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ABSTRAKT 
Bezpečnosť občanov predstavuje dôležitý aspekt ďalšieho rozvoja spoločnosti. Na rôznych úrovniach je 
zaisťovaná viacerými inštitúciami, pričom najbližšie k občanom je obec ako základná jednotka verejnej správy. 
Článok poskytuje prehľad súčasného stavu aplikácie aspektov bezpečnosti v rôznych dokumentoch obecnej 
úrovne. Kriticky hodnotí ich vzájomnú previazanosť a možnosti vyhodnocovania získaných výsledkov na 
merateľnej úrovni. Výsledkom článku je formulácia určitých všeobecných návrhov na zlepšenie, ale aj 
konkrétnych merateľných ukazovateľov pre vyhodnocovanie bezpečnosti občanov za účelom kontinuálneho 
zvyšovania jej úrovne. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: bezpečnosť, obec, meranie, ukazovateľ, občan, 
 
ABSTRACT 
Security of citizens is an important aspect of further society development. The security is ensured by various 
institutions on different levels, while there is a need of a special focus on municipality as a basic cell of public 
administration. The article offers an overview of the actual situation in usage of the security aspects in 
municipal planning documentation. It brings a critical analysis of mutual interconnections among these 
documents and possibilities of evaluation of gained results on a measurable level. In a conclusion, the article 
formulates some general proposes to enhance the actual situation, however it also supposes examples of specific 
measurable indicators for citizens´ security assessment with a purpose to enhance its level. 
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Úvod 
 

Napriek jednoznačným odlišnostiam na administratívnej úrovni, existuje súvislosť medzi európskou a 
lokálnou úrovňou správy vecí verejných, o ktorej nám vypovedá aj existencia Výboru regiónov. Daný výbor už 
v roku 2006 formuloval rezolúciu pod titulom “Politicalaims of Committee of theRegionsfor 2006-2008”. V 
danom dokumente výbor jasne definuje snahu o posilnenie bezpečnosti v Európe. 

 
V tejto súvislosti považujeme za veľmi dôležité snahy o zriadenie Európskeho strediska pre 

monitorovania mestskej bezpečnosti. V súčasnosti mestám a obciam Slovenska chýba jednoznačný strategický 
dokument, ktorý by reflektoval ciele, zámery a kľúčové procesy vedúce k dosahovaniu bezpečnosti občanov, 
spolu s merateľnými ukazovateľmi hodnotiacimi úroveň dosiahnutia cielených výsledkov.   

 
Predkladaný článok poskytuje prehľad doteraz skúmanej aplikácie bezpečnostných aspektov v plánovacej 
dokumentácií miest a obcí. Navrhuje opatrenia pre zlepšenie súčasného stavu. 
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Zhodnotenie súčasného stavu riešenej problematiky 
 

Jedinými dokumentmi na úrovni samosprávnych územných celkov miest a obcí, ktorý obsahuje časť 
kompetencií v oblasti bezpečnosti občanov je dokumentácia v rámci programového rozpočtovania obcí.  Na 
tomto mieste však považujeme za potrebné spomenúť jeden aspekt, a tým je nedostatočná konkretizácia 
štruktúry a obsahu programového rozpočtu. S rovnakým problémom sa potyká Záverečný účet obce. Obce 
obyčajne túto štruktúru nemajú uniformnú a prejavuje sa tak ako značne diferencovaná a nejednotná. Tento fakt 
následne znemožňuje vzájomné porovnávanie, hodnotenie a v konečnom dôsledku aj využívanie výsledkov 
merania formou zefektívňovania bezpečnostných služieb v obci. 

Pri porovnaní obsahu Správy o činnosti obecnej polície s obsahom vymedzených indikátorov 
bezpečnosti možno konštatovať istú zhodu, ktorá je však len relatívneho charakteru. Meranie bezpečnosti 
občanov by tak malo byť priamo previazané nielen so Správou o činnosti obecnej polície za kalendárny rok, ale 
tiež s Rozpočtom obce – príslušná kapitola bezpečnosť – podoblasť Verejný poriadok a prevencia kriminality. 
Ďalším dokumentom, s ktorým je nevyhnutné údaje a informácie previazať by tak bol Záverečný účet obce za 
príslušný kalendárny rok. Ten by v konečnom dôsledku mal obsahovať údaje zo Správy o činnosti obecnej 
polície. Napriek stanovenému rámcu obsahu Správy o činnosti obecnej polície, tieto dokumenty nie sú identicky 
zostavené, a ich úroveň spracovania spolu s prehľadom konkrétnych ukazovateľov, nie je rovnaká. 

Domnievame sa, že merateľné ukazovatele bezpečnosti občanov by nemali existovať samostatne, len 
v niektorých dokumentoch, ale mali by byť súčasťou širšieho, vzájomne previazaného procesu, s jednoznačným 
strategickým cieľom a postupom jeho dosiahnutia. V tejto súvislosti nadväzujeme predovšetkým na východiská 
formulované už v úvode, kde približujeme súčasný nedostatok strategického prístupu k bezpečnosti občanov na 
úrovni najzákladnejšej jednotky verejnej správy, ktorá je najbližšie k občanom Predpokladáme, že na základe 
realizácie merania bezpečnosti občanov prostredníctvom autorom navrhovanej metódy prezentovanej 
v publikácii (Kováč, Hudáková, 2015), možno stanoviť nástroj, ktorý by umožňoval nielen meranie, ale celú 
škálu manažmentu bezpečnosti občanov prostredníctvom daných ukazovateľov. 

Výpočet indexu bezpečnosti občanov v konkrétnej oblasti by mohol okrem priameho výsledku vo forme 
konkrétneho čísla, poskytovať aj nepriamy výsledok. Ten by bol ohraničený hodnotiacou stupnicou, ktorá by 
bola previazaná s určitým návrhom pre postup určenia vhodnej stratégie vyplývajúcej z výsledkov merania. Tým 
by sme mohli odpovedať na otázku: „Čo konkrétne číslo pri porovnaní objektívnych a subjektívnych skóre 
vlastne znamená?“  
 
Návrh sprehľadnenia a zdokonalenia súčasného systému 
 
     Na základe doteraz realizovaných výsledkov skúmania, môžeme vyjadriť myšlienku, že nie je efektívne, aby 
si každá obec samostatne stanovovala merateľné ukazovatele pre hodnotenie splnenia cieľov jednotlivých 
finančných programov týkajúcich sa rozpočtu. Na výsledný efekt má svoj vplyv aj neznalosť niektorých obcí, 
zodpovedných pracovníkov, často spojená aj s nedostatočnými skúsenosťami pre tvorbu a voľbu optimálnych 
a výsledkovo orientovaných ukazovateľov napĺňania daných cieľov, či nedostatok rozpočtových prostriedkov na 
vzdelávanie a preškoľovanie. 
Príkladom uvedeného faktu je skutočná rozporuplnosť stanovených merateľných ukazovateľov miest a obcí. 
Niektoré sledované mestá mali v rámci programového rozpočtu stanovený ako merateľný ukazovateľ služieb 
mestskej polície plánovaný počet udelených pokút, či počet doručených súdnych zásielok. Takýto spôsob 
stanovenia merateľných ukazovateľov neumožňuje získať reálne a porovnateľné číselné údaje. Charakter týchto 
údajov neumožňuje efektívne plánovanie a existuje v tejto súvislosti riziko kontraproduktívnych výsledkov pri 
snahe o jednosmerné naplňovanie takýchto nesprávne určených cieľov. Hoci zvýšená snaha môže viesť 
k zachyteniu väčšieho počtu protispoločenskej činnosti. Na druhej strane, domnievame sa, že nie je správne ak 
motívom takéhoto konanie je dosiahnutie istého prednastaveného čísla, a nie sofistikovanejšie naplnenie cieľov 
v oblasti zaistenia bezpečnosti občanov v podmienkach obce. Okrem toho uvedené môže viesť aj 
k netransparentnosti vo vzťahu k umelej snahe o splnenie plánu. 

Zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení stanovuje rozpočtové pravidlá 
územnej samosprávy a teda aj miest a obcí Slovenska. Popri tom existujú ďalšie dokumenty Ministerstva 
financií v súvislosti s implementáciou programového rozpočtovania miest a obcí. Jedným z nich je aj Metodická 
príručka „Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni územnej a regionálnej 
samosprávy“. Uvedený manuál vhodne prepája štruktúru programového rozpočtovania a plánovania 
financovania obce s celkovým strategickým cieľom a stratégiou obce na dosiahnutie jednotlivých špecifických 
cieľov tvoriacich štruktúru programov a podprogramov rozpočtu. V danej súvislosti sa v príručke spomína aj 
Program Bezpečnosť – odporúčaný na pozícii 5. Problémom, ktorý v tejto súvislosti identifikujeme, je 
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skutočnosť, že sa jedná len o návrh, ktorý nie je pre územné samosprávy záväzný. Bezpečnosť v rámci 
územného celku obce považujeme za natoľko významnú oblasť, že by si nielenže zaslúžila miesto medzi jej 
rozpočtovými programami, ale aj stále miesto v rámci stanovenej stratégie a cieľov každej obce. 

V tejto súvislosti s ohľadom na riešenú problematiku optimálneho a efektívneho merania bezpečnosti 
občanov považujeme za potrebné implementovať Bezpečnosť občanov a merateľné ukazovatele do všetkých 
dokumentov, a tieto navzájom prepojiť tak, aby spoločne tvorili jednu stratégiu. To znamená ako Strategický 
plán, tak Plán činnosti obecnej polície, Rozpočet, tak aj Záverečný účet, Správa o činnosti obecnej polície. 
 
Výsledková časť 
 
Návrh využitia Indexu bezpečnosti občanov v meste pre skvalitnenie bezpečnostných služieb a podporu 
dokumentácie mesta 
 

S uvedeným sa spája celý rad nevyhnutných procesných úkonov vedúcich k strategickým 
a sprostredkovaným cieľom za účelom dosiahnutia istej vízie. Nájdenie, stanovenie, sledovanie 
a vyhodnocovanie správnych a výstupovo efektívnych ukazovateľov, merateľných za účelom ich porovnávania 
je v tejto súvislosti nevyhnutnosťou. 

Slovenská republika implementuje v súvislosti s potrebou tvorby a napĺňania reálnych výsledkovo - 
orientovaných cieľov rôzne nástroje pre zaistenie ich vhodného kreovania a náležitého vyhodnocovania. Za azda 
najdôležitejší nástroj v tejto súvislosti možno považovať orientáciu na programové rozpočtovanie aj na úrovni 
obcí. Ciele, ktoré by mali byť súčasťou rozpočtu v každom programe musia byť podporené ukazovateľmi, 
prostredníctvom ktorých možno overiť ich efektívne splnenie. 

Takéto ciele musia byť tzv. SMART (konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, previazané, časovo 
ohraničené). Ukazovatele by následne mali slúžiť na overenie napĺňania cieľov, a teda aj efektívnosti 
vynaložených finančných prostriedkov. 

Jednotlivé ciele, kľúčové aktivity a aj merateľné ukazovatele si v danom dokumente stanovujú obce 
samostatne. Samozrejme pri takomto prístupe dochádza k signifikantným rozdielom, ktoré nielenže neriešia 
danú situáciu efektívne, ale znemožňujú aj porovnávanie jednotlivých územných celkov navzájom. 
V neposlednom rade je potrebné podotknúť aj to, že chýba vzájomné prepojenie dokumentácie finančného 
a odborného charakteru. Teda rozpočtu, záverečného účtu a preventívno-plánovacej a vyhodnocovacej 
dokumentácie v jednotlivých oblastiach. 
 
Definovanie vízie, poslania, strategických a ostatných cieľov 

 
Víziu môžeme v danej súvislosti popísať ako určitý stav, ktorý je žiaduce dosiahnuť v budúcnosti. Vízia 

by mala byť jasne daná, a tak ako v organizácii súkromného sektoru, by s ňou mali byť stotožnení zamestnanci, 
tak občania danej obce by mali rozumieť a súhlasiť s víziou danej obce. Ich rola v obci je na vyššej úrovni než 
rola zamestnanca v podniku. Ich postavenie najvhodnejšie vystihuje pomenovanie “stakeholders“ s ohľadom na 
ich právo rozhodovať o reprezentantoch vedenia, ktorí potom rozhodujú za nich, ale aj právo byť informovaní 
o aktuálnom stave a prípadných zmenách. 
 
Príklady vízie obce: 

 Obec v roku 2020 predstavuje bezpečné miesto, kde vysoká úroveň prevencie zaisťuje nízky výskyt 
porušení verejného poriadku a kriminality.  

 Obec je výborne pripravená zvládať prípadné mimoriadne udalosti, pri ktorých sa všemožne, 
v spolupráci s ďalšími orgánmi verejnej správy, snaží znížiť  ich pravdepodobnosť výskytu a redukovať 
ich možné následky. 

 Obec je v roku 2020 významným  a dynamicky sa rozvíjajúcim celkom, ktorý dbá o bezpečné 
prostredie pre svojich občanov.  

 Je to mesto bezpečné, s nízkou úrovňou kriminality a protispoločenskej činnosti. Počet členov MsP je 
ustálený a plne pokrýva svojimi ľudskými, materiálnymi a technickými zdrojmi potreby občanov. 

 
Strategický cieľ obce:  
 
V priebehu 2 rokov maximalizovať úroveň a efektívnosť poskytovania služieb bezpečnosti pre občanov. (Vo 
vzťahu k uvedenej maximalizácií je potrebné uviesť konkrétny cieľový výsledok. Ten už však musí byť nielen 
merateľný, ale aj reálne stanovený a vo vzťahu k predchádzajúcim výsledkom aj dosiahnuteľný). 
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Ukazovatele vstupov: 
 

 Výška rozpočtu pre MsP; 
 Počet kamier aktívnych v aktuálnom roku – z toho statických / otočných – % pokrytia územia mesta; 
 Počet preventívnych činností – prednášky, besedy, dohovor/vysvetlenie; 
 Úroveň podpory z externých zdrojov pre MsP v meste (dotácie, spoluúčasť a pod.). 

 
Ukazovatele výstupov: 
 

 Počet priestupkov, blokových pokút, použitých hmatov a chvatov; 
 Úroveň uspokojovania potrieb občanov v oblasti bezpečnosti; 
 Charakter poskytovaných služieb a názor mesta na výsledky. 

 
Ukazovatele účinnosti: 
 

 Počet členov MsP na 1000 obyvateľov. 
 
Ukazovatele výkonnosti: 
 

 Počet sťažujúcich sa občanov nespokojných s prácou MsP (%). 
 
 
Záver 
 
Súhrnným ukazovateľom, ktorý môže nahradiť všetky vyššie spomenuté je práve Index verejného poriadku 
zahŕňajúci ako dátové, tak aj vnímané indikátory. Okrem uvedeného považujeme za potrebné zdôrazniť tiež 
možnosť zahrnutia aj sub-indexu vnímania bezpečnosti občanmi. Uvedené by si však vyžadovalo realizáciu 
informačnej kampane v príslušných mestách, a to za účelom zvýšenia povedomia občanov o službách 
všeobecne.  
V zmysle uvedeného tak odporúčame využiť výsledky sledovania merateľných ukazovateľov, ktoré priblížila 
prípadová štúdia v piatej kapitole. Vo forme návrhu konkrétneho postupu pre stanovenie priorít, ktoré by 
umožnili dodať podklady pre rozhodovací proces – či je potrebné prehodnotiť a aktualizovať stratégiu danej 
organizácie v oblasti bezpečnosti. 
 
 
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
 
BALÁŽOVÁ, E., PAPCUNOVÁ, V. 2008. Manažment samospráv. Nitra : Municipalia, 2008. 134 s. ISBN 978-

80-552-0045-3. 
BUZAN, B. et al. 2005. Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu. Brno : Centrum strategických studií, 2005. 267 s. 

ISBN 80-90-3333-6-2. 
FABUŠ, M. 2014. Foreign direct investment and its impact on the Slovak Republic’s economy. Ekonomicnij 

casopis - XXI : Naukovij zurnal. (2014, 9-10(1), ISSN 1728-6220) 42-45.  
Filip, S. 2016. The problems of security in the higher education system at the Higher school of economics and 

public administration management in Bratislava. Ekonomikarozvitku, No 2 (78), Charkov 2016, s. 30, 
ISSN 1683-1942 

GOZORA, V. et al.. 2011. Regionálne disparity v malom a strednom podnikaní. Bratislava : Merkury, 2011. 188 
s. ISBN 978-80-89458-17-2. 

HASTINGS, D.A. 2011. TheHumanSecurity Index: An Update and New Release. [on-line]. [cit. 2012-11-08]. 
Dostupné na: http://www.humansecurityindex.org/  

HUDÁKOVÁ, M., URBANCOVÁ, H. (2015) Employee development in small and medium enterprises in the 
light of demographic evolution. Acta universitatis agriclturae et silviculturae Mendeleianae Brunensis. p. 
1043-1050. 

KOVÁČ, M., HUDÁKOVÁ, M. 2015. Možnostimeraniabezpečnostiobčanov v podmienkach územných celkov 
Slovenskej republiky- 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - 134 s. - ISBN 978-80-7552-227-6. 



 

 111 

MÍKA, V.T., LESZCZYNSKI, M. 2010. Súčasné zmeny v prostredí a nové poňatie bezpečnosti z pohľadu teórie 
krízového manažmentu. In Security Revue.International magazineforsecurityengineering. ISSN 1336-
9717. 2010. 11/2010. 

STIGLITZ, J.E. a kol. 2008. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and 
Social Progress. [on line]. [cit. 2012-10-08]. Dostupné na: http://www.stiglitz-sen-
fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf 

Ministerstvo vnútra SR. 2013. Správa o činnosti obecných polícií. 
 
 
 
ADRESA AUTORA  
 
Ing. Marián KOVÁČ, PhD. 
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Katedra bezpečnostného manažmentu, 
Furdekova 16,  851 04 Bratislava, Slovenská republika 
e-mail: kovacm@vsemvs.sk 
 
 
 
 

RECENZIA TEXTOV V ZBORNÍKU 
Recenzované dvomi recenzentmi, členmi vedeckej rady konferencie. Za textovú a jazykovú úpravu príspevku 
zodpovedajú autori. 
 
REVIEW TEXT IN THE CONFERENCE PROCEEDINGS 
Contributions published in proceedings were reviewed by two members of scientific committee of the conference. 
For text editing and linguistic contribution corresponding authors. 

 
 




