje hypotetický vývoj makroekonomických 

veličín ak by Chorvátsko vstúpilo do Európskej únie o 9 rokov skorej. Náklady na toto 

rozhodnutie by sme mohli vyčísliť ako rozdiel medzi skutočným a syntetickým vývojom 

Chorvátska. Syntetické Chorvátsko sme skonštruovali ako vážený priemer tzv. darcovských 

krajín, to je krajín, ktoré vstúpili do európskej únie 1.5.2004. Cez tento prístup sme teda do 

nášho modelu zakomponovali 11 krajín – 10 krajín pristúpených do EU v 2004 a Chorvátsko. 

Vybrali sme päť makroekonomických veličín – hrubý domáci produkt vyjadrený v miliónoch 

eur,  hrubý domáci product per capita vyjadrený v eurách, export vyjadrený v miliónoch eur, 

import vyjadrený v miliónoch eur a otvorenosť ekonomiky vyjadrenú v percentách. 

V modeloch s hrubým domácim produktom, exportom, importom a otvorenosťou ekonomiky 

využívame štvrťročné dáta, to je od prvého kvartálu 1995 po tretí kvartál 2013, to je po doby 

kedy Chorvátsko pristúpilo k Európskej Únie. V týchto modeloch každej krajine prislúcha 75 

pozorovaní. V modeli zaoberajúcim sa hrubým domácim produktom per capita využívame 

ročné dáta, to je dáta od roku 1995 po 2013. Naše obdobie uvažujeme len do roku 2013, 

pretože práve v tomto roku Chorvátsko pristúpilo k EÚ, a od tohto roku nevieme vyčistiť 

vplyv európskej integrácie v našom modeli. Pri každej krajine teda s devätnástimi 

pozorovaniami. Všetky údaje sme si stiahli zo štatistickej databázy Eurostat.  

 Použili sme inverznú metódu syntetických kontrolných skupín. To znamená, že k šoku 

ktorý skúmame nedošlo v Chorvátsku ako v skúmanej krajine, ale vo všetkých krajinách, 

ktoré máme zahrnuté v darcovskej skupine. „Šok“ ktorým si krajiny v darcovskej zložke 

prešli je vstup do Európskej Únie v roku 2004 A Chorvátsko j teda jediná krajina v súbore, 

ktorá šokom v roku 2004 neprešla, preto využívame inverznú metódu. Náš dataset zahŕňal 

nasledovné krajiny – Chorvátsko, Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, 

Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko. Model sme rozdelili do dvoch období – do 

tzv. kontrolného obdobia pred rozšírením Únie v roku a do druhého obdobia po 2004. Náš 

prístup teda predpokladal, že rozdiel v nepristúpení do Únie v roku sa začal materializovať až 

po roku 2004. Syntetické Chorvátsko sme teda vyjadrili ako vážený priemer krajín v skupine 

darcov. Váhy, na základe ktorých sme skonštruovali syntetického Chorvátsko, sa určili 

minimalizáciou vzdialenosti medzi skutočnou makroekonomickou veličinou pred rokom 2004 

a syntetickou makroekonomickou veličinou pred uskutočnením šoku.  



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 299 

Vektor X1 je súbor charakteristík Chorvátska, ako sledovanej krajiny, v období pred  

skúmaným šokom. Obdobie šoku bolo v našich modeloch so štvrťročnými údajmi v druhom 

kvartáli 2004 (2004_Q2) a v modeli s ročnými údajmi v roku 2004.  Vektor X1 obsahuje 

exogénne premenné vysvetľujúce makroekonomické indikátory v Chorvátsku. Matica 

totožných premenných X0 opisuje makroekonomické indikátory v kontrolnej skupine. 

Kontrolná skupina obsahuje desať krajín, na základe ktorých vývoja vieme skonštruovať 

syntetický vývoj Chorvátska. Táto metóda hľadá vektor váh W na množine darcovských 

krajín. Tento vektor váh W minimalizuje rozdiel medzi modelovým odhadom a reálnym 

vývojom makroekonomických veličín sledovanej krajiny Chorvátska v období pred šokom a 

je daný výrazom  

 

                      
 

Za podmienky, že prípustný interval pre váhy darcovských krajín, leží v intervale (0,1) a suma 

váh v tomto vektore W sa rovná 1. Matica V zachytáva relatívnu dôležitosť exogénnych 

premenných tak, aby simultánne s vektorom W minimalizovali chybu odhadu medzi 

syntetickým a reálnym vývojom v období pred šokom. Odhad v období po šoku dostávame 

spojením optimálneho vektoru váh W s maticou, ktorá obsahuj hodnoty premenných 

darcovskej skupiny v období po šoku. 

Porovnaním aktuálneho (reálneho) vývoja v Chorvátsku a kontraktuálnym odhadom 

založeným na metóde syntetických kontrolných skupín dostávame výsledný efekt vstupu do 

Európskej Únie. Na všetky tieto výpočty sme využili softvér STATA. 

 

1.1.1 HDP Chorvátska 

Syntetický hrubý domáci produkt Chorvátska je skonštruovaný ako vážený priemer 

darcovských krajín. Najväčšiu váhu pri tejto makroekonomickej veličine tvorí Litva, ktorá 

tvorí až 60 percent zo syntetického Chorvátska. Ďalej sa na syntetickom HDP podieľala Malta 

s viac ako 23 percentami, a v menšej miere aj Česká republika a Poľsko. 

 

Tabuľka č. 1: Váhy krajín v kontrolnej skupine pri syntetickom HDP Chorvátska 

Krajina Váha 

Česká republika 0.134 

Litva 0.609 

Malta 0.231 

Poľsko 0.026 

Zdroj: Vlastné spracovanie  
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Graf č. 1: HDP Chorvátska v miliónoch EUR. Vývoj aktuálneho a syntetického 

HDP Chorvátska od roku 1995 po rok 2013 so šokom v 2004_Q2 

 
           Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z Eurostatu 

 

Výsledky naznačujú, že nepristúpenie Chorvátska k Európskej Únii už v roku 2004 malo 

negatívny vplyv na viaceré makroekonomické ukazovatele. Ako je vidieť na Grafe č.1, 

skutočný hrubý domáci produkt Chorvátska je nižší ako syntetický hrubý domáci produkt a to 

najmä po roku 2004. Taktiež, tento rozdiel medzi skutočným a syntetickým HDP sa v čase 

zvyšuje. Ako je možné vyčítať z grafickej analýzy, tento rozdiel sa zvýšil najviac 

v pokrízovom období. Vychádzajúc z nášho modelu skutočný HDP Chorvátska v období 

rozšírenia Európskej únie o 10 krajín strednej a východnej Európy v druhom kvartáli 2004 bol 

10 423.3 milióna eur. Skutočný HDP Chorvátska v čase vstupu Chorvátska do Európskej 

Únie v tretom kvartáli 2013 bol 10 896.9 milióna eur. Syntetický HDP Chorvátska v treťom 

kvartáli 2013 bol 13 775.9 milióna eur. Na základe nášho modelu môžeme v rámci našich 

zjednodušených predpokladov tvrdiť, že ak by Chorvátsko vstúpilo do Európskej Únie skôr 

o 9 rokov, je ho HDP by bolo v roku 2013 vyššie takmer o 2 878.9 milióna eur. 

1.1.2. HDP per capita Chorvátska 

Syntetický hrubý domáci produkt per capita v Chorvátsku, ako vážený priemer krajín 

z kontrolnej skupín, tvorený piatimi krajinami – českou republikou, Estónskom, Litvou, 

Poľskom a Slovenskom. Najväčšiu váhu v prípade tejto veličiny malo Estónsko – takmer 38 

percent. Krajina s druhou najvyššou váhou bola Česká republika s viac ako 23 percentami. 

Nasleduje Slovensko s váhou 0.161, Poľsko s váhou 0.138 a v najmenšej miere Litva – len 

0.087. 
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Tabuľka č. 2: Váhy krajín v kontrolnej skupine pri syntetickom HDP per capita 

Chorvátska 

Krajina Váha 

Česká republika 0.235 

Estónsko 0.379 

Litva 0.087 

Poľsko 0.138 

Slovensko 0.161 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

Graf č. 2: HDP per capita Chorvátska v miliónoch EUR. Vývoj aktuálneho 

a syntetického HDP per capita Chorvátska od roku 1995 po 2013 so šokom v 2004 

 
           Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z Eurostatu 

 

Ako je vidieť na Grafe č.2, skutočný hrubý domáci produkt per capita Chorvátska je nižší 

ako syntetický hrubý domáci produkt per capita a to najmä po roku 2004. Taktiež, tento 

rozdiel medzi skutočným a syntetickým HDP per capita sa v čase zvyšuje. Ako je možné 

vyčítať z grafickej analýzy, tento rozdiel sa zvýšil najviac v pokrízovom období, po roku 

2010. Vychádzajúc z nášho modelu skutočný HDP per capita Chorvátska v období rozšírenia 

Európskej únie o 10 krajín strednej a východnej Európy v roku 2004 bol 9780 eur per capita. 

Skutočný HDP per capita Chorvátska v čase vstupu Chorvátska do Európskej Únie v roku 

2013 bol 10 300 eur per capita. Syntetický HDP per capita Chorvátska v roku 2013 bol 

12 827.12 eur per capita. Na základe nášho modelu môžeme v rámci našich zjednodušených 

predpokladov tvrdiť, že ak by Chorvátsko vstúpilo do Európskej Únie skôr o 9 rokov, je ho 

HDP per capita by bolo v roku 2013 vyššie takmer o 2 527.12 eur per capita. 
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1.1.3. Export Chorvátska 

Export syntetického Chorvátska bol tvorený štyrmi krajinami zo skupiny 

darcovských krajín a to Cyprom, Českou republikou, Litvou a Slovinskom. Približne 40 

percentnými podielmi sa na syntetickom exporte Chorvátska podieľali Cyprus a Slovinsko. 

V menšej miere bol tento syntetický export tvorený Litvou 0.123 a Českou republikou 

0.061. 

 

Tabuľka č. 3: Váhy krajín v kontrolnej skupine pri syntetickom exporte Chorvátska 

Krajina Váha 

Cyprus 0.407 

Česká republika 0.061 

Litva 0.123 

Slovinsko 0.409 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

Graf č. 3: Export Chorvátska v miliónoch EUR. Vývoj aktuálneho a syntetického 

exportu Chorvátska od roku 1995 po rok 2013 so šokom v 2004_Q2 

 
           Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z Eurostatu 

 

Model exportu naznačuje, že prípadné pristúpenie k Európskej Únii o pár rokov skôr by 

malo signifikantný dopad aj na túto oblasť. Ako je vidieť na Grafe č.3, po roku 2004 sa 

rozdiel medzi skutočnými a syntetickými hodnotami zvyšuje, najmä však v pokrízovom 

období. V druhom kvartáli 2004 boli hodnoty chorvátskeho export 3963.1 milióna eur. 

V treťom kvartáli 2013 skutočný export predstavoval hodnotu 4450.5 milióna eur, zatiaľ čo 

syntetický export bol podstatne vyšší, na úrovni 6508.3 milióna eur. Vychádzajúc z nášho 

modelu môžeme tvrdiť, že prípadným vstupom Chorvátska do Európskej Únie by bol export 

Chorvátska o približne 2057.9 miliónov eur vyšší. 
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1.1.4. Import Chorvátska 

Import syntetického Chorvátska sme vyrátali ako vážený priemer troch darcovskýh krajín. 

V najväčšej miere bol syntetický import tvorený Litvou s viac ako 57 percentami. Druhú 

najvyššiu váhu má v tomto prípade Cyprus 0.28 a Česká republika 0.149. 

 

Tabuľka č. 4: Váhy krajín v kontrolnej skupine pri syntetickom importe Chorvátska 

Krajina Váha 

Cyprus 0.28 

Česká republika 0.149 

Litva 0.571 

Zdroj: Vlastné spracovanie  
 

Graf č. 4: Import Chorvátska v miliónoch EUR. Vývoj aktuálneho a syntetického 

importu Chorvátska od roku 1995 po 2013 so šokom v 2004_Q2 

 
           Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z Eurostatu 

 

K podobnému záveru ako pri chorvátskom exporte môžeme prísť aj v importe. Aj 

v tomto prípade výsledky modelu naznačujú, že import by bol vyšší skorším pristúpením do 

Európskej Únie. Import Chorvátska v čase vstupu do EU v roku 2013 bol v hodnote 4609.6 

miliónov eur, zatiaľ čo syntetický indikátor značí úroveň importu až na 8286.9 miliónoch eur. 

Ako je možné vidieť na Grafe č.4, k výraznému rozdielu dochádza najmä v pokrízovom 

období. Rozdiel teda medzi skutočným a syntetickým importom je na úrovni 3677.4 milióna 

eur. 
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1.1.5. Otvorenosť ekonomiky Chorvátska 

Otvorenosť syntetického Chorvátska sme skonštruovali ako vážený priemer krajín 

z kontrolnej skupiny. Najväčšia váha bola v prípade otvorenosti ekonomiky pripísaná Poľsku 

– viac ako 53 percent. Ďalej sa v menej miere na syntetickej otvorenosti podieľali – Česká 

republika s váhou 0.217, Lotyšsko s váhou 0.159 a Cyprus s najmenšou váhou 0.087.  

 

Tabuľka č. 5: Váhy krajín v kontrolnej skupine pri syntetickej otvorenosti 

Chorvátska 

Krajina Váha 

Cyprus 0.087 

Česká republika 0.217 

Lotyšsko 0.159 

Poľsko 0.537 

Zdroj: Vlastné spracovanie  
 

Graf č. 5: Otvorenosť Chorvátska v miliónoch EUR. Vývoj aktuálnej a syntetickej 

otvorenosti Chorvátska od 1995 po 2013 so šokom v 2004_Q2 

 
           Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dát z Eurostatu 

 

Aj v tomto prípade výsledky modelu naznačujú, že otvorenosť ekonomiky by bola vyššia 

skorším pristúpením do Európskej Únie. Otvorenosť Chorvátska v čase vstupu do EU v roku 

2013 bol v hodnote 83.14 percent, zatiaľ čo syntetický indikátor značí úroveň otvorenosti až 

na 109.71 percentách. Ako je možné vidieť na Grafe č.5, k výraznému rozdielu dochádza 

najmä v pokrízovom období. Rozdiel teda medzi skutočnou a syntetickou otvorenosťou je na 

úrovni približne 26.56 percentuálneho bodu. 
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Záver 

Tento príspevok prichádza s viacerými predbežnými výsledkami. Výsledky našej 

analýzy naznačujú, že rozhodnutie Chorvátska nevstúpiť do Európskej únie malo značný 

dopad na vývoj viacerých makroekonomických ukazovateľov. Môžeme pozorovať rozširujúci 

sa rozdiel medzi aktuálnym (skutočným) vývojom a syntetickým vývojom vo všetkých 

vybraných ukazovateľoch.  

 Avšak, na lepšie pochopenie vplyvu európskej integrácie na makroekonomický vývoj 

krajín je potrebný podrobnejší výskum. taktiež, je potrebné vykonať placebo testy, ktoré 

v prípade metódy syntetických kontrolných skupín nahrádzajú štatistické testy. Bolo by 

taktiež vhodné rozšíriť dataset o iné makroekonomické ukazovatele, poprípade spraviť 

podobnú analýzu aj na iných krajinách. Bolo by vhodné rozšíriť našu analýzu aj o iné 

kvantitatívne metódy aby sme lepšie porozumeli rozširovaniu Európskej únie (poprípade 

Eurozóny) a vyvodiť hospodárskopolitické usmernenia nielen pre Chorvátsko ale aj iné 

krajiny.  
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Abstract  

 

Climate change, its impacts on various areas of human activities, and the preparation of mitigation 

and adaptation measures are becoming an important subject of global policy, and thus of policy in the 

Czech Republic. Information about the risks associated with it reaches us, more or less regularly, 

through various media. Unfortunately, they are often distorted or even untrue. The aim of this article 

is to analyze the impacts and possible scenarios of climate change on regions in the Czech Republic in 

the future and based on their mutual comparison to determine the prediction of the development of 

these regions in areas that will be key to their development. The secondary goal of the article is to 

outline the regional impacts of climate change in other regions of Europe. For this reason, the work is 

based on searching, compiling, and analyzing data. The result of the article is a subsequent evaluation 

of the impacts of climate change in the regions of the Czech Republic for the researched period of 

2010 and possible scenarios of these impacts in 2030 in the Czech Republic and in Europe. 

 

Key words: Climate change, region, changes in the environment, urban development, scenarios of 

future 

1. Úvod - teoretické východiska práce 

Klimatická změna, její dopady na různé oblasti lidských činností a příprava 

zmírňujících a adaptačních opatření se stávají důležitým předmětem celosvětové politiky, a 

tedy i politiky v České republice (Novický, Vyskoč, Vizina, Kašpárek, Picek 2008). 

Problematiku klimatických změn považuji za velice aktuální (ovlivňuje a v budoucnosti 

ovlivní život každého z nás), což je důvod, proč jsem si její zpracování zvolil v rámci svého 

příspěvku. Informace o rizicích s ním spojená se k nám dostávají, víceméně pravidelně, 

prostřednictvím nejrůznějších sdělovacích prostředků. Bohužel jsou často zkreslené nebo 

dokonce nepravdivé.  

Klima je přirozeně dynamický systém. Z toho vyplývá, že globální teplota Země se 

odedávna periodicky zvyšovala a snižovala, a to i v dobách, kdy ještě lidé nežili. Hlavním 

cyklem je střídání ledových a meziledových dob. V současnosti se nacházíme v tzv. 

interglaciálu, tedy teplejší době meziledové. Za několik desítek tisíc let pak nevyhnutelně 

přijde další doba ledová, která bude mít za následek výrazný pokles teplot. Současný problém, 

kterým se zabývají i nejvyšší světoví představitelé, tkví zejména v extrémním nárůstu globální 

teploty, jenž, podle mnohých tvrzení, nemá v historii lidstva obdoby (Barros 2006). Například 
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v České republice se průměrná roční teplota zvýšila od roku 1961 o 2 °C. Nárůst teploty v ČR 

je přibližně dvojnásobný než nárůst světové průměrné teplotní anomálie. Obecně platí, že 

pevnina se otepluje rychleji než oceán a severní polokoule se otepluje rychleji než jižní. 

Světová průměrná teplotní anomálie však průměruje pevninu, oceán, severní i jižní polokouli 

a tedy světový trend oteplování je přibližně poloviční než oteplení v pevninských částech 

severní polokoule. (Fakta o klimatu 2020). Samotné globální oteplování je změřeno zcela 

spolehlivě (měřením pozemských stanic i družicově), byť probíhá nerovnoměrně: severní 

polokoule se otepluje více než jižní, nejvíc pak Arktida. Obecně teploty rostou více na horách 

než v nížinách. (Stejskal 2012) 

V současnosti je frekventovaným tématem zejména v souvislosti s tzv. globálním 

oteplováním. V zemské atmosféře dochází ke zvyšování koncentrace plynů, vyvolávajících 

skleníkový efekt. Koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší, která na počátku průmyslové 

revoluce kolem roku 1700 činila 280 ppm (Houghton 1998), se v současnosti zvýšila na  390 

ppm. Naprostá většina odborníků se shoduje na tom, že antropicky podmíněné zvyšování 

obsahu plynů vyvolávajících skleníkový efekt způsobuje globální klimatické změny (Flannery 

2007). Poznatky o průběhu antropogenních změn klimatu vedly k  závěru, že předpokládané 

zdvojnásobení koncentrace skleníkových plynů v  atmosféře v období 2030–2040 způsobí 

globální oteplení o 1,9 °C a že v období 1990–2100 lze očekávat celkové oteplení o 3,5 °C 

(Bengtsson 2013). Vývoj emisí skleníkových plynů (v tunách CO2 ekvivalentu) v ČR 

v jednotlivých sektorech lidské činnosti během let 1990 – 2018 a jejich relativní změny 

zobrazuje graf číslo 1. Od roku 1990, kdy dosahovaly 200 mil. tun CO2eq, klesly celkové 

emise ČR o více než třetinu na 129 mil. tun CO2eq v roce 2018, a to především díky 

opouštění těžkého průmyslu v 90. letech, kdy emise klesaly nejvíce. Od roku 2000 spíše 

stagnují (Fakta o klimatu, z. ú. 2020).  

 

Graf č. 1: Vývoj emisí v ČR v letech 1990–2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Fakta o klimatu, z. ú. 2020 

 

V sektoru energetiky klesl objem emisí oproti roku 1990 o 10% na 51 milionů tun 

CO2eq ročně. Emise z energetiky dlouhodobě spíše stagnují, a to i přesto, že v roce 2002 byla 

spuštěná jaderná elektrárna Temelín. Emise v energetice pochází především ze spalování 

hnědého uhlí v elektrárnách, tudíž je možné je snižovat energetickými úsporami a rozvojem 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 308 

obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů energie. V sektoru dopravy vzrostly emise oproti 

roku 1990 o 69% na 20 mil. tun CO2eq ročně. V detailním grafu napravo je po roce 2007 

patrný dočasný pokles emisí v důsledku globální finanční krize a následné ekonomické 

recese. Od roku 2014 je možné opětovně sledovat nárůst emisí. Snížit emise z dopravy je 

možné přechodem na alternativní druhy pohonu (např. na biometan, CNG, vodík nebo na 

elektřinu při souběžné transformaci energetiky), zvýšením podílu hromadné (vlakové 

a autobusové) dopravy a snížením počtu vozidel na silnicích. Objem silniční dopravy lze 

snížit zvýšením obsazeností vozidel (spolujízdou) či obecně snížením nutnosti dopravy (např. 

prací na dálku). Na třetím místě v počtu produkce emisí v ČR jsou průmyslové procesy. Jedná 

se o procesy, kdy dochází k uvolňování skleníkových plynů do atmosféry jinak než 

spalováním fosilních paliv – při výrobě chemikálií, cementu, železa a oceli apod. Z grafu 

vychází skutečnost, že tento sektor spíše stagnuje. Například emise z výroby skla, cementu, 

vápna nebo amoniaku se pohybují na podobných úrovních jako na začátku devadesátých let. 

Dlouhodobě rostou pouze emise z užívání chladicích látek. Dále se na produkci emisí v ČR 

podílejí také domácnosti, instituce a zemědělství a to v hodnotě 13 mil. tun CO2eq ročně. 

Jedná se především o emise z topení a ohřevu vody (pokud energie není dodávána z teplárny), 

vaření apod. Také sem patří spalování pohonných hmot v zemědělství a lesnictví. Většina 

poklesu o jednu polovinu, se uskutečnila během devadesátých let díky plynofikaci a zvyšující 

se energetické efektivitě budov. O téměř 80% klesly emise v ČR v oblasti spalování 

v průmyslu a v stavebnictví. Naopak o více než 80% se zvýšily emise z odpadového 

hospodářství a od 90. let setrvale rostou. Produkují se především skládky odpadu, ze kterých 

do atmosféry uniká metan. V sektoru zemědělství klesly emise od roku 1990 o 45% na 8,61 

tun CO2eq ročně. Tyto emise pocházejí především z chovu hospodářských zvířat a 

z obdělávání půdy a s tím spojenými emisemi N2O. K omezení emisí metanu ze zemědělství 

by vedlo snížení počtu chovaného dobytka (a s tím související snížení spotřeby hovězího 

masa a mléčných výrobků), změna nakládání se statkovými hnojivy (například jejich 

stabilizací v bioplynových stanicích) a méně intenzivní hnojení průmyslovými hnojivy. 

Omezení chovu dobytka však může mít i negativní dopad na kvalitu půdy apod. 

Právě snížení stavu chovaného dobytka se odráží v poklesu emisí, o téměř polovinu, v první 

polovině devadesátých let. Pod oblastí jiné máme na mysli emise z úniků plynů v důsledku 

těžby nebo jiných průmyslových aktivit. Díky útlumu těžby černého uhlí dochází k stagnaci.  

Co se týká potenciálu možných způsobů snížení emisí v ČR, tak existují dva základní 

způsoby. První způsob je změna spotřebitelského chování obyvatel ČR a druhým způsobem 

jsou systémové změny přijaté státem. Tato skutečnost je zobrazena na obrázku č. 1. Nejvyšší 

potenciál má podle tohoto obrázku změna energetického mixu, skrze odstavování 

hnědouhelných elektráren a nahrazování zdroji energie s nižší emisní intenzitou. 

 

 

 

 

 

 

 



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 309 

Obr. 1: Potenciál vybraných způsobů snížení emisí v ČR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Fakta o klimatu, z. ú. 2020 

V roce 2015 byla v České republice přijatá Národní adaptační strategie ČR (2015), 

která vychází z Adaptační strategie Evropské unie (2013) a je součástí Politiky ochrany 

klimatu v ČR (2017–2030). Implementačním dokumentem Národní adaptační strategie ČR 

je Národním akční plán adaptace na změnu klimatu (NAP AZK  2017). Strategie přizpůsobení 

se změně klimatu v podmínkách ČR je dokument definující adaptační strategii České 

republiky (ASČR), závazný pro zastupitele územně samosprávných celků (kraje, města, obce, 

…). Dokument obsahuje analýzu dopadů, adaptačních opatření, souvisejících legislativních 

a ekonomických aspektů pro oblasti, ve kterých se očekávají zásadní dopady změny klimatu 

například v zemědělství nebo v lesním hospodářství. Kromě jednotlivých resortů vlády se na 

vypracování a revizi dokumentu podíleli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), 

Univerzita Karlova a Akademie věd ČR. 

Počínaje rokem 2019 bude ve čtyřletých cyklech probíhat vyhodnocení zavedených 

opatření. Vývoj indikátorů, na jejichž základě bude vyhodnocení provedeno, je možno 

sledovat v Informačním Systému Statistiky a Reportingu (ISSaR) agentury CENIA (MZP ČR 

2020). Tyto indikátory jsou zkoumány v několika oblastech, které jsou klíčové pro zkoumání 

možných dopadů klimatických změn na životní prostředí jednak v ČR, ale indikátorová sada 

je přizpůsobená i na zkoumání stavu životního prostředí v krajích v ČR. V této oblasti je 

následně členěna do 9 oblastí (ovzduší, voda, zemědělství, příroda, krajina, lesy, doprava, 

odpady, průmysl) (ISSaR, CENIA 2020). Přehled opatření pro adaptaci na změnu klimatu 

v ČR pro jednotlivé oblasti lidské aktivity je součástí přílohy A této práce.  

 

Budoucí vývoj klimatických změn v Evropě  

Abychom mohli posoudit závažnost dopadů klimatických změn, musíme umět 

předvídat, jakým způsobem se bude podnebí v budoucnu vyvíjet. Odhad budoucího vývoje 

klimatu je obecně nazýván klimatickým scénářem a jedná se o popis klimatu při zahrnutí 

předpokládaných důsledků antropogenních vlivů. K odhadům vývoje klimatu v budoucnosti, 

ale i k rekonstrukci vývoje minulého jsou nejčastěji využívány klimatické modely. Klimatické 

modely by měly prostřednictvím řešení pohybových a termodynamických rovnic metodami 

numerické matematiky dostatečně přesně popsat základní fyzikální a chemické procesy 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170116_NAP/%24FILE/NAP_material.pdf
https://issar.cenia.cz/
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probíhající v klimatickém systému (Svoboda, Kalecký 2012). Nejedná se o jednoznačné 

předpovědi budoucnosti, ale spíše způsob uspořádání mnoha tvrzení o budoucnosti, která se 

za určitých podmínek může stát reálnou.  

V jednotlivých regionech Evropy existují výrazné klimatické rozdíly, což je 

zapříčiněno polohou celého kontinentu. Již z vývoje evropského podnebí v minulém století 

vidíme, že klimatické změny mají na různé evropské regiony odlišný dopad. Zatímco v 

severní Evropě bylo zaznamenáno zvýšení srážek o 10 – 40 %, v oblasti Středozemí se úhrny 

srážek naopak snížily – některé oblasti mají až o pětinu méně dešťů. Teplota rostla nejrychleji 

na Pyrenejském poloostrově, ve střední a severovýchodní Evropě a v horských oblastech 

(Pretel 2009). Důležitá je také skutečnost, že v zimě teploty stoupaly výrazněji více než v létě. 

To má za následek nynější mírnější zimy a menší rozdíly mezi ročními obdobími než tomu 

bylo v minulosti. Průměrné počty letních dnů se během posledního století zdvojnásobily, 

počty tropických dnů dokonce ztrojnásobily. Naopak méně časté jsou extrémně nízké teploty 

(EEA 2005). 

Celkové oteplování kontinentu také zapříčiňuje výrazné tání ledovců. Od roku 1850 

ztratily Alpské ledovce asi dvě třetiny svého objemu, přičemž v posledních 30 letech se trend 

tání stále zrychluje. Sněhová pokrývka Evropy se v posledních 40 letech zmenšovala v 

průměru o 1,3 % ročně (EEA 2008).  Je zajímavé, že tato skutečnost dokonce dokázala změnit 

hranici mezi Itálií a Švýcarskem. Dohoda mezi těmito státy z roku 1941 totiž určovala, že 

hraniční linii u Matterhornu tvoří vrcholy ledovců. Jelikož však od té doby alpský ledovec 

výrazně ustoupil, muselo být stanoveno nové kritérium (ČT24 2009).  

Mezi změnou klimatu nejohroženější evropské oblasti bude patřit jižní Evropa (z 

důvodu kombinovaného vlivu zvýšení teplot a nižších srážek v oblastech, které se již nyní 

potýkají s nedostatkem vody), Skandinávie (kde se naopak očekává výrazný nárůst srážek), 

pobřežní zóny (kvůli stoupající hladině moře a zvýšenému riziku bouří) a hustě osídlené 

záplavové oblasti (z důvodu zvýšeného rizika intenzivních srážek a přívalů vody). Zranitelné 

jsou také horské oblasti, zejména Alpy (kde rychle rostoucí teploty vedou k rozsáhlému tání 

sněhu a ledu, které mění toky řek) a oblast Arktidy (kde budou změny teploty nejvýraznější) 

(Komise evropských společenství 2007). Možné dopady klimatických změn, které mohou 

nastat v 21. století v Evropě nastiňuje také pan doktor Libor Stejskal. Zobrazení těchto 

dopadů tvoří součást příloh této práce. Podle Šilhánkové, Pondělíčka (2014) se dopady 

klimatických změn v ČR mohou projevit povodňovými stavy častěji během roku, často v 

letním a jarním období. Rozkolísání průtoků na menších vodních tocích a v menších povodích 

vlivem nadměrných lokálních srážek nebo přísušků. Větší pravděpodobnost zvýšeného 

proudění vzdušných mas doprovázené v přízemní oblasti vznikem větrných smrští, tornád, či 

hladových větrů a následných kalamit v lesích a na infrastruktuře. Nové zimní extrémy – 

holomrazy, ledovky, lokální sněhové kalamity, bořivé zimní větry, apod. i na místech kde 

doposud k nim nedocházelo, tedy i mimo vyšší polohy. 

2. Cíl práce a metodika 

Východiskem úvah o  vlivu globálních klimatických změn na území ČR je regionální 

scénář dopadů klimatické změny na území ČR. Při jeho tvorbě se vychází z globálních a 

regionálních scénářů a modelů. Cílem práce je analyzovat dopady a možné scénáře 
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klimatických změn na regiony v České republice v budoucnosti a na základě jejich vzájemné 

vztahové komparace určit predikci vývoje těchto regionů v oblastech, které budou klíčové pro 

jejich rozvoj. Sekundárním cílem práce je nastínění regionálních dopadů klimatických změn 

také v ostatních regionech Evropy. Z toho důvodu je práce založena na vyhledávání, 

kompilaci a analýze dat. Ke zpracování jednotlivých částí jsou použity především odborné 

články, reporty mezinárodních organizací či institucí zabývající se problematikou 

klimatických změn a jejími dopady, dále specializované výroční zprávy či reporty národních i 

mezinárodních agentur vyhodnocující emisní trendy, dopady klimatických změn a další 

související témata. Ke zjištění možných scénářů dopadů klimatických změn v regionech ČR 

jsou použité globální a regionální klimatické modely, konkrétně je vybráno 5 modelů, které 

reprezentují celou šíři klimatického spektra: IPSL, HadGEM, CNRM, BNU, MRI. Pro 

vztahovou komparaci dopadů klimatických změn v regionech ČR jsou aplikované vybrané 

mapové vrstvy v oblastech zemědělství, vodní režim, extrémy a klima, krajina, lesnictví za 

roky 2010 a 2030.  Z každé oblasti byli selektivně vybrané max. 2 ukazatele, z důvodu 

rozsahu práce. Výsledkem práce je zhodnocení dopadů klimatických změn v regionech ČR za 

zkoumané časové období roku 2010 a možných scénářů těchto dopadů v roku 2030 v ČR a 

v Evropě.  

3. Vztahová komparace regionálních dopadů klimatických změn v České republice 

Ve městech všeobecně očekáváme jako projevy změny klimatu především nárůst 

počtu dní s extrémními teplotami a extrémní srážky a jejich důsledky - horké vlny, 

nedostatečné zasakování a bleskové povodně. V posledních letech byl zaznamenán výrazný 

nárůst počtu tropických dní (tzn. dní, kdy maximální teplota dosáhne 30 °C a více) a počtu 

tropických nocí (tzn. nocí, kdy minimální teplota neklesne pod 20 °C) a tento trend je 

předpovídán i do budoucna. S nárůstem počtu tropických dní a nocí budou souviset i vyšší 

dopady na zranitelnou populaci, kvalitu života a stav ekosystémů. Vlny horka (období 

minimálně tří dní po sobě, kdy je maximální teplota nad 30°C) mají negativní vliv na lidské 

zdraví (zejména u zranitelných skupin obyvatel se sníženou schopností termoregulace, např. 

senioři, nemocní a velmi malé děti), ekonomiku a mohou podporovat vznik a šíření požárů. 

(klimatickázmena.cz 2020) 

Vzhledem k projekcím změny klimatu se ve střední Evropě očekává zvýšená četnost 

výskytu extrémních srážek a tudíž pravděpodobně i bleskových povodní. Přívalové srážky a 

nedostatečné zasakování srážkové vody jsou hlavní příčinou bleskových povodní. Ve městech 

jsou hojně zastoupeny povrchy s nízkou propustností, které podporují velmi rychlý odtok 

dešťové vody z území.  U přívalových dešťů je množství odváděné vody v městském 

prostředí omezeno kapacitou stokového systému. Voda, která není odvedena kanalizací, pak 

odtéká po povrchu a může způsobit lokální povodně. Ty mohou způsobit škody na majetku i 

životním prostředí. Silné deště mohou tedy vést k záplavám a erozi způsobené vodou, která se 

nezasakuje a odtéká po povrchu; přetížení kanalizační sítě, ČOV a vodních ploch; poškození 

budov a infrastruktury (klimatickázmena.cz 2020). Je zajímavé se podívat také na orientační 

výzkum veřejného mínění realizovaný paní doktorkou Šilhánkovou (2013), který poukazuje 

na názory a postoje obyvatelů měst na klimatické změny a jejich dopady. Z výsledků 

vyplynuli skutečnosti, jako např. Pouze něco přes 50 % občanů si myslí, že jejich městu hrozí 
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některé z projevů klimatické změny. Jinými slovy, takřka polovina obyvatel měst se cítí 

bezpečně, což je alarmující a dokládá to jednoznačnou nepřipravenost občanů v civilním 

sektoru přijmout hrozby klimatické změny za reálné. Nejvíce si obyvatelé myslí, že v jejich 

městě hrozí povodně a to až 35% z celkových 50%, kteří si myslí, že jejich městu nějaké 

klimatické problémy vůbec hrozí, následuje sucho a nedostatek pitné vody. Prvním 

ukazatelem, který budeme zkoumat je střední riziko lesních požárů v rámci oblasti lesnictví. 

Střední riziko značí střední emise tzv. přechodný scénář budoucího vývoje, kdy emise 

nebudou striktně omezeny, ale zároveň bude regulován jejich růst. Lze předpokládat, že tento 

scénář bude v budoucnosti nejreálnější v podmínkách EU. Mapa na obr. 2 zobrazuje riziko 

výskytu lesních požárů zobrazené pomocí počtu dní s výskytem kategorie 3, tzn. střední 

riziko. Levá mapa na obr. 2 zobrazuje hodnoty za rok 2010. Pravá mapa na obr. 2 zobrazuje 

přepokládané hodnoty pro rok 2030.  

Obr. 2: Střední riziko výskytu lesních požárů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.klimatickazmena.cz/cs/?l=66&m=264&f=2&e=b 

Očekávané vyšší teploty, nárůst vln veder a zvýšená intenzita sucha jsou v přímé 

úměře s počtem požárů. Základní adaptační opatření je důsledný časoprostorový monitoring a 

informační služba o rizicích jejich výskytu. Následně jsou to preventivní opatření od zákazu 

kouření, táboření mimo vyhrazená místa a rozdělávání ohňů až po omezení vstupu do 

ohrožených lesů. V kritických obdobích je nutná zvýšená aktivita hasičských služeb, a 

znovuzavedení její letecké hlídkové služby. Otázkou zůstává ekonomicky náročné, ale 

efektivní zavádění systémů jako např. Fire Watch sledující pomocí kamer, počítačů a varovací 

techniky, výskyt kouře v monitorované lokalitě. Nejvíce zasaženými regiony z hlediska počtu 

dní s rizikem výskytu lesních požárů je a v predikci vývoje v roce 2030 bude Ústecký kraj, 

Pardubický kraj a Moravskoslezký kraj s počtem více než 250 dnů. Rizikové jsou také oblasti 

v regionech Jihomoravského kraje, Středočeského kraje a hlavního města Prahy.   

Druhým ukazatelem, který budeme zkoumat je výskyt lýkožrouta smrkového oblasti 

lesnictví. Tuto skutečnost zobrazuje mapa na obrázku č. 3. za roky 1981-2010. Možný 

budoucí scénář pro rok 2030 je bohužel pro tento ukazatel nedostupný.  Lýkožrout smrkový 

(Ips typographus) představuje nejvýznamnějšího škůdce v lesích mírného a boreálního pásma, 

proto je výzkumu jeho populační dynamiky a metod ochrany lesa dlouhodobě věnována 

mimořádná pozornost. Lýkožrout smrkový je multivoltinní druh, což znamená, že je v 

závislosti na podmínkách prostředí schopen zplodit ročně jednu i více generací. Rychlost 
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vývoje a následně počet generací jsou ovlivňovány teplotou vzduchu, změna klimatu proto 

může mít na vývoj škůdce zásadní vliv. 

Obr. 3: Výskyt lýkožrouta smrkového 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.klimatickazmena.cz/cs/?l=64 

 

Delší růstová sezóna, vyšší teplota vzduchu, ale i kůry stromů a dostatek potravy vede 

k zvýšení počtu generací škůdců. Mezi adaptační opatření patří nevysazovat smrky v nižších 

nadmořských výškách, zvýšení druhové, věkové a prostorové diverzity lesa, sanace 

napadených stromů. Součástí opatření musí být monitoring a včasné zjištění přemnožení 

s následnou sanací stromů. Nejvíce postihnutými regiony z hlediska výskytu lýkožrouta 

smrkového jsou v současnosti regiony nacházející se v Středočeském kraji, 

Moravskoslezském kraji, Jihočeském kraji, Ústeckém kraji a Olomouckém kraji. Třetím 

ukazatelem, který budeme zkoumat je délka vegetační sezóny v oblasti zemědělství. Tuto 

skutečnost zobrazuje mapa na obrázku č. 4. za roky 2010 (levá část) a predikce vývoje v roce 

2030 (pravá část). Mapa nám zobrazuje průměrnou délku vegetační sezóny, tj. souvislé 

období s průměrnou  denní teplotou nad 5°C. S postupným oteplováním očekáváme i nárůst 

délky vegetační sezóny, doprovázené jejím dřívějším začátkem a pozdějším koncem. Tento 

jev přinese problémy s vpády studeného vzduchu na jaře (advekční mrazík) a výskytem 

inverzí (radiační mrazík). Adaptací především pro citlivé plodiny (sady, vinice apod.) je 

instalace protimrazových opatření. Obdobně dříve se rozvíjející vegetace spotřebuje dříve 

vodu, což může podpořit výskyt zemědělského sucha. Adaptačními opatřeními jsou například 

zadržení vody v půdě a krajině, suchovzdorné odrůdy, zavlažování, protierozní opatření apod. 

 

Obr. 4: Délka vegetační sezóny 

 

Zdroj:https://www.klimatickazmena.cz/cs/?l=45&m=215&f=2&e=b 
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Nejvíce postihnutými regiony z hlediska délky vegetační sezony jsou v současnosti 

regiony v Středočeském kraji, hlavní město Praha, Ústecký kraj, Jihomoravský kraj, 

Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj. Podle predikcí vývoje v roce 2030 by délka 

vegetační sezony měla ovlivňovat téměř všechny kraje a regiony v ČR, s výjimkou mírného 

zlepšení stavu v Jihomoravském kraji a Olomouckém kraji.  

Čtvrtým ukazatelem, který budeme zkoumat je vodní bilance v krajině v oblasti vodní 

režim. Tuto skutečnost zobrazuje mapa na obrázku č. 5 za roky 2010 (levá část) a predikce 

vývoje v roce 2030 (pravá část). Mapa zobrazuje změny vodní bilance vyjádřené rozdílem 

mezi srážkami a referenční evapotranspirací (úhrn srážek) za celý rok. 

 

Obr. 5: Vodní bilance v krajině 

Zdroj: 

https://www.klimatickazmena.cz/cs/?l=33&m=155&f=2&e=b 

 

Vodní bilance je dána především rozdílem srážek a výparu (evapotranspirace). Mění 

se variabilita srážek a to tak, že se mění (snižuje) počet srážkových případů (přičemž roční 

úhrny se nemění) a přibývá extrémnějších srážek; dále se celoročně zvyšuje potenciální výpar, 

ale důležitější je, že se především na jaře zvyšuje reálný výpar. Důsledkem je zvyšování sucha 

a naplnění další podmínky pro degradaci půd. Adaptační opatření se shodují s protierozními 

(technická, organizační, agrotechnická) a v zemědělství s opatřeními proti suchu - od využití 

suchovzdorných odrůd až po využití fondu nepojistitelných rizik. V krajině by bylo ideální 

vybudování vzájemně propojených menších vodních nádrží umožňující čerpat vodu pro 

klíčové fenologické fáze prostřednictvím závlah. Největší úhrn srážek za rok je viditelný 

především v regionech nacházejících se v pohraničí – Šumava, Krkonoše, Národní park 

Jeseníky, oblast Vsetínska a Valašského Meziříčí. Naopak nejmenší úhrn srážek za rok je 

v současnosti v hlavním městě Praha a v Brně (Jihomoravský kraj). Situace není příznivá ani 

v Středočeském kraji, Ústeckém kraji, Plzeňském kraji, Jihočeském kraji, Pardubickém kraji. 

V roce 2030 by se situace měla radikálně změnit (zhoršit) v Praze, Brně a celkově 

v Jihomoravském kraji a Středočeském kraji. K zhoršení by mělo dojít téměř ve všech 

regionech, ale přímý dopad bude nejviditelnější ve vzpomínaných regionech.  

Pátým ukazatelem, který budeme zkoumat je průměrná roční teplota vzduchu v oblasti 

extrémy a klima. Tuto skutečnost zobrazuje mapa na obrázku č. 6 za roky 2010 (levá část) a 

predikce vývoje v roce 2030 (pravá část). Mapa zobrazuje průměrnou roční teplotu vzduchu.  
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Obr. 6: Průměrná roční teplota vzduchu 

Zdroj: 

https://www.klimatickazmena.cz/cs/?l=37&m=175&f=2&e=b 

 

Očekávaný vzestup teploty ovlivní veškeré ekosystémy. Udává se, že s navýšením do 

hodnoty + 2°C od průměru hodnot 1961-2000 se naše krajina vyrovná bez větších následků. 

Větším problémem budou extrémy teploty a ne průměr. Vyšší teplota zvýší výpar, podpoří 

sucho během celého roku, zvláště však na jaře, urychlí vývoj vegetace, zkrátí zimu, sníží dobu 

trvání sněhové pokrývky, uspíší nástup jara apod. Hlavním adaptačním opatřením je zadržení 

vody v krajině, pěstování suchovzdorných a mrazuvzdorných (nebezpečí holomrazů) odrůd, 

budování ventilací ve stájích. V oblasti lesnictví jde o nebezpečí posunu vegetačních stupňů a 

zodpovědná druhová skladba s přihlédnutím k dlouhodobému růstu lesů. Z výsledků je 

zřejmé, že v regionech v ČR se roční průměrná teplota vzduchu pohybuje v rozmezí 5.1 – 6 

stupňů v pohraničních regionech po 11.1 -12 v hlavním městě Praha a v Jihomoravském kraji. 

Do roku 2030 se očekává nárůst průměrné roční teploty ve všech krajích ČR o minimálně 0,1 

°C až po 1,5 – 2 °C v některých regionech Středočeského kraje, Jihomoravského kraje, 

Moravskoslezského kraje, Plzeňského kraje, Jihočeské kraje.  

Šestým ukazatelem, který budeme zkoumat je adaptivní kapacita (AK) socio-

ekologických systémů v oblasti krajina. Tuto skutečnost zobrazuje mapa na obrázku č. 7. za 

roky 1981-2010. Možný budoucí scénář pro rok 2030 je bohužel pro tento ukazatel 

nedostupný. Mapa zobrazuje adaptivní kapacitu socio-ekologických systémů vůči dopadům 

klimatických změn. Obecně mezi její součásti například patří HDP, populační hustota, výdaje 

na zdravotnictví, podíl zapsaných v terciálním vzdělávání apod. 

 

Obr. 7: Adaptivní kapacita (AK) socio-ekologických systémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.klimatickazmena.cz/cs/?l=53 
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Nejvyšší hodnotou adaptivní kapacity se vyznačují oblasti České republiky s vyšší 

současnou kapacitou adaptovat se na změny klimatu, která vychází z řady parametrů, jako 

např. průměrného hrubého domácího produktu na obyvatele, míry nezaměstnanost, poměru 

dětí a starších obyvatel oproti ekonomicky aktivním obyvatelům, množství škol, nemocnic, 

dopravní kapacitu adaptovat se na změnu klimatu snižují jiné současné socioekonomické a 

environmentální problémy, jako jsou Západočeský, Severočeský a Severomoravský kraj. 

Naopak nejlepší AK mají hlavní město Praha a celkově Středočeský kraj a druhé největší 

město ČR – Brno a celkově regiony Jihomoravského kraje. Adaptivní kapacita vyjadřuje 

schopnost socio-ekologických systémů se adaptovat a reagovat vůči dopadům klimatických 

změn. Protože tuto kapacitu ovlivňuje celá řada faktorů z oblasti ekonomické, demografické, 

zdraví, infrastruktura, vzdělání, technologie a životního prostředí, jako adaptace lze považovat 

zlepšování situace v těchto oblastech. Příkladem může být vyšší zaměstnanost, vyšší kapacita 

nádrží pitné vody, vyšší dopravní dostupnost větších měst, vyšší podíl absolventů terciálního 

vzdělávání, vyšší rozloha přírodních ekosystémů apod. 

 

4. Závěr a diskuze 

Aplikace principu předběžné opatrnosti vede k tomu, že přes všechny nejistoty 

a neurčitosti, které doprovázejí modelování globálních klimatických změn a jejich 

regionálních důsledků, přes pochyby o tom, lze-li vůbec v oblasti chaotických systémů počasí 

a klimatu navrhnout scénáře odpovídající realitě, je třeba se zabývat interpretací výsledků 

prognostických scénářů. Již v současné době je účelné dbát principu předběžné opatrnosti 

a přizpůsobit využití krajiny tak, aby případné změny klimatu neměly katastrofální důsledky. 

Města, regiony a jejich představitelé se musí připravit na to, že budou vytyčeny nové hranice 

regionálního a lokálního rozvoje a ty nebudou dány politickou situací, ale divočením počasí a 

dalšími faktory, které jsou v samotném důsledku schopny modifikovat sociální a politickou 

situaci v místě nebo dokonce zapříčinit i zásadní změny. Očekávaný příchod oteplení anebo 

jiná reakce klimatu a jaké jsou dopady - to je skutečná otázka, kterou se tedy v současnosti 

musíme na všech úrovních správy zabývat, štěstí totiž přeje připraveným. Hledání řešení a 

odpovídající reakce na dopady klimatické změny na naše města a obce by tedy měla být 

logická a přímá, například prostřednictvím krizového řízení (plánování), které má každé 

město. Je samozřejmé, že různá města v ČR i v Evropě budou mít různou míru uskutečnění 

těchto rizik podle své polohy, nadmořské výšky, srážek a dalších faktorů, nicméně je patrné, 

že reálná rizika vlivem klimatické změny zde existují a strategické rozvojové dokumenty by 

na ně do budoucna nutně měly v nějakém přiměřeném rozsahu reagovat.  

Například dokumenty jako: 

 

 Pasporty zeleně (slouží k odhadu bezpečnosti nejen pouliční zeleně). 

 Pasporty sítí a komunikací (pomohou odhalit krizová místa infrastruktury jako 

transformátory, retranslační stanice, plynovodné a jiné rozvody a křižovatky, apod.).  

 Mapy pro krizové řízení (mají je jen některá města a zejména jsou v nich 

vyspecifikovány krizové a rizikové body měst, kryty a místa důležitá pro únikové cesty). 
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 Povodňové a záplavové plány větších území (podobně jako předchozí umožní v 

případě povodně a podobných záležitostí zpracovat evakuační plány a další).  

 Environmentální mapy (mapy některých rizik a s tím spojených přírodních prvků 

případně mapy starých zátěží, zátěže ovzduší, zátěže dopravou a hlučností apod. – 

města mají často zpracovány a inovovány environmentální studie) apod. (Pondělíček 

2015) 

 

Z výsledků vztahové komparace je zřejmé, že s největšími problémy v oblasti dopadů 

klimatických změn v ČR se potýká a bude potýkat hlavní město Praha. V oblasti lesnictví 

budou klimatickými změnami nejvíce zasažené regiony Jihomoravského kraje, Středočeského 

kraje a hlavního města Prahy. V oblasti zemědělství to budou všechny kraje a regiony v ČR 

v roce 2030, které budou negativně ovlivněny délkou vegetační sezony. V oblasti vodního 

režimu, kde bylo zkoumáno množství úhrnu srážek za rok je a bude nejhorší situace 

v hlavním městě Praha, následované městem Brno a celkově Jihomoravským krajem. Situace 

se bude obdobně vyvíjet také v regionech Středočeského kraje. Co se týká průměrné roční 

teploty vzduchu, tak ta dosahuje v regionech ČR průměrnou teplotu v rozmezí 5.1 – 6 stupňů 

v pohraničních regionech po 11.1 -12 v hlavním městě Praha a v Jihomoravském kraji. Do 

roku 2030 se očekává nárůst průměrné roční teploty ve všech krajích ČR o minimálně 0,1 °C 

až po 1,5 – 2 °C v některých regionech Středočeského kraje, Jihomoravského kraje, 

Moravskoslezského kraje, Plzeňského kraje, Jihočeské kraje. Co se týká hodnot AK (socio-

ekonomických systémů), tak nejvyšší hodnotou adaptivní kapacity se vyznačují oblasti České 

republiky s hlavním městem Praha a druhým největším městem Brnem. Samozřejmě vyšší 

AK mají také regiony nacházející se v blízkosti těchto měst. Naopak nejhůře jsou na tom 

regiony nacházející se v Západočeském, Severočeském a Severomoravském kraji. 

 

Použitá literatúra  

BARROS, V. 2006. Globální změna klimatu. Praha: Mladá Fronta. 165 s. ISBN 80-204-1356-

1. 

BENGTSSON, L. 2013. What is the climate system able to do ‘on its own’? Tellus B, 65. 

20189. ISSN 1600-0889 doi: https://doi.org/10.3402/tellusb.V65i0.20189 

ČT24. 2009. Kvůli tání ledovců změní Itálie a Švýcarsko společnou hranici. [cit. 9.11.2020] 

[online]. Dostupné na internetu: <http://www.ct24.cz/svet/49669-kvuli-tani-ledovcu-zmeni-

italie-a-svycarskospolecnou-hranici/>. 

EEA. 2008. Impacts of Europe's changing climate — 2008 indicator-based assessment. [cit. 

9.11.2020] [online]. Dostupné na internetu: 

http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/pp119_CC2008Executive_Summa

ry.pdf 

EEA. 2005. EEA Briefing 2005. [cit. 9.11.2020] [online]. Dostupné na internetu: 

<http://www.eea.europa.eu/cs/publications/briefing_2005_1/at_download/file>.  

FAKTA O KLIMATU, z. ú. 2020. Vývoj emisí v ČR v letech 1990–2018. [cit. 1.11.2020] 

[online]. Dostupné na internetu: https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-cr-vyvoj 

http://centaur.reading.ac.uk/view/creators/90000798.html
http://centaur.reading.ac.uk/31643/
https://doi.org/10.3402/tellusb.V65i0.20189
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/pp119_CC2008Executive_Summary.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/pp119_CC2008Executive_Summary.pdf
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-cr-vyvoj


Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 318 

FAKTA O KLIMATU, z. ú. 2020. Průměrná roční teplota v ČR. [cit. 9.11.2020] [online]. 

Dostupné na internetu: https://faktaoklimatu.cz/infografiky/teplota-cr 

FAKTA O KLIMATU, z. ú. 2020. Potenciál vybraných způsobů snížení emisí v ČR. [cit. 

2.11.2020] [online]. Dostupné na internetu:  https://faktaoklimatu.cz/infografiky/potencial-

zpusobu-snizeni-emisi 

FLANNERY, T. 2007. Měníme podnebí. Minulost a budoucnosti klimatických změn. Praha, 

Dokořán, 270 s. 

HOUGHTON, J. 1998. Globální oteplování. Praha, Academia, 228 s. 

KLIMATICKA ZMĚNA.CZ. 2020. Města. [cit. 9.11.2020] [online]. Dostupné na internetu: 

https://www.klimatickazmena.cz/cs/adaptace/mesta/ 

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. 2007. Zelená kniha. EUR-Lex. [cit. 5.11.2020] 

[online]. Dostupné na internetu: <http://eur 

lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2007/com2007_0354cs01.pdf>.  

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. 2015. Strategie přizpůsobení se změně 

klimatu v podmínkách ČR. [cit. 4.11.2020] [online]. Dostupné na internetu: 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OE

OK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. 2015. Indikátory zpráv o životním 

prostředí v krajích ČR. In: Cenia, ISSaR. [cit. 4.11.2020] [online]. Dostupné na internetu: 

https://issar.cenia.cz/#cinnosti 

NOVICKÝ, O., VYSKOČ, P., VIZINA, A., KAŠPÁREK, L., PICEK, J. 2008. Klimatická 

změna a vodní zdroje v povodí Vltavy. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. 

v. ISBN 978-80-85900-79-8.  

PRETEL, J. 2009. Současný vývoj klimatu a jeho výhled. In: Časopis Ochrana přírody. [cit. 

9.11.2020] [online]. Dostupné na internetu: https://www.casopis.ochranaprirody.cz/zvlastni-

cislo/soucasny-vyvoj-klimatu-a-jeho-vyhled.html/. ISSN: 1210-258X. 

PONDĚLÍČEK, M. 2015. Město a jeho role při adaptaci na dopady změny klimatu. In: 

Holubec, Pavel, ed. Člověk, stavba a územní plánování 8. ČVUT v Praze, Fakulta stavební 

pp. 233-239. ISBN 978-80-01-05655-4. ISSN 2336-7687. 

PONDĚLÍČEK, M. 2013. Bezpečnost regionů a ochrana přírody ve stínu klimatické změny. 

In: Univerzita Pardubice/Civitas per Populi. [cit. 7.11.2020] [online]. Dostupné na internetu: 

https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/54594/Pondelicek_BezpecnostRegionu_2013.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

STEJSKAL, L. 2012. Změny klimatu a její dopady: hlavní hrozba 21. století. Projekt: Trendy, 

rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní 

politiku a bezpečnostní systém ČR“. [cit. 8.11.2020] [online]. Dostupné na internetu: 

https://ceses.cuni.cz/CESES-65-version1-TRS_WP_15.pdf 

SVOBODA, V., KALECKÝ, L. 2012. Tvorba a uplatnění (klimatických scénářů) na 

regionální úrovni. In: Sborník – Geografický výzkum: Společnost a příroda v období krize, 

Masarykova Univerzita, Brno 2012. Editor Robert Osman. p. 190-205. ISBN 978-80-210-

6230-6. 

ŠILHÁNKOVÁ, V., PONDĚLÍČEK, M., 2014. Strategické plány měst ve stínu klimatické 

změny. In: Trendy v podnikání. Publisher: UWB in Pilsen. 4(4) p. 76-82. ISSN 1805-0603. 

https://www.casopis.ochranaprirody.cz/zvlastni-cislo/soucasny-vyvoj-klimatu-a-jeho-vyhled.html/
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/zvlastni-cislo/soucasny-vyvoj-klimatu-a-jeho-vyhled.html/


Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 319 

Kontaktná adresa 

PhDr. Milan Douša 

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, Fakulta verejnej správy 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Popradská 66, Košice, 040 11 

Slovenská republika 

email: mil.dousa@gmail.com  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:mil.dousa@gmail.com


Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 320 
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Katedra práva, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja,  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

 

Abstract  

 

Local governments in Slovakia are facing a lack of financial resources for many years for 

performance of all competencies (original but especially transferred once) that are mandatory for 

providing the local people. The basic source of income of municipalities are primarily shared taxes 

and also transfers from the state budget for financing transferred competencies. Without these, the 

municipalities would not be able to function. The biggest dependence of municipalities is on the 

income from taxes of natural person in share 70% to 30% in favour of local governments and in 

“disadvantage” for higher territorial units. The amount of money collected yearly in taxes is directly 

related to affluence of administrative bodies. However, the Slovak Government Programme Statement 

for years 2020-2024 concedes the change of the model of financing of local governments. Through 

this, the local government would get a share on performance of their competencies not only from the 

income taxes of natural persons but also from the sum of all taxes. Mentioned plan is a part of the 

reform of public administration that is nowadays a highly discussed topic. As a part of the reform of 

public administration in Slovakia, the government is planning multiple changes. One of them is, for 

example, the cancellation of building authorities, whose performance belongs under the 

administration of local governments and its transfer to district offices. Through the submission of this 

article, we would like to point out the development of the income of municipalities in the Slovak 

republic from collecting taxes from natural persons and at the same time the evaluation of 

effectiveness of the performance of competencies in building regulations section, if this competence 

would be transferred to district. According to our analysis, we assume that this step would not lead to 

more effective performance in the building order section. We consider as more effective to keep the 

performance of building competences under the current building authorities. At the same time, we 

propose that these would be clearly defined under the Construction Act, like in the case of civil 

registrations that are clearly defined by the Registry Act. 

 

Key words: the public administration reform, local governments, income of municipalities, building 

competence 
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Úvod  

„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štátu“. (čl. 1, ods. 1 

Ústavy Slovenskej republiky) 

Cibuľka et al. (2017) uvádzajú, že jednou z dôležitých zložiek právneho 

a demokratického štátu je samospráva. Autori ďalej samosprávu definujú ako subsystém 

verejnej správy, ktorý je charakteristický správou verejných záležitostí, uskutočňovanou vo 

verejnom záujme, ako prejav súčasti verejnej moci.   

 Samospráva je inštitútom, ktorý je oprávnený vykonávať právne obmedzený okruh 

záležitostí samostatne resp. nezávisle od štátu, avšak je potrebné podotknúť, že jej vývoj je 

ovplyvnený a zároveň súvisí aj s vývojom samotného štátu. Podľa Šutajovej (2006) vo 

všeobecnosti platí, že ide o protiklad centralizovanej štátnej správy. „Samospráva vnáša do 

riadenia spoločnosti prvok decentralizácie“.  

 Dobrý štát potrebuje dobre fungujúce všetky jeho orgány, aby bola zabezpečená 

spokojnosť celej spoločnosti.  

 Vývoj verejnej správy na Slovensku prešiel mnoho zmenami, ktoré mali za cieľ 

zefektívniť a skvalitniť život občanov prostredníctvom poskytovania kvalitných verejných 

služieb.  

Reflexiou na historický vývoj, nie len Slovenskej republiky, ale aj iných európskych 

štátov bola potreba reformy verejnej správy. Na Slovensku môžeme za tú najväčšiu 

považovať reformu, ktorá bola zahájená v období rokov 2002-2004. Jedným z dôvodov 

spustenia tejto reformy bola myšlienka Slovenska stať sa členským štátom Európskej únie 

(EÚ). Štát sa však mohol stať členom EÚ iba v prípade, že splní tzv. predvstupové kritéria. 

Jedným z týchto kritérií bolo aj zahájenie procesu decentralizácie verejnej správy.  

V podmienkach samosprávy na Slovensku dochádzalo k prechodu pôvodne štátom 

vykonávaných právomocí na samosprávne jednotky. Leško (2015) uvádzal, že štát previedol 

na samosprávne jednotky viac ako 300 kompetencií. K prechodu týchto kompetencií však 

nedošlo len tak, ale prijatím zákona č. 416/2001 Z. z. o prechodne niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. Ako je uvedené v § 2 uvedeného 

zákona okrem iných bola na obce z pôvodne štátnych orgánov presunutá aj kompetencia na 

úseku územného plánovania a stavebného poriadku, teda pôsobnosť stavebného úradu.  

Štát sa pri prechode kompetencií zaviazal plne uhrádzať všetky výdavky na úhradu 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov. (§6 ods. 1f zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorých predpisov) 

Táto spomínaná reforma sa aj po období 20 rokov stále považuje za nedokončenú, 

avšak znova sa otvára myšlienka jej pokračovania.  

Víziou súčasnej vlády SR, ktorú vyjadrila aj vo svojom Programovom vyhlásení na 

roky 2020-2024, je znovurealizácia reformy verejnej správy na Slovensku. Ide tak o 

pokračovanie reformy na úrovni štátnej správy a zároveň aj samosprávy, ktorej odrazovým 

mostíkom by mala byť zmena spôsobu financovania samospráv.  

Samosprávy majú povinnosť zo svojich rozpočtov uhrádzať všetky výdavky na úhradu 

nákladov spojených s výkonom pre nich originálnych komptencií. Okrem originálnych 
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komptencií majú povinnosť vykonávať aj kompetencie prenesené, na tie im však finančné 

prostredky má poskytovať štát.  

Cieľ a metodika  

Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na myšlienku súčasnej vlády SR 

spojenú s realizáciou reformy verejnej správy na Slovensku. 

Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020-2024 uvažuje o rôznych 

zmenách súvisiacich s formovaním verejnej správy na Slovensku.  

V rámci už spomínej reformy, má vláda SR v pláne zmeniť systém financovania 

samospráv.  

Plánovaná zmena vo financovaní samospráv by mala mať vplyv na výkon jej 

komptencií. Obrat by mal nastať aj vo výkone komptencie na úseku stavebného poriadku. 

Podľa programového vyhlásenia by táto, pôvodne štátom vykonávaná kompetencia mala 

prejsť z municipalít opätovne na štátne orgány – špecializované okresné úrady.  

Na základe nami realizovaného kvantitatívneho výskumu, na výberovom súbore obcí 

SR reprezentucúcich Nitriansky a Košický kraj, bolo našim cieľom zanalyzovať, či tento krok 

bude mať vplyv na efektívnejší výkon komptencie na úseku stavebného poriadku.  

Prostredníctvom použitia štatistickej metódy na výpočet efektívnosti – Analýzy 

dátových obalov (DEA analýzy), ktorej štandardné výpočty prezentujú pôvodné diela autorov 

Charnes – Cooper – Rhodes  (1978) či Banker – Charnes – Cooper (1984) a zároveň, ktoré 

používajú aj súčasný zahraničný autori na hodnotenie efektívnosti výkonu zabezpečovania 

verejných služieb ako:  Afonso – Fernandes (2008), Narbón-Perpi a & DeWitte (2018), ale aj 

domáci ako Bulec – Mura (2014) či Fandel et al. (2019), sme analyzovali, či by bolo pre 

výkon kompetencie na úseku stavebného poriadku efektívnejšie, aby bola vykonávaná na 

špecializovaných okresných úradoch, alebo by bola ponechaná na výkon v súčasných 

stavebných úradoch.  

Pre výpočet sme použili pôvodné postupy autorov: Charnes – Cooper – Rhodes  

(1978) a Banker – Charnes – Cooper (1984), pričom sme analyzovali celkovú efektívnosť a 

efektívnosť z rozsahu.  

Východiskovými údajmi pre nás boli:  

- počty úkonov stavebných úradov výberového súboru obcí Nitrianskeho 

a Košického kraja za obdobie rokov 2014-2019, 

- výška dotácií zo štátneho rozpočtu na výkon kompetencie na úseku stavebného 

poriadku výberového súboru obcí Nitrianskeho a Košického kraja za obdobie 

rokov 2014-2019,  

- podiel na DPFO pre výberový súbor obcí Nitrianskeho a Košického kraja za 

obdobie rokov 2014-2019.  

Výskum sme realizovali na výberovom súbore 746 obcí Nitrianskeho a Košického 

kraja, ako reprezentujúcej vzorke za Slovenskú republiku. Primárne zdroje pre analýzu sme 

získali prostredníctvom zberu údajov v sídlach stavebných úradov, ktorý bol realizovaný 

v rámci projektu VEGA 1/0190/17 a zároveň z dostupných databáz: Ministerstva vnútra SR, 

Ministerstva dopravy, výstavby SR a zároveň Štatistického úradu SR.  



Teória a prax verejnej správy 

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2021 
 

 

 323 

Relevantnosť aplikácie výsledkov na pôsobnosť výkonu kompetencie na úseku 

stavebného poriadku na závery pre celú Slovenskú republiku sme overili prostredníctvom 

online Sample Size Calculatora.  

Cieľom nášho príspevku je na základe nami prezentovaných záverov navrhnúť zmeny, 

ktoré by súviseli z výkonom komptencie na úseku stavebného poriadku a mali by byť 

súčasťou nového znenia pripravovaného stavebného zákona.  

1 Jadro a výsledky  

Víziou Slovenskej republiky je zlepšiť kvalitu života občanov a zaradiť štát medzi 

vyspelé ekonomiky, ktoré sú týmto prívlastkom pomenované podľa metodiky OECD.  

Ako uvádza Inštitút finančnej politiky SR (2020), analytici a odborníci z verejného 

sektora vytvorili stratégiu „Moderného a úspešného Slovenska“, prostredníctvom ktorej sa 

otvára široká verejná diskusia na podporu spoločenského dopytu po reformných zmenách vo 

verejnej správy SR.   

Tieto zmeny by mali nastať v 8 oblastiach verejného života vrátane verejných inštitúcií 

a regulácií či digitalizácie verejnej správy.  

Na území Slovenskej republiky by malo dôjsť k dokončeniu reformy verejnej správy, či 

už na úrovni štátnej správy ale aj samosprávy.  

Na úrovni samosprávy je problémom Slovenskej republiky, že s jej aktuálnym počtom 

obcí (takmer 3 000) má 92% obcí menej ako 3000 obyvateľov, čo má vplyv na neefektívnosť 

výkonu verejných služieb. (Národný integrovaný reformný plán, 2020) 

Vytvoreniu stratégie Moderného a úspešného Slovenka, ktorú v roku 2020 predstavil 

súčasný minister financií SR, predchádzali rôzne udalosti.  

Uvedená skutočnosť smerovala k tomu, že nová vláda Slovenskej republiky predložila do 

Národnej rady Slovenskej republiky svoje Programové vyhlásenie na roky 2020-2024 

a očakávala, že jej vysloví dôveru. Národná rada SR 30. apríla 2020 vyslovila Vláde SR 

dôveru.  

Už obsahom Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020–2024 bola a v súčasnosti 

aj je nami uvádzaná myšlienka reformy verejnej správy na Slovensku.  

Samospráva na Slovensku má v zmysle platnej legislatívy povinnosť vykonávať pre 

svojich obyvateľov originálne a prenesené kompetencie. Kvalita výkonu týchto kompetencií 

je ovplyvnená výškou finančných prostriedkov, ktorými obce disponujú.  

Medzi hlavné zdroje príjmov obcí v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zaraďujeme: výnosy miestnych daní a poplatkov podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

platnom znení, nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z 

činnosti obce a jej rozpočtových organizácií, výnosy z finančných prostriedkov obce, sankcie 

za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou, no hlavne podiely na daniach v správe štátu 

podľa osobitného predpisu či dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a 

dotácie zo štátnych fondov či ďalšie. (zákon č. 583/2004 Z. z v platnom znení)  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/
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Najvyšším príjmom obcí sú výnosy na dani z príjmu fyzických osôb (DPFO). V zmysle 

zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je výnos na DPFO pre 

obce v podiele 70% v prospech obcí a  zvyšných 30% v prospech vyšších územných celkov.  

Na výšku štátneho transferu pre obce určeného na výkon prenesených kompetencií 

vplývajú samostatné predpisy upravujúce spôsob financovania tej-ktorej prenesenej 

kompetencie.  

Blahobyt obcí na Slovensku je teda v značnej miere ovplyvnený príjmom obcí z výnosu 

na DPFO. Tieto príjmy slúžia pre obce hlavne na financovanie originálnych kompetencií. 

Často sa však stáva, že finančné prostriedky, ktoré obce dostávajú na výkon prenesených 

kompetencií na úhradu výdavkov s nimi spojenými nepostačujú a preto doplácajú na výkon 

týchto kompetencií z vlastných zdrojov (čo je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v platnom 

znení protizákonné).  

V zmysle už spomínaného vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 by mala reforma 

samosprávy na Slovensku odštartovať zreformovaním financovania samospráv. Nakoľko 

kľúčovým zdrojom financovania samospráv je výnos na DPFO, toto by sa malo zmeniť. Ako 

uvádza Viskupič (2020) najvyšším príjmom obcí by sa mal stať podiel obcí na celkovom 

daňovom výbere SR (nie iba z DPFO), čo by viedlo k väčšej stabilite obcí a v konečnom 

dôsledku aj k väčšej spokojnosti občanov v kontexte pre nich poskytovaných verejných 

služieb.  

Aby boli verejné služby na Slovensku vykonávané efektívne, aj napriek myšlienke 

zmeny systému financovania samospráv, je potrebné aby došlo aj k prehodnoteniu výkonu 

prenesených kompetencií obcí. Ako príklad uvádzame výkon kompetencie na úseku 

stavebného úradu.  

V zmysle §117 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení je stavebným úradom obec.  

Z objektívnych, najmä veľkostných, dôvodov najmä malé obce nedokážu plnohodnotne 

zabezpečiť výkon tejto kompetencie. Čím je obec menšia (podľa počtu obyvateľov), tým 

dostane na výkon stavebnej kompetencie zo štátu nižší podiel finančných prostriedkov. Tu 

však nastáva problém, že aj napriek tomu, obec musí mať na výkon stavebnej kompetencie 

v zmysle Stavebného zákona kvalifikovaného zamestnanca, ktorého je potrebné minimálne 

každý mesiac zaplatiť. Finančné prostriedky na výkon stavebnej kompetencie obciam však 

často nepostačujú ani na úhradu materiálno technického zabezpečenia stavebného úradu 

(uvedené sme zistili na základe rozhovorov so zamestnancami stavebných úradov 

v Nitrianskom kraji).  

 Aj z uvedených dôvodov obce využívajú možnosť zmluvnej spolupráce v zmysle §20 

zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení a výkon stavebnej kompetencie (najmä malé obce) 

realizujú na spoločných stavebných úradoch.  

Tieto však na území Slovenskej republiky vznikajú chaoticky. (Slávik et al., 2008) 

Ministerstvo vnútra SR síce vedie evidenciu sídel spoločných stavebných úradov (spoločných 

obecných úradov), avšak dochádza aj k tomu, že obce istú časť roka medzi sebou 

spolupracujú následne, pričom tieto kroky nie sú automaticky zaevidované na príslušnom 

ministerstve.  
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V programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020-2024 sa uvádza, že reforma 

stavebného poriadku by mala viesť k zrušeniu stavebných úradov na obciach a presun tejto 

kompetencie na špecializované okresné úrady. Týmto krokom by sa mal zefektívniť výkon 

stavebnej kompetencie. Podobný návrh mala aj predchádzajúca vláda, ktorá túto myšlienku 

dokonca zahrnula do ňou pripravovaného znenia stavebného zákona, ku ktorého schváleniu 

v NR SR však nedošlo.  

Súčasná vláda pripravuje nové znenie stavebného zákona. Aktuálne je však otázne, či 

výkon stavebnej kompetencie naozaj prejde do okresných úradov.  

1.1 Príjmy obcí SR z výnosu DPFO     

Základným zdrojom príjmov obcí sú dane, pričom tými najvyššími sú výnosy z daní 

z príjmu fyzických osôb. Nasledujúca tabuľka č. 1 zobrazuje, aká bola výška príjmov obcí 

SR, ktoré im boli alokované z výberu výnosu na DPFO za obdobie rokov 2017 – 2020 

a zároveň, aká bola celková výška konsolidovaných príjmov verejnej správy SR v mil. € za 

totožné obdobie.  

Tabuľka č. 1 Vývoj výšky vybraných príjmov vo verejnej správe SR za roky 2017-2020  

ROK 2017 2018 2019 2020 

Príjmy obcí SR na podiele výnosu 

DPFO v mil.€  (70% z celkového 

výnosu DPFO) 

1 632,3 1 922,1 1 922,1 2 255,3 

Príjmy VÚC na podiele výnosu DPFO 

v mil. €  (30% z celkového výnosu 

DPFO) 

738,1 824,4 824,4 1 005,4 

Výška celkových konsolidovaných 

príjmy verejnej správy SR v mil. € 
33 450,1 34 432,3 34 432,3 34 432,3 

Zdroj: Cena štátu, 2021 

Reforma verejnej správy by podľa súčasných plánov mala docieliť, aby príjmy obcí 

boli ovplyvnené celkovým daňovým výberom SR.  

Z hľadiska akéhokoľvek scenára, pri porovnaní údajov minimálne zobrazených 

v tabuľke č. 1 (za minulé obdobia) by určite došlo k tomu, že obce by od štátu medziročne 

dostávali vyšší obnos finančných prostriedkov ako doteraz.    

1.2. Kvantitatívny výskum  

 Za výberovú vzorku obcí reprezentujúcu SR, ktorú sme podrobili kvantitatívnemu 

výskumu zameranému na to, či je výkon prenesenej kompetencie na úseku stavebného 

poriadku vykonávaný efektívnejšie v súčasných stavebných úradov, alebo by bol efektívnejšie 

vykonávaný okresných úradov ako uvádza myšlienka súčasnej vlády SR v Programovom 

vyhlásení vlády SR na roky 2020 – 2024, sme vybrali výberový súbor obci Nitrianskeho 

a Košického kraja.  

Nakoľko má Slovenská republika v súčasnosti 2 927 obcí (Báčik, 2021), na základe 

online Sample size calulatora sme identifikovali, že nami prezentované výsledky môžeme 

aplikovať na závery, ohľadom vyjadrenia efektívnejších spôsobov zabezpečovania výkonu 

kompetencie na úseku stavebného poriadku v SR v prípade, že naše zdrojové údaje budú 
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pozostávať z údajov od minimálne 340 obcí (táto hranica bola stanovená pri štandardnej 

úrovni spoľahlivosti 95% a možnej chybovosti 0,05).  

 Nitriansky a Košický kraj má spolu 815 obcí. Kvantitatívny výskum sme z uvedeného 

počtu obcí realizovali na výberovom súbore 746 obcí.  

 Nakoľko v zmysle §117 zákona č. 50/1976 Zb. – stavebného zákona v platnom znení 

je stavebným úradom obce, avšak §20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení, umožňuje obciam aby vzájomne medzi sebou „spolupracovali na základe zmluvy 

uzatvorenej na účel uskutočňovania konkrétnej úlohy alebo činnosti” na území obcí 

Nitiranskeho a Košického kraja je vytvoreních spolu 114 sídel stavebných úradov. Tieto 

stavebné úrady pozostávajú zo samostatných stavebných úradov (čiže stavebných úradov 

obcí, ktoré si výkon komptencie na úseku stavebného poriadku realizujú samostatne) a 

spoločných stavebných úradov, ktoré výkon komptencie na úseku stavebného poriadku 

vykonávajú pre skupinu najmä okolitých obcí.  

 Nitiransky kraj má teda 11 samostatných stavebných úradov a zároveň 26 spoločných 

stavebných úradov a Košický kraj 48 samostatných stavebných úradov + 22 stavebných 

úradov mestských častí Košíc a zároveň 29 spoločných stavebných úradov.  

 Do nášho kvantitatívneho výskumu sme spolu zapojili všetky stavebného úrady NR a 

KE kraja okrem jedného stavebného úradu v rámci Nitrianskeho kraja a stavebných úradov 

mestských častí Košíc (z dôvodu skreslenia výsledných záverov výskumu).  

 Podľa Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 by bolo v prípade 

výkonu komptencie na úseku stavebného poriadku efektívnejšie, aby bolo vykonávaná na 

špecializovaných okresných úradov.  

 Uvedené tvrdenie sme overili prostredníctvom štatistickej DEA analýzy, pričom naše 

zistenia sú uvedené v tabuľke 1.  

 Z výsledov môžeme konštatovať, že efektívnosť potenciálneho vykonávania 

stavebných komptencií okresnými úradmi, ako definuje Programové vyhlásenie vlády SR, sa 

nami použitými štatistickými metódami javí nižšia ako v súčasných stavebných úradov 

(stavebných úradov na obciach).  

Celková efektívnosť vykonávania stavebných kompetencií okresnými úradmi (crste) 

by bola  o 6,4 % bodov nižšia ako  celková efektívnosť stavebných kompetencií 

vykonávaných súčasnými stavebnými úradmi, výsledok však  nie je štatisticky preukazný 

(viď tabuľka č. 2). 

Tabuľka  č. 2 Celková efektívnosť stavebných úradov určených „Programovým 

vyhlásením vlády SR na roky 2020-2024“ 

Pôvodné stavebné úrady vs. Okresné stavebné úrady – crste 

Result 1 - U-value 

The U-value is 671. 

Result 2 – Z-ratio 

The Z-Score is 0.52374. The p-value is 0.60306. the result is not significant at p<0.05 

Priemerná miera crste – všetky stavebné úrady 0.367 Kalkulácia 

Priemerná miera crste – pôvodné stavebné úrady 0.374 (0.374 - 0.310)*100= 

6.4% Pôvodná miera crste – okresné stavebné úrady  0.310  

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 
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Z hľadiska efektívnosti z rozsahu (scale) pôvodných stavebných úradov sme prišli 

k poznatku, že tieto sú o 29,5%   bodov efektívnejšie ako na špecializované okresné úrady 

(viď tabuľka č. 3), ktoré majú byť zriadené  podľa Programového vyhlásenia vlády SR 2020, 

a tento rozdiel je štatisticky vysoko preukazný.   

Tabuľka  č. 3 Efektívnosť z rozsahu pôvodných stavebných úradov  

Pôvodné stavebné úrady vs. Okresné stavebné úrady – scale  

Result 1 – U-value  

The U-value is 91.5  

Result 2 – Z-ratio 

The Z-Score is 5.30337. The p-values is 0.00001. The result is significant at p<0.05. 

Priemerná miera scale TE – všetky stavebné úrady   0.767 Kalkulácia  

Priemerná miera scale TE – pôvodné stavebné úrady   0.802 (0.802 - 0.507)*100%= 

29.5 % Priemerná miera scale TE – okresné stavebné úrady    0.507 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021 

 

Z nášho výskumu prichádzame k záveru, že vládou SR proklamovaný krok späť 

v stavebnom sektore a vrátenie stavebných kompetencií  na okresné úrady ako orgány štátnej 

správy, nebude efektívny. Starostovia obcí, ktorí vydávajú stavebné rozhodnutia podľa 

zákona č. 50/1976 Zb. – stavebného zákona v platnom znení,by spätným  prenosom  

stavebných kompetencií na orgány štátnej správy, stratili rozhodovacie právomoci o výstavbe 

na svojom teritóriu. 

Diskusia  

Zmena systému financovania samospráv by mala viesť k efektívnejšiemu spôsobu 

zabezpečovania jej kompetencií a zároveň by mala byť začiatkom reformy samosprávy na 

Slovensku.  

To, že Slovenská republika má veľký počet malých obcí je diskutovanou témou 

desaťročia, avšak nepredpokladá sa, že by malo v rámci reformy verejnej správy dôjsť 

k zlučovaniu obcí.  

Zmena by však podľa vízií vlády SR mala nastať v systéme zefektívnenia výkonu najmä 

prenesených kompetencií a to aj za cenu toho, že by sa určité časť kompetencií, ktoré boli 

procesom decentralizácie pridelené pre výkon obciam, znova vrátené do pôsobností štátnych 

orgánov.  

Príkladom je výkon stavebnej kompetencie, ktorý je v poslednom období veľmi často 

skloňovaný a spojený súčasne so smenou súčasnej legislatívny stavebného práva.  

V blízkej budúcnosti by malo dôjsť k novele/zmene súčasného stavebného zákona.  

Výkon stavebnej kompetencie je veľmi špecifický. Podľa programového vyhlásenia 

vlády SR vychádzame s toho, že orgány verejnej správy sa usilujú a budú usilovať o to, aby 

táto kompetencie z obcí prešla na okresné úrady.  

V kvantitatívnom výskume tohto príspevku sme sa zaoberali tým, či by tento krok bol 

z charakteru výkonu tejto kompetencie efektívnejší.  

Žiaľ, podľa nami realizovanej DEA analýzy môžeme na základe výsledkov efektívnosti 

z rozsahu konštatovať, že tento krok nevidíme ako pozitívny pre výkon stavebnej 
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kompetencie na Slovensku. Analýzu sme robili na preukaznej vzorke súčasnej štruktúry 

stavebných úradov na Slovensku. Podľa stanovenia efektívnosti z rozsahu výkon stavebnej 

kompetencie je efektívnejšie zabezpečovaný v súčasných sídlach stavebných úradov ako 

v potenciálnych okresných úradov (o 29,5% bodov), uvedené je štatisticky preukazné.  

Nasledujúci obrázok č. 1 zobrazuje súčasnú štruktúru stavebných úradov (ako príklad 

štruktúra sídel stavebných úradov za NR kraj – okres Nové Zámky), ktorá by bola potenciálne 

efektívnejšia pre výkon stavebnej kompetencie ako plánovaná štruktúra podľa sídel okresných 

úradov.  

 
Obrázok č. 1 Súčasné sídla stavebných úradov okres Nové Zámky (NR kraj) 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základov údajov MV SR, 2021 

 

Záver  

Reforma samosprávy v štruktúre verejnej správy na Slovensku je žiadúcou. Cieľom tejto 

reformy by malo byť efektívnejšie, hospodárnejšie a účelnejšie využívania verejných zdrojov 

na efektívnejší a kvalitnejší výkon verejných služieb. Zmena systému financovania samospráv 

je žiadúca. Vyjadrujú sa k tomu aj široká verejnosť či zástupcovia ZMOS-u, či Únie miest 

Slovenska a k tomuto názoru sa prikláňame aj my.  

Obce majú ročne limitujúce a nestabilné množstvo finančných prostriedkov na výkon 

svojich pôsobnosti, bez výnimky tých prenesených, na ktoré často doplácajú z vlastných 

zdrojov, aj keď by nemali.  

Ako sme už spomínali v príspevku výkon stavebnej kompetencie je veľmi špecifický 

a vyžaduje si najmä od zamestnancov, ktorú ho vykonávajú veľa energie a úsilia, často aj za 

neadekvátne finančné ohodnotenia. Zmena pri výkone a financovaní tejto kompetencie je 
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žiadúca. Myšlienka súčasnej vlády SR, ktorá je prezentovaná v jej programovom vyhlásení na 

roky 2020-2024 ohľadom toho, že výkon stavebnej kompetencie bude vykonávaný na 

špecializovaných okresných úradoch je však na zamyslenie, čo prezentujeme aj týmto 

príspevkom. Podľa našich analýz sa nám výkon stavebnej kompetencie v súčasných 

stavebných úradoch (v protiklade s programovým vyhlásením) javí efektívnejšie. Zároveň 

však poukazujeme na to, že aj napriek tomu je potrebné vykonať zmenu v spôsobe výkonu 

stavebnej kompetencie.  

Základná zmena by však mala prísť prijatím nového stavebného zákona, do ktorého 

odporúčane aby bolo zakomponované definovanie sídel stavebných úradov na Slovensku.  

Znenie §20 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení o zmluvnej spolupráci obcí pre 

výkon určitej činnosti resp. kompetencie sa môže javiť ako pozitívne, avšak tiež aj ako 

chaotické pre výkon stavebnej kompetencie. Spoločné stavebné úrady vznikajú a zároveň 

zanikajú.  

V tomto prípade navrhujeme, ako sme už spomenuli, aby sídla stavebných úradov 

(samostatných a v prípade potreby aj spoločných stavebných úradov) boli presne uvedené 

v pripravovanej novele stavebného zákona. Vytváranie sídel spoločných stavebných úradov 

by však malo zohľadňovať najmä faktor ako veľkosť obcí či počet trvalo žijúceho 

obyvateľstva.   

Pri inej kompetencií, ktorá taktiež v minulosti prešla z pôvodne štátnych orgánov do 

pôsobnosti samosprávy a to konkrétne kompetencie matriky takýto systém funguje, 

prinajmenšom ten, že sídla matričných úradov sú definované v zákone o matrikách. Pri 

výkone matričnej kompetencie sa tiež z finančného hľadiska zohľadňuje výška štátnej dotácie 

na jej výkon z ohľadom na počet úkonov matričných úradov a taktiež náklady na materiálno-

technické zabezpečenie výkonu tejto kompetencie.  

 Pre efektívnejší výkon kompetencie na úseku stavebného poriadku odporúčame aby bol 

ponechaný „bližšie k občanovi“, avšak za adekvátnu finančnú kompenzáciu zo strany štátu 

pre obce na jej výkon. Pri financovaní by mali byť zohľadnené všetky reálne náklady, ktoré 

výkon tejto kompetencie obnáša. Sídla stavebných úradov, samostatných aj spoločných 

stavebných úradov (v prípade najmä malých obcí) by mali byť definované v prílohe znenia 

novopripravovaného stavebného zákona.  
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Abstract  

In this article we deal with a new phenomenon -civic crowdfunding, which is becoming increasingly 

popular in analyzes of alternative mechanisms for financing and providing public goods, especially at 

the local municipality level. The aim of the paper is to systematize the scientific literature on the issue 

of civic crowdfunding and empirical analysis of the determinants of the success of civic crowdfunding 

campaigns. The empirical research is based on data we have collected on the civil crowdfunding 

platforms of the countries of the European Union, which are involved in the CF4ESIF group 

(Crowdfunding for European Structural and Investment Funds). Based on the regression analysis, we 

revealed a positive relationship between overfunding the project and the support of the project by the 

municipality. 

 

Key words: civic crowdfunding, public goods, public goods providing, public administration, 

 

Úvod  

 V posledných rokoch sa kolektívne financovanie verejných statkov postavené na 

dobrovoľných príspevkoch od ľudí skloňuje čoraz častejšie pri analýzach alternatívnych 

mechanizmov financovania a poskytovania verejných statkov. Verejné statky sú v Slovenskej 

republike, ale aj vo svete vo veľkej miere poskytované a financované štátom, čo však čoraz 

častejšie čelí kritike. Tá sa sústreďuje predovšetkým na byrokraciu pri poskytovaní tohto typu 

statkov, ale aj kvalita často nezodpovedá preferenciám obyvateľstva. Pre štát ako taký je tiež 

veľmi problematické odhadnúť skutočný dopyt po verejných statkoch a tak môžu nastávať 

situácie, že sú poskytované také statky o ktoré občania nemajú až taký záujem a nie sú 

poskytované statky o ktoré by malo obyvateľstvo oveľa väčší záujem. Preto sa v mnohých 

krajinách a postupne aj na Slovensku stýkame s novým fenoménom – občianskym 

kolektívnym financovaním, ktorý je v podstate odozvou občanov na problémy štátu pri 

poskytovaní verejných statkov a takpovediac demonštruje situáciu, keď sa občania spoja 

a prevezmú iniciatívu pri poskytovaní statkov kolektívnej spotreby.  

                                                 

 Príspevok je vypracovaný s podporou projektu VEGA 1/0239/19 - Implikácie behaviorálnej ekonómie pre 

zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík. 
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 Pri vstupe do alternatívnych možností financovania verejných statkov si crowdfunding 

vyslúžil pomenovanie „demokratizácia financií“, pretože ide na jednej strane o príležitosť 

požiadať o financovanie, ktoré často býva realizované, ale na druhej strane to v sebe nesie 

efektívne procesy spolurozhodovania, spolutvorby, angažovanosti a vlastníctva  všetkých 

zúčastnených strán. Treba dodať, že samotný občiansky crowdfunding je len akousi 

podkategóriou crowdfundingu ako nástroja financovania, ktorý je  vo veľkej miere obľúbený 

ako zdroj financovania rôznych projektov. Prostredníctvom občianskeho crowdfundingu 

občania, často aj v spolupráci s vládou, resp. lokálnou samosprávou, navrhujú, financujú 

a realizujú projekty zamerané na poskytovanie verejných statkov alebo verejnoprospešných 

služieb. Často je hlavným motívom práve chýbajúca verejná služba, resp. jej slabá kvalita 

poskytovania. Pozitívom občianskeho kolektívneho financovania môže aj byť možnosť 

využitia úzkych väzieb, ktoré majú platformy crowdfundingu medzi lokálnymi komunitami 

a tak podporiť pocit angažovanosti a spolupatričnosti medzi občanmi tým, že im je umožnené 

prispievať na konkrétne projekty, ktoré v rámci územia kde žijú pomôžu vytvoriť niečo nové 

a zlepšiť verejné blaho. Okrem toho sa jedná a pomerne jednoduchý mechanizmus, keď sa 

prostredníctvom zväčša malých príspevkov od množstva ľudí, zapája určitá komunita do 

financovania kolektívneho statku. Platformy občianskeho crowdfundingu okrem spájania 

týchto ľudí priniesli tiež zefektívnenie celého procesu a aj transparentnosť celého procesu. 

Prostredníctvom platforiem občianskeho kolektívneho financovania je možné priamo prispieť 

k financovaniu projektov, napríklad platobnou kartou cez zabezpečenú platobnú bránu 

a v prípade, ak by sa nevyzbieralo dostatočné množstvo prostriedkov, systém dokáže pomerne 

rýchlo pripísať peniaze späť na účet. Občania sa tak nemusia báť, že by ich peniaze boli 

zneužité, alebo že by o ne v prípade neúspešnosti projektu prišli. Takýto systém do značnej 

miery znižuje organizačné náklady na celú zbierku, čo môže byť ďalším z dôvodov ich 

obľúbenosti u širokej verejnosti.  Finančné aj nefinančné výhody, ktoré tento mechanizmus 

prináša, priťahuje čoraz vyššie spektrum zainteresovaných strán, akými sú lokálne 

samosprávy, rozvojové agentúry, či súkromné nadácie. Tieto subjekty vytvárajú partnerstva 

s platformami občianskeho kolektívneho financovania a tak sa vyzbierané zdroje často 

dopĺňajú ich ďalšími finančnými príspevkami. Napriek tomu, že vo svete existuje značný 

počet schém spolufinancovania, flexibilita skupinového financovania prináša veľmi širokú 

škálu pre možnosti praktickej implementácie v praxi.  V posedných rokoch vznikli mnohé 

vedecké štúdie, ktoré sa venujú občianskemu kolektívnemu financovaniu s cieľom analyzovať 

úspešnosť jednotlivých platforiem a kampaní a navrhnúť tak možnosti a odporúčania pre 

ďalšie zavádzanie tohto mechanizmu do praxe.  

1 Prehľad dostupnej vedeckej literatúry k danej problematike  

 Skúmanie potenciálu občianskeho kolektívneho financovania sa stalo predmetom 

mnohých vedeckých štúdií v ktorých sa diskutovalo o tom, do akej miery dokáže tento 

mechanizmus nahradiť štát pri financovaní verejnoprospešných projektov.   

 Charbit a Desmoulins (2017) konštatujú, že projekty občianskeho crowdfundigu často 

prispievajú aj k riešeniu sociálnych problémov a tým priamo prispievajú k verejnému blahu. 

Jedným z dôležitých faktorov úspešnosti kampaní je predovšetkým ich atraktivita a spôsob 

prezentácie priamo na danej platforme. Okrem toho je zrejmé, že tieto lokálne verejné statky  
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sú využívané miestnymi obyvateľmi danej lokality, ktorí patria do rovnakej komunity čo 

zvyšuje motiváciu zapájania sa do ich financovania. Samozrejme, existujú aj projekty, ktoré 

presahujú hranicu lokálnej samosprávy, je možno nájsť projekty, ktoré boli zamerané na 

pomoc obyvateľom inej samosprávy pri prírodnej katastrofe, resp. rôzne charitatívne zbierky 

z ktorých nemusia priamo profitovať členovia danej komunity. Známe sú však úspešné 

projekty, ktoré viedli napríklad k modernizácií mestského parku a jeho úprave v lokálnej 

samospráve v  Anglicku, vybudovanie cyklotrás v samosprávach v Holandsku, či 

modernizácia a úprava cestnej infraštruktúry v Spojených štátoch amerických. Charbit 

a Desmoulins (2017) konštatujú, že platformy občianskeho crowdfundigu nemusia byť len 

vecou angažovanosti miestnych komunít, ale tiež môžu pritiahnuť súkromných 

prispievateľov, napríklad lokálne firmy, či drobných podnikateľov k spolupráci na 

financovaní tzv. kolektívnych statkov. Tým pádom sa partnerstvo nemusí týkať iba dvoch 

strán, ale vytvára sa akýsi systém vzťahov medzi vedúcimi projektov, platformami, 

miestnymi firmami a podnikateľmi, lokálnou samosprávou alebo charitatívnou organizáciou. 

  Pred samotnou implementáciou tohto mechanizmu je však nutné zvážiť tiež riziká, 

ktoré môže so sebou priniesť. Často sa uvádza, že občiansky crowdfunding môže vytvoriť tzv. 

„sociálny klin“ a tým uprednostňovať projekty s bohatších samospráv resp. komunít, načo by 

mohli doplatiť obyvatelia samosprávy, kde žijú ľudia ohrození chudobou. Rizikom tiež môže 

byť, že niektoré projekty, akými sú napríklad mestské parky potrebujú neustále financovanie 

a je tak potrebné dopredu riešiť otázku, čo bude po úspešnom naplnení projektu, ktorý môže 

byť len prvou fázou k vzniku niečoho nového. Občiansky crowdfunding má však vo 

všeobecnosti dobrú pozíciu na to, aby sa realizovali ďalšie výskumy a tým sa odhalili aj jeho 

potenciálne riziká (Zuckerman, 2012). 

 Mnohí autori sa zhodujú v tom, že občiansky crowdfunding prináša okrem samotného 

financovania výhody predovšetkým v podpore komunít, čo vedie k pozitívnym zmenám v ich 

okolí, ktoré môžu prevýšiť riziká späté so spolufinancovaním.  

 Výstupom občianskeho projektu je teda z klasického ekonomického pohľadu statok, 

ktorý má prívlastok verejný, resp. spoločný, kolektívny a teda na jeho spotrebe sa môžu 

podieľať aj jednotlivci, ktorí zaň priamo neplatili, nakoľko je predpoklad nemožnosti 

vylúčenia jednotlivca zo spotreby. Často je však sporné označenie statku za verejný, keďže 

mnoho z nich je vo svojej podstate skôr zmiešanými statkami.   

 S analýzou prínosov a rizík občianskeho kolektívneho financovania je spojené 

a identifikáciou spolupráce medzi skupinami. Dôležité je najmä sledovať vzťah medzi 

predstaviteľmi projektov a ich tými, ktorí sa podieľajú na financovaní. Zväčšujúci sa počet 

podporovateľov má pozitívne účinky na tvorcov projektu predovšetkým z dvoch dôvodov. 

Prvým je, že ak existuje väčšie množstvo darcov, ktorí potenciálne môžu podporiť projekt, 

zvyšuje sa tak pravdepodobnosť úspešnosti kampane a teda, že projekt splní svoj cieľ a bude 

realizovaný. Po druhé, ak tvorcovia projektov využívajú crowdfundingovú platformu na 

zistenie dopytu po určitom statku, väčšia vzorka potenciálnych podporovateľov zvyšuje 

validitu tohto zisťovania. Inak povedané, ak vo väčšej komunite, väčšina ľudí chce podporiť 

daný projekt, je veľká pravdepodobnosť, že to odráža ich reálne potreby, ktoré sú následne 

uspokojené, ak je projekt úspešný. Takýmto spôsobom je teda možné realizovať projekty, po 

ktorých je dopyt priamo od tých, ktorý budú výsledný verejný statkoch nakoniec spotrebúvať, 
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resp. pri verejnej službe využívať. Preto je pozitívom nielen vyšší počet podporovateľov, ale 

aj vyšší počet tvorcov projektov, nakoľko medzi nimi môže vzniknúť zdravá konkurencia 

a samotní občania (prispievatelia) rozhodnú, ktorý z nich bude naplnený a realizovaný 

a odráža ich reálne potreby. Členovia komunít tak majú možnosť vybrať si „ten najlepší“ 

a zhodnotiť, do čoho je pre nich prínosnejšie investovať svoje prostriedky. Pri štátom riadení 

verejných financií a poskytovaní verejných statkov je takáto možnosť prakticky nemožná 

a poskytované verejné statky tak nemusia odrážať potreby občanov, ale potreby tých, ktorí 

rozhodujú o nich financovaní (Belleflamme et al., 2016). 

 Akademická diskusia sa tiež sústreďuje na analýzu ďalších faktorov, ktoré môžu 

súvisieť s úspešnosťou občianskych projektov a predovšetkým ich pre-financovania. Pre-

financovanie, resp. nadmerné financovanie nastáva v prípade, že konečná vyzbieraná suma 

presahuje pôvodný cieľ. Inak povedané, vyzbiera sa viac finančných prostriedkov, než je 

minimálny cieľ na to, aby bol projekt realizovaný.  

 Výskum, ktorý hodnotil občianske projekty na americkej platforme Kickstarter, 

analyzoval takmer 50 000 projektov s cieľom identifikovať faktory úspešnosti. Bolo zistené, 

že čím väčší je pôvodný cieľ, tým menšia je pravdepodobnosť, že bude úspešne naplnený. 

Rovnaký záver vyšiel aj pri skúmaní dĺžky trvania zbierky. Čím dlhšie projekt trval, tým bola 

zaznamenaná nižšia pravdepodobnosť úspešnosti. Je to vysvetlené tým, že potenciálni 

investori si môžu myslieť, že autor projektu si ním nie je istý ak potrebuje príliš veľa času na 

získanie prostriedkov a následnú realizáciu (Mollick, 2014). 

 V štúdii v roku 2015 bola opäť potvrdená negatívna korelácia medzi cieľom a mierou 

úspešnosti, avšak výsledky tohto výskumu naznačujú pozitívny vzťah medzi dĺžkou trvania 

projektu a mierou úspešnosti (Cordova et. al., 2015) 

 Platformy občianskeho kolektívneho financovania spájajú ľudí, ktorí majú nápady na 

realizáciu s tými, ktorí môžu byť ich potenciálnymi sponzormi. Obzvlášť pri tomto type 

kolektívneho financovania je zrejmé, že z úspešného projektu nemá prínos len jeho tvorca, ale 

aj samotní podporovatelia a dokonca aj tí, ktorí prispieť nemuseli, keďže výstupom bývajú 

statky, alebo služby kolektívnej spotreby. Okrem toho je zrejmé, že priamo profitovať nemusí 

ani samotný darca. Povedzme, že existuje projekt na vybudovanie detského ihriska, alebo 

detského centra. Môžu existovať darcovia, ktorí chcú prispieť deťom na lepšie prostredie, bez 

toho, aby oni sami mali deti, alebo ich deti navštevovali dané ihrisko, alebo centrum. Môžu 

v tomto prípade prispieť aj zo samotného altruizmu, alebo dobrého pocitu z toho, že deti v ich 

komunite majú k dispozícií vhodné prostredie pre svoju realizáciu a voľný čas. To isté platí aj 

pre tvorcov projektu, nemusí ísť o rodičov detí, ktoré by túto službu využívali, ale jednoducho 

chcú prispieť k lepším podmienkam detí vo svojej komunite.  

 Belleflamme et. al. (2010) identifikovali tri hlavné zdroje motivácie zapojenia sa do 

občianske kolektívneho financovania: získanie finančných prostriedkov na istý druh statku 

alebo služby, zviditeľnenie sa v rámci svojej komunity, získanie spätnej väzby ohľadne 

svojho nápadu na realizáciu statku alebo poskytovanie služby.  

 Gerber et. al. (2012) formulovali päť hlavných dôvodov účasti na občianskom 

crowdfundigu z hľadiska tvorcov projektu a tri hlavné dôvody z hľadiska podporovateľov 

projektu.  
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Motivácia tvorcov projektu:  

1. Získanie finančných prostriedkov – crowdfunding predstavuje pomerne jednoduchý 

spôsob získania prostriedkov na realizáciu svojho nápadu  

2. Nadväzovanie vzťahov – crowdfunding môže pomôcť vytvoriť vzťah medzi tvorcom 

projektu a darcom aj po skončení a realizácií daného projektu  

3. Získanie spätnej väzby – v tomto prípade ide o overenie úspešnosti danej myšlienky 

s ktorou tvorca projektu prichádza na platformu občianskeho crowdfundingu. Viera 

ľudí v tvorcov projektu rastie, ak sú ich projekty úspešné, pričom môže tiež dochádzať 

k verejnému uznaniu 

4. Predanie úspešnej skúsenosti ostatným – ďalším potenciálnym tvorcom projektu môže 

pomôcť a povzbudiť ich, ak budú vidieť iné úspešné projekty a prácu s nimi  

5.  Podpora prostredníctvom sociálnych médií – pridaním projektu na platformu 

občianskeho crowdfundingu môžu tvorcovia zviditeľniť svoju činnosť, ukázať svojej 

komunite čomu sa venujú a majú možnosť svoje úspechy zdieľať prostredníctvom 

sociálnych médií.  

 

Motivácia podporovateľov projektu podľa Gerber et el. (2012): 

1. Hľadanie odmien – podporovatelia projektu očakávajú, že za svoj príspevok budú 

odmenení. Predovšetkým  ide o samotnú realizáciou projektu a následným využívaním 

danej služby, alebo statku, resp. niektoré projekty obsahujú aj doplnkové odmeny pre 

niektorých podporovateľov, napríklad sa získavajú rôzne reklamné predmety projektu, 

ako sú odznaky pre darcov, tričká pre darcov, tašky, meno darcu na stene darcov 

a pod. Tiež je možné stretnúť sa s odmenou súvisiacou priamo s realizáciou projektu, 

ako je napríklad VIP členstvo, voľné vstupy, prednostné využívanie služby a podobne.  

2. Podpora hodnôt – tí, ktorí investujú do určitej skupiny projektov majú svoje hodnoty, 

ktoré odrážajú kam investujú svoje peňažné prostriedky, resp. je zrejmé, že väčšina 

investuje do toho, čo má pre daného darcu nejaký význam z hľadiska jeho 

hodnotového cítenia  

3. Aktivizácia v rámci komunity – crowdfunding umožňuje prispievateľom stotožniť sa 

s komunitou, ktorá sa rozhodne investovať do daného projektu, je možné stotožnenie 

sa s danou skupinou ľudí, môže ísť o formu prijatia v rámci komunity.  

 

 Hľadanie motivácie podporenia a aktivizácie ľudí v rámci občianskeho crowdfundingu 

je z hľadiska úspešnosti tohto mechanizmu kľúčové. To je dôvodom, prečo sme sa aj my 

rozhodli v tomto príspevku analyzovať faktory úspešnosti projektov občianskeho 

crowdfundigu a skúmať determinanty nadmerného financovania niektorých typov projektov.  

2 Dáta a metodológia 

 Na empirické skúmanie faktorov, ktoré determinujú úspešnosť projektov, resp. ich 

nadmerné financovanie sme zozbierali dáta o 200 úspešných projektoch na platformách 

občianskeho crowdfundingu v Európskej únií za obdobie rokov 2017 - 2020. Tieto platformy 

sú zapojené do iniciatívy Crowdfundingu pre európske a štrukturálne fondy (CF4ESIF) 

a prostredníctvom nich bolo realizovaných veľké množstvo občianskych projektov. Platformy 
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ktoré sme vybrali sú členmi pracovnej skupiny v rámci EÚ, ktorá skúma potenciál 

kolektívneho financovania verejných projektov v kontexte európskej súdržnosti. Pracovná 

skupina uľahčuje dialóg medzi platformami kolektívneho financovania, regionálnymi 

orgánmi a európskymi inštitúciami s cieľom podnietiť spoločné úsilie zamerané na 

navrhovanie a vykonávanie inovatívnych systémov financovania. 

 V nasledujúcej tabuľke udávame zoznam platforiem z ktorých sme čerpali dáta pre náš 

výskum a zároveň uvádzame aj krajinu, kde má daná platforma pôsobnosť.  

 

 Tabuľka č. 1 – Platformy občianskeho crowdfundingu zapojené do CF4ESIF 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

 V našej empirickej analýze pracujeme s jednou závislou premennou, ktorou je tzv. 

miera úspešnosti. Mieru úspešnosti počítame ako pomer vyzbieraných peňažných 

prostriedkov na daný projekt s pôvodnou požadovanou hodnotou peňažných prostriedkov 

potrebnú na to, aby bol projekt realizovaný. Táto hodnota nám udáva zároveň mieru pre-

financovania projektu, resp. nadmerného financovania projektu. Hodnoty tejto premennej 

v nami sledovaných projektoch boli v intervale od 1,00 do 3,00. V našom modeli je miera 

úspešnosti binárnou premennou, nadobúda hodnoty 0 a1. Hodnota 0 znamená, že projekt 

nebol nadmerne financovaný, táto hodnota platí pre mieru úspešnosti menšiu alebo rovnú 

1,05. Hodnota 1 znamená, že projekt bol nadmerne finančne podporený, platí pre mieru 

úspešnosti väčšiu ako 1,05. 

 Na to, aby sme dokázali identifikovať determinanty nadmerného financovania 

projektov, sme si zvolili 13 nezávislých premenných, ktoré zároveň tvorili charakteristiky 

jednotlivých projektov.  Charakteristiku nezávislých premenných uvádzame v ďalšom texte: 

Počet podporovateľov projektu - udáva celkový počet prispievateľov daného projektu 

v absolútnych číslach 

Pôvodný cieľ- udáva celkový počet prispievateľov daného projektu v absolútnych číslach 

Zoznam darcov - binárna premenná (0,1), hodnota 0 = ak nebol zverejnený zoznam darcov, 

hodnota 1 = ak bol zverejnený zoznam darcov  

Extra výhody - binárna premenná (0,1), hodnota 0 = neboli dostupné žiadne extra výhody pre 

prispievateľov, hodnota 1 = boli dostupné extra výhody pre prispievateľov (VIP členstvo, 

reklamné predmety a pod.) 

Č. Názov platformy občianskeho crowdfundingu a webový 

odkaz 

Krajina 

pôsobnosti 

1. Growfunding /www.growfunding.be/ Belgicko 

2.  Voorjebuurt /www.voorjebuurt.nl/ Holandsko 

3. Zaar /www.zaar.com.mt/ Malta 

4. Startnext /www.startnext.com/ Nemecko 

5. Ulule /www.ulule.com/ Francúzsko 

6. Derev /www.derev.com/ Taliansko 
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Fotka manažéra projektu - binárna premenná (0,1), hodnota 0 = ak bola zverejnená 

fotografia tvorcu resp. manažéra projektu , hodnota 1 = ak nebola zverejnená fotografia tvorcu 

projektu 

Kontakt na manažéra - binárna premenná (0,1), hodnota 0 = nebol zverejnený kontakt na 

manažéra projektu (e-mail, telefónne číslo), hodnota 1 = bol zverejnený kontakt na manažéra 

projektu (e-mail, telefónne číslo) 

Charakteristika manažéra projektu – binárna premenná (0,1), hodnota 0 = ak nebola 

zverejnená stručná charakteristika manažéra (jeho pôsobnosť, čomu sa venuje, vzdelanie, 

práca a pod.), hodnota 1 = ak bola zverejnená stručná charakteristika manažéra projektu (jeho 

pôsobnosť, čomu sa venuje, vzdelanie, práca a pod.) 

Komunita – binárna premenná (0,1), hodnota 0 = ak nebola predkladateľom projektu 

špecifikovaná komunita napr. charitatívna organizácia, občianske združenie a pod. , hodnota 1 

= ak bola predkladateľom projektu špecifikovaná komunita napr. charitatívna organizácia, 

občianske združenie a pod.  

Video – binárna premenná (0,1), hodnota 0 = ak nebolo k dispozícii video k projektu na 

podstránke projektu, hodnota 1 = ak bolo k dispozícií video projektu na podstránke projektu 

Možnosť zdieľania na sociálnych sieťach – binárna premenná (0,1), hodnota 0 = ak nebola 

možnosť zdieľať projekt priamo na sociálne siete resp. médiá, hodnota 1 = ak bola možnosť 

zdieľať projekt priamo na sociálne siete, resp. médiá 

Spolufinancovanie – binárna premenná (0,1), hodnota = 0 ak projekt finančne nepodporovala  

lokálna samospráva resp. iná verejná autorita, hodnota 1 = ak projekt finančne podporovala 

lokálna samospráva resp. iná verejná autorita  

Možnosť pridávania komentárov – binárna premenná (0,1), hodnota 0 = ak nebolo možné 

pridať komentár priamo na podstránke projektu, hodnota = 1 ak bolo možné pridať komentár 

priamo na podstránke projektu 

Dlhodobé využitie – binárna premenná (0,1), hodnota 0 – ak projekt nebol zameraný na 

dlhodobé využívanie, ak išlo spravidla o niečo jednorazové (napr. organizovanie konkrétnych 

podujatí), hodnota 1 = ak bol projekt zameraný na vybudovanie dlhodobého zámeru (napr. 

komunitného centra, detské ihrisko a pod.) 

 

Na matematicko – štatistickú analýzu sme si zvolili metódu binárnej logistickej regresie. Ide 

o špeciálny typ regresnej analýzy, ktorý sa využíva ak je závislá premenná vyjadrená 

v nominálnej forme a nadobúda dve hodnoty, zvyčajne 0,1.  

3 Výsledky  

 Kým prejdeme k prezentácií výsledkov regresnej analýzy, najprv budeme prezentovať 

údaje z popisnej štatistiky o nami zvolenej vzorke. Ako prvé uvádzame hodnoty o nami 

vybraných projektoch v členení na jednotlivé typy projektov. Nami vybranú vzorku projektov 

sme rozdelili do šiestich kategórií – príroda a životné prostredie, vzdelanie – výskum a rozvoj 

mládeže, kultúra, charita, budovanie komunít, ostatné. Z Tabuľky č. 2 je zrejmé, že najviac 

prostriedkov bolo akumulovaných v kategórii vzdelanie, výskum a rozvoj mládeže. Naopak, 

najmenej projektov v nami vybranej vzorke bolo v kategórií charita. Najvyššia priemerná 
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úspešnosť projektov sa prejavila v kategórií kultúra, naopak, v priemere najmenej úspešných 

projektov sme zaznamenali v kategórií príroda a životné prostredie. 

Tabuľka č.2 – Údaje o projektoch v členení na jednotlivé kategórie  

Kategória 

projektu  

Počet 

projektov 

v danej 

kategórií 

v absolútn

ej hodnote  

Počet 

projekto

v 

v danej 

kategórii 

v % 

Množstvo 

akumulovanýc

h peňažných 

prostriedkov v 

eurách 

Množstvo 

akumulovanýc

h peňažných 

prostriedkov 

ako %  

Priemern

á miera 

úspešnost

i 

Priemer

ná 

miera 

úspešno

sti v % 

Príroda 

a životné 

prostredie  

43 21,50% 827 520,00 

 

19,68 % 1,29 129% 

Vzdelanie

, výskum, 

rozvoj 

mládeže 

46 23,00% 1 424 604,00 

 

33,88 % 1,51 151% 

Kultúra  28 14,00% 322 905,00 

 

7,68 % 1,94 194% 

Charita 20 10,00% 419 171,00 

 

9,97 % 1,46 146% 

Budovani

e komunít 

30 15,00% 823 672,50 

 

19,59% 1,34 134% 

Ostatné 33 16,50% 386 575,00 

 

9,19 % 2,2 220% 

Spolu  200 100% 4 204 447,50 

 

100% 1,62 162% 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

 V ďalšej tabuľke, uvádzame počty projektov, množstvo akumulovaných peňažných 

prostriedkov a priemernú mieru úspešnosti v členení podľa krajín, kde má daná platforma 

pôsobnosť. Na základe zozbieraných dát je zrejmé, že najviac projektov sme analyzovali 

z Talianska, resp. Holandska a Nemecka. Najviac akumulovaných peňažných prostriedkov 

bolo v občianskych projektoch v Nemecku, kde je rozdiel signifikantný oproti ostatným 

sledovaným krajinám. Rovnako Nemecko vykazuje najvyššiu priemernú mieru úspešnosti 

projektov na nami sledovanej platforme.  
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Tabuľka č. 3 – Údaje o projektoch v členení na krajinu pôsobnosti platformy 

Krajina Počet 

projektov 

v absolútn

ej hodnote  

Počet 

projekto

v ako 

miera v 

% 

Množstvo 

akumulovanýc

h peňažných 

prostriedkov v 

eurách 

Množstvo 

akumulovanýc

h peňažných 

prostriedkov 

ako miera v % 

Priemern

á miera 

úspešnos

ti 

Priemer

ná 

miera 

úspešno

sti v % 

Belgicko 26 13% 308 075 

 

7,33% 1,33 133% 

Holandsk

o 

41 20,50% 268 092,5 

 

6,38% 1,51 151% 

Francúzsk

o 

26 13% 513 403 

 

12,21% 2,65 265% 

Nemecko 41 20,5% 2 686 838 

 

63,9% 2,71 271% 

Taliansko 42 21% 278 786 

 

6,63% 1,20 120% 

Malta 24 12% 149 253 

 

3,55% 1,34 134% 

Spolu 200 100% 4 204 447,50 

 

100% 1,76 176% 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 V posednej popisnej tabuľke uvádzame údaje o množstve projektov, množstve 

akumulovaných peňažných prostriedkov a priemernej miere úspešnosti za jednotlivé roky, 

počas nami sledovaného obdobie. Je zrejmé, že najviac projektov sme zaznamenali v roku 

2019 a aj priemerná miera úspešnosti bola v tomto roku najvyššia.  

Tabuľka č. 4 – Údaje o projektoch v členení na sledovanie obdobie rokov 

Rok Počet 

projektov 

v danom 

roku 

Počet 

projektov 

ako miera 

v % 

Množstvo 

akumulovaných 

peňažných 

prostriedkov v 

eurách 

Množstvo 

akumulovaných 

peňažných 

prostriedkov 

ako miera v % 

Priemerná 

miera 

úspešnosti 

Priemern

á miera 

úspešnos

ti v % 

2017 10 5% 106504,00 

 

2,53% 1,15 115% 

2018 64 32% 1345600,00 

 

32% 1,44 144% 

2019 71 35,5% 1281378,50 

 

30,48% 1,62 162% 

2020 55 27,5% 1470965,00 

 

34,99% 2,46 246% 

Spolu 200 100% 4 204 447,50 

 

100% 1,67 167% 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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 Hlavným motívom tohto príspevku bolo identifikovať, ktoré determinanty pôsobia na 

úspešnosť projektov občianskeho crowdfundingu s osobitným dôrazom na sledovanie tých 

projektov, ktoré boli v značnej miere pre-financované (konečná suma presiahla pôvodnú 

požadovanú hodnotu o viac ako 5%).  V nasledovnej tabuľke prezentujeme výstup 

z logistickej regresnej analýzy, kde sme skúmali závislosť medzi nadmerne financovanými 

projektami a ich vlastnosťami, ktoré boli popísané v predošlom texte. Na regresnú analýzu 

sme využili softvér Stata. 

Tabuľka č. 5 – Logistická regresia – výsledky  

Premenná Koeficient Smerodajná odchýlka 

Počet podporovateľov 0,13 0,01 

Pôvodný cieľ 0,05 0,01 

Zoznam darcov -0,59 0,60 

Extra výhody 0,48 0,47 

Fotka manažéra 0,35 0,49 

Kontakt na manažéra -0,32 0,66 

Charakteristika 

manažéra/predkladateľa 
-0,39 0,46 

Komunita  0,80 0,45 

Video 0,21 0,50 

Možnosť zdieľania na 

soc. sieťach 
-1,74 0,64 

Spolufinancovanie 1,54 0,52 

Možnosť pridávania 

komentárov 
-0,21 0,54 

Dlhodobé využitie  0,33 0,55 

Konštanta 0,75 1,11 

Počet pozorovaní 200 - 

Chi2 54,36 - 

P- hodnota 0,00 - 

Pseudo R2 0,24 - 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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 Na základe údajov získaných z regresnej analýzy, môžeme konštatovať, že pozitívny 

efekt na nadmerné financovanie projektu mali charakteristiky zverejnenie počtu 

prispievateľov, pôvodný cieľ, extra výhody, forma manažéra projektu, komunita ako 

predkladateľ projektu, video projektu, spolufinancovanie a dlhodobé využitie. Naopak, 

negatívny efekt na pre-financovanie resp. nadmerné financovanie projektu sme zaznamenali 

pri zozname darcov, kontakte manažéra, charakteristike manažéra, možnosti zdieľania na 

sociálnej sieti a možnosti pridávania komentárov.  

Záver 

 Cieľom nášho príspevku bolo analyzovať determinanty úspešných projektov 

občianskeho crowdfundingu vo vybraných krajinách Európskej únie, ktoré sú zapojené do tzv. 

CF4ESIF. Podarilo sa nám dokázať, že platformy občianskeho crowdfundigu sú schopné 

akumulovať veľké množstvo finančných prostriedkov a tak je na mieste otázka, do akej miery 

vedia suplovať úlohu štátu pri poskytovaní verejných statkov. Tento systém sa javí ako veľmi 

úspešný a pre konečného spotrebiteľa aj veľmi jednoduchý a transparentný. Pokračovaním 

tohto výskumu by mohlo byť zozbieranie dát o väčšom množstve projektov, resp. rozšíriť 

našu analýzu o ďalšie platformy/krajiny. Za veľmi dôležitý záver považujeme to, že regresná 

analýza ukázala najsilnejší pozitívny vzťah medzi nadmerným financovaním projektu 

a spolufinancovaním zo strany lokálnej samosprávy alebo inej verejnej autority. To znamená, 

že nami sledované najúspešnejšie projekty mali podporu svojej samosprávy a to sa javí ako 

budúcnosť úspešnosti tohto typu financovania verejných statkov. V tomto smere vidíme 

potenciál v tom, že motivácia občanov dobrovoľne sa podieľať na financovaní lokálnych 

verejných statkov môže byť podporená tým, že samotná vláda na lokálnej úrovni bude 

podporovateľom týchto projektov a môže tak vzniknúť spolupráca medzi občanom a štátom. 

Samozrejme je potrebné ďalej občiansky crowdfunding skúmať, nakoľko je nutné sledovať, 

do akej miery je tento spôsob financovania dlhodobo udržateľný. Zrejme je na mieste, aby sa 

samotné vlády zamýšľali nad touto možnosťou a tým, ako vedia prispieť do skvalitnenia 

verejných statkov a služieb a do akej miery vedia motivovať občanov konať vo verejnom 

záujme.  

 V podmienkach Slovenskej republiky, je väčšina občianskych projektov zatiaľ 

zameraná len na charitatívnu pomoc, avšak aj tu vidno potenciál združovania sa ľudí 

v budovaní verejného blaha.   
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Abstract  

 

The food market in the Slovak Republic and in the Czech Republic offers a wide range of 

products. Recently, consumers have become increasingly interested in the origin and quality 

of the food they consume. They prefer those from domestic production to foreign ones. The 

aim of the paper was to evaluate the situation in the vegetable sector and its prospects based 

on an analysis in the Czech and Slovak Republics. We chose specifically kohlrabi, carrots and 

parsley. The content of the theoretical part is the definition of basic concepts related to the 

topic of the paper, namely the self-sufficiency of both countries in selected vegetables. The 

practical part is devoted to the analysis of the situation in the vegetable sector in order to 

compare selected countries. Finally, there is a summary of the paper and an evaluation of the 

findings of the practical part. We evaluated both countries from 2004 to 2018. 

 

Key words:  Vegetables, production, Czech Republic, Slovak Republic 

Introduction 

Agriculture in the Czech Republic and the Slovak Republic has an irreplaceable place in 

both countries, whether from a historical or nutritional point of view. The agricultural policies 

of both countries want to achieve at least partial self-sufficiency, as they state in their 

implementation documents. Ministry of Agriculture both countries due to the existence of the 

EU single market with the given competition rules and due to the higher degree of saturation 

of the EU market, the main strategic mission and the main strategic priority is to support the 

export dynamics of both countries, especially to third countries. The aim is thus to gradually 

reduce dependence on the EU single market and export production with higher added value. 

Vegetables such as carrots, parsley or kohlrabi belong to the diet of the population of 

both countries, they are traditional types of vegetables. It is important to know how to saturate 

the population of country in the case of the Czech Republic or the Slovak Republic. 

Therefore, we decided to look at these three commodities and compare them across countries. 

We wanted to find out how many, if any, hectares it takes for countries to be able to saturate 

their populations within their populations without importing. We compared countries from 

2004 to 2018 and the change that occurred over time.   
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1 Agrarian marketing and agriculture 

Tamil (2020) discuss that agrarian marketing can be defined as a set of activities from the 

supply of agricultural inputs to farmers to the transfer of agricultural products from farmers to 

final consumers. 

According to Chrastinová et al. (2017) several important factors affect the development of 

agriculture and its position in the economy: 

 lack of funds, 

 insolvency, 

 increasing competition, risks that cannot be influenced such as: seasonality, weather 

and others. 

NPPC (2014) states that with the constant increase in the population of the Earth, 

increasing demands will be placed on ensuring a sufficient amount of diverse, high-quality, 

but also nutritious food, which also includes the efficient and sustainable use of energy and 

natural resources. The main problem of the world food system is to feed more people, while 

taking care to preserve the ecological system and protect the environment. Increasing the 

efficiency of input consumption, sustainable intensification of agricultural production, should 

therefore be encouraged. 

1.1 Agriculture and EU 

Michalek et al. (2018) says that in the EU, farmers have been cooperating under the 

Common Agricultural Policy through recognized producer organizations since 2001. This 

policy measure is motivated mainly by the continuing concentration of follow-up measures in 

the food chain, which put farmers at a disadvantage in terms of conditions or trade retaliation. 

Other market pressures facing farmers include, among others, increasing consumer demand 

for food quality and variety, and the introduction and dissemination of food quality standards. 

Policy support to promote cooperative behavior is based on the premise that action should 

enable farmers to cope better with market-related problems than when acting individually. 

Smutka et al. (2016) publish that the disintegration of Czechoslovakia significantly 

affected the agricultural market, especially in the area of territory and commodity structure. 

The situation of Slovak agriculture in the relationship between the EU market and the global 

market was significantly affected by the disintegration of the state, new forms of business, 

accession to the EU, trade and competitiveness of food and agricultural products. 

Récky and Hambalkova (2014) state that the accession of the Slovak Republic to the 

EU has brought both positive and negative factors. There is an increased export of agricultural 

products, but the agricultural market means only a narrow part of the total market in Slovakia. 

The increase in the prices of food and agricultural products and the structural change in 

Slovakia are affecting the growth of the dynamics of the agricultural market. 

Šimo and Rovný (2010) states that it is a period that significantly influenced the 

development of the Slovak Republic and also the social, political and economic situation of 

humanity and especially agriculture after joining the European union. In our territory, the 

economy changed in the 1990s, which had an impact on a significant reduction in land 

management. Almost the same situation was recorded in other transition countries, 

specifically the V4 countries (Slovakia, the Czech Republic, Poland and Hungary). 
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Masár (2013) refer as a result of the accession of the Slovak Republic to the European 

Union, which took place in 2004, Slovakia lost its self-sufficiency in this area of production. 

The loss of self-sufficiency was mainly due to competition from abroad, which mainly affects 

countries such as Poland, the Czech Republic or the Netherlands. 

1.2 Current situation  

Ocean et al. (2019) they add that the consumption of fruits and vegetables not only 

benefits our physical health, but also improves mental health. They claim that there is 

growing evidence of the positive effects of fruits and vegetables on the human psyche. 

Products such as vegetables, fruit, potatoes and similar products intended for direct 

consumption are mostly distributed through channel number 2 which means: agricultural 

enterprise-trade organization-consumer. For the manufacturer, the availability of products for 

the consumer and the high quality of products with economic advantage for the producer are 

paramount pursuant to Oreský (2016).  

Buchtová (2018) appreciates the purchase of fresh vegetables for processing from the 

Czech Republic in 2017 decreased by 17% compared to the previous year to 56.0 thousand. 

tons, on the contrary, purchases from abroad increased by 48% to 49.4 thousand. tons. The 

largest share in the purchase of fresh vegetables for processing from the Czech Republic was 

represented by head cabbage. 

Meravá (2017) notes that in 2017, imports of vegetables amounted to 270,241 tons, 

which was 12,174 tons (-4.3%) less than in 2016. Exports increased by 3,376 tons to 37,412 

tons, it is year-on-year increase of 9.9%. The negative balance increased by 0.9% to the value 

of 182,565 thousand €. 

Çakır et al. (2020) says that COVID-19 pandemic causes supply chain disruptions on 

both the demand and supply sides of the fruits and vegetable industry; thus, the direction and 

size of the price changes are ambiguous. For example, if prices increase due to COVID-19, 

consumer welfare decreases. Whereas, the effect on producer welfare is ambiguous as price 

increases might be partially due to supply-side disruptions. The increased prices might also 

result in less healthful consumer diets and a higher number of food-insecure households. 

Rachel et. al (2020) says due to the COVID-19 pandemic, local and national governments 

worldwide implemented socialdistancing guidelines, stay-at-home orders, and closure of 

business activities in many industries. The domestic food supply chains were severely 

disrupted as food service businesses, including restaurants, drinking places, hotels, and 

recreational places were either closed or operating in a limited capacity. Also, absenteeism 

caused by COVID-19 reduced processing capacity, and some plants, such as JBS Pork 

Processing in Worthington, Minnesota, were temporarily closed (Axon et al., 2020). Several 

recently published works discuss the challenges facing food supply chains and the potential 

implications for the food industry in the short run and long run (Chenarides et al., 2020; 

Goddard, 2020; Hobbs, 2020; Richards & Rickard, 2020). However, empirical analyses of the 

economic effects of the COVID-19 pandemic are thin due to limited data and the fact that the 

pandemic's story is still being written in most countries, including the United States. 
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Slovak Republic 

Žužíková (2017) "The future CAP must not be 'two-speed' - favouring the older 

Member States, but it must create a level playing field for all," said Milan Semančík, 

President of the Slovak Chamber of Agriculture and Food. In an interview with the Polish 

media, he added: "The Bratislava Declaration describes everything that needs to be changed 

within the framework of the forthcoming CAP". As a manifestation of the co-ownership of the 

chambers in the creation of sustainable agriculture, the Warsaw Declaration was signed, 

which refers to the goals of the United Nations on sustainable development (Agenda - 2030), 

in particular to goal no. 2, in which one of the key activities is to ensure sustainable food 

production systems and to introduce flexible farming practices that increase productivity and 

production. 

MARDSR (2020) The Agricultural Paying Agency has published a call for support for 

investment in agricultural holdings. The aid concerns special crop production, sensitive crops 

and livestock production. The agricultural sector has earmarked EUR 21 million for these 

investments, which aim to increase the overall performance and sustainability of the farm. 

MARDSR (2020) "No one expects Slovakia to be food self-sufficient in some 

commodities, but it should certainly be our ambition to get as close as possible to food self-

sufficiency in raw materials where it is possible and realistic," added Jaroslav Remža 

Baráthová et. al. (2020) noted in their paper confirmed the existence of UTPs (unfair 

trading practices) in the Slovak fruit sector and uncovered several important issues. At farm 

level, 64% of respondents reported that they experienced at least 1 UTP in the relationship 

with their main buyer. The results confirmed statistically significant difference between 

members and non-members of POs (producer organizations). Farmers who are members of 

POs experienced on average lower number of UTPs. These results are in line with research of 

Di Marcantonio et al. (2018) who investigated occurrence of UTPs in the dairy sector of four 

EU countries. They found that among other factors membership to a cooperative/producer 

organization decreases number of UTPs the dairy farm is exposed to. This is also an important 

point for the future research, since many authors suggest that POs may play an important role 

in addressing UTP issue. 

Czech Republic   

Hlaváček at al.  (2012) Although the Czech Republic is one of the smaller countries in 

Europe, it bears its full responsibility for global security and stability, the main subset of 

which is, not only from an agricultural point of view, food security and, in recent years, 

increasingly energy security. Membership in the integrated EU, which represents a weakening 

but still very important agricultural hegemon and co-guarantor of world food stability, 

reinforces this role of the Czech Republic compared to a situation where Czech agriculture 

and food industry would stand outside the Common Agricultural Policy and the EU single 

market. 

 Ministry of Agriculture (2017) To meet the requirements of sustainable development, 

the Strategy defines four basic unifying long-term priorities within the perspective of 

sustainable development, which are further specifically and in a corresponding degree of 

complexity implemented into the strategic priorities of individual sectors and sub-areas: 
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 Competitive and sustainable agriculture, food, forestry and water management. 

 Sustainable food security and adequate self-sufficiency. 

 Sustainable management of natural resources and climate action. 

 Balanced territorial development of the economy and communities, including job 

creation. 

Ministry of Agriculture (2016) due to the existence of the EU single market with the given 

competition rules and due to the higher degree of saturation of the EU market, the main 

strategic mission and the main strategic priority is to support the export dynamics of Czech 

exporters, especially to third countries. The aim is thus to gradually reduce dependence on the 

EU single market and export production with higher added value. 

1.3 Data and Methods  

The aim of the article was to compare the self-sufficiency of the Czech Republic and the 

Slovak Republic. In this paper we analyse the development of the current state of production 

of selected commodities in Slovakia and the Czech Republic. We chose the commodities: 

parsley, carrots and kohlrabi. We chose these three commodities because they are traditional 

commodities for both countries under comparison, and we also had enough information about 

these commodities. We analysed the self-sufficiency of selected countries from 2004 to 2018. 

We also calculated the main item, namely the required hectare in selected commodities for 

individual countries. This is an important finding for possible sowings in the future and also 

an analysis over time. For individual countries and commodities, we needed information such 

as: production, yield per hectare t / ha, consumption, population in individual years and 

countries. 

Calculations 

Total need (tons) = (consumption * population (in every year separately)) / 1000 

Difference = production (tons) - total need (tons) 

How many hectares is needed for the country to be self-sufficient = difference / yield per 

hectare (tons / ha) * -1 

These calculations were performed for each year separately, for each commodity 

separately and also separately for each country. These calculations have shown us how many 

hectares of sown area we need for each country so that imports are not necessary for 

individual commodities. 

A time series consists of values that are collected, recorded, or observed sequentially over 

time. We will use this method to examine and evaluate the current situation on the Slovak 

market for vegetables. Obtaining up-to-date information from available situation and 

prospective reports of the Research Institute of Agriculture and Food Economics. We 

summarized their production, yield per hectare, consumption, commodity prices, necessary 

imports resulting from consumption in 2004 and 2018. 

We first compiled a bibliographic review of documents important authors, statistics, 

focusing on the state of the art by grouping information. It helped us to understand the subject 

matter and find different perspectives. Using this method, we were able to evaluate individual 

developments in selected commodities and in the comparison of the Czech Republic and the 
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Slovak Republic. With the help of several authors who deal with agrarian marketing, sales, 

food distribution or retail, we were able to compare different perspectives on the mentioned 

areas of the problem. We compared two selected countries - the Czech Republic and the 

Slovak Republic. We compared their production, yield per hectare, consumption, commodity 

prices, necessary imports resulting from consumption. Process that helped us to gather several 

terms in the theoretical part, namely in definitions, goals or divisions. We analysed two 

selected countries - the Czech Republic and the Slovak Republic. We analysed their 

production, yield per hectare, consumption, commodity prices, necessary imports resulting 

from consumption. Through the synthesis, we were able to reconcile individual production, 

yields per hectare, per capita consumption or women of selected commodities. 

Linear prediction  

The trend as a deterministic function of time linear trend the simplest form of dependence 

directly proportional relationship between the trend value of the Czech Republic and the value 

of the time variable. 

yt = b0 + b1 t 

t - is a formal time variable that gives the order of the value of the indicator being examined 

y - let us denote the values of the surveyed indicator 

b - allows the shift function to better accommodate data 

1.4 Results and Discussion 

Trade in countries 

In 2017, the import of fresh vegetables increased slightly compared to the previous year 

to 648.5 thousand. tons worth CZK 11.5 billion; likewise, the supply of vegetables from EU 

countries increased to a total of 597.1 thousand. tons, which represented a 92% share of the 

total volume of vegetable exports to the Czech Republic. Most vegetables came from Spain 

(124.2 thousand tons, it is a 12% year-on-year increase), especially lettuce cucumbers, 

tomatoes, melons, peppers, garlic and lettuce. The second largest supplier of fresh vegetables 

was the Netherlands (121.1 thousand tons, it is an increase of almost 5%), from which mainly 

cucumbers, carrots, tomatoes, onions, cabbage, peppers and leeks were supplied. The third 

major supplier was Poland (95.4 thousand tons, it is a year-on-year increase of 7%), from 

which most onions, cabbage, kohlrabi, beetroot, radishes and carrots were imported.  

In 2017, imports of vegetables to Slovakia amounted to 270,241 tons, which was 12,174 

tons (-4.3%) less than in 2016. Exports increased by 3,376 tons to 37,412 tons, t. j. year-on-

year increase by 9.9%. The negative balance increased to 182,565 thousand € (+ 0.9%). 

Carrots had the largest share in imports, 18.6%. It was imported from Poland (30.3%), 

Germany (11.9%) and the Netherlands (11.6%). Cabbage imported from Poland (37.4%) and 

Germany (10.2%) accounted for 15.2% of imports. Melons accounted for 14.3% of imports 

and came from Hungary (26.5%), Germany (21.0%), Italy (13.7%) and the United Kingdom 

(11.6%). 

Exports of fresh vegetables in Czech Republic, including re-exports, in 2017 decreased 

by 5% year-on-year to a volume of 100.7 thousand. tons in the total value of CZK 1.8 billion. 

100.6 thousand were exported to EU countries tons of vegetables, especially to Slovakia (67.5 
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thousand tons), then to Germany (14.2 thousand tons), Hungary (5.7 thousand tons), Austria 

(5.2 thousand tons) and Poland (3.4 thousand tons). In the period from January to September 

2018, 59.9 thousand were exported from the Czech Republic tons of fresh vegetables, which 

is almost 24% less than in the same period last year, for the most part only in EU countries. 

The largest amount of vegetables went to Slovakia (10.5 thousand tons), followed by 

Germany (8.3 thousand tons), Poland (3.1 thousand tons) and Hungary (2.6 thousand tons). 

In the Slovak Republic, the largest volume of exports (28.6%) was onions. It was 

exported mainly from the Czech Republic (55.6%) and Hungary (40.6%). The second share 

(19.0) in exports fell on other vegetables, fresh or chilled. It was exported from the Czech 

Republic (41.8%), Germany (25.9%) and Austria (21.4%). The third largest share in exports 

(18.1%) was made by vegetables cooked or uncooked in steam or in water. It came mainly 

from the Czech Republic (60.6%) and Hungary (25.5%). 

Šumichrast (2019) Slovakia has the largest decline in food self-sufficiency in the EU, and 

our long-term decline in animal and special crop production. Compared to the EU, added 

value is also low in the food industry. We export commodities and import food. The balance 

of foreign trade of the Slovak Republic with agricultural and food products in 2018 was 

negative in the amount of - 1,648.1 mil. EUR, compared to the previous year increased by 

266.3 mil. EUR, which is by 19.3%. From these we can conclude that the markets of both 

countries are unable to respond adequately flexibly to the saturation of the domestic market 

with traditional crops such as kohlrabi, carrots or parsley. 

 

Kohlrabi 

  

Fig. 1. How many hectares is needed for both countries to be self-sufficient in kohlrabi (Source: own research)  

From 2004 to 2018, we can see the fluctuating tendency of both countries to have a 

self-sufficiency in kohlrabi. In the Czech Republic, as shown in Figure 1, it had the lowest 

value in 2004, approximately 848 hectares, and the Slovak Republic also had the lowest value 
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in 2004, approximately 827 hectares. On the contrary, the Czech Republic had the highest in 

2007, approximately 1124 and the Slovak Republic in 2013, approximately 2317 hectares.  

 The given curves are therefore so inconsistent for both countries, because the harvest 

was different each year. If we look, for example, at the kohlrabi and in 2011 the harvest in the 

Slovak Republic was 14.96 tons/ ha, on the contrary, in 2013 it was 9.16 tons / ha, which is a 

decrease of almost 6 tons / ha. Therefore, we see that there is a huge increase in the graph. 

The Czech Republic had these fluctuations more moderately. 

Parsley 

   
Fig. 2. How many hectares is needed for both countries to be self-sufficient in parsley (Source: own research) 

From 2004 to 2018, we can see the fluctuating tendency of both countries to have a 

self-sufficiency in parsley. In the Czech Republic, as shown in Figure 2, it had the lowest 

value in 2008, approximately -22 hectares, what means that they had enough (even more) 

parsley in that year for everybody in their country. In the Slovak Republic had the lowest 

value in 2006, approximately 421 hectares. On the contrary, the Czech Republic had the 

highest in 2013, approximately 286 and the Slovak Republic in 2007, approximately 1171 

hectares.  

The given curves are therefore so inconsistent for both countries, because the harvest 

was different each year. If we look, for example, at the parsley and in 2006 the harvest in the 

Slovak Republic was 16.11 tons / ha, on the contrary in 2007 it was 6.34 tons / ha, which is a 

decrease of more than 10 tons/ ha. Therefore, we see that there is a huge increase in the graph. 

The Czech Republic had these fluctuations more moderately. 
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Carrot 

   
Fig. 3. How many hectares is needed for both countries to be self-sufficient in carrot (Source: own research) 

From 2004 to 2018, we can see the fluctuating tendency of both countries to have a 

self-sufficiency in carrot. In the Czech Republic, as shown in Figure 3, it had the lowest value 

in 2018, approximately 1243 hectares. In the Slovak Republic had the lowest value in 2006, 

approximately 1612 hectares. On the contrary, the Czech Republic had the highest in 2016, 

approximately 2722 and the Slovak Republic in 2009, approximately 2651 hectares.  

The given curves are therefore so inconsistent for both countries, because the harvest 

was different each year. If we look, for example, at carrots and in 2006 the harvest in the 

Slovak Republic was 23.37 tons/ ha, on the contrary in 2007 it was 19.45 tons / ha, which is a 

decrease of approximately 4 tons / ha. Therefore, we see that there is a huge increase in the 

graph. The Czech Republic also had these fluctuations. When we look at the year 2016, the 

harvest was only 13.86 tons / ha, on the contrary, in 2018 it was 33.15 tons / ha, which is a 

difference of more than 20 tons / ha between two years. It is a huge increase in the harvest in 

favour of the Czech Republic. 

Conclusion 

 The Slovak and Czech vegetable industry will be able to compete if it chooses the 

right varietal and species composition, starts communicating the benefits of domestic 

vegetables and builds its brand. At the same time, greengrocers need to associate sufficiently 

and establish equal partnerships with traders. The state should encourage the cultivation of 

vegetables that make sense here. Vegetables has an irreplaceable role in the nutrition of 

people of all ages. A wide range of vegetable products allows consumers to meet their 

requirements. 

 There is no doubt that there is a long-term need to ensure the growth of agricultural 

production, especially in situations where the main inputs (especially the availability of 

agricultural land) will be permanently limited. At the same time, the world and European 

markets show significant long-term trends in growing demand and thus further increase the 

probability of rising prices for most major agricultural commodities. 
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 From the point of view of the food security strategy, it is appropriate to reflect the 

long-term goal of economically justified strategic level of production in the main agricultural 

commodities of the temperate zone and to ensure adequate market share of processed 

agricultural and food products, especially those for which there is potential for competitive 

production in both countries. 

 Due to the existence of the EU single market with the given competition rules and due 

to the higher degree of saturation of the EU market, the main strategic mission and the main 

strategic priority is to support the export dynamics of Czech exporters, especially to third 

countries. The aim is thus to gradually reduce dependence on the EU single market and export 

production with higher added value. 

 In comparison of individual selected species, we can state different conclusions in 

both countries. In the case of carrots, we can say that the Slovak Republic had a balanced 

character of the need for self-sufficiency and therefore it would be appropriate to expect a 

decline in the coming years. On the contrary, the Czech Republic has had only a declining 

character since 2016, which is positive and thus they are less dependent on foreign markets 

from year to year. With parsley, we can say that the Czech Republic is significantly better 

than the Slovak Republic in terms of self-sufficiency in the years 2006 to 2008, they even 

produced beyond self-sufficiency and thus were not forced to import this commodity. During 

the reference period, we see an extreme leap, especially in 2013 in the Slovak Republic, when 

this country had the lowest self-sufficiency in the observed period. The Czech Republic had a 

slightly fluctuating character and the need for self-sufficiency changed only slightly in the 

observed period. Every year for each commodity (carrot, kohlrabi, parsley) in both countries, 

we can say that the necessary self-sufficiency is different each time. In some years, a larger 

amount of other smaller amounts of the vegetables examined is needed. This was mostly 

influenced by production or yield per hectare, increasing population every year, or variable 

consumption from 2004 to 2018. It is interesting that the Slovak Republic has a need to use 

carrots for the observed period than the Czech Republic, and has a smaller population. 

However, the yield per hectare is still better than the Czech Republic in carrots. The same 

situation is in the commodities parsley and kohlrabi. Probably this is the reason why Slovakia 

is not sufficiently self-sufficient compared to the Czech Republic. Slovakia has much higher 

real consumption than the Czech Republic. 

 In conclusion, the need to grow special vegetables is needed not only from a 

nutritional point of view, but also as a traditional crop in these two countries. The need to be 

self-sufficient in as many commodities as possible helps countries to reduce imports in 

individual commodities, and the market can be saturated from its own resources. Even during 

the last period, when the world is ruled by Corona, we see that trade will not always be 

possible, and therefore it would be necessary for the Earth to increase its sown areas and be 

able to feed its population. 

The given calculations are used to simulate the possibility of increasing the self-

sufficiency of productions: carrots, parsley and kohlrabi in the countries of the Czech 

Republic and the Slovak Republic. These calculations can also be applied to other vegetable 

or fruit commodities. It is also important, as it has proved to us in recent months to count on a 
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10% reserve in the event of an outage of imports of commodities that are traditional for the 

countries concerned. 
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