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ABSTRAKT 
Cieľom príspevku je poukázať na potrebu riadenia rizík spojených s fenoménom korupcie. Príspevok 
predstavuje úvodný článok vedeckej úlohy. Pozornosť zameriava na viaceré teoretické východiská, 
vlastné zistenia a analýzy súčasného stavu. Ďalšie metódy a techniky zisťovania a hodnotenia rizík z 
hľadiska riadenia v územnej samospráve je možné použiť pre efektívne riadenie rizík korupcie na 
úrovni samosprávy. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: korupcia, riziko, riziko korupcie, obec, kompetencie 
 
ABSTRACT 
The aim of this article is to emphasis on a need of risk management connected with corruption as 
a nowadays phenomenon. The article is a result of pilot interpretation of a scientific task. Its focused 
on various theoretical backgrounds, own results and analyses of the current situation. There are also 
other methods and technics of risk analysis and risk evaluation, which are possible to be used in order 
to manage the corruption risk in municipalities. 
KEY WORDS: corruption, risk, corruption risks, municipality, competences 
 
Úvod 
 

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1999 Zb. obce plánujú a uskutočňujú verejné 
politiky ako úlohy vo vlastnej pôsobnosti (originálne kompetencie) a úlohy v prenesenej pôsobnosti 
(prenesené kompetencie). Obce riadia vo vlastnej pôsobnosti najmä také verejné politiky ako 
Hospodárenie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom; Rozhodovanie o miestnej dani a miestnych 
poplatkoch; Zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu obce a záverečného účtu; Zostavovanie a 
schvaľovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce; Vykonávanie vlastnej investičnej a 
podnikateľskej činnosti; Obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie; Regionálny 
rozvoj (výkon stratégie regionálneho rozvoja, vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce, koordinovanie spolupráce v rozvoji obce).  

Mnohé z týchto kompetencií nesú v sebe príznak rizika vo vzťahu k ich transparentnosti, a to 
predovšetkým u tých úloh, ktoré sú priamo naviazané na finančné plánovanie, resp. kde dochádza k 
rozhodovaciemu procesu.  
 
Predstavenie problematiky 
 

Veľmi dôležitým faktorom úspešného regionálneho i miestneho rozvoja, a teda aj rastu 
zamestnanosti, rastu príjmov domácností, kúpyschopnosti obyvateľstva a regionálneho HDP, je 
prostredie a podmienky vytvárané orgánmi územnej samosprávy. V súčasnosti existujú viaceré indexy 
monitorujúce toto prostredie, pričom mnohé z nich ako jeden z ukazovateľov obsahujú aj 
faktor/ukazovateľ korupcie. Indexy korupcie a jej vnímania zo strany občanov a podnikateľov 
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predstavujú veľmi dôležitý determinant prílevu zahraničných investícií, ale aj záujmu občanov 
realizovať vlastné podnikateľské aktivity, či zotrvávať v danom území (bydliska).   

Pod pojmom korupcia chápeme v zmysle Slovníka Finančnej gramotnosti špecifický typ 
konfliktu medzi verejným a súkromným záujmom. Jeho charakteristickými prejavmi je zneužitie 
postavenia alebo určitej funkcie k osobnému prospechu. Jedná sa v podstate o také konanie, ktoré je 
predovšetkým v rozpore s verejnými mravmi, pričom môže byť spojené aj s nátlakom. V rámci 
trestného práva na Slovensku sa korupcia spája s trestným činom prijímania úplatku, podplácania, 
nepriamej korupcie, volebnej korupcie a športovej korupcie. (Kol. 2018. Slovník základných pojmov 
Národného štandardu finančnej gramotnosti) 

Index korupcie za rok 2017, ktorý spracovala organizácia Transparency International ako 
výsledok svetových štúdií, čerpajúca údaje z takých zdrojov ako World Economic Forum, Economist 
Intelligence Unit, Political Risk Services a ďalších, hodnotí Slovensko spomedzi okolitých krajín na 2. 
najhoršom mieste. Pri porovnaní s ostatnými krajinami EÚ sa iba 6 ďalších krajín v celkovom rebríčku 
korupcie umiestnilo horšie ako Slovensko.  
Pojem riziko má svoj historický pôvod a viaže sa k celému radu faktorov. Podľa Jakoljevića (2005) je 
nebezpečenstvo nevyhnutnosťou a nie je v ľudských silách eliminovať všetky riziká. Je však dôležité 
zamerať sa nie tak na kultúru reakcie ako na kultúru prevencie. V podobnom duchu vyznievajú aj 
odporúčania Šipoša (1997), aby sa pri spracovávaní koncepcií krízového riadenia venovala primárna 
pozornosť odbornej príprave. Dôsledná pripravenosť ako základný nástroj prevencie tak môže znížiť 
negatívny vplyv momentu prekvapenia, ktorý Gozora (2000) uvádza ako primárny znak krízovej 
situácie. 

V moderných rozvinutých krajinách sa podľa UlrichaBecka „stráca opodstatnenie boja o 
denný chlieb a na miesto hladu nastupujú problémy tzv. novej chudoby“ (Beck, 2004, s. 27). Uvedené 
môžeme v tomto ponímaní chápať aj ako následok globalizácie v zmysle podpory rozvoja nerovnováh 
a sociálnych protikladov. V súvislosti s príjmami sa prejavuje najmä zvyšovanie rozdielov medzi 
skupinami občanov. S rozvojom post-industriálnej spoločnosti vo vyspelých štátoch sa už nevyskytujú 
také problémy ako hlad, či regionálne vojnové konflikty, avšak narastajú problémy novej doby ako 
napríklad informačné riziká a popri nich pretrvávajú aj riziká korupčného správania sa. 

Neefektívne riešenie tohto problému a nárast korupcie vo verejnej správe vytvára prekážku v 
zdravom rozvoji prostredia, pričom najsignifikantnejší dopad majú ich efekty práve na menej 
rozvinuté regióny. Tie sa dostávajú do problémovej situácie, keď ich vývoj ovplyvňuje nízky záujem 
zo strany investorov a nízka efektivita pri využívaní verejných financií. Pre zaistenie rozvoja územia 
je nevyhnutná bezpečnosť prostredia, ktorá je determinovaná rovnováhou podmienok, síl 
a prostriedkov, ale aj dôverou zainteresovaných strán v inštitúcie samosprávy. 
 
Posúdenie súčasného stavu problematiky 
 

Za najvýznamnejšie považujeme systémový koncepčný nástroj na dôsledné meranie a 
posúdenie rizík korupcie, čo môže významným spôsobom napomáhať ďalšiemu hľadaniu opatrení na 
riadenie tohto rizika. Nesmieme vynechať ani sekundárny,reputačný vplyv pri aplikácii manažmentu 
rizík korupcie. Preventívne nástroje riadenia korupcie sú najúčinnejšie, pretože sledujú zníženie 
pravdepodobnosti následkov korupčného správania ešte pred ich samotnou realizáciou. Na druhej 
strane poskytujú významný prínos v podobe posilňovania povedomia občanov v boji proti 
korupčnému správaniu čo pozitívne ovplyvňuje reputáciuregiónu, ktorý tak zaujíma významnejšie 
miesto pre príliv investícií na svojom území.  

Vzhľadom na výsledky medzinárodných prieskumov musíme neradi konštatovať, že úroveň 
korupcie na Slovensku je vyššia než je priemer v štátoch západnej Európy (www.transparency.org). 
Umiestnenie Slovenska na základe posudzovaných ukazovateľov na 59. pozícii zo všetkých 180 
posudzovaných krajín znamená, že existuje 58 hodnotených krajín, ktoré sú menej ohrozené korupciou 
než Slovensko. Na jednej strane je Slovensko hodnotenéhoršie v porovnaní so starými členskými 
krajinami EÚ a ďalšímieurópskymi krajinami (EU15 + Švajčiarsko a Nórsko), s novými členskými 
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krajinami EÚ (Litva, Slovinsko), ako aj v porovnaní s niektorými ďalšími krajinami sveta (napr. 
Japonsko, Južná Kórea). Na strane druhej si Slovensko počína lepšie oproti krajinám akoRusko, 
Ukrajina a oproti rozvojovým krajinám. Odhliadnuc od špecifických indikátorov korupcie, Slovensko 
je tiež hodnotené ako krajina so stredne-vysokou úrovňou rozvojalokálneho inštitucionálneho 
prostredia, a to z aspektuprincípovdobrého spravovania spoločnosti (goodgovernance), ktoré vytvárajú 
a aplikujú  medzinárodné organizácie(napr. Svetová banka).  

Aj po prihliadnutí na obmedzenia metodiky skúmania, ktoré používa organizácia 
Transparency International, je poradie krajín často pevne previazané s ďalšími indikátormi 
inýchmedzinárodných organizácií, čo posilňuje výpovednú hodnotu použitých indikátorov.   

Decentralizácia verejnej správy priniesla množstvo nových kompetencií, ale aj zodpovedností 
do rúk predstaviteľov a zamestnancov miestnej a územnej samosprávy, napríklad v oblastiach ako 
školstvo, infraštruktúra, regionálny rozvoj, s čím súvisí aj prerozdeľovanie finančných prostriedkov. 
Zároveň samosprávy ako samostatné právne subjekty získali možnosť uchádzať sa o čerpanie 
finančných prostriedkov z rôznych grantových schém, ktoré však predstavujú aj nové riziká v 
súvislosti s kvalitou ich spracovania, prevencie a plánovania, ako aj správnej implementácie a 
rozhodovania o prerozdelení finančných prostriedkov. Najmä menšie samosprávy sa vzhľadom na 
nízke príjmy obcí do rozpočtu boria s problémom nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, a teda 
majú veľmi obmedzené možnosti zabezpečiť dostatok odborníkov na realizáciu rozvojových 
projektov.   

Táto zmena vzdialenosti medzi občanom a subjektom verejnej správy pri decentralizácii 
spôsobuje, že verejní činitelia sú viac kontrolovateľní občanmi a zároveň sú zodpovednejší (Tomassi a 
Weinschelbaum, 2007), paradoxne však aj viac ovplyvniteľní. Tento proces upravuje súbor klasických 
príležitostí a obmedzení týkajúcich sa interakcie medzi verejnými činiteľmi a občanmi, ktorý je 
typický v centralizovanej verejnej správe. Na jednej strane sa činnosť verejného činiteľa stáva 
otvorenejšou z hľadiska priamej kontroly, najmä vtedy, ak väčšina voličov priamo pozná príslušného 
zamestnanca úradu. Táto skutočnosť by mala prispieť k tomu, aby bol zamestnanec úradu  
obozretnejší, pretože informácie o prípadnom zneužití moci sa môžu rýchlo rozšíriť v celej komunite 
(obci) a budú hneď známe rodinným príslušníkom ajpolitickým protivníkom. Zmenšovanie 
vzdialenosti medzi zamestnancami úradov územnej samosprávy a výkonnými zložkami (realizátormi 
projektov a verejných zákaziek) uľahčuje posilnenie osobných väzieb a môže podporiť šírenie 
korupcie. Tento trend môže ešte viac zosilnieť, pretože monitorovacie skupiny (napr. mimovládne 
organizácie, médiá) môžu na miestnej úrovni úplne absentovať.  Preto existujú dve protichodné sily, 
ktoré majú tendenciu meniť pravidelné modely korupcie. Skutočný výsledok závisí od konkrétnych, 
lokálne fungujúcich faktorov, ako jekultúra, rozsiahla a efektívna legislatíva zameraná na 
predchádzanie a sankcionovanie korupcie, politická rovnováha, pozornosť médií, ale aj existujúce 
metodické usmernenia a pravidlá, aplikované v oblasti prevencie korupčného rizika. 

Korupcia má tendenciu k zvyšovaniu v menej rozvinutých regiónoch a klesá v inštitucionálne 
rozvinutých regiónoch.Vzorce a mechanizmy sa nemenia, aj keď Slovensko považujeme za príklad 
"rozvinutej krajiny", ktorá sa pridržiava strednej cesty v oblasti rozvoja infraštruktúry a elektronizácie 
služieb verejnej správy. Problémy s korupciou však paradoxne môžu spomaľovať snahy v rozvoji 
menej rozvinutých regiónov, a tak znižovať účinky reformných procesov a podporných mechanizmov 
na boj s korupcie a jej elimináciu.  
 
Návrhy pre ďalšie vedecké a odborné skúmanie problematiky 
 

Jedine nový systémový model riadenia rizika korupcie môže predstavovať efektívny nástroj na 
zabezpečenie kontinuálneho rozvoja aj menej rozvinutých regiónov. Tieto majú veľký rozvojový 
potenciál, ktorý však musí byť priamo úmerne chránený, aby nedochádzalo k zneužívaniu systémov, 
ktoré priniesla decentralizácia a aby mohli byť podporné mechanizmy maximalizované z hľadiska 
času a výsledkov v podobe rastu zamestnanosti a rastu hrubého domáceho produktu (HDP) k parite 
kúpnej sily (PPS) obyvateľstva. 
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Turbulencie v rozvoji ekonomického prostredia vytvárajú tlak aj na subjekty verejnej správy 
a vyžadujú, aby sa orientovali na oblasť manažmentu rizík súvisiacich s prevenciou a efektivitou 
výkonov verejnej správy, vrátane vlastného financovania. Manažment rizík sa premieta aj do oblasti 
dokumentácie, súvisiacej najmä  s hospodárnosťou a výkonnosťou inštitúcií verejnej správy (ako sú 
technické normy, rôzne finančno-ekonomické analýzy a pod).   

Naším zámerom je transponovať poznatkovú bázu z oblasti manažmentu a hodnotenia rizika v 
prostredí právnych podnikateľských subjektov, do oblasti manažmentu verejnej správy, v súlade s 
trendmi „new public management“, ktoré znamenajú aplikáciu rôznych systémových prístupov k 
zdokonaľovaniu a zabezpečovaniu kvality samosprávneho verejného sektora. Posudzovanie rizík 
a zaobchádzanie s rizikom je prevenciou pred vznikom krízových javov s dopadom na 
konkurencieschopnosť samosprávneho územia, ekonomický rast a celkový hospodársky rozvoj 
regiónov.   

Na Slovensku nie je spracovaná jednotná metodika riadenia a hodnotenia rizík vo vzťahu ku 
korupčnému správaniu, preto sa tu vytvára priestor na riešenie tejto problematiky  a zabezpečenie 
komplexnej kvality v prostredí verejného sektora. Udržateľný rozvoj si vyžaduje profesijnú prípravu 
kvalifikovaného personálu, ktorý je schopný aplikovať nástroje riadenia rizík ako prevenciu riziku 
alebo riešenie následkov rizika s dopadom na sociálno-ekonomický a environmentálny aspekt rozvoja 
územia/regiónu. Preto považujeme za dôležitéprofesijné vzdelávanie zamestnancov úradov 
samosprávy, vrátane formulácie cieľov v oblasti riadenia rizika, dosahovania požadovaných efektov 
a zvyšovanie efektívnosti verejnej správy. 

Riziko korupcie môžeme charakterizovať ako pravdepodobnosť výskytu javu alebo udalosti, 
ktoré majú negatívny dopad na organizáciu (verejnej správy). Výskyt rizika korupcie a veľkosť jeho 
následkov môžeme charakterizovať ako priebeh očakávanej udalosti alebo javu s príčinami vedúcimi k 
riziku a s dopadmi, ktoré rizikom vznikli. Ak má byť systém manažérstva účinný, musí samosprávny 
orgán ako poskytovateľ verejnej služby zohľadňovať požiadavky občanov. Platí to aj pre poznanie 
oblasti rizík, ktoré významne determinuje stupeň poznania daného javu alebo udalosti. Keďže oblasť 
korupčného správania je v súčasnosti dostatočne zmapovaná, malo by sa jednať o hľadanie riešení s 
priamym zapojením jednotlivých predstaviteľov a zamestnancov úradov územných samospráv.  

Práve meranie, analýzy a návrhy opatrení na zlepšovanie zisteného stavu môžu zabezpečiť 
systematické a trvalé zlepšovanie kvality verejných služieb pre občanov. Úlohou vrcholového 
manažmentu a odborníkov je vypracovať v manuáloch (príručkách) procesného systémového riadenia 
vhodný postup preskúmavania, merania a analýz javov a údajov rizika.  

Cieľom ďalších aktivítby malo byťoverenie poznatkov z vyspelých členských krajín EÚ a ich 
efektívna aplikácia v podmienkach územných celkov SR. Systémové prístupy sa začínajú výrazne 
aplikovať pri riadení rizík, osobitne rizika korupcie. Znižovanie rizika korupcie a jej eliminácia môže 
viesť k zvyšovaniu spokojnosti prijímateľov verejných služieb, teda samotných obyvateľov 
samosprávneho územia. Systémový prístup zdôrazňuje pridanú hodnotu v riadení rizika korupcie, 
pričom pridaná hodnota sa chápe ako pomer nákladov na tvorbu manažérskeho nástroja riadenia rizika 
a jeho životnosť. 

Významným komponentom systémového prístupu je identifikácia tých rizikových faktorov, 
ktoré prinášajú neistotu z hľadiska využívania služby a z hľadiska hodnoty pre prijímateľov verejných 
služieb. Je preto potrebné vytvoriť taký systém hodnotenia rizika, ktorý obsiahne jednak systém 
prevencie, ako aj systém eliminácie nedostatkov v riadení rizík. Na základe identifikovaných 
znakov/parametrov rizika, má tento manažérsky nástroj pomôcť predchádzať takým dôsledkom, ako je 
nízka kvalita poskytovaných služieb, neuspokojenie potrieb občanov, nedostatočný rozvoj územného 
celku a znižovanie kvality života..  

Tieto znaky/parametre sú charakterizované za pomoci finančných resp. transformovaných 
ukazovateľov, ale môžu to byť aj tzv. mäkké parametre/indikátory, ktoré však môžu mať veľký dopad. 
Náš novovytvorený model manažmentu rizika korupcie by mal byť algoritmom multikriteriálneho 
rozhodovania na základe výberu relevantných rizikových faktorov, prostredníctvom ktorého možno 
stanoviť váhu jednotlivých kritérií (z hľadiska analýzy citlivosti) a pomocou ktorého možno integrálne 
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vyjadriť stupeň rizika (ako kombináciu pravdepodobnosti korupčného správania sa a následkov v 
rôznych podobách (napr. priame finančné následky, následky na majetku, zníženie kvality služieb, 
vplyv na kvalitu služieb, vplyv na rozvojový potenciál). Takýto model môže byť využitý ako 
prevencia pred vznikom chýb a strát, ale aj ako účinný nástroj na znižovanie a elimináciu činností, 
ktoré sú príčinou finančnej straty, podvodu alebo iného negatívneho javu.  

Identifikácia, riadenie a hodnotenie rizika patria k základným úlohám manažéra vo verejnej 
správe.  Preto u manažéra rizík pôjde najmä o posilňovanie kompetencií zameraných na efektívny 
proces riadenia zmien, systém hlásenia korupčných udalostí, riadenie tvorby, aktualizácie a kontroly 
dokumentácie potrebnej na monitorovanie rizík, vypracovanie databázy aktuálnych prejavov rizík 
korupcie a sledovanie interakcie vnútorného a vonkajšieho prostredia z hľadiska prevencie, boja 
a eliminácie korupcie a prejavov korupčného správanie. Zavedenie nástrojov merania úrovne a kvality 
prevencie korupčného správania a jeho výstupov musí byť zosúladené so zaškolením a ďalším 
profesijným vzdelávaním zamestnancov a riadiacich zamestnancov v oblasti riadenia rizík 
v organizácii verejnej správy.  

Navrhovaný postup je plne v súlade so Strategickým plánom boja proti korupcii v Slovenskej 
republike, najmä s úlohou č. 1 „vykonať   vnútornú  analýzu,   v ktorej   budú   identifikované   
konkrétne   subjekty, organizačné útvary a procesy, pri ktorých existuje určitý stupeň rizika korupcie“ 
a s úlohou č. 2 „navrhnúť  na  základe  vykonanej  vnútornej  analýzy  a identifikovaných  nedostatkov  
systémové a výkonné opatrenia a  postupy vedúce  k zníženiu,  resp.  k  úplnej  eliminácii  korupcie. 
Zároveň je zosúladený s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, najmä 
z hľadiska potreby zvyšovania prístupu zamestnancov a vedúcich zamestnancov verejnej správy 
a samosprávy k profesijnému vzdelávaniu a osvojovaniu si vedomostí v špecializovaných oblastiach 
riadenia rizík, spôsobov znižovania korupcie a eliminácie nekalých praktík, a v neposlednom rade 
súvisí so zavádzaním inovácií v riadení v zmysle trendov „new public management“ a ich aplikácie do 
výkonu úloh na úrovni samosprávy. 
 
Záver 
 

Navrhovaný manažérsky systém budeme v následných krokoch riešenia výskumnej úlohy 
sumarizovať, formalizovať a overovať vo vybraných subjektoch samosprávy. Tento manažérsky 
nástroj predstavuje komplexnú metodiku riadenia korupčných rizík. Jeho osvojenie a presadenie 
v riadení samosprávy napomôže „stransparentneniu“ procesov a činností riadenia, a vytvárali tak 
podmienky pre zvyšovanie rozvojového potenciálu samosprávy obce, mesta a vyšších územných 
celkov. Nevyhnutnou podmienkou úspešnosti manažérskeho nástroja bude odborná príprava, 
preverenie vedomostí a možnosti ďalšieho kontinuálnehovzdelávania zamestnancovpríslušných 
útvarov samosprávy tak, aby vecne správne, samostatne a spoľahlivo dokázali riadiťproces 
posudzovania rizík, vrátane ich identifikácie, analýzy a hodnotenia. Vedúci zamestnanci útvarov s 
rozhodovacími právomocami by mali mať k dispozícii komplexný metodický materiál zameraný na 
proces a postupy posudzovania rizík, výber opatrení pri zaobchádzaní s rizikami korupcie a 
preskúmavania rámca riadenia rizík korupcie.  

Efektívne riadenie rizika korupcie v samospráve je jednou z podmienok získavania 
a zvyšovania investícií do skvalitňovania rozvojového potenciálu samosprávy a zvyšovania atraktivity 
územného celku domácich a zahraničných investorov, zvyšovanie zamestnanosti a kvality života 
obyvateľov.  
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
 
BECK, U. 2004. Riziková společnost na ceste k jiné moderne. - Praha : Sociologické nakladatelství, 

2004. 431 s. ISBN 80-86429-32-6.1. 
GOZORA, V. 2000. Krízový manažment. Nitra : SPU, 2000. 171 S. ISBN 80-7137-802-X. 



 

 212 

JAKOVLJEVIĆ, V. 2005. Crisis management and restructuring of thenationalservicein emergencies at 
the level of Serbia and Montenegro state union. In Riešeniekrízových situácií v špecifickom 
prostredí. Žilina : Edis-ŽU, 2005, s. 533-539..  

Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
Strategickým plánom boja proti korupcii v Slovenskej republike 
ŠÍPOŠ, J. 1997. Využitie ministerstva hospodárstva pri iných krízových situáciách. In Riadenie v 

krízových situáciách. Žilina : VF ŽU, 1997, s. 24-28.Svetová banka 
TOMMASI, M., WEINSCHELBAUM, F. 2007. Centralizationvs. Decentralization: A Principal-

Agent Analysis. Journal of PublicEconomicTheory. 9. 369-389. 10.1111/j.1467-
9779.2007.00311.x.  

Strategický plán boja proti korupcii  
Corruption Perception Index 2019. – [on-line] Available on - URL: 

https://www.transparency.org/cpi2019 
Zákon č. 369/1999 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení 
 
 
 
ADRESY AUTOROV 
 
PhDr. Silvia Matúšová, CSc. 
Katedra verejnej správy, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 
Slovenská republika 
 
Ing. Marián Kováč, PhD. 
Katedra práva a bezpečnostného manažmentu, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 
v Bratislave, Slovenská republika 
 

 


