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Z posudkov recenzentov recenzentov 

... „Systematika diela zodpovedá popísaným tematickým vrstvám skúmania dobrého vládnutia, 

pričom každá kapitola je z uvedeného hľadiska primerane explikačná. Metodologicky je dielo 

postavené na deskripcii, analýze (a to aj kritickej) spojenej už spomenutou explikáciou. To 

zodpovedá je prioritnému účelovému zameraniu (vysokoškolská učebnica). Obsahová stránka 

učebnice nie je len odrazom odbornej fundovanosti autorského kolektívu, ale aj odzrakdlením už 

nadobudnutých pedagogických skúseností autorov. Spojenie oboch uvedených faktorov vytvára 

hodnotový vklad do učebného textu, ktorý poctivému študentovi s úprimným záujmom o predmet 

štúdia dokáže spolu s prednáškami a seminárnymi cvičeniami poskytnúť potrebnú pedagogickú 

kvalitu“ ... doc. JUDr Martin Vernarský, PhD. 

 

... „Nemožno inak než nesúhlasiť s tvrdením kolektívu autorov, že „dobré spravovanie spoločnosti 

reprezentované koncepciou Good Goverance je pre demokratické štáty súčasnej spoločnosti 

smerodajnou tendenciou , prostredníctom ktorej verejná správa zlepšuje kvalitu výkonu svojich 

funkcií, plnenia úloh a dosahovania cieľov“. Už v úvode učebnice autori definujú nevyhnutnú 

rozpravu a neustálu diskusiu smerujúcu k rozvoju koncepcie Good Governance i na akademickej 

pôde so snahou o hĺbkové pochopenie jednotlivých aspektov problematiky a naplnenie rozpravy 

o dvanástich vymedzených princípoch identifikovaných v jednotlivcýh kapitolách. Zrozumiteľnoť 

predloženého textu je akceptovateľná pre čitateľa – študenta, rovnako ako aj pre čitateľa 

rozvíjajúceho svoje vedomosti o problematike.“ ... prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.  

 

... „ Publikácia je logicky zostavená, témy sú riešené adekvátne charakteru publikácie (učebnica). 

Text je formulovaný pre študentov atraktívnou a vysvetľujúcou formou. 

Skvelá autorský kolektív a výborne uchopená téma. „ ... doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.  
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Úvod 
 

Dobré spravovanie spoločnosti reprezentované koncepciou Good Governance je pre 

súčasné demokratické a právne štáty smerodajnou tendenciou, prostredníctvom ktorej verejná 

správa zlepšuje kvalitu výkonu svojich funkcií, plnenia úloh a dosahovania cieľov. Koncepcia Good 

Governance zohľadňuje kľúčové aspekty fungovania súčasných štátov 21. storočia, ktoré sú pre 

verejnú správu v celej jej komplexnosti dôležité, ako napríklad právny, politologický, ekonomický, 

sociálny alebo etický rozmer. Dobré spravovanie spoločnosti je preto oprávnene diskutované na 

všetkých úrovniach spravovania spoločnosti, ale aj v rámci akademickej pôdy a na úrovni 

medzinárodných organizácií.  

Dôsledné naplnenie koncepcie Good Governance však vyžaduje hĺbkové pochopenie 

aspektov, ktoré sú v praxi spojené s uplatňovaním jednotlivých princípov Good Governance. 

Predkladaná vysokoškolská učebnica „Manuál dobrého spravovania pre budúcich expertov 

verejných inštitúcií“ má ambíciu obsahovo napĺňať 12 princípov Good Governance, preto sa 

autorky a autori vysokoškolskej učebnice rozhodli jej obsah vymedziť nasledovne: 

Prvá kapitola s názvom „Dobrá správa vecí verejných a súčasná verejná správa“ vymedzuje 

postavenie verejnej správy v súčasnom demokratickom a právnom štáte 21. storočia. Podrobne 

charakterizuje podstatu koncepcie Good Governance, pričom dôraz je kladený na miesto 

koncepcie a jej uplatňovanie vo verejnej správe v rámci dynamicky meniaceho sa sveta. Súčasťou 

tejto kapitoly je aj vysvetlenie postupného vývoja samotnej koncepcie, ale aj sumarizujúci pohľad 

na princípy, ktoré sú súčasťou koncepcie Good Governance.  

V druhej kapitole, ktorá nesie názov „Participácia, angažovanosť a e-participácia“  sa 

autorky zamerali na bazálny predpoklad dobre fungujúceho demokratického politického systému 

- existencia aktívnej občianskej spoločnosti, ktorá v sebe zahŕňa efektívnu participáciu občanov na 

rozhodovacích procesoch. Participácia je definovaná medzi primárnymi hodnotami Európskej 

únie, a to vo forme možnosti spolupodieľania sa na demokratickom živote spoločenstva.  

Nadväzujúcou témou je kapitola „Participácie mládeže“, v ktorej autorky upriamujú 

pozornosť na dôležitosť aktívnej účasti mládeže na správe vecí verejných, ktorá predstavuje jeden 

z fundamentálnych predpokladov efektívne fungujúceho a demokratického rozhodovacieho 

procesu na všetkých úrovniach. Zaradenie tejto kapitoly je kľúčové predovšetkým z pohľadu 

nevyhnutnosti podpory participácie mladých v súčasných demokraciách.  

S participáciou a účasťou na správe vecí verejných je úzko prepojená nasledujúca kapitola 

„Reprezentácia záujmov a spravodlivý priebeh volieb“. Autorky a autori témy uvádzajú výpočet a 

charakteristiku práv a povinností občanov pri hlasovaní vo voľbách, analýza a sumarizácia 

aktívneho volebného práva. Kapitola sa tiež zaoberá pasívnym volebným právom a analýzou 

okolností spojených s procesom kandidatúry, právami a povinnosťami politických subjektov 

kandidujúcich vo voľbách počas kampaní, a následne počas volebného procesu, ako i po jeho 

skončení. Kapitola neopomína ani práva a povinnosti štátu, ktorý je vnímaný ako zodpovedný za 
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vykonanie všetkých potrebných legislatívnych krokov a ostatných opatrení v súlade s ústavnými 

procesmi tak, aby garantoval práva a inštitucionálny rámec pre pravidelné, spravodlivé a slobodné 

voľby. 

Následne vysokoškolská učebnica predstavuje kapitolu s názvom „Zákonnosť“, ktorá 

redukuje poznanie na rešpektovanie zákona a ďalších právnych predpisov pri výkone verejnej 

správy. Zameriava sa na pozitíva zákonnosti, ktoré do riadenia spoločnosti prináša – eliminácia 

ľubovoľne vládnuc ich skupín, poriadok a predvídateľnosť spoločenských vzťahov, ochrana práv 

jednotlivcov a skupín, a.i.. 

V ďalšej kapitole je vymedzená „Zodpovednosť“ a to v kontexte jej právnej a etickej 

dimenzie a popis nepatrných, ale podstatných rozdielov oboch prístupov.  Súčasťou kapitoly bude 

aj demonštratívny výpočet nástrojov a príkladov dobrej praxe zameraných na sledovanie etickej 

zodpovednosti. Integrálnou súčasťou kapitoly je zdôraznenie významu komplementárneho 

pôsobenia dvoch spomenutých normatívnych systémov, ktoré je pre súčasné demokratické štáty 

typické.  

Nadväzujúcou kapitolou, ktorá je so zodpovednosťou úzko prepojená je „Integrita etického 

konania“ a kapitola zdôvodňuje, prečo je dôležité etické správanie v rámci verejnej správy. 

Poukazuje aj na riziká a negatívne dopady súvisiace s nedodržiavaním vysokých štandardov etickej 

integrity v správaní sa, konaní a rozhodovaní vo verejnej správe. Kapitola sa pokúša ucelene 

vymedziť rámec integrity verejnej správy vymedzený „Odporúčaním Rady OECD o verejnej 

integrite“, pričom tento dokument nie je reflektovaný len v rámci tejto kapitoly, ale aj v ďalších 

častiach tejto vysokoškolskej učebnice.  

Ďalšou, v poradí ôsmou kapitolou je téma „Ľudské práva“. V súčasnej občianskej 

spoločnosti je úloha štátu pri ochrane a zabezpečovaní realizácie ľudských práv nezastupiteľná 

a rovnako samozrejmá je účasť občanov na štátnej moci. Kapitola podrobnejšie upravuje 

pojmovému vymedzenie ľudských práv, klasifikáciu ľudských práv, opisuje univerzálny systém 

ochrany ľudských práv a ochranu ľudských práv v Európe.  

Slobodný prístup k informáciám patrí medzi základné ľudské slobody, a v podstate sa jedná 

pomenovanie ľudského práva na poskytovanie a prijímanie informácií. Kapitola s názvom 

„Otvorený prístup k informáciám“ podrobnejšie rozpracováva informačnú spoločnosť a digitálny 

prístup, medzinárodný inštitucionálny rámec a regionálny inštitucionálny rámec, slobodu prejavu 

a bariéry slobodného prístupu k informáciám.  

Na uvedenú problematiku nadväzuje kapitola „Transparentnosť a otvorenosť“, ktorá je 

zameraná na objasnenie významu sledovania transparentnosti a otvorenosti vo verejnej správe. 

Súčasťou kapitoly je tiež zdôvodnenie nevyhnutnosti transparentného a otvoreného prístupu 

orgánov verejnej správy k spravovaniu verejných záležitostí. Súčasne kapitola vo svojom závere 

ponúka pohľad na aktuálne možnosti zlepšenia otvorenosti a transparentnosti orgánov verejnej 

správy.  
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Cieľom kapitoly „Profesionálne kompetentnosti“ je priniesť základné poznatky o 

problematike kompetentností - cez základnú charakteristiku pojmu „kompetentnosť“ až po jeho 

diferenciáciu v kontexte príbuzných pojmov. Ďalšou časťou podkapitoly bude prehľad o vybraných 

kompetentnostiach potrebných pre pracovný život, konkrétne  a autorky zamerali na 

kompetentnosti „Big 8“: Autorky sa venujú aj súčasným vedeckým štúdiám, ktoré sa zaoberajú 

profesionálnymi kompetentnosťami v kontexte verejnej správy. 

 Záver učebnice sa nesie v duchu ekonomických ukazovateľov Good Governance. Téma 

„Trvalo udržateľného rozvoja“ vymedzuje ciele, princípy a indikátory trvalo udržateľného rozvoja. 

Tematicky sa venuje tiež napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja na Slovensku. 

Posledná kapitola sa venuje „Správnemu finančnému riadeniu“, a postupom finančného 

riadenia, ktoré by mali byť uplatňované vo verejnej správe. Dobré finančné stratégie, ktoré 

napĺňajú princípy Good Governance sú nevyhnutné nielen pre súkromné inštitúcie, ale aj pre 

verejnú správu.  

 

Vysokoškolská učebnica je prvou z dvoch publikácii pripravovaných pre novovytvorený 

študijný predmet „Kompetentnosti kapacít verejných inštitúcií“, realizovaný v rámci aktivity 

„Spolupráca verejných inštitúcií pri vzdelávaní mladých ľudí“ projektu „Budúcnosť verejnej správy“ 

(Future of Public Administration-FoPA), ktorý je realizovaný v programe Dobré spravovanie a 

cezhraničná spolupráca, spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky.  

 

Uvedená aktivita prepája inštitucionálnu spoluprácu, ktorá je realizovaná medzi 

partnerskými inštitúciami - Fakultou verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a 

V.N. Karazin Kharkiv National University. Vďaka novovytvorenému študijnému predmetu, ktorý 

bude vyučovaný od akademického roka 2021/2022 na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach 

a od akademického roka 2022/2023 na V.N. Karazin Kharkiv National University možno zvýšiť 

povedomie študentov, budúcich odborníkov pracujúcich vo verejnom sektore o princípoch 

dobrého spravovania. 

 

Obsah pripraveného predmetu má ambíciu nielen ponúknuť študentom najaktuálnejšie 

poznatky v oblasti dobrého spravovania, transparentnosti, integrity a zodpovednosti, ale zároveň 

obohatiť poznanie o reálie na Slovensku a na Ukrajine (v súlade s rámcom obsiahnutým v 

dokumente OECD Recommendation on Public Integrity) – a to druhou publikáciou „Good 

Governance Practise Examples for Future Expets in Public Sector Institution“, ktorá svojimi 

prípadovými štúdiami rozširuje poznanie o príklady aplikačnej praxe.  



Dobrá správa vecí verejných                            Manuál dobrého spravovania  

a súčasná verejná správa     pre budúcich expertov verejných inštitúcií  
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1. Dobrá správa vecí verejných a súčasná verejná správa 

Ondrej Mitaľ 
 
Odporúčaný spôsob citácie: 
MITAĽ, Ondrej, 2022. Dobrá správa vecí verejných a súčasná verejná správa. In: MITAĽ, O., ROVENSKÁ, D.,  ŽUPOVÁ, 

E. a kol. Manuál dobrého spravovania pre budúcich expertov verejných inštitúcií. Košice: ŠafárikPress, s. 10 – 23. ISBN 

978-80-574-0083-7. 

 
Posledné desaťročia sú charakteristické výrazným rozvojom spoločnosti, ktorý so sebou 

prináša pozitívne, negatívne, ale aj rozporuplné zmeny. Tieto zmeny musia byť súčasnými 
demokratickými a právnymi štátmi reflektované v adekvátnej miere, pretože inak môže dôjsť k 
ohrozeniu schopnosti štátu udržať vnútorný poriadok a zachovať vonkajšiu bezpečnosť, pričom 
vylúčené nie je ani ohrozenie úlohy štátu zabezpečiť celospoločensky udržateľný rozvoj a 
uspokojovanie potrieb občanov. Štát sa počas minulého storočia stal komplexným systémom, 
ktorý uskutočňuje správu verejných záležitostí vo verejnom záujme a poskytuje široké spektrum 
verejných statkov a služieb (zdravotníctvo, školstvo, technická a sociálna verejná infraštruktúra, 
ale aj mnohé iné). Štát má práve pre tento účel vytvorenú verejnú správu (sústavu orgánov 
verejnej správy), ktorá pri spravovaní spoločnosti zohráva kľúčovú úlohu. Súčasne je však potrebné 
povedať, že v posledných rokoch získava na sile aj hlas verejnosti, a teda trendom je podieľanie sa 
verejnosti na správe veci verejných.  

Zámerom nasledujúcej časti textu preto bude objasniť si základný význam a postavenie 
verejnej správy a verejnej politiky v súčasných demokratických a právnych štátoch. Verejná správa 
musí prioritne sledovať verejný záujem a v tomto zmysle slúžiť verejnosti. Práve preto obsahuje 
táto kapitola následne základné vymedzenie koncepcie Good Governance, ktorá je súhrnným 
prístupom smerujúcim k zlepšeniu výkonu funkcií, úloh a cieľov verejnej správy v prospech 
verejnosti a zvyšovaniu účasti občanov na správe vecí verejných. 

 

Verejná správa, jej postavenie a význam v súčasnej spoločnosti 

Presne zodpovedať otázku čo je verejná správa je na jednej strane jednoduché, ale na druhej 
strane je potrebné mať na zreteli viacero jej aspektov, ktoré je potrebné pri definovaní verejnej 
správy zohľadniť. Význam pojmu verejná správa totiž prešiel dlhodobým vývojom. 

 

Verejná správa ako súčasť demokratického a právneho štátu 

Nemennou a kľúčovou súčasťou takmer každej definície verejnej správy je demokratický a 
právny štát. Verejná správa tvorí na pozadí nevyhnutných každodenných úloh a zákonom 
vymedzenej činnosti platformu medzi štátom a spoločnosťou, ktorá umožňuje trvalo udržateľné 
fungovanie spoločnosti (Peters, Pierre, 2018). Súčasne je potrebné povedať, že verejná správa by 
mala byť v čo najväčšej možnej miere demokratická, pretože je to z dôvodu dosiahnutia ideálneho 
stavu spravovania spoločnosti žiadúce (Lavenex, 2013). Demokratický a právny štát je totiž 
priestorom, v rámci ktorého verejná správa vzniká, pôsobí a vyvíja sa (Knežová, 2014). Verejná 
správa by teda bez štátu nemohla existovať, paradoxne ani súčasný štát bez verejnej správy, 
pretože neexistencia verejnej správy je v súčasných demokratických a právnych štátoch nemožná, 
nepredstaviteľná a nereálna (Králik, 2011; Peters, Pierre, 2007).  
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Verejná správa je teda forma verejnej moci pretože je to správa verejných vecí vo verejnom 
záujme, ktorá je financovaná z verejných zdrojov, a ktorú realizujú orgány verejnej správy ako 
svoju povinnosť. Verejná správa je teda v tomto zmysle sústava orgánov, ktorá slúži na 
organizovanie a riadenie spoločnosti tvoriacej obyvateľstvo určitého štátu takým spôsobom, aby 
činnosť verejnej správy bola na prospech všetkým, a aby jej fungovanie bolo pre štát efektívne a 
pre obyvateľstvo prospešné (Králik, Kútik, 2013). Verejná správa je teda komplexným fenoménom, 
ktorý výrazným spôsobom ovplyvňuje kvalitu života jednotlivca a celej spoločnosti v rôznych 
oblastiach (Knežová, 2014). 

Základom moderného demokratického a právneho štátu je deľba moci na výkonnú, 
zákonodarnú a súdnu, pričom so samotnou realizáciou moci súvisí aj proces jej získania a udržania. 
Nadviažeme teda na to, že verejná správa predstavuje správu verejných záležitostí v spoločnosti 
zorganizovanej v štát. Ako prejav výkonnej moci predstavuje verejná správa činnosť, ktorej 
podstatou je spravovanie, avšak táto činnosť musí byť vykonávaná len presne určenými 
inštitúciami, ktorými sú orgány verejnej správy (Srebalová, 2012).  

Verejná správa je realizovaná ako prejav výkonnej moci, ktorá je v tomto zmysle považovaná 
za verejnú moc, pričom touto mocou nedisponuje len štát, ale aj iné štátom uznané subjekty 
vykonávajúce správu verejných záležitostí (Hamalová a kol., 2014; Škultéty, 2008; Průcha, 2012). 
Vymedzenie verejnej správy je v načrtnutom kontexte dôležité vnímať v dvoch významoch, 
ktorými sú vymedzenie verejnej správy ako sústavy organizácií a ako súhrnu činností (Knežová, 
2014, Hamalová a kol., 2014, Hendrych a kol., 2014; Škrobák, 2012). 

 

 

Obrázok 1: Formálne a materiálne vymedzenie verejnej správy 

Zdroj: autor 

 

Verejná správa je na základe vyššie uvedeného tvorená orgánmi verejnej správy, ktoré spolu 
tvoria vnútorne usporiadaný systém. Tento systém je zložený z čiastkových subsystémov 
(podsystémov), medzi ktoré zaraďujeme štátnu správu, samosprávu a verejnoprávne inštitúcie. 
Zároveň však nemožno zabúdať na skutočnosť, že aj samotný štát je v podstate systémom, v rámci 
ktorého funguje verejná správa ako jedna z častí systému. Nič to však nemení na fakte, že štáty 
účelovo vytvárajú verejnú správu na to, aby organizovala obyvateľstvo žijúce na jeho území za 
účelom dosiahnutia rozvíjajúcej sa a spravodlivej spoločnosti. 
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Úlohy, ciele a funkcie verejnej správy 

Verejnú správu teda môžeme vnímať na jednej strane ako súbor orgánov, ktorého zloženie je 
stanovené priamo štátom. Súčasne však vieme verejnú správu zadefinovať aj ako súhrn činností, 
ktorými sú zabezpečené základné verejné statky a služby podľa potrieb obyvateľov konkrétneho 
štátu. Obe významy verejnej správy sú vzájomne prepojené a neoddeliteľne spolu súvisia. Sústava 
orgánov totiž bez úloh, ktoré sa majú realizovať nemá zmysel svojej existencie. Rovnako činnosti 
a úlohy zadefinované štátom musia byť v spoločnosti niekým vykonávané, a sú vykonávané práve 
sústavou orgánov verejnej správy. V načrtnutom význame fungovania verejnej správy je dôležité 
spomenúť, že výkon verejnej správy vymedzujú úlohy, ciele a funkcie verejnej správy. 

Úlohy verejnej správy sú vnímané ako záležitosti dekomponujúce dlhodobé spoločenské 
ciele, na ktorých bola dosiahnutá politická zhoda demokraticky zvolených a relevantných entít, 
pretože reflektujú verejné záujmy a celospoločenské podmienky. Ciele verejnej správy následne 
možno charakterizovať ako žiadúci stav v spoločnosti a úlohy ako konkrétny postup na dosiahnutie 
tohto stavu, ktorý bol stanovený štátom. (Hendrych a kol., 2014; Vrabko a kol., 2012)  

Prioritne je potrebné hovoriť o funkciách samotného štátu, ktorý určuje funkčnú 
a organizačnú koncepciu celého systému verejnej správy. V kontexte spoločenského účelu 
súčasného štátu možno uvažovať o funkciách regulačných, funkciách organizácie služieb 
verejného záujmu, funkciách výkonu spravodlivosti a kontrolných funkciách (Klíma, 2016). Možno 
povedať, že vo všeobecnosti vznikla v súvislosti s funkciami štátu určitá zhoda o tom, že 
nezastupiteľné sú tie funkcie, ktoré majú trvalý celospoločenský význam, ako napríklad vnútorná 
bezpečnosť, vonkajšia bezpečnosť, regulácia hospodárskych aktivít, starostlivosť o verejné zdravie, 
vzdelanie, kultúru alebo sociálne zabezpečenie. V tomto zmysle sa funkcie štátu a funkcie verejnej 
správy prekrývajú. 

Štátom a vládou naformulované ciele a úlohy sú v demokratických spoločnostiach realizované 
práve orgánmi verejnej správy. Sústavu cieľov verejnej správy a následnú schopnosť konať 
v určitých oblastiach, oprávnené požiadavky, potreby a záujmy verejnosti, ale aj plnenie 
konkrétnych úloh samotným zamestnancom orgánu verejnej správy v praktickom zmysle 
vyjadrujú funkcie verejnej správy (Erneker, Pána, 2017; Hrtánek, 2012; Nedelcu, 2010; Kosorín 
1999). Z pohľadu fungovania verejnej správy hovoríme najmä o nasledujúcich funkciách verejnej 
správy (Mitaľ, 2018): 

Funkcia vrchnostenského pôsobenia 

Donucovaním a prikazovaním dokáže štát prostredníctvom verejnej správy 
obmedzovať negatívne a nežiadúce formy správania sa a naopak podporovať 
správanie, ktoré je spoločnosťou žiadúce a pozitívne hodnotené. Súčasťou 
vrchnostenského pôsobenia verejnej správy je aj stanovovanie žiadúceho 
vývoja spoločnosti. V tomto zmysle má verejná správa dôležité postavenie 
pri aplikovaní verejných politík. 

Funkcia organizačná 

Primárnym cieľom je zabezpečenie nerušeného chodu orgánov verejnej 
správy tak, aby boli plnohodnotne napĺňané záujmy verejnosti. Úlohou štátu 
je teda vytvoriť fungujúce organizačné usporiadanie verejnej správy, jasné 
väzby a vzťahy medzi troma základnými subsystémami, ale aj v rámci 
samotných subsystémov.  
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Funkcia regulácie spoločenských vzťahov 

V prvom rade je nevyhnutné, aby štát fungoval na demokratických 
princípoch. Verejná správa musí túto ambíciu v plnej miere reprezentovať. 
Kľúčové je rešpektovanie rôznorodosti názorov a záujmov, ktoré sú 
prezentované v súlade s legislatívou a v súlade s dobrými mravmi. Zároveň 
by verejnou správou mali byť preferované hodnoty, akými sú napríklad 
tolerancia, ústretovosť, solidarita alebo spravodlivosť. Súčasťou 
demokratických a právnych štátov 21. storočia je zároveň schopnosť 
a pripravenosť občanov podieľať sa na verejnej správe.  

Funkcia poskytovania verejných statkov a služieb 

Poskytovaním verejných statkov a služieb sa verejná správa snaží nie len 
o ich poskytnutie, ale prevažne aj o uspokojenie potrieb a záujmov občanov 
alebo vyriešenie existujúcich menej alebo viac závažných spoločenských 
problémov. 

 

Verejná správa ako súčasť dynamicky rozvíjajúcej sa spoločnosti 

 Verejná správa je v pozícii komplexnej a integrálnej súčasti dnešných štátov vystavená 
dopadom aktuálne prebiehajúcich zmien v spoločnosti. Súčasné postavenie a význam verejnej 
správy je výsledkom dlhodobého procesu vývoja spoločnosti. Úlohy, organizácia a prax verejnej 
správy úzko korešpondujú s hodnotami spoločnosti, ale súčasne je do veľkej miery organizačné a 
funkčné ponímanie verejnej správy závislé od konkrétneho historického pozadia konkrétneho 
štátu. V neposlednom rade je však potrebné zohľadniť dynamický rozvoj spoločnosti v nedávnej 
minulosti, ktorý je umocnený faktormi, ako napríklad globalizácia, európska integrácia, 
technologický pokrok alebo zdieľanie informácií. Skúmanie premien verejnej správy sa v 
načrtnutom kontexte javí ako nutnosť, pričom táto skutočnosť je v podmienkach Slovenskej 
republiky zdôraznená medzinárodnou otvorenosťou samotného štátu. Rovnako dôležité je však 
premeny verejnej správy reflektovať v kontexte meniacich sa požiadaviek spoločnosti. 

 

Verejná politika ako integrálna súčasť spravovania spoločnosti  

Spoločnosť možno zároveň vymedziť ako celok pozostávajúci z jednotlivcov a skupín, ktoré 
majú svoje vlastné špecifické potreby a záujmy. Na napĺňaní týchto potrieb individuálneho, 
skupinového, kolektívneho a verejného rozmeru sa podieľa práve verejná správa, pričom často sa 
táto úloha verejnej správy označuje ako spravovanie spoločnosti v súlade s požiadavkami 
verejnosti.  

Doposiaľ sme si však nespomenuli mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa záujmy 
a potreby verejnosti transformujú do konkrétnych verejných statkov a služieb (školského 
a zdravotnícko systému, podoby verejných priestranstiev, budovania verejnej infraštruktúry, ...). 
Týmto mechanizmom je práve verejná politika. V najvšeobecnejšej rovine môžeme povedať, že 
verejná politika sa zaoberá skúmaním toho čo vlády jednotlivých štátov robia a prečo prijímajú 
rozhodnutia aké prijímajú. Verejnú politiku je potrebné odlíšiť od politológie, a to predovšetkým 
v jej viac empirickom a sociologickom prístupe, ktorý možno dokumentovať okrem iného 
napríklad dôrazom nie len na politické elity a ich politickú moc, ale zdôrazňovaním postavenia 
širšieho spektra aktérov, ktorí formulujú podobu verejného záujmu (Konečný, Geffert, 2021).  
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Verejná politika je v konečnom dôsledku priamo spojená s fungovaním spoločnosti. Verejná 
politika sa v praxi snaží predchádzať konfliktným situáciám, riešiť konflikty a prirodzené problémy 
spoločnosti, ktoré sú zo spoločenského života prakticky neodstrániteľné, pretože sme neustále 
obmedzovaný sociálnymi štruktúrami umožňujúcimi koexistenciu ľudí, ako napríklad peniaze, 
právo, organizácie, jazyk, kultúra (Potúček, 2017). Verejnú politiku teda môžeme chápať aj ako 
súhrn vládnych aktivít, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú kvalitu života občanov 
konkrétneho štátu (Peters, 2018).  

Verejná správa a verejná politika sú veľmi úzko prepojené, pretože sa špecifickým spôsobom 
podieľajú na správe spoločnosti. Pod verejnú politiku môžeme zaradiť všetky aktivity vlád 
súčasných demokratických štátov, ktorých účelom je dosiahnuť stanovený cieľ, kým verejná správa 
slúži štátu a spoločnosti ako prostriedok dosiahnutia tohto cieľa (Hughes, 2012). Práve verejná 
politika totiž okrem iného primárne odvodzuje svoj obsah od princípov koncepcie Good 
Governance, na ktorých sú budované politiky Európskej únie (Malíková, Daško, 2018). Princípy 
dobrého spravovania sú teda prienikom, vďaka ktorému súčasné demokratické štáty sú schopné 
prostredníctvom verejnej politiky zistiť, prekonzultovať a stanoviť ciele verejnej správy tak, aby 
boli uspokojené potreby verejnosti, ktoré sú uspokojované práve orgánmi verejnej správy.  

Vzhľadom na komplexnosť súčasnej spoločnosti a dynamickosť jej vývoja je veľmi ťažké 
stanoviť, ktoré rozhodnutie bude pre konkrétnu oblasť spoločenského života alebo spoločnosť ako 
celok najvýhodnejšie. V tomto zmysle je proces stanovenia cieľov verejnej správy náročný, avšak 
verejná politika výrazne prostredníctvom zapojenia čo najširšieho možného spektra členov 
spoločnosti napomáha vytvoreniu súladu medzi tým čo občania chcú a tým, čo im štát vie a dokáže 
poskytnúť vzhľadom na svoje finančné, organizačné a personálne kapacity.  

Verejná politika je bezprostredne spojená s rozhodnutiami, ktoré spoločnosť ovplyvnia 
v horizonte rokov či desaťročia. Pre tých, ktorí rozhodnutia robia síce verejná politika nedokáže 
jednoznačne povedať, ktoré z rozhodnutí bude jediné správne a je ho potrebné prijať, výrazne je 
však nápomocná v tom, že dokáže vyhodnotiť rozhodnutia urobené v minulosti a poskytnúť tak 
tým, ktorí rozhodujú čo najväčšiu možnú mieru informovanosti (Dye, 2016). 

Rýchly rozvoj spoločnosti, ktorý sa v súčasnosti v mnohých aspektoch javí ako nezvratný 
a nezadržateľný v konečnom dôsledku transformuje aj podobu nielen procesu tvorby verejnej 
politiky, spôsob zapojenia verejnosti, ale aj samotnú verejnú správu v jej funkčnom 
a organizačnom ponímaní. Kolektivizovaným rozhodovaním o verejnom záujme, ktoré je pre 
verejnú politiku typické a charakteristické, je možné stanoviť základné rámce trvalo udržateľného 
rozvoja spoločnosti tak, aby aktivity vlády a verejnej správy pozitívne vplývali na blahobyt a kvalitu 
života obyvateľstva.  

 

Podoba verejnej správy ako výsledok neustálych zmien v spoločnosti 

Podoba systému verejnej správy a spôsob jeho fungovania je výsledkom kontinuálneho 
procesu riadených zmien. Verejná správa v stredoeurópskom priestore musí v súčasnosti čeliť 
viacerým výzvam, ako napríklad globalizácia, európska integrácia, technologický pokrok alebo 
očakávania verejnosti. Výzvy, ktorým súčasné vlády členia sú skôr komplexné, nevyspytateľné a 
globálne, než jednoduché, lineárne a národne orientované (Robinson, 2015). Procesy, ktoré v 
dôsledku týchto výziev spoločnosti 21. storočia spôsobujú zmeny vo verejnej správe sa súhrnne 
nazývajú ako reforma verejnej správy. Reforma verejnej správy by mala priniesť zásadnú 
kvalitatívnu zmenu k lepšiemu. Reforma verejnej správy môže byť slovami Knežovej (2014) 
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funkčná (zameraná na zmenu v rozdelení funkcií, kompetencií a zodpovednosti medzi 
subsystémami verejnej správy) alebo územná (zameraná na zmenu územného usporiadania 
krajiny - veľkosť alebo hranica územných obvodov). 

Plánovanie a realizáciu reformných procesov v rámci verejnej správy je nevyhnutné vnímať a 
hodnotiť v časovom horizonte niekoľkých rokov, pretože veľmi často realizácia reformy presahuje 
funkčné obdobie vlády a politikov, ktorí sú jej členmi na základe výsledkov demokratických volieb. 
Veľmi správne však možno slovami Kováčovej (2015) povedať, že pred uvedením reformných 
procesov do praxe je nutné otvoriť priestor pre širokú diskusiu so všetkými zainteresovanými 
stranami, aktérmi a odborníkmi. 

Ak má verejná správa slúžiť svojmu účelu a poskytovať občanom služby a statky v 
požadovanom množstve a adekvátnej kvalite, musí nevyhnutne reflektovať reálne požiadavky, 
ktoré sa vplyvom vývoja spoločnosti dynamicky menia. Uspokojenie záujmov a potrieb občanov je 
postupne pre štát a verejnú správu zložitejšie. Koncom 20. storočia a na začiatku 21. storočia boli 
rozpracované viaceré teoretické koncepty, ktoré možno označiť za moderné (New Public 
Administration, New Public Management, Total Quality Management, Good Governance, e-
Governance). Zámerom týchto teoretických koncepcií je reflektovať aktuálne celospoločenské 
zmeny a vytvoriť tak určité štandardizované a univerzálne uplatniteľné pravidlá, na základe 
ktorých je štát schopný reagovať na meniace sa požiadavky verejnosti zmenami v organizačnej 
a funkčnej podobe verejnej správy.  

V rámci teórie verejnej správy teda možno vymedziť viacero prístupov a koncepcií, ktoré mali 
za cieľ zdokonaliť výkon kompetencií verejnej správy. K spoločným znakom uvedených koncepcií, 
respektíve prístupov smerujúcich k zlepšeniu a skvalitneniu výkonu kompetencií verejnej správy 
môžeme s dôrazom na aktuálne výzvy verejnej správy zaradiť: 

 snahu o dosiahnutie efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti verejnej správy 
s dôrazom na ekonomický rozmer spravovania verejných záležitostí, 

 zlepšenia kvality života obyvateľov prostredníctvom zvyšovania adresnosti a kvality 
verejných statkov a služieb poskytovaných verejnou správou, 

 zlepšenie informovanosti verejnosti uplatňovaním transparentného a otvoreného 
zverejňovania informácií, údajov, dokumentov a dát verejnou správou, 

 neustále hľadanie spôsobov a nástrojov, prostredníctvom ktorých je možné zlepšiť 
aktívne podieľanie sa širokej verejnosti na správe verejných záležitostí a tvorbe 
verejných politík na všetkých úrovniach spravovania spoločnosti, 

 zabezpečenie dôsledného dodržiavania aktuálne účinnej a platnej legislatívy 
a súčasne zabezpečenie legitimity verejno-politických rozhodnutí, 

 využitie možností, ktoré sú ponúkané neutíchajúcim nárastom využívania 
informačno-komunikačných technológií, ale aj riadenie rizík, ktoré prinášajú. 

 

Good Governance - význam koncepcie pre verejnú správu a spoločnosť 

Postupný vývoj spoločnosti a verejnej správy mal za následok kontinuálne a prirodzené 
vyprofilovanie koncepcie Good governance, ktorá je najčastejšie prekladaná ako dobré 
spravovanie. Good governance vyžaduje, aby pravidlá regulujúce správu veci verejných boli etické 
a podporovali verejný záujem. Povedané inak ide o stav, kedy je občanom umožnené podieľať sa 
na spravovaní spoločnosti a potreby občanov sú prostredníctvom výkonu funkcií verejnej správy 
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uspokojované na základe celospoločenského konsenzu. Aj z uvedeného vyplýva, že túto koncepciu 
nemožno vnímať staticky, ale v kontexte rozvoja spoločnosti.  

Koncepcia Good Governance podľa Hopkinsa (2013) vyžaduje, aby pravidlá regulujúce správu 
veci verejných boli otvorené a podporovali verejný záujem. Zrejme najlepším spôsobom však 
podstatu Good Governance vystihol Agere (2000), podľa ktorého ide o stav, kedy sú verejné 
záležitosti riadené spôsobom umožňujúcim občanom podieľať sa na rozhodnutiach, verejné služby 
a statky sú adresné, rešpektujú sa ľudské práva a verejná správa je transparentná, zodpovedná a 
tiež efektívna. Good Governance predstavuje koncepciu správy vecí verejných, pre ktorú je 
charakteristická jej dynamickosť a premenlivosť, pretože čerpá svoje „zdroje“ nielen z iných 
manažérskych koncepcií, ale preberá a narába i s politickými, normatívnymi a etickými inštitútmi 
(Klimovský, 2010). Súhrnne možno koncept Good Governance považovať za kľúčovú doktrínu, 
ktorá je založená na výkone kompetencií prostredníctvom sietí a otvorených štruktúr a nie na 
rozhodnutiach smerujúcich zhora nadol (Kovač a kol., 2016). Koncepcia Good Governance teda 
prostredníctvom svojich princípov prispieva k demokratizácii spoločnosti.  

Dobré spravovanie ako doposiaľ najkomplexnejšia koncepcia vedie k dobrému manažmentu, 
dobrej výkonnosti, dobrému využívaniu verejných zdrojov, dobrému správaniu sa a dobrým 
výstupom, pretože otvára možnosti pre rôzne skupiny v spoločnosti mať významnejšiu rolu pri 
rozhodovaní o problémoch (Juiz et al., 2014; Graham et al., 2003). Vymedziť a reálne uchopiť 
koncepciu Good Governance sa na prelome tisícročí pokúšalo v časoch jej formovania viacero 
odborníkov. Základné princípy koncepcie Good Governance preto možno podrobnejšie 
charakterizovať slovami Agereho (2000) nasledovne: 

zodpovednosť 

vzťahuje sa na všetkých volených, menovaných alebo inak obsadených 
jednotlivcov, ktorí majú v rámci svojich aktivít a rozhodnutí byť schopní 
vyvrátiť akékoľvek pochybnosti verejnosti alebo nadriadenej autority, 

transparentnosť 

súvisí s overiteľnosťou informácií poskytovaných vládou, ako aj s účasťou 
verejnosti na príprave verejných politík ovplyvňujúcich život v spoločnosti, 

boj s korupciou 

korupcia ako previnenie sa proti povinnostiam protispoločenským konaním 
alebo strata dôvery verejnosti na úkor získania súkromného prospechu, nie 
je v súlade s dobrým spravovaním spoločnosti; preto je boj s korupciou 
v súlade s konceptom Good Governance nevyhnutný, a to v akejkoľvek 
forme individuálnej, organizačnej alebo inštitucionalizovanej, 

participácia 

je významná nie len s dôvodu možnosti ovplyvniť verejno-politické 
rozhodnutia, ale súčasne umožňuje aj kontrolu verejných zdrojov a inštitúcií, 
ktoré ovplyvňujú životy ľudí v spoločnosti, 

legislatívny rámec podporený súdnictvom 

by mal byť nastavený takým spôsobom, aby podporoval jasné a jednotné 
vykladanie zákonov a prispel tak k objektívnemu a nezávislému súdnictvu.  
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Koncepcia Good Governance je vzhľadom na svoj základ, ktorý pozostáva s princípov schopná 
adaptácie na prebiehajúce spoločenské zmeny. Je teda nevyhnutné uviesť, že samotná koncepcia 
Good Governance prešla svojim vlastným vývojom. Pri vymedzení koncepcie Good Governance sú 
kľúčové princípy, ktoré obsahuje, pričom ich počet sa vzhľadom na požiadavky verejnosti a vývoj 
spoločnosti postupne rozširoval. Princípy dobrého spravovania sú v kontexte fungovania verejnej 
správy výrazne vnútorne prepojené, a teda je nevyhnutné aby boli implementované súčasne 
z dôvodu vzájomného ovplyvňovania (Saparniene, Valukonyte 2012).  

Vznik koncepcie Good Governance bol v jej počiatkoch reflektovaný v zásadných 
dokumentoch na medzinárodnej úrovni, ktoré boli prijímané Organizáciou pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj, Organizáciou spojených národov, Európskou úniou alebo Svetovou bankou. 
Európska únia vymedzila v rámci svojho správneho priestoru koncepciu dokumentom European 
governance - A white paper cez princípy otvorenosti, participácie, zodpovednosti, efektívnosti 
a súdržnosti, ktoré Európska komisia (2001) vymedzila nasledovne: 

otvorenosť  

činnosť orgánov verejnej správy, by mala byť otvorená, a to predovšetkým 
využívaním takých foriem komunikácie, ktoré sú prístupné a pochopiteľné 
pre širokú verejnosť, 

participácia 

zabezpečenie participácie čo najširšieho spektra verejnosti výrazne 
ovplyvňuje kvalitu, adresnosť a efektívnosť verejných politík, zlepšovanie 
participácie zároveň môže prispieť k vyššej dôvere verejnosti vo verejnú 
správu, výsledkom čoho bude zlepšenie výstupov konkrétnych verejných 
politík, 

zodpovednosť 

zodpovednosť za správanie, konanie a rozhodovanie jednotlivcov, ale aj 
zodpovednosť jednotlivých orgánov verejnej správy voči spoločnosti ako 
celku; predpokladom uplatňovania zodpovednostných mechanizmov je 
jasné vymedzenie činnosti zameraných na spravovanie verejných záležitostí 
v legislatíve, 

efektívnosť  

realizované verejné politiky musia byť efektívne, včasné a súčasne musia 
zabezpečovať naplnenie jasných merateľných ukazovateľov, vďaka čomu 
bude možné vyhodnotiť uskutočnené verejné politiky v záujme budúceho 
zlepšenia, 

súdržnosť 

verejné politiky musia podporovať súdržnosť a musia byť ľahko 
pochopiteľné, a to predovšetkým z dôvodu nárastu diverzity, zvyšovania 
počtu úloh zabezpečovaných verejnou správou, ale aj pod tlakom globálnych 
výziev (klimatické a demokratické zmeny presahujúce územia štátov). 

 

V prostredí Organizácie spojených národov bola koncepcia Good Governance vymedzená 
princípmi, ktorými boli zodpovednosť, transparentnosť, ústretovosť, rovnosť a inkluzívnosť, 
efektívnosť, zákonnosť, participácia a konsenzuálnosť (UNESCAP, 2007). V tomto období teda 
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došlo k rozšíreniu koncepcie Good Governance, respektíve jej mierne rozširujúcej interpretácii 
prostredníctvom väčšieho počtu princípov (Obrázok č. 2). Koncept Good Governance sa postupne 
z teoretickej koncepcie pretransformoval na všeobecne a medzinárodné uznaný univerzálny 
štandard, ktorý je pre súčasné demokratické a právne štáty po zhruba dvoch desaťročiach 
smerodajný pri správe verejných záležitostí. 
 

Obrázok č. 2: Princípy Good Governance 
Zdroj: UNESCAP, 2007 

 
Na základe doposiaľ uvedeného môžeme povedať, že myšlienky koncepcie Good governance 

vyžadujú pri skúmaní jej obsahu a vplyvu na prax verejnej správy pohľad rôznych vedných 
disciplín. Prinášajú totiž komplexný pohľad na spravovanie spoločnosti a vecí verejných. Napriek 
nesporným zlepšeniam, ktoré implementácia predmetnej koncepcie priniesla a neustále prináša, 
je potrebné ju aj naďalej vnímať ako koncepciu, ktorá je z hľadiska svojej komplexnosti veľmi 
náročná na aplikáciu v praxi, pretože je nevyhnutné súčasne zosúladiť viacero rôznych princípov. 
Tieto slabé miesta koncepcie Good governance možno slovami Klimovského (2010) zhrnúť 
nasledovným spôsobom:  

 prvotný zámer pri vypracúvaní tejto koncepcie bol spojený s koordináciou a 
riadením projektov, nie štátnych či iných administratívno-politických 
útvarov;  

 neexistuje jednotná definícia obsahu tejto koncepcie a relevantní aktéri 
prispôsobujú jej obsah nielen existujúcim podmienkam, ale aj vlastným 
potrebám, resp. požiadavkám;  

 ponúkané formulácie vymedzujúce obsah koncepcie sú zvyčajne veľmi 
vágne a umožňujú viacdimenzionálnu interpretáciu;  

 snaha o implementovanie prvkov tejto koncepcie je niekedy vynucovaná 
(napr. ako podmienka poskytnutia pomoci rozvojovým krajinám), a niekedy 
predstieraná (v niektorých prípadoch sa o tejto koncepcii a jej prvkoch 
častejšie hovorí, než koná). 
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Premeny koncepcie Good Governance v kontexte rozvoja spoločnosti 

Koncepcia Good Governance je vďaka rôznorodosti princípov, ktoré tvoria jej obsah schopná 
adaptácie na meniace sa celospoločenské podmienky, a teda je schopná pružne reagovať na 
požiadavky verejnosti. Typickým príkladom je význam princípu transparentnosti v časoch jej vzniku 
a v súčasnosti, kedy informačno-komunikačné technológie umožnili širokú dostupnosť vládnych 
dát, dokumentov a informácií (využívanie open data portálov, vyjadrovanie podnetov cez mobilné 
aplikácie). Rovnakým spôsobom bola transformovaná participácia verejnosti na správe veci 
verejných, kedy už napríklad nie je potrebná fyzická prítomnosť na rokovaniach kolektívnych 
volených orgánov, pretože dnešnou bežnou praxou je ich živé online vysielanie alebo uloženie 
v podobe videozáznamu na stránkach orgánov verejnej správy (napr. rokovania mestských 
zastupiteľstiev). Informačno-komunikačné technológie teda nezmenili obsah samotnej koncepcie, 
ale skôr transformovali spôsob uplatňovania jednotlivých princípov v praxi. Súčasne však ale 
možno povedať, že práve informačno-komunikačné technológie napomohli dôslednejšiemu 
uplatňovaniu spomenutých princípov. Svetová hospodárska kríza, dlhová kríza, udržateľnosť 
verejných financií a neustály tlak na verejné výdavky zo strany verejnosti a ich narastajúcich 
požiadaviek na kvalitu verejných statkov a služieb zmenili pohľad na princíp efektívnosti, ktorý 
dnes nie je vnímaný len v kontexte efektívnosti finančnej, ale aj s dôrazom na výslednú kvalitu, 
respektíve hodnotu za vynaložené verejné financie.  

V súčasnosti možno za najaktuálnejšiu iniciatívu pokúšajúcu sa zhrnúť koncept dobrého 
spravovania považovať dokument Rady Európy z roku 2018 s názvom 12 princípov dobrého 
demokratického spravovania (12 Principles of Good Democratic Governance). Dokument 
zameraný na dobré demokratické spravovanie verejných záležitostí a riadení verejných zdrojov 
obsahuje celkovo 12 princípov, ktoré sú doposiaľ zrejme najdetailnejším rozpracovaním celej 
koncepcie Good Governance. Dokument vydaný pod záštitou Centra odbornosti pre reformy 
územnej samosprávy (Centre of Expertise for Local Government Reform) obsahuje princípy, ktoré 
možno v kontexte verejnej správy interpretovať nasledovným spôsobom: 

participácia, zastúpenie, čestné a spravodlivé správanie sa vo voľbách 

občania sú stredobodom realizovaných aktivít verejnej správy, a preto by 
mali byť bez rozdielu zahrnutí do procesu tvorby verejnej politiky; prijaté 
rozhodnutia by mali reflektovať vôľu väčšiny, avšak legitímne záujmy menšín 
by mali byť rovnako rešpektované, 

prístupnosť 

ciele, pravidlá a procedúry by mali byť prispôsobené legitímnym 
očakávaniam a potrebám verejnosti, vďaka čomu je možné reagovať na 
požiadavky verejnosti a poskytovať verejné služby v adekvátnom čase, 

efektívnosť a účinnosť 

najlepšie možné riešenie prijaté v rámci procesu dobrého spravovania je 
determinované dostupnými zdrojmi, pričom manažment výkonnosti slúži 
verejnej správe na vyhodnotenie a obohatenie efektívnosti a účinnosti 
poskytovania verejných služieb, 

otvorenosť a transparentnosť 

verejnosť by vo všeobecnosti mala mať prístup k informáciám, ktoré nie sú 
legislatívou označené ako nezverejniteľné, avšak právo na informácie zahŕňa 

https://rm.coe.int/12-principles-of-governance-poster-a2/1680787986
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aj informovanie o rozhodovaní a implementovaní verejných politík 
spôsobom umožňujúcim podieľanie sa na výkone verejnej správy, 

zákonnosť 

činnosť orgánov verejnej správy musí byť v súlade so zákonným postupom 
vymedzeným platnou a účinnou legislatívou, 

etické správanie 

verejné blaho je nadradené súkromnému a individuálnemu záujmu, avšak 
naplnenie tejto ambície je závislé od vypracovania efektívnych nástrojov 
zameraných na boj proti korupcii a riadenie konfliktu záujmov, 

kompetentnosť a kapacita 

profesionálne kompetentnosti tých, ktorí priamo z hľadiska ich pracovnej 
pozície ovplyvňujú proces spravovania spoločnosti by mali byť za účelom 
konštantného zlepšenia výstupov a dopadov verejných politík kontinuálne 
zlepšované a posilňované; odborníci vo verejnej správe by preto mali byť 
motivovaní ku neustálemu vzdelávaniu, ktoré zlepší ich výkonnosť, 

inovatívnosť a otvorenosť pre zmenu 

nové a inovatívne spôsoby riešenia problémov podporujú implementovanie 
nových a moderných metód poskytovania verejných služieb; tento stav je 
však možné dosiahnuť len v prostredí, ktoré je otvorené zmenám, 

udržateľnosť a dlhodobá orientácia 

dlhodobá udržateľnosť je kľúčová už v súčasnosti, pretože už dnes je 
nevyhnutné zohľadniť potreby budúcich generácii; cieľom je, aby súčasné 
riešenia prijaté v rámci verejných politík nepresúvali problémy 
environmentálneho, štrukturálneho, finančného, ekonomického alebo 
sociálneho charakteru na ďalšie generácie, 

správny finančný manažment 

verejnosť by mala byť zapojená do tvorby viacročných verejných rozpočtov, 
pričom riziká spojené s realizáciou výdavkov verejných rozpočtov by mali byť 
systematicky riadené a vyhodnocované, 

ľudské práva, kultúrna diverzita a sociálna súdržnosť 

ľudské práva musia byť rešpektované, chránené a vymáhateľné v praxi, 
pretože akákoľvek diskriminácia je v súčasnej spoločnosti nevhodná, keďže 
verejné služby sú s dôrazom ku kultúrnej diverzite a sociálnej kohézii 
dostupné pre každého člena spoločnosti, 

osobná zodpovednosť 

kolektívne a individuálne entity, ktoré v procese tvorby verejných politík 
a v rámci činnosti verejnej správy rozhodujú by mali niesť zodpovednosť za 
svoje rozhodnutia, pretože každé rozhodnutie by malo byť oznamované 
a vysvetľované verejnosti, respektíve v prípade potreby aj sankcionovateľné. 

Praktický význam a implementovanie princípov koncepcie Good Governance sú otázky, ktoré 
sú veľmi často diskutované na miestnej, národnej, európskej a globálnej úrovni. Paralelne sa 
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objavujú aj rôzne iniciatívy, ktoré sa o praktické vyhodnotenie úspešnosti jednotlivých vlád vo 
svete v ich snahe uplatňovať princípy koncepcie Good Governance. Index s názvom Celosvetové 
indikátory spravovania (Worldwide Governance Indicators - WGI1) porovnáva krajiny sveta 
s dôrazom na indikátory, ktorými sú hlas verejnosti a zodpovednosť, politická stabilita a absencia 
násilia alebo terorizmu, efektívnosť vlády, riadenie kvality a zákonnosť.  

Významnosť a životaschopnosť koncepcie Good Governance je zároveň potvrdená aj 
tendenciou vytvárať a ďalej šíriť príklady dobrej praxe, ktoré súvisia s uplatňovaním jednotlivých 
princípov v praxi. Keďže samotné princípy poskytujú možnosť ich mierne odlišného vysvetlenia 
a následne mierne odlišujúce sa spôsoby ich implementácie, potenciál pre neustále zlepšovanie je 
určite veľký. Štáty sveta sa teda môžu vzájomne inšpirovať, akým spôsobom je možné dospieť 
k dôslednejšiemu uplatňovaniu princípov koncepcie Good Governance.  

 

Dobré spravovanie spoločnosti možno považovať za určitý ideálny stav, ku ktorému 
sa jednotlivé demokratické a právne štáty 21. storočia pri sledovaní verejného záujmu 
prostredníctvom výkonu funkcií verejnej správy snažia v čo najväčšej možnej miere 
priblížiť.  

Komplexnosť princípov koncepcie Good Governance si však vyžaduje dôsledné 
vysvetlenie aspektov, ktoré sú s uplatňovaním jednotlivých princípov Good Governance 
v praxi spojené. Práve preto sú konkrétnym parciálnym otázkam, ktoré sú spojené 
s aplikáciou jednotlivých princípov venované nasledujúce kapitoly tejto publikácie, 
ktorá sa snaží poskytnúť komplexný a ucelený pohľad na koncepciu Good Governance.   
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2. Participácia, angažovanosť, e-participácia 

Veronika Džatková – Katarína Miňová  
 
Odporúčaný spôsob citácie: 
DŽATKOVÁ, Veronika a Katarína MIŇOVÁ, 2022. Participácia, angažovanosť, e-participácia. In: MITAĽ, O., ROVENSKÁ, 

D.,  ŽUPOVÁ, E. a kol. Manuál dobrého spravovania pre budúcich expertov verejných inštitúcií. Košice: ŠafárikPress, 

s. 24 – 33. ISBN 978-80-574-0083-7. 

 
Participácia vtedy a dnes 

Občianska spoločnosť i samotná participácia je predmetom výskumu už od čias starovekých 
politických mysliteľov, v rámci ktorého predstavovala miera podieľania sa občanov na politickom 
živote štátu ústrednú myšlienku. Koncepcia rozdelenia na dobré a zlé ústavy podľa kategorizovania 
členov spoločnosti na vládnucich a ovládaných predstavovalo objekt záujmu u Platóna či 
Aristotela. I Locke či Hobbes zdôrazňovali úlohu človeka v občianskej spoločnosti s cieľom 
ovplyvniť a priblížiť rozhodovací proces jednotlivcom. Hume, zameral svoju pozornosť na dobro 
občana stotožňujúc ho s dobrom celej spoločnosti. (Störig, 2007). V tomto výskume pokračoval i 
Poppera (2013), ktorý hovoril o otvorenej spoločnosti ako bazálnej súčasti demokratickej 
spoločnosti a zároveň ako protikladu tzv. zatvorenej spoločnosti, pod ktorou rozumieme totalitné 
či autoritatívne režimy. Pri definovaní významu občianskej spoločnosti nie je možné opomenúť 
analýzu Tocquevilla (2003), v ktorej venoval mimoriadnu pozornosť dôvodom rozvinutej 
existencie rôznorodých foriem participovania občanov ľubovoľného veku či statusu 
v organizáciách, asociáciách a spolkoch v podmienkach Spojených štátov amerických. 

Historický vývoj chápania občianskej spoločnosti vždy sprevádzali zmeny, ktoré boli 
zapríčinené jednak politickými premenami, a rovnako sa odvíjali aj od aktuálnej miery demokracie.  

Definície občianskej spoločnosti sa po jej tzv. renesancii, ktorú datujeme od začiatku 20. 
storočia, spájajú s názorom čoraz intenzívnejšieho zamedzenia dominantnej pozície štátu 
v prospech občianskej spoločnosti, ktorú tvorí „...súbor nevládnych inštitúcií, ktorý je dosť silný, 
aby mohol fungovať ako protiváha štátu a zatiaľ čo ponecháva štátu funkcie garanta mieru 
a arbitra zásadných záujmov, zabraňuje mu atomizovať zvyšok spoločnosti a ovládnuť ho“ 
(Gellner, 1997, s. 10).  

Požiadavku vyššieho zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík je možné vnímať aj ako 
paradigmatickú zmenu v nazeraní na vzťah medzi politicko-administratívnymi autoritami a 
verejnosťou. Na rozdiel od tradičných prístupov (traditional public administration), ako aj 
prístupov, ktoré súviseli s nástupom nového verejného manažmentu (new public management), 
sa tu ponúka napríklad koncepcia novej verejnej služby (new public service) alebo koncepcia 
dobrého spravovania/vládnutia (good governance). (Klimovský, 2014) 

Medzi princípy koncepcie dobrého spravovania (good governance), ktorá je aktuálne 
dominujúcim prístupom k spravovaniu verejných záležitostí v moderných demokraciách, patrí 
demokratickosť, otvorenosť, transparentnosť, participácia verejnosti, komunitná angažovanosť, 
akceptácia menšín, decentralizácia moci a pod. (Klimovský, 2010) Základným predpokladom dobre 
fungujúceho demokratického politického systému je existencia aktívnej občianskej spoločnosti. 
Medzi kľúčové aktivity občianskej spoločnosti bezpochyby patrí participácia občanov na správe 
vecí verejných. V tomto ponímaní teda predstavuje akési spojivo medzi občanom a štátom.  
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Takmer všetky moderné demokracie dnes stoja pred otázkou ako viac prehĺbiť vzťah občana 
k rozhodovaciemu procesu. Súčasné politické systémy sú totiž a priori nastavené tak, aby 
zohľadňovanie záujmov a požiadaviek občanov, ako nositeľov politickej moci predstavovalo ich 
hodnotovú súčasť. Tlak na participáciu verejnosti pri riešení verejných záležitostí sa ešte zvýraznil 
požiadavkami na prehlbovanie demokracie prostredníctvom zavádzania inovatívnych prvkov do 
tradičnej zastupiteľskej demokracie. Na národných úrovniach moderných demokratických štátov 
aktuálna spoločensko - politická́ situácia ponúka širokú́ škálu možností ́a príležitostí aktivizovania 
sa v oblasti správy vecí verejných. Uvedené je dôsledkom rozmachu moderných informačno-
komunikačných technológií v jednotlivých oblastiach spoločensko-politického života jednotlivca, 
verejnú politiku a verejnú správu nevynímajúc. Inými slovami doposiaľ neexistovala tak široká 
škála alternatív ako vplývať a ovplyvňovať rozhodovací proces. 

Úroveň občianskej spoločnosti predstavuje i pomyslené zrkadlo pre mieru politickej 
participácie, a teda vypovedá o pomere politicky aktívnych a politicky pasívnych občanov.  

 

Participácia v praxi moderných demokratických štátov 

Participatívna demokracia je modelom, ktorý predpokladá, že aktéri sa budú zúčastňovať na 
tvorbe verejných politík. Predpokladmi riadneho zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík 
v krajine sú primerané kanály vplyvu, kontinuálne zapájanie verejnosti do vyjednávacích procesov 
i do verejnej komunikácie a tiež také prvky, ktoré motivujú verejnosť k účasti na tvorbe verejných 
politík. Vďaka spoluúčasti dochádza nielen k posilňovaniu legitimity prijatých rozhodnutí, ale tiež 
k napĺňaniu konceptu občianstva a naň naviazaných práv. V prospech participatívnej demokracie, 
ktorá zdôrazňuje premyslené a etické vládnutie, hovorí možnosť preniesť niektoré aspekty 
vládnutia na aktérov pôsobiacich v rámci občianskej spoločnosti. Títo aktéri sú totiž zvyčajne 
schopní a pripravení prevziať plnenie dôležitých úloh pri tvorbe verejných politík. (Bevir, 2006; 
Klimovský, Gašparík, 2020) 

Na základe miery spoluúčasti rozlišujeme rôzne úrovne participácie: 

1. Informovanie 
a. pasívne – otvorený prístup k informáciám  
b. aktívne - adekvátna transparentnosť a kontinuálne zverejňovanie informácií 

2. Verejná diskusia 
a. Identifikácia verejného záujmu a  súvislosti medzi individuálnymi záujmami 

aktérov a záujmami verejnosti ako celku 
b. Konzultovanie s verejnosťou/reprezentatívnymi skupinami, 
c. Posudzovanie pripomienok verejnosti/reprezentatívnych skupín 

3. Účasť na rozhodovaní/zdieľanie rozhodovacej právomoci 
a. spoločné rozhodovanie,  
b. delegovanie rozhodovania na verejnosť/reprezentatívne skupiny 
c. kontrola rozhodovania 
d. komunitné organizovanie – forma participácie verejnosti, ktorá je využívaná 

v prípadoch, keď príslušná politicko-administratívna autorita neposkytuje riešenie 
pre lokálny problém. Tento prístup vznikol v šesťdesiatych rokoch v industriálnych 
oblastiach USA s cieľom aktivizovať potenciál komunít tak, aby boli sami ľudia 
schopní riešiť svoje problémy.  
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Graficky si jednotlivé stupne participácie môžeme predstaviť takto: 
 

 

Obrázok 1: Stupne participácie 

Zdroj: vlastné spracovanie (podľa Paulíniová, 2005; Klimovský, Gašparík 2020) 

 
Z miery spoluúčasti podľa jednotlivých úrovní následne môžeme hovoriť o týchto formách 

participácie: 

Autentická participácia 

Verejnosť ̌má skutočný, nie predstieraný podiel na politickom rozhodovaní. 
To znamená, že občania sú zapojení už do tvorby cieľov, stratégií, politík, a 
často aj do implementácie a hodnotenia, zapojenie je hĺbkové, kontinuálne 
a účinné (účastníci majú reálnu možnosť ovplyvniť ciele a výsledky predmetu 
participácie).  

Technokratická participácia 

Informuje o rozhodnutiach, ktoré sú už dohodnuté, účastnícke subjekty sú 
pomerne vzdialené, rozhodnutia sú čisto administratívne, občania sú 
malokedy prizvaní k rozhodovaniu. 

Riadená participácia 

Odpovedá na výzvu politicko-administratívnej autority, jedná  sa o 
participáciu smerujúcu „zhora-nadol“ (top-down), ide o vyvolanú 
dobrovoľnú (vyžiadanú) participáciu. (napr. starosta obce postihnutej 
povodňami, vyzve aby jej obyvatelia pomohli pri odstraňovaní škôd). 

Spontánna participácia 

Opak riadenej participácie je spontánna iniciatíva vychádzajúca od 
samotných občanov („zdola“, resp. bottom-up). Výrazne narastá pri 
zlomových udalostiach. (napr. v roku 1989 brutálny zásah policajtov proti 
pochodu vysokoškolákov v Prahe vyvolal protestné aktivity občanov). 

(Plichtová, Šestáková, 2018) 
 

 

Informovanie

Verejná diskusia

Účasť na rozhodovaní
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Formy participácie: 

 Neparticipácia Občianska participácia 
(latentná-politická) 

Politická participácia (manifestná) 

 Aktívne formy 
(antipolitické) 

Pasívne formy 
(apolitické) 

Sociálna 
angažovanosť 
(pozornosť) 

Občianska 
participácia 

(aktivita) 

Tradičná 
politická 

participácia 

Neinštitucionálne formy 
politickej participácie 

      Legálne 
protesty 

alebo aktivity 

Nelegálne 
protesty alebo 

aktivity 

Individuálne 
formy 

Nehlasovanie 

Aktívne 
vyhýbanie sa 

politickým 
témam 

Vnímanie 
politiky ako 

odpornej 

Nehlasovanie 

Vnímanie 
politiky ako 

nezaujímavej 
a nepodstatnej 

Politická 
pasivita 

Zaujímanie sa 
o politiku 

a spoločnosť 

Vnímanie 
politiky ako 

dôležitej 

Venovanie 
peňazí na 

charitu 

Diskutovanie 
o politike 

Recyklovanie 

Hlasovanie vo 
voľbách 

a v referende 

Kontaktovanie 
verejných 

predstaviteľov 

Bojkot 
a politická 

konzumácia 

Podpisovanie 
petície 

Rozdávanie 
pamfletov 

Občianska 
neposlušnosť 

Politicky 
motivované 

útoky na 
majetok 

Kolektívne 
formy 

Nepolitické 
životné štýly 

(hedonizmus, 
konzumizmus) 

Náhodné 
skutky 

nepolitického 
násilia, reflexia 

frustrácie, 
odcudzenia 
a sociálnej 

exklúzie 

Nereflektované 
nepolitické 

životné štýly 

Príslušnosť 
k skupine so 

sociálnym 
fokusom 

Identifikácia 
s určitou 

ideológiou 
alebo stranou 

Životný štýl 
súvisiaci 

s hudbou, 
skupinou  

Dobrovoľnýctvo 
(spoločensky 

prospešné 
práce) 

Aktivita v rámci 
komunálne 
zameraných 
organizácií 

Členstvo 
v politickej 

strane alebo 
organizácii 

Dobrovoľná 
práca 

v prospech 
politickej 

strany alebo 
organizácie 

Účasť na 
štrajkoch, 

protestoch 
a iných 
akciách 

Byť súčasťou 
sociálnych 

hnutí 

Účasť na 
násilných 
demonštráciách 

Násilné strety 
s políciou 

Sabotáže, 
obsadenie ciest 
alebo koľajníc 

Obrázok 2: Formy participácie 

Zdroj: Ekman, Amna, 2012 

 

Jedným z nástrojov na realizovanie participatívnych inciatív zohľadňujúcich nové paradigmy 
vo vzťahu medzi politicko-administratívnymi autoritami a verejnosťou je participatívne 
rozpočtovanie. Svetová banka vníma participatívne rozpočtovanie ako proces, v ktorom sa 
členovia komunity priamo rozhodujú, ako bude použitá časť verejného rozpočtu. Ide o nástroj 
priamej demokracie k rozpočtovaniu. Občanom ponúka príležitosť dozvedieť sa viac o vládnych 
operáciách a uvažovať, diskutovať a ovplyvňo- vať prerozdeľovanie verejných zdrojov. Je to nástroj 
na vzdelávanie, zapájanie a posilňovanie postavenia občanov, ako aj na zvýšenie ich dopytu po 
dobrej správe vecí verejných. Zvýšená transparentnosť a zúčtovateľnosť, ktoré vyvo- láva 
participatívny rozpočet, môžu pomáhať pri znižovaní neefektívnosti vlády a pri potláčaní 
klientelizmu, politického paternalizmu i korupcie. (Shah, 2007) Z tejto definície je zrejmé, že 
participatívne rozpočtovanie je nástrojom priamej demokracie, ktorý sa využíva v podmienkach 
zastupiteľských demokracií. Posilňuje participáciu, respektíve účasť verejnosti na rozhodovaní o 
distribúcii časti alokovaných zdrojov. (Hrabinová a kol., 2020) 

 



Participácia, angažovanosť, e- participácia                    Manuál dobrého spravovania 

pre budúcich expertov verejných inštitúcií  

28
 

  

Medzinárodné vymedzenie 

Participácia verejnosti je požiadavka, ktorá je definovaná i na medzinárodnej úrovni. Typickým 
príkladom je tzv. Aarhuský dohovor z roku 1998 (Dohovor o prístupe k informáciám, účasti 
verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia). 

Participácia je jedným z pilierov Iniciatívy pre otvorené vládnutie(z angl. „Open Government 
Partnership“, alebo „OGP“), ktorá patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce medzinárodné 
iniciatívy. Spája reformátorov pôsobiacich vo vláde, organizácie občianskej spoločnosti a občanov, 
ktorí spoločne pracujú na tom, aby ich vláda bola zodpovedná, transparentná a pracovala pre 
občanov. OGP patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce medzinárodné iniciatívy. Spája 
reformátorov pôsobiacich vo vláde, organizácie občianskej spoločnosti a občanov, ktorí spoločne 
pracujú na tom, aby ich vláda bola zodpovedná, transparentná a pracovala pre občanov. Vznikla 
20. septembra 2011, kedy sa osem zakladajúcich členských krajín (Brazília, Indonézia, Mexiko, 
Nórsko, Filipíny a Juhoafrická republika) prihlásilo k Deklarácii otvoreného vládnutia a predstavili 
svoje prvé akčné plány. (Mission and Strategy, 2021) Od roku 2011 sa k Iniciatíve pre otvorené 
vládnutie pridalo 79 členských krajín vrátane Slovenska a 20 miestnych vlád. Spoločne pracujú na 
viac než 3100 záväzkoch, ktoré smerujú k posilňovaniu princípov otvoreného vládnutia a teda k 
tomu, aby ich vlády boli otvorenejšie, transparentnejšie a zodpovednejšie. 

Participácia je definovaná i medzi primárnymi hodnotami Európskej únie, a to vo forme 
možnosti spolupodieľania sa na demokratickom živote európskeho spoločenstva. Participatívna 
demokracia v ponímaní EÚ znamená, že občania nemajú možnosť rozhodovať priamo (napr. 
referendom), ale majú možnosť sa na rozhodovaní podieľať, napr. ich zapojením do procesu 
prípravy alebo schvaľovania rozhodnutí. Podľa čl. 10 ods. 3 Zmluvy o EÚ „Každý občan má právo 
zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie. Rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti čo 
najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi.". Občania EÚ tak majú právo iniciatívy ku Komisii, ktorú 
môžu vyzvať na predloženie návrhu právneho aktu v určitej oblasti (čl. 11 ods. 4 ZEÚ, čl. 24 ZFEÚ).  
Občania sa môžu zúčastňovať na politickom živote Únie aj (pozri čl. 10 ods. 1 a 2 ZEÚ): 

 vykonávaním volebného práva vo voľbách do Európskeho parlamentu;  
 vyjadrovaním názorov na činnosti Únie, jednotlivo alebo prostredníctvom združení. 

 
Komisia v prípade potreby konzultuje svoje návrhy s dotknutými stranami občianskej 

spoločnosti. S cieľom podporovať účinnú participáciu občianskej spoločnosti na fungovaní Únie, 
inštitúcie Únie v čo najväčšej možnej miere podporujú zásady otvorenosti a verejnosti. V súlade s 
týmito zásadami sú zasadnutia Rady o návrhoch legislatívnych aktov a všetky zasadnutia 
Európskeho parlamentu verejné a každý občan Únie a fyzická alebo právnická osoba s bydliskom 
alebo sídlom v členskom štáte majú právo na prístup k dokumentom inštitúcií (čl. 15 ZFEÚ). (Ciele, 
hodnoty a zásady fungovania EÚ, 2021) 

 

Participačný deficit 

Aj napriek skutočnosti, že aktuálny vývoj spoločnosti nám ponúka širokú škálu možností 
a príležitostí ako participovať, túto ponuku nedokážeme dostatočne využívať. Štátom garantované 
občianske a politické práva vytvárajú podmienky pre realizáciu občianskej aktivity v rôznych 
podobách, avšak aj napriek tejto skutočnosti je možné tvrdiť, že garantované práva a slobody nie 
sú adekvátne napĺňané. 
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Nedostatočný občiansky aktivizmus a nezáujem podieľať sa na spolurozhodovaní je v rámci 
volebného i mimo volebného obdobia dôsledkom súčasnej krízy zastupiteľskej demokracie. 
Znížený občiansky aktivizmus je badateľný v konkrétnych prejavoch tzv. participačného deficitu v 
štyroch hlavných kategóriách: 

 pokles percentuálnej účasti občanov v rozhodovacom procese volieb 
 znižujúci počet členskej základne politických strán 
 rastúca nedôvera a averzia voči politike a politikom 
 odcudzenie sa občana od politického procesu (Watts, 2008). 

 

Zväčšujúce sa vákuum medzi občanom a štátom sa podpisuje pod rastúcu mieru nedôvery vo 
verejné inštitúcie a odcudzenie sa občana od verejného života.  

 Všetky z uvedených zdôvodnení existujú na regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni, 
čím dochádza k oslabovaniu politického systému dovnútra i navonok. Otázka vyplývajúca 
z uvedeného znie: Akým spôsobom je možné zvýšiť mieru participácie občanov a obnoviť dôveru 
vo verejné inštitúcie? Jedným z riešení, ktorým možno zlepšiť aktuálny stav je využívanie 
informačno-komunikačných technológií ako nástrojov na dosiahnutie efektívnej participácie. 

 

E-participácia 

Elektronickú participáciu je možné ponímať ako hybridný pojem, v ktorom dochádza 
k prepojeniu rôznych odvetví. Z hľadiska politickej vedy predstavuje objekt záujmu aspekt 
participácie verejnosti na správe vecí verejných, ktorý je vo všeobecnej rovine spájaný 
s demokratickým princípom, v ktorom je možné sledovať kreovanie základných ideí opierajúcich 
sa o suverenitu ľudu, aktívnu účasť na vládnutí napriek geografickým a demografickým faktorom. 
Zameraním sa na samotné definovanie a pridruženie pojmu, neexistuje medzi autormi názorová 
zhoda, keďže skupina autorov považuje e-particpáciu za oblasť spadajúcu k e-demokracii definujúc 
ju ako využitie informačno-komunikačných technológií v demokraticky prijímaných 
rozhodnutiach. Druhé spektrum autorov ju považuje za samostatnú kategóriu e-governmentu 
ponímanú ako sféru využívania informačno-komunikačných technológií v procese spolupodieľania 
sa na diskusiách s politickými aktérmi (Špaček, 2012).  

Participačný deficit, resp. snaha o jeho prekonanie, ako ďalší z dôvodov vzostupu občianskej 
angažovanosti, poskytol priestor pre nové formy posilnenia vzťahu štát-občan, ktorý sa prejavil 
počnúc využitím formy verejného zhromaždenia, diskusie s politickými aktérmi či odborníkmi až 
po debaty a konzultácie zabezpečené za pomoci moderných informačno-komunikačných 
technológií.  

 

Vybrané nástroje e-participácie:  

 e-konzultácie (identifikácia záujmov a zodpovedanie otázok zainteresovaných strán) 
 online úradné hodiny (prostriedok na zlepšenie komunikácie občan - volený zástupca)   
 e-petície (elektronická forma registrácie petičného hárku) 
 e-panelová diskusia (komunikácia na určitú tému s presne stanoveným časovým 

harmonogramom)   
 diskusné fóra (online forma diskusie slúžiaca na výmenu a zdieľanie informácií) 
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 e-pripomienkové konanie (prostriedok na poskytnutie návrhov a pripomienok 
oficiálnych dokumentov)  

 e-dotazovanie (elektronická forma rýchleho získavania informácií a názorov občanov 
o vybranej problematike) 

 online prenosy z rokovaní (poskytnutie audiovizuálnej i zvukovej formy 
z prebiehajúceho rokovania)  

 blogy (spôsob zdieľania informácii, postojov a názorov volených zástupcov)  
 chatovacie miestnosti (online spôsob rozhovoru medzi viacerými účastníkmi) 

(Thorleifsdottir, Wimmer, 2006). 
 

Naplnenie uvedených nástrojov vytvára nevyhnutné predpoklady pre rozvoj informačných 
a komunikačných prostriedkov v praktickej rovine, ktoré spolu s ich dostupnosťou a aktuálnosťou 
spĺňajú fundamentálne požiadavky pre ich praktickú aplikáciu. V súvislosti s aktuálnym stavom 
nedôvery, obáv či upodozrievania občanov voči inovačným prostriedkom je nevyhnutná osveta v 
spoločnosti a vyzdvihnutie pozitív a benefitov spájajúcich sa s implikovaním jednotlivých foriem e-
participácie pri tvorbe verejnej politiky.  

 
Benefity e-participácie 

 zlepšuje prístup občana k informáciám o verejnej službe 
 podporuje participáciu v rozhodovacom procese, ktorá vplýva na 

spoločenské blaho 
 zameriava sa na tvorbu lepších rozhodnutí, a tak zvyšuje benefity pre 

zvyšok spoločnosti  
 umožňuje väčší počet účastníkov v rámci demokratickej diskusie  
 podporuje participáciu prostredníctvom rôznych technológií a pomáha 

rozvíjať technologické a komunikačné schopnosti 
 poskytuje rýchle a dostupné informácie vo forme, ktorá je namierená na 

cieľovú skupinu  
 posilňuje vzťah štát – občan a vytvára spätnú väzbu - občania sú vypočutí 
 posilňuje občiansku spoločnosť 

 
Negatíva e-participácie 

 participačný deficit - spôsobený centralizáciou moci a dlhotrvajúcou 
neexistenciou akejkoľvek formy politickej participácie a politického 
aktivizmu, ktorý bol typický pre post-komunistické krajiny do roku 1989 

 časový deficit - zapríčinený časovým oneskorením etablovania nových 
technológií vo verejnom sektore  

 zastarané štruktúry a praktiky, ktoré sú stále prítomné vo väčšine verejných 
inštitúcií a v procese tvorby verejnej politiky  

 súčasný stav nedôvery, podozrení a obáv občanov z moderných technológií 
 problematika zapojenia občanov do vecí verejných spôsobom a jazykom, 

ktorému budú rozumieť  
 strata voľného času 
 anonymné prejavy nenávistného až xenofóbneho správania sa.      
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Opierajúc sa o uvedené pozitíva a negatíva e-participácie je potrebné vyzdvihnúť jej benefity 
súvisiace s posilňovaním občianskeho angažovania sa a napomáhaním riešenia krízy zastupiteľskej 
demokracie.   

Je potrebné využívať nástroje, ktoré nám dnešná doba prináša. Informačno-komunikačné 
technológie nemajú nahradiť osobný kontakt ľudí medzi sebou. Avšak pre efektívnejšie riadenie 
verejnej správy a poskytovanie služieb občanom je na mieste využiť možnosti, ktoré skvalitnia život 
občanov a pomôžu k rozvoju občianskej spoločnosti ako takej. Informovanie, zapájanie do tvorby 
politík a komunikácia priamo zvyšujú kvalitu života občanov v mestách a obciach. 

 

 

V podmienkach SR je občianska a politická participácia témou, ktorá sa neustále 
vyvíja. Od roku 2011 na Slovensku pôsobí Inštitút Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 
občianskej spoločnosti a jemu podriadený Úrad. V zmysle Predkladacej správy k 
Uzneseniu vlády SR č. 134/2011 má pôsobenie splnomocnenca „prispieť k tomu, aby 
zainteresovaní aktéri z verejného sektora, podnikateľského sektora, politickej sféry a 
médií, ako aj široká verejnosť lepšie rozumeli potrebe a významu občianskej 
spoločnosti, aby sa cítili jej súčasťou a aby s ňou intenzívnejšie komunikovali. Inštitút 
splnomocnenca má zároveň podporiť to, aby títo aktéri prostredníctvom partnerských 
vzťahov umožňovali rozvoj mechanizmov občianskej participácie.“ V súčasnosti Úrad 
realizuje Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby 
verejných politík financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP 
Efektívna verejná správa. Projekt priniesol realizáciu 12 pilotných projektov 
participatívnej tvorby verejných politík na štyroch úrovniach verejnej správy, niekoľko 
desiatok odborných výstupov v podobe analýz, metodík a publikácií, vzdelávacích 
programov pre pracovníkov verejnej správy, pilotnú schému zavádzania 
participatívnych rozpočtov na úrovni stredných škôl, vzdelávacie produkty k téme 
participácie mládeže pre základné a stredné školy. (Národný projekt Participácia, 2021) 

Participácia je v súčasnosti vnímaná ako  kľúčový nástroj budovania dôvery 
verejnosti v politikov a inštitúcie verejnej správy a taktiež zvyšovania transparentnosti. 
Je možné predpokladať, že v budúcnosti sa na tvorbe politík, plánov, programov a 
právnych predpisov bude zúčastňovať verejnosť čoraz viac. Táto účasť bude v čoraz 
väčšom rozsahu prispievať k výmene informácií a skúseností, zvyšovaniu tolerancie 
iných názorov, koordinácii záujmov, kvalite, transparentnosti a zrozumiteľnosti 
rozhodnutí. Participácia má potenciál vytvárať široký prístup k formovaniu názorov, 
znižuje náklady na implementáciu verejných politík a prostredníctvom toho 
optimalizuje použitie verejných zdrojov. (Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej 
spoločnosti, 2021)  
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3. Participácia mládeže 

Veronika Džatková – Eliška Župová 
 
Odporúčaný spôsob citácie: 
DŽATKOVÁ, Veronika a Eliška ŽUPOVÁ, 2022. Participácia mládeže. In: MITAĽ, O., ROVENSKÁ, D.,  ŽUPOVÁ, E. a kol. 

Manuál dobrého spravovania pre budúcich expertov verejných inštitúcií. Košice: ŠafárikPress, s. 34 – 38. ISBN 978-80-

574-0083-7. 

 
Mládeži a jej aktívnej angažovanosti a participácii je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť 

z dôvodu, že mládež je dôležitým spoločenským prvkom, pretože rovnako ako iné spoločenské 
skupiny, aj mládež sa podieľa na tvorbe spoločnosti a jej celku. Výskumy však ukazujú, že miera 
participácie mladých ľudí a ich angažovanosti na verejnom živote je nízka. Je potrebné preto vedieť 
správne identifikovať prekážky ich ochoty podieľať sa na verejnom živote a vedieť ich podnietiť 
k aktívnemu občianstvu a uvažovať tiež o inovatívnych formách participácie. 

 

Mládež ako sociálna skupina  

Mládež ako sociálno - demografická skupina je všeobecne definovaná skrze vekovej hranice, 
ktorú však rôzne zdroje uvádzajú inak od 15 do 26 alebo 30 rokov, od 14 do 21 alebo 24 rokov. 
Rada Európy a Európska komisia definujú mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov. V podmienkach 
Slovenskej republiky je mládežník definovaný ako osoba, ktorá dovŕšila vek najviac 30 rokov 
(Zákon o podpore práce s mládežou, 2008). Nie je relevantné uviesť presne vekové ohraničenie, aj 
keď je možné sa zhodnúť na veku od 15 do 30 rokov, pretože to je práve obdobie kedy mladý 
človek je schopný adekvátne premýšľať o sociálnych aspektoch svojho konania, o sebe samom. 
Mládež je od ostatných sociálnych skupín odlíšená nielen vekovou hranicou, ale tiež hodnotovou 
orientáciou, jej vlastnými záujmami a špecifickými postojmi a potrebami. Ide tiež o biologicko – 
psychologické a občiansko – politické charakteristiky, ktoré vyznačujú jej sociálne postavenie 
v spoločnosti. (Macháček, 2008; Ondrejkovič, 2003; Biela kniha Európskej komisie, 2002; Council 
of Europe and European Commission Youth Research Partnership, 2004) 

 

Participácia ako elementárny predpoklad fungovania demokratického zriadenia 

Aktuálna výzva väčšiny moderných demokratických systémov je založená na hľadaní 
efektívnych spôsobov zvýšenia politickej participácie a aktívneho občianstva naprieč celou 
spoločnosťou t.j. vo všetkých vekových kategóriách, pričom mimoriadna pozornosť je venovaná 
podpore rozvoja mládežníckej participácie.  

Priblíženie občana k politickému procesu vo forme možnosti vplývania a ovplyvňovania 
aktérov rozhodovacieho procesu so sebou prináša, na jednej strane zvýšenie efektívnosti 
rozhodovania a zároveň na strane druhej predstavuje participácia občanov na správe vecí 
verejných jeden z nevyhnutných predpokladov zabezpečujúcich demokratický, otvorený a 
transparentný charakter politického systému.  

V danom kontexte sa prikláňame k názorovému hľadisku odvolávajúcemu sa na analógiu 
medzi mierou participácie a úrovňou demokracie. Briška (2010, s. 96) definuje kvalitatívny 
a kvantitatívny rozmer participácie, a to nasledovným spôsobom: „...zvyšovaním počtu 
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participujúcich občanov dochádza k zvyšovaniu miery legitimity politického rozhodovania 
(kvantitatívny rozmer participácie) a zvyšovaním počtu možností politickej participácie občanov 
zasa k zvyšovaniu miery demokratickosti politického systému (kvalitatívny rozmer participácie)“. 

Pozitívny pohľad na participáciu zároveň opierame o stanovisko Warrena (1992), ktorý 
benefity aktívnej účasti na verejnom živote zdôvodňuje v nasledujúcich bodoch: 

 politické kompetencie občanov sú rezultátom pôsobenia politických inštitúcií 
 nárast príležitostí sebauvedomovania občana 
 viac participácie vyúsťuje do nárastu demokracie 
 účasť občana na verejnom dianí rezultuje do zníženia konfliktnosti 
 občiansky aktivizmus so sebou prináša vyššiu mieru akceptovateľnosti 

a spoluzodpovednosti za prijaté rozhodnutia. 

 

Občiansky aktivizmus mládeže ako nástroj sociálnej zmeny 

Úloha participácie mládeže sa o.i. spája so spôsobom ako implementovať jej proces a formu 
na tzv. transformačný nástroj sociálnej zmeny. K sociálnej zmene dochádza, ak v spoločnosti 
identifikujeme zmenu štruktúry fungovania spoločenských foriem a procesov. Pričom pod zmenou 
štruktúry máme na mysli zmenu týkajúcu sa veľkosti, zloženia či organizovania spoločnosti. K jej 
sprievodným znakom je možno priradiť aj reformný charakter zmeny, ktorý by mal byť prioritne 
upriamený na zlepšenie stavu v budúcnosti (Búzik, Strapcová, Zeman, 2008). 

K základným faktorom sociálnej zmeny patria biologické, technologické, demografické, 
legislatívne či psychologické faktory. Pre potreby podkapitoly je pozornosť zúžená na biologický 
a technologický aspekt. V prípade prvého faktoru je dôležité upriamiť pozornosť na zvýšenie 
podielu participácie mládeže na verejnom dianí, keďže sa jedná o generáciu, ktorú v súčasnosti 
charakterizuje výrazná miera apatie, nezáujmu o verejné dianie a politiku. V druhom zvolenom 
prípade je daný apel na e-participáciu a jej potenciál pre zlepšenia negatívneho nazerania na 
politickú sféru, a to z dôvodu inovatívnej formy priblíženia mladých ľudí k zaujímaniu sa o veci 
verejné.  

Sústredenie pozornosti na mladú generáciu v rámci biologického faktora je 
výsledkom viacerých dôvodov. Prvý z nich sa opiera o historické hľadisko v zmysle už 
niekoľkonásobného identifikovania a potvrdenia prínosu občianskej zmeny, na ktorej sa výrazne 
podieľala mladá generácia. V danom kontexte je potrebné vyzdvihnúť občiansky aktivizmus 
mládeže, ktorý bol signifikantným prvkom postupného prechodu k demokratickému zriadeniu po 
Nežnej revolúcii. Benefity plynúce zo spoločensko-politického vývoja od roku 1989 sa významným 
spôsobom podpísali pod profilovanie občianskej spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky 
a to nasledovným spôsobom:   

 ukotvením kontroly štátnej sily s cieľom zabránenia znovunastolenia 
autoritatívneho režimu 

 podporou existencie rôznorodých prístupov k zefektívneniu rozhodovacích 
procesov  

 podporou občianskeho aktivizmu a participácie prostredníctvo aktívnej 
účasti v domácich i zahraničných organizáciách s cieľom podpory 
demokracie (Bútora, Bútorová, Strečanský, 2010). 
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Následne aj udalosti posledných rokov potvrdili účinnosť a efektívnosť participácie mládeže 
na ovplyvnenie aktérov rozhodovacieho procesu. Pričom prejavom aktivizmu v roku 2018 vo 
výraznej miere dopomohla mobilizácia a aktivizácia spoločnosti práve prostredníctvom 
inovatívnych foriem participácie. Konkrétne, máme na mysli e-participáciu, e-konzultácie, e-
debaty alebo využitie internetu k mobilizácii a aktivizácii jej používateľov vo forme účasti na 
proteste, štrajku či inom verejnom zhromaždení. 

Pozitíva občianskej spoločnosti a aktívnej mládeže boli založené na poskytovaní informácií, 
mobilizovaní spoločnosti a podporovaní občianskeho aktivizmu. Reprezentanti občianskej 
spoločnosti sa stali kľúčovými hráčmi rozvoja demokracie, obnovenia demokratických politických 
strán, opätovného zastúpenia na medzinárodnej scéne a v konečnom dôsledku aj prebiehajúcej 
sociálnej zmeny.  

V prípade technologického aspektu je rovnako apel upriamený na mladú generáciu s cieľom 
podporiť využívanie inovatívnych technológií za účelom spolupodieľania sa a ovplyvňovania 
aktérov rozhodovacieho procesu. Berúc do úvahy generáciu millennials a generácie po nej, 
hovoríme o skupine obyvateľstva, ktorá moderné technológie využíva na dennej báze. Oslovenie 
mládeže aj prostredníctvom nových foriem participácie tak predstavuje nevyhnutnú súčasť 
a prostriedok ako upriamiť jej pozornosť na správu vecí verejných a zaujímanie sa o 
celospoločenské procesy a javy.  

Využívanie internetu na uvedené účely v súčasnosti priraďujeme k najrýchlejším 
a najefektívnejším spôsobom šírenia a zdieľania informácií. Opierame sa aj o slová Dahla (1995), 
ktorý vo svojom koncepte ideálnej demokracie poukazoval na nezastupiteľnú úlohu poskytovania 
adekvátnych či primeraných informácií občanom na všetkých úrovniach rozhodovacieho procesu. 
Zároveň považujeme informovanosť a disponovanie dostatočným množstvom informácií za 
kľúčové pre nárast participácie. 

Samozrejme sa na e-participáciu nemožno nazerať ako na tzv. všeliek krízy zastupiteľskej 
demokracie, ale disponuje významným potenciálom prostredníctvom, ktorého je možné zvýšiť 
verejné povedomie u mládeže. Konkrétne, máme na mysli perspektívu využívania inovatívnych 
foriem participácie v geografickom priestore východnej a strednej Európy, kde je stále 
pretrvávajúci jav tzv. participačný deficit.    

 

Aktuálne perspektívy a limity e-participácie mládeže 

Nízka miera participácie mládeže vychádza zo zistení, že okrem iných aspektov zohráva 
dôležitú úlohu v generácii Y, Z a alfa (vyššie spomenutí millennials) nepoznanie, resp. 
nepochopenie princípov a zmyslu participácie, nedostatok vedomostí a zručností potrebných na 
napĺňanie participácie a neschopnosť prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia (UN, 2018; 
Rada mládeže, 2017). Súčasný stav nedostatočnej účasti mladých na verejnom živote, či už máme 
na mysli redukovanú alebo koncentrovanú podobu participácie podnecuje mnohých teoretikov 
k zodpovedaniu otázky: Akým spôsobom zvýšiť mieru mládežníckej participácie tak, aby zároveň 
došlo k zvýšeniu povedomia o jej dôležitosti a následne, aby podnietila aktívnu účasť aj 
do budúcnosti? Potenciál participácie mládeže je v posledných rokoch znásobený masívnym 
vplyvom inovatívnych foriem a spôsobov participovania, ktorým ako uvádzame vyššie, pripisujeme 
markantný význam.  

 



Participácia mládeže                       Manuál dobrého spravovania 

pre budúcich expertov verejných inštitúcií  

37
 

  

V danej súvislosti je odpoveďou, akým spôsobom môže mladá generácia zvýšiť mieru 
participácie vo verejnom dianí a zároveň zmenšiť mieru participačného deficitu, splnenie 
vybraných kritérií. Prvé z nich predstavuje kritérium - umožniť participovať prostredníctvom 
využitia e-participácie, v rámci ktorej sú realizované rôznorodé formy diskusií, debát či konzultácii 
s politickými predstaviteľmi i volenými zástupcami na jednotlivých úrovniach. Benefit využitia 
informačno-komunikačných technológií je založený na zmenšovaní priepasti medzi štátom 
a občanom. Jej využitie je rovnako prínosné aj v rámci rýchleho šírenia nápadov, myšlienok medzi 
jednotlivcami, skupinami a tretím sektorom v rámci jednotlivých úrovní rozhodovacieho procesu. 
V danom kontexte je možné považovať inovatívnu formu participácie t.j. e-participáciu za jednu 
z potenciálnych možnosti ako zvýšiť občiansky aktivizmus mladých ľudí a v konečnom dôsledku 
posilňovať mieru demokratizácie v krajine.  

V nadväznosti na aplikáciu umožnenia participovať vyvstáva ďalšie kritérium vo forme - môcť 
participovať. Ako už bolo uvedené, súčasne trendy modernizácie v sebe zahŕňajú využívanie 
inovatívnych foriem participovania. Pre majoritnú časť mladej generácie predstavuje využívanie 
moderných technológií súčasť každého dňa. Avšak ich aktivita nie je upriamená na verejné dianie. 
Z toho dôvodu je potrebné využiť potenciál inovatívnej formy participácie na jej priblíženie sa 
k mladým ľudom. Odvolávajúc sa na slová Putnama (2000) aktivizácia občianstva vytvára 
predpoklad pre stretávanie sa jednotlivcov s podobnými hodnotovými orientáciami, čo 
v konečnom dôsledku zvyšuje mieru angažovanosti občanov. Navyše manifestovanie a 
aktivizovanie sa v organizácií či skupine pôsobí na jednej strane motivujúco pre ostatých a zároveň 
podporuje aspekt ďalšieho združovania sa. V konečnom dôsledku vidíme v e-participácii spôsob 
ako dosiahnuť naplnenie ďalšieho kritéria môcť participovať. K uvedenému pridávame vo forme 
a spôsobe, ktorý občanovi, v danom kontexte mladému občanovi, vyhovuje a ktorý sa pre neho 
spája s prevažujúcimi benefitmi. Je potrebné povedať, že pre mladú generáciu sa moderná forma 
participácie spája s prevažujúcimi pozitívami, keďže ide o ponúknutie priestoru, v rámci ktorého 
je možné realizovať rýchle a efektívne zdieľanie a vymieňanie informácií, čo v konečnom dôsledku 
prispieva k demokratickej debate.  

Tretí aspekt efektívnej participácie sa spája s efektívnosťou participovať t.j. existenciou 
reálneho vplyvu a spätnej väzby. Predpokladom uvedeného kritéria je disponovanie dostatočným 
vedomostným backgroundom o perspektívach a limitoch participácie a o správnom pochopení 
demokratického vplývania a ovplyvňovania aktérov rozhodovacieho procesu. V rámci uvedeného 
príkladu vykazuje mladá generácia vysoké štádium apatie a nezaujímania sa o vecí verejné, 
prípadne o nepochopenie participácie, ktorá so sebou prináša negatívne javy vo forme 
prejavovania neznášanlivého správania sa v rámci online aktivizmu. Uvedený dôvod považujeme 
za najvýraznejšie negatívum e-participácie spolu s obavami občana pred zneužiteľnosťou 
odovzdaných osobných údajov. Napriek tomu, sa prikláňame k názoru, že benefity e-participácie 
sú prevažujúce. Odôvodnenie je založené na skutočnosti, že e-participácia disponuje potenciálom 
na prekonanie bariéry nezáujmu mládeže o vecí verejné, a to prostredníctvom využívania nových 
technológií aj na zaujímanie sa o spoločensko-politické problémy vo forme e-debát, e-petícii či e-
konzultácii. Uvedené formy následne predstavujú jednu z mnohých foriem zlepšenia 
východiskového stavu. 

Stotožňujeme sa s názorom, že zabezpečenie adekvátnych podmienok pre diverzitu 
a vypočutie záujmov aj zo strany mladých ľudí má mimoriadny vplyv na fungovanie 
demokratického politického systému. Naplnenie zvolených kritérií vo forme umožnenia 
participácie, vytvorenia adekvátnych podmienok na participáciu, disponovania vedomosťami 
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prečo participovať a nadobudnutia reálneho vplyvu občanov na politické rozhodnutia vedie 
k efektívnosti participovania. V danom kontexte takto tvorený systém dáva mladým ľudom reálnu 
šancu byť súčasťou politického procesu, dôsledkom čoho vykazuje známky vyššej miery 
demokracie, v rámci ktorej sú záujmy občanov vypočuté, rozhodnutia politických aktérov 
efektívnejšie a verejné služby dosahujú vyššiu kvalitatívnu úroveň.  

V prípade zvolenej kategórie t.j. mladej generácie považujeme inovatívnu formu participácie 
za neodmysliteľný prvok zvýšenia a udržania angažovania sa mladých na verejnom živote krajiny, 
ktorá zároveň korešponduje s prispôsobením sa aktuálne prebiehajúcim modernizačným 
procesom vo verejnej politike.  

 

Záverom je potrebné vyzdvihnúť nielen potrebu existencie reálnych možností 
participácie mladých ľudí, ale za rovnako dôležité považujeme samotné povzbudenie 
a iniciovanie mládeže chcieť participovať, ktoré sa následné pozitívne odzrkadlí 
v celkovom stave občianskej spoločnosti v budúcnosti.  
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V tejto kapitole sa budeme zaoberať faktormi, ktoré vplývajú na mieru reprezentácie záujmov 
občanov v moderných štátoch. Za kľúčový faktor v tejto oblasti  možno považovať zabezpečovanie 
procesov spravodlivých volieb, ktoré v demokratickom štáte predstavujú spravodlivú súťaž 
politických aktérov (ako reprezentantov kolektívnych politických záujmov), o politickú moc. 
V zastupiteľských demokraciách, akou je i Slovenská republika, sú voľby spôsobom presunu moci 
z občanov na politických predstaviteľov, sťa ich reprezentantov. Práve vďaka inštitútu volieb sa 
mandáty predstaviteľov verejnej moci stávajú legitímnymi. Na uvedené chce táto kapitola 
i prostredníctvom demonštrácie danej problematiky v podmienkach SR poukázať.  

Všeobecná  deklarácia  ľudských  práv  prijatá  na zasadaní  III.  Valného  zhromaždenia 
Organizácie  spojených  národov  (OSN) vo  forme  rezolúcie  č.  217/III  v roku  1948, vo svojom 
článku č. 21 uvádza, že každý má právo zúčastňovať sa na vláde svojej krajiny priamo alebo 
prostredníctvom slobodne volených zástupcov (čl. 21 ods. 1) a tiež každý má právo na rovnaký 
prístup k verejným službám vo svojej krajine. (čl. 21 ods. 2), pričom zároveň základom vládnej moci 
má byť vôľa ľudu vyjadrená v pravidelne konaných a nefalšovaných voľbách, na základe 
všeobecného a rovného hlasovacieho práva tajným hlasovaním alebo iným rovnocenným 
postupom zabezpečujúcim slobodu hlasovania. (čl. 21 ods. 3) (Všeobecná deklarácia ľudských 
práv, 1948) Na túto deklaráciu nadviazal i Európsky dohovor o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd z roku 1950, ktorý vo svojom Dodatkovom protokole z roku 1952 v článku č. 
3 hovorí o práve na slobodné voľby: „Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú konať v primeraných 
intervaloch slobodné voľby s tajným hlasovaním za podmienok, ktoré zabezpečia slobodné 
vyjadrenie názorov ľudu pri voľbe zákonodarného zboru.“ (Európsky dohovor o ľudských právach, 
1950) 

Taktiež Čl. 25 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, prijatý formou 
rezolúcie Valného zhromaždenia OSN z roku 1966 hovorí, že každý občan má právo a možnosť – 
zúčastňovať sa na vedení verejných záležitostí priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov, 
voliť a byť volený v pravidelných voľbách, ktoré sa budú konať na základe všeobecného rovného 
hlasovacieho práva, tajným hlasovaním zabezpečujúcim slobodu hlasovania. (Haňdiaková, 2012) 

Pojmové, teoretické a právne vymedzenie volieb a procesov s nimi súvisiacich je preto 
nevyhnutnosťou budovania vyspelej občianskej demokracie, kde politickí aktéri nielen vzájomnou 
interakciou tvoria konkrétne politiky, ale tiež mobilizujú občanov k rôznym formám politickej 
participácie. V zmysle medzinárodnoprávnych požiadaviek sú všetky demokratické štáty viazané 
vytvoriť podmienky pre slobodné voľby v pravidelných intervaloch. Ústavným systémom 
moderných štátov tak ostáva úloha stanoviť základnú organizáciu volieb tak, aby nimi stručne 
proklamované princípy volebného práva ako subjektívneho práva voliť a byť volený boli naplnené. 
Z pohľadu ústavného práva sú voľby chápané systém inštitúcií, vzťahov, postupov založený na 
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písaných a nepísaných pravidlách, ako volebný proces. Písané ústavy zvyčajne vytvárajú princípy, 
na ktorých je založené subjektívne volebné právo a taktiež z nich vychádzajú aj zásady volebného 
systému. Konkrétna úprava problematiky volieb je záležitosťou volebných zákonov, volebných 
zvyklostí alebo na dohode politických strán (Blahož, Balas, Klíma, 1998). 

 

Voľby a ich aktéri 

Zastupiteľská demokracia predstavuje východiskovú formu účasti ľudu na správe vecí 
verejných a tvorbe štátnej vôle. Jej podstatu predstavuje vlastný výkon moci a prijímanie 
rozhodnutí prostredníctvom zvláštnych orgánov, ktoré sú k takémuto konaniu legitimované 
prostredníctvom volieb. Možno povedať, že ľud je zdrojom moci a ním zvolené orgány sú jej 
nositeľmi (Palúš, 2016). 

Voľby môžeme definovať ako ustanovenie orgánu určitého spoločenstva cestou hlasovania 
stanovenej väčšiny na zvolenie oprávneného subjektu. Prostredníctvom volieb sú v 
demokratických štátoch obsadzované orgány verejnej moci. (Pavlíček, 1998).  

Podľa Birása (2013) možno inštitút volieb definovať ako systém obsadzovania zastupiteľských 
zborov na základe hlasovania občanov, ktorí sú oprávnení voliť. Definuje ich ako pravidelne 
opakujúcu sa politickú súťaž, v ktorej o hlasy voličov súperia nezávislí kandidáti, hnutia alebo 
kandidáti politických strán. 

V systéme reprezentatívnej demokracie sú voľby rozhodujúcim procesom, prostredníctvom 
ktorého dochádza k formovaniu štátnej moci. Výnimočne sa s voľbami môžeme stretnúť aj v 
absolutistických formách vlády alebo v diktatúrach, keď sú zbavené ich obsahu a pôvodného 
významu (Pavlíček, 1998). 

Slobodné voľby sú také voľby, pri ktorých záleží iba na voličovi ako sa rozhodne využiť svoje 
právo uchádzať sa o volenú funkciu a v akej miere sa bude angažovať vo volebnom procese vrátane 
samotného hlasovania. Volič nesmie byť diskriminovaný alebo sankcionovaný nech už učiní 
akékoľvek rozhodnutie. Odvrátenou stranou slobodných volieb často býva vysoká neúčasť voličov 
vo voľbách. Dôvodom neúčasti môžu byť politické ale aj osobné dôvody voličov. Niektoré štáty aj 
v súčasnosti zachovávajú inštitút volebnej povinnosti. Za jej nesplnenie hrozí voličovi sankcia v 
podobe morálneho odsúdenia. V Turecku alebo Grécku hrozí voličovi za nesplnenie svojej volebnej 
povinnosti dokonca trest odňatia slobody (Pavlíček ,1998). 

Princíp slobodných volieb je nadradený ostatným volebným princípom. O slobodnej voľbe 
môžeme hovoriť najmä vtedy, ak je princíp politickej plurality právne garantovaný a aj prakticky 
realizovaný, ak na občanov nie je tvorený vrchnostenský tlak, aby hlasovali pre konkrétny subjekt 
alebo ich odradzoval hlasovať pre ostatné subjekty, ak má občan možný prístup k relevantným 
informáciám a tým sú dané základné predpoklady pre kvalifikované volebné rozhodnutie (Molek, 
Šimíček, 2006).  

Politické strany predstavujú kľúčových aktérov súčasnej demokratickej politiky. Agregujú 
a artikulujú záujmy, súťažia o hlasy voličov vo voľbách, snažia sa obsadzovať politické úrady 
a presadzovať konkrétne politiky. V politickom systéme politické strany plnia niekoľko funkcií: (1) 
identifikujú politické ciele prostredníctvom ideológií a programov; (2) artikulujú a agregujú 
spoločenské záujmy (3) mobilizujú verejnosť formou účasti na voľbách (3) podieľajú sa na 
procesoch politickej socializácie (4) rekrutujú politické elity a formujú vládu. (Hloušek, Kopeček, 
Šedo, 2018)  
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Zároveň rozlišujeme niekoľko typov politických strán: a) elitné strany vznikajúce v prostredí 
s obmedzeným volebným právom, zvyčajne kluby politických elít bez masového členstva; b) 
masové strany – vznikali s rozširovaním volebného práva (sociálni demokrati, kresťanské strany), 
vznikali mimo politickej elity, mali pevnú organizačnú štruktúru, množstvo pomocných organizácií 
ako odbory, družstvá a i.; c) catch-all strany vznikli ako dôsledok spoločenského rozvoja, odrážali 
potrebu rozšíriť volebnú ponuku na čo najširší okruh voličov, využívanie celonárodnej politickej 
komunikácie prostr. médií, (napr. kresťansko-demokratické a sociálno-demokratické strany); 
d)strany kartelu, ktoré nadväzujú na stratégie catch-all strán, ale reagujú na nové podnety 
prostredia. Tieto strany však oslabujú ako organizácie zhromažďujúce členskú základňu a posilňujú 
svoju pozíciu ako aktéri kontrolujúci verejné inštitúcie. (Duverger, 1959; Strmiska et al., 2005) 

Podľa počtu politických strán uchádzajúcich sa o moc v politickej súťaži v danom politickom 
a volebnom systéme rozlišujeme: 

 monopartizmus  ako systém jednej strany  
 bipartizmus ako dvojstrannícky model s typickým striedaním dvoch strán s existencia 

menších politických strán, ktoré však nie sú schopné uspieť 
 multipartizmus ako viacstrannícky model s rozdelením viacerých strán na ľavo-pravej 

škále politického spektra  

Okrem politických strán môžeme medzi aktérov procesov reprezentácie záujmov zaradiť aj: 

 záujmové skupiny, ktoré vykonávajú svoj vplyv a vyjednávať s politickou 
reprezentáciou s cieľom uspokojovať čiastkové skupinové záujmy prostredníctvom 
nepriamych aktivít  

 politické a sociálne hnutia, ktoré využívajú nekonvenčné formy a spôsoby pre 
presadzovanie svojich záujmov, nemajú pevnú organizačnú štruktúru.  

(Hloušek – Kopeček – Šedo, 2018) 

 

Volebnej súťaže sa však zúčastňujú výhradne politické strany, resp. subjekty. 

 

Volebné právo 

Volebné právo sa v právnej vede a súdnej judikatúre označuje ako status activus.  Volebné 
právo v objektívnom zmysle predstavuje súbor všetkých právnych noriem, ktoré upravujú vzťahy 
vznikajúce pri príprave, organizácii a v priebehu volieb, zisťovanie výsledkov volieb a kontrola 
výsledkov.  

Volebné právo v subjektívnom zmysle chápeme ako súhrn oprávnení vyplývajúcich z právnych 
noriem, ktorých vonkajším vyjadrením je volebné právo v objektívnom zmysle (Filip 1997). Pod 
volebným právom v subjektívnom zmysle rozumieme právo občanom garantované štátom, 
zúčastňovať sa na formovaní štátnych orgánov a orgánov samosprávy, t. j. voliť (aktívne volebné 
právo) a byť do nich volený (pasívne volebné právo) (Pavlíček, 1998). 

Volebné právo má štátoobčiansky charakter, štát musí volebné právo uznať (nemôže ho udeliť 
ani odňať), pričom jeho nositeľ sa ho nemôže vzdať ani ho inak stratiť. Na území Slovenskej 
republiky sa volebné právo viaže na občianstvo, avšak na úrovni územnej samosprávy sa viaže na 
miesto trvalého pobytu.  
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Ústavná úprava volebného práva v podmienkach Slovenskej republiky je zakotvená v čl. 30 
zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR). Pravidlá a podmienky 
výkonu volebného práva sú v slovenskom právnom poriadku upravené v zákone č. 180/2014 Z. z. 
o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„volebný zákon“).  

Volebný zákon stanovuje v §3 pre aktívne volebné právo pre všetky typy volieb vekový cenzus 
18 rokov. Pre voľby do zákonodarného zboru SR (Národná rada SR, ďalej ako NR SR) (§42) 
a prezidenta SR (§98) je pre výkon aktívneho volebného práva stanovená cenzus štátneho 
občianstva a pre voľby do orgánov územnej samosprávy cenzus trvalého pobytu. Pri voľbách do 
Európskeho parlamentu je okrem veku 18 rokov stanovená podľa §72 podmienka štátneho 
občianstva SR a občianstvo iného členského štátu EÚ a trvalého pobytu na území SR. 

Podmienky pasívneho volebného práva sú stanovené pre jednotlivé typy volieb. Podľa §43 
môže byť za poslanca parlamentu zvolený  občan SR, ktorý dovŕšil 21 rokov a trvalý pobyt na území 
SR. Na funkciu prezidenta môže kandidovať občan SR voliteľný do NR SR, ktorý dovŕšil vek 40 
rokov. V prípade zastupiteľstiev obcí a krajov má pasívne volebné právo obyvateľ obce a obyvateľ 
samosprávneho kraja, ktorý dovŕšil 18 rokov veku. O post starostu a predsedu samosprávneho 
kraja sa môže uchádzať obyvateľ obce a obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý dovŕšil 25 rokov 
veku.  

Volebné právo má za dodržania podmienok slobody volieb štyri princípy : 

Všeobecnosť volebného práva 

Vylučuje obmedzenia v prístupe k volebného právu (Maslen, 2014). Volebné 
právo je všeobecné pokiaľ je priznané všetkým občanom daného štátu po 
dosiahnutí určitého minimálneho veku (za podmienky, že nenastala niektorá 
z prekážok volebného práva). Všeobecnosť volebného práva je reakciou na 
obmedzenia v minulosti, kedy bolo volebné právo priznané len úzkemu 
okruhu osôb na základe splnenia určitej podmienky, napr. majetkový cenzus, 
pohlavný cenzus. V moderných demokratických štátoch je voličom fyzická 
osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky (Pavlíček, 1998). 

Rovnosť 

Znamená, že všetci občania, ktorí sú oprávnení voliť sa zúčastnia volieb za 
rovnakých podmienok, každý volič má rovnaký počet hlasov a každý hlas má 
rovnakú váhu (Pavlíček,1998).  

Priamosť 

Voľby sú priame, pokiaľ sa voliči priamo svojimi hlasmi vyjadrujú k 
navrhnutým kandidátom (Pavlíček, 1998). Pri priamych voľbách sa 
predpokladá, že voliči hlasujú bezprostredne za navrhnutých kandidátov. 
Priame voľby umožňujú založiť priamy vzťah medzi voličom a osobou, ktorej 
bol zverený mandát (Pavlíček, 2001). V nepriamych voľbách je vôľa voličov 
sprostredkovaná buď kolégiom voliteľov, ktoré je vytvorené za účelom voľby 
iného orgánu, napr. voľby prezidenta v USA, alebo môžeme hovoriť o 
viacstupňových voľbách, v ktorých je vôľa ľudu sprostredkovávaná, napr. 
parlament, ktorý má po svojom zvolení občanmi právomoc zvoliť iný orgán 
alebo úradnú osobu.  



Reprezentácia záujmov, spravodlivý priebeh volieb           Manuál dobrého spravovania 

pre budúcich expertov verejných inštitúcií 

43
 

  

Tajné hlasovanie 

Je dôležitým atribútom demokratického volebného systému. Podstatou 
tohto princípu je, že volič vo voľbách vyjadruje svoju vôľu bez kontroly, 
nátlaku, zastrašovania a prípadných následkov alebo sankcií za svoje 
rozhodnutie. (Pavlíček, 2001).  

 

Funkcie volieb   

Súčasný charakter volieb je vo svete vnímaný ako súťaž politických strán a osobností, ako 
nositeľov politických ideí, programov a doktrín, ktoré sú medializované účinnými prostriedkami a 
ovplyvňujú verejnú mienku. Význam volieb však môžeme vnímať v širšom spektre ich funkcií.  

Legitimačná funkcia 

Je základnou funkciou volieb. Táto funkcia hovorí, že voľby sú prostriedkom 
legitimácie politickej moci a celého spoločenského poriadku (Birás, 2013). 

Zastupiteľská funkcia 

Vo voľbách sa prejavuje tak, že zvolení zástupcovia nie sú len predstaviteľmi 
politických strán, ale voličov ako celku. (Filip, 1997). 

Integračná funkcia 

Podstatou tejto funkcie je vo voľbách zjednotiť inak triedne, nábožensky, 
národnostne rozdelené voličstvo. Účasťou vo voľbách vyjadrujú voliči svoj 
súhlas s hodnotami, na ktorých je systém založený.  

Kontrolná funkcia 

Prejavuje sa v súvislosti s princípom vlády načas a to tak, že vládnuca väčšina 
má potvrdenú svoju pozíciu, alebo sa naopak stáva menšinou, pričom 
súčasne je tejto menšine garantované postavenie s právami opozície. 
Významným prvkom volebného práva je aj funkcia vytvorenia silnej a 
stabilnej vlády (Filip, 1997). 

 

Volebná kampaň 

V podmienkach SR je volebná kampaň definovaná v zmysle Zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej 
kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach 
ako akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických 
hnutí a kandidátov, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a 
programu za účelom získania volenej funkcie. 

Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. V tomto časovom segmente 
nastáva tzv. volebné moratórium, čo znamená zákaz vedenia volebnej kampane a ovplyvňovania 
voličov (najmä agitáciou a informovaním o kandidátoch v médiách). Zákon ďalej v samostatných 
paragrafoch definuje podmienky financovania kampaní (napr. horný limit  pre financovanie 
kampane, koľko finančných prostriedkov môže strana počas volebného obdobia prijať formou 
darov/pôžičiek a úverov) a spôsob reportovania nákladov na volebnú kampaň štátnej správe. 
Zákon určuje i pravidlá kontroly volebnej kampane a transparentnosti, Na vysielanie politickej 
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reklamy aj diskusií vo vysielaní verejnoprávnej rozhlasovej a televíznej stanice majú kandidujúce 
strany a hnutia právny nárok. (Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení 
zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov) 

 

Volebné systémy  

Volebný systém zahrňuje celý rad prvkov, ktoré majú podstatný vplyv na priebeh a výsledky 
volieb. Existujú rôzne typy volebných systémov, pričom účinnosť volebných systémov je spojená 
so sociálno-politickým, ideologickým, náboženským, etnickým, regionálnym a jazykovým 
prostredím, v ktorom sú vytvárané  (Nikodým, 2015).  

 

Väčšinový volebný systém  

Väčšinový volebný systém je najstarším volebným systémom a aj v súčasnosti je používaný v 
mnohých štátoch sveta. Tieto volebné systémy členíme podľa podielu hlasov, ktorý je potrebný 
k získaniu mandátu, podľa počtu kandidátov, ktorí v prípade užšieho výberu ostávajú v hre a podľa 
toho, či sa voľby konajú v jednomandátovom alebo viacmandátovom obvode.  

Relatívny väčšinový systém je najrozšírenejším volebným systémom, pričom na jeho 
označenie sa používa i termín „systém prvého v cieli“ (Chytilek et al., 2009). V jednomandátovom 
obvode sa koná jedno kolo hlasovania, pričom víťazí kandidát s najvyšším počtom hlasov a to bez 
ohľadu na ich počet. Pri tomto systéme sa poslancom môže stať kandidát, ktorý získal menej ako 
50% hlasov, alebo menej ako súčet hlasov, ktorý získali jeho protikandidáti. Víťazí ta politická 
strana, ktorej kandidáti vyhrali vo väčšom počte volebných obvodov. Relatívny volebný systém 
dáva voličom možnosť výberu kandidátov bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť. (Hloušek, 
Kopeček, Šedo, 2018) 

Tento systém možno pozorovať vo Veľkej Británii a v jej bývalých kolóniách, ale taktiež 
napríklad na národnej úrovni v USA, Indii, Nigérii a ďalších afrických a karibských krajinách. 
Nevýhodou tohto volebného systému je znižovanie reprezentatívnosti keďže vedie k vytvoreniu 
systému dvoch nezávislých politických strán (bipartizmus). Uvedené nedáva priestor 
extrémistickým stranám na okraji politického spektra, pretože nedokážu dosiahnuť dostatočnú 
koncentráciu voličov v jednom obvode. Na druhej strane, v prípade veľmi rozštiepených 
spoločností môže tento volebný systém spôsobiť dlhodobú prevahu jedného politického subjektu, 
pričom trvale porážaná skupina môže začať hľadať antisystémové spôsoby prevzatia moci. 
Problémom je tiež prepad veľkého podielu hlasov pre neúspešných kandidátov, čo vedie 
k odďaľovaniu voličov od politických procesov a znižovaniu legitimity zvolenej reprezentácie. 
(Hloušek, Kopeček, Šedo, 2018) 

Absolútny (dvojkolový) väčšinový systém je charakteristický tým, že od víťaza požaduje vyššiu 
podporu voličov. Pokiaľ žiadny z kandidátov v prvom kole nezíska vopred stanovený limit (väčšinou 
je to 50%+1 hlas), koná sa druhé kolo hlasovania. Druhé kolo môže byť uzatvorené (s dvoma 
najsilnejšími kandidátmi, kde vo výsledku jeden získa zaručenú absolútnu väčšinu), čiastočne 
otvorené (možnosť účasti viacerých kandidátov z 1. kola podľa stanovených limitov), úplne 
otvoreného 2. kola sa zúčastňujú opätovne všetci kandidáti z 1. kola, pričom víťazí kandidát 
s najvyšším počtom hlasov bez ohľadu na limit. Tento volebný systém sa využíva najviac pri voľbe 
prezidenta, pre účely parlamentných volieb ho využíva napríklad Francúzsko a jeho bývalé kolónie. 
(Chytilek et al., 2009) 
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Výhodou tohto volebného systému je, že víťaz volieb disponuje podporou nadpolovičnej 
väčšiny voličov. Kandidát totiž musí byť schopný osloviť i voličov, pre ktorých nebol prvou voľbou, 
nakoľko so svojimi kmeňovými voličmi by si v tomto volebnom systéme nevystačil. Systém tiež 
pôsobí proti antisystémovým stranám, ktoré síce získajú podporu v prvom kole, ale je 
nepravdepodobné, že v druhom kole sa k nim prikloní väčšina. Nevýhodou tohto volebného 
systému naopak je, že konanie druhého kola zvyšuje náklady na usporiadanie volieb a taktiež 
prispieva k demotivácii voličov zúčastňovať sa na voľbách. Môže tiež spôsobovať odchýlky od 
reprezentatívnosti výsledkov, nakoľko voliči v druhom kole častokrát volia „menšie zlo“. (Hloušek, 
Kopeček, Šedo, 2018) 

 

Volebný systém pomerného zastúpenia  

V kontinentálnej Európe sa v súvislosti s pomerným volebným systémom najčastejšie 
stretávame s listinným pomerným volebným systémom, kde si voliči vyberajú z kandidátskych 
listín politických strán a následne sú mandáty rozdelené na základe podielu hlasov získaných 
jednotlivým listinami. Výstupy ovplyvňujú  nasledujúce faktory: (Chytilek et al., 2009) 

 veľkosť volebného obvodu (čím väčší obvod tým vyššia proporcionalita),  

 spôsob prepočtu hlasov na mandáty (množstvo druhov matematických prepočtov, 
väčšinou sú využívané dva typy – volebná kvóta ako počet hlasov  potrebných na 
získanie 1 mandátu, alebo volebný deliteľ – rad čísel, ktorým sa postupne delia zisky 
jednotlivých strán, mandát získava strana s najvyšším podielom z tohto delenia),  

 podiel hlasov, ktorý musí strana prekonať (tzv. klauzula), aby získala právo na 
zastúpenie (rôzna výška, rôzne teritoriálne uplatňovanie – celoštátne, pre volebný 
obvod, atď.),  

 počet a druh skrutínií (časť mandátov prideľovaná na vyššej úrovni pre účely 
kompenzácie disproporcionality).  

 možnosť udeľovať preferenčné hlasy, panašovanie hlasov, kumulovanie hlasov  
tieto možnosti existujú iba v prípade systémov, ktoré nevyužívajú tzv. prísne viazanú 
kandidátnu listinu /closed list/, tieto možnosti je teda možné uplatniť pri viazanej 
kandidátnej listine /flexible list/, ktorá umožňuje robiť čiastočné úpravy využívaním 
preferenčných hlasov; alebo v systémoch, kde je možné udeľovať hlasy naprieč 
kandidátskymi listinami na voľných kandidátnych listinách /free list/, kde  Volič tu 
môže zásadnejším spôsobom upravovať kandidátnu listinu politickej strany, hnutia 
alebo koalície politických strán, pre ktorú sa rozhodol, spravidla škrtaním alebo 
prepisovaním kandidátov, prípadne môže priamo voliť kandidátov z rôznych 
politických strán či koalícií. Na Slovensku je takýto spôsob využívaný pri voľbách do 
zastupiteľstiev obcí a krajov (Pecháček 2013). 

 

Podstatnou pomerného volebného systému je vytvorenie rovnováhy medzi získanými hlasmi 
a získanými mandátmi. V tomto systéme vďaka matematickým prepočtom výrazne klesá počet 
prepadnutých hlasov a zároveň systém podporuje presadenie viacerých politických strán.  
Nevýhodou pomerného volebného systému je menšia väzba medzi voličmi a zvolenými 
poslancami  a taktiež vzhľadom na pôsobenie viacerých politických strán vytváranie koaličných 
alebo nestabilných vlád. Na druhej strane však v prípade ideovo a hodnotovo nezjednotených 
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krajín koaličné vlády umožňujú neustálym robením kompromisov nachádzať celospoločenský 
konsenzus (Nikodým, 2015). Listinné pomerné volebné systémy sú typické pre kontinentálnu 
Európu a prevažujúcim modelom sa stali v postkomunistických krajinách.  

 

Tabuľka1: Volebné systémy v Európe – parlamentné voľby:  

Väčšinový 
volebný systém 

Systém pomerného zastúpenia 
Zmiešaný 

volebný systém 
 

Francúzsko  

Lotyšsko, Írsko, Malta, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, 
Švédsko, Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko Estónsko, 
Fínsko, Holandsko, Chorvátsko, Luxembursko, Cyprus, 

Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko 

Taliansko, Litva, 
Maďarsko, 

Grécko 

 

Zdroj: vlastné spracovanie (podľa Hloušek, Kopeček, Šedo, 2018) 

 

V zastupiteľských demokraciách, akou je i Slovenská republika, sú voľby spôsobom 
presunu moci z občanov na politických predstaviteľov, sťa ich reprezentantov. Práve 
vďaka inštitútu volieb sa mandáty predstaviteľov verejnej moci stávajú legitímnymi. Na 
uvedené táto kapitola i prostredníctvom demonštrácie danej problematiky v 
podmienkach SR poukázala. 
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5. Zákonnosť vo verejnej správe 

Rastislav Král 
 
Odporúčaný spôsob citácie: 
KRÁL, Rastislav, 2022. Zákonnosť vo verejnej správe. In: MITAĽ, O., ROVENSKÁ, D.,  ŽUPOVÁ, E. a kol. Manuál dobrého 

spravovania pre budúcich expertov verejných inštitúcií. Košice: ŠafárikPress, s. 48 – 57. ISBN 978-80-574-0083-7. 

 
Verejná správa predstavuje súčasť výkonnej moci v štáte. Prostredníctvom nej štát, ako hlavný 

subjekt a nositeľ verejnej moci, spoločne s ďalšími subjektmi, uskutočňuje manažment , resp. 
riadenie a správu vybraného územia. Súčasne do istej miery reguluje určitú oblasť spoločenských 
vzťahov, ktoré v rámci spravovaného územia vznikajú, menia sa a zanikajú.  

K výkonu verejnej správy môže dochádzať buď vo vzťahu k územiu celej krajiny alebo len vo 
vzťahu k jej časti (napr. katastrálne územie obce, územný obvod okresu a pod.). Regulované 
a spravované môžu byť rozmanité oblasti spoločenského života – oblasť školstva, zdravotníctva, 
bezpečnosti, sociálnych vecí, životného prostredia a pod.  

Verejnú správu vykonávajú orgány verejnej moci (napr. ministerstvá, obce, okresné úrady), 
ktoré musia byť na výkon týchto úloh stanovené a určené. Priamo povedané, ich vznik, zároveň 
ich práva a povinnosti, musia byť ustanovené a definované všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Súčasne musia byť orgány verejnej moci na plnenie svojho poslania primerane 
kompetenčne vybavené (napr. kompetencie rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických 
a právnických osôb, kompetencia vykonávať kontrolu alebo dozor, kompetencia ukladať pokuty 
a iné sankcie a pod.). Zároveň postup ich konania, resp. procesné rozhodovanie o právach, právom 
chránených záujmoch a povinnostiach vo verejnej správe musí byť presne a jasne určený.  

Systém fungovania právneho štátu je založený na predpoklade, že sústava právnych noriem 
tvorí základný pilier a základňu pre reguláciu spoločenských vzťahov. Táto sústava funguje 
dominantne popri sústave iných pravidiel správania sa ľudí, vychádzajúcich napríklad z koncepcií  
a požiadaviek morálky, náboženstva či etiky. Pre činnosť orgánov verejnej správy je nevyhnutná 
presnosť a jednoznačnosť, ktorú zakotvením jasných pravidiel správania sa v právnych normách 
prináša právny poriadok krajiny. Nadovšetko, právny poriadok prináša možnosti a nástroje pre 
vynútenie dodržiavania právnych noriem, teda správania sa spravovaných subjektov v prípade, ak 
stanovené pravidlá nedodržiavajú. „Princíp viazanosti vykonávateľov verejnej moci právom 
vyžaduje, aby všetky ich rozhodnutia a úkony mali oporu v právnom poriadku, ich obsah bol s ním 
v súlade a boli účinne vynutiteľné (Košičiarová, 2014, s. 157) “  

V zákone č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) sa v čl. 2 ods. 2 
uvádza, že „štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a 
spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ Takýmto  vymedzením ústava, ako právna norma najvyššej 
právnej sily, prináša garanciu toho, že nie je prípustná svojvôľa nositeľov či vykonávateľov verejnej 
moci pri jej výkone. Ústava týmto ustanovením zároveň limituje zneužitie verejnej moci, ktorou 
orgány disponujú. Akékoľvek konanie orgánov v rozpore s legálnymi pravidlami je považované za 
konanie protiprávne, zakladajúce nutnosť vyvodiť voči porušovateľom práva zodpovednosť. V 
tomto prípade zodpovednosť voči orgánom verejnej moci, resp. voči reprezentantom, ktorí pri 
nezákonnom konaní alebo rozhodovaní orgánu konali v jeho mene.   



Zákonnosť vo verejnej správe                      Manuál dobrého spravovania 

pre budúcich expertov verejných inštitúcií   

49
 

  

Orgány verejnej moci svoju základnú existenciu, svoju kompetenciu, všetky svoje práva 
a povinnosti, ako aj spôsob výkonu svojich činností, musia bezvýhradne odvádzať od platných 
účinných ustanovení ústavy a konať v jej medziach. Presnejšie a podrobnejšie upravia tieto otázky 
zákony, ako ďalšie z formálnych prameňov práva a rovnako tak aj podzákonné právne predpisy. 
Orgán verejnej moci preto nemôže sám hľadať, či realizovať vlastné spôsoby výkonu verejnej 
správy. Vždy sa musí riadiť platnou a účinnou právnou úpravou. 

Slovenský právny poriadok je tvorený sústavou prameňov práva rôznej právnej sily. Na vrchole 
tejto hierarchie je ústava garantujúca výkon verejnej moci v súlade splatným právom. Požiadavka 
legality je kľúčovým ústavným východiskom pre výkon  verejnej moci. Všetky pramene práva nižšej 
ako ústavnej úrovne musia v sebe túto požiadavku reflektovať. Vyžaduje to samotná ústava, ktorá 
v čl. 152 ods. 4 stanovuje, že „výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou.“      

Práva a povinnosti orgánov verejnej moci sú ustanovené diametrálne odlišne v porovnaní 
s právami adresátov verejnej správy. Adresátmi sú fyzické a právnické osoby, vo vzťahu ku ktorým 
je verejná správa vykonávaná. Spomenuté už bolo, že podľa čl. 2 ods. 2 ústavy „štátne orgány 
môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ 
Nadväzujúci čl. 2 ods. 3 ústavy vyjadruje oprávnenia subjektov, ktoré nie sú subjektmi verejnej 
moci. Proklamuje to, že „každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, 
aby konal niečo, čo zákon neukladá.“. Ako možno vidieť priamo z textu ústavy, činnosť orgánov 
verejnej moci je striktne a tuho viazaná právom, kým pre aktivity a správanie adresátov verejnej 
správy sú legislatívne pravidlá prostredím vytvárajúcim hranice zakázaného.  

Je zodpovednosťou každého subjektu, jednotlivca alebo právnickej osoby, aby svoje správanie 
prispôsobili mantinelom, ktoré právny poriadok určuje. Protiprávne konanie porušujúce 
administratívno-právne normy, príznačné pre oblasť verejnej správy, môže smerovať 
k vyvodzovaniu administratívno-právnej zodpovednosti a prípadnému ukladaniu sankcií.   

Zákonnosť vo verejnej správe sa žiada vnímať v rozšírenom významne tak, že nielen súlad s 
ústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi je nevyhnutný na výkon dobrej verejnej správy, ale 
rovnako dôležité a potrebné je aj rešpektovanie podzákonných právnych noriem (vyhlášky, 
výnosy, opatrenia všeobecne záväzné nariadenia obcí a pod). Pre činnosť orgánov verejnej moci 
je opodstatnené požadovať aj to, aby pri plnení svojich úloh dodržiavali aj vlastné interné pravidlá 
a postupy(vnútorné predpisy, smernice, usmernenia a pod.). Vnútorné predpisy nemajú na 
adresátov verejnej správy žiaden priamy vplyv v zmysle priznávania práv alebo ukladania 
povinností. Vnútorné predpisy napomáhajú najmä organizačno-technicky optimalizovať výkon 
verejnej správy.  

V rámci okruhu prameňov práva, ktoré je nutné dodržiavať a riadiť sa nimi pri výkone verejnej 
správy, nemožno opomenúť nadnárodné pramene, z ktorých plynú záväzky pre Slovenskú 
republiku. Ide predovšetkým o záväzky plynúce z uzatvorených medzinárodných zmlúv 
a z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. 

Princíp zákonnosti, alebo viazanosti právom je jedným z kľúčových princípov konceptu výkonu 
tzv. dobrej verejnej správy, ktorý rozvíja od 70.tych rokov 20. storočia Rada Európy a v spojitosti 
s týmito myšlienkami aj Európska únia. „Európsky parlament prijal 6. septembra 2001 uznesenie 
schvaľujúce Kódex dobrej správnej praxe, ktorý by mali inštitúcie a orgány Európskej únie 
dodržiavať vo svojich vzťahoch s verejnosťou. Kódex zohľadňuje princípy európskeho správneho 
práva obsiahnuté v judikatúre Súdneho dvora a čerpá podnety aj z národných poriadkov členských 
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štátov Európskej únie (Košičiarová, 2014, s. 22).“ Na úrovni Európskej únie sa oblasti výkonu 
administratívy a správy venuje náležitá pozornosť. Medzi základné práva občanov Európskej únie 
bolo zaradené aj právo na dobrú správu, ktoré sa stalo súčasťou Charty základných práv Európskej 
únie.  

Možno sa stotožniť s názorom, podľa ktorého ,,zásadu zákonnosti možno považovať za zásadu 
najdôležitejšiu, pretože pre verejnú správu vykonávanú v podmienkach právneho štátu určuje 
podmienky, medze a spôsob výkonu jej právomocí najmä voči spravovaným osobám. Zásada 
legality vytvára základ pre uplatnenie ďalších zásad, pretože zákonom je určovaný ich obsah, 
spôsob uplatnenia a záväznosť . (Skulová a kol., 2020, s.61).“ 

Vernarský (2009) sa zamýšľa aj nad možnosťou, že niektoré z právnych princípov majú do istej 
miery metajuristickú povahu, t.j. že existujú v rámci právneho poriadku aj bez toho, aby boli 
v právnom predpise explicitne vyjadrené. Zákonnosť je natoľko fundamentálnou zložkou právno-
spoločenského systému moderných spoločností, resp. požiadavkou na jeho fungovanie, že jej 
neustála a trváca prítomnosť ju do pozície vyššie zmieňovaného princípu “metajuristickej“ povahy 
priam predurčuje.     

 

Ochrana zákonnosti 

Preto, aby bolo možné garantovať zákonný výkon verejnej správy, musia nevyhnutne 
v spoločnosti  existovať mechanizmy, možno povedať právne nástroje, ktorými bude možné 
dodržiavanie zákonnosti orgánmi verejnej správy sledovať a kontrolovať. Zároveň, tieto nástroje 
majú a musia ponúknuť možnosti na to, aby v prípade potreby, bolo možné právne záväzným 
spôsobom vysloviť porušenie zákona a aby boli/mohli byť prijaté opatrenia na nápravu, prípadne 
aby mohol byť vyvodený príslušný druh právnej zodpovednosti voči tomu subjektu, ktorý sa 
protiprávneho konania dopustil.     

Aj samotné nástroje ochrany zákonnosti musia mať legislatíve východiská. Aj preskúmavanie, 
dozor, kontrola, či možnosti nápravy zistených zákonných porušení alebo vyvodzovanie 
zodpovednosti, prípadne ukladanie sankcií musí mať zákonný základ.   

Spôsobov kontroly zákonnosti výkonu verejnej správy je viacero. Vymedziť možno dve 
základné skupiny nástrojov. Prvú skupinu tvoria nástroje, ktoré vytvárajú a prinášajú možnosti 
kontroly dodržiavania zákonnosti pri výkone verejnej správy ale neumožňujú bezprostredne 
a priamo zmeniť, resp. nariadiť zmenu zisteného nezákonného stavu, postupu alebo iného zásahu 
orgánu verejnej moci. Medzi tieto spôsoby kontroly zákonnosti možno zaradiť napríklad: 

 prokurátorský dozor, 
 mechanizmy vnútornej kontroly vo verejnej správe, 
 verejný ochranca práv ako subjekt ochrany zákonnosti. 

 

Druhú skupinu nástrojov tvoria tie spôsoby preskúmavania dodržiavania zákonnosti v činnosti 
verejnej správy, ktoré umožňujú subjektom, ktoré ich realizujú,  okrem samotného zistenia a 
konštatovania, že došlo k porušeniu  príslušných právnych predpisov aj priamo uskutočniť nápravu 
alebo záväzne nariadiť nápravu nezákonných rozhodnutí, postupov alebo stavov (ak je to možné), 
ktoré v dôsledku nezákonnosti vznikli.  
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Zaradiť sem možno: 

 revízne postupy v rámci správneho konania, 
 správne súdnictvo. 

 

Prokurátorský dozor 

Systém prokuratúry na Slovensku má svoje ústavné základy. Podľa čl. 149 ústavy „prokuratúra 
Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a 
štátu.“ Verejnosti je známejšie predovšetkým pôsobenie prokuratúry v oblasti trestného práva. 
Prokuratúra popri tom plní aj dôležitú funkciu v tzv. netrestnej oblasti, kde okrem iného, dohliada 
aj na dodržiavanie zákonnosti vo verejnej správe.  

Legislatívne východisko pre činnosť prokuratúry ponúka zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre 
v platnom znení. V rámci svojej pôsobnosti je prokuratúra podľa § 3 ods. 1 zákona o prokuratúre 
„povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušenia zákonnosti, na 
zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie 
zodpovednosti za ich porušenie. Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využívať 
zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla 
ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.“   

V rámci dozoru prokurátora v oblasti verejnej správy sa v § 20 ods. 1 zákon o prokuratúre 
uvádza, že „prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy pri výkone verejnej správy v rozsahu 
ustanovenom týmto zákonom. Výkon dozoru funkčne súvisí s uplatnením oprávnení prokurátora v 
konaní pred správnym súdom podľa osobitného predpisu.“  

Právne prostriedky dozoru prokurátora podľa § 22 zákona o prokuratúre sú:  
a) protest prokurátora, 
b) upozornenie prokurátora, 
c) správna žaloba a žaloba na správny súd podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny 

poriadok   
d) vstup do konania pred správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny 

poriadok   

 

Protest prokurátora je nástroj, prostredníctvom ktorého prokurátor zaujíma svoj postoj k 
výsledkom činnosti orgánov verejnej správy – k správnym aktom. Prokurátor podáva protest proti 
správnym aktom orgánov verejnej správy, ktorými bol porušený zákon alebo iný všeobecne 
záväzný právny predpis. Správnymi aktmi pre účely prokurátorského dozoru sú podľa § 21 ods. 1) 
písm. a) zákona o prokuratúre 1.) rozhodnutia orgánov verejnej správy,  
2.) opatrenia orgánov verejnej správy, 3.) opatrenia orgánov verejnej správy so všeobecnými 
účinkami 4.) uznesenia orgánov územnej samosprávy 5.) všeobecne záväzné právne predpisov 
vydané orgánmi verejnej správy. Konanie o proteste prokurátora voči jednotlivým druhom 
správnych aktov upravuje zákon o prokuratúre v §§ 24-27. 

Upozornenie prokurátora je nástroj, v ktorom prokurátor orientuje svoju pozornosť na 
nezákonnosť, ktorú identifikuje v postupe orgánu verejnej správy pri vydávaní správnych aktov 
alebo pri jeho nečinnosti. (t.j. neorientuje sa na výsledok ako pri proteste). V zmysle § 28 ods. 1 
zákona o prokuratúre „prokurátor je oprávnený podať orgánu verejnej správy upozornenie na účel 
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odstránenia porušovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ku 
ktorému došlo v postupe orgánu verejnej správy pri vydávaní správnych aktov alebo jeho 
nečinnosťou.“ 

Tak protest ako aj upozornenie, ako nástroje dozoru, samé o sebe nedokážu nezákonnosť vo 
verejnej správe odstrániť. Prokurátor nemôže orgánu verejnej správy prikázať zmeniť alebo zrušiť 
správny akt, o ktorom sa domnieva, že je nezákonný. Rovnako nemôže ukladať tresty a ukladať 
povinnosti pri zistení nezákonnosti v postupe orgánu verejnej správy alebo v prípade jeho 
nečinnosti. Oba nástroje ponúkajú aj možnosť, aby orgán verejnej moci posúdil odbornú 
argumentáciu prokurátora uvedenú v proteste alebo v upozornení a aby sám orgán, z vlastnej 
iniciatívy, protestu vyhovel a nezákonný správny akt (alebo jeho nezákonnú časť) zmenil alebo 
zrušil alebo aby sám prijal opatrenia na odstránenie nezákonnosti v postupe orgánu verejnej 
správy  alebo opatrenia na odstránenie jeho nečinnosti.  

Možno vyvodiť, že prokurátorský dozor má, v kontexte ústavného práva na súdnu a inú 
právnu ochranu, svoje miesto v slovenskom systéme orgánov ochrany práva. Podľa čl. 46 ods. 1 
ústavy totiž „každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na 
nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej 
republiky.“ Prokuratúra medzi takéto „iné“ orgány patrí. A v netrestnej oblasti plní úlohy ochrany 
zákonnosti vo verejnej správe. 

Ďalšie dva spomenuté nástroje spočívajúce v možnosti podať správnu žalobu alebo možnosť 
prokurátora vstúpiť do konania pred správnym súdom sa viažu na ochranu zákonnosti vo verejnej 
správe cestou výkonu správneho súdnictva. Ide o situácie, keď o nezákonnosti bude konať 
a rozhodovať o nej správny súd. Prokurátor bude mať v súdnom procese na správnom súde 
postavenie účastníka konania a s tým spojené svoje procesné práva, ktoré musí využívať na 
ochranu zákonnosti a verejného záujmu. Téma správneho súdnictva je predmetom výkladu 
v ďalšom texte.  

V hierarchii prokuratúry má osobitné postavenie generálny prokurátor, ktorý taktiež 
disponuje nástrojmi umožňujúcimi chrániť zákonnosť vo verejnej správe. Ide o: 

a) oprávnenie generálneho prokurátora podať žalobu, opravný prostriedok a stanovisko 
podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok   

b) oprávnenie generálneho prokurátora, kedy pri každoročnom podaní správy o činnosti 
prokuratúry Národnej rade Slovenskej republiky, v správe vyjadruje aj poznatky 
prokuratúry o stave zákonnosti, ak predmetom posudzovania zákonnosti je: 

c) vyhláška, výnos alebo opatrenie ústredného orgánu štátnej správy, iného štátneho 
orgánu alebo inej právnickej osoby, ktorú osobitný predpis splnomocnil na vydanie 
všeobecne záväzného právneho predpisu,  

d) všeobecne záväzný právny predpis miestneho orgánu štátnej správy, 
e) všeobecne záväzné nariadenie orgánu územnej samosprávy 

 

Ako konštatuje Alman (2014, s.55) „pôsobnosť prokuratúry Slovenskej republiky v oblasti 
verejnej správy, vrátane územnej samosprávy, tzv. netrestný úsek je jeden z najdiskutovanejších 
inštitútov z pohľadu teórie štátu a práva, ústavného práva či ústavného práva porovnávacieho 
(Palúš a kol., 2018, s. 207)“. V súčasnej dobe sa žiada nazerať na postavenie a kompetencie 
prokuratúry v slovenskom systéme kontroly zákonnosti vo verejnej správe ako na jeden z jeho 
zákonných pilierov. Alman (2014, s.55) ďalej k tejto téme uvádza názor, že „...prokuratúra SR 
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predstavuje organický článok sústavy právnych záruk zákonnosti v demokratickom a právnom 
štáte“.  

 

Mechanizmy vnútornej kontroly vo verejnej správe 

Mechanizmov, ktoré majú orgány verejnej moci k dispozícii na vnútornú kontrolu svojich 
procesov je viacero. Môžu byť zamerané na hospodárenie s majetkom, kontrolu postupov orgánov 
verejnej moci, prípadne na ďalšie oblasti v ich činnosti, v ktorých je dodržiavanie platnej legislatívy 
kľúčovým prvkom. Podstatou týchto mechanizmov je minimalizovať vznik nedostatkov 
spočívajúcich v porušovaní platnej legislatívy činnosťou alebo rozhodovaním orgánov. Zároveň je 
nutné zabezpečiť včasnú nápravu zistených nedostatkov (ak je to možné). Na základe prípadných 
zistení musia orgány prijať opatrenia na zamedzenie vzniku rovnakých alebo obdobných 
pochybení v budúcnosti.  

Podrobnejšie predstavíme osobitné nástroje kontroly zákonnosti v podmienkach územnej 
samosprávy. V každej obci a vyššom územnom celku je obligatórne kreovaný nezávislý kontrolný 
orgán – hlavný kontrolór obce a hlavný kontrolór samosprávneho kraja. Východiskové pravidlá 
týkajúce sa kreovania danej funkcie, podmienok výkonu funkcie kontrolóra, vymedzenie subjektov 
podliehajúcich kontrolnej právomoci kontrolóra, jeho plat, rozsah kontrolnej činnosti a ďalšie 
náležitosti upravuje pre hlavného kontrolóra obce zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení (ďalej aj ako „zákon o obecnom zriadení“) a pre hlavného kontrolóra vyššieho 
územného celku zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení. 
(ďalej aj ako „zákon o samosprávnych krajoch“).   

Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra obce, podľa § 18d ods. 1 zákona o obecnom 
zriadení ako aj hlavného kontrolóra vyššieho územného celku podľa §19c ods. 1 zákona 
o samosprávnych krajoch, sa rozumie (okrem iného aj) kontrola zákonnosti, účinnosti, 
hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce 
(kraja), ako aj s majetkom, ktorý obec(kraj) užíva podľa osobitných predpisov.  

Je zrejmé, že kontrolór pri výkone svojej činnosti preveruje aj súlad postupov obce(kraja) 
s platným právom, teda kontroluje dodržanie zákonnosti v činnosti obce(kraja) pri nakladaní s jej 
(jeho) majetkom alebo jej(jeho) majetkovými právami, alebo s majetkom, ktorý využíva podľa 
osobitných prepisov.  

Ak by sme porovnali sledovanie atribútu zákonnosti napríklad s dozorom prokurátora, 
upriamuje na skutočnosť, že kontrolór obce(kraja) sa popri kontrole zákonnosti zameriava aj na 
iné črty výkonu samosprávy. A to napríklad na hospodárnosť nakladania s majetkom, účinnosť 
tohto nakladania či jeho efektívnosť. Prokurátor venuje svoju pozornosť jedine a výlučne súladu 
postupov, či rozhodnutí obce(kraja) so zákonom. Hospodárnosť alebo efektívnosť kontrolované 
prokuratúrou nie sú.  

V prípade, ak by kontrolór obce alebo kraja zistil porušenie zákona, nemá možnosť rozhodovať 
o vyvodení zodpovednosti a ukladaní sankcie voči kontrolovanému subjektu (napr. voči obecnému 
úradu, škole ako rozpočtovej organizácii, alebo kultúrnemu stredisku– príspevková organizácia). 
Povinnosťou kontrolóra je na prípadnú nezákonnosť upozorniť v správe o výsledku kontroly, ktorú 
predkladá zastupiteľstvu obce alebo kraja.  

V prípade, ak porušenie zákonných povinností implikuje podozrenia zo spáchania správneho 
deliktu alebo trestného činu, kontrolór je povinný bezprostredne informovať príslušné správne 
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orgány alebo orgány činné v trestnom konaní. Zároveň by im mal poskytnúť podklady naznačujúce 
alebo preukazujúce danú skutočnosť a v prípade potreby im poskytnúť v ďalších krokoch 
súčinnosť. Tieto orgány následne, v súlade s ich kompetenciami, preveria podozrenia z porušenia 
právnych predpisov a prijmú potrebné opatrenia a zabezpečia ďalší zákonný postup.  

 

Verejný ochranca práv ako subjekt ochrany zákonnosti 

Systém subjektov verejnej moci zveril kompetenciu kontroly zákonnosti aj subjektom, ktorých 
hlavnou črtou a princípom existencie je nezávislosť a nestrannosť. Svoju činnosť zakladajú na 
vysokej miere odbornosti. Majú osobitné postavenie v organizácii verejnej moci v štáte a stoja 
mimo sústavy orgánov verejnej správy. Preto pri výkone ich činností hovoríme o tzv. vonkajšej 
kontrole verejnej správy, pretože ju kontrolujú subjekty stojace mimo jej štruktúru. Zaraďujeme 
medzi nich napríklad verejného ochrancu práv.  

Inštitút verejného ochrancu práv, alebo skrátene povedané ombudsman, je inštitút, ktorý sa 
dostal do právneho poriadku Slovenskej republiky v roku 2001. Jeho postavenie a pôsobnosť 
vymedzuje ústava v ôsmej hlave a druhom oddiely. Podrobná zákonná úprava je obsiahnutá 
v zákone č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv v platnom znení. 

V zmysle ústavného čl. 151a „verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, 
ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb 
a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je 
ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom.“ 

„Nezávislosť verejného ochrancu práv znamená, že nijaký orgán verejnej moci nemá nijaké 
oprávnenie vydávať príkazy, ktoré by mohli formovať rozhodnutie verejného ochrancu práv, či 
uplatní svoju právomoc alebo o spôsobe , akým ju uplatní. Nezávislosť má zásadný význam pre 
existenciu ústavného inštitútu verejného ochrancu práv (Drgonec, 2015, s. 1572).“ 

Činnosť verejného ochrancu práv má smerovať k ochrane práv a slobôd adresátov výkonu 
verejnej správy. Teda k ochrane pred nezákonnosťou spôsobenou rozhodovacou činnosťou alebo 
postupom, prípadne nečinnosťou orgánov, ktoré verejnú správu vykonávajú.  

„Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri konaní, 
rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené základné práva a slobody v 
rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.“ (§11 ods. 1 
zákona o verejnom ochrancovi práv). Môže sa na neho obrátiť každý v prípade, ak sa porušenie 
týkalo jeho vlastných subjektívnych práv, alebo aj vtedy ak má vedomosť, že boli porušené práva 
inej osoby. Do úvahy prichádza aj možnosť, že verejný ochranca práv bude konať z vlastnej 
iniciatívy, ak sa o porušení práv dozvie z iných zdrojov, resp. z vlastnej činnosti a podobne.   

Verejný ochranca práv nemá vlastnú kompetenciu meniť, rušiť alebo sankcionovať orgány 
verejnej správy za rozhodnutia alebo postupy, ktoré spôsobili zásah so subjektívnych práv alebo 
slobôd, a o ktorých sa verejný ochranca práv domnieva, že odporujú platným a účinným právnym 
normám. Jeho pôsobenie má vychádzať z vážnosti a z rešpektu k jeho úradu v spoločnosti. Je 
založené najmä na komunikácii, na vysvetľovacích a argumentačných schopnostiach, kedy pri 
vybavovaní podnetu komunikuje s orgánom verejnej správy. Súčasne verejný ochranca práv 
preskúmava situáciu a upriamuje pozornosť na skutočnosti dôvodne vykazujúce znaky 
nezákonnosti v činnosti daného orgánu verejnej moci. 
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Podrobný postup verejného ochrancu práv pri vybavovaní podnetu upravujú §§ 14-22 zákona 
o verejnom ochrancovi práv.  

Jednou z významných úloh verejného ochrancu práv je predkladanie správy o činnosti, ktorú 
predkladá Národnej rade Slovenskej republiky. V správe uvádza svoje poznatky o dodržiavaní 
základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a prezentuje 
aj jeho návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. 

 

Revízne postupy v rámci správneho konania 

V správnom konaní orgány verejnej moci rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch 
a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb. Osobitné typy konaní sa dotýkajú širokého 
množstva spoločenských vzťahov (stavebné konanie, konanie v sociálnych veciach, priestupkové 
konanie, katastrálne konanie atď.). Aj v rámci konania a rozhodovania správnych orgánov 
nastávajú situácie, kedy môže byť postup alebo samotné rozhodnutie orgánu rozporné so 
zákonom. V prípade nezákonnosti v postupe správneho orgánu sa jedná predovšetkým 
o nečinnosť správneho orgánu. Pre prípad možnej nezákonnosti rozhodnutí, ako aktov aplikácie 
práva, sú vytvorené legálne nástroje umožňujúce rozhodnutie revidovať, t.j. opätovne preskúmať 
a posúdiť. Ide o systém tzv. opravných prostriedkov.   

Typickým nástrojom na riešenie nečinnosti správneho orgánu ponúka zákon č. 71/1967 Zb. 
zákon o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení (ďalej aj ako „správny poriadok“) v 
§ 50. Ide o inštitút atrahovania, kde orgán najbližšie vyššieho stupňa „vztiahne“ na seba 
kompetenciu vo veci konať a rozhodnúť v prípade, ak orgán príslušný na konanie je nečinný, t.j. 
nekoná vôbec, hoci má konať alebo nekoná v zákonom stanovených lehotách. Musí ísť ale o vec, 
kde by povaha veci atrahovanie pripúšťala.   

V prípade rozhodnutí, ktoré môžu ako vadu vykazovať aj nezákonnosť, prichádza do úvahy 
využitie niektorého z opravných prostriedkov. Môžu byť využité riadne opravné prostriedky- 
odvolanie (§ 53 a nasl. správneho poriadku) alebo rozklad (§ 61 správneho poriadku). Riadne 
opravné prostriedky smerujú proti neprávoplatným rozhodnutiam. V prípade riadnych opravných 
prostriedkov sa stretávame aj s možnosťou, kedy prvostupňový orgán (orgán, ktorý napadnuté 
rozhodnutie vydal) môže odvolaniu alebo rozkladu vyhovieť v plnom rozsahu a zrušiť alebo zmeniť 
svoje pôvodné rozhodnutie. Tento mechanizmus „samoopravy“ sa označuje aj ako autoremedúra.  

Ak autoremedúra nebude uplatnená, prejaví sa dvojinštančnosť slovenského správneho 
konania, kedy o opravnom prostriedku bude rozhodovať nadriadený správny orgán, t.j. orgán 
najbližšieho vyššieho stupňa.     

V rámci mimoriadnych opravných prostriedkov existujú nástroje, ktorými možno napadnúť 
a tým vyjadriť snahu o zrušenie alebo zmenu právoplatného rozhodnutia, t.j. rozhodnutia, ktoré 
by malo byť zdanlivo končené a nemenné. Pri preskúmavaní zákonnosti právoplatného 
rozhodnutia správneho orgánu možno poukázať na inštitút preskúmania rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania (§ 65 a nasl. správneho poriadku). Možno súhlasiť s názorom, že „dá sa 
povedať, že cez inštitút preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa verejná správa 
“očisťuje“ od nezákonných rozhodnutí, proti ktorým už nie je možné z akéhokoľvek dôvodu použiť 
iný opravný prostriedok....(Vrabko a kol., 2013, s. 257). “ 
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Správne súdnictvo  

Ďalšou z foriem garancie a ochrany zákonnosti vo verejnej správe je revízia jej postupov 
a výsledkov jej rozhodovacej činnosti prostredníctvom nezávislých súdov. Súdy tvoria samostatnú 
moc v štáte stojacej mimo výkonnej moci. Vo svojej rozhodovacej činnosti sú absolútne nezávislé 
od výkonu verejnej správy.  

Predpoklady  pre výkon správneho súdnictva nachádzame ústave v čl. 146 ods. 1, ktorý 
ustanovuje, že „súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach; súdy 
preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení 
alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ak tak ustanoví zákon.“ 

Ingerenciu súdov aj do oblasti preskúmavania zákonnosti činnosti orgánov verejnej správy 
možno vyvodiť aj zo znenia čl.46 ods. 1 ústavy, ktorý ustanovuje základné právo na súdnu a inú 
ochranu a to, že „každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na 
nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej 
republiky.“ V nadväznosti na to, odsek 2 vyjadruje priamu možnosť ochrany subjektívnych práv 
pred nezákonnými zásahmi verejnej správy tým, že „kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený 
rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto 
rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie 
rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.“ 

Molitoris (Jakab, Molitoris, Jurko, 2014, s. 230) vymedzuje účel a funkciu správneho súdnictva 
takto: „Účel alebo funkciu správneho súdnictva je možné vidieť v realizácii špecifickej formy 
vonkajšej kontroly verejnej správy, ktorá je nezávislá a nestranná, a prostredníctvom ktorej je 
realizované právo na súdnu ochranu verejných subjektívnych práv “. 

Ústava zaraďuje najvyšší správny súd do sústavy súdov a ponúka tak garancie pre 
inštitucionálne zabezpečenie výkonu správneho súdnictva na Slovensku.   

Podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v platnom znení (ďalej aj ako „SSP“), 
podľa § 2 ods. 1 „v správnom súdnictve poskytuje správny súd ochranu právam alebo právom 
chráneným záujmom fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy a rozhoduje v 
ďalších veciach ustanovených týmto zákonom.“  

Správny súdny poriadok priznáva právo každému, kto tvrdí, že jeho práva alebo právom 
chránené záujmy boli porušené alebo priamo dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej správy, 
opatrením orgánu verejnej správy, nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo iným zásahom 
orgánu verejnej správy, že sa môže za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať ochrany 
na správnom súde (§ 2 ods.2 SSP). 

„Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí 
orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej 
správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach 
ustanovených týmto zákonom. (§ 6 ods. 1 SSP)“ 

Ochrana zákonnosti je jednou zo zásad konania pred správnymi súdmi, ktorá je v SSP 
explicitne vyjadrená. V znení § 5 ods. 3 SSP „pri rozhodovaní správny súd dbá na ochranu 
zákonnosti a verejného záujmu.“  

V podmienkach Slovenskej republiky správnymi súdmi sú najvyšší správny súd, krajské súdy a 
zákonom ustanovených prípadoch aj okresné súdy.  
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Správne súdy v správnom súdnictve tvoria inštanciu, ktorá preveruje dodržiavanie zákonnosti 
orgánmi verejnej moci až po tom, ako boli vyčerpané všetky prípustné revízne mechanizmy, ktoré 
pripúšťajú osobitné právne predpisy. Podľa § 7 písm. a) SSP „správne súdy nepreskúmavajú 
právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník 
konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie 
umožňuje osobitný predpis; povinnosť vyčerpať všetky riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje 
na prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak táto nebola na podanie riadneho opravného 
prostriedku oprávnená.“    

 

Verejnú správu vykonávajú orgány verejnej moci (napr. ministerstvá, obce, okresné 
úrady), ktoré musia byť na výkon týchto úloh stanovené a určené. Preto, aby bolo 
možné garantovať zákonný výkon verejnej správy, musia nevyhnutne v spoločnosti  
existovať mechanizmy, ktorými bude možné dodržiavanie zákonnosti orgánmi verejnej 
správy sledovať a kontrolovať. 
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6. Zodpovednosť 

Ondrej Mitaľ – Martina Kantorová  
 
Odporúčaný spôsob citácie: 
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7. 

   
Zodpovednosť je dôležitou súčasťou implementácie dobrého spravovania, pretože ide 

o kvalitatívny atribút správy spoločnosti, ktorý možno interpretovať vo viacerých významoch. 
Primárne sa však zodpovedné konanie hodnotí ako dobré a správne, pričom presným opakom je 
konanie nezodpovedné, zlé a nesprávne. Konanie, správanie sa a rozhodovanie je charakteristické 
dvojdimenzionálnosťou, ktorá súvisí s rozhodnutím medzi správnym a celospoločensky 
prijateľným konaním, a na druhej strane nesprávnym a spoločensky neželateľným konaním. 
V každodennej praxi môžeme bez problémov určiť situácie, v rámci ktorých dokážeme jasne rozlíšiť 
čo je správne a čo je nesprávne, ale komplexnosť súčasnej spoločnosti spôsobuje miešanie týchto 
protipólov a zahmlievanie rozdielov medzi týmito zdanlivo odlišnými antagonizmami (Fisher, 
2015). Pre sféru verejnej správy je prioritne správne a želateľné to, čo je obsiahnuté v platných a 
účinných právnych predpisoch. Súčasne je však konanie, správanie a rozhodovanie v prostredí 
verejnej správy regulované aj inými normami, pričom túto úlohu zabezpečujú v moderných 
demokratických a právnych štátoch najmä normy etického charakteru. 

Požiadavka verejnosti konať správne je ešte viac sledovaná pri rozhodovaní orgánov verejnej 
správy, konaní zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe a tvorbe verejných politík. 
Zodpovednosť je v tomto zmysle kľúčovým fenoménom, ktorý má napomáhať zabezpečiť 
naplnenie širších celospoločenských požiadaviek. Komplexnosť súčasnej spoločnosti preto 
vyžaduje, aby bol vyvodzovaniu zodpovednosti v akomkoľvek význame pripisovaný dostatočný 
priestor. Nasledujúca časť textu je prioritne zameraná na právny a etický rozmer zodpovednosti 
v rámci činnosti orgánov verejnej správy.  

 

Etický rozmer zodpovednosti   

 Pre sféru verejnej správy je prioritne správne a želateľné to, čo je obsiahnuté v platných a 
účinných právnych predpisoch. Právo je ako normatívny systém relatívne samostatné a 
autonómne, pričom jeho spoločenská rezonancia, efektivita a legitimita prioritne závisí na jeho 
interpretácii (Harvánek, Stejskal, 2010). Zároveň je však potrebné vnímať existenciu iných 
normatívnych systémov, ktoré popri práve poskytujú jednotlivcom normy správania vymedzujúce 
spoločensky želateľné správanie. Právne, morálne, religiózne a iné typy spoločenských noriem 
totiž predstavujú prostriedky, prostredníctvom ktorých je uskutočňovaná regulácia správania sa a 
interakcie ľudí, pričom tieto v konečnom dôsledku vyjadrujú objektívnu potrebu usporiadania 
vzťahov členov spoločnosti prostredníctvom nevyhnutných pravidiel (Klíma, 2016). Popri právnych 
normách je správanie sa, konanie a rozhodovanie jednotlivcov profesijne pôsobiacich vo verejnej 
správe regulované hlavne etickými normami a požiadavkami.  

V správnom priestore Európskej únie je v teoretickej aj praktickej rovine často diskutovaný 
význam etického normatívneho systému a jeho vzťah k zákonom. Etika je normatívny systém, 
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ktorý je vďaka svojej rôznorodosti a komplexnosti plne aplikovateľný na súčasnú spoločnosť 
(Singer, 2011). Etický normatívny systém sa odlišuje od iných regulatívnych systémov v tom, že je 
do určitej miery samoregulačný, pretože by mal byť zdieľaný a spoluvytváraný členmi konkrétnej 
spoločnosti (Brodeur, 2016). Ambíciou súčasných demokratických a právnych štátov 21. storočia 
je preto vyžadovať aj zodpovednosť za normy, ktoré nemajú len právny, ale aj etický charakter.  

Komplexnosť spoločnosti je určite jedným z dôležitých faktorov toho, prečo je práve etickému 
rozmeru zodpovednosti kladený čoraz väčší význam v rámci súčasných procesov spravovania 
spoločnosti. Rozširovanie aktivít verejnej správy a nárast kompetencií vyžaduje čoraz väčšie 
nároky na zodpovednosť, avšak samotní zamestnanci by mali mať zároveň dostatočný priestor na 
kreatívny a efektívny výkon svojho povolania (Breger, 1996). Čo však pod zodpovednosťou 
v etickom slova zmysle rozumieme?  

V najširšom slova zmysle je zodpovednosť vnímaná ako súbor procesov a nástrojov v 
organizácií, ktoré sú zamerané na schopnosť zodpovedať akékoľvek otázky týkajúce sa 
individuálnych krokov jednotlivca pri plnení každodenných činností orgánov verejnej správy 
a spravovaní spoločnosti (Ondrová, 2016). Zodpovednosť je spájaná s významom kontroly 
a čiastočne aj riadenia správania sa v rámci sféry verejnej správy, pretože ide o prostredie, v rámci 
ktorého je vyžadovaná určitá úroveň „vysvetliteľnosti“ konania externým autoritám (Dubnick, 
2003). Vychádzajúc z uvedených definícií je teda zodpovednosť silne prepojená s potrebou 
a možnosťou kontroly konania, správania a rozhodovania jednotlivcov pri správe vecí verejných.  

V súvislosti s vymedzením zodpovednosti je potrebné taktiež spomenúť, že verejná správa je 
vnútorne štruktúrovaným systémom tvoreným rôznymi typmi organizácie. Naskytá sa tu otázka, 
kto by teda mal niesť zodpovednosť za celospoločensky nevhodné a protiprávne konanie? Mala 
by to byť organizácia (orgán verejnej správy), ktorej existencia a činnosť sleduje určitý špecifický 
celospoločenský cieľ alebo by to mal byť zamestnanec (jednotlivec) priamo a každodenne 
vykonávajúci jej úlohy?  

V tomto zmysle je potrebné rozlišovať 2 základne dimenzie zodpovednosti, ktorými sú 
organizačná a individuálna zodpovednosť. Organizačná zodpovednosť je vnímaná ako schopnosť 
organizácií verejnej správy riadiť svoju vlastnú činnosť a ľudské zdroje v súlade s požiadavkami, 
ktoré sú generované v prostredí mimo organizácie verejnej správy (Roberts, 1991; Romzek, 
Dubnick, 1987). Individuálna zodpovednosť môže byť charakterizovaná ako schopnosť každého 
zamestnanca verejnej správy niesť zodpovednosť za svoje konanie, byť pozorovaný a hodnotený 
inými jednotlivcami, a to na základe jeho príspevku k činnosti organizácie, ktorý vyplýva z jeho 
formálneho postavenia (Bovens, 2007; Ferris et al., 1995). Súčasne je potrebné dodať, že 
organizačná a individuálna zodpovednosť sa vzájomne dopĺňajú, pretože ako uvádzajú Lindkvist 
a Llewellyn (2003) tak organizačná úroveň má vždy určitý efekt na individuálnu zodpovednosť 
jednotlivca.  

Zložitosti celej problematiky zodpovednosti neprispieva ani ďalšia viacvýznamovosť pojmu 
zodpovednosť. Predovšetkým je potrebné rozlišovať zodpovednosť v zmysle „responsibility“ a 
„accountability“, avšak nie všetky jazyky rozlišujú tieto dva anglické ekvivalenty. Zodpovednosť 
v zmysle responsibility je spájaná s povinnosťami, ktoré vyplývajú z formálneho postavenia 
jednotlivca v organizácií, pričom zodpovednosť v zmysle accountability poukazuje skôr na 
schopnosť jednotlivca byť otvorený akejkoľvek požiadavke zodpovedať otázky týkajúce sa jeho 
konania  (Ondrová, 2016; Bovens, 2007). 
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Etický normatívny systém by v načrtnutom zmysle nemal byť vnímaný ako produkt ďalších 
pravidiel, ale skôr ako zhmotnenie dlhoročných overených všeľudských etických hodnôt a etických 
princípov, ktoré je potrebné aplikovať vo svetle súčasných problémov praxe verejnej správy. 
V tomto zmysle je eticky rozmer zodpovednosti neoddeliteľne spojený s právnou 
zodpovednosťou, keďže orgány verejnej správy napĺňajú verejný záujem obsiahnutý v právnych 
predpisoch. 

 

Právny rozmer zodpovednosti 

Každá osoba (fyzická aj právnická) by mala byť zodpovedná za svoje správanie, predovšetkým 
ak je v rozpore s právom. Právny rozmer zodpovednosti má neopomenuteľný význam. 

Právna zodpovednosť predstavuje objektívnym právom vymedzenú schopnosť subjektu práva 
znášať právne následky svojho konania, ktoré je v rozpore s právom. Pojem právnej zodpovednosti 
má svoj konkrétny obsah, ktorý zahŕňa predvídané nepriaznivé právne následky (ten, kto nedodrží 
právnu povinnosť, bude zaťažený predvídanými právnymi následkami konkrétnej povahy) a prvok 
štátneho donútenia (ktorý je špecifickým znakom právnej normy a kvalitatívne ju tak odlišuje od 
iných druhov spoločenských noriem).  

V práve rozlišujeme rôzne druhy zodpovednosti podľa rozličných kritérií, napríklad podľa 
právneho titulu, podľa vzťahu zodpovednosti a zavinenia, podľa právnych odvetví, a podobne. 

Podľa právneho titulu možno rozlišovať právnu zodpovednosť na záväzkovú 
a mimozáväzkovú. Kým záväzková právna zodpovednosť vzniká na základe protiprávneho konania 
spočívajúceho v porušení povinnosti stanovenej záväzkom, mimozáväzková právna zodpovednosť 
vzniká priamo zo zákona (ex lege), prípadne iného právneho predpisu, a to protiprávnym konaním 
spočívajúcim v porušení právnych povinností ustanovených v tomto právnom predpise.  

Podľa vzťahu zodpovednosti a zavinenia rozoznávame právnu zodpovednosť subjektívnu 
a objektívnu. Subjektívna právna zodpovednosť býva nazývaná tiež zodpovednosťou za zavinené 
porušenie práva. Spočíva v zavinenom protiprávnom konaní resp. zavinenom porušení povinnosti. 
Subjektívnu zodpovednosť charakterizujú štyri prvky: protiprávne konanie (spočívajúce 
v aktívnom protiprávnom konaní alebo v opomenutí povinnosti konať, teda v porušení zákazu 
určitého správania alebo v porušení príkazu určitého správania), protiprávny následok (porušenie 
alebo ohrozenie právom chráneného záujmu), príčinná súvislosť medzi protiprávnym konaním 
a protiprávnym následkom (jav, bez ktorého by iný jav nenastal alebo nenastal takýmto 
spôsobom) a zavinenie. V prípade subjektívnej zodpovednosti je prípustná exkulpácia, teda 
zbavenie sa zodpovednosti vyvinením, ak osoba preukáže, že protiprávny následok nezavinila. 
Objektívna právna zodpovednosť býva označovaná aj ako zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie, 
zodpovednosť za riziko resp. za náhodu. Nevyžaduje sa pri nej, na rozdiel od subjektívnej 
zodpovednosti, zavinenie. Je to zodpovednosť za výsledok, teda za vzniknutý protiprávny stav. 
Objektívnej zodpovednosti sa osoba môže zbaviť z určitých v zákone uvedených dôvodov - 
liberačných dôvodov (napríklad z dôvodu zásahu takzvanej vyššej moci (vis maior) - 
neodvrátiteľnej okolnosti, ktorej nemožno zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno 
rozumne požadovať (napríklad v prípade živelnej pohromy)). Zodpovednosť bez ohľadu na 
zavinenie, ale bez možnosti liberácie, teda takú, ktorej sa nemožno žiadnym spôsobom zbaviť, 
nazývame absolútnou objektívnou zodpovednosťou.  
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Podľa právnych odvetví rozoznávame ústavnoprávnu zodpovednosť, trestnoprávnu 
zodpovednosť, administratívnoprávnu zodpovednosť, ale aj pracovnoprávnu zodpovednosť, 
občianskoprávnu zodpovednosť, obchodnoprávnu zodpovednosť, a podobne. 

Protiprávne konanie sa zvykne nazývať aj právnym deliktom. Právne delikty netvoria 
homogénnu skupinu, najčastejšie ich kategorizujeme do dvoch skupín, a to na delikty 
súkromnoprávne  a delikty verejnoprávne. Súkromnoprávne delikty sa od verejnoprávnych 
deliktov odlišujú najmä spôsobom ochrany objektu, ktorý ohrozuje alebo porušuje ten, kto 
protiprávne koná, respektíve poruší určitú povinnosť, a tomu zodpovedajúcou povahou 
a spôsobom realizácie donútenia. Dochádza pri nich k vzniku zodpovednostného vzťahu medzi 
delikventom na strane jednej a poškodeným na strane druhej. Domáhanie sa postihu delikventa 
je v dispozícii poškodeného, prebieha však prostredníctvom tretieho subjektu - napríklad 
prostredníctvom súdu, rozhodcu, arbitra, a podobne. Jedná sa prevažne o delikty 
majetkovoprávneho charakteru, taktiež aj sankcie sú prevažne majetkové - smerujú napríklad 
k reparácii (odškodneniu, kompenzácii) alebo k reštitúcii (obnoveniu narušeného stavu). 
Súkromnoprávne delikty sú obsiahnuté napríklad v Občianskom zákonníku, Obchodnom 
zákonníku, Zákonníku práce. Medzi súkromnoprávne delikty zaraďujeme civilný delikt. V prípade 
verejnoprávnych deliktov dochádza k vzniku zodpovednostného vzťahu delikventa voči subjektu, 
ktorý nie je poškodeným. Týmto subjektom je štát reprezentovaný štátnym orgánom, alebo iná 
verejnoprávna autorita. Majetkový charakter deliktu tu nie je až tak výrazný ako 
u súkromnoprávnych deliktov. Na prvom mieste stojí represívna sankcia, účelom ktorej je 
predovšetkým potrestanie, postih delikventa, zároveň však pôsobí aj preventívne, v zmysle 
predchádzania protiprávnemu konaniu, a to jednak v podobe individuálnej prevencie (teda 
prevencie voči konkrétnemu delikventovi), ale aj v podobe generálnej prevencie (teda prevencie 
voči potenciálnym delikventom, respektíve voči celej spoločnosti). Do skupiny verejnoprávnych 
deliktov zaraďujeme najmä trestné činy a správne delikty.  

Pre sféru verejnej správy je prioritne správne a želateľné to, čo je obsiahnuté najmä v platných 
a účinných ústavnoprávnych, administratívnoprávnych a trestnoprávnych predpisoch.  

V ústavnom práve existujú dva druhy zodpovednosti, a to zodpovednosť ústavnoprávna 
a zodpovednosť ústavnopolitická. V oblasti ústavného práva sa uplatňuje prevažne zodpovednosť, 
ktorá nie je zodpovednosťou za protiprávne konanie, ale zodpovednosťou ústavnopolitickou. 
Ústavnopolitická zodpovednosť je prísnejšia ako zodpovednosť ústavnoprávna, pokiaľ ide 
o nároky na správanie a jeho hodnotenie. Jej nositeľ zodpovedá za správanie, ktoré nespočíva 
v priamom porušení právnych povinností, ale je výsledkom porušenia noriem mimoprávnych 
(politických, morálnych a podobne). Ústavnoprávna zodpovednosť, na rozdiel od 
ústavnopolitickej, je spätá s porušením právnych povinností, ktoré pre jednotlivé subjekty 
ústavného práva vyplývajú z noriem ústavného práva (napríklad podľa čl. 104 ods. 2 Ústavy SR 
odmietnutie sľubu zvoleného kandidáta na funkciu prezidenta alebo jeho sľub s výhradou má za 
následok neplatnosť voľby prezidenta, a podobne).  

V trestnom práve sa uplatňuje trestnoprávna zodpovednosť. V Slovenskej republike sú trestné 
činy (niekedy nazývané aj ako trestné delikty alebo súdne delikty) obsiahnuté v Trestnom zákone, 
zákone č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Trestný zákon upravuje základy trestnej 
zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty 
trestných činov. Podľa §8 Trestného zákona trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú 
uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. Trestné činy sa členia na prečiny 
a zločiny. Prečinom je každý trestný čin spáchaný z nedbanlivosti. Prečinom je aj úmyselný trestný 
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čin, za ktorý Trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou 
trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov (o prečin nejde, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu 
a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je 
jeho závažnosť u dospelého páchateľa nepatrná a u mladistvého páchateľa malá). Zločinom je 
úmyselný trestný čin, za ktorý Trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s 
hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov. Páchateľom trestného činu môže byť 
fyzická osoba alebo právnická osoba za podmienok ustanovených Trestným zákonom a zákonom 
č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

 V správnom práve ide o administratívnoprávnu zodpovednosť. Správne delikty (niekedy 
nazývané aj ako mimosúdne delikty) sú obsiahnuté vo viac než dvesto zákonoch upravujúcich 
výkon verejnej správy na jednotlivých úsekoch. Vzhľadom na nejednotnú právnu úpravu nebol 
samotný pojem správneho deliktu v slovenskom právnom poriadku dlho legálne definovaný. 
V teórii prevažovalo vymedzenie, podľa ktorého správnym deliktom je protiprávne konanie 
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorého znaky ustanovuje zákon a za ktoré ukladá správny 
orgán sankciu (trest - najčastejšie pokutu) ustanovenú normou správneho práva. Až prijatím 
Správneho súdneho poriadku, zákona č. 162/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov došlo 
vymedzeniu tohto pojmu, v zmysle ktorého správnymi deliktami sú priestupky, kárne, 
disciplinárne a iné správne delikty. Zodpovednou osobou, podľa druhu správneho deliktu, môže 
byť fyzická osoba alebo právnická osoba, za podmienky že je deliktuálne spôsobilá. 

Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci a 
zodpovednosť obce a vyššieho územného celku (územnej samosprávy) za škodu spôsobenú 
orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy upravuje zákon č. 514/2003 Z.z. o 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

 

Komplementárnosť etického a právneho normatívneho systému v kontexte dobrého spravovania 

Komplementárne pôsobenie1 právneho a etického normatívneho systému možno cha-
rakterizovať ako stav, ktorý je pre súčasné vyspelé demokracie typický (Bilasová, 2009). Avšak 
praktickú aplikáciu na postkomunistické spoločnosti ponúkol už dávnejšie český právnik a sociológ 
Přibáň (2001), podľa ktorého tieto krajiny po zmene režimu uprednostňovali dlhú dobu výlučne 
legálne a spravodlivosť trestajúce prostriedky aby zistili, že takéto nástroje podľa jeho názoru 
dokonca zlyhávajú. Aj keď možno povedať, že ide o krajne negativistický pohľad, je zložité 
zhodnotiť nakoľko a či v súčasnosti došlo k zrejmým zmenám. Nadväzne možno využiť myšlienku 
Gefferta (2015), že žijeme v dobe, kedy je preceňovaný význam práva, ktoré je povyšované do 
pozície absolútneho a jediného správneho normatívneho systému. Nevyhnutnosť 
komplementárneho pôsobenia oboch normatívnych systémov možno zdôrazniť aj slovami M. 
Duranteho (2017) v tom zmysle, že jednotlivé systémy sa dostávajú do vzájomnej interakcie, 
prelínajú sa a v niektorých prípadoch už právne termíny musia byť vysvetľované za pomoci iných 
normatívnych systémov, pričom tento fakt je hlavným dôvodom prečo nemôže právny normatívny 
systém v 21. storočí existovať a pôsobiť samostatne. Vzájomné pôsobenie a dopĺňanie sa práva 

                                                           
1 Význam pojmu „komplementárnosť“ spočíva vo vzájomnom neoddeliteľnom dopĺňaní sa dvoch javov, ktoré by bez 
vzájomného pôsobenia nemohli byť charakterizované tak prospešnými vlastnosťami pre spoločnosť, ako je tomu 
práve v prípade ich vzájomného pôsobenia.  
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a etiky je teda v načrtnutom zmysle, ale aj v kontexte uplatňovania princípov Good Governance 
veľmi dôležité. 

Zo strany verejnosti sa objavujú požiadavky, ktoré legislatíva síce obsahuje, právna teória ich 
dokáže uspokojivo vyargumentovať, ale v plnej miere sú najlepšie interpretovateľné práve 
prostredníctvom subdisciplíny aplikovanej etiky, ktorou je etika verejnej správy. Predovšetkým ide 
o oblasť boja s korupciou, mobing na pracovisku, konflikt záujmov, prijímanie darov a iných výhod, 
požiadavky na zvyšovanie transparentnosti alebo zabezpečenie dodržiavania vysokých štandardov 
integrity a osobnej zodpovednosti. Mnoho štátov Európy a štáty Európskej únie nevynímajúc často 
zlyhývajú pri vymožiteľnosti zodpvoednosti pri napĺňaní viacerých ideálov (Markovska, 
Soldatenko, 2021). Uvedený demonštratívny výpočet požiadaviek, ktoré výrazne napomáhajú 
fungovaniu právneho rozmeru činnosti verejnej správy je dôslednejšie popísaný práve odborníkmi, 
ktorí sa dlhodobo venujú problematike prieniku verejnej správy a etiky. Vďaka tomu dokáže právo 
plniť svoje spoločenské funkcie, a preto by mal štát podporovať morálnu obnovu spoločnosti a 
povýšiť morálne a etické normy na úroveň partnerského vzťahu k právu (Králik, Kútik, 2013). Na 
tomto mieste je potrebné dodať, že uvedené myšlienky nemožno vnímať v zmysle znižovania 
významu legislatívy, jej postavenia a úlohy v súčasnej spoločnosti a praxi verejnej správy. Etický 
normatívny systém by v tomto zmysle mal pôsobiť ako doplnok prameniaci predovšetkým z 
overených ľudských hodnôt, ktorých pretrvanie možno vnímať vo vzťahu k budúcemu stabilnému 
rozvoju spoločnosti pozitívne.  

Zodpovednosť je súčasne často diskutovaná aj v kontexte ďalších princípov a ideálov 
súvisiacich so spravovaním spoločnosti a uplatňovaním konceptu Good Governance. Vzájomnú 
prepojenosť a dopĺňanie sa právneho a etického rozmeru zodpovednosti v podmienkach verejnej 
správy môžeme vnímať v kontexte dobrého spravovania ako prínosné. Zodpovednosť často 
vystupuje v pozícii synonyma voči jasnosti, transparentnosti a právnej zodpovednosti, ale tiež býva 
súčasťou širších spoločenských konceptov, ako napríklad participácia a zapojenie verejnosti 
(Bovens, 2007). Vo všeobecnosti možno povedať, že zodpovednosť v etickom slova zmysle 
pomáha organizáciám dosiahnuť spoločensky prijateľné správanie, ktoré je nie len v súlade 
s rastúcimi požiadavkami občanov na transparentnosť, ale požiadavkami verejnosti vo vzťahu 
k verejnej správe vo všeobecnosti (Gilbert, Rasche, 2007).  

Zodpovednosť v kontexte všetkých vyššie spomenutých významoch teda nie je závislá len na 
výlučnom dodržiavaní pravidiel, ale musí byť zasadená do širšieho kontextu dobrého spravovania. 
Zodpovednosť je výrazne prepojená aj na ďalšie princípy koncepcie Good Governance, 
predovšetkým transparentnosť a participáciu (Obrázok 1). Transparentnosť je z pohľadu 
zodpovednosti dôležitá predovšetkým vo význame viditeľnosti pravidiel, o ktorých je informovaná 
minimálne skupina určených subjektov alebo ideálne celá verejnosť. Participácia je na druhej 
strane dôležitá preto, aby štandardy upravujúce oblasť zodpovednosti boli odsúhlasené práve 
tými, ktorých sa štandardy a záväzky v nich obsiahnuté dotýkajú a následne regulujú. Súčasne je 
však transparentnosť kľúčová z pohľadu informovania o výsledkoch, ktoré boli prostredníctvom 
štandardov dosiahnuté. Na základe tohto vzťahu je následne možné zmeniť pôvodné štandardy 
v prípade, že nebol dosiahnutý zamýšľaný účel. Načrtnutý vzťah nemožno vnímať len ako 
jednorázovú aktivitu, ale skôr ako neustále opakujúci sa proces, ktorý napomáha v rámci 
spoločnosti zlepšiť a do istej miery decentralizovať zodpovednosté mechanizmi v rámci správy veci 
verejných.  
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Obrázok 1: Ako transparentnosť a participácia podporuje zodpovednosť 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Paschke a kol., 2018 

 

Normy a štandardy samozrejme tvoria základ, ktorý reguluje správanie sa zamestnancov 
orgánov verejnej správy, avšak tieto by mali byť neustále zlepšované aj vďaka verejnosti. Súčasne 
je však dôležité, aby verejnosť mala prístup k týmto štandardom a normám, na základe ktorých sa 
realizujú verejnopolitické rozhodnutia. Po splnení týchto podmienok môže následne aj samotná 
verejnosť byť schopná zhodnotiť, či správanie sa, konanie a rozhodovanie vo verejnej správe je 
alebo nie je v súlade s požiadavkami a štandardami, ktoré pomáha spoluvytvárať.  

 

Zodpovednosť v prostredí verejnej správy je potrebné vzhľadom na uvedené 
vnímať ako komplexnú požiadavku na fungovanie orgánov verejnej správy, ale aj 
dôležitý kvalitatívny atribút správania sa, rozhodovania a konania zamestnancov. 
Etický rozmer zodpovednosti je neoddeliteľne spojený s právnou zodpovednosťou, 
ktorú dokáže bližšie vyšpecifikovať takým spôsobom presahujúcim právo, pretože práve 
etickými pravidlami možno obmedziť spoločensky neželateľné spôsoby správania sa 
neobsiahnuté v legislatíve. Paralelne je však potrebné vnímať skutočnosť, že práve 
právne normy sú z hľadiska vyvodenia zodpovednosti v prostredí verejnej správy 
kľúčové, keďže orgány verejnej správy napĺňajú verejný záujem obsiahnutý v právnych 
predpisoch. 

Vzájomné pôsobenie a dopĺňanie sa práva a etiky je teda z pohľadu zodpovednosti 
vo verejnej správe v načrtnutom zmysle, ale aj v kontexte uplatňovania princípov Good 
Governance kľúčové a pre dnešnú spoločnosť 21. storočia priamo nevyhnutné.   
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7. Integrita etického konania 

Ondrej Mitaľ 
 
Odporúčaný spôsob citácie: 
MITAĽ, Ondrej, 2022. Integrita etického konania. In: MITAĽ, O., ROVENSKÁ, D.,  ŽUPOVÁ, E. a kol. Manuál dobrého 

spravovania pre budúcich expertov verejných inštitúcií. Košice: ŠafárikPress, s. 67 – 75. ISBN 978-80-574-0083-7. 

 
Súčasná teória aj prax verejnej správy je z pohľadu domácich aj zahraničných odborníkov 

diskutovaná čoraz častejšie aj v kontexte etického aspektu výkonu funkcií verejnej správy . Často 
opakujúcim sa fenoménom, ktorý je na miestnych, národných a medzinárodných fórach 
v posledných rokoch intenzívne analyzovaný je integrita verejnej správy, ktorý je najčastejšie 
spájaný s etickou dimenziou výkonu funkcií verejnej správy. V súvislosti s komplexnosťou súčasnej 
spoločnosti sa čoraz viac diskutuje o etike a integrite ako jednej z výziev súčasného sveta, ktorý vo 
svojej rozvojovej, ale aj rozvinutej časti nekladie adekvátny dôraz na etiku a integritu (Fourie, 
Kimaro, 2020). Neustále rastúci dôraz, ktorý je kladený na vysoké štandardy integrity v prostredí 
verejnej správy je výsledkom reflexie ich (ne)dodržiavania v súčasných demokratických a právnych 
štátoch 21. storočia. 

Nasledujúci text preto ponúkne viacero pohľadov na význam a definovanie pojmu integrita. 
Tiež  je nevyhnutné vysvetliť si, prečo je integrita dôležitá pre súčasné demokratické a právne 
štáty, verejnú správu a v konečnom dôsledku pre celú spoločnosť. Nebude chýbať ani pohľad na 
rôzne prístupy k zakotveniu pravidiel integrity vo významných dokumentoch na národnej 
a medzinárodnej úrovni.  

 

Integrita verejnej správy  

Integritu možno považovať za kvalitatívny atribút spravovania spoločnosti, ktorý je 
v porovnaní ostatnými ideálmi relatívne nový. Napriek tomu je však integrita tak komplexným 
predmetom záujmu odborníkov, že môže byť analyzovaný z viacerých perspektív, predovšetkým 
sociálnych, filozofických, eticko-morálnych, verejnoprávnych, ale aj ekonomických (Heywood 
a kol., 2017). Koncept integrity je teda vzhľadom na svoju komplexnosť širším celospoločenským 
fenoménom. Integrita vo všeobecnosti reprezentuje koncept, ktorý nie je neoddeliteľne spojený 
len s fungovaním verejnej správy a spravovaním spoločnosti orgánmi verejnej správy. Koncept 
integrity sa totiž stal populárnym vo verejnom aj v súkromnom sektore, a to najmä v poslednom 
štvrťstoročí (Herasymiuk a kol., 2020).  

 Exaktne vymedziť obsah pojmu integrita je veľmi náročné a jednotliví odborníci z rôznych 
vedných oblastí sa v preto nie vždy zhodnú v tom, čo presne možno pod integritou rozumieť. 
Odborníci a experti naprieč rôznymi krajinami sveta majú odlišný pohľad na obsah pojmu integrita, 
pričom najčastejším spoločným aspektom je jej boj s korupčným správaním a zvyšovanie dôvery 
verejnosti (Martynova, Evarovich, 2020; Hoekstra, Zweegers, 2016; Ondrová, 2016; Pallai, 2012). 
Integrita je tak komplexným fenoménom, že je veľmi náročné vytvoriť precíznu, predovšetkým 
legislatívnu definíciu (D´Alterio, 2017). Zrejme najrelevantnejšie a najkomplexnejšie vymedzenie 
toho čo je integrita verejnej správy ponúka dokument Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj s názvom Odporúčanie Rady OECD o verejnej integrite (2017), ktorý uvádza, že: „ide o 
dôsledný súlad konania so spoločnými etickými hodnotami, zásadami a normami s cieľom 
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podporovať a uprednostňovať verejný záujem pred súkromnými záujmami vo verejnom sektore“. 
Čo podľa autorov z rôznych vedných oblastí integrita zahŕňa a aký je jej význam pre súčasnú 
spoločnosť ako celok?  

 

Definovanie integrity v prostredí verejnej správy 

 Snahu vymedziť pojem integrita môžeme začať čiastkovými požiadavkami na správanie sa 
zamestnancov verejnej správy, ktoré sú často s pojmom integrita vo verejnej správe spojené. 
Integrita je často stotožňovaná s čestnosťou, dôveryhodnosťou, úctou, ale aj legitímnosťou, 
zodpovednosťou, sledovaním verejného záujmu a verejnou dôverou (Rothstein a Sorak, 2017). 
Integrita je často diskutovaná s náklonnosťou a tendenciou boja proti korupcii, pričom spravidla 
ide o súbor nástrojov a mechanizmov, ktorými sú etické kódexy, politiky konfliktu záujmov 
a deklarovanie majetkových priznaní (Jenkins a kol., 2015). Integrita verejnej správy je 
v načrtnutom zmysle výrazne prepojená na minimalizovanie protispoločenského konania 
v prostredí verejnej správy.  

Minimalizovane negatívnych javov v rámci verejnej správy je určite dôležité, pretože verejná 
správa by mala slúžiť všetkým občanom. Pre oblasť verejnej správy integrita reprezentuje stav, 
kedy orgány verejnej správy vykonávajú svoje funkcie v súlade so záujmami verejnosti. Jedným zo 
zásadných predpokladov dodržiavania integrity v prostredí verejnej správy je všeobecné 
akceptované pravidlo správania sa, ktoré je založené na idei, že súkromný záujem nemôže prísť do 
konfliktu s politickou a administratívnou zodpovednosťou (Huberts, 1998). V načrtnutom zmysle 
je teda integrita verejnej správy úzko prepojená s kľúčovou ambíciou fungovania verejnej správy, 
ktorou je sledovanie verejného záujmu.  

Uplatňovanie a vyžadovanie integrity verejnej správy je často vnímané aj ako prístup 
k zabezpečeniu stanovených cieľov v intenciách boja s korupciou, zlepšovaním dôvery verejnosti, 
sledovaním verejného záujmu a mnohých ďalších. Často preto tendencia dodržiavať vysoké 
štandardy integrity verejnej správy býva označovaná aj ako prístup smerujúci k zabezpečeniu 
dodržiavania žiadúcich štandardov správania, konania a rozhodovania. Integrita ako prístup 
k etickému manažmentu v organizácii využíva interné kontrolné mechanizmy smerujúce 
k stimulácii správania sa, ako napríklad tréningy a vzdelávanie, kým na druhej strane prístup 
založený na dodržiavaní predpisov vychádza z externej kontroly správania sa cez zákony a predpisy 
(Lawton a kol., 2013; Lawton, Macaulay, 2009).  

Ideálnym modelom aplikácie etickej integrity z pohľadu riadenia etického aspektu činnosti 
organizácií verejnej správy je upriamenie pozornosti na vymedzenie základných princípov a 
vytvorenie harmonického prostredia so zmyslom pre zdieľanú zodpovednosť (Paine, 1994). Na 
druhej strane Lawton (2004) považuje v kontexte etickej integrity za dôležité také správanie sa 
zamestnanca, ktorým sú spĺňané vysoké profesionálne štandardy. Skutočnosť, že etická integrita 
musí vychádzať z vedomia jednotlivca, čo potvrdzuje aj Killinger (2010), pretože ide o 
nekompromisnú a predpovedateľnú náklonnosť k povýšeniu etiky, etických princípov a etických 
hodnôt nad všetko ostatné. V načrtnutých súvislostiach integrita verejnej správy v podstate 
presahuje úroveň jednotlivca. 

V tomto zmysle sa objavuje otázka kto má v konečnom dôsledku garantovať dodržiavanie 
integrity verejnej správy. Mal by to byť konkrétny zamestnanec orgánu verejnej správy alebo 
samotný orgán verejnej správy, prípadne verejná správa ako celok? Integritu možno vnímať 
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v načrtnutom zmysle na viacerých úrovniach spoločenského života, pričom podľa štúdie A. 
Gurzawskej (2015) má integrita tri základné dimenzie, ktorými sú: 

 osobnostná integrita (tradičné vnímanie integrity ako vhodného a adekvátneho 
správania, pričom sem môžeme zaradiť konzistentnosť medzi tvrdeniami 
a skutočným konaním; jednotlivec má nadobudnuté a konzistentné hodnoty, ktoré 
usmerňujú jeho rozhodovanie a konanie), 

 organizačná integrita (integrita existuje aj na úrovni oragnizácií, respektíve môžeme 
uvažovať aj o integrite celej verejnej správy ako systému, kedy integrita zabezpečuje 
korektné fungovanie inštitúcií v súlade s ich účelom, ale aj potvrdzuje legitímnosť 
celého systému), 

 integrita inštitúcií (vzťahuje sa na sociálne normy a kódexy, vrátane právnych 
predpisov, ktoré zaväzujú správanie jednotlivcov). 

 

 Je nevyhnutné pochopiť individuálny aj organizačný rozmer integrity v ich vzájomných 
súvislostiach, pretože sa vzájomne ovplyvňujú (Grebe a Woermann, 2011). Integrita by mala 
každého jednotlivca sprevádzať na každom kroku, pretože sa jedná o myšlienkové nastavenie 
konania, ktoré zahŕňa spravodlivé zaobchádzanie, čestnosť, ale aj zodpovednosť so zmyslom pre 
správny a legitímny účel (Field, 2012). Uplatňovanie integrity sa výrazne odvíja od sebakontroly 
vykonávanej samotnými zamestnancami orgánov verejnej správy, pričom je silne založené na 
morálnom hodnotení a morálnom charaktere jednotlivca (Lee, 2014; Maesschalck, 2005). 
Jednotlivec by teda mal byť plne zodpovedný za svoje konanie v súlade s najvyššími štandardmi 
integrity. Zároveň je však nevyhnutné vnímať aj skutočnosť, že jednotlivec je v konečnom dôsledku 
členom organizácie, respektíve členom konkrétnej profesie. Hodnoty, modely a princípy, ktoré sú 
dodržiavané v rámci uplatňovania vysokých štandardov etickej integrity sú stanovované 
konkrétnou profesionálnou komunitou, pričom tieto musia mať pozitívne dopady, ktoré sú 
dosiahnuteľné, overiteľné a vymožiteľné (Sandu, 2016). Zďaleka teda v prípade integrity verejnej 
správy nemôže ísť a ani nejde o abstraktné štandardy správania, konania a rozhodovania, ale 
práve naopak o podrobne prepracovaného sprievodcu komplikovanými situáciami, ktoré 
v prostredí verejnej správy môžu nastať prakticky na dennodennej báze.  

   

 

Obrázok 1: Integrita verejnej správy - behaviorálne aspekty  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa OECD, 2018  
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Integrita v sebe teda nepozorovane obsahuje viaceré princípy dobrého spravovania súčasne. 
Na základe vyššie uvedeného možno jednoznačne integritu interpretovať aj v kontexte princípov, 
akými sú napríklad transparentnosť, otvorenosť, zodpovednosť alebo participácia. Koncept 
integrity vo verejnej správe je na jednej strane základným kritériom, ktorým dokáže verejná správa 
naplniť svoju misiu sledovania verejného záujmu a všeobecného dobra, avšak na druhej strane 
možno integritu vnímať ako nástroj, vďaka ktorému dokáže verejná správa odolávať porušeniam 
právnych predpisov a rizikám ohrozujúcim jej funkčnosť (Dargay, 2019).  

 

Význam integrity pre súčasnú spoločnosť a štát 

Napriek tomu, že pozornosť vyššie uvedeného textu je primárne zameraná na integritu 
verejnej správy, tak je nevyhnutné poukázať aj na jej širšie celospoločenské dopady. Integritu je 
totiž zároveň potrebné vnímať aj v širších celospoločenských súvislostiach, pretože ako taká sa 
vzťahuje na organizácie súkromného sektora, občiansku spoločnosť a médiá (Gurzavska, 2015). 
Vyzdvihnúť možno úlohu občianskej spoločnosti, pretože existencia vitálnej a aktívnej občianskej 
spoločnosti, ktorá sa dožaduje zodpovednosti zamestnancov verejnej správe môže byť kľúčovým 
faktorom udržania vysokých štandardov integrity (Rosenbaum, 2006). 

Možno teda len súhlasiť so slovami Androniceanu (2009) o tom, že integrita by v kontexte 
dobrého spravovania spoločnosti nemala zaväzovať len orgány verejnej správy, ale aj jednotky 
súkromného sektora spoločnosti, pretože je náročné zlepšiť integritu verejného sektora kým nie 
je sú rovnaké pravidlá rešpektované aj súkromným sektorom, a naopak. Súčasne je potrebné mať 
na zreteli skutočnosť, že vnímanie vysokých štandardov integrity je výrazne ovplyvňované 
spoločnosťou, rovesníkmi, susedmi či kolegami (OECD, 2018). Zjednocujúco možno slovami A. 
Lawtona a kol. (2013) povedať, že integrita síce vyžaduje vysokú úroveň sebakontroly a 
sebaovládania od zamestnanca orgánu verejnej správy, ktoré by však taktiež mali prebiehať 
v súlade s pomocnými princípmi stanovenými v rámci organizácie a v spoločnosti. Vytváranie 
a dodržiavanie štandardov integrity vo verejnej správe je teda v konečnom dôsledku výsledkom 
hodnotového nastavenia celej spoločnosti.  

Pri širšom celospoločenskom význame integrity verejnej správy nemožno zabudnúť ani na 
samotnú podstatu demokratického a právneho štátu. Integrita je totiž kľúčová aj z pohľadu 
spoločenskej zmluvy medzi vládou a jej občanmi, pretože štát ako celok stratí legitimitu v prípade, 
že orgány verejnej správy a ich predstavitelia nebudú schopní vykonávať pridelené funkcie 
spravodlivým a zodpovedným spôsobom (Deutsche gesellxchaft fur internationale 
zusammenarbeit, 2012). V tomto zmysle možno integritu stotožniť s konaním v súlade 
s relevantnými morálnymi hodnotami, štandardami, normami a pravidlami všeobecne platnými 
v spoločnosti (Kolthoff a kol., 2007). Konanie zamestnanca orgánu verejnej správy v súlade 
s integritou je také správanie, ktoré je signifikantnou väčšinou ľudí považované za morálne 
správne (Heywood a Rose, 2015). Je však nevyhnutné dodať, že ide o normy a hodnotové 
nastavenie spoločnosti v konkrétnom čase a priestore, keďže tak ako spoločnosť aj verejný záujem 
sa postupne mení a transformuje.  

V kontexte dobrého spravovania je integrita vnímaná ako súčasť etického správania sa 
zamestnancov orgánov verejnej správy pri spravovaní verejných záležitostí, a to v súlade 
s funkciami verejnej správy (Herasymiuk a kol., 2020). V tomto zmysle možno poukázať na 
výsledky analýzy, ktorá len potvrdzuje širší celospoločenský význam integrity verejnej správy. Štáty 
v ktorých občania pociťujú vyššiu úroveň dodržiavania integrity a lepšieho spravovania spoločnosti 
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sú štáty, ktoré si aj napriek finančnej a dlhovej kríze zachovali vysokú úroveň dôvery verejnosti 
(Mungiu-Pippidi, 2015). V prípade funkčného systému integrity vo verejnej správe a spoločnosti 
ako celku platí, že ak jednotlivé orgány verejnej správy a ďalšie sektory fungujú efektívne, 
vytvárajú tak zdravý a silný systém národnej integrity, ktorý je následne schopný nie len bojovať 
s korupciou, ale je obranyschopný aj proti zneužitiu moci a iným závažným protispoločenským 
konaniam (Renå, 2012). V záujme aktuálne prebiehajúcich globalizačných procesov možno aj 
v kontexte integrity vo verejnej správe vnímať snahu o vytvorenie univerzálneho a všeobecne 
platného obsahu predmetného fenoménu.  

 

Rôznorodosť iniciatív zameraných na integritu verejnej správy - teória a prax 

Vyžadovanie a sledovanie vysokých štandardov integrity v prostredí verejnej správy je na 
základe doposiaľ uvedeného možné identifikovať v dokumentoch odporúčacieho aj záväzného 
charakteru. Práve dokumenty medzinárodných organizácií, respektíve vysoko špecializovaných 
národných inštitúcií ponúkajú praktický pohľad na samotný obsah integrity vo verejnej správe. 
Stručný pohľad na dokumenty rôzneho charakteru, ktoré sú prijaté rôznymi národnými 
inštitúciami v rozvinutých štátoch prezrádza nasledovné.  

Optikou Výboru pre štandardy vo verejnom živote pôsobiacom v Spojenom kráľovstve Veľkej 
Británie a Severného Írska je integrita dôležitá v kontexte vyhýbania sa situáciám, kedy by výkon 
pracovných povinností mohol byť akýmkoľvek spôsobom ovplyvnený. Navyše jednotlivci profesne 
pracujúci v rámci orgánov verejnej správy by mali svoje záujmy a vzťahy riadnym a vopred 
stanoveným spôsobom preukazovať. (Committee on Standards in Public Life, 2013) 

V Nemeckej spolkovej republike sú pravidlá integrity veľmi podrobne rozpracované na 
federálnej úrovni v rámci dokumentu, ktorého primárnym účelom je vytvoriť jasnú a zrozumiteľnú 
prezentáciu pravidiel zameraných na prevenciu a boj s korupciou, pričom nie je dôležité len mať 
vytvorené pravidlá, ale je kľúčové, aby boli stanovené pravidlá verejnou správou pri vykonávaní 
zverených funkcií aj dodržiavané (Federal Ministry of Interior, 2014). Holandské kráľovstvo má 
rovnako na centrálnej úrovni verejnej správy vytvorený súbor pravidiel správania, ktoré okrem 
iného vymedzujú integritu prostredníctvom nezávislosti, nestrannosti, zodpovednosti, 
starostlivosti a osobnej zodpovednosti (Ministry of the Interior and Kingdom Relations, 2016). 
Mierne odlišným spôsobom je integrita verejnej správy vymedzená v podmienkach Austrálie, kde 
je dodržiavanie najvyšších štandardov integrity garantované dodržiavaním dvoch kľúčových 
dokumentov zabezpečujúcich efektívny rámec inštitucionálnej integrity, ktorými sú Hodnoty 
austrálskej verejnej služby a Etický kódex austrálskej verejnej služby (Australian Governemnt 
2021; Australian Government, 1999). Konanie v súlade verejným záujmom, predchádzanie 
konfliktu záujmov, konanie v súlade s legislatívou a nezneužívanie úradného postavenia sú 
hlavnými aspektmi vymedzenia integrity, ktoré sú stanovené dokumentom Hodnoty a etický 
kódex pre verejný sektor v Kanade (Government of Canada, 2011).  

V prostredí Európskej únie možno identifikovať snehu zlepšiť integritu verejnej správy 
prostredníctvom iniciatívy, ktorá sa nazýva ako Pakty integrity1 a v rámci aktuálneho 
programovacieho obdobia je implementovaná v 11 členských štátoch. Zámerom paktov integrity 

                                                           
1 V rámci Európskej únie je realizovaný projekt s názvom Integrity Pacts – Civil Control Mechanism for Safeguarding 
EU Funds, ktorého hlavným zámerom je minimalizovať korupciu pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie. Viac 
o Paktoch integrity a krajinách, ktoré sa podieľajú na tomto projekte a následne budú šíriť prínosy tohto projektu 
ďalej: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/ . 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/
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je zvýšiť transparentnosť, zodpovednosť a dobrú správu vo verejnom obstarávaní, posilniť dôveru 
v orgány verejnej správy, ale aj zlepšiť hospodársku súťaž prostredníctvom nákladovej efektívnosti 
štátu a úspor z verejného obstarávania (Európska komisia, 2021). Princípy verejnej služby pre 
verejnú službu EÚ (2012) s dôrazom na princíp integrity vyžadujú, aby úradníci svojím správaním 
sa spĺňali najprísnejšie požiadavky verejnej kontroly, k čomu nestačí len dodržiavanie zákonov. 

 Zrejme najkomplexnejšie a najrelevantnejšie dokumenty, analýzy a štúdie k integrite 
verejnej správy prináša pravidelne Organizácia pre hospodársky rozvoj a spoluprácu. Súčasným 
najzásadnejším dokumentom je už spomínané Odporúčanie Rady OECD o verejnej integrite, ktorý 
poskytuje odporúčaný rámec pre integritu verejnej správy (Obrázok č. 2). Podstatou predmetu je 
odporúčanie smerujúce k potrebe vytvorenia systematického prístup k integrite verejnej správy, 
zameriavajúc sa na správanie sa zamestnancov orgánov verejnej správy, smerujúc k minimalizácii 
rizík a rizikových situácií, ako aj zdôrazňujúc zveľadovanie kultúry integrity v celej spoločnosti 
(OECD, 2017).  

 

 

Obrázok 2: Integrita verejnej správy  

Zdroj: Odporúčanie Rady OECD o verejnej integrite, 2017 

 

Uvedený odporúčaný rámec verejnej integrity navrhnutý OECD jednoznačne potvrdzuje vyššie 
spomenuté názory odborníkov o komplexnosti integrity v prostredí verejnej správy, ale zároveň aj 
jej dôležitosti pre súčasnú spoločnosť. Integrita verejnej správy je v prvom rade kľúčová z pohľadu 
výkonu funkcií verejnej správy, a to na individuálnej aj inštitucionálnej úrovni. Celkové nastavenie 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/
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a povedomie spoločnosti voči samotným štandardom integrity vo verejnej správe, je však rovnako 
kľúčové, pretože v konečnom dôsledku ide o reflexiu potrieb a záujmov občanov, ktoré sú 
legálnymi a legitímnymi spôsobmi transformované do verejných politík, verejného záujmu 
a verejných statkov a služieb. Boj s korupciou, zvyšovanie dôvery verejnosti v štát a verejnú správu 
zodpovedným spôsobom v prospech celej spoločnosti a prakticky prostredníctvom každého 
jedného člena spoločnosti, možno považovať za reflexiu súčasných podmienok a potreby 
prioritizácie verejného záujmu. Naše uvažovanie o integrite vo verejnej správe možno uzavrieť 
myšlienkou Singera (2016), ktorú poznali už staré európske národy, a ktorá poukazuje na 
skutočnosť, že sledovanie vlastných záujmov, vedie k životu, ktorý okrem vlastného alebo 
osobného uspokojenia nemá iný a už vôbec nie celospoločenský zmysel.  

 

Súhrnne možno o integrite verejnej správy povedať, že jej význam v rámci činnosti 
orgánov verejnej správy postupne rastie. Integrita sa v súčasnosti stáva zastrešujúcim 
a pozitívnym konceptom, ktorého celospoločenské presadzovanie má potenciál 
znižovať mieru korupcie v spoločnosti, a zároveň ovplyvňuje dôveru verejnosti vo vládu 
a teda celý systém verejnej správy (Bohatá, 2019). Vzhľadom na záujem o integritu 
verejnej správy, ktorý je evidentný medzi vládami jednotlivých štátov, v rámci 
akademického prostredia, zo strany medzinárodných organizácií, ale aj zo strany 
jednotlivých orgánov verejnej správy, nemožno očakávať, že tejto téme v budúcnosti 
nebude venovaná adekvátna pozornosť. 
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8. Ľudské práva 

Michal Jesenko – Jana Volochová 
 
Odporúčaný spôsob citácie: 
JESENKO, Michal a Jana VOLOCHOVÁ, 2022. Ľudské práva. In: MITAĽ, O., ROVENSKÁ, D.,  ŽUPOVÁ, E. a kol. Manuál 

dobrého spravovania pre budúcich expertov verejných inštitúcií. Košice: ŠafárikPress, s. 76 – 84. ISBN 978-80-574-

0083-7. 

 
Demokracia a ľudské práva sú základom súčasného právneho štátu. Ľudské práva regulujú náš 

každodenný život. Ľudské práva môžeme charakterizovať ako základné práva a slobody, ktoré 
každý človek nadobúda narodením a to bez ohľadu na rasu, pohlavie, náboženstvo, etnickú, 
národnostnú alebo štátnu príslušnosť. Ľudské práva sú neodňateľné, nescudziteľné, 
nepremlčateľné a nezrušiteľné. Čo to znamená? Ľudských práv nemožno nikoho pozbaviť, 
nemožno ich previesť na niekoho iného, nepodliehajú premlčaniu a ich trvanie je časovo 
neobmedzené, a predovšetkým existujú bez ohľadu na vôľu zákonodarcu, ktorý ich môže len uznať 
a chrániť a nemôže ich zrušiť. 

V tejto kapitole sa budeme podrobnejšie venovať: pojmovému vymedzeniu ľudských práv, 
klasifikácii ľudských práv,  univerzálnemu systému ochrany ľudských práv a európskemu systému 
ochrany ľudských práv.  

 

Ľudské práva – pojmové vymedzenie  

Pojmom ľudské práva sú označované rozsahom a kvalitou rôzne práva a slobody jednotlivca. 
Tento pojem je univerzálnym pojmom, vyjadrujúci vzťah medzi štátom a jednotlivcom. V súčasnej 
občianskej spoločnosti má štát pri ochrane a zabezpečovaní realizácie ľudských práv 
nezastupiteľnú úlohu a rovnako je samozrejmá aj účasť občanov na štátnej moci. Ľudské práva je 
najširším pojmom, ktorý zahŕňa základné práva a slobody zakotvené v medzinárodných 
dohovoroch a v iných prameňoch medzinárodného práva (zmluvy, pakty, protokoly, charty a iné), 
avšak v týchto medzinárodnoprávnych a politických dokumentoch nenájdeme jednotnú 
terminológiu, ktorá upravuje ľudské práva (Strážnická a kol., 2013). 

Fridrich a kol. (2013) uvádzajú, že v jadre základných práv a slobôd sú základné ľudské práva 
a slobody. Za ľudské práva možno považovať práva a oprávnenia človeka, ktoré zabezpečujú 
slobodu a dôstojnosť človeka, a ktoré sú chránené inštitucionálnymi zárukami a v istej podobe sú 
to vzory ľudského správania, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie živých jednotlivcov.  

Základné ľudské práva a slobody sú práva prirodzenoprávnej povahy, ktoré vychádzajú 
z princípu univerzality, vyjadrujúc v podstatných črtách miesto človeka v prírode, spoločnosť 
a štáte. Charakterizujú človeka ako ľudskú bytosť a súčasne mu garantujú jeho intímnu sfére. Sú 
odrazom rovnosti všetkých ľudí – všeľudská platnosť, objektívnosť a internacionálny aspekt  
(Balog, 2017).  

Ľudské práva a ich existencia v objektívnej rovine, by boli pre človeka málo použiteľné, ak by 
neexistovali aj v podobe subjektívneho nároku. Práve prenos práva z objektívnej reality do podoby 
subjektívneho práva, je základným predpokladom ochrany ľudských práv. V podobe subjektívneho 
práva je ich zachovanie garantované ako každý iný právny nárok donucovacou mocou štátu, 
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a preto sú aj základné princípy ochrany ľudských práv spojené so všeobecnými princípmi ochrany 
práva, ktorými sú najmä:  

 vymožiteľnosť práva, 
 univerzalita,  
 individuálnosť,  
 otvorenosť (Svák, 2011).  

 

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) zadefinoval niektoré 
z najdôležitejších  charakteristík ľudských práv:  

 ľudské práva sú založené na rešpektovaní dôstojnosti a hodnoty každého človeka,  
 ľudské práva sú univerzálne, to znamená, že sa uplatňujú rovnako a bez diskriminácie 

všetkých ľudí,  
 ľudské práva sú neodcudziteľné – nikomu nemožno jeho ľudské práva odobrať inak 

ako v špecifických situáciách, napr. právo na slobodu môže byť obmedzené, aj bola 
osoba uznaná vinnou zo spáchania trestného činu,  

 ľudské práva sú nedeliteľné, vzájomne prepojené a závislé z dôvodu, že je nie je 
možné rešpektovať niektoré ľudské práva a iné nie. V praxi bude mať porušenie 
jedného práva vplyv na rešpektovanie niekoľkých ďalších práv (OHCHR, 2001).  
 

Vývoj medzinárodného práva dospel k všeobecnému uznaniu, že ochrana základných 
ľudských práv a slobôd pred porušením orgánmi štátnej moci sa poskytuje jednotlivcom na 
základe medzinárodného práva. Súhrn jeho špecifických nástrojov – dokumentov, mechanizmov 
a inštitúcií sa označuje termínom medzinárodné právo ľudských práv. 

 

Klasifikácia ľudských práv  

V odbornej a vedeckej literatúre sa stretávame s viacerými kritériami (hľadiskami) delenia 
ľudských práv.  

 

Tabuľka 1: Kritéria členenia ľudských práv  

Hľadisko (kritérium) členenia Členenie  

filozoficko-právne prirozdenoprávny prístup, pozitívnoprávny prístup  

podľa predmetu 
osobné práva a slobody, občianske práva, politické práva a slobody, 

hospodárske, sociálne a kultúrne práva, menšinové práva, práva spojené s 
uplatňovaním ĽP 

podľa subjektu FO, PO, občania, cudzinci, osobitne určené subjekty  

statusový princíp status negativus, status pozitivus, status activus  

právna záväznosť nedotknuteľné, podmienené, akcesorické, sprostredkované  

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Významným kritériom členenie ľudských práv je hľadisko historického vývoja, na základe 
ktorého rozlišujeme tri skupiny základných práv a slobôd, ktoré označujeme ako generácie 
ľudských práv.  
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I. generácia ľudských práv  

Do tejto generácie ľudských práv zaraďujeme najmä základné ľudské práva, 
ktoré boli vytýčené v priebehu buržoáznych revolúcií. Táto generácia 
subjektívnych práv je generáciou občianskych a politických práv. Rozvinul sa 
myšlienky a koncepcie štátu, politickej moci, práva a slobody. Objavil sa boj 
proti monarchistickému absolutizmu, ktorý bol vyjadrený v dokumentoch 
s právnou silou: Magna Charta Libertatum (1215), The Bill of Rights (1689), 
Deklarácia nezávislosti (1776), Deklarácia práv človeka a občana (1789) 
(Cornescu 2009.) 

Medzi základné práva prvej generácie boli zaradené: právo na život, princíp 
formálnej rovnosti, právo na osobnú slobodu a právo na majetok. V týchto 
prvých dokumentoch, boli zakotvené a občianske a politické práva: sloboda 
prejavu, právo združovať sa, právo zhromažďovať sa, volebné právo (Svák 
2011).  

V zmysle minimálneho medzinárodného štandardu patria k občianskym 
právam v prvom rade práva tvrdého jadra, ktoré sa vzťahujú k osobnej 
a morálnej integrite človeka a majú absolútny charakter: zákaz mučenie, 
neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a trestania, zákaz otroctva 
a nútených prác, zákaz retroaktivity trestného práva (Strážnická a kol. 2014).  

II. generácia ľudských práv  

Táto generácia ľudských práv je spojená so vznikom ľavicových politických 
strán, ktoré sa začali presadzovať v druhej polovici 19. storočia. Dá sa 
povedať, že proces presadzovania práv tejto generácie stále nie je ukončený, 
a to z dôvodu, že ich zabezpečovanie podstatne závisí od ekonomických 
možností štátu (Svák 2011). Do tejto kategórie práv patria: 

 hospodárske práva (právo na prácu, právo na slobodnú voľbu povolania, 
právo podnikať, právo na primeraný životný štandard, právo na 
primeranú a rovnakú odmenu za prácu) 

 sociálne práva (právo na lekársku starostlivosť, právo na sociálne 
a dôchodkové zabezpečenie, právo na primeranú životnú úroveň)  

 kultúrne práva (právo na vzdelanie, právo na účasť na kultúrnom živote).  

Tieto práva vyplývajú nielen z vnútroštátnych právnych poriadkov 
demokratických štátov ale aj z medzinárodného práva (Medzinárodný pakt 
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach). Ich dodržiavanie si 
vyžaduje značné úsilie zo strany štátu. Štát musí prostredníctvom právnych 
predpisov vytvoriť inštitucionálny systém, ktorý umožní reálne napĺňanie 
týchto práva (Cornescu 2009). 

III. generácia ľudských práv  

Druhá polovica 20. storočia sa spája s cieľom chrániť človeka pred tlakom 
postmodernej doby a post-industriálnej spoločnosti. S týmto cieľom je 
spojená tretia generácia ľudských práv. Práva tejto generácie sú zväčšia 
kolektívnymi právami (Svák 2011).  
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Môžeme ich označiť aj ako práva solidarity, ktoré sa môžu uplatňovať len 
kolektívne. Do tejto kategórie práva patria: právo na mier, právo na rozvoj, 
právo na priaznivé životné prostredie, právo na prírodné zdroje atď.  

 

Univerzálny systém ochrany ľudských práv  

Internacionalizácia ochrany ľudských práv bola v období koncipovania a prijímania základných 
univerzálnych medzinárodných dokumentov revolučným prelomom aj v doktríne 
medzinárodného práva. V medzinárodnom práve prevládala premisa, že medzinárodným právom 
sú regulované tradičné vzťahy medzi štátmi a inými subjektmi medzinárodného práva, ku ktorým 
nepatrili jednotlivci (Strážnická a kol., 2013).  

Až do polovice 20. storočia, bola ochrana ľudských práv vnútroštátnou záležitosťou. 
Základným princípom medzinárodného práva a základom budovania integračných zoskupení  sa 
v plnom rozsahu stala až po druhej svetovej vojne. Postupne sa začali vytvárať univerzálne a tiež 
regionálne systémy (európsky, americký, africký) ochrany ľudských práv (Svák, 2011). V súčasnosti 
k prameňom ochrany ľudských práv a slobôd náleží celý komplex medzinárodných zmlúv 
a nástrojov (Strážnická a kol., 2013).  

Univerzálne systémy ochrany ľudských práv sa od regionálnych systémov nielen celosvetovým 
rozsahom pôsobnosti, ale aj kvalitou (rozsahom a obsahom) ľudských práv. Taktiež sa navzájom 
líšia systémy ochrany ľudských práv vybudované v rámci celosvetovo pôsobiacich organizácií 
(Svák, 2011). 

Základným univerzálnym systémom ochrany ľudských práv je systém, ktorý bol vybudovaný 
v rámci Organizácie spojených národov (OSN), ktorý združuje 193 štátov.  Práve OSN vyvíja 
v celosvetovom meradle najintenzívnejšiu činnosť, ktorá smeruje k zabezpečeniu a ochrane 
ľudských práv. OSN má 4 hlavné ciele, ktoré sú zadefinované v Charte OSN (čl. 1): 

 udržovať medzinárodný mier a bezpečnosť,  
 rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi,  
 uskutočňovať medzinárodnú spoluprácu riešením medzinárodných problémov,  
 byť centrom pre zosúlaďovanie úsilia národov pri dosahovaní spoločných cieľov.  

 

Chartou OSN bolo zriadených 6 hlavných orgánov: Valné zhromaždenie, Bezpečnostná rada, 
Hospodárska a sociálna rada, Správcovská rada, Medzinárodný súdny dvor a Sekretariát.  

V rámci svojej činnosti vytvorila súbor právnych nástrojov na ochranu ľudských práv, ktorého 
základom sú Charta Organizácie spojených národov (prijatá v roku 1945) a Všeobecná deklarácia 
ľudských práv (prijatá v roku 1948).  
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Tabuľka 2: Univerzálny systém ochrany ľudských práv  

Zmluva Rok Orgán kontroly 

Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých 
foriem rasovej diskriminácie (ICERD) 

1966 
Výbor pre odstránenie všetkých foriem rasovej 

diskriminácie  

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie 
žien (CEDAW) 

1979 
Výbor pre odstránenie všetkých foriem 

diskriminácie žien  

Dohovor proti mučeniu a inému neľudskému alebo 
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CAT) 

1984 Výbor proti mučeniu  

Dohovor o právach dieťaťa (CRC) 1990 Výbor pre práva dieťaťa  

Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých 
migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín (ICRMW) 

1990 
Výbor pre ochranu práv všetkých migrujúcich 

pracovníkov a členov ich rodín  

Dohovor o právach osôb so zdravotným 
postihnutím (CRPD) 

2006 Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím  

Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb 
pred nedobrovoľným zmiznutím (CPED) 

2006 Výbor pre nedobrovoľné zmiznutie  

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych právach (ICESCR) 

1966 Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva 

Medzinárodný pakt o občianskych a politických 
právach (ICCPR) 

1966 Výbor pre ľudské práva  

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Európsky systém ochrany ľudských práv  

Európsky systém ochrany ľudských práv je v súčasnosti spomedzi regionálnych systémov 
ochrany ľudských práv, systémom najvyspelejším, najsilnejším, najrozvinutejším 
a najefektívnejším. Ako uvádza Strážnická a kol. (2013, s. 128) „Ide o pomerne komplikovaný 
systém, pretože v Európe existuje viacero významných medzinárodných organizácií, ktoré a venujú 
otázkam ochrany ľudských práv. Koexistencia samostatných a d seba nezávislých organizácií 
vytvára v podmienkach súčasných medzinárodných vzťahov priestor na vzájomné obohacovanie, 
ovplyvňovanie, ale i možné strety rozličných právnych nástrojov prijímaných na pôde týchto 
organizácií.“  

Európa je charakteristická vysokou mierou medzinárodnej spolupráce. Európsky systém 
ochrany ľudských práv tvoria: Rada Európy, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 
(OBSE) a Európska únia (EÚ).  

 

Rada Európy  

Rada Európy je najstaršou medzinárodnou politickou organizáciu európskych štátov. Vznikla 
5. 5. 1949 v Londýne na základe medzinárodnej zmluvy, ktorú podpísalo 10 zakladajúcich štátov, 
s cieľom rozvíjať európsku bezpečnosť na princípe demokracie, právneho štátu a ochrany ľudských 
práv (Strážnická a kol., 2013).  

Cieľom Rady Európy podľa  čl. 1 jej štatútu je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi za 
účelom ochrany a napĺňania ideálov a zásad, ktoré sú ich spoločným dedičstvom a uľahčenia ich 
hospodárskeho a spoločenského rozvoja.  
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Podľa čl. 3 štatútu každý člen Rady Európy uznáva zásady právneho štátu a zaručuje všetkým 
osobám v rámci svojej jurisdikcie dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd a spolupracuje 
pri napĺňaní jej cieľov, ktoré sú stanovené v čl. 1.  

Inštitucionálny rámec Rady Európy pri ochrane ľudských práv:  

 Výbor ministrov,  
 Parlamentné zhromaždenie,  
 Kongres miestnych a regionálnych samospráv,  
 Generálny tajomník,  
 Komisár Rady Európy pre ľudské práva,  
 Európsky súd pre ľudské práva.  

 

Nástroje ochrany ľudských práv v Rade Európy predstavuje systém dohovorov o ľudských 
právach a základných slobodách. Dvomi hlavnými dohovormi sú Európsky dohovor o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd (EDĽP) a Európska sociálna charta. Tieto dva dohovory dopĺňajú 
ďalšie dohovory, ktoré spresňujú a konkretizujú vybrané práva a zaobstarávajú ich špecifickým 
mechanizmom ochrany. Záber Rady Európy je veľmi široký, a tiež aj paleta používaných nástrojov, 
ktoré zahŕňajú rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva i nezáväzné odporúčania výborov 
(Dufek, Smekal a kol., 2014).  

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd bol prijatý v roku 1950 
a platnosť nadobudol v roku 1953. Text dohovoru bol zmenený a doplnení protokolmi č. 11, 14 15 
a siedmimi ďalšími protokolmi, č. 1, 4, 6, 7, 12, 13 a 16.  

Na základe formálneho vyjadrenia možno ľudské práva vymedzené v EDĽP a jeho protokoloch 
rozdeliť na práva a slobody jednotlivcov (väčšinou FO, ale niektoré sa vzťahujú aj na PO) a zákazy, 
ktoré Európsky dohovor ukladá štátom. V texte dohovoru a protokolov 1, 4, 6 a 7 je obsiahnutý 
katalóg ľudských práv, ktorý predstavuje základ európskeho štandardu. Protokoly 2, 3, 5, 8 a 11 
obsahujú iba zmeny procesného charakteru a tieto boli zapracované priamo do textu Európskeho 
dohovoru  Protokol č. 9 stratil svoj význam po prijatí protokolu č. 11. Najvýraznejšie zmeny v 
kontrolnom mechanizme priniesli protokoly č. 11, 12 a 13. Práve protokol č. 11 ustanovil Európsky 
súd pre ľudské práva, ako jediný stály súdny orgán. 

 

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)  

Je medzinárodná organizácia nadregionálneho charakteru so sférou záujmu na európskom 
kontinente, ktorá sa usiluje o stabilitu, mier a demokraciu. Združuje 57 štátov Európy, strednej 
Ázie, Rusko, USA a Kanada. Spolupracujúce štáty: Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Maroko, 
Tunisko, Japonsko, Južná Kórea, Thajsko, Afganistan a Mongolsko.  

OBSE je založená na plnej implementácii helsinských princípov a záväzkov, ktoré vyplývajú 
z Parížskej charty pre novú Európu - 1990 a Charty pre európsku bezpečnosť - 1999 (Strážnická 
a kol., 2013). 
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Inštitucionálny rámec OBSE 

Rozhodovacie orgány:  
o Parlamentné zhromaždenie OBSE,   
o Summit, 
o Ministerská rada,  
o Stála rada,  
o Fórum pre bezpečnostnú spoluprácu,  
o Úradujúci predseda/ Predsedníctvo,  
o Trojka,  
o Osobní a osobitní predstavitelia úradujúceho predsedu.  

Exekutívne štruktúry:  
o Generálny tajomník/ Sekretariát (Viedeň),  
o Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (Varšava),  
o Predstaviteľ pre slobodu médií (Viedeň),  
o Vysoký komisár pre národnostné menšiny (Haag).  

 

Oblasti činnosti OBSE 

OBSE presadzuje komplexný prístup k bezpečnosti, ktorý zahŕňa tri dimenzie: politicko-
vojenskú, ekonomickú a environmentálnu a ľudskoprávnu dimenziu. Jednotlivé časti OBSE 
spoločne podporujú účastnícke štáty pri budovaní dôvery a vytváraní slobodnej, demokratickej, 
spoločnej a nedeliteľnej euroatlantickej a euroázijskej bezpečnostnej komunity.  

V rámci svojej činnosti sa OBSE venuje: kybernetickej bezpečnosti, slobode a rozvoju médií, 
kontrole zbrojenia, záležitostiam národnostných menšín, ekonomickým aktivitám, voľbám, 
prevencii a riešeniu vojenských konfliktov, vzdelávaniu, boji proti pašovaniu ľudí, dobrej správe 
vecí verejných, Rómom a Sinitom, rodovej rovnosti, demokratizácií, migrácií, tolerancii 
a nediskriminácií, reforme a spolupráci v bezpečnostnom sektore, právnemu štátu, nadnárodným 
hrozbám, manažmentu hraní, boju proti terorizmu a policajnej správe, ľudským právam, 
environmentálnym aktivitám a mládeži.  

 

Európska únia (EÚ)  

Čl. 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) stanovuje, že Európska únia (EÚ) je založená na hodnotách 
úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania 
ľudských práv, vrátane príslušníkov národnostných menšín.  

Systém ochrany ľudských práv v EÚ sa vyvíjal inovatívne a jeho etablovanie nebolo výsledkom 
legislatívnej činnosti orgánov vtedajšieho Spoločenstva. Pôvodné znenie zakladajúcich zmlúv troch 
Spoločenstiev neobsahovalo katalóg základných ľudských práv a slobôd, ani povinnosti ich 
orgánov tieto práva a slobody rešpektovať. V záujme ekonomickej integrácie a ďalších cieľov 
odmietali prihliadať na základné ľudské práva garantované ústavnými normami členských štátov 
(Strážnická a kol. 2014). Autori zakladajúcich zmlúv sa domnievali, že čisto ekonomické ciele sa 
nemohli dostať do konfliktu s ľudskými právami. Avšak prax Súdneho dvora EÚ už počas prvých 
rokov ukázala opak, a to že základní práva možno aplikovať na akúkoľvek činnosť inštitúcií EÚ aj 
v oblasti ekonomických vzťahov (Alman, 2018). Členské štáty Spoločenstiev, a neskôr EÚ sa 
podieľali ako zmluvné strany EDĽP na mechanizme kolektívneho garantovania ľudských práv 
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a základných slobôd Radou Európy. Neskorší vývoj v únii však ukázal, že ochrana ľudských práv si 
vyžaduje náležité zakotvenie ich garancií aj v práve EÚ (Strážnická a kol., 2014).  

 

Inštitucionálny rámec ochrany ľudských práv v EÚ 

Tvoria ho hlavne Rada, Komisia, Európsky parlament a Súdny dvor EÚ a ďalšie orgány – 
Agentúra Európskej únie pre základné práva, Európsky ombudsman a Európsky dozorný úradník 
pre ochranu osobných údajov.  

Priority EÚ v oblasti ochrany ľudských práv môžeme rozdeliť do niekoľkých oblastí: boj proti 
trestu smrti, predchádzanie mučeniu, ochrana detí v ozbrojených konfliktoch, ochrana obrancov 
ľudských práv, dialóg s tretími krajinami, boj proti násiliu na ženách, boj proti všetkým formám 
diskriminácie a dodržiavanie medzinárodného a humanitárneho práva (Strážnická a kol., 2014). 

 

Charta základných práv EÚ 

Bola vyhlásená Parlamentom, Radou a Komisiou v Nice v roku 2000 a mala programový 
charakter. Po zmene bola vyhlásená znova v roku 2007. Priamu účinnosť nadobudla prijatím 
Lisabonskej zmluvy 1. 12. 2009. Podľa čl. 6 ods. 1 ZEÚ sa týmto dňom stála záväzným zdrojom 
primárneho práva a má rovnakú právnu silu a záväznosť ako zakladajúce zmluvy.  

Prijatím Charty dokončila EÚ ucelený a jedinečný katalóg občianskych, politických,  
hospodárskych a sociálnych práv, ktoré sú záväzné pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ 
a členské štáty (len v tom prípade, ak vykonávajú právo EÚ). Na uplatňovanie vnútroštátneho 
práva sa Charta nevzťahuje (Alman, 2018).  

Hoci Charta vychádza z EDĽP a iných európskych a medzinárodných dokumentov, je 
niekoľkými spôsobmi progresívna, a to najmä preto, že uvádza aspekty zdravotného postihnutia, 
veku, sexuálnej orientácie ako nedovolené dôvody diskriminácie. Ako základné práva, ktoré 
potvrdzuje, zakotvila aj prístup k dokumentom, ochranu údajov a dobrú právu vecí verejných 
(Marzocchi, 2021).  

Charta pozostáva z Preambuly a siedmych kapitol,  ktoré zahŕňajú 54 článkov. Práva, slobody 
a zásady,  ktoré sa týkajú ľudských práv sú zoradené do siedmych častí: Hlava I. – Dôstojnosť, Hlava 
II. – Slobody, Hlava III. – Rovnosť, Hlava IV. – Solidarita, Hlava V. – Občianstvo, Hlava VI. – 
Spravodlivosť, Hlava VII. – Všeobecné ustanovenia upravujúce výklad a uplatňovanie Charty.  

EÚ prostredníctvom Charty jednoznačne deklaruje, že jej cieľom je prispievať k zachovaniu 
a rozvoju spoločných hodnôt pri rešpektovaní rozmanitosti kultúr a tradícii európskych národov, 
ako aj národnej identity členských štátov a organizácie ich orgánov verejnej moci na ústrednej, 
regionálnej a miestnej úrovni (Alman, 2018).  

 

Táto kapitola sa podrobne venovala pojmovému vymedzeniu ľudských práv, 
klasifikácii ľudských práv,  univerzálnemu systému ochrany ľudských práv a 
európskemu systému ochrany ľudských práv. 
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9. Otvorený prístup k informáciám 

Michal Jesenko – Katarína Miňová – Jana Volochová 
 
Odporúčaný spôsob citácie: 
JESENKO, Michal, Katarína MIŇOVÁ a Jana VOLOCHOVÁ, 2022. Otvorený prístup k informáciám. In: MITAĽ, O., 

ROVENSKÁ, D.,  ŽUPOVÁ, E. a kol. Manuál dobrého spravovania pre budúcich expertov verejných inštitúcií. Košice: 

ŠafárikPress, s. 85 – 91. ISBN 978-80-574-0083-7. 

 
Pre správne fungovanie demokratického systému v štáte je nevyhnutné zabezpečiť 

a podporovať princípy právneho štátu, medzi ktoré zaraďujeme i slobodný prístup k informáciám.  
Občania potrebujú mať prístup k širokému spektru informácií, aby sa mohli efektívne podieľať na 
správe vecí verejných. Keďže verejná moc je v demokratickom štáte odvodená z moci ľudu, v tejto 
súvislosti verejné orgány  v mene ľudu uchovávajú informácie a v súvislosti s ich poskytovaním, by 
mali byť verejnosti plne k dispozícii. (Freedom of Information, 2021) Legislatíva slobodného 
prístupu k informáciám teda odráža základný predpoklad, že všetky informácie, ktoré majú vlády 
a vládne inštitúcie k dispozícii, sú v zásade verejné a možno ich utajovať iba v prípade, že na to 
existujú legitímne dôvody.  

V modernom ponímaní praxe súčasných demokratických štátov  môžeme hovoriť o dvoch 
častiach práva na prístup k informáciám: 

1. Proaktívne právo – povinnosť verejných orgánov poskytovať, zverejňovať, rozširovať 
informácie o svojich hlavných činnostiach, rozpočtoch, politikách a plánoch, aby sa verejnosť 
mohla zúčastňovať na veciach verejných a zároveň kontrolovať činnosť verejných orgánov 

2. Reaktívne právo – právo občanov (verejnosti) požadovať od verejných činiteľov informácie 
o ich činnosti a právo mať prístup k dokumentom, ktoré majú v držbe. Sem zaraďujeme i právo na 
odpoveď. Väčšina informácií uchovávaných verejnými orgánmi by mala byť k dispozícii, existujú 
však prípady, keď sú tieto informácie neposkytnuté z dôvodu ochrany súkromia, národnej 
bezpečnosti alebo obchodných záujmov. (What is the Right to Know?, 2021) 

 

Vývoj konceptu práva na slobodný prístup k informáciám 

Iniciatíva ku kodifikácii práva na prístup k informáciám vznikla na medzinárodnej úrovni, kde 
medzinárodné normy a jurisprudencia potvrdili, že informácie patria verejnosti. Medzinárodná 
právna úprava zahŕňa viacero zmlúv garantujúcich základné ľudské práva a slobody. Za 
najrelevantnejšie sa považujú: 

 Všeobecná deklarácia ľudských práv, 
 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, 
 Charta základných práv Európskej únie, 
 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd. 

 

Slobodný prístup k informáciám bol sprvu kodifikovaný  ako súčasť základného ľudského 
práva na slobodu prejavu, ktoré je zakotvené v medzinárodno-právnej úprave od roku 1946, 
rezolúciou č. 59 Valného zhromaždenia OSN. (Freedom of Information, 2021) 



Otvorený prístup k informáciám             Manuál dobrého spravovania 

pre budúcich expertov verejných inštitúcií 

86
 

  

 V tejto súvislosti má však doposiaľ najzásadnejší význam Všeobecná deklarácia ľudských 
práv z roku 1948, ktorá v čl. 19 uvádza: „Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu. Toto 
právo nepripúšťa, aby niekto trpel vinu pre svoje presvedčenie a zahŕňa právo vyhľadávať, prijímať 
a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.“ 
(Všeobecná deklarácia ľudských práv, 1948)  

Na zasadnutí OSN v roku 1966 bol prijatý Medzinárodný pakt o občianskych a politických 
právach,  zárukou dodržiavania ktorého je Výbor pre ľudské práva, ktorý v zmysle článku 28 tohto 
paktu garantuje každému občanovi členského štátu, ktorý sa domnieva, že boli porušené jeho 
ľudské a politické práva a využil všetky dostupné právne prostriedky vo svojom štáte, právo na 
podanie sťažnosti na svoju vládu. Tento výbor každoročne podáva správy o stave ľudských práv 
v členských štátoch. Medzinárodný pakt vo svojom článku 19 upravuje právo zastávať svoj názor 
bez prekážky; právo na slobodu prejavu; slobodu vyhľadávať, rozširovať a prijímať informácie 
a myšlienky každého druhu bez ohľadu na hranice, akýmikoľvek prostriedkami podľa vlastnej 
voľby. Uvedený pakt zároveň upravuje povinnosti a zodpovednosť, môže teda podliehať určitým 
obmedzeniam, ktoré však môžu byť len také, aké ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné na 
rešpektovanie práv alebo povesti iných, na ochranu národnej bezpečnosti alebo verejného 
poriadku alebo verejného zdravia a morálky. (Haňdiaková, 2012) 

Ďalším pilierom slobodného prístupu k informáciám v medzinárodnoprávnej úprave je 
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý je súčasťou európskeho 
systému ochrany ľudských práv garantovanej Radou Európy. Bol podpísaný v roku 1950 a každý 
členský štát Rady Európy je jeho zmluvnou stranou. Článok 10 Dohovoru pod názvom Sloboda 
prejavu hovorí: „ Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory 
a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na 
hranice. Tento článok nebráni štátom, aby vyžadovali udeľovanie rozhlasovým, televíznym alebo 
filmovým spoločnostiam. Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa povinnosti aj zodpovednosť,  môže 
podliehať takým formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám, ktoré stanovuje zákon, 
a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej 
celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, na predchádzanie nepokojom alebo zločinnosti, ochranu 
zdravia alebo morálky, ochranu povesti alebo práv iných, zabránenia úniku dôverných informácií 
alebo zachovania autority nestrannosti súdnej moci.“ (Európsky dohovor o ľudských právach, 
1950) Tento pilier je dotváraný judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. V rámci činnosti 
Rady Európy je slobodný prístup k informáciám predmetom úpravy niekoľkých rezolúcií, 
odporúčaní a rozhodnutí Európskej komisie pre ľudské práva, ktoré toto právo spájali s právom na 
slobodu prejavu a informácie. Tie síce nie sú pre členské štáty záväzné, no výrazne prispievajú 
k udržaniu jednotného európskeho štandardu všeobecných pravidiel správneho práva. 
(Machajová, 2010) 

Ďalším európskym pilierom v tejto oblasti je Charta základných ľudských práv Európskej únie, 
vyhlásená v roku 2000. Jej začlenením do Lisabonskej zmluvy sa stala právne záväzným aktom 
a súčasťou primárneho práva Európskej únie.  Garantuje systém a ochranu základných práv 
a slobôd všetkým občanom Európskej únie. Článok 11, Sloboda prejavu a právo na informácie,  
ustanovuje, že každý má právo na slobodu prejavu, ktoré zahŕňa slobodu zastávať názory 
a prijímať či rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci, a bez 
ohľadu na hranice, pričom sa rešpektuje sloboda a pluralita médií. .“  (Charta základných práv 
Európskej únie, 2000) V podmienkach členských krajín EÚ je Charta právne záväzná a uplatniteľná 
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v praxi vnútroštátnych orgánov, Charta má teda charakter referenčného predpisu aplikovateľného 
aj v prípadoch uplatňovania práva na prístup k informáciám (Dobrovičová, Jánošíková, 2012). 

Vlna legitimizácie práva na prístup k informáciám na medzinárodnej úrovni spôsobila 
inštitucionalizáciu tohto práva i na úrovniach jednotlivých národných štátov. Za poslednú dekádu 
právo na informácie uznalo množstvo krajín prijatím vlastných zákonov pojednávajúcich 
o slobodnom prístupe k informáciám. V súčasnosti má 98 krajín sveta prijaté zákony, ktoré 
umožňujú slobodný prístup k informáciám, pričom 50 z nich má i ústavné ukotvenie tohto práva 
ako základného ľudského práva (Freedom of Information, UNESCO, 2021). 

Z historického hľadiska bolo jedným z najvýznamnejších míľnikov práve definovanie 
a rozšírenie rámca tohto práva v strednej a východnej Európe, kde informačná nesloboda viedla k 
významnej a koordinovanej občianskej revolte namierenej proti informačnej kontrole vtedajších 
autoritárskych režimov za tzv. železnou oponou. Táto občianska nespokojnosť postupne viedla 
k legitímnej požiadavke na právo slobodného prístupu k informáciám, ktorá postupne prerástla do 
etablovania tohto práva v postsovietskom európskom priestore do podoby základného ľudského 
práva. Postupne tak i v tejto časti Európy prevládol názor, že slobodný prístup k informáciám 
týkajúcim sa verejného záujmu podporuje demokratické hodnoty vo volených orgánoch, výkonnej 
moci a verejnej správe tým, že umožňuje ľuďom kontrolovať zákonnosť a efektívnosť ich činnosti. 
Postupne vo všetkých bývalých socialistických krajinách, ktoré sa stali od roku 2004 do roku 2013 
členmi Európskej únie (SR sa stala členom EÚ v roku 2004) vznikol ústavne podporovaný koncept 
slobodného prístupu k informáciám. (Darbishire, 2015) 

Prvým záväzným medzinárodným právnym nástrojom, ktorý priznáva všeobecné právo na 
prístup k oficiálnym dokumentom v držbe orgánov verejnej správy bol Dohovor o prístupe 
k úradným dokumentom, ktorý v roku 2009 podpísalo 12 členských štátov Rady Európy: Belgicko, 
Estónsko, Fínsko, Gruzínsko, Maďarsko, Litva, Čierna Hora, Nórsko, Srbsko, Slovinsko Švédsko 
a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko. Článok 2 tohto Dohovoru obsahuje záväzok 
všetkých zúčastnených strán o garantovaní práva každého jednotlivca bez akejkoľvek formy 
diskriminácie na prístup k úradným dokumentom v držbe verejných orgánov na požiadanie. 
V tejto súvislosti sa zúčastnené strany zaväzujú vykonať všetky kroky potrebné k tomu, aby vo 
svojom právnom systéme ustanovili  prístup k úradným dokumentom vymedzený týmto 
Dohovorom. Podľa Dohovoru sú teda všetky úradné dokumenty v zásade verejné. Dohovor 
stanovuje minimálne normy, ktoré sa majú použiť pri vybavovaní žiadostí o nahliadnutie do 
úradných dokumentov, postupy preskúmania rozhodnutí. Obmedzenia práva na prístup 
k úradným dokumentom sú prípustné len s cieľom chrániť určité oprávnené záujmy ako národná 
bezpečnosť, obrana, súkromie, atď. Dohovor stanovuje minimálny spoločný základ noriem, ktoré 
sú odvodené od veľmi rozmanitých skúseností a praxe, ktoré možno nájsť v rámci 47 členských 
štátov Rady Európy a vyznačuje sa pružnosťou potrebnou na to, aby vnútroštátne právne predpisy 
nadviazali na tento základ a poskytli ešte rozsiahlejší prístup k úradným dokumentom. 
(Konferencia ministrov spravodlivosti Rady Európy..., 2009) 

V roku 2011 vznikla nová globálna aliancia demokratických krajín, ktoré vytvorili tzv. 
Partnerstvo otvorenej vlády (Open Government Partnership), ktoré je založené na zásadách 
podpory transparentnosti, zodpovednosti a participácie. V tejto iniciatíve je zapojených 78 krajín 
sveta a teda možno tvrdiť, že sa v nej aktivizuje globálna občianska spoločnosť. Globálna občianska 
spoločnosť sa tak stáva pojmom, ktorý prepája transparentnosť s aktivistami, novinármi 
a verejnosťou, čím sa otvára globálny dialóg o úspešných procesoch získavania informácií, ako 
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i dialóg o prekážkach a výzvach, ktorým spoločnosť v súvislosti s implementáciou práva na 
slobodný prístup k informáciám čelí. (Mission and Strategy, 2021) 

Vlády na celom svete na základe vyššie uvedeného vývoja prijali výzvu otvorenia sa verejnosti 
a uznali tak plne myšlienku práva verejnosti na kontrolu spôsobu výkonu moci ako nevyhnutnej 
podmienky fungovania demokracie v 21. storočí.  

Prístup k včasným a relevantným informáciám a dátam, ktoré súvisia s výkonom verejnej 
moci, a ktoré sú bezplatné a dostupné v otvorenom, strojovo-čitateľnom formáte, ktoré je možné 
jednoducho vyhľadať a sú zrozumiteľné, povolené na ich opakované používanie a šírenie, sa tak 
stal efektívnym a legitímnym nástrojom pre podporu možnosti verejnosti zapojiť sa do správy vecí 
verejných, a tiež vykonávať verejný dohľad. 

 

Slobodný prístup k informáciám v podmienkach praxe verejnej správy Slovenskej republiky 

Filozofia otvorených informácií je v slovenskom právnom poriadku zakotvené v čl. 26 Ústavy 
Slovenskej republiky, ktorý v čl. 1 zakotvuje: „Sloboda prejavu a právo na informácie sú  
zaručené.“. Podľa článku 26 ods. 2 prvá veta Ústavy SR „Každý má právo vyjadrovať svoje názory 
slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a 
rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.“. Podrobne upravuje právo na prístup 
k informáciám  zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe 
k informáciách“).  

Koncept otvorených dát vychádza z predpokladu, že ústredné orgány štátnej správy 
zhromažďujú a spravujú veľké množstvo verejných dát z rôznych oblastí (doprava, kultúra, 
financovanie, veda a výskum, životné prostredie atď.) a tiež rôzne štatistiky. Aktívne 
sprístupňovanie verejných dát (teda také, pri ktorých to právna úprava umožňuje) v otvorenom 
formáte štátnymi orgánmi a verejnými inštitúciami, podporuje a stimuluje podnikateľské 
prostredie, aktivitu, kreativitu akademickej a vedeckej obce, neziskových organizácií 
i individuálnych občanovi, čím sa podporuje rozvoj hospodárska založeného na dátach.  

Kľúčovými aspektmi oblasti otvorené dáta a informácie sú:  

 otvorenosť (štandardy otvorenosti :dáta by  mali by bezplatné, dostupné 
v otvorenom, strojovo-čitateľnom formáte, ľahko vyhľadateľné, zrozumiteľné, 
povolené na využívanie a opakované používanie), 

 dostupnosť (dáta, ktorými disponujú inštitúcie štátnej správy a spĺňajú kritéria 
otvorenosti, by mali byť dostupné na vládnom portáli otvorených dát), 

 podpora využívania zverejnených informácií (štátne inštitúcie spolupracujú 
navzájom a s relevantnými aktérmi z prostredia akadémie, občianskej spoločnosti, 
mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora a s verejnosťou a podporujú 
efektívne využívanie zverejnených dát a informácií s cieľom zlepšiť poskytovanie 
verejných služieb) (Ministerstvo vnútra SR 2021).  

 

Otvorené informácie a dáta sú súčasťou tém, ktorým sa venuje Úrad splnomocnenca vlády 
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie od roku 2011. Od 
toho istého roku je Slovenská republika zapojená do medzinárodnej iniciatívy pre otvorené 
vládnutie – Open Government Partnesthip (OGP). V rámci tejto iniciatívy bol splnomocnenec 
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vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti poverený koordináciou tvorby a implementácie 
akčných plánov OGP v Slovenskej republike.  

Iniciatíva pre otvorené vládnutie - Open Government Partnesthip – je globálnym 
partnerstvom, ktoré spája vládnych reformátorov a lídrov občianskej spoločnosti s cieľom vytvárať 
akčné plány. Vďaka týmto akčným plánom sa vlády stávajú otvorenejšie, prístupnejšie 
a zodpovednejšie. Všetky akčné plány monitoruje Nezávislý hodnotiaci mechanizmus – 
Independent Reporting Mechanism – za účelom zabezpečenia dodržiavania záväzkov zo strany 
vlád (Správa o príprave a tvorbe akčného plánu na roky 2019-2021).  

V roku 2016 sa vláda SR prihlásila k princípom otvoreného vládnutia a k medzinárodnej 
iniciatíve OGP, a to prostredníctvom svojho programového vyhlásenia. Zaviazala sa podporovať 
uplatňovanie princípov otvoreného vládnutia, zvyšovať transparentnosť verejnej správy 
a súdnictva, podporovať participáciu širokej odbornej verejnosti na tvorbe verejných politík, 
podporovať využiteľnosť informácií, ktoré má k dispozícii verejná správa. Prihlásením sa 
k princípom OGP vyjadrila vláda SR vôľu inštitucionalizovať a zintenzívniť boj proti korupcii 
(Ministerstvo vnútra SR).   

Akčný plán obsahuje konkrétne, realistické a ambiciózne záväzky členskej krajiny Iniciatívy pre 
otvorené vládnutie na dobu dvoch rokov, ktorými rozvíja princípy otvoreného vládnutia. Slovenská 
republika mala doposiaľ vypracované štyri takéto akčné plány. Úrad splnomocnenca vlády 
Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti s partnermi z verejnej správy a občianskej 
spoločnosti v akčných plánoch (obdobie 2013-2013, obdobie  2015, obdobie 2017-2019 a obdobie 
2020-2021) a aj inými aktivitami rozvíja najmä:  

 zapájanie všetkých relevantných aktérov do procesov, ktoré súvisia 
s verejnými politikami,  

 otvorené informácie,  
 otvorené vzdelávanie,  
 otvorená veda,  
 otvorená justícia,  
 aplikačná prax (Ministerstvo vnútra SR).  

 

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2020-2021 je štvrtým akčným 
plánom pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike. Nadväzuje na predchádzajúci akčný plán 
na roky 2017-2019.  

Tento akčný plán a podnety pre jeho tvorbu, boli zbierané priebežne a tiež cielene počas 
dvoch regionálnych stretnutí s mimovládnymi neziskovými organizáciami a zainteresovanou 
verejnosťou. Do úvahy boli vzaté tiež odporúčania Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu OGP 
z jednotlivých zapojených ministerstiev a ostatných ústredných štátnych orgánov, odporúčania 
pracovných skupín, odporúčania z bilaterálnych stretnutí a zo zhodnotenia Úradu splnomocnenca 
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti 2019). 

Akčný plán na roky 2020-2021 obsahuje menej úloh ako predchádzajúci akčný plán 
a sústreďuje sa predovšetkým na tieto oblasti:  

 zvyšovanie dostupnosti a prístupnosti informácií o práci vlády SR,  
 podpora využívania a tvorby vedy v Slovenskej republike,  
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 strategický rozvoj otvorenej vedy v Slovenskej republike,  
 podpora vzdelávania predstaviteľov verejnej správy k využívaniu nástrojov 

participácie,  
 patricipatívna tvorba verejných politík vo vybraných rezortoch,  
 otváranie priestoru pre rozvoj funkčných partnerstiev v programovom 

období EŠIF na roky 2021-2027,  
 participatívnej úprave Správy o účasti verejnosti.  

 

Akčný plán na roky 2020-2021 uvádza, že jeden z nástrojov, prostredníctvom ktorého možno 
zvyšovať dôveru občanov v inštitúcie verejnej správy, je umožniť verejnosti a občanom dozvedieť 
sa o aktivitách jednotlivých inštitúcií verejnej správy. V kontexte OGP ide predovšetkým 
o ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ktorých aktivity sa odvíjajú od plnenia 
úloh, ktoré sú prijímané prostredníctvom uznesenia vlády Slovenskej republiky (Úrad 
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, 2019). 

 

Doterajší vývoj v oblasti slobodného prístupu k informáciám poukazuje na 
narastajúci význam presadzovania princípu transparentnosti na všetkých úrovniach 
verejnej správy a občianskeho života. Zásadnú úlohu v tomto procese má práve 
občianska spoločnosť, ktorá preukázala schopnosť presviedčať politických 
predstaviteľov a zástupcov organizácií verejnej správy nielen o potrebe samotného 
práva na prístup k informáciám, ale tiež o potrebe vytvárania  podpornej legislatívy a 
inštitucionálneho rámca, ktoré majú slúžiť pre implementáciu v praxi verejnej správy. 
Tento vývoj však stále nie je úspešne ukončený. Koncept slobodného prístupu 
k informáciám má pred sebou niekoľko výziev. Skúsenosti z praxe orgánov verejnej 
správy poukazujú na problém zamieňania slobodného prístupu k informáciám 
s inštrumentálnym poskytovaním administratívnych informácií občanom ako voličom 
a daňovým poplatníkom. V mnohých krajinách právo na prístup k informáciám preto 
stále nie je chápané v jeho plnom rozsahu ako právo, ktoré je prejavom suverenity 
verejnosti (ľudu) nad vládnucou politickou elitou.   

Ďalší vývoj efektívnej implementácie otvoreného prístupu k informáciám bude 
závisieť od toho, do akej miery sa podarí presadiť princíp transparentnosti ako základnú 
a samozrejmú črtu každej modernej otvorenej vlády a ako sa demokratické spoločnosti 
vyrovnajú s novými výzvami a trendmi ako je technologický pokrok, digitalizácia, 
sociálne siete, kybernetická bezpečnosť, ochrana súkromia, či problematikou 
definovania samotného pojmu informácia.  
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http://www.nrozp-mosty.sk/index.php?option=com_k2&view=item&id=385:konferencia-ministrov-spravodlivosti-rady-eur%C3%B3py-dvan%C3%A1s%C5%A5-%C4%8Dlensk%C3%BDch-%C5%A1t%C3%A1tov-rady-eur%C3%B3py-podp%C3%ADsalo-dohovor-o-pr%C3%ADstupe-k-%C3%BAradn%C3%BDm-dokumentom&Itemid=231
https://www.opengovpartnership.org/mission-and-strategy/
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/10/Slovakia_Design_Report_2019-2021_SVK.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/10/Slovakia_Design_Report_2019-2021_SVK.pdf
https://www.ludskeprava.sk/o-nas/vseobecna-deklaracia-ludskych-prav/#sthash.NTxE9314.dpbs
https://www.ludskeprava.sk/o-nas/vseobecna-deklaracia-ludskych-prav/#sthash.NTxE9314.dpbs
https://web.archive.org/web/20161021001318/https:/www.access-info.org/what-is-the-right-to-know
https://web.archive.org/web/20161021001318/https:/www.access-info.org/what-is-the-right-to-know
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10. Transparentnosť a otvorenosť vo verejnej správe 

Ondrej Mitaľ  
 
Odporúčaný spôsob citácie: 
MITAĽ, Ondrej, 2022. Transparentnosť a otvorenosť vo verejnej správe. In: MITAĽ, O., ROVENSKÁ, D.,  ŽUPOVÁ, E. a 

kol. Manuál dobrého spravovania pre budúcich expertov verejných inštitúcií. Košice: ŠafárikPress, s. 92 – 103. ISBN 

978-80-574-0083-7. 

 
Význam transparentnosti je v rámci uplatňovania koncepcie Good Governance 

nepopierateľný. Rovnaká pozícia v hierarchii hodnôt a uplatňovaných princípov, by však mala byť 
pripisovaná aj otvorenosti. Transparentnosť a otvorenosť  možno považovať za kľúčové piliere 
napomáhajúce vytvoreniu zodpovednosti a dôvery, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie 
súčasných demokratických štátov a trhového mechanizmu, ako aj pre realizáciu princípov 
demokracie a ochrany ľudských práv (Gurria, 2021; Dror, 2000). Z pohľadu kvalitatívneho aspektu 
spravovania spoločnosti teda ide o dva prepojené a nadväzujúce princípy, ktoré by v dobre 
spravovanej spoločnosti mali byť zastúpené v čo najväčšej možnej miere.  

Verejnosť by mala disponovať čo najširším možným množstvom objektívnych a aktuálnych 
informácií, ktoré možno slovami Lucey (2005) vymedziť ako vedomosť a zároveň poznatok, ktorý 
je z pohľadu jej občana využiteľný, redukuje stav neurčitosti, ale ponúka prijímateľovi aj niečo, čo 
do obdŕžania informácie nevedel alebo nemohol predpokladať. Z pohľadu konceptu Good 
Governance je dôležité, aby mala verejnosť voľný a slobodný prístup k informáciám, rôznym 
dokumentom a plánovaným opatreniam, ale rovnako dôležité je tiež, aby občanom bolo 
umožnené na základe dostupných informácií podieľať sa na spravovaní spoločnosti a príprave 
verejných politík. Transparentnosť a otvorenosť sú často diskutované v rôznych súvislostiach 
a mnohých významoch. Pozrime sa preto bližšie prečo je uplatňovanie transparentnosti 
a otvorenosti dôležité nie len pre občanov, ale aj pre samotnú verejnú správu.  

 

Transparentnosť ako základ prístupu verejnosti k informáciám 

Transparentnosť možno v najjednoduchšom význame podľa Cambridgského výkladového 
slovníka charakterizovať ako vlastnosť, ktorá umožňuje, aby sa veci stali viditeľnými, respektíve 
aby cez nich bolo ľahko vidieť. Takéto vlastnosti prisudzujeme predovšetkým rôznym materiálom, 
ktoré nás dennodenne obklopujú. Zároveň sa však schopnosť umožňujúca vidieť a nahliadnuť do 
činnosti orgánov verejnej správy a tvorby verejných politík stala dôležitým faktorom kvality 
verejnej správy. Transparentnosť verejnej správy je však v prostredí verejnej správy zložitým 
ideálom, ktorého dosiahnutie vyžaduje komplexný pohľad na samotný význam transparentnosti.  

Hneď v úvode kapitoly sme uviedli, že transparentnosť súvisí s dostupnosťou informácii pre 
verejnosť. Transparentnosť je totiž v kontexte prístupu k informáciám často vnímaná ako liek na 
korupciu, nespokojných a nedôverčivých občanov (Guy, Ely, 2018). Ďalším aspektom, ktorým 
možno transparentnosť vysvetliť a pochopiť je fakt, že je často spájaná s osobnou zodpovednosťou 
pracovníkov verejnej správy, prípadne zodpovednosťou vo verejnej správe vo všeobecnosti, teda 
napríklad aj volených predstaviteľov (Ball, 2009).  

Koncepcia Good Governance v podmienkach verejnej správy, fungovania štátu a spravovania 
spoločnosti reprezentuje okrem iného systém pravidiel a princípov, ktorý vytvára priestor a 
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umožňuje nezainteresovaným stranám posúdiť vnútorné znalosti, procesy, výkonnosť 
a rozhodnutia konkrétnej organizácie (Matheus, Janssen, 2020; Glassey, 2017; Grimmelikhuijsen, 
Welch, 2012). Transparentnosť je taktiež považovaná za kľúčový atribút dobrého spravovania 
spoločnosti, pretože by mala byť odzrkadľovaná v každodennej činnosti orgánov verejnej správy, 
reflektovaná strategickými dokumentami a koncepciami, ale zároveň aj systematicky 
vyhodnocovaná (Piotrowski, 2010). S fungovaním verejnej správy je teda transparentnosť 
prepojená v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.  

Komplexnosť a zložitosť vymedzenia transparentnosti v teoretickej a praktickej rovine viedla 
odborníkov k tomu, aby boli vyšpecifikované viaceré druhy, respektíve typy transparentnosti. 
Transparentnosť preto možno považovať za multidimenzionálny fenomén, ktorý môže nadobúdať 
mnoho podôb (Lowatcharin, Menifield, 2015). Autori Johannessen a Berntzen (2018) rozpracovali 
6 druhov transparentnosti, ktoré je možné v rámci činnosti orgánov verejnej správy identifikovať: 

Dokumentačná transparentnosť 
prístup k vládnym dokumentom a dokumentom verejnej správy, ktoré sú 
relevantné z hľadiska rozhodovacieho procesu, pričom dôležitým aspektom 
je aj efektívny spôsob prístupu k takýmto dokumentom, 

Rokovacia transparentnosť 
zameraná je na prístup k rokovaniam a stretnutiam, na ktorých sa prijímajú 
zásadné rozhodnutia, 

Procesná transparentnosť 
popisuje prístup k informáciám, ktoré vymedzujú spôsob a proces 
rozhodovania, ale aj možnosti a spôsoby zapojenia verejnosti, 

Porovnávacia transparentnosť 
kľúčový je prístup k dátam a informáciám, vďaka ktorým je možné vykonať 
benchmarking jednotiek verejnej správy podobného druhu (napr. mestá 
a obce, ministerstvá), 

Transparentnosť rozhodovateľov 
zameraná na informácie týkajúce sa ekonomických a iných záujmov tých, 
ktorí prijímajú rozhodnutia. 

Transparentnosť zverejňovania 
obsahom je právo klásť otázky a získavať informácie, ktoré nie sú obsiahnuté 
v dokumentoch, prípadne nie sú obsahom verejných rokovaní. 

 

Transparentnosť na základe uvedeného preto možno považovať na nevyhnutnú súčasť 
činnosti orgánov verejnej správy v súčasných vyspelých demokratických a právnych štátoch sveta. 
V kontexte súčasnej demokracie je však transparentnosť nevyhnutné vnímať aj optikou 
participatívnej a reprezentatívnej demokracie. Kým v rámci reprezentatívnej demokracie 
založenej na princípe volených predstaviteľov reprezentujúcich skupiny ľudí, môžu jednotlivci 
monitorovať a diskutovať výsledky verejných politík, v prípade participatívnej demokracie je celý 
proces verejnej politiky založený na spoluvytváraní hodnôt a určovaní smeru, ale aj fungovania 
celého politického systému samotnými občanmi (Hogan et al., 2017). Dobré spravovanie 
nevyhnutne zahŕňa participáciu verejnosti, pričom k zapojeniu verejnosti môže dôjsť napríklad 
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prostredníctvom legálne vymedzených inštitúcií alebo organizácií tretieho sektora (Herasymiuk 
a kol., 2020). 

Transparentnosť je často stotožňovaná aj s protikorupčnými aktivitami vlád jednotlivých 
štátov. Vo všeobecnosti platí, že čím transparentnejšie sa štát pri spravovaní verejných záležitostí 
snaží pôsobiť, tým menší priestor pre korupčné a iné obdobne nežiadúce správanie je takto 
fungujúcim systémom poskytnutý. Hodnotenie transparentnosti s dôrazom na korupčné 
správanie v celosvetovom meradle už viac ako dve desaťročia vykonáva Transparency 
International1, ktorá zostavuje uznávaný Index vnímania korupcie (Corruption Perception Index) 2. 
Možno len súhlasiť s autormi Alzamil a Vasarhelyi (2019) a ich myšlienkou, že transparentnosť 
môže pomôcť minimalizovať zneužívanie verejných zdrojov, pretože monitorovanie práce 
zamestnancov orgánov verejnej správy je menej zhovievavé k tolerovaniu chýb a omylov. Autori 
však súčasne dodávajú, že je nevyhnutné stanoviť optimálnu mieru transparentnosti, pretože to 
môže ovplyvniť rozhodovanie zamestnancov a volených predstaviteľov. Sumarizujúc možno 
slovami Meijer (2015) povedať, že súčasnú demokraciu možno označiť ako participatívnu 
demokraciu, ktorá je spojená so širokou dostupnosťou vládnych dokumentov, dát a informácií, čo 
následne umožňuje nie len monitorovanie vlády verejnosťou, ale taktiež vytvára priestor pre 
participáciu a spoluprácu pri tvorbe verejných politík a hodnôt dôležitých pre spoločnosť.  

Princípy verejnej služby pre verejnú službu EÚ (2012) formulujú transparentnosť v miernom 
prekryve s princípom zodpovednosti, pretože zdôrazňujú požiadavku riadneho vedenia záznamov, 
ktoré slúžia okrem iného aj na preukázanie správnosti konania a rozhodovania zamestnanca v 
kontexte prípadnej verejnej kontroly. 

Obdobne je na tom formulácia obsiahnutá v Odporúčaní Rady OECD (1998), podľa ktorej by 
rozhodovací proces mal byť transparentný a súčasne by mal byť otvorený kontrole. S odvolaním 
sa na princíp otvorenosti v zmysle, ktorý je obsiahnutý v Siedmych princípoch verejného života 
(2013), by verejná správa mala byť v kontexte svojej činnosti a rozhodovaní charakteristická 
otvorenosťou a transparentnosťou. Transparentnosti sa podrobne venuje Príručka úradníkov 
Európskeho parlamentu (2008), v ktorej je tento princíp rozpracovaný predovšetkým vo vzťahu k 
správnemu konaniu. Princíp transparentnosti možno konkretizovať aj spôsobom, akým to urobili 
tvorcovia Kódexu dobrého úradného postupu (2001), ktorý inštruuje zamestnanca ochraňovať 
osobné informácie a pracovné tajomstvo, upravuje mlčanlivosť v prípade trestného konania 
stanovuje povinnosť rešpektovať dôverný charakter informácií. Princíp transparentnosti 
nadobúda vo svojich praktických aplikáciách viacero konotácií, pričom implicitne možno nájsť 
ustanovenia popisujúce cnosti súvisiace s využívaním a ochranou informácií. Podľa slov K. 
Staroňovej (2014) by vo všeobecnosti mala platiť povinnosť nezneužívania citlivých informácií, v 
dôsledku ktorého by mohlo dôjsť čo i len k ohrozeniu verejného záujmu.  

V súčasnosti vo vzťahu k transparentnosti prevláda názor, ktorý zastáva aj S. J. Piotrowski. 
Transparentnosť je považovaná za kľúčový atribút dobrého spravovania a mala by byť 
odzrkadľovaná v každodennej činnosti organizácie, strategických dokumentoch a systematicky 
vyhodnocovaná (Piotrowski 2010). Bez poukázania na význam transparentnosti v súvislosti so 

                                                           
1 Transparency International je medzinárodnou neziskovou organizáciou globálneho charakteru, ktorá má svoje 
pobočky vo viac ako 100 krajinách sveta a jej zámerom je minimalizovať nespravodlivosť odstraňovaním korupcie, 
podporovaním transparentnosti, zodpovednosti a integrity verejnej správy.  
2 Index vnímania korupcie (Corruption Perception Index) je zostavovaný Transparency International na ročnej báze už 
viac ako 20 rokov. Ponúka pohľad na mieru vnímanej korupcie v jednotlivých krajinách sveta, a to na základe 
komplexného viackriteriálneho hodnotenia.  
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správou veci verejných môže verejnosť len veľmi ťažko identifikovať, či sa zamestnanci verejnej 
správy a verejní činitelia správajú v súlade so stanovenými etickými požiadavkami. 
Transparentnosť je totiž slovami D.P. Ljungholma (2015) priamo prepojená na kvalitu a zákonnosť, 
ktorá je relevantne verejnosťou žiadaná. Práve využitím transparentnosti je možné dosiahnuť 
vyššiu úroveň participácie verejnosti, z čoho vyplýva potenciál lepšieho uspokojovania verejných 
záujmov. 

Aký je však v skutočnosti praktický dôvod a význam toho, aby verejnosť mala možnosť vidieť 
akým spôsobom fungujú orgány verejnej? Vychádzajúc z odbornej literatúry možno identifikovať 
viaceré predpoklady, ktoré nevyhnutne ovplyvňujú samotnú transparentnosť. Zároveň však 
možno hovoriť aj o dopadoch samotnej transparentnosti na fungovanie spoločnosti a jej 
spravovanie. Autori Matheus a Janssen (2020) na základe existujúcich výskumov zhrnuli dopady 
transparentnosti, ktoré môžu mať v kontexte zverejňovania údajov prostredníctvom webových 
stránok a rôznych typov portálov na spravovanie spoločnosti pozitívny alebo negatívny dopad, 
prípadne aj pozitívny a negatívny súčasne (Tabuľka č. 1). Za predpoklady transparentnosti možno 
v súčasnosti z pohľadu využívania informačno-komunikačných technológií v súčasných 
demokratických a právnych štátoch, považovať napríklad slobodný prístup k informáciám, open 
access riešenia, včasnosť informácií, presnosť informácií, využiteľnosť informácií alebo legislatívne 
a technické možnosti, pričom tieto majú následne vplyv na dopady a efekt transparentnosti na 
spravovanie spoločnosti. 

 

Tabuľka 1: Dopady transparentnosti 

Dopad Popis  Vplyv 

Zodpovednosť Transparentnosť by mala prispieť k vyššej zodpovednosti vlády za svoje 
aktivity. Často sa totiž zodpovednosť a transparentnosť uvádzajú ako 
vzájomne prepojené a vyžadujúce sa princípy. 

Pozitívny 
 

Dôvera a 
dôveryhodnosť 

Transparentnosť môže viesť k vyššej dôvere, spoľahlivosti, 
dôveryhodnosti a legitimite. Paradoxne je však niekedy výsledkom aj 
zníženie dôvery verejnosti, a to práve z dôvodu poznania toho ako 
správa spoločnosti (ne)funguje.   

Pozitívny 
a negatívny 
 

Občianska 
angažovanosť a 
participácia 

Transparentnosť vedie k vytváraniu komunikačných platforiem pre 
zdieľanie informácií, ktoré môžu občania využiť pre lepšiu participáciu 
a angažovanosť.  

Pozitívny 
 

Efektívnosť Transparentnosť môže zlepšiť efektívnosť a znížiť nákladovosť, a to 
najmä v oblasti verejných obstarávaní a alokovaní verejných 
prostriedkov. Vyššia transparentnosť však zároveň vyžaduje aj určité 
investície.  

Pozitívny 
 

Spravovanie a voličská 
účasť 

Zlepšenie spravovania a vyššia voličská účasť sú jedným z dopadov 
transparentnosti. Táto problematika je však v súčasnosti často 
diskutovaná v súvislosti s dezinformáciami.  

Pozitívny 
 

Boj s korupciou a 
podvodom 

Zníženie korupcie, nezneužívanie politickej moci a verejných zdrojov 
by malo byť logickým výsledkom transparentnosti.  

Pozitívny 
 

Odstraňovanie 
informačnej asymetrie 

Odstránenie informačnej asymetrie je bytostne spojené s 
transparentnosťou. Na druhej strane nie všetky zverejňované dáta 
musia byť presné alebo môžu byť zmanipulované.  

Pozitívny 
a negatívny 
 

Ochrana súkromia Transparentnosť súvisí aj s ochranou súkromia a údajov, pretože je 
nevyhnutné nájsť zlatú strednú cestu medzi tým čo má a nemá byť 
verejnosti dostupné.  

Negatívny  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Matheus, Janssen (2020) 
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Otvorenosťou k vytváraniu možností ovplyvnenia verejnej správy a verejnej politiky 

Súbežne s transparentnosťou je odborníkmi na verejnú správu stále čoraz väčší dôraz kladený 
na otvorenosť verejnej správy. Prepojenosť transparentnosti a otvorenosti je viac než žiadúca, 
pričom niekedy v rámci jednotlivých definícií často dochádza k prelínaniu ich významov. 
Otvorenosť preto nemožno vnímať ako osamotený princíp, pretože je rovnako spájaná 
s informáciami a dátami, ktoré sú poskytované verejnosti. Otvorenosť je dôležitá v kontexte 
informácií, ktoré verejná správa poskytuje a zdieľa s verejnosťou. Verejná správa by totiž práve 
aktívnou prezentáciou širokého spektra informácií mala zdieľať informácie o svojej činnosti 
(Erkkilä, 2012). Význam otvorenosti je však v porovnaní s transparentnosťou širší. V akom zmysle 
je teda nevyhnutné rozlišovať tak významovo prepojené princípy akými sú transparentnosť 
a otvorenosť? 

Ako poznamenáva Bugaric (2004) tak princíp otvorenosti má vo verejnej správe dva základné 
komponenty, ktorými sú právo prístupu verejnosti k dokumentom verejnej správy, ale súčasnej 
aj vytvorenie a akceptovanie rôznych foriem participácie verejnosti na rozhodovacom procese 
verejnej správy. Otvorenosť teda nie je založená len na jednoduchom zverejňovaní informácií, ale 
skôr na aktívnej snahe orgánov verejnej správy poskytovať údaje takým spôsobom, aby bola 
podporená angažovanosť a participácia verejnosti v rámci tvorby verejných politík (Jacko, 2017). 
V spojitosti s transparentnosťou je otvorenosť kľúčová predovšetkým v dvoch kontextoch, ktorými 
sú rámec zahŕňajúci ovplyvnený participujúci okruh verejnosti v čo najskoršom čase a za účelom 
ochrany ich práv, ale aj v zmysle dosiahnutia osobnej zodpovednosti a etického správania zo strany 
jednotlivcov pôsobiacich vo verejnej správe (Kovač, 2016). V načrtnutom kontexte teda môžeme 
uvažovať o ďalšom pridruženom princípe zodpovednosti, čo len potvrdzuje komplexnosť 
transparentnosti a otvorenosti v súčasnej verejnej správe v dnešných demokratických a právnych 
štátoch.  

Rovnako ako v prípade transparentnosti, tak aj otvorenosť je potrebné interpretovať 
v kontexte reálnych a praktických pozitívnych dopadov na fungovanie verejnej správy 
a spravovania spoločnosti. Ako teda otvorenosť dokáže prispieť k dobrému spravovaniu 
spoločnosti? Vo všeobecnosti sa aj otvorenosti pripisuje potenciál zvýšiť dôveru ľudí v štát 
a verejnú správu. Práve otvorenosť spolu s pocitom občanov mať k dispozícii priestor vyjadriť sa 
silne ovplyvňuje dôveru verejnosti, pričom súčasne je pozitívne ovplyvnená aj dôvera verejnej 
správy vo verejnosť, pretože jej verejná správa poskytuje potrebné dáta a informácie na 
ovplyvnenie verejnej politiky (Schmidthuber et al., 2020). Otvorenosťou verejnej správy je zároveň 
umožnené nie len podieľať sa na príprave verejných politík verejnosti ako celku, ale rovnako by 
mala byť podporovaná angažovanosť špecifických skupín, ktoré sledujú svoje špecifické záujmy, 
ako napríklad organizácie neziskového sektora alebo skupiny a jednotlivci z prostredia občianskej 
spoločnosti (Schmidt, Wood, 2019). 

Otvorenosť je spolu s transparentnosťou pre súčasné demokratické štáty veľmi dôležitá. Ide 
o princípy, ktoré sa spolu so spoločnosťou vyvíjajú. Ich praktická aplikácia sa mení v čase 
a priestore, pretože aj tento rozmer spravovania spoločnosti je do značnej miery ovplyvnený 
vývojom spoločnosti.  

 

Transparentnosť a otvorenosť v kontexte využívania informačno-komunikačných technológií 

Súčasná spoločnosť je ovplyvnená využívaním informačných technológií a tento fakt sa 
prejavuje aj v možnostiach a spôsobe informovania verejnosti. Bez širokej dostupnosti 



Transparentnosť a otvorenosť              Manuál dobrého spravovania 

pre budúcich expertov verejných inštitúcií 

97
 

  

informačných technológií by tieto nové spôsoby neexistovali, pričom ich podoba je do značnej 
miery determinovaná požiadavkami verejnosti, ktoré súvisia s nárastom využívania moderných 
technológií v každodennom živote. Paralelne je však ich rozmach a atraktívnosť spôsobený aj 
zvyšovaním záujmu participovať na spravovaní veci verejných, a to práve takýmto inovatívnym a 
relatívne komfortným spôsobom. 

Prakticky celá spoločnosť je ovplyvnená neutíchajúcim rozmachom informačno-
komunikačných technológií, čo zároveň vytvára tlak na vytváranie nových riešení doposiaľ 
zautívaných mechanizmov (Kawka, Śliwa, 2021). Spravovanie v tomto zmysle nemôže byť a ani nie 
je výnimkou. V načrtnutom zmysle tiež možno súhlasiť s Mergel (2012), že informačné technológie 
zvyšujú transparentnosť, otvorenosť a umožňujú implementáciu nových foriem participácie a 
angažovanosti verejnosti. Medzi odborníkmi sú diskutované pozitívne, negatívne a rozporuplné 
dopady využívania informačných technológií, avšak všetky majú spoločné fakt, že úloha 
informačno-komunikačných technológií je nenahraditeľná (Cigu et. al, 2020; Ručinská, Fečko, 
2020). Internet totiž robí informácie dostupnejšími pre široké spektrum ľudí tak ako tomu nebolo 
ešte nikdy v ľudských dejinách, a to bez ohľadu na faktor vzdialenosti a času (Faini, Palmirani, 
2018). Vzhľadom na kombináciu benefitov e-governmentu, sociálnych médií, webových a 
mobilných technológií je možné v spojitosti so záujmom občanov po kvalitnejšej správe 
spoločnosti identifikovať príležitosť, ktorú možno charakterizovať zlepšeniami v kontexte 
otvorenosti, transparentnosti, efektívnosti a hospodárnosti verejnej správy (Bertot a kol., 2010). 
Využívanie informačných technológií možno charakterizovať vzájomnými výhodami pre verejnosť 
aj verejnú správu.  

Vychádzajúc z uvedeného sa v súvislosti s poskytovaním informácií využívajú nové spôsoby 
informovania verejnosti. Informačno-komunikačné technológie umožnili zdieľať veľké množstvo 
dát a informácií (rozpočty, zápisnice so schôdzí, návrhy prijímaných dokumentov), pričom občania 
sa môžu rozhodnúť kedy a kde tieto informácie spracujú (priamo na rokovaní mestského 
zastupiteľstva, naživo prostredníctvom live streamu alebo neskôr z dostupného zverejneného 
videozáznamu), ale aj ako prebehne samotný proces výmeny informácií (dotazník, diskusné fórum, 
sociálne médiá) (David et al., 2018). Súčasné interakcie medzi verejnosťou a verejnou správou sa 
postupne obohacujú a menia z tradičnej konverzácie na úradoch na komunikáciu na sociálnych 
médiách, z tradičnej face-to-face komunikácie na bezprostrednú online komunikáciu (Kowalik, 
2021). Aktuálne dochádza k obmenám v tradičných aspektoch spravovania spoločnosti, ktoré však 
nie sú zmenami samotných princípov dobrého spravovania, ale skôr využívaním nových možností, 
ktoré využívanie informačno-komunikačných technológií prináša.  

Zverejňovanie informácií za pomoci informačných technológií predstavuje v súčasnosti 
neoddeliteľnú súčasť výkonu správy veci verejných. V zásade možno argumentovať, že akýkoľvek 
nástroj, prostredníctvom ktorého je možné poskytnúť verejnosti relevantné informácie v 
požadovanej kvalite dokáže prispieť k efektívnejšej participácii občanov a docieliť tak ich 
angažovanosť v rámci správy verejných záležitostí. Sumárne možno slovami J. V. Denhardt a R. B. 
Denhardt (2015) dodať, že angažovanie verejnosti v súčasností nestojí na tradičných 
participačných mechanizmoch, ale je založené na autentickom dialógu, v rámci ktorého je 
evidentné, že sa dostavujú pozitívne efekty na rozhodovací proces, občianstvo a vládnutie. 

Sofistikácia využívania informačných technológií má za následok skutočnosť, že úradná tabuľa 
existuje ako oficiálny informačný kanál aj vo svojej elektronickej forme. Elektronická úradná tabuľa 
je podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov elektronické úložisko, na ktoré sú zasielané a na ktorom 
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sú zverejňované elektronické dokumenty, ak tak ustanovuje zákon, pričom zverejnenie na 
elektronickej úradnej tabuli nenahrádza povinnosť zverejnenia či vyvesenia podľa osobitných 
predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Jednotky územnej samosprávy pristúpili k 
povinnosti zverejňovať informácie prostredníctvom elektronickej úradnej tabule rôznym 
spôsobom. Niektoré samosprávy využívajú len spôsob vytvorenia samostatnej sekcie na vlastnej 
internetovej stránke pod rovnomenným názvom. Súčasne je v tomto zmysle potrebné vnímať 
skutočnosť, že kým niektoré samosprávy si dokážu internetovú stránku, záležitosti s tým súvisiace 
a teda aj elektronickú úradnú tabuľu spravovať samostatne, podstatná časť jednotiek územnej 
samosprávy zabezpečuje túto svoju povinnosť cez externého dodávateľa. 

V kontexte legitimity nastoľovania podnetov a rôznych podaní existuje platforma, ktorá sa 
často nazýva ako diskusné fórum. Rozvoj využívania informačných technológií prispel k vytvoreniu 
diskusného fóra v podobe elektronickej služby, ktorá je často oprávnene podmienená registráciou 
či verifikáciou osoby. V súvislosti s takto uchopenou elektronickou službou je však potrebné 
poznamenať, že síce získava na verifikovateľnosti a objektívnosti, ale zároveň zmenšuje mieru 
bezprostrednosti komunikácie verejnosti s orgánmi verejnej správy. 

Jednou z najnovších možností, prostredníctvom ktorej dochádza k výmene informácií medzi 
jednotkami územnej samosprávy a verejnosťou je odkaz pre starostu. Podstatou tohto 
komunikačného kanálu je získavanie informácií od obyvateľov a ich požiadaviek na samotné mestá 
a obce. Tento nástroj teda možno chápať ako obojsmernú platformu na komunikáciu, ktorá 
vyžaduje aktivitu oboch komunikujúcich partnerov, teda organizácie verejnej správy a občana. 
Verejnosť tento prostriedok na výmenu informácií využíva predovšetkým v kontexte poukázania 
na určité nedostatky na danom území. Spravidla teda obojsmernú komunikáciu reflektuje 
interaktívny spôsob riešenia požiadaviek verejnosti, kedy oznamovateľ môže sledovať stav 
riešenia podaného podnetu.  

Moderným a inovatívnym spôsobom informovania sú mobilné aplikácie, ktoré sú v 
podmienkach územnej samosprávy implementované len v posledných niekoľkých rokoch. 
Obdobne ako v prípade elektronických úradných tabúľ, tak aj v tomto prípade sú zastrešované buď 
vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom externého dodávateľa. V niektorých prípadoch síce ide len 
o určitú modifikáciu platformy odkazu pre starostu, s využitím ktorého je možné nahlasovať 
podnety. Na druhej strane však niektoré samosprávy disponujú kvalitne spracovanými aplikáciami, 
ktoré umožňujú komplexný a praktický informačný servis. Častým javom je softvérové riešenie, v 
rámci ktorého sú do jednej aplikácie zapojené viaceré mestá a obce, pričom adresnosť samotných 
informácií je stanovená voľbou občana ako aktívneho užívateľa.  

Pri spravovaní spoločnosti sú v  kontexte ideálov transparentnosti a otvorenosti 
implementované nové sofistikované mechanizmy, ako napríklad otvorené dáta, open government 
alebo komunikácia cez oficiálne profily na sociálnych sieťach. Zámerom využívania otvorených dát 
nie je len využiť inovácie, ale prostredníctvom voľne zverejnených informácií zvýšiť zodpovednosť 
verejnej správy, podporiť podieľanie sa verejnosti na tvorbe verejných politík, ale aj dosiahnuť 
ekonomické, sociálne a politické benefity (Reggi, Daves, 2016). Rovnako aj sociálne médiá sú 
v teoretickej aj praktickej rovine spájané s transparentnosťou, otvorenosťou, ale aj participáciou 
a angažovanosťou verejnosti. Sociálne média totiž vďaka svojmu benefitu bezprostredne 
informovať masy ľudí pomáhajú zlepšiť komunikáciu medzi verejnou správou a verejnosťou (Eom 
et al., 2018; Lee, Reed, 2015).  
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Sociálne siete možno považovať za jednu z najzásadnejších výziev v súvislosti s komunikáciou 
územnej samosprávy s verejnosťou. Mestá a obce využívajú sociálne siete v rôznej miere. 
Využívanie sociálnych sietí jednotkami územnej samospráv v zásade kopíruje ich obľúbenosť 
naprieč spoločnosťou. Z tohto dôvodu sú najviac využívanými sociálne siete Facebook a Instagram, 
ale oficiálne profily miest a obcí možno nájsť napríklad aj na sociálnych sieťach Twitter či YouTube. 
Obsah a rozsah informovania je determinovaný interakciou a reakciami samotných občanov, ale 
súčasne by mal byť systematicky prehodnocovaný samotnými samosprávami. V súvislosti so 
sociálnymi sieťami je však potrebné poukázať na jeden dôležitý paradox. Napriek tomu, že sú 
oficiálne kontá mestami a obcami využívané v čoraz väčšej miere, tak existencia týchto kanálov je 
v podstate nezávislá na vôli samotných miest a obcí. Napriek tomu sociálne siete fungujúce na 
technológií web 2.0 disponujú potenciálom znižovania nákladov, dosahovania vyššej efektívnosti 
nie len pri realizovaní ale aj formulovaní verejných politík. Zároveň však možno súhlasiť s názorom 
A. R. Sharka (2015) o tom, že sociálne siete majú zvýšené nároky na zabezpečenie objektívnosti, 
aktuálnosti informácií a samozrejme bezpečnosti. Súhrnne teda možno konštatovať, že aj keď 
existencia sociálnych sietí je fenoménom, ktorý ďaleko presahuje rozmer verejnej správy, nemôže 
byť ich potenciál obohatiť spravovanie verejných záležitostí opomenutý. 

Vzájomná prepojenosť fenoménov e-participácie verejnosti, transparentnosti a otvorenosti 
verejnej správy nadobúda v kontexte intenzifikácie využívania informačných technológií nové 
kvalitatívne rozmery, ktoré doposiaľ neboli dostačujúcim spôsobom preskúmané. Napriek tomu 
sa však sumarizujúc vyššie uvedené myšlienky domnievame, že dôslednejšie skúmanie prieniku 
zvolených neoddeliteľných súčastí dnešných demokratických štátov má potenciál prispieť k 
formulácii inovatívnych odporúčaní, vďaka ktorým možno obohatiť spravovanie verejných 
záležitostí.   

Súhrnne možno len súhlasiť s názorom Paulin (2019) o tom, že elektronizácia spravovania je v 
tomto zmysle veľkou víziou pre budúcnosť, v ktorej verejnosť môže usmerniť a kontrolovať 
spravovanie veci verejných cez kyberpriestor, a teda môže ovplyvniť poskytovanie služieb, volené 
autority, ich politiku alebo mnoho iných záležitostí. Občania sú stále viac bezprostredne závislí na 
kyberpriestore s vlastnou virtuálnou realitou, pretože ho využívajú ako zdroj na zhromažďovanie, 
získavanie a využívanie informácií (Župová, 2019). Rovnako je však nevyhnutné vnímať okrem 
benefitov aj určité riziká, ktoré so sebou využívanie informačných-technológií prakticky neustále 
prináša. Možno teda len súhlasiť s hodnotným názorom Miňovej (2020), že hlavným rizikom nie je 
len samotná strata a následné zneužitie vládnych dát, ale často sa zabúda na nepriame negatívne 
dopady, ktoré spočívajú v zmenách správania sa a rozhodovania jednotlivca na základe 
dezinformácie. Verejná správa však musí aj v tomto zmysle v záujme dynamického rozvoja 
spoločnosti minimalizovať prípadné negatívne dopady využívania informačno-komunikačných 
technológií v kontexte aplikovania princípov otvorenosti a transparentnosti, pretože využívanie 
nových a inovatívnych spôsobov komunikácie je vyžadované samotnými občanmi.  

 

Transparentnosť a otvorenosť verejnej správy možno súhrnne vnímať ako ideály, 
ktorých adekvátne uplatnenie v činnosti verejnej správy nie je možné dosiahnuť 
samostatne. Nadväznosť princípov dobrého spravovania je badateľná predovšetkým 
v tom zmysle, že len vďaka adekvátnemu množstvu a kvalite informácií budú občania 
dostatočne informovaní o činnosti a fungovaní verejnej správy a štátu, a teda môžeme 
hovoriť o transparentnej verejnej správe. Zverejňovanie aktuálnych, relevantných 
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a objektívnych informácii je však úzko prepojené na princíp zodpovednosti, ktorý je vo 
svojom právnom aj etickom rozmere rozpracovaný v predchádzajúcej časti.  

Otvorené spravovanie spoločnosti je identifikovateľné iba v tom prípade, že 
existujú spôsoby a možnosti ako dokáže verejnosť využiť získané informácie, zapojiť sa, 
podieľať sa a ovplyvniť fungovanie a činnosť verejnej správy a štátu, ako aj prípravy 
verejných politík. V tomto kontexte možno transparentnosť a otvorenosť neoddeliteľne 
prepojiť s participáciou a angažovanosťou verejnosti, bez rozdielu veku, pohlavia, 
národnosti, náboženstva alebo akejkoľvek inej ľudskej charakteristiky. Transparentnosť 
je totiž slovami Ljungholma (2015) priamo prepojená na kvalitu a zákonnosť, ktorá je 
relevantne verejnosťou žiadaná. Práve využitím transparentnosti a otvorenosti je 
možné dosiahnuť vyššiu úroveň participácie verejnosti, z čoho vyplýva potenciál 
lepšieho uspokojovania verejných záujmov. 

Samotná verejnosť je však v určitej informačnej nevýhode, pretože nie vždy 
disponuje informáciami v adekvátnej kvalite, kvantite alebo v adekvátnom časovom 
predstihu. Predovšetkým transparentnosť pomáha túto diskrepanciu odstrániť 
a umožňuje verejnosti vidieť ako je spoločnosť spravovaná (Matheus, Janssen, 2020). 
Súčasne možno slovami Iosifidisa a Wheelera (2016) argumentovať, že adekvátne 
informovaní občania sú schopní efektívnej participácie v politických a verejných 
záležitostiach. Uzatvorme naše uvažovanie o transparentnosti a otvorenosti, 
a preto vychádzajme z predpokladu, že len informovaná verejnosť dokáže efektívne 
participovať a angažovať sa pri spravovaní verejných záležitostí, ktoré sa jej bytostne 
dotýkajú. Uplatňovanie princípov transparentnosti a otvorenosti je preto z hľadiska 
spravovania spoločnosti v súlade s koncepciou Good Governance dôležité a viac než 
žiadúce.  
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11. Profesionálne kompetentnosti 

Denisa Rovenská - Eliška Župová 
 
Odporúčaný spôsob citácie: 
ROVENSKÁ, Denisa a Eliška ŽUPOVÁ, 2022. Profesionálne kompetentnosti. In: MITAĽ, O., ROVENSKÁ, D.,  ŽUPOVÁ, E. 

a kol. Manuál dobrého spravovania pre budúcich expertov verejných inštitúcií. Košice: ŠafárikPress, s. 104 – 119. ISBN 

978-80-574-0083-7. 

 
Medzi princípy dobrej správy vecí verejných zaraďujeme aj profesionálne kompetentnosti 

tých, ktorí sa na riadení vecí verejných zúčastňujú. Transformovať vedomosti a poznatky v kapacitu 
a schopnosť pre dosiahnutie cieľov osobných, organizačných aj verejných je ukazovateľom 
úspešnosti jednotlivca. Kvalita profesionálnych kompetentností sa teda spolupodieľa na miere 
úspechu v pracovnom prostredí, a samozrejme, ovplyvňuje aj súkromný život. Skôr, ako sa 
budeme venovať vybraným profesionálnym kompetentnostiam, je nevyhnutné zadefinovať 
samotný pojem „kompetentnosť“. 

Prelomom v identifikácii a následnom využití kompetentností je považovaný článok 
amerického psychológa McClellanda publikovaný v roku 1973, v tom čase označovaný za 
kontroverzný. Článok s názvom „Testing for competence rather than for intelligence“ zavrhoval 
posudzovanie inteligencie ako najlepšieho ukazovateľa úspešnosti v práci zamestnancov, vyzýval 
k ich výberu na základe kompetentností. Neskôr pojem kompetentnosť spopularizoval Boyatzis v 
roku 1982 v publikácii „The competent manager“. Uvedený autor prvý krát ucelene charakterizoval 
a vysvetlil pojem kompetentnosť ako „schopnosť človeka správať sa spôsobom zodpovedajúcim 
požiadavkám práce v parametroch daných prostredím organizácie a tak prinášať žiaduce výsledky“ 
(Boyatzis, 1982, s. 13). Odvtedy ďalší autori vymedzili množstvo definícií pojmu kompetentnosť 
(pozri bližšie Greeno, Riley, 1984; Mühleisen, Oberhuber, 2008; Cohen-Scali, 2012).  

Byť kompetentným označuje byť povolaným, oprávneným, spôsobilým (Akademický slovník 
cudzích slov, 2005). Kompetentnosť je „spôsobilosť človeka vykonávať svoje kompetencie kvalitne, 
a teda kompetentne, na konkrétnej merateľnej úrovni. Ide o vnútornú kvalitu človeka, ktorá mu 
umožňuje podať požadovaný výkon.“ (Porvazník, Ljudvigová, Skorková, 2016, s. 29). Le Deist a 
Winterton (2005) definujú kompetentnosť ako kognitívne (napr. vedomosti a schopnosti), 
afektívne (napr. postoje a hodnoty) a behaviorálne (napr. zručnosti) vlastnosti a dispozície človeka, 
ktoré sa ho týkajú a umožňujú mu správať sa efektívne v špecifických situáciách. Kompetentnosť 
teda môžeme chápať ako súhrn viacerých nevyhnutných atribútov. Napríklad Turek (2014) uvádza, 
že kompetentnosť sa skladá zo štyroch atribútov, konkrétne zo: (1) schopností (z angl. ability; 
dispozície pre vykonávanie určitej činnosti), (2) vedomostí (z angl. knowledge; osvojená, 
pochopená a zapamätaná informácia), (3) zručností (z angl. skill; „čo“ človek dokáže, dispozícia 
transformovať vedomosti do činností) a (4) postojov (z angl. attitude; relatívne stála tendencia 
reagovať istým spôsobom na určité podnety).  

Ako bolo spomenuté, kompetentnosť je spôsobilosť vykonávať isté aktivity kompetentne. 
V tejto rovine sa tak dostávame k lexikálnemu uzlu, pretože v praxi pracovného prostredia sa často 
zamieňajú dve na prvý pohľad totožné slová - kompetentnosť a kompetencia. Je však potrebné 
upozorniť, že ide o pojmy s odlišným významom. Porvazník (2011) charakterizuje kompetentnosť 
(z angl. competency) ako spôsobilosť, naopak kompetenciu (z angl. competence) chápe ako 
povinnosť, právomoc a zodpovednosť. Kompetencia opisuje to, čo ľudia potrebujú, aby mohli 
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podávať optimálny výkon, aby mohli kvalitne vykonávať svoju prácu. Kompetentnosť je definovaná 
v pojmoch odkazujúcich na tie dimenzie, ktoré stoja za kompetentným výkonom, pretože definujú, 
ako sa ľudia správajú v priebehu výkonu svojej práce (Armstrong, In: Moore, Mei-I Cheng, Dainty, 
2002). Kompetentnosť je teda naša kvalifikovanosť, spôsobilosť a kompetencia sa viaže na naše 
právomoci v rámci istého pracovného zaradenia, je to naše oprávnenie vykonávať istú prácu. 

Napríklad verejný ochranca práv - ombudsman: 
 má kompetenciu chrániť základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb 

v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci (inými slovami 
má oprávnenie vykonávať túto činnosť na základe zákona, získava právomoci 
vyplývajúce z tejto pracovnej funkcie; ide o náplň práce v istom slova zmysle); 

 má kompetentnosť zastávať túto funkciu, pretože je dostatočne osobnostne zrelý, 
má rozvinutú emocionálnu inteligenciu, háji morálne princípy a hodnoty 
demokratického a právneho štátu, je zodpovedný, orientuje sa v zákonoch a pod. 
(inými slovami má spôsobilosť vykonávať danú funkciu, nakoľko má adekvátne 
schopnosti, vedomosti, zručnosti a postoje). 

 

! Avšak, nezabúdajme na to, že ak má niekto kompetencie (t.j. oprávnenie vykonávať istú 
prácu) automaticky to nezaručuje, že má aj kompetentnosti (t.j. že má spôsobilosti, aby danú 

prácu vykonával) ! 
 

Profesionálna kompetentnosť je sociálny konštrukt signifikantného a užitočného vzdelávania 
pre potreby výkonu v reálnych podmienkach pracovného prostredia. Získava na nielen 
prostredníctvom formálneho vzdelávania, ale tiež, resp. predovšetkým prostredníctvom 
sebaskúsenostného poznávania a učenia sa v praktickom pracovnom živote (Ducci, 1997). 

Belz a Siegrist (2001) na základe analýzy potrieb trhu práce ako prví ucelene vymedzili 
štruktúru kľúčových kompetentností,  a to kompetentnosti vo vzťahu k vlastnej osobe, sociálne 
kompetentnosti a kompetentnosti v oblasti metód. Teória Belza a Siegrista (2001) bola 
inšpiratívnou pre hlbšie skúmanie problematiky ďalšími autormi (napr. Mühleisen, Oberhuber, 
2008, Virtanen, 2002, Noordegraf, 2010). Strohmeier, Bonnstetter a Wentworthová (1993) 
hovoria o týchto profesionálnych kompetentnostiach, ktoré nazvali „Big 8“ : 

1. interpersonálne (napr., sebauvedomenie, motivácia, zodpovednosť, flexibilita); 
2. komunikačné (napr. verbálna / neverbálna komunikácia, písomný prejav, 

prezentačné zručnosti, aktívne počúvanie, spätná väzba, persuázia); 
3. technické (napr. počítačová gramotnosť, projektový manažment, finančná 

gramotnosť); 
4. riešenie konfliktov (napr. analytické schopnosti, negociácia, asertivita, zvládanie 

stresu, hľadanie riešení); 
5. manažment času (napr. schopnosť organizovať a prideľovať úlohy, 

prokrastinácia); 
6. stanovovanie cieľov (napr. motivácia, rozhodovanie, plánovanie, vízia, 

stanovovanie priorít); 
7. príprava na prácu v manažmente (napr. manažment v oblasti ľudských zdrojov, 

strategické myslenie, mentoring, tvorba tímov); 
8. rozvoj riadiacich schopností (napr. spoločenský prehľad, kreatívne myslenie, 

krízový manažment, intuícia, leadership). 
V nasledujúcom texte postupne priblížime jednotlivé kompetentnosti „Big 8“. 
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Interpersonálne kompetentnosti 

Interpersonálne kompetentnosti odkazujú na mieru spôsobilosti fungovať v rôznorodých 
sociálnych situáciách, rozvíjať a udržiavať sociálne interakcie a vzťahy. Kľúčovým elementom 
interpersonálnych kompetentností je emocionálna inteligencia.  

„Emocionálna inteligencia je schopnosť sám seba motivovať a nevzdávať sa tvárou v tvár 
ťažkým situáciám a frustrácii, schopnosť ovládať svoje pohnútky a odložiť uspokojenie na neskôr, 
schopnosť ovládať svoju náladu a zabrániť úzkosti či nervozite, schopnosť ovplyvňovať kvalitu 
zmýšľania alebo schopnosť vcítiť sa do situácie iného človeka a nestrácať nádej ani v ťažkých 
chvíľach“ (Goleman, 1997, s. 42). 

„Emocionálna inteligencia je schopnosť rozpoznať či ovládať vlastné emócie, ako aj emócie 
iných ľudí. Práve od nej závisí, do akej miery sa človek v sociálnom prostredí presadí svojimi 
schopnosťami a zručnosťami. Zahŕňa také kvality ako je poznanie vlastných citov, schopnosť vcítiť 
sa do druhých ľudí a usmerňovať city tak, aby sa zlepšila kvalita vlastného života“ (Rovenská, 2020, 
s. 89). 

V rámci konceptu emocionálnej inteligencie je možné rozlišovať 5 hlavných oblastí (Goleman, 
1997, s. 50): 

1. sebauvedomenie 
vedomé rozpoznanie vlastných emócií; schopnosť sledovať a uvedomovať si 
vlastné pocity je dôležité pre porozumenie sebe samému, pretože ak nie sme 
schopní porozumieť vlastným pocitom, sme voči nim bezbranní. Ľudia, ktorí 
sú si istí svojím prežívaním, sa vo svojich životoch dokážu lepšie rozhodovať; 

2. sebakontrola  
zvládanie emócií; schopnosť adekvátne pracovať s vlastnými emóciami. 
Ľudia, ktorí majú túto schopnosť málo rozvinutú, neustále prežívajú pocity 
úzkosti a trápia sa na rozdiel od tých, ktorí majú sebakontrolu dostatočne 
rozvinutú a dokážu efektívnejšie zvládať rôznorodé životné záťažové situácie; 

3. motivácia 
schopnosť motivovať seba samého; na pozadí tvorivosti a túžby dokonale 
pracovať aj s emóciami, odkladanie odmeny alebo uspokojenia a potlačenie 
unáhlenosti, nerozvážnosti; 

4. empatia  
vnímavosť k emóciám iných ľudí; základná ľudská kvalita, ktorá nám odhaľuje 
to, čo iní chcú, o čom snívajú, čo potrebujú, ide o počúvanie a pozeranie 
srdcom na okolitý svet; 

5. umenie medziľudských vzťahov 
schopnosť konštruktívne interagovať s ľuďmi, spolupracovať s nimi, byť 
obľúbeným, byť vodcom, vcítiť sa do ostatných a tomu prispôsobiť svoje 
správanie a konanie. 

 

Prvé tri oblasti emocionálnej inteligencie spadajú do dimenzie vzťahujúcej sa k vlastnému Ja, 
posledné dve oblasti radíme do dimenzie vzťahujúcej sa k iným.  

Neustále rozvíjanie a zdokonaľovanie emocionálnej inteligencie by malo byť základným 
životným poslaním a cieľom každého človeka, pretože emocionálna inteligencia je esenciou 
kvalitného života, či už v súkromnej alebo pracovnej sfére. Dôsledky jej zanedbávania môžu byť 
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fatálne, vedú k emocionálnej negramotnosti s čím sa následne spája rad životných neúspechov, 
prekážok a zlyhaní.  

 

! Tak ako neustále rozvíjame úroveň vlastného IQ prostredníctvom nových vedomostí a 
poznatkov, nezabúdajme rozvíjať aj úroveň EQ prostredníctvom učenia sa srdcom, poznávaním 

seba, ľudí a napĺňaním vlastného ľudského potenciálu ! 
 

 

Komunikačné kompetentnosti 

Komunikácia je proces výmeny informácií medzi dvoma a viacerými entitami. Tým, že 
komunikácia sprostredkuje výmenu informácií medzi človekom a jeho sociálnym prostredím, spája 
človeka a spoločnosť. Komunikácia je zložkou interakčného procesu (pozn. interakčný proces má 
tri zložky - sociálne vnímanie a poznávanie, komunikácia, správanie a konanie). Odborná literatúra 
ponúka množstvo publikácií, ktoré sa venujú problematike komunikácie od teoretických ukotvení 
daného pojmu až po praktické odporúčania, ako rozvíjať komunikačné spôsobilosti.  

V rámci predkladanej podkapitoly sa nebudeme venovať tradičným vymedzeniam a 
koncepciám komunikácie, ale priblížime čitateľovi tri podstatné procesy, ktoré sa odohrávajú 
v komunikácii: (1) poskytovanie informácií, (2) aktívne počúvanie, (3) spätná väzba. 

Poskytovanie informácií odkazuje na využívanie vybraného komunikačného kanála pri 
zdieľaní správy. Úspech zdieľaných informácií závisí od komunikačných kompetentností 
komunikátora, pretože spôsob, akým správu poskytujeme, je dôležitejší ako jej obsah. Človek musí 
dokázať komunikovať ako v rovine vecnej (slovná zásoba, argumentačné zručnosti), tak emočnej 
rovine (koncept emocionálnej inteligencie, sebakontrola, vyjadrovanie svojich pocitov, empatia), 
a v neposlednej rade tiež v rovine tela (neverbálna komunikácia). Keďže komunikácia sa odohráva 
v rôznorodých interakciách, je prirodzené, že využívame aj odlišné rečové registre prispôsobené 
na druh interakcie. Hayesová (1998) špecifikuje 5 druhov rečových registrov: 

1. deklamačný - využívaný pri formálnych prejavoch, vecných písomných oznámeniach; 
2. formálny - kladie dôraz na gramatiku a výber slov, keďže je využívaný počas 

komunikácie s autoritami; 
3. informatívny - zvyčajne sa používa pri kontakte s cudzími ľuďmi (napr. poskytnutie 

informácie o odchode vlaku); 
4. familiárny - využíva sa v komunikácii s dobrými známymi, kamarátmi (tzv. slang); 
5. intímny - uprednostňovaný pri interakcii s veľmi blízkymi priateľmi, členmi rodiny 

(základ komunikácie tu tvorí spoločná história a zážitky od čoho sa následne odvíjajú 
špeciálne výrazy, odkazy). 

 

Aktívne počúvanie je počúvanie nehodnotiace, akceptujúce, so snahou vidieť problémy z 
hľadiska druhej osoby, z pohľadu vysielateľa informácie. Aktívne počúvanie je spôsobom ako 
dosiahnuť zmeny v osobnostnej štruktúre človeka, ako zlepšiť interpersonálne vzťahy a samotnú 
komunikáciu. Aktívne počúvanie predpokladá prítomnosť viacerých špecifických schopností 
a zručností (Hasajová, Porubčanová, Bilčík, 2020): 

schopnosť koncentrovať sa v priebehu dlhšieho časového úseku; 
zručnosť pochopiť názor a stanovisko rečníka; 
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vypočuť si rečníka bez vopred určeného, apriórneho hodnotiaceho stanoviska; 
ochota počúvať. 

 
V kontexte aktívneho počúvania môžeme rozlišovať: 

počúvanie s porozumením - nenahraditeľná forma počúvania pri získavaní informácií; 
vyžaduje vysokú schopnosť koncentrácie pozornosti, dobrú pamäť, snahu pochopiť a 
skutočný záujem (kladenie vhodných otázok, využívanie spätnej väzby); 

empatické počúvanie - akceptujúce počúvanie so snahou vžiť sa do prežívania 
rečníka, je nehodnotiace s pozitívnym posilnením; pôsobí na zvyšovanie 
sebahodnotenia, podporuje vieru vo vlastné schopnosti, upevňuje medziľudské 
vzťahy, vytvára pozitívnu atmosféru medzi komunikujúcimi; 

kritické počúvanie - zahŕňa pochopenie a aj zhodnotenie prijatej informácie; 
negatívnym, ale častým javom je vyjadrovanie kritiky ešte predtým, ako rečník 
dokončí svoju myšlienku. 

 

! Rozlišujme počúvanie od počutia, kedy len prijímame podnety pôsobiace na príslušný 
receptor. Počutie teda dokazuje výlučne na fakt, že naše sluchové receptory sú v poriadku. Ale 

až samotné počúvanie preukazuje, v akej miere skutočne vnímame a koncentrujeme sa na 
rečníka a to, čo s nami chce zdieľať ! 

 

Nevyhnutnou súčasťou komunikácie je spätná väzba. V komunikácii teda nie je dôležité len 
to, čo hovoríme a či vnímame druhú osobu - rečníka počas komunikácie, ale tiež, ako reagujeme 
na to, čo sme si vypočuli. Ako uvádza Oravcová (2004) kvalita spätnej väzby sa odráža v týchto 
faktoroch: 

konkrétnosť 

Má sa týkať konkrétnych prejavov správania a konania, nesmie byť 
všeobecne zameraná na osobnosť človeka. Ak ponúkame spätnú väzbu, 
ktorá jeden prejav správania zovšeobecňuje na celú osobnosť človeka, je 
dosť pravdepodobné, že daný človek sa bude správať odmietavo a neprijme 
túto spätnú väzbu (napr. ak zamestnanec nesplní stanovenú úlohu načas, 
jeho nadriadený by mal formulovať spätnú väzbu v zmysle „Úlohu si nesplnil 
načas a toto tvoje konanie spomalilo náš projekt“, a nie vo forme „Si 
nedôsledný, zlý zamestnanec.“); 

opis, nie hodnotenie 

Moralizovanie, hodnotenie v spätnej väzbe nemá miesto a súvisí 
s predchádzajúcim bodom, teda vyjadrujeme svoj postoj, reagujeme na 
konkrétny aspekt správania, konania a nehodnotíme osobnosť človeka; 

vyjadrenie formou „Ja“ 

Je efektívne poskytovať spätnú väzbu vyjadrením vlastných názorov, 
pocitov, postojov a používať slovo „Ja“ a vyhýbať sa vyjadreniam 
prostredníctvom „my“, „všetci ľudia“, „ostatní“ a pod.; 
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priama verifikácia 

Spätná väzba sa má vzťahovať na konanie, správanie, ktoré sa deje tu a teraz, 
v konkrétnej sociálnej situácii. Verifikovateľnosť znamená, že sa vzťahuje na 
prejavy, ktoré je možno priamo pozorovať; 

funkčná otvorenosť 

Nie je vhodné zahrnúť do spätnej väzby priveľa faktov. Veľa informácií naraz 
je náročné spracovať a vyhodnotiť, preto je adekvátne zvoliť stručnú a jasnú 
spätnú väzbu. 

 

Na záver je potrebné ešte podotknúť, že efekt spätnej väzby nezávisí len na tom, kto a ako ju 
poskytne, ale aj na prijímateľovi tejto spätnej väzby. Ak je človek mysľou otvorený, má vôľu 
neustále sa rozvíjať, je tvorivý a vedie ho životom skôr pokora ako pýcha, tak konštruktívna spätná 
väzba vyjadrená s rešpektom a dôstojnosťou k človeku, môže mať pozitívny vplyv. V opačnom 
prípade pôjde len o slová, ktoré sa stratia v prúde ďalších sociálnych interakcií. 

 

Technické kompetentnosti 

Koncept technických kompetentností sa začal rozvíjať len nedávno, s vývojom technológií 
a digitalizáciou sveta, čo poznáme pod pojmom Priemysel 4.0. Ako sa ukazuje Priemysel 4.0 nie je 
len digitálnou revolúciou, ktorá poukazuje na silu stroja, ale tiež si žiada človeka, ktorý bude 
rozvíjať svoj potenciál v nových smeroch.  

Technické kompetentnosti reprezentujú vedomosti, zručnosti a skúsenosti potrebné pre 
špecifickú pracovnú pozíciu a definujú aplikovanie týchto znalostí a zručností potrebných pre 
efektívny výkon v konkrétnom zamestnaní. Inými slovami, tento typ kompetentností je úzko 
spojený s tzv. know-how potrebným pre úspešný výkon. Najčastejšie ide o kompetentnosti ako 
kódovanie a programovanie, projektový manažment, digitálny marketing, tvorba videí či 
kybernetická bezpečnosť. Napríklad Ismail a Hassan (2019) na základe svojej vedeckej štúdie 
identifikovali tri kľúčové technické kompetentnosti: (1) analýza, interpretácia a dokumentácia 
údajov, (2) pochopenie a optimalizácia procesu, (3) uvedenie zariadení do prevádzky, 
odstraňovanie porúch a údržba zariadení. 

Keďže sú technické kompetentnosti vysoko špecifické a vzťahujú sa na konkrétnu pracovnú 
pozíciu, je náročné ich detailne popísať. Čitateľovi preto ponúkame popis štádií rozvoja 
technických kompetentností s cieľom dosiahnuť vysokú mieru technickej odbornosti, ktoré na 
svojej internetovej stránke popisuje Chicagská štátna univerzita (2021):  

1. štádium  

 získanie potrebnej akademickej kvalifikácie v kontexte technických zručností a 
vedomostí relevantných k vybranej pracovnej pozícii, avšak bez pozorovateľnej 
hĺbky skúseností; 

 vykonávanie základných alebo rutinných úloh (pod supervíziou); 
 prispievanie k teoretickému porozumeniu odborných termínov, konceptov a 

metodík. 

 



Profesionálne kompetentnosti              Manuál dobrého spravovania 

pre budúcich expertov verejných inštitúcií 

110
 

  

2. štádium 

 získanie adekvátnych skúseností z vykonávania rôznych úloh, povinností a funkcií 
technického zamerania; 

 získanie rozsiahlych pracovných vedomostí o postupoch, uznávaných zásadách, 
prístupoch, metodických rámcoch a teóriách dobrej praxe; 

 vykonávanie technických úloh, ktoré si vyžaduje pracovná pozícia (do značnej 
miery nezávisle); 

 hľadanie ďalších odborníkov a špecialistov pre potreby spolupráce na inovatívnom 
uplatňovaní technickej odbornosti. 

3. štádium 

 uskutočňovanie vedeckého výskumu, hodnotenie, porovnávanie s inými 
pracovnými pozíciami technického zamerania; 

 proaktívne zdieľanie a výmena názorov, osvedčených postupov a príkladov dobrej 
praxe; 

 využívanie rozsiahlych skúseností získaných v rôznych pracovných kontextoch 
a ich implementácia do ďalšej praxe; 

 uznanie od kolegov, odborníkov či vlastnej pracovnej skupiny za hĺbku technických 
znalostí, zručností a leadership zvlášť; 

 plnenie komplexných úloh v odborných oblastiach bez supervízie; 
 manažment pracovných skupín pri plnení technických úloh v komplexných 

situáciách; 
 dosiahnutie formálneho uznania za naplnenie požiadaviek pracovnej pozície. 

 

 „Technológia zaplní pracovné miesta, nahradí ľudí vykonávajúcich túto prácu vo výrobnom 
procese, budúcnosť môže prísť veľmi rýchlo. Umelá inteligencia ušetrí milióny dolárov na mzdových 
nákladoch. Niektorí začínajú veriť, že najlepšia organizácia je taká, ktorá zamestnáva najmenej 
ľudí. Iní naopak veria, že cieľom technológie je zvýšiť produktivitu a nie znížiť zamestnanosť. 
Najnáročnejšie úlohy v organizáciách súvisiace s automatizáciou súčasných technológií sú tie, 
ktoré zahŕňajú riadenie a rozvoj kompetentností zamestnancov, a tie, ktoré využívajú spôsobilosti 
v oblasti rozhodovania, plánovania a kreatívnej práce.“ (Szejniuk, 2019, s. 74) 

 

Riešenie konfliktov 

Všetky profesionálne kompetentnosti sa preverujú v sociálnej interakcii, teda v situáciách, 
kedy dochádza ku kontaktu s inou osobou alebo osobami, či už ide o rodinných príslušníkov, 
kamarátov, kolegov alebo náhodných ľudí na ulici. Každá sociálna interakcia je ovplyvnená radom 
faktorov od osobnostných čŕt ľudí, cez charakter situácie až po kvalitu komunikácie, úroveň 
emocionálnej inteligencie a podobne. Sociálna interakcia je dynamický proces, ktorý nemusí nutne 
zosobňovať harmonické pole pôsobnosti, niekedy v rámci tohto procesu môže dôjsť aj k rozvoju 
sociálneho konfliktu. Konflikt môžeme definovať ako situáciu, kedy človek vníma, že jeho záujmy 
sú v protiklade k záujmom inej osoby (Wall, Callister, 1995). Wilmot a Hockerová (2004) hovoria 
o konflikte ako o vyjadrení nezhody medzi najmenej dvomi vzájomne závislými stranami, ktoré 
vnímajú (1) nekompatibilné ciele (t.j. konfliktné strany môžu chcieť tú istú vec, a preto bojujú o 
pozíciu alebo naopak, ich ciele sú navzájom odlišné, čím prebieha vzťahový boj o to, kto rozhodne), 
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(2) nedostatok zdrojov (t.j. moc a sebaúcta - človek zvyčajne vníma, že má príliš málo moci a 
sebaúcty, a že druhá strana ich má naopak priveľa) a (3) zasahovanie druhých pri dosahovaní 
vlastných cieľov (t.j. človek, ktorý sa ocitne v konflikte, sa často domnieva, že druhá osoba sa mu 
naschvál mieša do naplňovania jeho potrieb). 

 

! Sociálny konflikt je v spoločnosti často chápaný ako niečo negatívne, čo poškodzuje fyzickú aj 
psychickú stránku osobnosti človeka a narúša vzťahy. Nie je tomu tak vždy. Aj keď konflikt 

a najmä jeho zvládanie vyžaduje čas, psychickú energiu, nie vždy musí mať deštruktívne 
dôsledky ! 

 

Konflikt môže stimulovať kreativitu, podporovať zmenu a inovácie, prostredníctvom 
konfliktu sa môže rozvíjať rozhodovací proces v pracovnom prostredí, môžu byť nachádzané 
alternatívne riešenia problému a nové prístupy k nazeraniu na konflikt alebo sa môže zlepšiť výkon 
ako jednotlivca tak aj skupiny. Kohlrieser (2018) navrhuje 6 zásad, ktoré dokážu premeniť konflikt 
na efektívny nástroj rozvoja a úspechu jednotlivcov aj skupín v pracovnom prostredí: 

Nadviažte a udržiavajte spojenie s druhou stranou 

Správajte sa k druhej strane ako k spojencovi, nie ako k nepriateľovi a nájdite 
priestor pre vzájomný rešpekt, úctu, ocenenie a spoluprácu. Dokázať oddeliť 
osobnosť druhej strany od samotného problému umožňuje vyhnúť sa 
negatívnej reakcii na útoky na vlastnú osobu; 

Začnite dialóg pre potreby negociácie konfliktu 

Dialóg vyžaduje vysokú mieru sebauvedomenia, teda uvedomenia si 
vlastných silných aj slabých stránok. Je prirodzené, že konflikt v človeku 
vyvoláva nepríjemné pocity ako strach, že musí ísť do interakcie s druhou 
stranou alebo obavy, či sa mu ho podarí úspešne zvládnuť. Dôležité však je 
svoj strach prekonať a nadviazať dialóg s druhou stranou, s ktorou ste 
v konflikte. Dialóg a negociácia vytvárajú efektívnu výmenu poznatkov, 
skúseností a pocitov zameranú na spoločný cieľ. Základom je teda 
komunikácia so všetkými jej procesmi - poskytovanie informácií, aktívne 
počúvanie a spätná väzba; 

Pomenujte problém 

Otvorene a jasne zadefinujte, čo sa deje, prečo konflikt vznikol a v čom tkvie 
problém. Ak konflikt vznikne, musí byť pomenovaný, nemôže byť tlačený do 
úzadia, pretože to neznamená, že neexistuje, skôr naopak. Ak je konflikt 
dlhodobo potláčaný, eskaluje, naberá na vážnosti a jeho dôsledky môžu byť 
tragickejšie ako keď sa vyrieši hneď po vzniknutí. Je potrebné, aby konfliktné 
strany čelili problému a riešili ho. Len tak dosiahnu vzájomne prospešný 
výsledok; 

Majte na pamäti príčinu konfliktu 

Potrebujete porozumieť, prečo sa veci udiali tak ako sa udiali, a prečo 
konflikt vznikol. V tejto rovine môže ísť o osobný konflikt, ktorý sa vzťahuje 
na kvalitu spôsobu, s akým je s človekom zaobchádzané počas 
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rozhodovacieho procesu alebo môže ísť o problémovo orientovaný konflikt, 
kedy ide o nesúlad v obsahu problému alebo úlohách, ktoré majú byť 
vykonané. Berte do úvahy svoje záujmy a potreby a otvorene diskutujte 
o záujmoch a potrebách druhej strany; 

Fungujte v reciprocite 

Reciprocita je základom kooperácie a kolaborácie. Ochota k reciprocite sa 
skrýva v miere emocionálnej inteligencie, konkrétne v miere empatie. 
Vnímajte druhú stranu, snažte sa pochopiť, čo prežíva a zároveň prejavte aj 
vy svoje pocity a myšlienky. Vzájomnou výmenou otvárajú konfliktné strany 
možnosti dialógu a aj nové, konštruktívnejšie spôsoby riešenia konfliktu; 

Udržiavajte harmonický vzťah počas celej doby trvania konfliktu 

Udržiavanie pozitívneho vzťahu označuje porozumenie, rešpektovanie a 
uvedomovanie si názoru, postoja druhej strany. Aj keď nesúhlasíte s nejakou 
myšlienkou alebo správaním, ukážte, že akceptujete druhú stranu ako 
ľudskú bytosť. Nájdite rovnováhu medzi vlastným rozumom a citom, 
analyzujte svoje myšlienky a preciťujte emócie, ktoré sa vo vás odohrávajú 
počas konfliktu. Len ak porozumiete sebe, môžete porozumieť druhej strane 
a samotnému konfliktu. 

 

V závere charakterizovania tejto profesionálnej kompetentnosti je ešte žiaduce popísať 
samotné možnosti, resp. spôsoby riešenia konfliktu. Vo všeobecnosti je možné spôsoby riešenia 
konfliktu rozčleniť do dvoch pólov podľa (a) miery záujmu o seba (riešenie konfliktu, ktoré uspokojí 
najmä vlastné priority) alebo (b) miery záujmu o druhých (potreba uistiť sa v tom, že konflikt bude 
vyriešený tak, ako si predstavuje druhá strana) (Rahim, 1983). Na základe týchto dvoch dimenzií 
dospeli Wilmot a Hockerová (2004) k typológii 5 spôsobov riešenia konfliktu: 

Vyhýbanie (nízky záujem o seba, nízky záujem o druhých)  

Popretie konfliktu, vykrúcanie, zmena témy alebo vyhýbanie sa určitým 
témam, žartovanie namiesto zaoberania sa daným konfliktom. I keď v 
niektorých situáciách môže vyhýbanie poskytnúť čas na rozmýšľanie o 
alternatívnom spôsobe riešenia konfliktu, zvyčajne však dovoľuje konfliktu 
eskalovať a pripravuje scénu pre neskorší výbuch; 

Súťaženie (vysoký záujem o seba, nízky záujem o druhých) 

Charakterizuje ho asertívne až agresívne, nespolupracujúce správanie, 
presadzovanie vlastných záujmov na úkor druhých. Využíva taktiky ako 
kritika, odmietnutie, hostilita alebo popretie zodpovednosti; 

Kompromis (nevyhranený spôsob) 

Je cesta, ktorej dôsledkom sú zisky aj straty pre konfliktné strany. 
Kompromis sa často zamieňa so spoluprácou, ktorá si ale vyžaduje kreatívne 
riešenia a flexibilitu. Kompromis si naopak vyžaduje ústupky a výmeny. 
Využíva taktiky ako výzva k férovosti, návrh obchodu, maximalizácia ziskov a 
minimalizácia strát. Pri využití kompromisu konfliktné strany prehrávajú, 
pretože obetovali veľa a sú sklamané; 
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Prispôsobenie (nízky záujem o seba, vysoký záujem o druhých) 

Človek v tomto prípade nepresadzuje svoje individuálne potreby, ale 
uprednostňuje harmonizujúci prístup, odsúva vlastné potreby v záujme 
uspokojiť druhú stranu. Využívajú sa taktiky vzdania sa, stiahnutia sa alebo 
popretia vlastných potrieb; 

Spolupráca (vysoký záujem o seba, vysoký záujem o druhých) 

Vyžaduje si konštruktívne zapojenie sa do konfliktu. Spolupracujúci konflikt 
sa neuzavrie skôr, kým nie sú konfliktné strany primerané spokojné a môžu 
podporiť riešenie, ktoré sa našlo. Štýl je kooperatívny, efektívny a zameraný 
na tímovú snahu, partnerstvo alebo spoločné ciele. Spolupracujúce taktiky 
zahŕňajú nehodnotiace výroky analyzujúce konflikt, vysvetľovanie, 
porozumenie, akceptáciu a prijatie zodpovednosti. 

 

Manažment času  

V práci a činnosti každého jedinca predstavuje organizácia času základ úspechu - osobného aj 
pracovného. Podstata organizácie času spočíva v maximálnom racionálnom využití času 
(Vetráková, Seková, 2004). Správny manažment času znamená získavanie prehľadu o aktuálnych, 
ale aj budúcich aktivitách a prioritách a tiež vedomé ovládnutie, obmedzenie či dokonca 
odstránenie stresu. Uvedené smeruje k rozšíreniu voľného času a získaniu priestoru pre tvorivosť 
a kreatívne riešenia. Negatívne dôsledky nevhodnej organizácie času (pozri aj tzv. zlodeji času - 
Pacovský, 2006; Brenner, Brenner, 2008) znamenajú neschopnosť určiť si priority riešenia úloh, 
neschopnosť rozlíšiť dôležitosť a naliehavosť úloh, odkladanie úloh a aktivít na neskôr (tzv. 
prokrastinácia),  snaha o zvládnutie všetkého, čo prichádza, prípadne aj vykonávanie nesprávnych 
úloh a aktivít, nedostatok sebadisciplíny, realizácia urýchlených rozhodnutí, neschopnosť 
intuitívneho konania, neefektívna selekcia informácií, ai.(Reháková, 2010; Lojda, 2011). 
Východiskovými krokmi pre manažment času sú teda diagnóza aktuálneho hospodárenia s časom, 
identifikácia zlodejov času, určenie vlastného disponibilného času a efektívne využívanie techník / 
nástrojov času  - generácie času, rebríček priorít, Eisenhowerov  princíp, Paretovo pravidlo, Ivy Lee 
- štruktúrovanie času, Ganttov diagram, pohľad z helikoptéry, slonia technika / krájanie salámy, 
ABC metóda a pod. (pozri bližšie Reháková, 2010; Olexová, Bosáková, 2008; Folwarczná, 2010) 

 

! S manažmentom času úzko súvisí aj self manažment - sebariadenie. Ide o proces 
pozostávajúci z aktivít a činností, prostredníctvom ktorých si každý jednotlivec stanovuje 

pracovné a osobné ciele, plánuje a organizuje ich plnenie a hodnotí ich dosahovanie. Uvedené 
je možné vyjadriť všeobecne uznávaným pravidlom - „kto nevie riadiť seba, nevie riadiť ani 

iných“ ! 
 

Sebariadenie nie je podvedomý autoregulačný proces, nie je ani inštinktívny. Naopak, ide o 
cieľavedomý proces, ktorý si vyžaduje mobilizáciu síl pre dovedenie aktivít do úspešného cieľa za 
čo najkratší čas - teda sebaorganizovanie. S tým sú úzko spojené vlastnosti ako úsilie, húževnatosť, 
vytrvalosť a systematickosť. Sebaorganizovanie by sa malo uskutočňovať permanentne a 
predpokladá istú mieru sebazaprenia. V neposlednom rade správny manažment času zahŕňa aj 
sebaplánovanie, teda stanovovanie cieľov a ich premietnutie do plánov v časovom horizonte. 
Sebaplánovanie závisí od sociálnej zrelosti a od odbornej zdatnosti jedinca a je nástrojom na 
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ovládnutie času. Cieľom je plánovaný program činností, ktorý nie je potrebné nikam zverejňovať, 
dôležité je naplniť ho. Veľmi dôležitým aspektom je stanovenie reálnych cieľov - také ciele, na 
ktoré máme podmienky a priestor na ich uskutočnenie, a pritom dochádza ku kvalitatívnemu rastu 
osobnosti.  

 

Stanovovanie cieľov      

Jedným zo základných predpokladov úspešného jedinca v každodennom živote,  pracovnom 
procese, ale aj pri výkone vecí verejných a pre dosahovanie výsledkov je motivácia.  Motivácia je 
skúmaná v dvoch úrovniach, a to v rovine subjektívnej (je to „vnútorný pohon“ človeka) a v rovine 
objektívnej (schopnosť motivovať druhých ľudí k určitej činnosti). Ideálne je zastúpenie oboch 
rovín, pretože iba jedinec, ktorý je sám vnútorne motivovaný, dokáže motivovať iných (Bělohlávek, 
2005). Každému človeku je vlastný motivačný profil, ktorý charakterizuje jeho intenzitu konania a 
orientáciu na úspech a úsilie o dosiahnutie cieľa. Efektívne dosahovanie cieľov je možné 
prostredníctvom plánovania.  

Plánovanie je dôležité v činnosti jednotlivca, pretože pomocou plánu jedinec formuluje ciele 
a cesty na ich dosiahnutie. Zvolenie vhodného a správneho cieľa je považované za najdôležitejšie 
rozhodnutie v rámci plánovania (Župová, 2018). Avšak, prvotným predpokladom umožňujúcim 
stanovenie cieľa je existencia poslania a vízie. Poslanie definuje dôvod existencie činnosti a vízia 
stanovuje smer a budúci stav, ku ktorému jedinec smeruje. Vízia je veľmi osobný a subjektívny 
pohľad na budúcnosť. Ciele sú omnoho viac uchopiteľné než vízie. Ak máme v poriadku vymedzené 
poslanie a víziu, potom analogicky nasleduje úvaha a rozhodnutie o tom, či na dosiahnutie máme 
požadované zdroje a možnosti. Rozhodovanie je dôležitou činnosťou jednotlivca. Ide o vôľovú 
činnosť založenú na uvedomelom poznávaní a hodnotení situácie (Adair, 2005; Plamínek, 2008). 

Pri rozhodovaní si každý vyberá spomedzi viacerých možností tú najlepšiu variantu. Je to 
proces, ktorý má presne určené kroky a činnosti - od formulácie problému až k určeniu cieľa, ktorý 
sa rozhodnutím má dosiahnuť, a to výberom varianty riešenia až samotným rozhodnutím. Každý 
jedinec, bez ohľadu na oblasť svojho pracovného či osobného pôsobenia, musí prijímať a realizovať 
rozhodnutia. Doležal (2016) považuje práve rozhodovanie za kľúčový faktor úspechu plánovania. 
Formulovanie cieľov a stratégií (ktoré vedú k dosiahnutiu týchto vytýčených cieľov) musí 
rešpektovať isté zásady: ciele musia byť priebežne kontrolovateľné, musia byť formulované tak, 
aby bolo možné vyhodnotiť mieru ich dosiahnutia, ciele majú byť reálne a známe a to preto, aby 
bolo možné určiť, ktorý variant riešenia je najvhodnejší - nejasná formulácia cieľov znamená 
neistotu. Plánovanie redukuje neistotu tým, že núti nazerať dopredu a reflektovať zmeny, 
odhadovať ich dopad. 

Pri stanovovaní cieľov je potrebné držať sa istých kritérií (parametrov, zásad), ktoré zaručia 
dobré definovanie cieľa, a ktoré sú v odbornej literatúre vystihnuté skratkou SMART (Doran, 1981; 
Krüger, 2004; Yemm, 2012). Jednotlivé písmená akronymu vyjadrujú vlastne atribúty stanoveného 
cieľa (uvedené v nasledujúcej Tabuľke č. 1). Podľa tejto techniky, cieľ by mal byť:  
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Tabuľka 1:  Atribúty cieľa SMART  

S - špecifický, konkrétny (specific) 
Je potrebné vedieť „čo“ sa cieľom sleduje a plní.  

M - merateľný (measurable) 
Je potrebné vedieť, či bol určený cieľ dosiahnutý na základe kvantifikácie jednotlivých krokov a úloh. 

A - akceptovateľný (agreed) 
Je potrebný súhlas všetkých zainteresovaných strán na realizácii cieľa. Literatúra uvádza aj dosiahnuteľnosť cieľa 
(achievable), teda či je cieľ formulovaný priamoúmerne schopnostiam jednotlivca (nie príliš náročný a nie príliš 
jednoduchý).  

R - reálny (realistic) 
Cieľ je dosiahnuteľný a naplniteľný. Iná literatúra uvádza aj charakteristiku relevantnosti (relevant), kde jednotlivec 
musí pochopiť vzťah medzi úlohou, ktorú vykonáva a  dosiahnutím požadovaného cieľa. 

T - termínovaný (timed) 
Každý cieľ musí byť časovo ohraničený - ide zároveň aj o nástroj kontroly dodržania úloh. 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Opakom uvedenej metódy je metóda DUMB, ktorá popisuje tie ciele, ktorým by sme sa mali 
vyhnúť (D - defective - nedokonalý; U - unrealistic - nereálny; M - misdirected - s nesprávnym 
zameraním; B - bureaucratic - byrokratický (bližšie pozri Lojda 2011; Doležal 2016; Lacko 2016).  

 

Príprava na prácu v manažmente  

Súčasný svet je možné charakterizovať dynamickosťou prostredia v oblasti každodenného, ale 
aj pracovného prostredia. Flexibilita a schopnosť pružne reagovať na zmeny je devízou každého 
jednotlivca. Dôležitou schopnosťou jednotlivca, ktorá je vyjadrená v umení dosahovať ciele 
organizácie prostredníctvom hláv a rúk iných, je riadenie plánovacích, organizačných, 
personálnych a kontrolných činností zameraných na dosiahnutie cieľov organizácie. Formulovať 
strategické smerovanie a stanovovať dlhodobé ciele a kreovať poslanie organizácie patrí k 
dominancii jednotlivcov, ak ašpirujú byť manažérmi.   

Úspešnosť organizácie na trhu, ale aj jej samotná existencia závisí (okrem iného) na ľudskom 
faktore. Kvalita ľudských zdrojov sa odráža v ich znalostiach a zručnostiach, výsledkom čoho je 
výkon jednotlivca a výkonnosť organizácie (Armstrong, 2008). Najlepšou cestou ako porozumieť 
výkonnosti je pozorovať, čo ľudia robia preto, aby boli úspešní než sa spoliehať na ich inteligenciu 
- tá je dôležitá k osvojeniu teoretických vedomostí, pre pochopenie a naučenie sa (Mühleisen, 
Oberhuber, 2008). 

Veľmi dôležité k praktickej realizácii úloh je možné zaradiť zručnosti, ktorým je možné sa 
naučiť a trénovať ich.   

Delegovanie je jednou z tých činností, ktoré umožňujú jedincovi sa sústrediť na plnenie 
podstatných úloh. Delegovanie uľahčuje jedincovi efektívne využiť svoj čas. Môžeme ho vnímať 
ako formálne (vychádza z formálneho nadriadeného postavenia jednotlivca v organizácii - vtedy 
využíva formálne vedenie) alebo môže byť vnímané ako schopnosť využiť a motivovať ostatných. 
V druhom zmysle slova vyžaduje delegovanie zručnosť, ktorej je potrebné sa naučiť (Župová, 
2018). Vedenie iných k tomu, ako dosiahnuť nevyhnutné vedomosti a zručnosti potrebné pre 
výkon novej práce nazývame mentoring. Ide o profesionálne partnerstvo, ktoré v sebe nesie rady 
mentora smerom k mentee-mu o tom, ako zvládať všetky odborné, medziľudské, administratívne 
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problémy, s ktorými sa jedinec stretáva v osobnom, ale aj pracovnom živote (napr. v počiatočných 
fázach svojej kariéry) (Brumovská, Seidlová-Málková, 2010). Mentorom sa môže stať ktokoľvek, 
kto má skúsenosti v oblasti, ktorej pôsobí. Táto podmienka však pre kvalitatívnu úroveň schopností 
mentora nestačí. Je dôležité, aby človek ašpirujúci na mentorstvo javil záujem o to, čo vykonáva a 
hlavne o mentee-ho, pretože mentor si vytvára so svojím zverencom vzťah vzájomnej dôvery. 
Literatúra (Bartoníčková, 2007; Jonson, 2008) uvádza ďalšie dôležité požiadavky na schopnosti 
mentora - mal by vedieť stanovovať ciele, byť empatický, motivovať, mal by vedieť načúvať a 
vedieť poskytnúť spätnú väzbu, zvládať námietky a presviedčať.  

 

! Veteška (2010) kvalitatívnu stránku mentora vyjadril v úvahe, že vynikajúci pracovník ešte 
nemusí byť vynikajúci mentor ! 

 

Rozvoj riadiacich schopností  

Tento súbor schopností (alebo tiež odborné kompetentnosti) je tvorený schopnosťami 
umožňujúcimi uplatňovať odborné vedomosti, vypracovávať tvorivé a originálne riešenia, 
poznávať súvislosti. Základom odbornej kompetentnosti je vzdelanie ako základný súbor 
vedomostí pre efektívny výkon práce. K riadiacim schopnostiam je možné zaradiť schopnosť 
kreatívne riešiť problémy, a to zvládnutím problémov novými postupmi (Župová, 2018). Kreativita 
u jednotlivca je cenná schopnosť, o ktorú je na trhu práce veľký záujem. Dnešný svet je svetom 
inovácií, jedinečnosti a inakosti, vyžaduje si takého človeka, ktorý  prichádza s nápadmi, riešeniami 
a prístupmi, ktoré neboli nikdy predtým vytvorené a vyskúšané. Kreatívne myslenie je tvorivý 
proces vytvárania nových hodnôt, tvorby niečoho originálneho a zmysluplného. Ide o schopnosť 
človeka adaptívne a najmä originálne utvárať svoje myšlienky (Čavojová, Tabačková, 2014). 
Kreatívne myslenie je zručnosť a ako každá iná, potrebuje neustále vylepšovať a trénovať. Takýto 
postup trénovania zručnosti je uľahčený použitím určitých techník, napríklad brainstorming, 
myšlienkové mapy, mysliace klobúky (bližšie pozri Mikuláštik, 2007; De Bono, 2017) . 

Odborné vedomosti tvoria predpoklad riadiacich schopností. Avšak, omnoho náročnejšie ako 
byť dobrým odborníkom, je byť dobrým vodcom. Armstrong (2008) uvádza, že manažéri musia byť 
lídrami a lídri sú zvyčajne, ale nie vždy, manažérmi. Vymedzuje základný rozdiel medzi manažérom 
a lídrom, ktorý vidí práve v uplatňovaných postupoch manažérov a lídrov. Manažéri sa zaoberajú 
dosahovaním cieľov prostredníctvom manažérskych funkcií (plánovanie, organizovanie, vedenie, 
kontrola, motivácia, komunikácia) s využitím všetkým zdrojov transformačného procesu 
(personálne, ekonomické, technické, informačné) a ľudské zdroje sú len jedným z elementov, 
ktoré manažér reguluje. Líder sa zameria na najdôležitejší zdroj, ktorý uvádza do pohybu všetky 
ostatné zdroje - na ľudí. Z uvedeného je možné vyzdvihnúť dôležitosť leadershipu ako procesu 
ovplyvňovania zamestnancov takým spôsobom, že ich činnosť prispieva k dosahovaniu 
skupinových a organizačných cieľov.  

Pri vedení zamestnancov v štandardných i krízových situáciách sa uplatňujú mnohé konkrétne 
postupy, techniky, formalizované i menej formálne. Na ich výber budú vplývať také faktory ako 
štýl vedenia manažéra, charakter úlohy, ale aj úroveň zamestnancov, ich vzťah k úlohám a 
organizácii a pod. Krízová situácia podstatne mení podmienky plnenia úloh. Krízová alebo núdzová 
situácia vyžaduje špecifické nároky na správanie sa vodcu, manažéra, vedúceho krízového štábu. 
Krízová situácia predstavuje taký aktuálny stav resp. taký vývoj vonkajších a vnútorných 
podmienok fungovania systému (organizácie, podniku, komunity, spoločnosti), ktorý znemožňuje 
jeho normálne fungovanie, ktorý v prípade neriešenia vedie k rozpadu systému, k škode na 
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životoch, k zničeniu majetku a pod. Môže byť spôsobená prírodnou katastrofou, veľkou 
technologickou haváriou, výbuchom, požiarom, ale aj sociálnymi faktormi, teroristickým činom, 
vojenskou agresiou a pod. (Hančovská, 2009; Gozora, 2000; Vodáček, Vodáčková, 2006). 

Špecifikum krízového manažéra z hľadiska vedenia ľudí je v tom, že krízový manažér musí byť 
schopný riadiť činnosť profesionálne pripravených odborníkov, koordinuje veľký počet ľudí a 
spravidla je vystavený veľkému záujmu (až tlaku) verejnosti, rôznych organizácií, médií. V jeho 
rozhodovaní sa rozporne presadzuje silný etický aspekt, riešenia nie sú ideálne, často je treba 
rozhodnúť medzi dvoma zlými variantmi riešenia. Vedenie ľudí v krízových situáciách vyžaduje na 
jednej strane rozhodnosť a autoritatívnosť, na druhej strane citlivosť a pochopenie. V krízových 
situáciách sa osvedčujú manažéri vybavení znalosťami a skúsenosťami, ktorí majú autoritu, ktorí 
pôsobia sebavedome a rozhodne, ktorí dokážu ľudí získať na plnenie naliehavých úloh (Tureckiová, 
2007). 

 

Uvedené profesionálne kompetentnosti „Big 8“ sú vymedzené tak, aby pomáhali 
ako v profesijnom, tak aj osobnom živote každého z nás. Je možné ich využiť v rôznych 
podmienkach a v rôznych povolaniach. Sú univerzálne platné. 
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Lucia Rožová 
 

Odporúčaný spôsob citácie: 
ROŽOVÁ, Lucia, 2022. Trvalo udržateľný rozvoj. In: MITAĽ, O., ROVENSKÁ, D.,  ŽUPOVÁ, E. a kol. Manuál dobrého 

spravovania pre budúcich expertov verejných inštitúcií. Košice: ŠafárikPress, s. 120 – 126. ISBN 978-80-574-0083-7. 

 
Trvalo udržateľný rozvoj je komplexná, viacrozmerná a synergická paradigma, koncept, 

stratégia, ktorá je súčasťou transformácie spoločnosti vo všetkých jej sférach a na rôznych 
úrovniach (Klimková, 2017). V súčasnosti sa nielen v oblasti verejnej správy čoraz častejšie 
stretávame s konceptami udržateľnosti a trvalo udržateľným rozvojom, ktoré predstavujú 
neoddeliteľnú súčasť riadenia. Udržateľnosť má významnú úlohu predovšetkým pri zvažovaní 
dlhodobého plánovania, medzigeneračnej spravodlivosti, ochrany zdrojov a znižovania rizika 
v administratívnom plánovaní. Je na mieste otázka, či sú ciele udržateľného rozvoja v súlade 
s praxou verejnej správy? Koncept trvalo udržateľného rozvoja má široké uplatnenie vo verejnom 
sektore, či už v oblasti poskytovania bývania, dopravy, ochrany životného prostredia a pod. 
(Leuenberger, 2006).   

Koncept trvalo udržateľného rozvoja je hlboko zakorenený v európskom projekte a patrí 
medzi základné ciele európskej politiky. Európska únia spolu s OSN navrhla celkovo 17 cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals – SDGs), ktoré sú súčasťou Agendy 2030 
a sú ďalej rozpracované do 169 čiastkových cieľov, prostredníctvom ktorých sa má docieliť 
štrukturálna, politická, sociálna či ekonomická premena jednotlivých krajín sveta. Je dôležité 
poznamenať, že samotná udržateľnosť rozvoja je ťažko kvantifikovateľná a preto je do značnej 
miery obtiažne posudzovať jednotlivé javy a procesy v spoločnosti v kontexte trvalej udržateľnosti. 
Jej cieľom je nájsť také modely fungovania rozvoja spoločnosti, ktoré nebudú ohrozovať budúce 
generácie.  

Snahou predloženej kapitoly je pokúsiť sa otvoriť priestor pre interdisciplinárny diskurz 
o koncepte trvalo udržateľného rozvoja a jeho implementácii v kontexte verejnej správy na 
Slovensku.  

 

Trvalo udržateľný rozvoj - východiská Agendy 2030  

Stovky definícii trvalo udržateľného rozvoja sa v mnohých prípadoch odlišujú, ale majú 
spoločnú zásadnú myšlienku: zabezpečenie potrieb súčasných generácií, bez ohrozenia prežitia 
tých budúcich. Trvalo udržateľný rozvoj predstavuje dlhodobý, komplexný proces, ktorý 
ovplyvňuje všetky aspekty života na všetkých úrovniach (globálnej, regionálnej či lokálnej) a ktorý 
smeruje k takému modelu spoločenstva, ktorý kvalitne uspokojuje potreby a záujmy ľudí, pričom 
obmedzuje ohrozujúce a poškodzujúce podmienky a formy života, nezaťažuje krajinu, rozumne 
využíva jej zdroje a chráni prírodné, ale aj kultúrne dedičstvo (Vláda SR, 2001). 

Tento pojem sa formoval od 70-tych rokov 20.storočia, kedy vznikla jedna z prvých definícii 
pojmu „sustainability“- trvalá udržateľnosť, ktorá sa prvýkrát objavila v prvej správe Rímskeho 
klubu „The Limits to Growth“, kde sa trvalá udržateľnosť chápe ako stav globálnej rovnováhy, pri 
ktorom počet obyvateľov Zeme a kapitál sa udržiavajú na stálej úrovni a tendencie, ktoré 
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spôsobujú ich pokles alebo nárast musia byť pod kontrolou. Až Konferencia OSN o životnom 
prostredí a rozvoji (konala sa 3.-14.júna 1992 v Rio de Janeiro) podnietila základy nového prístupu 
k riešeniu trvalo udržateľného rozvoja a rovnako tak podnietila celosvetové riešenie trvalej 
udržateľnosti a prijatie princípov TUR v podobe koncepčného dokumentu, tzv. Agendy 21. Od roku 
1992 sa Agenda 21 dostávala do všetkých sfér života a preniesla sa aj do európskych politík. Ďalším 
dokumentom, ktorý bol prijatý v septembri 2015 a ktorý je zatiaľ najkomplexnejším súborom 
celosvetových priorít je Agenda 2030, ktorá nie je právne záväzná, ale je prirodzenou povinnosťou 
vyspelých štátov (Offertálerová, Dashöfer 2017). 

Udržateľný rozvoj je postavený na tzv. „Tripple bottom line“, rovnováhe troch oblastí a ich 
cieľov- ekonomické, sociálne a environmentálne (známe aj ako 3P-profit,people, planet). Pri 
dosahovaní cieľov v jednej oblasti je nevyhnutné myslieť aj na zvyšné dve. Rozvoj, ktorý podporuje 
lepšie pracovné podmienky, inovácie a rieši problémy spojené so znečisťovaním 
a obnoviteľnosťou zdrojov, je z dlhodobého hľadiska udržateľný. Takýmto prístupom sa tiež podarí 
zamedziť súčasnej spotrebe ohrozovať možnosti budúcich generácii (Klarin, 2018).  

Ciele trvalo udržateľného rozvoja a meranie trvalej udržateľnosti sa realizuje prostredníctvom 
množiny ukazovateľov, ktoré je možné rozčleniť do 4 základných skupín a ktoré tvoria tzv. piliere 
udržateľnosti (viď tabuľku 1).  

 

Tabuľka 1: Štyri piliere udržateľnosti 

Aspekty Čo hodnotí Príklady indikátorov 

Environmentálny sa zameriava na hodnotenie prírodného 
potenciálu územia a prírodných zdrojov 

Emisie oxidov dusíka 
Zneškodňovanie komunálneho odpadu 
Spotreba vody v domácnostiach na 1 ob. 
Zneškodnený KO v kg na ob. 

Ekonomický  hodnotí ekonomické predpoklady rozvoja- 
zamestnanosť, ekonomický potenciál, 
technickú infraštruktúru 

HDP 
Priame zahraničné investície 
Obchodná bilancia tovarov a služieb 
Ročná spotreba energie na 1 ob.  

Inštitucionálny  hodnotenie kvality regionálnej a miestnej 
samosprávy, participáciu občanov na 
správe veci verejných 

Výdavky smerované do výskumu a vývoja,  
Počet pracovníkov pracujúcich v oblasti vedy 
a techniky   

Sociálny hodnotenie ľudských zdrojov – 
demografický potenciál, vzdelanostnú 
štruktúru obyvateľstva 

Miera chudoby 
Miera nezamestnanosti  
Hustota obyvateľstva  

Zdroj: Mederly, 2001; Mederly et al., 2003 

 

Vo vedeckých kruhoch sú doteraz neujasnené a neukotvené presné teoretické a metodické 
základy udržateľného rozvoja, taktiež je problematická aj teória a metodológia indikátorov trvalej 
udržateľnosti a následne aj ich interpretácia pri ich vzájomnej synergii. Ekonomické a sociálne 
ukazovatele sú relatívne presne kvantifikovateľné, avšak problematickým sa javí fakt, že u 
niektorých environmentálnych ukazovateľov môžu mať ich hodnoty (aj keď sú v rámci povolených 
limitov).  

Ďalším problémom v rámci hodnotenia udržateľnosti rozvoja s využitím stanovených 
indikátorov, je ich váha a teda miera ich dôležitosti na celkovom výsledku hodnotenia. Uvažujeme, 
že všetky indikátory majú rovnakú váhu, avšak tento predpoklad sa môže tak v čase, ako aj v 
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priestore stať problematickým, smerujúcim k skresľovaniu hodnotenia reality.  Uvedené problémy 
stanovenia jednotného presného modelu kvantifikácie udržateľnosti kumuluje aj nasledovný 
zjednodušený príklad (Huttmanová, 2011). 

 

 

Obrázok 1: 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Organizácia Spojených národov  

 

Bližšie charakterizované v nasledujúcom texte budú konkrétne ciele: č. 4, 8,11,16, ktoré sa 
týkajú konkrétne verejného sektora.  

Cieľ 4: Kvalitné vzdelanie 

Zámerom cieľa 4 je zabezpečenie kvalitného, spravodlivého a inkluzívneho 
vzdelávania a podpora celoživotného vzdelávania pre všetkých. Vzdelanie je 
možné považovať za jedno z najúčinnejších opatrením, ktorým sa dá 
dosiahnuť udržateľný rozvoj. Za smerodajné indikátory v tejto oblasti 
skúmania, ktoré najpresnejšie dokážu popísať jeho úroveň sú napr. miera 
predčasne ukončenej školskej dochádzky (% populácie vo veku 18-24 rokov), 
miera účasti na celoživotnom vzdelávaní (% populácie vo veku 25-64 rokov) 
a miera ukončeného terciárneho vzdelania (% populácie vo veku 30-34 
rokov).  

Cieľ 8: Práca a ekonomický rast 

Podpora udržateľného a inkluzívneho ekonomického rastu, prostredníctvom 
plnej, produktívnej zamestnanosti a dosiahnuť dôstojnú prácu pre všetkých 
je kľúčovým zámerom cieľa 8. V rámci tohto cieľa sa sledujú predovšetkým 
indikátory HDP na obyvateľa, miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 
15-24 rokov, miera zamestnanosti vo veku 20-64 rokov, miera dlhodobej 
nezamestnanosti a v našich podmienkach bol zvolený ako národný indikátor 
miera ekonomickej aktivity vo veku 15-64 rokov.  
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Cieľ 11: Udržateľné mestá a obce 

Zámerom je premeniť mestá na bezpečné, udržateľné a inkluzívne. V rámci 
tohto cieľa je možné sledovať niekoľko indikátorov, ktoré sa týkajú 
predovšetkým znečistenia ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami, miery 
recyklácie komunálneho odpadu, ktorá okrem znižovania množstva 
odpadov, ktoré sa hromadia na skládkach prispievajú aj k vytvoreniu nových 
pracovných miest. Ďalším ukazovateľom je aj dostupnosť obyvateľov 
k verejnej doprave, ktorá má taktiež významný vplyv na hospodársky rast 
a umožňuje tak obyvateľom využívať nielen hospodárske, ale aj spoločenské 
príležitosti. 

Cieľ 16: Spravodlivosť a inštitúcie 

Hlavnou tematikou tohto cieľa Agendy 2030 je dosiahnuť mier, spravodlivosť 
a silné inštitúcie, zabezpečiť rovnaký prístup k spravodlivosti pre všetkých 
a efektívne budovať transparentné a efektívne inštitúcie na všetkých 
úrovniach. Taktiež aj v tento oblasti je možné identifikovať niekoľko 
indikátorov, ako napr. počet obetí trestného činu vraždy, ktorý do značnej 
miery poskytuje prehľad o úrovni bezpečnosti v krajine. Ďalším 
ukazovateľom je napr. dôvera v inštitúcie, ktorý poukazuje na úroveň 
verejnej správy v krajine a ktorá je odrazom vládnych programov, politík či 
zákonov. Dlhodobá nedôvera vo verejné inštitúcie môže viesť k neistote 
a zároveň k poklesu ekonomiky (Štatistický úrad, 2016).  

 

Udržateľný rozvoj a Slovensko 

Pojem trvalo udržateľný rozvoj je taktiež v SR právne vymedzený v §6 zákona č.17/1992 Zb. 
o životnom prostredí. Podľa neho ide o taký „rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám 
zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť 
prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.“  

Zodpovednosť za Agendu 2030 je na Slovensku rozdelená medzi Ministerstvo zahraničných 
vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 
Vláda SR prijala v roku 2017 uznesením Koncepciu implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom 
prostredí a v tom istom roku schválila aj Návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 
2030, ktorý má prispieť k lepšej koordinácii a účinnejšiemu riešeniu komplexných problémov, 
ktoré sú v pôsobnosti viacerých štátnych inštitúcii. V roku 2018 boli uznesením schválené aj 
národné priority implementácie Agendy 2030, ku ktorým sa pridelili merateľné strategické ciele, 
národné indikátory a implementačné materiály. Udržateľný rozvoj na Slovensku koordinuje Úrad 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Štatistický úrad SR koordinuje a monitoruje 
dosahovanie národných cieľov do roku 2030. Rovnako tak v roku 2020 vláda uznesením schválila 
aj Správu o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030, ktorej 
zámerom je podať informácie o výsledkoch, ktoré boli dosiahnuté v národných prioritách počas 
obdobia 2018-2020 (Agenda, 2030).  

Slovenská republika ako značne malá ekonomika nemá dostatok zdrojov na to, aby 
rovnocenne pokryla všetky globálne ciele, preto bolo potrebné urobiť prioritizáciu z hľadiska 
naliehavosti problémov. Takáto prioritizácia bola založená na participatívnom procese 
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a zúčastnení boli pracovníci Slovenskej akadémie vied a experti z analytických útvarov ústredných 
orgánov štátnej správy. Výsledkom bol súbor 6-tich národných priorít a 29 hlavných výziev:   

 Vzdelanie pre dôstojný život (posilnenie statusu učiteľa, uplatňovanie princípov 
znalostnej spoločnosti, zabezpečenie rovných príležitostí pre všetkých žiakov 
a študentov, vytváranie kvalitných pracovných príležitostí pre všetkých, prekonanie 
štrukturálnych nerovností medzi ponukou pracovnej sily a dopytom trhu práce). 

 Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri 
demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí (prechod na domáci 
výskum, vývoj, inovácie, posilnenie ekonomickej sebestačnosti regiónov, rozvoj 
nízkouhlikového energetického hospodárstva,  generovanie verejných príjmov na 
udržanie sociálnych služieb štátu pri starnutí populácie). 

 Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia (znižovanie ekonomických a sociálnych 
nerovností, posilnenie princípu solidarity pri prerozdeľovaní zdrojov). 

 Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy (participatívne územné 
a strategické plánovanie, zníženie znečistenia všetkých zložiek životného prostredia, 
ochrana prírody). 

 Právny štát, demokracia a bezpečnosť (transparentný, profesionálny, efektívny 
výkon verejnej správy na všetkých úrovniach, odhaľovanie závažnej korupcie). 

 Dobré zdravie (podpora zdravého životného štýlu, zabezpečenie kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti pre celú populáciu). 

 

Pre ilustráciu nasledujúca tabuľka ponúka príklady národných ukazovateľov pre prioritné 
oblasti, ktoré dokumentujú zaostávanie Slovenska v daných oblastiach voči priemeru EÚ (Tab. 2) 

 
Tabuľka 2: Národné indikátory pre prioritné oblasti SR 

Prioritná oblasť Vzdelanie pre dôstojný život 

Indikátor Miera ukončeného terciárneho vzdelania (% populácie vo veku 30-34 rokov) 

Rok 2017 SR: 34,3%                  EU:39,9% 

Indikátor  Výdavky na výskum a vývoj (% HDP) 

Rok 2016 SR: 0,8%                     EU: 2% 

Prioritná oblasť Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia 

Indikátor Podiel dokončených obecných nájomných bytov v SR 

Rok 2016 SR: 2,3%                      EU: ? 

Prioritná oblasť  Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy 

Indikátor  Obyvateľstvo vystavené zvýšeným koncentráciám škodlivých prachových častíc PM2,5 v ovzduší 
(% populácie) 

Rok 2015 SR: 19%                       EU: 14,5% 

Prioritná oblasť  Právny štát, demokracia, bezpečnosť 

Indikátor Nezávislosť súdnictva- nezávislosť súdneho systému vnímaná ako veľmi alebo celkom dobrá (% 
populácie) 

Rok 2017 SR:23%                         EU: 55% 

Prioritná oblasť Dobré zdravie 

Indikátor Zdravé roky života pri narodení – ženy (počet) 

Rok 2016 SR: 57 rokov                 EU: 64,2 rokov 

Zdroj: Najvyšší kontrolný úrad SR, 2018 
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Globálna komparácia krajín poukazuje, že Slovensku patrí vo svetovom rebríčku 
udržateľného rozvoja na vyšších miestach (v roku 2020 sa v SDG Indexe Slovensko 
umiestnilo na 27.priečke zo 166 krajín). V porovnaní s krajinami  je Slovensko v tomto 
indexe nižšie ako ČR (8.miesto) a Poľsko (23.miesto) a vyššie ako Maďarsko (29.miesto). 
Slovensku sa najviac darí v prípade národnej výzvy Znižovanie chudoby a sociálna 
inklúzia a naďalej čelíme výzvam, ktoré pretrvávajú v oblasti Vzdelanie pre dôstojný 
život a Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri 
demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí. Na základe Správy 
o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030, ktoré 
v septembri 2020 vypracovalo Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR je možné ďalej konštatovať, že Slovensko pri prechode na znalostnú 
a environmentálne udržateľnú ekonomiku neustále zaostáva za priemerom EÚ či už 
v miere recyklácie, vo výdavkoch aj ľudských zdrojoch na výskum a vývoj a v podiele 
obnoviteľnej energie na celkovej hrubej spotrebe. Slovensko má taktiež problémy 
s kvalitou ovzdušia, ktorá je horšia ako priemer EÚ, a taktiež s klesajúcou dôverou 
občanov v políciu, a nezávislosť súdneho systému (Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR, 2020).  
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13. Správne finančné riadenie 

Eva Výrostová 
 
Odporúčaný spôsob citácie: 
VÝROSTOVÁ, Eva, 2022. Správne finančné riadenie. In: MITAĽ, O., ROVENSKÁ, D.,  ŽUPOVÁ, E. a kol. Manuál dobrého 

spravovania pre budúcich expertov verejných inštitúcií. Košice: ŠafárikPress, s. 127 – 140. ISBN 978-80-574-0083-7. 

 

Kapitola sa venuje správnemu finančnému riadeniu (angl. sound financial management)1, 
ktorého cieľom je hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných financií. 
Dodržiavanie zásady správneho finančného riadenia v rámci verejnej správy zabezpečí, aby 
verejné zdroje boli plánované, riadené a efektívne využívané s ohľadom na stanovené ciele 
verejnej politiky. Hlavnými nástrojmi sú zodpovedné a transparentné rozpočtové plánovanie, 
efektívne riadenie verejných zdrojov a riadny systém finančnej kontroly a auditu.  

Rada Európy (Council of Europe, 2008) zahŕňa princíp (zásadu) správneho finančného riadenia 
medzi dvanásť princípov good governance miestnej samosprávy a definuje ho cez obozretnosť vo 
finančnom riadení, prípravu viacročných rozpočtových plánov po konzultácii s verejnosťou, 
stanovovanie poplatkov, ktoré neprekračujú náklady na poskytované služby, správne odhadovanie 
a riadenie rizík a opatrenia zamerané na solidaritu medzi obcami  (napr. vyrovnávacie systémy, 
medziobecná spolupráca, vzájomná interakcia rizík). Efektívnosť, účinnosť, meranie výkonnosti 
a audit uvádza Rada Európy ako samostatný princíp.  

V rámci tejto kapitoly budeme vychádzať zo širšieho ponímania správneho finančného 
riadenia zahŕňajúceho aj aspekty súvisiace s efektívnosťou a výkonnosťou, tak ako to definuje aj 
Európska únia. Zásadu správneho finančného riadenia týkajúcu sa prostriedkov EÚ upravuje 
Nariadenia EP a Rady 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, kde sa uvádza požiadavka 
implementácie rozpočtových prostriedkov pri dodržaní zásad hospodárnosti, efektívnosti 
a účinnosti (tzv. 3E – economy, efficiency, effectiveness) so zameraním na výkonnosť a účel.  

 

Finančné riadenie 

Manažment, riadenie verejných financií (angl. public financial management, PFM) zahŕňa 
širokú škálu pravidiel, procesov a nástrojov. Cangiano, Curristine a Lazare (2013) uvádzajú, že 
cieľom PFM je:  

 udržateľná fiškálnej pozícia, 
 efektívne prideľovanie zdrojov,  
 efektívne poskytovanie verejných statkov a služieb. 

 

Finančné riadenie zahŕňa komplex nadväzujúcich a vzájomne prepojených činností 
prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje finančná stabilita a likvidita organizácií verejnej správy 
(Bobáková, Sedláková, 2012).  

 

                                                           
1 Sound financial management sa do slovenčiny zvykne prekladať aj ako riadne finančné hospodárenie, riadne 
finančné riadenie alebo správne finančné hospodárenie (Slovník pojmov EŠIF, 2018).  
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Zjednodušený pohľad na PFM systém poskytuje obrázok 1, ktorý vychádza z tradičného 
rozpočtového cyklu.  

 

 

Obrázok 1: PMF systém 

Zdroj: Cangiano, 2017 - upravené 

 

Podrobnejší pohľad na obsah PFM ponúka PEFA2 (2020a, 2020b), ktorá vytvorila štandardnú 
metodiku pre hodnotenie finančného riadenia založenú na siedmych pilieroch: 

1. spoľahlivosť rozpočtu – rozpočet je realistický, plní sa v súlade s plánom.   
2. transparentnosť verejných financií – informácie o PFM sú komplexné, 

konzistentné a dostupné, uplatňuje sa  rozpočtová klasifikácia, rozpočtová 
dokumentácia a finančné správy sú dostupné, systém transferov je 
prehľadný, dostupné sú aj informácie o výkonnosti (plány, dosiahnuté 
výsledky a hodnotenie výkonnosti),  

3. manažment aktív a pasív – zaisťuje, že verejné investície poskytujú 
hodnotu za peniaze, zahŕňa manažment aktív, monitorovanie fiškálnych 
rizík a manažment verejného dlhu,  

                                                           
2 The Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) je  Program verejných výdavkov a finančnej 
zodpovednosti, ktorý bol zahájený v r. 2001 siedmymi medzinárodnými partnermi: Európskou komisiou, 
Medzinárodným menovým fondom, Svetovou bankou, vládami  Francúzska, Nórska, Švajčiarska a Spojeného 
kráľovstva. V r. 2019 sa partnerom stali Slovenská republika a Luxembursko.  
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4. fiškálna stratégia a zostavovanie rozpočtu – zahŕňa makroekonomické 
a fiškálne predikcie, schválenie fiškálnej stratégie, strednodobé plánovanie 
verejných výdavkov, prípravu rozpočtu a legislatívne aspekty schvaľovania 
rozpočtu a jeho úprav,  

5. predvídateľnosť a kontrola pri plnení rozpočtu – rozpočet je efektívne 
implementovaný ak sa uplatní systém štandardov, procesov a vnútorných 
kontrol. Tento pilier zahŕňa správu verejných príjmov, riadenie rizík s nimi 
súvisiacimi, monitorovanie nedoplatkov, účtovanie výnosov, manažment 
hotovosti, verejné obstarávanie, mzdový audit, vnútorné kontroly iných 
výdavkov a interný audit, 

6. účtovníctvo a vykazovanie – pre efektívne riadenie verejných financií sú 
potrebné presné, včasné a spoľahlivé informácie, ktoré sú tiež základom 
dôvery a zodpovednosti. Tento pilier zahŕňa aj finančné správy pre externý 
audit a informácie poskytované občanom,    

7. externá kontrola a audit – sú dôležité preto, aby výkonná moc niesla 
zodpovednosť za implementáciu rozpočtovej politiky. Verejné financie sú 
kontrolované nezávislou kontrolnou inštitúciou a audítorské správy 
podliehajú kontrole zákonodarného orgánu. Ako príklad možno uviesť 
Najvyšší kontrolný úrad v podmienkach Slovenska a v prípade EÚ Európsky 
dvor audítorov, ktorý vykonáva audit príjmov a výdavkov EÚ, podozrenie 
z podvodov nahlasuje Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) 
a vypracúva správu pre Európsky parlament a Radu EÚ. Parlament 
následne rozhodne či schváli nakladanie Európskej komisie s finančnými 
prostriedkami (tzv. udelenie absolutória, angl. granting discharge), ktorých 
použitie má byť v súlade so zásadou správneho finančného riadenia, t.j. 
zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.  

 

V podmienkach Slovenskej republiky finančné riadenie definuje zákon o finančnej kontrole 
a audite podľa ktorého je finančné riadenie „súhrn postupov orgánu verejnej správy pri riadení 
rizík, zodpovednom plánovaní, rozpočtovaní, použití, poskytovaní, účtovaní, výkazníctve verejných 
financií, finančnej kontrole a audite, ktorého cieľom je hospodárne, efektívne, účinné a účelné 
využívanie verejných financií“( (§ 2 zákona č. 357/2015 Z. z.).  

 

Zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti  

Koncept 3E možno popísať ako vykonávanie správnych vecí (účelnosť, účinnosť), za rozumnú 
cenu (hospodárnosť) správnym spôsobom (efektívnosť). Optimálny výsledok možno dosiahnuť len 
vtedy ak sa dodržiavanie princípov 3E posudzuje ako celok.  

Hospodárnosť (angl. economy) sa týka vstupov meraných nákladmi. Rozumie sa pod ňou 
vynaloženie verejných zdrojov na vykonanie činnosti, obstaranie tovarov, služieb či prác 
v správnom čase, primeranej kvantite a kvalite za najlepšiu cenu (pozri Nariadenie 2018/1046, 
Zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z.). Vo verejnom sektore je hospodárnosť zabezpečená 
najmä prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré by malo zaistiť obstaranie tovarov a služieb 
za najvýhodnejších podmienok. Systém verejného obstarávania by podľa OECD (2015) mal spĺňať 
princípy transparentnosti, integrity, prístupu pre potenciálnych záujemcov o účasť vo verejnom 
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obstarávaní, mal by podporovať transparentnú a efektívnu účasť zainteresovaných strán, 
implementovať postupy na zvýšenie efektívnosti verejného obstarávania pri uspokojovaní potrieb 
vlády a občanov, využívať digitálne technológie a nástroje elektronického obstarávania, 
zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu pre verejné obstarávanie, uplatňovať stratégie riadenia 
rizík, adekvátne kontrolné mechanizmy a hodnotenie účinnosti systému verejného obstarávania. 
OECD (2015) tiež uvádza, že použitie systému verejného obstarávania na dosiahnutie cieľov 
sekundárnej politiky by malo byť v rovnováhe s hlavným cieľom verejného obstarávania a verejné 
obstarávanie by malo byť integrované do PFM, rozpočtovania a procesu poskytovania služieb. Pre 
dosiahnutie hospodárnosti vo využívaní verejných financií je vhodné využívať aj rôzne nástroje 
riadenia nákladov, ktoré sú prevzaté zo súkromného sektora, ako sú napr. nákladové strediská, 
kalkulácia nákladov a bechmarking nákladov, resp. výdavkov (podrobnejšie napr. Balážová, 2006; 
Výrostová, 2012).  

Efektívnosť3 (angl. efficiency) sa týka čo najlepšieho vzájomného pomeru medzi 
dosiahnutými výsledkami a použitými verejnými financiami. Je meraná pomerom výstupov 
a vstupov, preto sa metódy na hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov nazývajú inputovo-
outputové metódy.  

Dosiahnutie najvyššej hodnoty za peniaze (angl. value for money) vo verejnom sektore je 
možné prostredníctvom využívania moderných analytických nástrojov, ku ktorým Filko, Kišš 
a Odór (2016) radia revíziu výdavkov spojených s verejnými politikami, analýzu nákladov 
a prínosov inputovo-outputovými metódami a benchmarking. Hodnotenie by malo byť predbežné 
(ex ante) aj následné (ex post).  

Revízia verejných výdavkov (angl. spending review) by mala priniesť odporúčania pre vládu, 
ktoré sa majú využiť pri príprave rozpočtu, môžu navrhovať úsporu verejných financií, lepšie 
verejné služby, výsledky, lepšiu alokačnú efektívnosť (presun výdavkov do iných oblastí) a pod. 
Návrh úspor môže byť realizovaný prístupom zhora-nadol (úrad vlády alebo ministerstvá ich určujú 
pre jednotlivé ministerstvá), zdola-nahor (úspory navrhnú ministerstvá) alebo spoločným úsilím 
(Filko, Kišš, Odór, 2016) 

Inputovo-outputové metódy (nazývané aj nákladovo úžitkové metódy) je možné využiť pre 
hodnotenie výdavkových programov, projektov, verejných služieb i hodnotenie ponúk v rámci 
verejného obstarávania. Každá z jednokriteriálnych metód (hodnotenie efektívnosti je založené na 
jednom kritériu) má svoje výhody a obmedzenia a je vhodná pre určitý typ hodnotenia, resp. typ 
projektov (pozri obrázok 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 V niektorých publikáciách je efficiency prekladaná ako efektivita, resp. produktivita.  
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Metóda CMA CEA CUA CBA 

Názov 
metódy 

Analýza 
minimalizácie 
nákladov (Cost-
Minimizing Analysis) 

analýza efektívnosti 
nákladov (Cost-
Effectiveness 
Analysis) 

analýza užitočnosti 
nákladov (Cost-
Utility Analysis) 

analýza nákladov a 
úžitkov (Cost-Benefit 
Analysis) 

Kritérium 
hodnotenia 

minimum nákladov minimum nákladov 
na jednotku výstupu 
(cost-effectiveness 
ratio)  

(napr. náklady na 1 
km diaľnice) 

minimum nákladov 
na jeden kvalitný 
rok života (cost-
utility ratio) 

alebo  

maximum 
efektívnosti na 
jednotku nákladov 
(QALY/C) 

podiel úžitkov a nákladov 
(B/C), čistá súčasná 
hodnota (Net Present 
Value)4, vnútorná miera 

výnosnosti (Internal Rate 
of Return)5, doba 
návratnosti investície 

Meria len náklady  náklady v peňažných 
jednotkách a úžitky 
v naturálnych 
jednotkách  

náklady 
v peňažných 
jednotkách a úžitky 
v upravených 
naturálnych 
jednotkách (QALY6) 

náklady aj úžitky 
v peňažných jednotkách 

 

Predpoklad kvalitatívne 
a kvantitatívne 
porovnateľné 
výsledky definované 
obyčajne 
štandardom  

rovnaký typ 
výsledkov, 
kvalitatívne 
porovnateľných 

meranie užitočnosti 
v upravených 
naturálnych 
jednotkách 

vyjadrenie vstupov 
i výstupov (úžitkov) 
v peňažných jednotkách 

Použitie ak nie je možné 
alebo nemá význam 
merať výstupy  

ak nie je možné 
kvantifikovať úžitok 
v peňažných 
jednotkách,  

metódu nie je možné 
použiť pri rôznych 
typoch úžitkov 

ak je potrebné 
zohľadniť 
kvalitatívnu stránku 
dôsledkov, 
programy majú 
širokú škálu 
rozličných úžitkov 

nedá sa využiť ak je 
náročné vyjadriť úžitky 
v peniazoch a keď je 
miera nepresnosti veľmi 
veľká 

Príklady 
uplatnenia 

prevádzkové 
náklady, 
reorganizácia 
pracovísk ... 

školstvo, 
zdravotníctvo ...  

zdravotníctvo, 
environmentalistika 
... 

investičné projekty 

Obrázok 2: Jednokriteriálne metódy hodnotenia efektívnosti vo verejnom sektore 
Zdroj: vlastné spracovanie (podľa Ochrana, 2005; Tetřevová, 2008; Filko, Kišš a Odór, 2016) 

                                                           
4 Čistá súčasná hodnota (NPV) predstavuje rozdiel súčasných hodnôt všetkých prínosov a nákladov. Projekt je vo 
verejnom sektore prijateľný ak hodnota NPV nie je záporná. Najvýhodnejší je projekt s najvyšším NPV.  
5 Vnútorná miera výnosnosti (IRR) je taká miera pri ktorej NPV projektu sa rovná 0. Projekt je prijateľný ak je 
vnútorné výnosové percento vyššie ako požadovaná miera výnosnosti. Výhodou vnútorného výnosového percenta 
je, že nie je potrebné riešiť problém stanovenia diskontnej sadzby. Problémom však môže byť, že rovnica je 
polynomická a IRR nezohľadňuje časový profil úžitkov a nákladov (Výrostová, 2011) 
6 V zdravotníctve sa používa ukazovateľ QALY (kvalitné roky života, angl. Quality-Adjusted Life Years). Predpokladá sa, 
že 1 rok života v perfektnom zdraví má hodnotu 1 QALY. Hodnota užitočnosti je obyčajne určená na základe výskumu 
na vzorke respondentov rôznymi metódami (podrobnejšie napr. Medveď a kol., 2005; Ochrana, 2005).   
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Viackriteriálne metódy umožňujú hodnotenie na základe viacerých kritérií. Príkladom môže 
byť metóda lexikografického usporiadania, ktorá usporadúva kritériá podľa dôležitosti alebo 
bodová metódy (metóda váženého skóre), kde váhy pri jednotlivých kritériách zohľadňujú ich 
dôležitosť. K sofistikovanejším metódam merania efektívnosti patria metóda stochastickej 
hraničnej analýzy (SFA) a metóda dátových obalov (DEA). Obe metódy majú spoločné to, že 
hodnotenie efektívnosti sledovaných jednotiek je uskutočňované s ohľadom na efektívnosť iných 
jednotiek a obe pracujú s hranicou, ktorej výpočet sa však odlišuje.  

SFA (angl. stochastic frontier analysis) je parametrickou metódou, ktorá  porovnáva 
efektívnosť sledovaných jednotiek voči hranici efektívnosti odhadnutej ekonometricky zo súboru 
dát o všetkých jednotkách. Jej výhodou je robustnosť voči odchýlkam vyplývajúcim 
z nedokonalého merania a neistoty a možnosť zahrnúť viacero vysvetľujúcich premenných  (Filko, 
Kišš a Odór 2016).   

DEA (angl. data envelopment analysis) patrí k neparametrickým metódam založeným na 
aplikácii lineárneho programovania. Metóda sa využíva na hodnotenie technickej efektívnosti 
produkčných jednotiek (rozhodovacích jednotiek, angl. decision making units, DMU), ktoré majú 
niekoľko vstupov a výstupov. Efektívnosťou je chápaný pomer váženého súčtu výstupov 
a váženého súčtu vstupov. DMU s najvyššou hodnotou efektívnosti tvoria hranicu efektívnosti 
a neefektívne ležia pod ňou. Metóda teda umožňuje identifikovať referenčné hodnoty, na základe 
ktorých je možné tieto neefektívne jednotky porovnávať. DEA vychádza z modelu Farella (1957), 
rozšíreného Charnesom, Cooperom a Rhodesom (1978), tzv. CCR model, ktorý je založený na 
konštantných výnosoch z rozsahu a Bankerom, Charnesom a Cooperom (1984), tzv. BCC model, 
ktorý je založený na podmienkach variabilných výnosov z rozsahu. Podľa  Filko, Kišš a Odór (2016) 
je výhodou DEA väčšia nezávislosť od teoretických predpokladov a možno ju využiť pre meranie 
relatívnej efektívnosti organizácií v jednom sektore. Modely DEA môžu byť podľa Kočišovej (2012) 
formulované ako vstupne orientované, t.j. efektívnosť je schopnosť využívať pri daných výstupoch 
minimálne množstvo vstupov alebo výstupne orientované, kde efektívnosť predstavuje schopnosť 
produkovať maximálne množstvo výstupov pre daných vstupoch.  

Benchmarking predstavuje porovnanie voči najlepšej alternatíve doma (s inými 
organizáciami, resp. vo vnútri organizácie) a v zahraničí (napr. priemer EÚ, OECD) na základe 
vybraných ukazovateľov, ktoré môžu byť vstupné, výstupné a výsledkové. Podľa Medveďa a kol. 
(2005) by sa mal využívať najmä vtedy ak neexistujú definované štandardy. Porovnávať možno 
riadenie, výkonnosť, procesy a činnosti. V oblasti finančného riadenia rôzne indikátory, napr. 
daňová sila, miera samofinancovania, miera finančnej sebestačnosti (napr. Rožová, 2019). Podľa 
Čepelovej (2017) je benchmarking aktívnou súčasťou manažmentu kvality.  

Účinnosť/ Účelnosť (angl. effectiveness) sa týka užitočnosti výstupov, vyjadruje schopnosť 
naplniť stanovený cieľ. Aj keď niektorí autori stotožňujú pojmy účinnosť a účelnosť je potrebné 
medzi nimi rozlišovať. Pod účinnosťou sa podľa Zákona o finančnej kontrole a audite č. 357/2015 
Z.z. rozumie „plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na použité 
verejné financie“ (§ 2 zákona č. 357/2015 Z.z.). Účinnosť vyjadruje stupeň dosiahnutia cieľov. 
Účelnosť predstavuje „vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným 
účelom ich použitia“ (§ 2 zákona č. 357/2015 Z.z.). Meranie účinnosti je vo verejnom sektore 
zložité, nakoľko samotné definovanie cieľov a kvantifikácia miery ich naplnenia predstavujú 
komplikované procesy (Medveď a kol. 2005). Stanovovanie cieľov by malo byť v súlade 
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s požiadavkou SMART, t.j ciele by mali byť konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a 
viazané na čas. Pokrok pri dosahovaní cieľov by sa mal monitorovať pomocou ukazovateľov 
výkonnosti.  

Na záver uvádzame, že v rámci verejnej ekonómie sa používa aj pojem ekonomická 
efektívnosť, ktorá sa skladá z dvoch typov efektívnosti (napr. Tetřevová, 2008; Medveď a kol., 
2005):  

 alokačná efektívnosť je definovaná s využitím paretovskej efektívnosti, t.j. určité 
ekonomické usporiadanie je efektívne vtedy ak nemôže nastať zmena pri ktorej by 
niekto úžitok získal bez toho, aby iný úžitok stratil. Základnou otázkou je ako alokovať 
zdroje, aby bol dosiahnutý maximálny úžitok, resp. alokovať zdroje v súlade 
s prioritami spoločnosti,  

 technická efektívnosť znamená dosiahnutie maximálneho výstupu pri daných 
vstupoch, resp. pri využití danej technológie a výrobných faktorov ide o produkciu 
výstupov s minimálnymi nákladmi.  Technická efektívnosť znamená hospodárne 
a efektívne využitie zdrojov.   

 

Správne rozpočtové riadenie 

Podľa Allena a Tommasiho (2001) sú dôležitými nástrojmi správneho rozpočtového riadenia 
zodpovednosť, transparentnosť, predvídateľnosť a participácia, ktoré sú tiež vnímané ako piliere 
dobrej správy vecí verejných (angl. good governance).  

Finančná, resp. rozpočtová zodpovednosť (angl. accountability) je zabezpečená legislatívou. 
V podmienkach Slovenska sú to najmä zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, 
ktorý bol prijatý s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia SR7. Tento zákon 
upravuje fiškálne pravidlá a transparentnosť:  

1. rozpočtovú zodpovednosť cez limit dlhu verejnej správy8, limit verejných 
výdavkov9 a ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti verejných výdavkov,  

2. rozpočtovú transparentnosť cez zriadenie poradných orgánov Ministerstva 
financií (Výbor pre daňové prognózy a Výbor pre makroekonomické 
prognózy) a zverejňovanie údajov (rozpočtu verejnej správy, údajov 
o rozpočte, prognóz, stratégie riadenia štátneho dlhu, súhrnnej výročnej 
správy), 

3. zriadenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá od r. 2012 
predstavuje nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja 
hospodárenia SR a plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Inštitúcie 
podobného typu nájdeme napr. v USA (Congressional Budget Office, 1974), 
Švédsku (Finanspolitiska rådet, 2007), Nemecku (Stabilitätsrat, 2010), 

                                                           
7 Dlhodobá udržateľnosť je definovaná v čl. 2 Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. (k septembru 2021) ako  „dosiahnutie 
takého stavu hospodárenia Slovenskej republiky, v ktorom saldo rozpočtu verejnej správy a dlh verejnej správy 
zabezpečujú, že ani očakávaná zmena príjmov verejnej správy a výdavkov verejnej správy podľa základného scenára 
v najbližších 50 rokoch nespôsobí nárast dlhu verejnej správy nad horný limit dlhu verejnej správy“. 
8 K 1.9.2021 je horný limit hrubého verejného dlhu vo výške 50% HDP. 
9 V Ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti sa spomínajú aj výdavkové limity, ktoré však neboli zatiaľ na 
Slovensku uplatnené a ich uplatnenie závisí najmä od politickej vôle.  
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Českej republike (Národní rozpočtová rada, 2017), Francúzsku (Le Haut 
Conseil des finances publiques, 2013), Taliansku (L’Ufficio parlamentare di 
bilancio, 2014) a ďalších. Tieto nezávislé inštitúcie nielen dohliadajú na 
plnenie národných pravidiel, ale v prípade členských štátov EÚ aj 
európskych fiškálnych pravidiel.  

 

Fiškálne pravidlá stanovujú trvalé obmedzenia fiškálnej politiky, výnimku môžu predstavovať 
výnimočné udalosti, tzv. únikové doložky (napr. v dôsledku krízy spôsobenej COVID-19 bolo 
povolené dočasné nedodržanie pravidiel bez uplatňovania sankcií v EÚ i SR). Európska komisia 
(2021) uvádza, že pre posilnenie rozpočtovej disciplíny, lepšiu politickú koordináciu medzi rôznymi 
úrovňami správy a znížene neistoty ohľadom budúceho vývoja fiškálnej politiky je potrebné:  

 dobre definovať fiškálne pravidlá (trvalý charakter, jasná špecifikácia z hľadiska 
celkového ukazovateľa fiškálnej výkonnosti10 a stanovenie číselného stropu alebo 
cieľa), 

 zabezpečiť monitorovanie a presadzovanie plnenia pravidiel, 
 podporiť pravidlá silným politickým záväzkom.  

 

Numerické fiškálne pravidlá uplatňuje každá krajina EÚ, ich prehľad si možno pozrieť na 
stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/info/publications/fiscal-rules-database_en. 
Samotná existencia pravidiel bez ich dôsledného dodržiavania nie je postačujúca. V podmienkach 
Slovenskej republiky sa napriek existencii fiškálnych pravidiel dlhodobá udržateľnosť verejných 
financií začala zhoršovať v r. 2019 a kríza COVID-19 v r. 2020 situáciu ešte viac zhoršila.11  

Európske fiškálne pravidlá sú ukotvené v Pakte stability a rastu a týkajú sa najmä:  

1. deficitu, ktorý nemá byť vyšší ak 3% HDP,  

2. verejného dlhu, ktorý nemá prekročiť 60% HDP v trhových cenách.  

 

Pakt stability a rastu zahŕňa dve zložky: dohľad nad stavmi rozpočtov a hospodárskymi 
politikami upravený nariadením č. Rady (ES) č. 1466/97 (tzv. preventívna zložka) a postup pri 
nadmernom deficite upravený nariadením Rady (ES) č. 1467/97 (tzv. nápravná zložka), ktorá 
popisuje postup v prípade porušenia európskych fiškálnych pravidiel. Sankcie za porušenie 
pravidiel boli sprísnené po globálnej finančnej kríze a dlhovej kríze v r. 2011 Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady č.1173/2011. Za rok 2020 Slovensko porušilo obidve základné 
fiškálne pravidlá EÚ, nakoľko verejný dlh dosiahol 60.6% HDP a deficit verejných financií 6.2% HDP. 
Ako môžeme vidieť z obrázku č. 1 hranicu verejného dlhu 60% HDP prekročilo 14 členských štátov 
EÚ, pričom najvyššiu hodnotu vyše 205 % dosiahlo Grécko. Z obrázku je zrejmé, že vplyvom 
pandemickej krízy narástol verejný dlh vo všetkých krajinách EÚ, čo mohlo byť spôsobené nielen 
nárastom verejných výdavkov a poklesom príjmov, ale aj poklesom HDP. Priemerný deficit 

                                                           
10 Ukazovateľom fiškálnej výkonnosti môže byť hrubý verejný dlh, čistý verejný dlh, deficit verejných financií, 
verejné výdavky, verejné príjmy, dane a pod.) 
11 V r. 2021 Rada pre rozpočtovú zodpovednosť SR uvádza, že verejné financie sú dlhodobo neudržateľné, nachádzajú 
sa v pásme vysokého rizika (na úrovni 6.1% HDP čo znamená, že na udržanie hrubého dlhu verejnej správy pod hornou 
hranicou 50% HDP by bolo potrebné zlepšiť saldo hospodárenia verejných financií vo  výške  6.3 mld. eur. 

https://ec.europa.eu/info/publications/fiscal-rules-database_en
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verejných financií za rok 2020 dosiahol v EÚ 6.9%, čo je viac ako dvojnásobok stropu stanoveného 
Paktom stability a rastu. Toto kritérium s výnimkou Dánska porušili za rok 2020 všetky krajiny EÚ.  

 

 

Obrázok 3: Verejný dlh, 2019 a 2020 

Zdroj: Eurostat, 2021 

 

Ďalšie európske fiškálne pravidlá zakotvuje Zmluva o stabilite, koordinácii a správe 
v Hospodárskej a menovej únii, ktoré Slovensko implementovalo novelou zákona o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v r. 2014. Podľa tejto zmluvy pri prekročení referenčnej hranice 60% 
HDP je krajina povinná znížiť toto presiahnutie tempom, ktoré v priemere zodpovedá referenčnej 
hodnote stanovenej na úrovni jednej dvadsatiny ročne. Fiškálne pravidlá sa zmluvou rozšírili o 
pravidlo vyrovnaného štrukturálneho rozpočtu a aplikáciu korekčného mechanizmu v prípade 
výraznej odchýlky od tohto pravidla. Štrukturálne vyrovnaný rozpočet sa vyhodnocuje na základe 
štrukturálneho salda (rozdiel výdavkov a príjmov verejných financií očistený o cyklickú zložku 
a jednorazové efekty). Za dosiahnutie strednodobého rozpočtového cieľa (angl. medium-term 
budgetary objective, MTO) sa považuje štrukturálny deficit  max. 0,5% HDP12. V prípade 
významných odchýlok od strednodobého cieľa, resp. postupu vedúcemu k tomuto cieľu sa 
s výnimkou výnimočných udalostí automaticky uplatňuje korekčný mechanizmus s cieľom 
realizovať opatrenia na odstránenie odchýlok v stanovenej lehote. To dáva možnosť členským 
štátom vrátiť sa k obozretnejšej fiškálnej politike a vyhnúť sa postupu pri nadmernom deficite 
(nápravná zložka Paktu stability a rastu). Pravidlo o vyrovnanom rozpočte Ministerstvo financií SR 
posudzuje nielen podľa štrukturálneho salda, ale aj podľa výdavkového pravidla, t.j. tempo rastu 
výdavkov očistené o výdavkové položky mimo kontroly vlády, diskrétne príjmové opatrenia, 

                                                           
12 V prípade ak je dlh verejnej správy výrazne pod 60% HDP a existujú nízke riziko dlhodobej udržateľnosti verejných 
financií môže byť štrukturálny deficit max. 1% HDP v trhových cenách.  
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jednorazové vplyvy a metodické úpravy, by malo zodpovedať približne rastu potenciálu ekonomiky 
(MF SR, 2021). 

Dlhová kríza v r. 2011 priniesla prijatie ďalších legislatívnych predpisov prostredníctvom 
ktorých sa má zabezpečiť rozpočtová disciplína, predchádzať novej kríze a posilniť rozpočtový 
dohľad13. V rámci EÚ prispieva k finančnej zodpovednosti aj väčšia koordinácia prostredníctvom 
európskeho semestra, potreba splnenia podmienok pre čerpanie EÚ fondov a vyšší tlak na meranie 
výkonnosti pri ich čerpaní. Európsky semester bol zavedený od r. 2011 a predstavuje. šesťmesačný 
cyklus prekrývajúci sa s prvým polrokom kalendárneho roka, počas ktorého členské štáty každý 
rok koordinujú svoje rozpočtové, makroekonomické a štrukturálne politiky (Úrad vlády SR 2011). 
Rozpočtovú zodpovednosť v rámci EÚ zabezpečuje Dvor audítorov, ktorý dohliada na finančné 
prostriedky EÚ a OLAF, ktorý zabezpečuje boj proti podvodom.  

S cieľom zlepšiť alokáciu zdrojov, zvýšiť zodpovednosť a naplniť princíp správneho finančného 
riadenia mnohé krajiny zavádzajú moderné metódy rozpočtovania, ako sú najmä výkonové 
rozpočtovanie (napr. Rakúsko, Holandsko, Švédsko, Írsko) a programové rozpočtovanie (napr. 
USA, Austrália, Slovensko).  

Výkonové rozpočtovanie (angl. performance budgeting) predstavuje mechanizmus 
prepájajúci rozpočtové financovanie s merateľnými výsledkami využívajúc informácie 
o výkonnosti pre zlepšovanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Širšia definícia zahŕňa aj 
revízie verejných výdavkov, hodnotenie programov a prípravu rozpočtu na základe využitia 
informácií o výkonnosti (Smetanková, Krček, 2019).  

Programové rozpočtovanie  je systém založený na plánovaní úloh a aktivít v nadväznosti na 
priority a alokovanie disponibilných zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť 
vynakladania rozpočtových prostriedkov (MF SR, 2004). Rozpočet člení výdavky na jednotlivé 
programy, ktoré obsahujú podprogramy, projekty, prvky, zámery, ciele a merateľné ukazovatele. 
Súčasťou programového rozpočtovania je priebežné monitorovanie plnenia rozpočtu a 
hodnotenie výsledkov programov. Programové rozpočtovanie poskytuje návod ako efektívnejšie 
a transparentnejšie hospodáriť s verejnými zdrojmi v rámci verejného sektora. Zavedenie 
viacročného rozpočtovania a programového rozpočtovania na báze merania výstupov však vedie 
aj k rastu rozpočtovej dokumentácie, zvýšeniu množstva potrebných informácií a potrebe 
kvalifikovaných pracovníkov (Knežová, Výrostová, 2008). Implementácia programového 
rozpočtovania vyžaduje kontrolu jeho implementácie a odstraňovanie nedostatkov. V prípade 
Slovenskej republiky najmä na úrovni územnej samosprávy, kde sa programové rozpočtovanie 
zavádzalo neskôr (povinne od r. 2009) sa vyskytujú nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť (napr. 
Župová, 2013).          

Fiškálna transparentnosť (angl. transparency) je základom rozpočtovej zodpovednosti 
a pomáha dosiahnuť finančnú a ekonomickú stabilitu. Znamená, že finančné informácie majú byť 
dostupné výkonným orgánom, zákonodarnému zboru i verejnosti (podrobnejšie pozri kapitolu 9 a 
10). Kódex fiškálnej transparentnosti (IMF, 2019) uvádza nasledovné požiadavky:  

 fiškálne správy by mali poskytovať komplexný, relevantný, včasný a 
spoľahlivý prehľad na finančnú situáciu a výkonnosť vlády – mali by byť 
zostavené podľa medzinárodných štandardov, zverejňované pravidle a včas, 

                                                           
13 Napr. Smernica č. 2011/85/EÚ o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov, Nariadenie 473/2013 o 
spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy 
nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne. 
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informácie by mali byť medzinárodne porovnateľné a vnútorne a historicky 
konzistentné, spoľahlivé a mali by podliehať externej kontrole,  

 rozpočty a s nimi súvisiace fiškálne prognózy by mali poskytovať jasne 
stanovené rozpočtové ciele a politické zámery vlády – mala by byť dodržaná 
rozpočtová jednota; rozpočtové prognózy by mali byť založené na 
makroekonomických prognózach; investičné projekty by mali byť podrobené 
CBA analýze; mal by byť uplatnený strednodobý rozpočtový rámec; 
rozpočtový proces vrátane opravného rozpočtu, právomoci a zodpovednosť 
by mali byť vymedzené v legislatíve; zákonodarný zbor by mal mať dostatok 
času na kontrolu a schválenie rozpočtu; dokumentácia o rozpočte by mala 
poskytovať informácie o cieľoch a výsledkoch; ekonomické a fiškálne 
prognózy by mali byť dôveryhodné,    

 vlády by mali monitorovať, zverejňovať, analyzovať a riadiť riziká týkajúce sa 
verejných financií, vrátane rizík súvisiacich s majetkom a záväzkami, 
zárukami, environmentálnych rizík, povinností vyplývajúcich z verejno-
súkromných partnerstiev a pod.; uskutočňovať dlhodobú analýzu fiškálnej 
udržateľnosti; analyzovať, koordinovať a zverejňovať fiškálne vzťahy 
a výkonnosť, 

 vládne príjmy z využitia prírodných zdrojov by sa mali spravovať a 
zverejňovať otvoreným a transparentným spôsobom. 

 

Predvídateľnosť (angl. predictability) v rozpočtovom hospodárení znamená, že manažéri by 
mali vopred poznať množstvo zdrojov vyčlenených na programy. Predvídateľnosť výdavkov 
a fiškálnej pozície do značnej miery závisí od makroekonomickej stability. Poskytuje významné 
signály pre súkromný sektor pre rozhodnutia vo výrobe, marketingu či investíciách (Allen, 
Tommasi, 2001).    

Participácia (angl. participation) je potrebná pre vhodnú formuláciu výdavkových programov 
na tvorbe ktorých by sa mali podieľať verejní činitelia a zamestnanci a ostatné zainteresované 
subjekty (stakeholderi) (podrobnejšie sa participácii venujú kapitola 2 a 3). Jedným z prístupov 
v rámci finančného riadenia je tzv. participatívne plánovanie, ktoré sa v podmienkach Slovenska 
v rámci územnej samosprávy stáva čoraz viac populárnejšie. Prostredníctvom participatívneho 
rozpočtu sa obyvatelia podieľajú na rozhodovaní o tom kam smeruje časť verejných zdrojov. 
Napriek pozitívam, sa participatívny rozpočet spája aj s určitými negatívami a hrozbami. Podľa 
Koreňovej (2019) v prípade Slovenska ide najmä o nezáujem o verejné dianie zo strany obyvateľov, 
podporu projektov, ktoré sú prínosné pre úzky okruh adresátov, chýbajúce metodiky, problémy 
s hlasovaním a nie celkom viditeľný výsledok realizovaných projektov. Podľa Kováčikovej (2020) je 
participatívne rozpočtovanie aj formou inkluzívnej demokracie, nakoľko v Brazílii sa stal nástrojom 
v boji proti nerovnostiam a sociálno-priestorovej polarizácii. Participatívne plánovanie preto 
podporuje princíp rovnosti a inkluzívnosti (pozri kapitolu 1). V rámci Európy sa však zrod tohto 
plánovania spája s potrebou „oživiť demokratickú účasť obyvateľov, posilniť občiansku spoločnosť, 
modernizovať verejné služby a bojovať proti korupcii“ (Kováčiková, 2020, s. 8).  

Na úrovni EÚ je princíp správneho finančného riadenia priamo prepojený aj s princípom 
zákonnosti (právneho štátu, angl. rule of law) (podrobnejšie kapitola 5). Právny štát je jedna zo 
základných hodnôt EÚ upravená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Táto zásada by mala zaručiť, 
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že finančné prostriedky EÚ sú v členských krajinách dostatočne chránené. Správne finančné 
riadenie je možné zabezpečiť len vtedy ak orgány verejnej moci budú konať v súlade s právnymi 
predpismi, ak bude účinne stíhané ich porušovanie a ak ich rozhodnutia budú podliehať účinnému 
súdnemu preskúmaniu nezávislými súdmi a Súdnym dvorom EÚ (Európska komisia, 2019). Od 
1.1.2021 Nariadenie EP a Rady č. 2020/2092 upravuje, že v prípade ak sa preukáže porušenie zásad 
právneho štátu v členskom štáte, ktoré môže ohroziť alebo naruší správne finančné riadenie EÚ 
alebo ochranu finančných záujmov Únie, tak EÚ môže prijať opatrenia na ochranu rozpočtu EÚ. 
Medzi tieto opatrenia patrí napr. pozastavenie platieb, zákaz uzatvárať nové dohody o úveroch, 
pozastavenie schvaľovania programov, pozastavenie záväzkov, zníženie záväzkov, zníženie 
predbežného financovania a pod.  

 

 

Správne finančné a rozpočtové riadenie znamená uplatňovanie všeobecne 
akceptovaných zásad, nástrojov a inovácií v rámci prípravy, plnenia, monitorovania 
a hodnotenia rozpočtu. Správne finančné riadenie je prepojené s ďalšími princípmi 
good governance, ako sú zodpovednosť, transparentnosť, participácia, či integrita. 
Jeho cieľom je dosiahnuť hospodárenie s verejnými prostriedkami v súlade s princípmi 
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. V súčasnosti existuje množstvo 
inovácií v oblasti PFM, ktoré prispievajú k dosiahnutiu tohto cieľa. Mnohé z nich tvoria 
integrovanú súčasť New Public Managementu. V rámci tejto kapitoly bol poskytnutý 
základný prehľad týchto nástrojov, ku ktorým patria metódy hodnotenia efektívnosti, 
viacročné rozpočtovanie so stanovením strednodobých cieľov, výkonové a programové 
rozpočtovanie, participatívne rozpočtovanie, fiškálne pravidlá, či zriadenie nezávislých 
fiškálnych rád. Ako sme uviedli rozsah finančného riadenia je široký a zahŕňa aj 
manažment finančných rizík, manažment cash flow, dlhu, finančnú kontrolu a audit, 
ktoré nemôžu byť úspešne implementované bez infraštruktúry zabezpečujúcej 
informácie a procesy, najmä z účtovníctva a rozpočtovníctva. 
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