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Abstrakt 

Pre dobré fungovanie verejnej správy sa vyžaduje, aby do funkcií boli obsadzovaní len odborne zdatní 

zamestnanci, s dispozíciami pre riadenie a s dobrými charakterovými vlastnosťami. Verejná správa predstavuje 

spravovanie veci verejných, člení sa na zložky a to na štátnu správu, samosprávu a verejnoprávne inštitúcie. 

Efektívny výkon verejnej správy najmä v oblasti špecializovanej štátnej správy, prenesených kompetencii 

vyžaduje erudovaných riadiacich pracovníkov, s hlbšími odbornými vedomosťami v riadenej oblasti, bez ktorých 

i najlepšie organizačné a technické riešenia nezabezpečia kvalitu i kvantitu práce vo vzťahu k fyzickým 

a právnickym osobám. 

Náležite je treba rozlíšiť funkcie obsadzované podľa politickej náklonnosti (príslušnosti), od funkcii, kde sa 

vyžadujú odborné vedomosti a skúsenosti. 
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Abstract 

Right functioning of public administration requests the fact that only expertly skilled employees hold an office 

and they dispose of management skills and good character. Public administration represents management of 

public matters and it divides into civil service, self-administration and public institutions. 

Effective achievement of public administration, especially within specialized civil service and carried 

competences, requires knowledgeable managers with deeper expert knowledge of the managed sphere without 

whom even the best organising and technical solutions do not guarantee the quality and quantity of the work in 

relation to the personal and legal entities. 

It is really necessary to differentiate the functions occupied according to the political inclination from the 

function where there are required expert knowledge and skills.  
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Úvod 
 
Verejná správa realizuje úlohy štátu v jeho fungovaní prostredníctvom štátnej správy, samosprávy 
a verejnoprávnych inštitúcii. Plnenie týchto úloh je závislé na kvalite zamestnancov v týchto zložkách,  máme 
tým na myslí nielen ich odbornosť, ktorú považujeme za prvoradú, ale aj aj riadiace dispozície a charakterové 
vlastnosti.  
Akékoľvek úpravy, zoštihlenie, organizačné prepojenia sú iste dôležité najmä vo vzťahu k občanovi, ale nemôžu 
nahradiť ľudský faktor, ktorí bude riadiť, organizovať a vykonávať ďalšie funkcie ako sú: rozhodovanie, 
normotvorba, expertízna činnosť, kontrolná a dozorná činnosť, koncepčná, informačná a evidenčná, bez 
ktorých očakávaný výsledok nebude na požadovanej kvalitatívnej úrovni. 
 
Kvalita práce 
 
V období, keď spejeme k manažérskej spoločnosti kvalita odvádzanej práce manažérom sa stáva prirodzenou 
hodnotou, ale aj neodmysliteľnou súčasťou života spoločnosti a jej kvality života.  
Vo verejnej správe  ide predovšetkým o zvyšenie kvality života občanov vychádzajúc z  národnej stratégie  
a princípu  trvalo udržateľného rozvoja, zvyšovania výkonnosti a kvality poskytovaných služieb vo verejnej 
správe. 
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Kvalita poskytovaných služieb verejnou správou začína už prvým kontaktom občana  s príslušným manažérom, 
vnímaný je jeho komunikácia, prístup, ochota, odborný prehľad v problematike, spôsob vybavenia, poskytnutie 
informácií v širšom rozsahu i možných ďalších riešení. 
Na manažérov sú preto kladené zvýšené nároky na etickú, morálnu, odbornú a praktickú zdatnosť zastavanej 
a vykonávanej funkcie.  
Zvyšenie výkonnosti a kvality je vo verejnej správe obtiažne merateľné. Pozostáva podľa nášho názoru zo 
štyroch štádií.  
Vyžaduje si od manažérov vo vedúcich funkciách odborov, oddelení, ale i manažérov  vo funkciách 
zamestnancov i štátnych zamestnancov určitých riadených oblasti, poznanie konkretných nadväznosti – štádií 
a to v prvom rade stávajúceho stavu riadenej problematiky - doterajšej výkonnosti, chýbovosti, časových 
omeškaní, dôvody nedosahovania stanovených  cieľov. 
Druhé  štádium logicky nadväzujuje na predchádzajúce,  týka sa úvah o  možných riešeniach a  východískách 
vyplývajúcich z odbornosti a  znalosti  predchádzajúcého štádia, ale aj úvah o cieľoch a vypracovaní prognóz, 
stratégií   k dosiahnutiu cieľov  v rámci prijatej politiky organizácie, o tom, kde   sa riadený útvar (zložka) má 
uberať a ako premeniť prognózu na skutočnosť. Vyžaduje si to načtrnutie alternatív možných riešení a z nich 
racionálneho výberu pri zohľadnení, slabých a silných stránok alternatív.  
Tretím štádiom je štádium realizačné,  vyžadujúce uvedenie do praktického života tie riešenia, ktoré boli 
vybraté v druhom štádiu. Vyžaduje si to  stanoviť stratégie (čiastkovú, celkovú, krátkodobú, dlhodobú) za 
využitia  riadiacich nástrojov najmä  metód, postupov, princípov a zásad, spôsobov, prostriedkov a foriem 
prerozdelenie právomoci, v nadväznosti na eventuálnu zmenu  organizačnej štruktúry, ktoré by mali zabezpečiť 
realizáciu prijatých riešení. V tomto štádiu musí manažment vo vertikálnom i horizontálnom riadení poskytnúť  
dostatok informácií zúčastneným na realizácii riešení o potrebách zmien k dosiahnutiu vytýčených cieľov. 
Manažment sa musí stotožniť s politikou organizácie.  
Do štvrtého štádia  zahŕňame získané poznatky o tom, do akej miery sa podarilo napĺňať stanovené ciele 
realizáciou prijatých riešení v druhej etape. Zhodnotia  sa pozitíva a negatíva, bariéry, ktoré bránia dosiahnutie 
požadovaných výsledkov. Identifikujú sa riziká, hodnotí sa odbornosť a dosahované výsledky v nižších článkoch 
riadenia.  
Odbornosť – teoretické vedomosti a praktické skúsenosti považujeme za jednu z kľúčových podmienok pre 
manažéra v riadení akejkoľvek oblasti verejnej správy. Zvlášť musíme zdôrazniť dôležitosť a potrebnosť  
odbornosti v špecializovanej štátnej správe životného prostredia. 
Manažér životného prostredia by mal vedieť koncepčne, prognosticky a strategicky myslieť, vedieť riadiť, okrem 
iných tiež procesy z aspektu ochrany a tvorby životného a  pracovného prostredia, ktoré je jeho súčasťou, 
rozvíjať vlastnú tvorivosť a tvorivosť podriadených zamestnancov. Očakáva sa od environmentálneho manažéra 
znalosť základov práva,   znalosť právnych predpisov a ich aplikácie., vrátane procesných postupov. 
  Manažér  by mal byť sociálne zrelým  zamestnancom  t.z.  mať náležité charakterové vlastnosti a ucelený 
pohľad na dianie v blízkom i širšom  okolí a ustálený pohľad na usporiadanie a uznávanie  hodnôt v spoločnosti. 
Manažéri v orgánoch  štátnej správy, samosprávy i verejnoprávnych inštitúcií  vykonávajú svoju činnosť 
predovšetkým na základe zákonov a iných právnych predpisov, čím súčasne zabezpečujú a vykonávajú štátnu 
moc na príslušnej úrovni konkrétneho orgánu. Očakáva sa teda od nich, kvalifikované a právne 
nespochybniteľné riešenia, a to tak do vnútra príslušného štátneho orgánu ale predovšetkým voči externým 
právnym subjektom, ktorými sú právnické a fyzické osoby vrátane fyzických  osôb oprávnených na podnikanie. 
Znalosť právnych predpisov, ich interpretácie a  prakticky možných riešení  (tie vyplývajú z nadobudnutého 
vzdelania v odbore a odborných praktických skúsenosti)  vo vzťahu k právnickým a fyzickým osobám vrátane 
fyzických osôb oprávnených na podnikanie, a forma komunikácie s týmito subjektmi  tvorí nielen   základ 
právnej kultúry a etiky, ale aj formuje  právne vedomie jednotlivca, ale aj vzťah občana k inštitúcii. 
  
Výberové konania 
 
Na kvalitu i výkonnosť vo verejnej správe neprijaznivo už dlhé roky pôsobí rozmáhajúca sa prax obsadzovania 
vedúcich funkcii  zamestnancami bez príslušnej kvalifikácie. Týka sa to predovšetkým miestnej štátnej správy 
a samosprávy. Na dotvrdenie tejto skutočnosti môžeme z praxe uviesť napr.: 
pracovník  s aprobáciou pre II. stupeň základných škôl, bez praktických skúsenosti uspel vo výberových 
konaniach na funkciu ved. úradu práce sociálnych veci a rodiny, po štyroch rokoch na funkciu ved. pobočky 
sociálnej poisťovne,  a v ďalšom na funkciu ved. obvodného úradu. Je potrebné zdôrazniť,  že vo vyštudovanom 
odbore nikdy nepracoval.  
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Iste je chválihodné ak skutočne máme takýchto všeznalcov, no kto pozná problematiku aspoň niektorého 
z uvedených úradov musí nám dať za pravdu, že každý z úradov má tak široké kompetencie, že obdobie štyroch 
rokov je skôr na vniknutie do problematiky a nie  na kvalitatívny  prínos pre organizáciu.  
Uvádzame aspoň dva príklady so širokými kompetenciami. 
Ako prvý príklad jednej z oblasti s veľmi širokými kompetenciami je inštitucionálne zabezpečenie riadenia 
životného prostredia a to ako z pohľadu znalosti hmotnoprávnych predpisov jednotlivých zložiek životného 
prostredia kvalifikovanými vedúcimi zamestnancami, tak aj správnej aplikácie procesnoprávnych predpisov 
riadenej oblasti, bez ktorých je obtiažne naplniť výkonnú a nariaďovaciu funkciu orgánom štátnej správy.  
Druhým príkladom môže byť v ostatnom období pertraktovaná oblasť sociálnej práce. Ide o vedu, ktorá sa 
zaoberá  pomocou ľuďom s cieľom dosiahnutia kvalitnej úrovne života, ich biopsychosociálnej existencie. 
V praktickom živote venuje sa profesionálnej aplikácii hodnôt, princípov a techník sociálnej práce, poskytovaniu 
poradenstva a psychoterapie jednotlivcom, rodinám, skupinám a komunitám.  
Výmenou vo funkcii odborníka za politicky zdatného nesie so sebou určité úskalia, vyplývajúce s neznalosti 
problematiky, ktorú má riadiť. Zvlášť úskalia vidíme v oblastiach so širokými kompetenciami. 
Neznalosť problematiky v riadenej oblasti kompromituje vo verejnosti nielen takéhoto „manažéra“, ale celý 
orgán štátnej správy či samosprávy, ale aj politickú stranu, ktorú reprezentuje.  
Sú to pracovníci, ktorí prejavujú oficiálne lojalitu s politickými štruktúrami moci a sú schopní pre tieto štruktúry 
vykonať takmer čokoľvek.  
Víťazi výberových konaní v mnohých prípadoch sú známy už niekoľko  týždňov pred týmto aktom.  
Podmienky výberového konania sa upravujú na funkcie  podľa vopred vybratého pracovníka, ktorým sa má 
funkcia obsadiť, a nie podľa potrebnej a požadovanej odbornosti.  
Prax ukazuje, že sa pri výberových konaniach neberú do úvahy študijné programy, ktoré sú vhodné pre výkon 
tej ktorej funkcie, v lepších prípadoch požiadavky  na obsadenie funkcie sa dávajú podľa študijných odborov. Do 
istej miery to môže byť spôsobené tým, že prax nepozná široký diapazón študijnch programov v ktorých 
absolventi končia štúdium. S takýmito postupmi stretávame sa napr. v životnom prostredí, sociálnej práci 
a ďalších oblastiach. 
Dochádza k situáciam, že máme funkciu obsadenú vysokoškolsky vzdelaným zamestnancom, ale nie 
odborníkom v danej oblasti. 
To čo sme uviedli  sa vzťahuje aj na samosprávu. Pre širokú verejnosť sa navodzuje zdanie transparentnosti 
obsadzovania funkcií. Z právneho aspektu sú dodržané všetky požadované skutočnosti. Otázka odbornosti 
a ďalších predpokladov o ktorých budeme ďalej hovoriť sa v podstate neberie do úvahy, resp. stáva sa 
druhoradou. Naviac u takto vybraných zamestnancov je niekedy pochybná i  kvalita  všeobecného 
spoločenského  rozhľadu. 
V odborných štúdiách a  prácach táto problematika je veľmi málo rozoberaná, alebo sa jej z rôznych dôvodov 
zámerne nevenuje pozornosť, i keď občania a odborná verejnosť toto vnímajú s nepochopením. 
 
Výsledky a odporúčania 
 
Zvyšovanie  kvality popri prestavbe vo verejnej správe má vychádzať z odbornosti pracovníkov – manažérov 
v intenciách už vyššie uvedeného. 
Čím zložitejšie je riadenie, tým viac vystupuje do popredia úloha organizačného členenia – štruktúry riadeného  
subjektu. 
Dobrá organizačná štruktúra a organizácia práce zvyšuje autoritu riadiaceho pracovníka (vedúceho, manažéra) 
a zlepšuje kvalitatívne i kvantitatívne pracovné výsledky celého riadeného kolektívu.  
Úspech riadiacej práce predpokladá organizačné a komunikačné zvládnutie daného odboru, či úseku, poznanie 
jeho techniky, ekonomiky v teórii a praxi.  
Predpokladom stať sa dobrým manažérom vyžaduje dobrú znalosť ľudí, poznanie ich charakteru a najmä takých 
schopností, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie úloh. To súvisí s otázkami poznávania ľudí, výchovy pracovného 
kolektívu a utvárania priaznivých interpersonálnych vzťahov na pracovisku. Práca manažéra je predovšetkým 
práca s ľuďmi, vyžaduje si to znalosť základných princípov, metód a nástrojov riadenia ľudí, pochopenie ich 
mentality, záujmov a potrieb. 
Súčasní manažéri musia sa prejaviť ako úspešní inovátori, vyžaduje sa od nich cieľavedomosť a pružnosť 
(flexibilita), musia byť vnútorne stotožnení s cieľmi organizácie, podnikateľskými zámermi a  jej politikou. Táto 
požiadavka vyžaduje tiež mať penzum vedomosti pre zastavanú funkciu v riadiacej oblasti  a schopnosti 
premeniť teóriu na praktické využitie.  
V oblasti kvality riadenia vystupuje do popredia ako sme už naznačili  odbornosť riadenia.Túto podľa nášho 
názoru je možno dosiahnúť tým, že zákonodarca prijme zákon, ktorým sa vymedzia  funkcie počnúc ústrednými 
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orgánmi štátnej správy,  a končiac orgánmi miestnej štátnej, ktoré budú považované za funkcie politické 
a politické garnitúry si ich budú  po víťazstve vo voľbách obsadzovať.  
Všetky ostatné funkcie budú obsadzované len na podklade splnenia kritérií odbornosti, čím sa zabezpečí 
kontinuita vykonávaných kompetencií štátnych orgánov, zvýši sa kvalita, ale aj kvantita práce. Da sa na základe 
uvedeného  očakávať spokojnosť fyzických i právnických osôb  - klientov, rýchle a kompetentné vybavovanie ich 
požiadaviek a potrieb. 
Týmto postupom si politické strany zabezpečia svoj politický vplyv v príslušných riadiacich ústredných orgánoch 
štátnej správy i orgánoch miestnej štátnej správy.  
V zákone by  sa mali vymedziť základné všeobecné kritéria odbornosti pri funkciách, ktoré vyžadujú odbornosť, 
ktoré sa budú doplňovať pri konkretne realizovaných výberových konaniach. 
Zákon obdobne môže riešiť aj otázku obsadzovania funkcií v pôsobnopsti samosprávy VÚC, ale aj pôsobnosti 
obcí.  
Tu je možné však  zvažovať z aspektu prehľadnosti aj s inou alternatívou, že si na základe splnomocnenia 
zákona, vydajú v samospráve všeobecne záväzné nariadenia (VZN) s obdobným riešením t.j. vymedzením 
politických funkcií a odborných v jednotlivých riadených orgánoch a organizáciách.  
Považejeme to za demokratický inštitút so snahou o maximálnu transparentnosť,  prinesie to istoty a 
stabilizáciu odborníkov vo funkciách v jednotlivých druhoch činnosti orgánov v tom,  že nebudú menení podľa 
výsledku  volieb, a ak tak len podľa výsledkov kvality a kvantity práce a etiky.  
Nami navrhované riešenia prinesú efektivitu a novú kvalitu práce  v ústredných orgánoch štátnej správy, 
miestnej štátnej správy a samosprávy v prospech fyzických a právnických osôb. 
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