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ÚVOD

Verejný sektor sa často vníma ako skostnatený monolit, ktorý si žije svojím vlastným životom a pra-

vidlami, ktoré sa ťažko reformujú. Preto sa na prvý pohľad môže zdať skúmanie inovácií vo verejnom 

sektore ako nevhodná, ba dokonca až zbytočná výskumná problematika. 

Ak vôbec niekedy tento pohľad na verejný  eform zodpovedal realite, tak dnes určite realite nezod-

povedá. Verejný sektor je pod vplyvom jeho interného, ako aj externého prostredia, ktoré ho formuje 

a podnecuje k zmene. Vo verejnom sektore nájdeme dynamické tímy jednotlivcov, ktorí sami hľada-

jú spôsoby, ako zlepšiť svoju prácu, prípadne sú inšpirovaní svojimi kolegami zo zahraničia alebo 

z iných inštitúcií verejného sektora na Slovensku, a zavádzajú inovácie. Pravidelné voľby a zmena 

politického vedenia príslušných rezortov znamená iný pohľad na mnohé otázky spojené s organizáci-

ou verejného sektora a reguláciami rôznych oblastí nášho života. Politici tak tiež prinášajú podnety 

na inovácie vo verejnom sektore. Slovensko je zároveň členom viacerých nadnárodných inštitúcií, 

kde patria napríklad Európska únia či OECD. Záujem o členstvo v nich, prípadne plnenie dohodnutých 

pravidiel, si niekedy vyžaduje meniť zaužívané pravidlá a budovať na nich implementáciu. V nepo-

slednom rade môže byť podnetom na inovácie vo verejnom sektore stav verejných fi nancií a tlak na 

šetrenie. Okrem aktérov inovácií a podnetov na zmenu je možné skúmať inovácie aj z ďalších pohľa-

dov – naplnenia základných defi ničných znakov akejkoľvek zmeny vo verejnom sektore tak, aby sme 

danú zmenu mohli defi novať ako inováciu, ďalej je možné skúmať dosahy inovácií, politickú ekonó-

miu, jej presadenia či jej udržateľnosť a pod. 

Z týchto viacerých uhlov pohľadu a skúmania inovácií vo verejnom sektore na Slovensku pozeráme na 

inovácie aj v predkladanej monografi i. Na danej monografi i pracovali viacerí autori, pričom väčšina 

z nich pôsobí v Ústave verejnej politiky a ekonómie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univer-

zity Komenského v Bratislave. Uvedenej problematike sa venovali v rámci projektu Centra excelencie 

spoločenských vied, ktorý vznikol na tejto univerzite. 

Autori rozdelili predkladanú monografi u na úvod, dva hlavné bloky a záver. Prvý blok sa primárne ve-

nuje teoretickej konceptualizácii skúmanej problematiky. V laickom, vo verejnopolitickom, ako aj aka-

demicko-odbornom diskurze sa stretávame s viacerými pojmami, ktoré sa navzájom často zamieňajú, 

avšak ide o mierne odlišné pojmy. Patrí medzi ne pojem modernizácia, reforma, prax a pod. Preto sa 

v rámci teoretickej kapitoly autori pokúšajú dané pojmy zadefi novať a poukázať na rozdiely medzi nimi. 

Zároveň predstavujú pohľady viacerých autorov na pojem inovácie, typológiu inovácií, ako aj  prehľad 

faktorov, ktoré majú vplyv na vznik, presadenie a úspešnosť inovácií. Na účely tejto monografi e autori 

pracujú z defi nície inovácií Greena, Howellsa a Milesa (2001), ktorí inováciu chápu ako „ eform , v kto-
rom organizácie robia niečo nové, uvádzajú do života nové postupy, vytvárajú nové tovary alebo služby, 
zavá dzajú nový spôsob vnútroorganizačných vzťahov“. Prvý blok uzatvára prehľadová kapitola o vplyve 

EÚ na inštitucionálne inovácie a konsolidáciu v krajinách strednej a východnej Európy. 

Druhý blok obsahuje šesť konkrétnych prípadových štúdií zameraných na inovácie prijaté na centrál-

nej úrovni, ako aj na úrovni miestnej samosprávy na Slovensku. Zo slovenských miestnych samospráv 

predstavujeme dve procesné inovácie – zavedenie elektronických aukcií, teda zmeny v procese ve-

rejného obstarávania, a zavedenie žrebovania pri alokácii verejných nájomných bytov. Prvá z nich, 

prípadová štúdia zameraná na inováciu procesu verejného obstarávania, poukazuje sa pozitívne fi š-
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kálne dosahy zavedenia danej inovácie, čím ukazuje, že danú procesnú zmenu je možné podľa uvede-

nej defi nície považovať za inováciu. Prípadová štúdia o inovačnom procese pri rozhodovaní o alokácii 

verejných nájomných bytov sa tak isto pokúša poukázať na dosahy zavedenia danej inovácie a to na 

konkrétnych príkladoch. Ďalšie štyri prípadové štúdie sú z prostredia centrálnej verejnej správy a tý-

kajú sa inovácií pri zabezpečení transpozície EÚ legislatívy, ďalej inovácií pri modernizácii integrova-

ného záchranného systému, venujú sa zavedeniu inštitútu splnomocnenca vlády pre  reformu verejnej 

správy a inštitútu probačného a mediačného úradníka. Prípadová štúdia zameraná na inovácie pri 

transpozícii EÚ legislatívy zisťuje, či organizačné zmeny, ktoré boli v danom kontexte uskutočnené, 

možno charakterizovať ako inovácie. Ďalšia prípadová štúdia, zameraná na budovanie integrovaného 

záchranného systému, sa sústredí hlavne na inovácie procesu prijímania procesnej zmeny a poukazu-

je na inovácie, ktoré vplývajú na úspešnosť inovácie. Prípadová štúdia zameraná na inštitút probač-

ného a mediačného úradníka poukazuje na podporujúce inovácie, ako aj prekážky, ktoré bránia jej 

zavedeniu. Posledná prípadová štúdia, štúdia venovaná zavedeniu inštitútu splnomocnenca vlády 

pre  reformu verejnej správy, je o inovačnej kapacite daného splnomocnenca. 

Monografi u uzatvára záver, v ktorom hlavná autorka monografi e syntetizuje hlavné zistenia týkajúce 

sa vplyvu jednotlivých faktorov na vznik inovácií vo verejnom sektore na Slovensku. 

Predkladaná monografi a analyzuje inovácie vo verejnom sektore a ukazuje, že inovácie sa nedejú 

len v súkromnom, ale aj vo verejnom sektore na Slovensku. Zároveň otvára pomerne rozsiahlu tému 

inovácií na ďalší výskum v budúcnosti. 

Emília Sičáková-Beblavá
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TEORETICKÉ POHĽADY NA INOVÁCIE VO VEREJNOM SEKTORE

 Katarína Staroňová, Darina Ondrušová

ÚVOD 

Táto monografi a je súčasťou širšieho projektu Centra excelentnosti ÚVPE FSEV UK – Kvalita inštitú-

cií, ktoré sú kľúčové pre rozvoj vedomostnej spoločnosti a inštitucionálne inovácie. Výskumná úloha 

v rámci projektu sa zameriava na organizačné a inštitucionálne inovácie pre nový typ správy vecí 

verejných v SR, s cieľom popísať súčasný stav a identifi kovať faktory úspešnosti inovácií vo vybraných 

prípadoch (organizáciách, resp. inštitúciách) vo verejnom sektore. 

Cieľom tejto kapitoly je poskytnúť prehľad teoretických východísk, priblížiť zmeny v chápaní pojmu 

inovácií, ako aj stav výskumu v tejto oblasti. Metodologicky sa bude opierať predovšetkým o prehľad 

odbornej literatúry (domácej aj zahraničnej), ale tiež o relevantné dokumenty (zákony, stratégie...) 

viažuce sa k téme inovácií v SR. 

V prvej časti predstavíme rôzne chápanie pojmu inovácia, ako aj viaceré kritériá, podľa ktorých je 

možné inovácie typologizovať (podľa predmetu, cieľa, stupňa zmeny). Budeme sa tiež zaoberať otáz-

kou, prečo sú inovácie vo verejnom sektore dôležité, resp. v čom sa toto prostredie líši od súkrom-

ného sektora. V druhej časti priblížime vymedzenie tohto pojmu k obdobným výrazom (zlepšenie, 

policy learning, best practice, reforma a modernizácia). Takéto rozlišovanie má význam z hľadiska 

poukázania na súvislosti s rôznymi aspektami inovácií ako takých. Posledné dve časti budú venované 

inovačnej politike a výskumom zameraným na inovácie na Slovensku. V štvrtej časti priblížime doku-

menty, ktorými sa riadi inovačná politika SR. Napokon v poslednej časti predstavíme dostupné štúdie 

a výskumy viažuce sa k inováciám vo verejnom sektore na Slovensku. 
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1.   DEFINOVANIE, TYPOLOGIZÁCIA A VÝZNAM INOVÁCIÍ 
VO VEREJNOM SEKTORE 

V tejto časti kapitly poskytneme prehľad literatúry, ktorá sa zaoberá otázkou, čo je inovácia vo verejnom 

sektore. Väč šina defi nícií pojmu inovácia pritom pochádza najmä zo štúdia súkromného (ziskového) 

sektora, nie sektora verejného. Totiž až príchod New Public Management znamenal zvýšenie vplyvu 

nových myšlienok a metód z oblasti súkromného sektora na verejný sektor, vďaka čomu sa inovácie 

a inovačné postupy vo verejnej sfére stali ich prirodzenou a podstatnou súčasťou. Pritom je potrebné 

si uvedomiť, že inovačná teória nie je formálne etablovaná teória, ale súbor náhľadov rôznych vedných 

disciplín: ekonómie, manažmentu, organizačnej psychológie, kognitívnej teórie, verejnej politiky atď. 

Pri odpovedi na otázku – čo vlastne inovácie vo verejnom sektore sú – je potrebné zvážiť najmä hľadiská 

charakteristických znakov inovácií, spôsoby klasifi kácie inovácií, ako aj to, čím sa inovácie vo verejnom 

sektore líšia od inovácií v súkromnom sektore, resp. prečo je dôležité inovovať aj vo verejnom sektore. 

1.1 DEFINOVANIE INOVÁCIÍ VO VEREJNOM SEKTORE 

Samotný pojem „inovácia“ sa v tom najširšom ponímaní dá defi novať ako zmena v správaní sa. Aké-

koľvek užšie a špecifi ckejšie defi nície tohto pojmu vyústili vo veľké množstvo individuálnych defi nícií, 

avšak ani jedna nie je považovaná za dostatočne autoritatívnu, s ktoru by sa viacerí autori stotožnili. 

Jedným z dôvodov tejto situácie je aj neustály vývoj samotného chápania, čo inovácie vlastne sú. 

Preto je oveľa osožnejšie hovoriť o atribútoch inovácií než o defi níciách. Akými atribútmi teda možno 

defi novať inováciu vo verejnom sektore?

Prvým najčastejšie spomínaným atribútom inovácií je zmena status quo, resp. novosť. Samotný po-

jem inovácia pochádza z latinského innovare a znamená obnovenie alebo zavedenie niečoho nového 

(Krátky slovník slovenského jazyka, 2003). V odbornej literatúre je inovácia často chápaná ako pokrok 

alebo zlepšenie, čo sa podpísalo pod pozitívnu konotáciu pri bežnom používaní tohto pojmu. Green, 

Howells, Miles vo svojej štúdii o inováciách v oblasti služieb v krajinách EÚ chápu inovácie ako „pro-

ces, v ktorom organizácie robia niečo nové, uvádzajú do života nové postupy, vytvárajú nové tovary 

alebo služby, zavá dzajú nový spôsob vnútroorganizačných vzťahov“ (Green  Howells  Miles, 2001: 

9). Samotní autori však uvádzajú, že nemožno zamieňať inováciu s pojmom zmena vzhľadom na to, že 

zmena je typická pre väčšinu organizácií, no inovácie sa týkajú implementácie nových vedomostí alebo 

vykonávania nových úloh. Podobne i Alberti a Bertucci (2006) poznamenávajú, že nie každú zmenu 

v organizácii možno považovať za inováciu, napr. prijatie nových zamestnancov by bolo inováciou len 

vtedy, keby títo mali plniť nové úlohy, resp. uplatňovať v organizácii nové pracovné metódy. 

Ďalším základným atribútom je zmena kvalitatívna (napríklad Albury, 2005, Alberti a Bertucci, 2006, Malí-

ková, 2006). Moore (1997), s ktorého defi níciou sa stotožňuje Hartley (2005), hovorí skôr o nevyhnutnos-

ti praktického dosahu inovácie: zmeny považované za inovácie by mali byť pre danú organizáciu nové, dosť 

veľké, všeobecné a udržateľné, aby významne zmenili fungovanie či charakter organizácie. Čiže výstup 

zmeny musí byť kvalitatívne obsiahnuteľný. Podobne Albury (2005) zdôrazňuje praktický vplyv na zmenu 

kvality: „Inovácia je vytváranie a implementácia nových procesov, produktov, služieb a metód ich poskyto-

vania, ktorá vedie k zlepšeniam výstupov, účinnosti, efektivity či kvality [dôraz pridaný autorkami]“ (s. 56). 
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Ďalším dôležitým atribútom inovácií je zmena úmyselná. Inováciami vo verejnom sektore môžu byť 

systémové zmeny, reformy, reštrukturalizácie, reorganizácie a podobne (Staroňová, Malíková, 2008: 

437). To, či nimi skutočne aj sú, závisí predovšetkým od ich obsahu. Najmä vo verejnom sektore totiž 

býva zvykom, že zmeny sa zavádzajú pro forma, len na účely zmeny, nie na účely zlepšenia daného 

stavu (opísaná kvalitatívna zmena). Altshuler nazýva takéto inovácie „meta-inovácie“ (1997: 8). 

Práve plánovaná zmena k lepšiemu je kľúčovou črtou inovácií, ktoré ich odlišujú od ostatných zmien: 

„Ide o úmyselnú zmenu v správaní, ktorá vedie k novým a lepším službám, postupom, technológiám 

či spôsobom organizovania činností na všetkých úrovniach organizácie počas celého procesu, t. j. od 

vzniku inovácie až po jej zavedenie a rozšírenie“ (Staroňová, Malíková, 2008: 221).

Ďalší autori zase kladú dôraz na to, že inováciu je potrebné vnímať ako proces, a to proces dynamický. 
Donedávna totiž väčšina existujúcej literatúry skúmala inovácie ako statický jav, či už ide o organi-

začné charakteristiky, alebo charakteristiku jednotlivca (agenta zmeny), ktoré inovácie zaviedli. Av-

šak štúdiom cesty prijatia inovácie možno lepšie pochopiť jej úspechy či zlyhania. Túto cestu nazýva 

väčšina autorov proces inovácie. Mohr (1969) ho defi nuje ako „funkciu interakcie medzi motiváciou 

inovovať, odporu proti inovácii a dostupnosťou zdrojov tento odpor prekonať“ (s. 111). To znamená, 

že inovačný proces do veľkej miery formuje ani nie dokonalosť samotnej inovácie, ale ľudia a ich 

prístup k inovácii. Van de Ven a kol. (1999) navrhujú model, ktorý vníma inováciu ako komplexný 

dynamický proces. Model bol navrhnutý na základe výskumu prípadových štúdií všetkých typov inová-

cií (administratívna, technologická, produkt, služba) v Minnesota Innovation Research Program. Vo 

svojom modeli sa Van de Ven a kol. (1999) snažili zodpovedať na otázku „Ako a prečo sa niektoré ino-

vácie rozvinú od vzniku až po implementáciu?“ a iné zanikajú. V odpovedi vytvorili akúsi „inovačnú 

cestu“ (angl. innovation journey), kde sa snažili identifi kovať jednotlivé udalosti, problémy a kľúčové 

udalosti, ktoré inovátori zažívajú na svojej ceste za presadením inovácie. Van de Ven a kol. (1999) 

zámerne využívajú metaforické prirovnanie inovačnej cesty k ceste na rafte divokou riekou, keďže sa 

pomocou inovačného modelu „môžeme naučiť manévrovať inovačnú cestu, ale nie ju riadiť“ (s. 213). 

Procesný aspekt inovácií zdôrazňuje model inovačnej cesty Van de Vena, ktorý poskytuje bohatý vhľad 

do jednotlivých fáz inovačného procesu – prečo a ako inovácie vznikajú, rozvíjajú sa, prípadne po 

čase zanikajú. Model „inovačnej cesty“ pozostáva z 12 prvkov, ktoré sú zoskupené do troch kategórií: 

iniciácia, rozvoj a implementácia/ukončenie (Van de Ven a kol., 1999). Nasleduje krátka sumarizácia 

12 prvkov inovačnej cesty:

INICIÁCIA
1. Dozrievacia fáza inovácie, ktorá pripravuje podmienky na iniciáciu. 

2. Vnútorné alebo externé „šoky“, ktoré podnietia vznik inovácie.

3. Príprava plánu, ktoré zabezpečia prísun zdrojov na spustenie inovácie.

ROZVOJ A IMPLEMENTÁCIA
4. Rozvoj jednotlivých činností v rámci prvotnej inovačnej myšlienky, tieto činnosti prebiehajú 

paralelne, synergycky i divergentne.

5. Fáza, v ktorej sa objavujú chyby, ktoré si vyžadujú prispôsobenie zdrojov, časového plánu či 

celkového plánu. 
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6. Výskyt komplikovaných problémov, keďže kritériá merania úspechu či zlyhania sa neustále 

menia aj vplyvom mocenských bojov medzi jednotlivými aktérmi. 

7. Miera vkladu ľudských zdrojov, ktoré sú do inovácie zapojené, je veľmi rozdielna a kolíše od 

nadšenia, frustrácie až po neochotu. 

8. Investori a vedenie sa v rôznej miere a v rôznych rolách zapájajú do rozvojovej fázy inovácie 

a tým vykonávajú úlohy kontroly a vyvažovania. 

9. Rozvoj inovácie si vyžaduje i rozvoj vzťahov s inými organizáciami, ktoré môžu znamenať 

nepredvídateľné dôsledky pre inováciu a rozvoj nových činností.

10. Inovační aktéri sa stretávajú s ďalšími aktérmi, ako napr. konkurenciou, predstaviteľmi iných 

štátnych organizácií a úradov, profesijných asociácií na získanie podpory inovácie.

UKONČENIE
11. Prispôsobenie a implementácia sa vyskytujú počas celej inovačnej cesty pomocou integrovania 

nového so starým a prispôsobovaním inovácie na miestne podmienky. 

12. Innovations stop when implemented or when resources run out. 

Vzhľadom na výstižnosť k uvedeným základným atribútom inovácií budeme na účely tejto štúdie vychá-

dzať z defi nície Green, Howells, Miles (2001), ktorí vo svojej štúdii o inováciách v oblasti služieb v kraji-

nách EÚ prezentovali vhodnú defi níciu termínu inovácia, ktorú chápu ako „proces, v ktorom organizácie 
robia niečo nové, uvádzajú do života nové postupy, vytvárajú nové tovary alebo služby, zavá dzajú nový spô-
sob vnútroorganizačných vzťahov“ (Green – Howells – Miles, 2001: 9). Americký vládny program oceňova-

nia inovácií tiež popisuje štyri kritériá identifi kácie inovácií: novosť (kreativita), účinnosť (jasné výsled-

ky), dôležitosť riešeného problému a transferabilita (kopírovateľnosť) (Alberti, Bertucci, 2006, s. 4).

1.2 TYPOLOGIZÁCIA INOVÁCIÍ 

Pre hlbšie pochopenie toho, čo znamená pojem inovácia vo verejnom sektore, je ďalej potrebné ro-

zobrať otázku, čoho sa inovácie vo verejnom sektore týkajú, t. j. čo je predmetom inovovania, a teda 

aké typy inovácií možno rozlišovať. V snahe o zadefi novanie možno povedať, že za inováciu možno 

označiť každú takú zmenu, ktorá úmyselne zavádza niečo nové a vedie ku kvalitatívnemu zlepšeniu 

stavu. Výraz „niečo nové“ je použitý zámerne, keďže inovácia neznamená len nový produkt (tovar), 

ale napr. zmenu v procesoch a postupoch či v prístupe v danej oblasti (napr. vo vyučovaní). Úzko 

súvisí s kreativitou, hoci za inováciu sa považuje až uvedenie kreatívnej myšlienky do praxe.

Viacerí autori navrhujú rôzne typologizácie inovácií (pozri tabuľku 1). Napríklad Daft (1983) rozlišu-

je inovácie v štyroch oblastiach: v oblasti produktov, technológií, administratívy a ľudských zdrojov. 

Cieľom inovácie produktov je modifi kovať existujúce výrobky či vývoj nových radov produktov. Inová-

cia technológií znamená zavedenie nových postupov na výrobu produktov či služieb. Administratívne 

inovácie označujú zmeny v organizácii, kým inovácie ľudských zdrojov zahŕňajú zavedenie noviniek 

v oblasti riadenia, vodcovstva, komunikácie a pod. (Daft 1983, s. 285 – 315). Ďalšiu typologizáciu 

inovácií navrhol Joseph Schumpeter (1987, podľa Wienerová, 2007, s. 991), ktorý rozlišoval päť ty-

pov inovácií v súkromnom sektore, kde tento koncept aj vznikol: nové produkty, nové produkčné 

metódy (technologické inovácie), nové zdroje ponuky, preskúmavanie nových trhov, nové spôsoby 
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organizovania obchodu. V kontexte verejnej správy sa vzhľadom na Schumpeterovu typológiu potom 

javia byť najviac relevantné technologické inovácie, hoci skôr v zmysle zabezpečovania nových slu-

žieb nie produktov, resp. využívania nových spôsobov poskytovania služieb. O týchto možno hovoriť 

napr. v prípade zavádzania tzv. e-government postupov. V prípade inovácií tak vo verejnom, ako aj 

v súkromnom sektore ide teda často o nový produkt/službu, resp. zmenu v procese. Vo verejnom sek-

tore je to však oveľa menej jednoznačné. Tu totiž inovácia zvyčajne vôbec nie je nejako hmatateľná 

a znamená skôr zmenu vo vzťahoch (napr. medzi poskytovateľmi služieb a užívateľmi). V takýchto 

zmenách treba brať do úvahy predovšetkým procesy, výstupy a vplyvy. 

Vo verejnom sektore sú okrem inovácií produktu/služby a procesov dôležité i ďalšie typy inovácií. 

Frost a Egri (1991, s. 258) napríklad považujú za prvý predpoklad pre úspešný inovačný proces kom-
bináciu inovácie produktu s inováciou administratívy. Podľa nich úspešnosť akejkoľvek inovácie v rámci 
organizácie si vyžaduje prispôsobenie sa administratívnemu fungovaniu organizácie, z čoho môže 

vyplývať potreba inovovať aj administratívu. Aj ďalší autori poukazujú na dôležité inštitucionálno-

kontextuálne inovácie. Alberti a Bertucci (2006, s. 6) rozlišujú inovácie: inštitucionálne (obnova 

už existujúcej inštitúcie alebo vytvorenie novej), organizačné (nové pracovné postupy a techniky 

riadenia vo verejnom sektore), procesné (zlepšenie kvality poskytovania služieb), koncepčné (nové 

formy vládnutia, napr. interaktívna tvorba politiky, rozpočet pripomienkovaný občanmi). Inovácia 

potom môže zahŕňať reinvenciu či adaptovanie na nový kontext, miesto a čas (porov. Hartley, 2005). 

Okrem toho Hartley (2005) ďalej vzhľadom na ciele hovorí o inováciách zameraných na určitú cieľovú 

skupinu, napr. podpora zapájania mladých ľudí do rozhodovacích procesov), ako aj o strategických 

inováciách založených na nových cieľoch organizácie (svojho času takou bolo napr. dištančné vzde-

lávanie prostredníctvom e-learningu). Napokon je možné rozlišovať inovácie podľa rozsahu, resp. 

spôsobu zmeny – na radikálne (napr. zabezpečovanie novej služby) a inkrementálne, napr. drobné 

úpravy v spôsobe zabezpečovania služby. Niekedy dochádza k tzv. transformujúcim inováciám (ta-

kou bola svojho času elektrifi kácia), ktoré sú systémovými zmenami s výrazným dosahom na kvalitu 

života (porov. Mulgan a Albury, 2003, ako je uvedené v „Innovation in public services“, 2005). Inak 

povedané, v závislosti od rôznych konceptov tvorby verejnej politiky a inovácií (pozri nižšie) v prí-

pade inovácií vo verejnom sektore sú rovnako dôležité nové produkty či technológie, ako i hľadisko 

efektívneho zabezpečovania služieb vzhľadom na očakávania občanov a dostupné zdroje (fi nančné, 

personálne a iné) v príslušných inštitúciách.

Samozrejme, v praxi zväčša nie je potrebné inovácie takto striktne kategorizovať a pričleňovať len 

k určitému typu. Je to však užitočné v prípade plánovania, resp. dekonštrukcie, akým spôsobom chce 

daná inštitúcia inovácie podporovať, keďže rôzne typy predpokladajú rôzne stratégie (pozri časť 3). 

V nasledujúcej tabuľke ponúkame prehľad typov inovácií podľa jednotlivých autorov.
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Tabuľka 1: Prehľad typologizácie inovácií 

Inovácia ako Produkt/služba Proces Ľudské 
zdroje

Kontext 
(administratívno-
organizačný)

Koncepčné, 
systémové, 
strategické 

Daft 
(1983)

nové produkty
nové produkč-
né metódy 
(technológie)

ľudské zdroje administratívne

Schumpeter 
(1987)

nové produkty
nové produkč-
né metódy 
(technológie)

nové zdroje ponuky
nové spôsoby orga-
nizovania obchodu
preskúmavanie 
nových trhov

Egri a Frost 
(1991)

kombinácia pro-
duktu s administra-
tívnymi inováciami

kombinácia produk-
tu s administratív-
nymi inováciami

Mulgan a Albury 
(2003)

radikálne, 
inkrementálne, 
transformujúce

Hartley 
(2005)

inovácie služieb
zamerané na 
určitú cieľo-
vú skupinu

inštitucionálne 
(governance)

strategické

Alberti a Ber-
tucci (2006)

procesné 
organizačné,
inštitucionálne

koncepčné

Zdroj: autorky

Na základe uvedeného sme v našej publikácii vytvorili taxonómiu inovácií vo verejných službách na-

sledujúco:

• inovácie produktu/služby, 

• inovácie v procese (kvalita, efektívnosť, transparentnosť) poskytovania služieb,

• inovácie v ľudských zdrojoch (cieľové skupiny alebo manažment),

• administratívne/organizačné inovácie,

• systémové, koncepčné a strategické inovácie.

Inovácie produktu a služieb sa vzťahujú na vytvorenie nového produktu alebo zlepšenie kvality existu-

júceho produktu či verejnej služby vrátane všetkých inovácií, ktoré menia charakteristiku existujúceho 

produktu či služby. Inovácie produktu a služby sú tradičné kategórie inovácií, ako ich poznáme aj zo sú-

kromného sektora. Vo verejnom sektore je predmet záujmu porovnateľný, a to výstup v podobe produktu 

či služby. Vo verejnom sektore ide napríklad o zavedenie inštitútu rodinného opatrovateľa ako inovácie 

existujúcej služby starostlivosti o zdravotne ťažko postihnutého občana, avšak v rodinnom prostredí. 

Inovácie procesné sa vzťahujú na nové spôsoby a procesy v poskytovaní verejných služieb alebo zmena 

spôsobu komunikácie s občanmi či cieľovými skupinami daných služieb na účely zvýšenia kvality, efektív-

nosti či transparentnosti procesov. Inovácie v ľudských zdrojoch sa zaoberajú novým manažovaním pro-

cesov z pohľadu vedenia (leadership), koordinácie. Administratívne a organizačné inovácie sa zaoberajú 

zmenami v organizačných štruktúrach a rutinách organizovania práce. Koncepčné a systémové inovácie 

spochybňujú existujúce východiská existujúcich verejných služieb/produktov, procesov a organizačných 

foriem. Vzťahujú sa teda na novú misiu, cieľ či ideologický základ poskytovania služieb. Príkladom kon-

cepčných a systémových inovácií je privatizácia ako základ zefektívňovania verejných služieb.
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1.3 VÝZNAM INOVÁCIÍ VO VEREJNOM SEKTORE

Napokon sa v tejto časti štúdie pokúsime zodpovedať ešte na jednu otázku: či a prečo je inovácia vo 

verejnom sektore dôležitá. Prečo by inovácie mali byť témou verejnej politiky a čo je ich cieľom? 

Odpoveď je možné dobre ilustrovať na porovnaní so súkromným sektorom. Ten sa v kontexte ino-

vácií, ako uvádza Hartley (2005), líši od verejného sektora najmenej v dvoch zásadných bodoch: 

v súkromnom sektore existuje neustály tlak na vytváranie a zavádzanie inovácií (snaha o zvyšovanie 

konkurencieschopnosti, resp. udržanie sa na trhu) a z toho tiež vyplýva, že inovačné nápady a tech-

nológie nie sú súhlasné s ostatnými fi rmami, s výnimkou strategických partnerov. Koch a Hauknes 

(2005, s. 20) k tomu poznamenávajú, že vo verejnom sektore síce takisto existujú nepriame formy 

súťaže, napr. o fi nančné zdroje, avšak je vhodné tieto motivácie dopĺňať, napr. indikátormi plnenia 

úloh. Ak by týmito indikátormi bolo podmienené fi nancovanie niektorých aktivít, určite by prispelo 

k zvyšovaniu inovačného potenciálu. 

Ďalším rozdielom v porovnaní so súkromným sektorom je aj veľkosť organizácie a zložitejšie, viacstup-

ňové prepojenie medzi riadiacimi pracovníkmi a zamestnancami prichádzajúcimi priamo do kontaktu 

s občanom – klientom. Aj tým je sťažené presadzovanie procesných inovácií tak vnútri organizácie, 

ako aj navonok. Naopak, vo verejnom sektore medzi dôvody inovovania patrí očakávanie občanov, že 

sa bude zvyšovať kvalita poskytovaných služieb pri znižovaní nákladov, ďalej tzv. orientácia na klien-

ta (ako jeden zo znakov new public management) a snaha o podporu participácie občanov na tvorbe 

verejnej politiky a pri rozhodovaní (Alberti, Bertucci, 2006, s. 1). Takisto je snaha úspešné inovácie 

čo najviac rozširovať do iných sektorov či regiónov. Chapman (2002, podľa Kempf, Weehuizen) okrem 

toho ako ďalšie špecifi ká zavádzania inovácií vo verejnom sektore na rozdiel od súkromného označuje 

tlak k uniformite a rovnakým riešeniam a nedostatok kapacít na hodnotenie (všetky zdroje sa využí-

vajú na riešenie aktuálnych potrieb), ako aj z toho vyplývajúci nedostatok evaluácií implementova-

ných politík (overenie či, do akej miery a z akých dôvodov bola inovácia úspešná). Možným spôsobom 

eliminácie týchto inovačných bariér sa budeme venovať v ďalšej časti štúdie. 

1.4 ZHRNUTIE 

Celkovo možno zhrnúť, že dôležitými atribútmi defi nície inovácií sú zmena kvality, praktický do-

sah, novosť, z časového hľadiska ide o proces. Na účely tejto štúdie sme akceptovali defi níciu, ktorú 

sformuloval Albury (2005) a ktorá v sebe zahŕňa všetky tieto prvky. Okrem toho sme sa zaoberali 

typologizáciou inovácií, pričom najzaužívanejšie je členenie podľa predmetu (čo sa inovuje) a do 

tejto skupiny patria aj inštitucionálne a organizačné inovácie (ako predmet výskumu projektu Centra 

excelentnosti). Ďalšie možné členenia sú podľa cieľa a spôsobu, resp. stupňa zmeny. Napokon sme 

sa venovali otázke, prečo je dôležité uskutočňovať inovácie vo verejnom sektore a v čom sa tieto 

podnety líšia od súkromného sektora. Najväčším rozdielom je, že vo verejnom sektore nie je základ-

nou pohnútkou súťaživosť (aj keď to neznamená, že by súťaživosť vo verejnom sektore vôbec nebola 

prítomná), hoci požiadavka občanov na kvalitnejšie služby pri znižovaní nákladov takisto značne 

podnecuje úsilie zavádzať inovácie aj tu. 
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2. VYMEDZENIE INOVÁCIÍ K INÝM OBDOBNÝM POJMOM

Pri štúdiu literatúry zaoberajúcej sa inováciami sme sa často stretávali s inými súvisiacimi pojma-

mi: policy learning, lesson drawing, best practice, prenos poznatkov (angl. policy transfer), reforma 

a modernizácia. V tejto časti štúdie sa pokúsime dané pojmy vysvetliť a poukázať na súvislosť s inová-

ciami. Všeobecne možno povedať, že každý z nich zdôrazňuje iný aspekt inovácie. Takéto rozlišovanie 

má význam najmä v zmysle zdôraznenia príbuzných konceptov. Hlavnou otázkou teda je, v čom sa 

jednotlivé koncepty prelínajú. 

2.1   APLIKÁCIA SKÚSENOSTI INÝCH – POLICY LEARNING, RESP. LESSON DRAWING

Vo všeobecnosti sú akékoľvek zmeny (v zmysle inovácií) spájané s procesom učenia sa (policy lear-

ning) organizácie a jej policy aktérov, v ktorej k inovatívnemu procesu dochádza. Koncept policy lea-

rning okrem iného umožňuje empiricky skúmať mieru kvalitatívneho (efektívneho, transparentného) 

zlepšenia, ktoré sa meria evaluačnými postupmi. Kľúčovou požiadavkou konceptu policy learning je 

potom posilnenie evaluácie ako explanačného (nielen technologického) mechanizmu – čo sa osved-

čilo – pre ktoré cieľové skupiny, za akých podmienok a prečo je to tak (porov. Sanderson, 2002, s. 19). 

Inovácie sú vyústením tohto procesu a predstavujú zmenu v konaní, ktoré je dôsledkom vedomej 

zmeny v spôsobe myslenia. Niekedy sa zaužívané postupy menia postupne a až keď sa preukážu ich 

pozitívne vplyvy, vedú k zmene myslenia a k cielenej úprave konkrétnej politiky. Vlády sa takýmto 

spôsobom prakticky učia. Dosahy takéhoto procesu sú však ťažko kvantifi kovateľné, keďže čo sa na-

učili a do akej miery to ovplyvnilo ich konanie, je ťažké presne stanoviť. V kontexte inovácií sú teda 

v rámci policy learning identifi kované tie, ktoré priniesli zlepšenie, resp. testované tie (či už úplne 

nové, alebo zavedené, ale v inom kontexte), ktoré by mohli priniesť zlepšenie. Takže kým zlepšenie 

je cieľom inovácie, hoci nie vždy aj jej výsledkom, policy learning sa zdá byť prostriedkom na efektív-

nejšiu implementáciu. 

Na rozlíšenie medzi inováciami a zlepšením (improvement) poukázal najmä Hartley (2005), neskôr sa 

naňho odvolal napr. Patel (2006, s. 26). Z tohto hľadiska môžu nastať štyri prípady (Harley, 2005): 

• nezavádzajú sa inovácie a ani nedochádza k zlepšeniu. Deje sa to napr. v situácii, keď už je po-

skytovaná služba, ktorá zodpovedá očakávaniam občanov (ak neberieme do úvahy iné prekážky 

vzniku inovácií, ako sú popísané v ďalšej časti štúdie) ; 

• zlepšenie nastane bez toho, že by sa zaviedla inovácia. Ak inštitúcie uprednostňujú priebežnú 

revíziu procesov a služieb a spoliehajú sa na inkrementálny efekt, hoci jednotlivé zmeny nie sú 

natoľko významné, aby mohli byť považované za inovácie; 

• zavedie sa inovácia, ale nedôjde k zlepšeniu. Napríklad, ak sa rozšíri možnosť výberu (v rámci 

poskytovania istej služby), čo je v súkromnom sektore vždy vítané, ale vo verejnom nemusí byť 

vždy potrebné. Môže sa tiež stať, že zlepšenie sa len neprejaví okamžite, napr. pri operatívnych 

inováciách (v rámci organizácie) je potrebný určitý čas na adaptáciu na nové podmienky a pra-

covné metódy;

• zavedie sa inovácia a nastane zlepšenie. 
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Zvlášť Patel (2006, s. 26) poukazuje na to, že pojem inovácia sám osebe je často vnímaný skôr s po-

zitívnou konotáciou, pričom to nemusí zodpovedať skutočnosti. Pre prax teda môže byť hodnotným 

poznatkom, že každá inovácia práve svojou novosťou zahŕňa aj riziko neúspechu, a ak takáto situácia 

nastane, nie je to dôvod na rezignáciu v úsilí o zavádzanie nových postupov. 

Veľmi blízkym pojmom k policy learning je lesson drawing – nadobúdanie skúsenosti iných vo verej-

nej politike. Lesson drawing detailne popisuje Richard Rose (1993: 1 – 11) ako nespokojnosť decí-

zorov so statusom quo a zistením, že existuje úspešná politika aplikovaná inde, ktorá ich vedie k 

učeniu sa. Nadobúdanie skúseností iných v prostredí s viacerými aktérmi Rose (1993) defi nuje aj ako 

úmyselný spôsob ovplyvňovania kolektívneho myslenia o konkrétnom politickom opatrení použitím 

skúsenosti iného aktéra s podobnou problematikou. Skúsenosť je detailný popis súboru opatrení, 

príčin a dôsledkov, ktoré vláda môže posúdiť so zreteľom na skutočnosť, či to, čo bolo využité inde, 

by mohlo byť účinne aplikované vo vlastnom prostredí. Rose tvrdí, že k aplikácii skúseností iných 

dochádza v čase a priestore a pri pozitívnych výsledkoch vedie k preskriptívnym vedomostiam o tom, 

čo by sa malo robiť. V prípade negatívnych výsledkov sa naopak aktér dozvie, čo a ako nie je dobré 

napodobňovať.

2.2 BEST PRACTICE 

Ak zavedená inovácia naozaj vedie k výraznému zlepšeniu a je využiteľná pre viaceré oblasti, stáva sa 

z nej tzv. best practice (alebo osvedčený spôsob). Sú to osvedčené postupy, techniky alebo metódy, 

ktoré na základe skúseností a výskumu preukázali, že spoľahlivo vedú k najlepším výsledkom spome-

dzi možných alternatív. Využívanie osvedčených postupov v akomkoľvek odbore predpokladá využitie 

všetkých vedomostí a technologických postupov, ktoré sú k dispozícii na dosiahnutie úspechu, t. j. v 

našom kontexte inovácií ide o využitie inovačných postupov.

Patel (2006, s. 28) sa síce s týmto termínom nestotožňuje úplne, pretože označiť niečo ako best prac-

tice by malo predpokladať jednak uskutočnenie benchmarkingu a zároveň by to znamenalo tvrdiť, že 

existuje jediný vhodný spôsob riešenia daného problému. To sa však v praxi často nedeje a nemusí 

to byť ani potrebné, keďže dôležitejší ako spôsob inovácie je jej cieľ. Spôsob riešenia problému to-

tiž možno upraviť požiadavkám daného kontextu. Príklady možno nachádzať najmä v súvislosti so 

snahou o transparentnejšiu a otvorenú správu vecí verejných (postupné zriaďovanie centier prvého 

kontaktu vo všetkých mestách, programové rozpočtovanie, ktoré je na Slovensku už aj legislatívne 

zakotvené a i.). V každom prípade by na základe toho, ako tento pojem interpretuje OSN (UN, 1995, 

ako je uvedené v Alberti, Bertucci, 2006, s. 3), všetky best practices mali mať tieto charakteristické 

znaky: 

1. Majú preukázateľný dosah na zlepšenie kvality života občanov. 

2. Sú výsledkom efektívnych partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom a občianskou 

spoločnosťou. 

3. Sú udržateľné zo sociálneho, z ekonomického aj environmentálneho hľadiska. 

Z toho takisto vyplýva, že kľúčovým faktorom pre prenos best practices je sieťovanie, a to aj na 

medzinárodnej úrovni. Hlavným rozdielom v porovnaní s inováciami je spomenutá udržateľnosť – 

časové hľadisko. Ak má inovácia dlhodobý efekt, stáva sa z nej best practice. Naopak by to mohlo 
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platiť len v prípade, že best practice je zavedená inovatívnym spôsobom. V členských štátoch EÚ ešte 

v dôsledku zjednocovania politických a inštitucionálnych procesov často dochádza k tzv. prenosu 

politík, policy transferu. V tomto kontexte je to pomerne špecifi cký koncept, ktorý sa usiluje o zlep-

šenie cez zjednotenie. Príkladom je prenesenie inštitúcie verejného ochrancu práv (ombudsmana) do 

krajín strednej a východnej Európy v 90. rokoch 20. storočia, ktoré však nutne nemuselo byť spojené 

s prenosom hodnôt a očakávaní, ktoré napomáhajú jej efektívnemu fungovaniu (porov. Adamolekun, 

2006, s. 61). Zároveň však môže mať táto inštitúcia vplyv na budovanie spoločnej identity, postupné 

prijatie nových hodnôt (konštruktivistické teórie) či jednoducho umožňovať rovnaký technický po-

stup riešenia určitých problémov a tým nepriamo viesť k vyššej celkovej efektívnosti. 

2.3 POLICY TRANSFERY (PRENOS POZNATKOV)

Tlak na konkurencieschopnosť (a iné tlaky) často vedie štáty k napodobňovaniu úspešných politík 

a inovácií iných krajín, ktoré sú prenášané do materskej krajiny. Ide o tzv. policy transfery (prenos 

poznatkov), ktoré Dolowitz a Marsh (2000: 6) nazývajú procesom, v ktorom „sa znalosti o formálnych 
úpravách politík a nápadov v jednom politickom prostredí používajú pri vývoji formálnych úprav politík, 
opatrení, inštitúcií a myšlienok v inom prostredí“. Pri uvedenom procese zohrávajú významnú úlohu 

medzinárodné alebo nadnárodné organizácie (napr. Svetová banka, MMF, OECD alebo Európska únia), 

ktoré sprostredkovávaním poznatkov pôsobia ako fórum na výmenu a prenos myšlienok. OECD (2004) 

v súvislosti s transferom poznatkov uvádza, že medzinárodná spolupráca medzi vedcami dlhodobo 

viedla k podieľaniu sa o najnovšie výskumné poznatky, no na druhej strane bola obmedzená na sieť 

ľahko identifi kovateľných výskumných subjektov či komunít.

Dolowitz a Marsh (2000) upozorňujú na fakt, že transfer (inovácií) sa nemusí uskutočňovať len dob-

rovoľným prijatím, ale aj vynúteným spôsobom, keď vládna alebo nadnárodná inštitúcia podnecuje 

alebo aj vynucuje od národnej vlády osvojenie si istej politiky (v kontexte Slovenskej republiky ide 

napríklad o kondicionalitu EÚ pred vstupom SR k zriadeniu Úradu pre štátnu službu). Vypracovali v 

tomto smere i škálu miery dobrovoľnosti transferu od nadobúdania skúseností iných v podmienkach 

dokonalej racionality, keď aktéri samostatne hľadajú inovatívne spôsoby riešenia v iných krajinách/

mestách/obciach cez dobrovoľné transfery, motivované túžbou po medzinárodnej integrácii až po 

povinné transfery ako dôsledok zmluvných záväzkov či kondicionalít až po vynútené transfery.
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Obrázok 1: Kontinuum policy transferov (inovácií)

Zdroj: Dolowitz a Marsh (2000)

2.4 REFORMA A MODERNIZÁCIA

Popri pojme inovácia sa vo verejnom sektore ďalej často možno stretnúť s výrazom reforma. V po-

rovnaní s inováciou je to širší pojem. Caiden Gerald (1970) pod reformou rozumie úsilie o zavedenie 

podstatných zmien alebo zavedenie administratívnej transformácie namiesto už existujúcej praxe 

a rutiny. Podľa Beblavého a Sičákovej (2002) možno „reformu chápať aj ako špecifi cký typ verejnej 

politiky zameraný na významnú a rýchlu zmenu verejnej politiky v určitej oblasti zameranú na dosia-

hnutie nového kvalitatívneho stavu“ (s. 6). Obe defi nície zdôrazňujú ako cieľ reformy kvalitatívnu 

zmenu, hoci sú neutrálne v tom, či je to zmena k lepšiemu, alebo nie. Ak teda na základe analýzy spo-

jitostí medzi inováciou a zlepšením vyplynulo, že nie každá inovácia musí viesť k zlepšeniu, v prípade 

reformy to platí ešte viac, hoci zlepšenie oproti pôvodnému stavu je, samozrejm,e zväčša jej cieľom. 

Isté rozdiely v porovnaní s inováciami možno badať z hľadiska predmetu a rozsahu. Reforma sa zväčša 

viaže k určitému sektoru (napr. poľnohospodárska, reforma školstva, zdravotníctva...). 

Reforma teda skôr môže pozostávať z viacerých inovačných prvkov naraz. To však v istom zmysle 

nebýva častým javom, keďže inovácia predpokladajúca istú novosť v sebe zahŕňa s tým spojenú mieru 

rizika. Zvyčajnejšie je zostaviť reformu na základe best practice. Na druhej strane teda platí, že ino-

vácie sa z hľadiska rozsahu zavádzajú ľahšie a fl exibilnejšie, keďže nie sú natoľko viazané na nejakú 

obsiahlu oblasť (sektor).

Na tomto mieste je tiež vhodné poznamenať, že reforma vo verejnom sektore nie je totožná s refor-

mou verejnej správy (administratívnou reformou). Reforma vo verejnom sektore je v istom zmysle 

širší pojem a môže znamenať zavádzanie zmien v organizáciách poskytujúcich, resp. zabezpečujúcich 

verejné služby, teda napr. aj v rôznych rozpočtových organizáciách. Pokiaľ ide o administratívnu re-

Nadobúdanie skúseností iných v podmienkach 
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Nadobúdanie skúseností iných v podmienkach 
obmedzenej racionality

Dobrovoľný transfer, motivovaný túžbou 
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Povinný transfer ako dôsledok 
zmluvných záväzkov

Podmienený transfer

Priamo vynútený transfer



I N O V Á C I E  V O  V E R E J N O M  S E K T O R E  S L O V E N S K A :  P R Í P A D O V É  Š T Ú D I E

18

formu, „je to proces zmeny výkonných procedúr uplatňovaných v oblasti verejných služieb, ktoré nie 

sú už v súlade s očakávaniami politického a sociálneho prostredia“ (Slavík, 2003). 

Inou alternatívou k pojmu reforma je najmä v slovenčine často používané označenie modernizácia, 

hoci tu sa dôraz kladie predovšetkým na transfer a zavádzanie už existujúcich technológií a postu-

pov, nie podnecovanie hľadania nových, lepších riešení (ako v prípade inovácií). Tieto technologické 

riešenia sú často chápané skôr ako prostriedky na presadzovanie určitých princípov, napr. transpa-

rentnosti vo verejnej správe. Ide napr. o zavádzanie e-governmentu a rôzne iné opatrenia. V tomto 

zmysle sa odzrkadľujú aj v rôznych stratégiách a výskumoch (pozri nižšie) inovácie ako cesta k cieľu, 

ktorá zväčša nie je bližšie špecifi kovaná. 
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3. INOVAČNÁ POLITIKA SR 

V tejto časti sa pokúsime priblížiť, do akej miery možno na Slovensku hovoriť o inovačnej politike, 

a to aj vzhľadom na iné príbuzné pojmy, ktorým sme sa venovali v druhej časti tejto kapitoly. Za-

meriame sa na analýzu tejto politiky z hľadiska verejného sektora a budeme skúmať uplatňovanie 

konceptov a modelov v príslušných dokumentoch. Budeme sa zaoberať legislatívnou úpravou, kľúčo-

vým dokumentom tejto politiky – Inovačnou stratégiou SR, stratégiou modernizácie verejnej správy 

a koncepciami zameranými na inovácie v samospráve. Téma inovácií ako policy je však v SR pomerne 

nová a systematicky sa k nej začalo pristupovať až v poslednom desaťročí, najmä v súvislosti s tým, 

že inovačná politika sa javí byť jednou z priorít Európskej únie, hlavne v kontexte tzv. Lisabonskej 

stratégie a snahy o zvyšovanie konkurencieschopnosti EÚ ako celku. 

Z komparatívneho hľadiska je Slovensko (spolu s Českou republikou) v inovačnom indexe sledova-

ných krajín v kategórii miernych inovátorov1 (pozri tabuľku č. 2). Ide o evalvačný nástroj Global 

Innovation Scoreboard2, ktorý delí krajiny na štyri kategórie: inovační lídri, inovační nasledovníci, 

mierni inovátori a dobiehajúce krajiny. Tento evalvačný nástroj bol zavedený ako súčasť Lisabonskej 

stratégie a predstavuje každoročné hodnotenie jednotlivých krajín z hľadiska ich výkonnosti v oblas-

ti inovačnej politiky. Samotná výkonnosť je sledovaná ako index vytváraný na základe posudzovania 

niekoľkých premenných. Pre kritiku zostavovania tohto indexu došlo k jej prepracovaniu a na obdo-

bie rokov 2008 – 2010 bola schválená nová metodika. Keďže sa už vôbec neuplatňovala iba vo vzťahu 

k európskym krajinám, evalvačný nástroj bol premenovaný na „Global Innovation Scoreboard“.

Tabuľka 2: Prehľad hodnoty celkového inovačného indexu v sledovaných krajinách v období rokov 
2003 – 2009

Krajina
Celkový (sumárny) inovačný index

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Česká rep. 0,32 0,34 0,35 0,37 0,39 0,40 0,415

Island 0,39 0,38 0,39 0,42 0,45 0,47 0,481

Maďarsko 0,24 0,27 0,27 0,29 0,31 0,32 0,328

Nemecko 0,57 0,54 0,54 0,55 0,57 0,58 0,596

Nórsko 0,37 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,382

Rakúsko 0,47 0,48 0,49 0,51 0,52 0,53 0,536

Slovensko 0,23 0,26 0,27 0,30 0,30 0,31 0,331

Španielsko 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,377

Zdroj: European Commission, 2009, 58; European Commission, 2010, 63

Z hľadiska hodnotenia inovatívnosti sa SR v roku 2005 spolu s Maďarskom a Portugalskom umiestnila na 

poslednom mieste spomedzi všetkých členských štátov EÚ. Aj v nasledujúcom období SR v tomto smere za 

1 Ešte v roku 2008 však Slovensko (spolu s Maďarskom) patrili iba medzi dobiehajúce krajiny.

2 Predtým „European Innovation Scoreboard (EIS)“.
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priemerom členských štátov EÚ zaostávala, hoci v hodnote inovačného indexu došlo k určitým zlepšeniam 

(r. 2007 index pre SR = 0,25 a r. 2008 index = 0,31, kým priemerná hodnota bola 0,47 – pozri tabuľku 2). 

Na zvýraznenie tejto skutočnosti a súčasných trendov uvádzame zmienku o inovačnej politike EÚ 

z Inovačnej stratégie SR, kľúčového dokumentu inovačnej politiky SR, ktorý sa na politiku EÚ pria-

mo odvoláva: „Európska komisia rozlišuje medzi inovačnou politikou prvej, druhej a tretej generácie.  

Inovačná politika prvej generácie bola zameraná na právny, regulačný a fi nančný rámec inovačných 

aktivít. Inovačná politika druhej generácie je vlastne súčasná inovačná politika a zdôrazňuje systémo-

vý prístup a význam infraštruktúr podporujúcich inovácie. ... V SR je nevyhnutný prechod na inovačnú 

politiku tretej generácie, ktorej úlohou je, aby sa inovácie stali integrálnou súčasťou všetkých politík.“

3.1 LEGISLATÍVNA ÚPRAVA 

Legislatívny rámec v oblasti inovácií, výskumu a vývoja tvoria predovšetkým nasledujúce zákony:

• Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. 

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;

• Zákon č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej 

podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 

a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov;

• Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona 

č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov.

• Jedným z pokusov legislatívnej úpravy inovácií v  SR bol návrh zákona o inováciách z roku 2006, 

ktorého cieľom bolo defi novať zámery štátu v tejto oblasti a určiť úlohy orgánov verejnej správy, 

ako aj formy podpory inovácií, najmä v zmysle fi nančnej podpory výskumu a vývoja (Návrh 

zákona, 2006). 

V rámci neho boli inovácie zadefi nované nasledujúco: „Inováciou sa rozumie nový zdokonalený výrobok 

alebo služba (ďalej len ,produkt) uvedený na trh, nový alebo výrazne zdokonalený postup, založený na 

výsledkoch výskumu a vývoja, na novej kombinácii zavedených technológií alebo využití iných, získaných 

znalostí, ako aj na trhu realizovaná nová pridaná hodnota dosiahnutá uplatnením poznatkov zahŕňajúcich 

súbor výskumných, technických, organizačných, fi nančných  a obchodných aktivít.“ (Návrh zákona, 2006) 

Tento zákon však nebol schválený, najmä z politických dôvodov (po zapracovaní zásadných pripo-

mienok zo strany viacerých ministerstiev sa ukázalo, že zákon prestal byť dostatočne funkčný, porov. 

Správa o napĺňaní IS, 2007). V roku 2009 bol napokon prijatý zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre 

výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Tento však už neobsahuje priame zmienky o inováciách. Umožňuje poskytovať štátnu pomoc na vý-

skum a vývoj realizovaný podnikateľmi, a to nielen na základe verejnej súťaže, ako to bolo doposiaľ, 

ale aj v rámci individuálnej žiadosti podnikateľského subjektu, čím sa podporuje iniciatíva podnika-

teľov (Predkladacia správa, 2009). Podpora inovácií na Slovensku teda nie je legislatívne zakotvená, 

čo zvlášť platí pre verejný sektor.
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3.2 INOVAČNÁ STRATÉGIA SR 

Inovačná politika SR je defi novaná predovšetkým v Inovačnej stratégii SR na roky 2007 – 2013, prija-

tej Uznesením vlády SR č. 265 dňa 14. marca 2007. Inovačná stratégia vytvára rámec na identifi káciu 

a úspešnú realizáciu jednotlivých opatrení, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí plnenie cieľov Lisa-

bonskej stratégie, Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 

– 2013 a ďalších nadväzujúcich dokumentov. Ide o prvý komplexný strategický dokument venovaný 

oblasti inovácií a inovačného podnikania v Slovenskej republike. Následne z neho vychádza Inovačná 

politika SR.

Cieľom inovačnej stragétie je, „aby sa inovácie stali jedným z hlavných nástrojov budovania znalost-

nej ekonomiky a zabezpečovania vysokého hospodárskeho rastu Slovenskej republiky s cieľom do-

siahnuť úroveň vyspelých ekonomík EÚ“ (Inovačná stratégia SR 2007 – 2013). V kontexte tejto štúdie 

možno chápať inovačnú stratégiu SR ako kľúčový dokument inovačnej politiky SR, ktorý sa však neza-

oberá otázkami inovácií vo verejnom sektore. Na Slovensku sa v súvislosti s verejným sektorom v kon-

cepčných dokumentoch uprednostňuje skôr využívanie iných konceptov a aj výrazov (modernizácia, 

informatizácia...). Napriek tomu uvádzame tento dokument práve pre jeho význam, a tiež preto, že je 

jediný, ktorý sa priamo zaoberá inováciami – a predovšetkým tie sú predmetom tejto štúdie. Cieľ IS, 

budovanie znalostnej ekonomiky, t. j. aj vedomostnej spoločnosti, tiež potvrdzuje zmienku z druhej 

časti štúdie o tom, že k budovaniu vedomostnej spoločnosti smeruje väčšina snáh o inovácie.

Stratégia identifi kuje práve nedostatočné prepojenie výrobnej a výskumnej sféry (spoluprácu podni-

kateľských subjektov a vedeckých pracovísk) ako jednu z hlavných prekážok rýchlejšieho zavádzania 

inovácií. V texte dokumentu sa hovorí: 

V súčasnosti na Slovensku neexistuje ucelená inovačná stratégia. Rovnako neexistuje ucelený funkčný 
inovačný systém, ktorý by mal byť tvorený inštitúciami, politikami, programami a nástrojmi vytvárajú-
cimi podmienky na podporu inovácií, zvyšujúcimi konkurenčnú schopnosť hospodárstva a ekonomiky 
Slovenskej republiky. ... Súčasne platí, že Slovenská republika má relatívne dobrý výskumný potenciál, 
pričom kľúčovým problémom zostáva premena tejto kvality na výstupy realizovateľné v praxi a inovácie, 
najmä v malých a stredných podnikoch. 

V súčasnosti je napríklad podiel námetov na inovácie z univerzitného a akademického prostredia 

menší ako 1 %, stratégia si kladie za cieľ zvýšiť tento podiel do roku 2013 aspoň na úroveň 5 % – preto 

sú aj viaceré navrhnuté opatrenia zamerané týmto smerom. 

Ďalším zámerom je vybudovať tzv. regionálne inovačné centrá (inkubátory, poradenské centrá), 

ktoré majú byť základom pre trvalú udržateľnosť aktivít v rámci podpory inovácií. V tejto súvislosti 

sa tiež rozoberá otázka rozdielnych prístupov dvoch predchádzajúcich vlád (od roku 2002 a 2006). 

Vláda pod vedením premiéra Mikuláša Dzurindu (od roku 2002) sa viac sústredila na základný ako 

aplikovaný výskum, t. j. chýbalo väčšie prepojenie výskumu na podnikateľské prostredie. Zároveň 

tiež bolo skôr cieľom podporovať podnikateľské prostredie ako také, napr. aj prostredníctvom pod-

pory vzniku priemyselných parkov, nie zavádzanie inovácií. Takto bola napr. prijatá Stratégia rozvoja 

konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010. 
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Problémom pri napĺňaní IS zostáva nedostatok fi nančných prostriedkov – oproti pôvodnému zámeru 

sa využívajú len zdroje zo štrukturálnych fondov, bez podpory zo štátneho rozpočtu. Konkrétnym vý-

sledkom stratégie pri propagácii zavádzania inovácií je od roku 2008 súťaž Inovačný čin roka v kate-

góriách inovácia produktu, inovácia (technologického) procesu a inovácia v oblasti služieb (Správa, 

2007). Podobne uplatňovanie IS hodnotí aj správa o napĺňaní IS z roku 2008: všetky tri stanovené 

priority (zamerané na podporu inovácií v podnikateľskom prostredí) a jednotlivé opatrenia v rámci 

nich sú stanovené správne, „zodpovedné subjekty ich priebežne plnia, pričom limitujúcim faktorom 

dosahovania výraznejších pozitívnych výsledkov je nedostatočné fi nančné krytie jednotlivých akti-

vít“. Popri Inovačnej stratégii SR boli predovšetkým v rámci 6. rámcového programu EÚ pre výskum 

a technologický rozvoj vypracované aj regionálne inovačné stratégie, pričom v prípade niektorých 

krajov ide aj o medzinárodnú spoluprácu, napr. Regionálna inovačná stratégia severomaďarského 

regiónu a košického regiónu (NORRIS).

Nesystematický prístup k otázke inovácií, ako vyplýva z IS, sa takisto prejavil v inštitucionálnom za-

bezpečení inovačnej politiky, keďže do roku 2006 neexistoval žiaden centrálny orgán, ktorý by prob-

lematiku inovácií zastrešoval, o konkrétnych opatreniach rozhodovali najmä ministerstvo školstva 

a ministerstvo hospodárstva, čoho dôsledkom bola nedostatočná koordinácia. Vznikla tiež Rada vlá-

dy SR pre vedu a techniku, nefungovala však vertikálna koordinácia „medzi národným a regionálnym 

inovačným systémom, ktorá by umožnila vznik iniciatív reagujúcich na špecifi cké podmienky regió-

nov spôsobom „zdola nahor“. V roku 2006 bola preto vytvorená Komisia pre vedomostnú spoločnosť 

ako koordinačný, poradný a odborný orgán vlády Slovenskej republiky. Implementačnou agentúrou, 

jedným zo sprostredkovateľských orgánov pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodár-

sky rast, sa v roku 2006 stala Slovenská inovačná a energetická agentúra (dovtedy Slovenská ener-

getická agentúra). 

Vzhľadom na uplatňovanie inovačných konceptov zdokumentovaných v predošlej časti tejto kapitoly 

sa zdá, že tieto sa využívali nesystematicky, keďže prvá inovačná stratégia vznikla až v roku 2007 

a navyše poukázala na problém koordinácie iniciatív zdola nahor, čo by ukazovalo na uplatňovanie 

predovšetkým tradičného weberovského konceptu, ktorý je však už sám osebe pre súčasné potreby 

nedostatočný. V tomto smere sa, ako ukážeme ďalej, situácia postupne mení, čo súvisí napr. aj s mo-

dernizáciou a elektronizáciou verejnej správy. Pokiaľ ide o faktory spomaľujúce rozvoj inovácií, naj-

výraznejším je nedostatočné prepojenie výrobnej a výskumnej sféry. Iné faktory nie sú rozoberané 

podrobne, keďže to nie je predmetom stratégie, ostáva to skôr úlohou pre výskum. 

3.3 INOVÁCIE VO VEREJNOM SEKTORE – INFORMATIZÁCIA

Pokiaľ ide o inovácie vo verejnom sektore, z hľadiska uskutočňovania reforiem sa na Slovensku za po-

sledné desaťročie dve z nich týkali priamo verejnej správy: decentralizácia a prijatie zákona o štátnej 

službe, ako aj zákona o verejnej službe. Identifi kácia inovačných prvkov v procese reforiem, ako aj 

v inštitucionálnych zmenách si bude vyžadovať hlbšie analýzy a vypracovanie konkrétnych prípado-

vých štúdií. 

Ucelená stratégia pre verejnú správu ako takú (štátnu správu a samosprávu) bola prijatá v oblasti 

informatizácie, čo je, ako sme už naznačili, osobitný priestor na modernizáciu a inovácie. Ide o Stra-
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tégiu informatizácie verejnej správy SR schválenú Uznesením vlády SR č. 131/2008, ktorú vypraco-

valo Ministerstvo fi nancií SR. Prezentuje víziu e-governmentu v SR do roku 2013: „Dosahovať neus-

tály rast spokojnosti občanov s verejnou správou prostredníctvom poskytovania služieb atraktívnym 

a jednoduchým spôsobom za súčasného zvyšovania svojej efektívnosti, kompetentnosti a znižovania 

nákladov na verejnú správu.“ (Stratégia informatizácie, 2008)

E-government pritom popisuje ako komunikáciu government-to-government (G2G), government-

to-business (G2B) a government-to-citizen (G2C), niekedy aj government-to-employee (G2E). Na 

napĺňanie vízie a ďalších cieľov sú naplánované zmeny v procesoch, legislatívne zmeny či zavádzanie 

zdieľaných služieb. Medzi najvýznamnejšie prínosy by malo patriť, že občania budú môcť vybavovať 

úradnú agendu z ľubovoľného miesta, zvýši sa prístup k informáciám a zníži sa priestor na korupciu, 

zefektívni sa systém verejnej správy, podporí sa budovanie vedomostnej spoločnosti a dôjde k zlep-

šeniu podnikateľského prostredia. Stratégia sa venuje aj otázke kompetenčnej zodpovednosti a fi -

nančného zabezpečenia, hoci v tomto smere sa zdá byť implementačným dokumentom nadväzná 

koncepcia informatizácie. Túto stratégiu je teda možné priradiť predovšetkým k pojmu modernizácia, 

keďže priamo súvisí so zavádzaním nových technologických postupov, ktoré môžu prispieť k vzniku 

procesných a organizačných inovácií vo verejnom sektore. 

3.4 MODERNIZÁCIA ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY 

Okrem toho boli vypracované niektoré dokumenty osobitne pre modernizáciu územnej samosprávy. 

Aj tu došlo k istému ovplyvneniu zo strany medzinárodných štruktúr, čoho príkladom je Usmernenie 

Rady Združenia miest a obcí Slovenska k Stratégii o inováciách a dobrej správe na miestnej úrovni, 

prijatej Radou Európy v októbri 2007. Stratégia zhŕňa princípy, ktorých napĺňanie je podmienené 

zavádzaním inovácií. Ide o 12 princípov dobrej demokratickej správy, medzi nimi spravodlivé kona-

nie volieb, hospodárnosť a efektívnosť, transparentnosť a prístup k informáciám, kompetentnosť 

a profesionalitu miestnych úradníkov a ďalšie. Tieto princípy sú podrobnejšie vysvetlené v doplnku 

stratégie, vo forme check-listu. Pre implementáciu stratégie sa odporúča vytvoriť národné programy 

činnosti. Inovácie sa tu nechápu priamo ako cieľ, ale skôr ako podmienka pre dobrú a demokratickú 

samosprávu, ich zastúpenie je však nevyhnutné, keďže je potrebné fl exibilne reagovať na stále nové 

výzvy a okolnosti (Stratégia Rady Európy o inováciách, 2007). Táto stratégia priamo nadväzuje na 

inovačný koncept networked governance. Z hľadiska rozoberaných pojmov ju nemožno jednoznačne 

priradiť len k jednému, keďže na napĺňanie princípov, ktoré identifi kuje ako kľúčové, je potrebná 

inovatívnosť, modernizácia, využívanie best practices a prípadne aj reforma. 

Na Slovensku okrem toho v júli 2009 vláda schválila Koncepciu modernizácie územnej samosprávy 

v Slovenskej republike. Je tu identifi kovaných šesť prioritných oblastí modernizácie: ekonomizácia, 

informatizácia, rozvoj ľudských zdrojov, monitoring (aj vzhľadom na nastavené parametre decen-

tralizácie), vytváranie centier efektívneho administratívneho výkonu kompetencií a agend (spoloč-

ný úrad pre viaceré obce) a sociálne zabezpečenie volených predstaviteľov miestnej samosprávy po 

ukončení výkonu funkcie. Modernizácia sa tu nechápe len v zmysle nových technologických a infor-

mačných postupov. Navrhované opatrenia sú rozdelené na legislatívne a organizačno-technické vrá-

tane stanovenia zodpovednosti. Do druhej kategórie napr. patrí: Vypracovať štandardy vzdelávania 

pre jednotlivé pozície personálneho obsadenia volených a zamestnaneckých štruktúr územnej sa-
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mosprávy. Na tieto štandardy pripraviť návrh diferencovaného systému celoživotného vzdelávania 

(Koncepcia modernizácie, 2009). Tieto opatrenia teda môžu byť tiež chápané aj ako priestor pre 

inovácie, kľúčové oblasti, v ktorých má vláda záujem podporovať rozvoj samosprávy a vyhodnocovať 

dosiahnuté zmeny. Pri porovnaní oboch stratégií týkajúcich sa samosprávy je zrejmé, že kým jedna 

pomenúva princípy dobrého riadenia, druhá pomenúva odporúčané opatrenia v šiestich prioritných 

oblastiach a navzájom súvisia takmer ako zlepšenie a policy learning – jedno je cieľom a druhé pros-

triedkom na jeho dosiahnutie. O podpore inovácií sa síce nezmieňujú priamo, ale jednoznačne pre ne 

vytvárajú potenciál. 

3.5 ZHRNUTIE 

Problematika inovácií sa netýka konkretného rezortu, ide o prierezovú tému. Daná téma je na Slo-

vensku systematickejšie spracúvaná až v období posledných desiatich rokov, hoci nie je legislatívne 

zakotvená. 

Nás primárne zaujímajú inovácie vo verejnom sektore a v tomto kontexte je možné uviesť, že na Slo-

vensku doteraz nebola vypracovaná inovačná stratégia pre verejnú správu. V praxi však k inováciám 

vo verejnej správe pravdepodobne dochádza, a to na základe iniciatív jednotlivých aktérov vo verej-

nej správe (starostov, poslancov, ministrov a podobne), ako aj riadene v rámci dvoch významných 

reforiem vo verejnom sektore. Ich identifi kácia, ako aj vysvetľovanie špecifík ich vzniku, je úlohou 

výskumu. 

Ako vyplýva z Programového vyhlásenia vlády SR z roku 2010, inovácie sa ako koncept aj v najbliž-

šom období budú uplatňovať najmä v kontexte súkromného sektora. Tu ostáva cieľom najmä podpora 

medzirezortnej koordinácie inštitúcií, ktoré tvoria vedomostnú ekonomiku (ministerstvo školstva, 

ministerstvo hospodárstva, ministerstvo fi nancií, ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií). 

(„Programové vyhlásenie“, 2010) V súvislosti s verejnou správou sa tu hovorí najmä o procesoch jej 

modernizácie (debyrokratizácia, komunálna reforma...), ekonomizácie (posúdenie možností ďalšej 

fi nančnej decentralizácie) a informatizácie (informačná bezpečnosť...). (Porov. „Programové vyhlá-

senie“, 2010) Samozrejme, v rámci všetkých týchto procesov je možné využívať, resp. aj podporovať 

inovačné postupy, avšak je otázne, v akej miere sa to bude uskutočňovať systematicky. 
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4. INOVÁCIE VO VÝSKUMOCH REALIZOVANÝCH V SR 

V poslednej časti napokon nadviažeme na predošlú a po priblížení inovačnej politiky SR ponúkame 

prehľad základných výskumov zameraných na inovácie, ktoré boli realizované v SR. Prehľad má orien-

tačný charakter, uvádzame tie výskumy a štúdie, o ktorých pracoviská informujú na internete. Výsku-

my sú tiež zarámcované v kontexte používaných pojmov a konceptov. 

4.1 VÝSKUM O INOVÁCIÁCH VO VEREJNOM SEKTORE

Klimovský et al. (2010a) v odbornej štúdii Normatívno-inštitucionálny rámec inovačnej politiky vo 

vybraných krajinách Európy komparatívnym spôsobom analyzujú normatívne a inštitucionálne rámce 

tvorby a implementácie inovačnej politiky v deviatich európskych krajinách (Česká republika, Island, 

Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko a Ukrajina). V nadväzujúcej odbornej 

štúdii Nástroje inovačnej politiky vo vybraných krajinách Európy: komparácia vybraných nástrojov sa 

Klimovský et al. (2010b) venujú komparatívnej analýze zameranej na päť vybraných nástrojov inovač-

nej politiky (opäť v spomínaných európskych krajinách), a to konkrétne na: štátnu podporu inovačnej 

politiky, verejno-súkromné projekty, klastre, technologické či podnikateľské inkubátory a priemysel-

né parky a prognostické metódy, teda technologické predvídanie (technology foresight), technologic-

ké predpovede (technology forecast) a technologické hodnotenie (technology assessment). 

V oboch uvedených štúdiách autori identifi kujú najmä tie prvky, ktoré diferencujú sledované krajiny 

z hľadiska výkonnosti ich inovačných politík. Klimovský et al. (2010c) sa v rámci svojich výskumných 

aktivít venujú aj predpokladom a výkonnosti inovačných politík v podmienkach slovenských regió-

nov. Jedným z najdôležitejších záverov ich analýzy, pri ktorej využívajú benchmarkingovú metódu, je 

pritom konštatovanie, že aktivity regionálnej samosprávy nie sú z hľadiska výkonnosti inovačnej po-

litiky také dôležité ako aktivity podnikateľských subjektov (ako užívateľov poznatkov) alebo aktivity 

univerzít a iných subjektov výskumu či vývoja (ako producentov poznatkov). To potvrdzujú aj Hudec 

a Klimovský (2010), ktorí navyše dodávajú, že v slovenských regiónoch je proinovačná kultúra zatiaľ 

nedostatočne rozvinutá, pričom zodpovednosť za rozvoj regiónu a ochota zapojiť sa do potrebných 

rozvojových aktivít je vyššia v tých subjektoch, ktoré pôsobia v zaostávajúcich regiónoch. Ako ďalej 

uvádzajú, z hľadiska zapájania rôznych aktérov do procesov súvisiacich s tvorbou a implementáciou 

inovačnej politiky na regionálnej úrovni platí, že namiesto reálnej spolupráce ide často iba o formál-

ne začleňovanie takýchto aktérov do spomenutých procesov.

Ďalšia štúdia, ktorú spomenieme, sa venovala reforme verejnej správy s dôrazom na priestorové hľa-

disko a historické súvislosti vzhľadom na možné usporiadanie územných celkov (napokon sa presadil 

model ôsmich krajov). Autorom štúdie Reforma verejnej správy v SR (priestorové aspekty) je prof. 

Slavík (2003). Prirodzeným regiónom by podľa autora viac zodpovedal model 12 krajov. Uvažovanie 

o geografi ckom usporiadaní je možné chápať ako príklad organizačnej inovácie a v tomto kontexte 

je tiež zaujímavé autorovo tvrdenie: „Podobne ako tvorbu koncepcií, aj doterajšiu realizáciu reformy 

verejnej správy v SR výraznou mierou ovplyvnila nestabilná politická situácia a spolitizovanie celej 

sféry verejnej správy. S tým súvisela obľúbená taktika odkladania a odsúvania jednotlivých rozhod-

nutí, neochota realizácie koncepčných návrhov v plnej miere.“ (Slavík, 2003) Sú tu teda tiež nazna-

čené ďalšie možné faktory spomaľujúce vznik inovácií a zároveň je zjavné, že presadenie reformy je 
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omnoho viac závislé od klasického weberovského hierarchického konceptu ako zavádzania väčšiny 

inovácií jednotlivo. 

Ručinská a Knežová (2009) sa vo svojej štúdii Inovačný prístup v riadení ako súčasť modernizácie správy 
v SR tiež venujú sektoru verejnej správy. Poukazujú na to, že ani reformu verejnej správy v zmysle de-

centralizácie, ako k nej došlo na Slovensku, nemožno automaticky pokladať za inováciu. K podobným 

reformám dochádzalo aj v iných európskych krajinách a v podstate sa zhodujú so Slavíkom (hoci sa 

naňho priamo neodvolávajú) v tom, že je skôr možné pokúšať sa identifi kovať inovačné prvky v spô-

sobe, akým reforma prebehla. Tento spôsob by mal vychádzať z konceptu new public management. 

Autorky popisujú vybrané aspekty reformy verejnej správy na Slovensku (decentralizácia a moderni-

zácia). Z hľadiska NPM skôr načŕtajú možné hodnotenie týchto aspektov. Hlbšie spracovanie témy nie 

je dostupné ani v iných analýzach. V závere autorky konštatujú: „Nielen v prístupe k riadeniu, ale aj v 

rámci konkrétnych mechanizmov možno za ,nové označiť postupy, ktoré sa v súčasnosti zaviedli pre 

verejnú správu predovšetkým v oblasti jej fi nančného manažmentu v podobe akruálneho účtovníctva 

a programového rozpočtovania.“ (Ručinská, Knežová, 2009, s. 177)

4.2 VÝSKUM INOVÁCIÍ V SAMOSPRÁVACH SR

Zavádzanie inovatívnych riešení však neobchádza ani (samo)správne systémy, a to na všetkých úrov-

niach. To sa netýka iba zavádzania nových služieb, ale napríklad aj zlepšovania charakteristík ce-

lého (samo)správneho systému. Klimovský (2010b) napríklad poukazuje na snahy viacerých krajín 

odstrániť neefektívnosť ich lokálnych (samo)správnych systémov prostredníctvom konsolidačných 

reforiem. Tieto reformy sledujú základný cieľ, a tým je zníženie celkového počtu lokálnych (samo)

správnych jednotiek. Sprievodným javom je potom nielen zníženie počtu politických reprezentantov 

na lokálnej úrovni (t. j. komunálnych politikov) a zníženie počtu administratívnych pracovníkov lo-

kálnych (samo)správnych jednotiek, ale tiež zníženie celkových výdavkov na chod úradov takýchto 

lokálnych (samo)správnych jednotiek. Pokiaľ ide o slovenské pomery, vzhľadom na citlivosť otáz-

ky možného zlučovania obcí, ako aj vzhľadom na neochotu relevantných politických síl riešiť túto 

problematiku radikálne, sa ukazuje, že inovatívnym riešením by mohla byť buď kompetenčná ka-

tegorizácia (Klimovský, 2009b), prehlbovanie medziobecnej spolupráce napríklad prostredníctvom 

spoločných obecných úradov (Klimovský, 2010a), prípadne dokonca pilotné zavádzanie lokálnych 

laboratórií (Klimovský, 2009a).

4.3 VÝSKUM INOVÁCIÍ V SEKTOROCH VS: SOCIÁLNE SLUŽBY A LESNÍCTVO

Malíková a kol. (2006) v rámci 5. rámcového programu EÚ pre Vedu, výskum a technológie pripravili 

publikáciu Inovácie vo verejných službách. Tá bola súčasťou širšieho medzinárodného projektu pod 

označením Publin, do ktorého bolo zapojených 10 pracovísk a témou tohto výskumu boli sociálne 

služby. Malíková a kol. sa zaoberali inováciami na úrovni poskytovania sociálnych služieb, a to v do-

movoch dôchodcov na Slovensku v období transformácie. 

Výskum bol zaujímavý tým, že umožnil analyzovať inovácie na viacerých úrovniach (jednak ako refor-

mu v poskytovaní sociálnych služieb, ale aj ako vnútroorganizačné inovácie v jednotlivých domovoch 
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dôchodcov). Zároveň tiež rozlišoval viaceré skupiny aktérov a ich vnímanie zavádzania inovácií – ria-

diaci pracovníci, zamestnanci či klienti takýchto zariadení. Z výskumu napr. vyplynulo, že „myšlienky 

a nápady na zlepšenie sa najčastejšie vyskytujú v domácich a zahraničných partnerských organizá-

ciách a transferujú sa ako best practice), ... Slovensko bolo doteraz viac-menej príjemcom  inovácií 

a tvorcovia politiky sociálnej starostlivosti a riaditelia organizácií, ktoré zabezpečujú starostlivosť 

o seniorov, sa sústreďovali najmä na modernizáciu zariadení a  priblíženie k európskym štandardom“ 

(Malíková a kol., 2006: 58). Na úspešnú implementáciu inovácie v konkrétnom zariadení sú nevy-

hnutným predpokladom dobré vzťahy medzi organizáciou, jej zamestnancami a klientmi. Za najväč-

šiu prekážku inovačných zmien považujú respondenti uviaznutie v každodennej rutine, preto aj ino-

vácie vnímajú ako neustály proces (porov. Malíková a kol., 2006). Okrem dotazníkového prieskumu 

bola výstupom výskumnej úlohy aj prípadová štúdia Štandardizácia kvality poskytovaných služieb v 

Dome dôchodcov sv. Anny v Bratislave (pozri Staroňová-Malíková, 2008). V tomto prehľade je ten-

to výskum zvlášť významný najmä vzhľadom na jeho medzinárodný rozmer (ako súčasti európskeho 

výskumu) a rozsah tak z hľadiska obsahu (identifi kácia inovácií na viacerých úrovniach a z pohľadu 

rôznych aktérov), ako aj použitých metód (dotazníkový prieskum, prípadová štúdia). 

Ďalším sektorom, v ktorom sa na Slovensku realizovali štúdie a výskumy, je lesníctvo. Aj tu bolo možné 

v kontexte inovácií skúmať postavenie, záujmy a interakcie viacerých aktérov. Formulácii inovačnej 

politiky v tomto sektore predchádzal projekt Inovácie a podnikanie v lesnom hospodárstve a rozvoj 

vidieka, ktorý bol zameraný na predpoklady inovačného správania v prostredí podnikov v lesnom 

hospodárstve SR a uskutočnil sa formou dotazníkového prieskumu (porov. Šálka, 2004). Štúdia pre-

zentuje faktory podmieňujúce úspešnosť inovácií v lesnom hospodárstve v SR a analyzuje dosahy po-

užívania rôznych typov nástrojov verejnej politiky na inovácie v tomto sektore. Z hľadiska podmie-

ňujúcich faktorov sa potvrdila súvislosť medzi počtom vlastníkov a inovačným potenciálom – čím je 

tento počet menší, tým vyšší je potenciál pre inovácie. Jedným z rozhodujúcich faktorov pre inovačnú 

politiku v lesnom hospodárstve je tiež podpora vytvárania vertikálnych a horizontálnych inovačných 

sietí (Lacko, Vinca, 2001, podľa Šálka, 2004). „Ako rozhodujúce brzdiace faktory inovačného procesu 

boli uvádzané vysoké vstupné investičné náklady, nedostatok vlastných zdrojov fi nancovania, nevý-

hodné podmienky a nedostatok cudzích zdrojov, štátna fi nančná podpora, nedostatočná informačná 

politika o možnostiach inovácií a fi nančnej podpory inovácií.“ (Šálka, 2004) V súvislosti s dosahmi 

jednotlivých typov nástrojov sú za kľúčové na podporu inovácií považované informačné a ekonomické 

nástroje. „Regulatívne nástroje vyplývajúce z lesného zákonodarstva a iných predpisov (napr. pracov-

né právo, právo ochrany prírody) boli považované za mierne obmedzujúce faktory inovačného správa-

nia lesných podnikov.“ (Šálka, 2004) V štúdii sa tiež uvádza, že osobitné programy inovačnej politiky 

v lesnom hospodárstve sú nereálne a táto politika bude prierezová, najmä vzhľadom na politiku život-

ného prostredia, regionálnu či poľnohospodársku politiku, ako aj politiku rozvoja vidieka. 

4.4 ZHRNUTIE 

Doterajšie štúdie a výskumy na Slovensku v kontexte inovácií teda venovali pozornosť tak konkrét-

nym inovačným návrhom (priestorové usporiadanie územných celkov v rámci decentralizácie), ako 

aj analýze súčasného stavu inovácií vo verejnej správe (modernizácia a decentralizácia v kontexte 

NPM) či prieskumu inovačných procesov v podnikoch na východnom Slovensku. Výskum zameraný na 

inovácie v sociálnych službách a štúdia zaoberajúca sa sektorom lesného hospodárstva poukazujú 
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aj na faktory podmieňujúce vznik a zavádzanie inovácií. Takáto odlišnosť zamerania je sčasti daná 

tým, že inovačná politika je vnímaná skôr ako prierezová. Vzhľadom na nedostatočné množstvo dát, 

ako aj špecifi ká jednotlivých sektorov, nie je možné sformulovať zovšeobecnenia napr. o faktoroch 

podmieňujúcich organizačné a inštitucionálne inovácie, zároveň však tento prehľad môže slúžiť ako 

zdroj námetov a komparácie ďalšieho výskumu v tejto oblasti. 

ZÁVER 
V tejto štúdii sme sa zaoberali prehľadom teoretických východísk o inováciách vo verejnom sektore, 

ako aj ich aplikáciou pri predstavení inovačnej politiky SR a výskumov súvisiacich s touto témou, kto-

ré boli realizované v SR. Inovácie ako také sú pôvodne konceptom, ktorý vznikol v súkromnom sekto-

re, kde sa využívajú na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržania na trhu v súťaživom prostredí. 

Vo verejnom sektore majú svoje opodstatnenie v snahe o vyššiu efektívnosť zabezpečovania služieb, 

pričom ich možno charakterizovať ako „vytváranie a implementáciu nových procesov, produktov, slu-

žieb a metód ich poskytovania, ktorá vedie k výrazným zlepšeniam výstupov, účinnosti, efektivity či 

kvality“ (Albury, 2005: 55). Priblížili sme tiež rôzne typologizácie inovácií (podľa predmetu, cieľa, 

stupňa zmeny). Ďalej sme sa zaoberali pojmami príbuznými inováciám (zlepšenie (improvement), 

policy learning, best practice, reforma, modernizácia či vedomostná spoločnosť), z ktorých každý 

kladie do popredia iné aspekty inovácií. V prípade, že sa inovácia stane dlhodobo úspešná a je ľah-

ko kopírovateľná, stane sa z nej best practice, pričom cieľom je zlepšenie a možným prostriedkom 

zavádzanie nových technológií – modernizácia. Na druhej strane, modernizácia často môže viesť k 

(procesným) inováciám. Striktné rozlišovanie týchto pojmov v praxi nie je vždy nevyhnutné. 

Posledné dve časti boli venované inovačnej politike SR a výskumom zameraným na inovácie, ktoré 

boli uskutočnené v SR. Inovácie sa jednoznačne javia ako prierezová téma, ktorá je systematicky 

upravená až v období posledných 10 rokov, hoci nie v podobe zákona a ani nie osobitne pre verejný 

sektor. Táto téma však získava na význame aj vďaka členstvu SR v EÚ. Výskumy boli zamerané tak 

na podnikateľské subjekty, ako aj na sociálne služby (v domovoch dôchodcov) či sektor lesníctva. 

Celkovo však pre výskum v tejto oblasti na Slovensku existuje veľký priestor, najmä s cieľom poznania 

a lepšieho podporovania vzniku inovácií vo verejnom sektore. V tomto zmysle by aj predložená štúdia 

mohla byť považovaná za východiskovú pomôcku do budúcnosti.
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FAKTORY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VZNIK, PRESADENIE A ÚSPEŠNOSŤ 
INOVÁCIÍ

Katarína Staroňová

V inovačnej teórii možno skúmať inováciu ako takú (ako sme si priblížili v predchádzajúcej kapito-

le) alebo inovačný proces, teda cestu zavedenia inovácie do organizácie z pohľadu prekonávania 

kontextuálnych prekážok. Oba pohľady sú pre celkové hodnotenie inovácie dôležité. Nestačí mať 

len skvelý vynález alebo myšlienku. Ak ju spoločnosť či organizácia nechce prijať a využívať, ostáva 

nevyužitá. Preto platí, že ak má byť inovácia organizáciou priaznivo prijatá, musí byť prispôsobená 

prostrediu, pre ktoré je určená. Táto kapitola sa venuje otázke procesu zavádzania inovácií, od ich 

vzniku až po ukončenie z pohľadu faktorov, ktoré ich vzniku napomáhajú a naopak zabraňujú. Tejto 

téme sa venujú viacerí autori, napr. Koch a Hauknes (2005), Alberti a Bertucci (2006), Frost a Egri 

(1991) či Van de Ven a kol. (199). Zhodujú sa v tom, že medzi faktory prispievajúce k inovovaniu pat-

ria najmä pozitívne motivovaní zamestnanci (pričom nejde len o riadiaci manažment), technologický 

rozvoj a zavádzanie súťaživých prvkov. V našom príspevku sa však budeme snažiť identifi kovať tie 

faktory, ktoré sú vnímané ako najpodstatnejšie veľkým počtom autorov, resp. najvýznamnejšími au-

tormi a týmto spôsobom si vytvoriť vlastný zoznam faktorov, ktorý však nie je úplný. Má len slúžiť ako 

vodidlo pri analýze prípadových štúdií jednotlivými autormi v ďalšej časti, ktorí okrem tu uvedených 

faktorov sa budú snažiť identifi kovať i ďalšie možné faktory.

1. VPLYV NPM NA INOVÁCIE

Súkromný sektor je v odbornej literatúre často považovaný za zdroj inovačných myšlienok pre sektor 

verejný. Zavádzanie trhových prvkov do verejnej správy a verejných služieb je známy pod pojmom 

New Public Management (NPM), ktorý kladie dôraz na efektívnosť, manažment, zúčtovateľnosť voči 

občanovi (klientovi). Hlavným dôvodom reforiem a zavádzania inovácií v duchu NPM je presvedčenie, 

že určité trhové prvky a praktiky pomôžu pri riešení klasickej dilemy verejného sektora – ako zvýšiť 

kvalitu služieb a pritom nezaťažiť verejné fi nancie. NPM je koncept, ktorým sa označujú reformy, 

ktoré sa udiali začiatkom 80. rokov v anglosaskom svete, a ktoré sa snažili zvýšiť kvalitu služieb, 

responzívnosť voči zákazníkom, posilniť úlohu občana a zaviesť podnikateľského ducha do verejného 

sektora (Osborne a Gaebler, 1992). NPM sa stáva vplyvným faktorom, ktorý formuje určitý typ ino-

vácií, predovšetkým na úrovni poskytovania služieb, a podporujú tak decentralizáciu, privatizáciu, 

kontrahovanie, súťaživosť medzi poskytovateľmi služieb.

Okrem priameho vplyvu NPM na motivácie zvýšiť efektivitu, kvalitu či responzívnosť voči občanom je 

dôležitý i nepriamy vplyv, a to zavádzaním hodnotenia výkonu a odmeňovanie na základe výkonu. 

Tento faktor je dôležitý, ak si zoberieme motivácie a stimuly, ktoré podporujú inovačnú kreativitu. Je 

známe, že v súkromnom sektore existuje množstvo mechanizmov, ktoré podporujú inovačné myslenie 

a kreativitu, napr. patenty, duševné vlastníctvo, registrácie, ktoré umožňujú inovátorom profi tovať 

z ich kreativity. V protiklade so súkromným sektorom je verejný sektor, kde zamestnanci majú stály 

plat s minimálnymi odmenami, ktorý nemožno porovnávať so súkromným sektorom. Priam naopak, 

ak je inovácia neúspešná, verejný sektor je oveľa viac vystavený kritike médií. Na tento nepomer 
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poukazuje i Borins (2001: 311), ktorý konštatuje, že pre malý počet stimulov pre pracovníkov vo 

verejnom sektore je tento nevhodnou živnou pôdou pre inovácie.

Až NPM priniesol stimulujúce prostredie pre pracovníkov vo verejnom sektore, ktoré podporuje kre-

ativitu samotných pracovníkov. Vo svojom výskume Borins (2001) poukazuje na päť základných cha-

rakteristík, ktoré približujú verejný sektor súkromnému v miere stimulujúceho prostredia pre inová-

cie. Prvou charakteristikou je holistický prístup, t. j. snaha poskytnúť komplexné služby jedincom 

(občanom) alebo systémový prístup k riešeniu určitého problému. Ďalšími charakteristikami je re-

forma procesov či už aplikovaním nových informačných technológií, alebo poskytovaním alternatív-

nych typov služieb (napr. kontrahovanie alebo partnerstvo s mimovládnym sektorom). Zdôrazňuje, 

že dôležitou charakteristikou je prekročenie hraníc vlastnej organizácie, spolupráca medzi sekciami, 

rôznymi organizáciami až sektormi je zmena, ktorá umožňuje učenie sa a vzájomné podnietenie sti-

mulačného prostredia. Ďalšou charakteristikou je posilnenie (angl. empowerment) samotných pra-

covníkov alebo občanov.

Z hľadiska aktérov teda aj v kontexte inovácií vstupujú do procesu poskytovania služieb ešte ďalší 

aktéri – tretie subjekty (súkromný sektor, mimovládne organizácie), ktoré sa stávajú poskytovateľmi 

služieb. Títo majú vplyv priamo na inovácie služieb, ale istým nátlakom tiež môžu v určitej miere pris-

pievať napr. aj k procesným inováciám.

2.  SPÔSOB INICIÁCIE: BOTTOM-UP (ZDOLA NAHOR) 
A TOP-DOWN (ZHORA NADOL) INOVÁCIE

NPM priniesol zmeny aj vo vnímaní úlohy byrokracie v organizácii. Narušil klasické vnímanie byrok-

racie Maxom Weberom, podľa ktorého je byrokracia predovšetkým vykonávateľom vôle politického 

vedenia. NPM búra hierarchickú podradenosť byrokracie a vkladá do rúk byrokracie nové možnosti 

vlastnej iniciatívy, kreativity a nápadov, za ktoré je možnosť hodnotiť a odmeňovať. Agenti inová-

cie sa tak môžu nachádzať na rôznych úrovniach hierarchie, čo odzrkadľuje i diskurz o „bottom-up“ 

a „top-down“ inováciách. „Top-down“ inovácie sú iniciované z vyšších úrovní hierarchie (napr. minis-

ter, štátny tajomník) a „bottom-up“ inovácie sú iniciované z nižších úrovní hierarchie, napr. štátnymi 

zamestnancami, úradníkmi prvého kontaktu, jednoducho ľuďmi z praxe.

Tradične sú inovácie vo verejnom sektore vnímané, že sú iniciované zhora, t. j. volenými politikmi, 

alebo tzv. policy entrepreneurs (podnikatelia vo verejnom sektore). To znamená, že inovácie priná-

šajú politici, ktorí sú zvolení vo voľbách na základe svojho programu a štátni zamestnanci, resp. pra-
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covníci na mestskom úrade ich implementujú. Takto vnímané inovácie zodpovedajú konceptualizácii 

byrokracie Maxom Weberom, kde sú jasne rozlíšené úlohy politikov ako zadávateľov celkového sme-

rovania (a inovácií) a byrokracie ako implementátorov.

Existencia bottom-up inovácií je protichodná ideálu byrokracie Maxa Webera. Namiesto toho, aby 

bola byrokracia podriadená politickému vedeniu, zamestnanci v štátnom a vo verejnom sektore sa 

sami stávajú podnikateľmi vo verejnom sektore, prinášajú inovácie a podieľajú sa na riadení orga-

nizácie. 

3.  ZAVÁDZANIE INOVÁCIÍ: PLÁNOVANIE (INKREMENTÁLNE), 
PRIEBEŽNE, AD-HOC (RADIKÁLNE)

Vo všeobecnosti vieme odlíšiť dva extrémne modely rozdielnych stratégií zavádzania inovácií, ktoré 

stavajú do protikladu čas potrebný na prípravu a implementáciu: inkrementálne a radikálne inovácie. 

V rámci tejto škály môžeme identifi kovať i menej radikálne avšak i menej naplánované implementá-

cie, ktoré Golden (1990) nazýva ako priebežný model inovácií (groping along)3.

Väčšina zmien vo verejnom sektore je naplánovaná a implementovaná pomaly – inkrementálne. Plá-

novací model v podstate zodpovedá tradičnému prístupu – analytici sa snažia (často aj legislatívne) 

vo forme určitého plánu, resp. koncepcie vyjadriť ciele politiky, resp. inovácie a zvážiť všetky rizi-

ká a možné situácie, na základe čoho navrhnú pre ne riešenia. Plánovací (inkrementálny) model je 

preferovaný aj pre mocenské štruktúry a rezistenciu proti akejkoľvek zmene, ako i vyššiemu riziku 

spojenému s radikálnou zmenou. Preto politiky, ktoré sú implementované inkrementálne, mávajú 

vyššiu úspešnosť. 

Proti tomuto náhľadu vystúpili Schroeder a kol. (1989), ktorí hovoria, že pri každej inovácii je možné 

identifi kovať určitý typ „šoku“ či už externého, alebo vnútorného, ktorý spôsobil reakciu u ľudí a sti-

muloval inovačné myslenie. Van de Ven a kol. (1999) preberajú tento názor a vo svojej inovačnej ceste 
identifi kujú šoky ako fázu pred samotným plánovaním, t. j. podľa Van de Vena interné alebo externé 

šoky sú potrebné na vznik inovácie, ale následne je nutné jej presadenie naplánovať, ak chceme, 

aby bola úspešná. Pod šokmi myslí Schroeder (1989, s. 123) nové vedenie (leadership), rozpočtovú 

krízu, neúspech určitého produktu či služby. Schroeder tvrdí, že takýto šok následne umožní agentom 

zmeny aj inováciu presadiť, keďže sa zvýši vnímavosť voči novým podnetom ako reakcii na šok. Takto 

vznikajú ad hoc alebo radikálne inovácie.

3   Samotná Golden (1990) rozlišuje plánovací model inovácií (policy planning) a priebežný model inovácií 

(groping along). V rámci svojho výskumu hodnotila 17 ocenených programov služieb občanom práve 

v kontexte týchto dvoch modelov. Programy sa týkali vzdelávania, zamestnanosti a zdravotníctva. Na 

identifi káciu využitia toho ktorého modelu v programe použila štyri kritériá, v ktorých sa tieto líšia: 

význam počiatočnej legislatívy, načasovanie a rozvoj inovatívneho riešenia, dôležitosť plánovania pred 

implementáciou a stupeň zmien v priebehu zavádzania inovácie. Golden radikálne inovácie nepozná, táto 

kategória sa vyskytuje u iných autorov.
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Priebežný model (ad hoc) považuje Golden (1990) za fl exibilnejší, aj keď zahŕňa väčšiu mieru rizika. 

Umožňuje však efektívne reagovať na aktuálne potreby. V tomto modeli by podľa Behna (1988, podľa 

Golden, 1990, s. 226) manažéri mali sformulovať cieľ a niektoré čiastkové výsledky, potom identifi -

kovať možné riešenia a otestovať ich (nikdy nebudeme vedieť, ktoré riešenia sú produktívne, kým sa 

neodskúšajú). Nemali by tráviť čas podrobným plánovaním. Plánovanie je menej účinné ako učenie sa 

(ad hoc policy learning), hoci dôraz sa tiež kladie na kvalitný zber informácií, aby prijímané rozhod-

nutia neboli založené len na metóde pokusu. 

Rozmer plánovania kladie do popredia Olsenov koncept inštitucionálneho dizajnu (1997). Ten je 

možné aplikovať najmä na inštitucionálne inovácie a mať pri tom na pamäti, že ani inštitúcie ne-

vznikajú akosi náhodne, ale je možné a potrebné hodnotiť ich ciele, plánovať kapacity či určovať 

rozsah právomocí. Dizajn je pritom viac než len proces riešenia problémov alebo boja o moc z hľa-

diska benefi tov politík vyjadreného v preferenciách. Dizajn je, keď sa nejakej téme venuje pozor-

nosť dlhodobo, a keď je to postavené na procesoch, ktoré nevyžadujú obrovské zmeny a zásahy, ale 

umožňujú stabilitu systému. Tento koncept tiež zdôrazňuje, že fungovanie inštitúcií závisí nielen 

od incentív a pravidiel, ale najmä očakávaní občanov. Podľa Olsena (1997) je v skutočnosti možné 

rozlíšiť dva hlavné významy obsiahnuté v tomto koncepte: inštitucionálny dizajn znamená jednak 

proces vytvárania rôznych kódexov a vnútorných predpisov danej inštitúcie, ktoré často zahŕňajú 

pravidlá a postupy pre nepredvídané situácie. V tomto zmysle je dizajn pre mnohé organizácie takmer 

bežnou rutinou. Okrem toho môže však ísť aj o normatívnu predstavu toho, ako by inštitúcie mali byť 

vytvárané, aby fungovali správne a prispievali k zlepšeniam, napr. aby boli transparentnejšie, viac 

reprezentatívne (Olsen, 1997). Na otázku, či je takýto dizajn potrebný, Olsen odpovedá, že jeho ne-

vyhnutným predpokladom je práve učenie a v prípade neefektívnosti to môže viesť až k radikálnemu 

dizajnu. Tento koncept je aktuálny najmä vo vzťahu k inštitúciám EÚ a viacúrovňovej tvorbe verejnej 

politiky ako takej, a to najmä v kontexte europeizácie – vzniku nových inštitúcií na úrovni EÚ, resp. 

procesov sieťovania a z nich vyplývajúcich inštitucionálnych zmien (napr. vznik nových komunikač-

ných a riadiacich pozícií v rámci inštitúcie). 

4.  PARTNERSTVÁ V INOVÁCIÁCH (NETWORKING), 
PRENOS POZNATKOV (POLICY TRANSFERY)

Existuje množstvo dôkazov, že inovácie súvisia s typom interakcie a prenosom poznatkov (angl. po-

licy transfer), pričom inovácie možno chápať ako „novú kombináciu” existujúcich a/alebo nových 

vedomostí (Edquist, 1997). Tieto vedomosti často vychádzajú od rôznych aktérov a vytvárajú vzťahy 

založené na interakcii, reciprocite a spätnej väzbe. Tvorba sietí (networking) predstavuje významný 

podporný mechanizmus (Edquist, 1997) pri zavádzaní inovácií do praxe. 

Ak je potrebné riešiť problém veľkého rozsahu, ktorý nie je možné riešiť v prijateľnom časovom ho-

rizonte, alebo prípadné neadekvátne riešenie by spoločnosti mohlo spôsobiť vysoké náklady, je le-

gitímne osvojiť si optimálne riešenie obdobného problému fungujúce v inej krajine. Mnohokrát je 

optimálnym riešením práve novovzniknutá inovácia. Tento proces sa nazýva transfer politiky (policy 

transfer) a znamená osvojiť si fungovanie istej inštitúcie na jednom mieste a potom ho replikovať 

inde. Existujúca odborná literatúra sa venuje predovšetkým transferu poznatkov medzi štátom (ve-

rejným sektorom) a súkromnou sférou, keďže množstvo podnetov vďaka NPM prichádza práve zo sú-
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kromného sektora. Existujú však aj agenti transferu, ktorí patria do neštátnej sféry alebo majú rôzny 

pôvod, čo vedie k hybridným kombináciám „umelých inovácií” s cieľom najlepšie odzrkadliť miestne 

podmienky (Stone, 2003). Stone (2004) zastáva názor, že takéto partner stvá a tvorba sietí spája 

predstaviteľov z rôznych sektorov (trh, štát, občianska spoločnosť) a vytvára spoločný rámec na vý-

menu informácií, diskusiu, polemiku, presviedčanie a hľadanie riešení.

5.  AGENTI INOVÁCIE (TZV. POLICY ENTREPRENEURS, 
OBHAJCOVIA PRODUKTU A OBHAJCOVIA Z VEDENIA)

Pri skúmaní faktorov, ktoré majú vplyv na inovácie, je veľmi dôležitý ľudský faktor, t. j. zručnosti 

a skúsenosti agenta inovácie. Agent inovácie sa vzťahuje na osobu, ktorá inováciu presadzuje, hoci 

nemusí byť nevyhnutne samotným inovátorom, t. j. tým, kto inováciu vymyslel. Literatúra uvádza 

rôzne skupiny aktérov, ktorí môžu fungovať ako agenti inovácií: politici, štátni úradníci, záujmo-

vé skupiny, nadnárodné inštitúcie, mimovládne organizácie, experti, atď. Odborná literatúra roz-

lišuje medzi viacerými typmi agentov inovácie: tzv. policy entrepreneurs (Roberts, 1992, Mintrom, 

1997) alebo ako ich nazývajú Staroňová a Malíková „podnikatelia vo verejnom sektore“ (2008: 445), 

tzv. obhajca produktu a obhajca z vedenia (angl. product champion a management champion) (Frost 

a Egri, 1991: 262 – 269). Najmä literatúra o manažmente vo verejnom sektore zdôrazňuje, že ma-

nažéri pracujúci vo verejnej sfére by mali zmýšľať inovačne a konať v podnikateľskom duchu. Bez 

prítomnosti takýchto agentov inovácie by inovácie neexistovali, hoci na vytvorenie inovačného pro-

stredia sú potrebné vonkajšie zásahy.

Pri podnikateľoch vo verejnom sektore ide o „ľudí, ktorí sa pri tvorbe verejnej politiky snažia inici-

ovať dynamické zmeny“ (Mintrom, 1997: 739) a „pomocou rôznych stratégií získať podporu pre svoje 

myšlienky“ (Staroňová, Malíková, 2008: 445). Diskusia o podnikateľoch vo verejnom sektore nie je 

nová a neviaže sa len na inovácie, ale aj na celkové presadenie problému do agendy verejnej politiky 

(Kingdon, 1997) či difúziu verejnej politiky vo svete. Ide teda o ľudí, ktorí sa neboja rizika a ktorí sú 

prepojení na rôznych aktérov. Pri presadzovaní inovácie sú schopní mobilizovať ľudské a fi nančné 

zdroje, čo je dôležitý predpoklad na úspešnosť a udržateľnosť inovácie. Ďalšou charakteristikou pod-

nikateľa vo verejnom sektore je presvedčenie a viera v inováciu, ktorú sa snaží presadiť. 

Obhajcovia produktu sú samotní inovátori, ktorí prišli s niečím novým a zároveň majú ústredné po-

stavenie v spoločenských sieťach. Sú erudovanými odborníkmi vo svojej oblasti, a navyše majú i vôľu 

a schopnosť využiť svoje postavenie v spoločenských sieťach na presadenie svojej inovácie (Frost, 

Egri, 1991: 265). U týchto ludí možno pozorovať isté vlastnosti, ktoré Frost a Egri nazývajú „hrdin-

skými“. Ide o charakterové vlastnosti, ktoré sú často vrodené, no vďaka nim môže inovátor získať viac 

podpory pre inováciu. Patria medzi nich vlastnosti ako napr. sebavedomie, vynikajúce komunikačné 

schopnosti, schopnosť presviedčať druhých, spolupracovať s nimi, schopnosť riskovať, vidieť nové 

možnosti a pod. Mohli by sme spomenúť celý rad vlastností, jednu vec však majú spoločnú – napomá-

hajú spoločenskej akceptácii inovátora a tým aj jeho produktu – samotnej inovácie. Je preto celkom 

pochopiteľné, že obhajcovia produktu sa ako aktéri budú skôr spoliehať na stratégie založené na 

komunikácii, ako je napr. vytváranie koalícií a zdôvodňovanie (Frost, Egri, 1991: 265 – 266).
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Obhajcovia z vedenia sú tí, ktorí držia nad inovátorom ochrannú ruku a v organizácii zastávajú vysokú 

funkciu, či už z radu výkonných manažérov, alebo sú priamo členmi vedenia. Výhodnejšie však je ak 

sú z vedenia, pretože majú okrem vysokej autority aj prístup k fi nančným zdrojom, ktoré môžu uvoľniť 

na presadenie inovácie (Frost, Egri, 1991: 265).

Rozdiel medzi jednotlivým kategóriami agentov inovácie vystihuje aj spôsob iniciácie a riadenia 

inovácií. Kým u podnikateľov vo verejnom sektore je výstižný prístup „zhora – nadol“ (Staroňová, 

Malíková, 2008: 446), u obhajcov produktu a obhajcov z vedenia je to skôr opačne, „zdola – nahor“. 

Podnikatelia vo verejnom sektore majú veľmi blízko k tvorbe verejnej politiky (Van der Steen, Groene-

wegen, 2008: 5). Cieľom podnikateľov vo verejnom sektore je totiž využiť „okno možností“ (Kingdon, 

1997) a ovplyvniť dianie vo verejnej politike (napr. schválením nového zákona, stratégie či iného 

typu predpisu na presadenie inovácie do praxe). Pri obhajcoch produktu a obhajcoch z vedenia je 

cieľ oveľa užší a konkrétnejší a nie priamo zameraný na verejnú politiku. Predovšetkým obhajcovia 

produktu sú špecialistami pre určitú oblasť, ktorú sa snažia inovovať nezávisle od toho, aká je verejná 

politika. Obhajcovia z vedenia sa sústreďujú predovšetkým na vlastnú organizáciu, v ktorej inovácia 

prebieha, a nie nevyhnutne na celú verejnú politiku.

ÚSPEŠNOSŤ
Množstvo odbornej literatúry sa zameriava nie na podstatu (vznik a presadenie) samotnej inovácie, 

či už v podobe produktu, služby, alebo procesu), ale na spôsob jej zavedenia a rozšírenia v orga-

nizácii. Tu je zaujímavá otázka, prečo niektoré inovácie v organizácii prežijú, kým iné nie. Tomuto 

výskumu sa venujú predovšetkým Frost a Egri (1991), ktorí tvrdia, že úspešnosť prijatia inovácie v 

organizácii nie vždy závisí od jej dokonalosti a prínosu pre organizáciu. Často je úspešnosť závislá 

od postoja členov organizácie k samotnému inovačnému produktu (službe či procesu). Produkt môže 

ohrozovať ich osobné záujmy, môže íst na úkor ich moci a kompetencií, alebo jednoducho môžu mať, 

ako každý ľudský jedinec, averziu proti čomukoľvek novému, pretože novosť predstavuje riziko (Frost, 

Egri, 1991: 234).

Altshuler (1997) v tomto smere hovorí o potrebe „vzájomnej dôvery“ (s. 2) medzi tými, ktorí ino-

váciu presadzujú a zamestnancami v organizácii, ktorí ju majú implementovať. Keďže inovácie sú v 

súčasnosti bytostnou súčasťou každej organizácie, možno podľa neho, ale aj podľa ďalších autorov 

(Peters, Waterman, 1982; Kanter, 1983) hovoriť o „inovačných organizáciách“, ktoré prispôsobujú 

svoju štruktúru potrebe inovovať a inšpirovať k inovácii (Altshuler, 1997: 2).

Frost a Egri (1991) sa snažia vo svojej práci identifi kovať rôzne politické a spoločenské stratégie ino-

vačného procesu, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť úspešnosti inovácií samotných.

6. DOPLNKOVÉ INOVÁCIE ADMINISTRATÍVY – ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Inovačná cesta Van de Vena a kol. (1999) potrebuje na svoju navigáciu rozvíjať ľudské zdroje v rámci 

administratívy, keďže bez ľudskej kapacity a expertízy nie je možné túto cestu úspešne zvládnuť. 

V praxi to znamená, že okrem „statických” agentov inovácie je potrebné rozvíjať ľudské zdroje ako 

také v organizácii. Podobne argumentujú i Frost a Egri (1991: 258), ktorí považujú za najdôležitejší 



I N O V Á C I E  V O  V E R E J N O M  S E K T O R E  S L O V E N S K A :  P R Í P A D O V É  Š T Ú D I E

37

predpoklad na úspešný inovačný proces kombináciu inovácie produktu (podstaty) s inováciou ad-

ministratívy (kontextu). Podľa nich úspešnosť akejkoľvek inovácie v rámci organizácie si vyžaduje 

prispôsobenie sa administratívnemu fungovaniu organizácie, z čoho môže vyplývať potreba inovovať 

aj administratívu. Pod inováciou administratívy pritom nechápu len prípadné organizačné zmeny, 

ktoré by pripravili podmienky na prijatie inovácie. V širšom zmysle administratívna inovácia predsta-

vuje akékoľvek zmeny v rámci organizačných štruktúr, ktoré sa týkajú ľudí. 

Pod administratívnou inováciou teda rozumieme rozvoj ľudských zdrojov, predovšetkým cez odborné 

pripravenie zamestnancov organizácie na prijatie niečoho nového. Môžu to byť zmeny v personálnej 

politike, zavedenie školení, team-buildingov, pravidelných mítingov a pod. Všetky tieto opatrenia 

možno na jednej strane nazvať administratívnymi, pretože sa týkajú správy organizácie, na druhej 

strane však významne ovplyvňujú spoločenské a psychologické správanie v rámci organizácie a teda 

sa týkajú rozvoja ľudských zdrojov. V tejto súvislosti McLean (2005) vo svojej práci poukázal na to, 

že podpora rozvoja ľudských zdrojov sa môže vzťahovať na podporu kreativity, povzbudenie organi-

začné, supervízorské, práce v tíme, určitá sloboda a autonómia zamestnanca a zdroje k dispozícii.

Nutnosť administratívnej inovácie sa dá zdôvodniť aj argumentom, že pripravuje na prijatie zme-

ny najdôležitejšiu súčasť organizácie – ľudí. Pre organizáciu je prirodzené odmietať čokoľvek, čo je 

nové. Pinchot (1985) ju prirovnáva k živému organizmu, ktorej imunitný systém okamžite rozozná 

čokoľvek, čo nie je jeho súčasťou. „Ak máte prežiť, budete sa snažiť ohlúpiť imunitný systém, aby vás 

ignoroval. Budete sa snažiť navonok vystupovať ako jeho súčasť, namiesto toho, aby ste vzbudzo-

vali dojem cudzieho“ (s. 189). Podľa Pinchota má každý zamestnanec organizácie popis pracovnej 

činnosti, ktorú vykonáva, a na ktorú spľňa požadované podmienky, z čoho vyplýva jeho istota v nej. 

Má zaužívaný systém práce na základe univerzálnych metód a postupov danej organizácie. Len čo sa 

od neho vyžaduje niečo nové, je potrebné jeho prispôsobenie, inak zmeny u zamestnanca vyvolajú 

zmätok a nevôľu a v neposlednom rade sa inak výkonní zamestnanci môžu vzoprieť inovátorom, ktorí, 

obrazne povedané, vymyslia vynález, ale nedajú k nemu návod na použitie.

Implementácia zmien preto prebieha hladšie, ak je sprevádzaná „procesmi spoločensko-administra-

tívnej povahy“ medzi organizáciou, ktorá inovuje, a tou, ktorá má inováciu implementovať (Galbraith, 

1982). Tieto procesy sú charakteristické prípravou organizácie na prijatie inovácie a prípravou ľud-

ských zdrojov na prijatie inovácie. Pod prípravou organizácie ide predovšetkým o administratívne 

postupy, v prípade verejných inštitúcii sú to akési byrokratické pravidlá, do ktorých inovácia musí za-

padať, inak s inováciami organizácia nebude vedieť pracovať. Druhou stránkou sú ľudské zdroje, kto-

ré treba pripraviť z odbornej stránky, ale aj zo stránky psychologickej, aby zmenu boli schopní prijať. 

7. MOC A POLITIKA V ORGANIZÁCII

Ďalší predpoklad úspešnosti inovácie súvisí s teóriou organizačnej politiky a mocenských vzťahov 

(angl. organizational power and politics). Táto teória hovorí, že v organizácii prirodzene dochádza ku 

konfl iktom. Príčinou bývajú odlišné záujmy aktérov alebo naopak súperenie o jeden a ten istý záujem 

medzi nimi (Frost, Egri, 1991: 259). Rozhodujúcimi faktormi pri takýchto konfl iktoch bývajú moc 

a politika. Často sa pritom využíva prirovnanie, že ide o hru. Tak ju chápe i Frost a Egri, ktorí označu-

jú aktérov s mocenskými záujmami ako hráčov. Hoci zástancovia inovácie nemusia mať nevyhnutne 
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mocenský záujem, často sa stáva, že inovácia ohrozuje stabilitu mocenských štruktúr. Zástancovia 

inovácie sa, či chcú, alebo nie, stávajú hráčmi automaticky – sú v pozícii, keď musia získavať podporu 

pre svoj záujem. Robia to práve prostredníctvom hier, ktoré si priblížime v tejto časti. Frost a Egri 

totiž sledujú, aké typy hier je možné využiť pri ohrození určitých typov záujmov pre hráča – inovátora. 

Klasickí autori hľadia na moc ako na schopnosť aktéra A presvedčiť aktéra B, aby urobil niečo, čo by 

za iných okolností neurobil (Dahl, 1957). French a Raven (2001) hovoria o piatich hlavných zdrojoch 

moci v organizácii: 1. moc odmeňovať, 2. moc donútiť, 3. moc vyžadovať povinnosti (alebo legitímna 

moc), 4. referenčná moc, 5. expertná moc. Moc odmeňovať pre riadiaceho pracovníka znamená napr. 

právomoc určovať výšku platu či odmien. Inými slovami, ide o právomoci či kompetencie odmeňovať 

druhého aktéra, ide teda o kompetencie, ktoré na účely tejto práce budeme nazývať personálne kompe-

tencie. Moc donútenia a vyžadovania povinností vyplýva z pozície riadiaceho pracovníka v organizácii. 

Jeho kompetencie v tejto oblasti budeme preto nazývať organizačné. Expertná moc vyplýva zo znalostí 

riadiaceho pracovníka. Na účely tejto práce budeme používať pojem metodické riadenie alebo odborné 

gestorstvo. Referenčná moc znamená moc, ktorá vyvoláva túžbu stotožniť sa s niektorým aktérom na 

základe príťažlivosti voči nemu. Legitímna moc je nespochybniteľná a daná moc, ktorá vyplýva z exis-

tujúcich pravidiel fungovania spoločnosti. Ide teda o všetky kompetencie, o ktorých hovorí zákon alebo 

nejaký právny predpis. S legitímnymi kompetenciami súvisí i moc disponovať s fi nanciami na zabezpečo-

vanie určitých potrieb. Budeme ich nazývať ekonomické kompetencie, t. j. kompetencie obstarávať určité 

tovary a služby, na čo organizácie dostávajú peniaze zo štátneho rozpočtu. Najmä vo verejnom sektore 

sú pre jednotlivých členov organizácie príznačné boje o fi nančné zdroje. Súvisí to s prirodzenou snahou 

maximalizovať svoj zisk. Keďže vo verejnom sektore neexistuje ekonomický zisk, z ktorého by mohli profi -

tovať zamestnanci napr. tým, že zvýšia produktivitu svojej práce, jediný spôsob, akým môžu niečo získať, 

je boj o zdroje zo štátneho rozpočtu (Johnson, 1991: 276). Z tohto dôvodu býva pre štátne organizácie 

príznačné, že majú záujem získať povinnosť fi nancovať nové veci, ak sa k tomu viaže nový balík peňazí. 

Môžeme preto predpokladať, že organizácia, ktorá môže tieto zdroje zo štátneho rozpočtu získať, si bude 

chcieť ponechať právomoc niečo fi nancovať. Ak by jej ju niekto zobral, prišla by o fi nancie, čím by sa 

mohla oslabiť jej moc. Ak teda zhrnieme všetky štyri oblasti kompetencií, ktoré si budeme všímať, ide o: 

metodické riadenie, organizačné riadenie, personálne riadenie a ekonomické riadenie.

Mocenská politika (v zmysle politics) je vlastne „moc v akcii“ (Frost, Egri, 1991: 235). Zahŕňa akti-

vity, ktoré vykonávajú politickí aktéri v záujme získania alebo udržania moci. Mocenské konfl ikty sa 

odohrávajú na povrchu organizačnej štruktúry, ako aj v jej vnútri. Podľa toho rozlišujeme tzv. surface 
politics, teda povrchovú politiku, a deep structure politics, politiku hĺbkových štruktúr. Kým povrcho-

vá politika zahŕňa dennodenné, viditeľné zápasy o moc či spoluprácu, politika hĺbkových štruktúr 

znamená latentné a dlhodobé mocenské zápasy. Pritom za každým stavom vecí je nejaká história, so-

ciálny či politický kontext, ktorý vplýva a formuje politiku hlbkových štruktúr (Frost, Egri, 1991: 235 

– 237). Ak je inovácia v súlade s politikou a mocenskými vzťahmi hĺbkových štruktúr, je pravdepodob-

né, že inovácia bude akceptovaná a získa si podporu. Naopak, ak inovácia ohrozuje mocenské vzťahy 

na úrovni hĺbkových štruktúr, pravdepodobnosť prijatia inovácie je nižšia (Frost, Egri, 1991: 259).
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PREKÁŽKY
Okrem uvedených podporných faktorov inovácie sa rôzne štúdie snažia identifkovať i faktory, ktoré 

zabraňujú zavedeniu inovácií. Napríklad Alberti a Bertucci (2006, s. 10) uvádzajú niektoré prekážky, 

ktoré môžu sťažovať vznik a zavádzanie inovácií: administratívny formalizmus (mechanické kopíro-

vanie best practices, ktoré reálne neriešia dané potreby, resp. nevedú k zlepšeniam), zmena právnych 

predpisov alebo postupov bez prihliadnutia na daný kontext, personalizácia inovácií (sú vnímané len 

ako záležitosť najvyššieho manažmentu a nevytvára sa priestor na prijímanie podnetov od všetkých 

pracovníkov).

Existujú i také faktory, ktorých pozitívny alebo negatívny vplyv závisí od kontextu. Do tejto kategó-

rie patrí napr. nedostatok fi nančných zdrojov, lebo ten práve neraz podnietil vznik inovácií (v sna-

he o vyššiu efektívnosť), hoci na druhej strane za iných okolností môže byť limitujúcim faktorom 

a proces zavádzania inovácií väčšieho rozsahu spomaľovať či dokonca znemožňovať. Zaujímavá je 

tiež otázka politickej podpory, kde Alberti a Bertucci (2006, s. 10) upozorňujú, že sa nepreukázala 

spojitosť medzi politickou orientáciou vlády a inováciami, hoci pri istých typoch inovácií (inštitucio-

nálne) môže byť politická podpora dôležitejším faktorom ako pri iných (procesné). Je to sčasti dané 

dôvodmi, ktoré vedú k snahám inovovať, a tými sú zväčša nové výzvy a problémy, ktoré je potrebné 

riešiť. Príkladom takéhoto typu inovácií sú telefónne zoznamy inštitúcií podľa poskytovaných služieb 

(sobáše, miestne dane...), nie podľa jednotlivých organizačných zložiek (oddelenia). Podpora takej-

to inovácie nemusí byť otázkou politickej orientácie, vyplýva skôr zo snahy riešiť problém neprehľad-

nosti a zložitej orientácie pre klienta. Pre slovenský kontext je obdobným bližším príkladom vznik 

tzv. centier prvého kontaktu na úradoch. Táto otázka významu politickej podpory pri zavádzaní ino-

vácií opäť súvisí s konceptmi a modelmi, ktoré sme popísali – v prípade NPM a sieťovaného riadenia, 

resp. dobrého spravovania nie sú jedinými aktérmi, ktorí rozhodujú o zavádzaní inovácií, ich forme 

a rozsahu politici, ale aj všetci ostatní partneri vrátane tých, ktorí budú rozhodnutia implementovať 

a ktorí budú ich užívateľmi. Z hľadiska stratégií je na politickej podpore viac založený model pláno-

vania, keďže v priebežnom modeli je potrebné reagovať na vzniknuté situácie okamžite a fl exibilne.

ZÁVER
Štúdium kontextu a procesu inovácie je dôležité v tom, že napomáha objasniť dôvod prijatia alebo 

neprijatia inovácie organizáciou. Načrtli sme si niekoľko predpokladov, ktoré do určitej miery predur-

čujú, či sa organizácia pre danú inováciu rozhodne, alebo nie. 
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MÍĽNIKY SLOVENSKEJ EKONOMICKEJ A SOCIÁLNEJ TRANZÍCIE 
A ORGANIZAČNÉ A INŠTITUCIONÁLNE INOVÁCIE

Miroslav Beblavý

ÚVOD

Predkladaná kapitola má za cieľ priblížiť čitateľovi míľniky slovenskej ekonomickej a sociálnej tranzí-

cie tak, aby vedel zasadiť nasledujúce konkrétne výskumné výstupy do celkového kontextu prechodu 

od totalitného štátu a centrálne riadenej ekonomiky k demokratickému režimu a trhovej ekonomike. 

Obdobie tranzície neprebiehalo z hľadiska zmien rovnomerne. Reformy v období od roku 2000 spravi-

li zo Slovenska jednu z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v Európe, keď nezamestnanosť poklesla z 20 

na 10 percent. Prvého januára 2009 sa Slovensko stalo prvou krajinou bývalej RVHP, ktorá vstúpila 

do eurozóny. Vďaka rýchlemu rastu a zefektívneniu nástrojov sociálnej pomoci sa v rovnakom ob-

dobí znižovala miera chudoby. Aj keď globálna kríza vymazala čiastočne mnohé uvedené úspechy, 

Slovensko je jedna z prvých krajín, ktoré sa z nej zotavujú a napriek výzve fi škálnej konsolidácie a po-

kračujúcej vysokej nezamestnanosti možno hľadieť do budúcnosti s optimizmom. Po osamostatnení 

Slovenska v roku 1993, a dokonca ani o päť rokov neskôr, po zásadnej zmene vlád, zahraniční pozo-

rovatelia krajine nepredpovedali úspech (pozri Beblavý a Salner, 1999). Pri skúmaní organizačných 

a inštitucionálnych inovácií je preto vhodné poznať celkový rámec slovenskej tranzície, ktorý takýto 

úspech zaznamenal a ako k nemu prispel.

Kapitola obsahuje tri časti. V prvej časti prezentujeme stručné zhrnutie priebehu slovenskej ekono-

mickej a sociálnej tranzície od roku 1989 do roku 2010. V druhej časti analyzujeme bližšie vybrané 

dôležité témy súvisiace s tranzíciou, v ktorých Slovensko preukázalo výraznejšiu mieru inovatívnosti 

alebo odlišného postupu od ostatných krajín V4 či EÚ. V záverečnej časti sa sústreďujeme špecifi cky 

na organizačné inovácie súvisiace s organizáciou ústrednej a miestnej štátnej správy. 

1. ZHRNUTIE PRIEBEHU SLOVENSKEJ TRANZÍCIE

Keď si v polovici deväťdesiatych rokov Slovensko mierou ekonomického a politického zaostávania za 

svojimi susedmi vyslúžilo označenie „čierna diera v srdci Európy“, málokto predpovedal, že o necelé 

desaťročie krajina vstúpi do Európskej únie, o tri roky neskôr sa ako jediná krajina spomedzi krajín V4 

stane členom eurozóny a bude označované ako „tatranský tiger“. Tento posun naznačuje nerovno-

mernosť procesu tranzície Slovenska po roku 1990, odrážajúc na jednej strane výrazný hospodársky 

benefi t procesu prechodu na trhovú ekonomiku, na druhej strane hrozbu jeho zneužitia v prospech 

vládnej moci. Táto časť mapuje tento komplexný vývoj, pričom sa zameriava na päť historických etáp: 

raná tranzícia v rámci Československa, obdobie pozastavenia transformácie po vzniku Slovenska, ná-

sledné obdobia konsolidácie ekonomiky a systémových reforiem a posledné obdobie pozastavených 

reforiem a dosahu krízy; dôraz sa pritom kladie na makroekonomický a politický kontext, ako aj na 

ekonomicky relevantný politický vývoj.



I N O V Á C I E  V O  V E R E J N O M  S E K T O R E  S L O V E N S K A :  P R Í P A D O V É  Š T Ú D I E

42

1.1 1990 – 1992: RANÁ TRANZÍCIA V RÁMCI ČESKOSLOVENSKA

Po sérii masových demonštrácií a generálnom štrajku v novembri a decembri 1989 sa Komunistická 

strana Československa vzdala moci a v následných parlamentných voľbách v júni 1990 v Česku aj na 

Slovensku jasnou väčšinou zvíťazili prozápadne orientované strany s programom liberalizácie ekono-

miky. V januári 1991 federálna vláda pripravila základy na rýchlu liberalizáciu cien, miezd a trhu. Za-

čiatky transformácie od 1. januára 1991 sprevádzala reštriktívna fi škálna a fi nančná politika, že miera 

infl ácie po úvodnom jednorazovom náraste spôsobenom liberalizáciou cien klesla, pričom stabilný 

výmenný kurz zavedený v januári 1991 prispieval k dlhodobému trendu nízkej infl ácie.

Z hľadiska reálneho hospodárskeho vývoja bola však táto politika menej úspešná, minimálne z poh-

ľadu Slovenska. Tak ako všetky transformujúce sa krajiny, aj Československo zaznamenalo obdobie 

hlbokej recesie a výrazného poklesu produkcie v období rokov 1991 – 1992. Príčinou tohto vývoja 

(a podobných trendov v období recesie vôbec) bol rozpad vnútorných aj vonkajších ekonomických 

vzťahov a mechanizmov vrátane kolapsu kľúčových vonkajších trhov, predovšetkým v krajinách bý-

valej RVHP. Avšak dosahy tohto vývoja boli nerovnomerné. Slovenské hospodárstvo bolo zasiahnuté 

tvrdšie ako české, keďže v dôsledku industrializácie v období komunizmu sa stalo závislejšie od trhov 

RVHP, keď sa dostalo do pozície spracovateľa nerastných surovín a producenta jednoduchších po-

lotovarov. Preto bola recesia v období tranzície 1991 – 1992 na Slovensku dramatickejšia, s pokle-

som produkcie o viac ako 20 percent a s nezamestnanosťou prekračujúcou hranicu 10 percent, čo je 

v oboch prípadoch dvakrát viac ako v Česku. 

Paralelne s týmto vývojom prinieslo úvodné obdobie tranzície tiež rýchlu privatizáciu. Tá prebehla na 

Slovensku v troch oblastiach: prvým typom bola reštitúcia, kde súkromný majetok skonfi škovaný po 

februári 1948 bol prinavrátený ich pôvodným vlastníkom, resp. ich potomkom; druhým privatizačným 

trendom bola tzv. malá privatizácia, kde sa rýchlo, prevažne cez aukcie, predávali maloobchodné pre-

dajne a iné drobné podniky. Treťou formou privatizácie bola kupónová privatizácia, použitá najmä na 

predaj priemyselných a iných veľkých spoločností. Kupónová privatizácia nenaplnila pôvodný zámer 

dekoncentrovať vlastníctvo a uvoľniť kapitál.

1.2 1992 – 1998: NEZÁVISLOSŤ A POZASTAVENÁ TRANZÍCIA

Ústrednou témou parlamentných volieb v roku 1992 boli otázky identity a ekonomickej reformy. Za-

tiaľ čo väčšina občanov na oboch stranách federácie podporovala pokračovanie spoločného štátu, 

nepodarilo sa dospieť k zhode na tom, akú má mať podobu. Rozdelenie Československa bolo preto 

jediným riešením akceptovateľným pre obe strany; napriek tomu k rozhodnutiu o rozdelení sa dospe-

lo cestou vyjednávaní a za úmornej snahy na oboch stranách minimalizovať akékoľvek hospodárske 

dosahy tohto kroku. Preto bol negatívny dosah nezávislosti pre obe strany, i keď významný z krátko-

dobého hľadiska, v porovnaní s krajinami bývalej Juhoslávie a Sovietskeho zväzu minimálny. 

Päť týždňov po vzniku Slovenskej republiky došlo vo februári 1993 k rozdeleniu československej me-

novej únie, výsledkom čoho Slovensko začalo zavádzať samostatnú hospodársku politiku. Samostat-

nosť bola pôvodne spojená s myšlienkou pozvoľnej transformácie s pretrvávajúcimi výraznými zásah-

mi štátu do ekonomiky v spojení s vysoko ambicióznou hospodárskou politikou. No strata fi škálnych 

transferov z Českej republiky, nízka kredibilita novej krajiny na medzinárodných fi nančných trhoch 
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a pretrvávajúci hospodársky útlm utužovaný obmedzením obchodu s Českou republikou ponechali 

malý manévrovací priestor na uvoľňovanie makroekonomickej politiky a intervenčnú priemyselnú 

politiku. V dôsledku toho Slovensko zažilo druhú vlnu reštriktívnych krokov počas prvých dvoch rokov 

samostatnosti, súvisiacich najmä so zvyšovaním daní, s miernym znehodnotením meny a so šetrením 

výdavkov (Tóth, 2000). Vďaka týmto nepopulárnym krokom sa však podarilo znížiť infl áciu na jedno-

ciferné čísla a zredukovať štrukturálny fi škálny defi cit. 

Následne nastal v hospodárskej situácii Slovenska koncom roku 1993 obrat. Po 3,7-percentom pok-

lese v roku 1993 HDP vzrástol v priemere približne o šesť percent ročne v rokoch 1994 a 1995, čo 

bolo znakom ozdravenia hlavných exportných trhov v rámci EÚ a Českej republiky. V roku 1996 došlo 

v západnej Európe k spomaleniu rastu, čo malo silný dosah na slovenskú ekonomiku. V reakcii na to 

vláda už nevnímala makroekonomickú stabilitu ako svoju programovú prioritu a miesto toho sa po-

kúšala stimulovať hospodársky rast prostredníctvom zvýšenia reálnej mzdy a rozsiahlych investícií do 

infraštruktúry. Navyše, expanzívna fi škálna politika viedla k fi škálnemu defi citu 5 – 10 percent HDP 

v období rokov 1996 – 1998. Aktuálny prebytok obchodnej bilancie dve percentá HDP v roku 1995 

narástol na defi cit vo výške 10 percent HDP v období od 1996 – 1998. 

Počas rokov 1992 – 1994 sa privatizácia a ekonomická reštrukturalizácia verejného sektora poza-

stavili. Po roku 1994 vláda schválila privatizačnú stratégiu výrazne odlišnú od predošlej kupónovej 

privatizácie. Podstatou stratégie bol predaj veľkých priemyselných podnikov, predovšetkým v stro-

járskom, chemickom, ropnom a papierenskom priemysle, ktoré boli hnacím motorom slovenskej 

ekonomiky. Väčšinu kupujúcich tvorili domáci investori, najmä podnikatelia politicky naviazaní na 

vládu. Údajným zámerom bolo vytvoriť domácu podnikateľskú triedu, ktorá by pretvorila ekonomiku 

a posunula ju ďalej. V skutočnosti boli však následne všetky hlavné podniky buď predané strategic-

kým zahraničným investorom, alebo sa stali insolventnými. Zároveň sa vláda snažila stimulovať rast 

produkcie a zamestnanosti stratégiou udržiavania cien sieťových odvetví pod úrovňou ekonomickej 

návratnosti, a na druhej strane využívaním štátom kontrolovaných bánk na požičanie sprivatizova-

ným podnikom na projekty spojené s infraštruktúrou. 

Centrálna banka sa naďalej snažila udržať cenovú stabilitu ponechaním fi xného výmenného kurzu, to 

však viedlo k posilneniu reálneho výmenného kurzu. Vzrastajúca ekonomická nerovnováha si však vyža-

dovala prísnu menovú politiku. Pod hrozbou vplyvu ruskej a ázijskej krízy a v snahe nepritvrdiť fi škálnu 

politiku sa reálne ex post úrokové sadzby udržali medzi 13 a 25 percent v období rokov 1996 až 1998. 

Infl ácia ostala mierna (medzi 5 až 7 percent), zatiaľ čo reálne HDP vzrástlo o takmer sedem percent 

v roku 1996 a 4,2 percenta v roku 1997. Pri zvyšovaní zamestnanosti sa však tá istá fi škálna politika 

neosvedčila: po výraznom 3,6-percentom náraste v roku 1996 začala  zamestnanosť v roku 1997 klesať. 

Na mikroekonomickej úrovni sa neuskutočnila zásadná reštrukturalizácia sprivatizovaných podnikov 

a privatizácia neviedla ani k schopnosti dobyť nové trhy, uvoľniť kapitál alebo inak rásť. Štátne vlastníc-

tvo a politický manažment bankového systému mali za následok neefektívnu alokáciu kapitálu, zatiaľ 

čo nedostatok zahraničných investícií prispel k pozastaveniu zmien na mikroekonomickej úrovni. Na 

makroekonomickej úrovni bolo po nástupe ázijskej krízy na jar 1997 čím ďalej tým ťažšie refi nancovať 

vtedajší defi cit bežného účtu. Kombinácia veľmi vysokého dvojakého defi citu a výrazne vysokých reál-

nych úrokových sadzieb tiež postupne spomaľovala domácu ekonomiku. Po vypuknutí „rubľovej krízy“ 

v auguste 1998, ktorá bola pokračovaním ázijskej fi nančnej krízy v 1997, domáce podniky a domácnos-

ti začali špekulovať oproti fi xnému kurzu. Po niekoľkotýždňovej snahe zabrániť devalácii sa napokon 
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centrálna banka vzdala a zaviedla plávajúci kurz. Tento krok navyše sprevádzal rozsiahly hospodársky 

kolaps, keď nezamestnanosť vyskočila o takmer štyri percentuálne body len v období jedného kvartálu. 

1.3  1998 – 2002: UPRATOVANIE V EKONOMIKE, ZAVŔŠENIE TRANZÍCIE 
A VSTUP DO EÚ

Na začiatku volebného obdobia prvej Dzurindovej vlády stav slovenskej ekonomiky charakterizoval 

obrovský defi cit štátneho rozpočtu; do roku 2002 sa však podarilo obnoviť makroekonomickú stabilitu 

a mierne posilniť ekonomický rast. Banky a sieťové odvetvia boli reštrukturalizované a väčšina z nich pri-

vatizovaná. V roku 2000 sa Slovensko stalo členom OECD (päť až šesť rokov po svojich stredoeurópskych 

susedoch) a zároveň pristúpilo k rokovaniam o vstupe do EÚ. Obdobie 1998 – 2002 môže preto byť vní-

mané ako obdobie doháňania zaostávania a následnej konsolidácie ekonomiky. Napriek tomu niektoré 

systémové problémy ostali nevyriešené, najmä tie týkajúce sa efektívnosti využívania verejných zdrojov. 

Obdobie medzi koncom roku 1998 a začiatkom 2000 bolo tvrdým pristátím. V roku 2001 následne 

nastalo mierne zotavenie. K spomaľovaniu ekonomiky prispeli úsporné opatrenia zavedené vládou 

v snahe znižovať defi cit verejných fi nancií. Vláda pristúpila k programu stabilizácie a  systémových 

zmien. Pokles rozpočtového defi citu a zníženie spotreby domácností prispeli k dočasnej a výraznej 

redukcii vonkajšej nerovnováhy v období rokov 1999 až 2000. Súčasťou systémových zmien bolo aj 

zvýšenie regulovaných cien a nepriamych daní v období od 1999 do 2000, čo spolu so znehodnocova-

ním koruny dočasne spustilo rast celkovej infl ácie.

Obdobie rokov 1998 – 2002 bolo tiež obdobím razantnej hospodárskej reštrukturalizácie. Veľké štátne 

banky, do roku 1998 prakticky insolventné, boli, spolu s mnohými sieťovými odvetviami, skonsolidova-

né a sprivatizované. Daň z príjmov právnických osôb bola postupne znížená zo 40 na 25 percent. Vláda 

zaviedla tiež zlepšenia v právnej oblasti v snahe zlepšiť správu podnikov. To na jednej strane znamenalo 

omnoho nižšiu cenu kapitálu pre profi tujúce a rastúce podniky, na druhej strane to však prinieslo stratu 

fi nancovania na základe politických rozhodnutí. Vláda podnikla zásadné kroky v snahe pritiahnuť zahra-

ničný kapitál cez privatizáciu bánk a sieťových odvetví, ako aj pomocou projektov na zelenej lúke. Mnohí 

domáci vlastníci priemyselných podnikov ich predali strategickým zahraničným investorom. 

Prvá Dzurindova vláda tiež zaviedla niekoľko odvážnych systémových reforiem v snahe zefektívniť vy-

užívanie verejných zdrojov a zlepšiť ich udržateľnosť. Kľúčovými spomedzi týchto reforiem boli dô-

chodková reforma a reforma v oblasti vzdelávania. Pre politické nezhody medzi vládnymi stranami však 

fi nálne verzie týchto reforiem neboli schválené, resp. boli výsledkom takých zásadných kompromisov, 

že bolo prakticky nemožné dosiahnuť požadovaný výsledok. V oblasti dôchodkovej reformy bol zákon 

upravujúci prvý pilier síce schválený, ale nikdy nie implementovaný. Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny navrhlo zavedenie druhého dôchodkového piliera, čo však nikdy nebolo parlamentom 

schválené. V oblasti vzdelávania boli reformné kroky úspešnejšie, najmä prijatím zákona o vysokých 

školách (2002). Zároveň však zákon o fi nancovaní základného a stredného školstva nedosiahol svoj 

pôvodný zámer reštrukturalizovať príliš rozsiahlu školskú sieť, keďže neponúkal zásadné podnety na 

zmenu. Napokon v oblasti zdravotníctva boli zavedené zmeny najmenej úspešné, keď štatistiky pouka-

zovali nielen na rekordne nízku dôveru ľudí k systému, ale aj rekordne vysokú zadlženosť. 
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Obdobie rokov 2002 – 2006 je označované za koniec transformácie. Aj keď parlamentné voľby v roku 

2002 priniesli kontinuitu v ekonomickej politike, obdobia dvoch Dzurindových vlád sú vnímané zvy-

čajne samostatne. Podobnosti možno vidieť predovšetkým v   prehlbovaní privatizačných a deregu-

lačných reforiem, ako aj v dlhodobom zlepšovaní ekonomickej situácie a podnikateľského prostredia. 

Na druhej strane však existujú dva rozdiely. Prvým je podstatne prudší rast. Systémové zmeny z obdobia 

prvej Dzurindovej vlády začali prinášať ovocie. Reálny rast HDP bol v priemere šesť percent v období od 

roku 2002 do roku 2006, so zvýšením na deväť percent v roku 2006. Rast bol podporovaný najmä vysokým 

prílevom priamych zahraničných investícií (PZI), najmä v automobilovom, elektronickom a strojárskom 

priemysle. Prílev PZI a tým spôsobené prudké nárasty v produkčnej kapacite v kombinácii s prílevom fi -

nancovania zo zdrojov EÚ po roku 2004 stimulovali výstavbu a boom v domácej spotrebe. Výraznejší rast 

a ambícia vstúpiť do eurozóny do roku 2009 navyše podporili plánovanú fi škálnu konsolidáciu. 

Avšak kľúčovým rozdielom medzi dvomi vládami je dôraz na reformy smerujúce k udržateľnosti verej-

ných fi nancií. Tempo fi škálnej konsolidácie v období 2002 – 2003 bolo prudké. Defi cit verejných fi nancií 

poklesol z 8,2 percenta HDP v roku 2002 na 2,7 percenta HDP v roku 2003. Rozpočtový reformný balík 

na rok 2004 bol zameraný na zvýšenie účinnosti a efektívnosti vynakladania verejných zdrojov, ako aj 

na zaručenie dlhodobej udržateľnosti verejných fi nancií. Išlo o reformy najmä v nasledujúcich oblas-

tiach: daňová politika, sociálna politika, zdravotníctvo a vzdelanie. Tie priniesli aj viaceré významné 

organizačné a inštitucionálne inovácie. Podrobnejšiemu rozboru ich dosahov sa venujeme aj v časti 2. 

1.4 2006 – 2010: ROZDÁVANIE OVOCIA RASTU A PRÍCHOD KRÍZY

Parlamentné voľby v roku 2006 vyhrali opozičné strany, čim sa kompletne zmenilo zloženie vlády. Na 

rozdiel od roku 1998 tým však k zásadnej zmene ekonomickej politiky nedošlo – zmeny boli omnoho 

menšie ako očakávala väčšina pozorovateľov. Počas prvého roku pôsobenia novej vlády hospodársky 

rast vzrástol na 10 percent HDP, zamestnanosť postupne stúpala, sprevádzaná makroekonomickou 

stabilitou a nízkou infl áciou. Zároveň si fi škálna politika udržala mierne procyklickú tendenciu, zatiaľ 

čo defi cit verejných fi nancií zostal rovnaký, približne dve percentá HDP ročne v období rokov 2003 až 

2008 (okrem roku 2006). V rokoch 2006 až 2008 verejnej debate o ekonomike Slovenska dominova-

li tri témy: „sociálna tvár“ slovenskej ekonomiky; osud systémových zmien z dielne predošlej vlády 

a plánované zavedenie eura v januári 2009.

V snahe ukázať svoju „sociálnu tvár“ vláda zaviedla stratégiu silnej ochrany domácností pred náhlymi ne-

priaznivými zmenami, v kombinácii s novými selektívnymi opatreniami. Po skúsenosti z rokov 1998 – 2006, 

keď sa výrazne zvýšili ceny za energiu, s cieľom priblížiť sa na úroveň ekonomickej návratnosti, bolo nízke 

zvýšenie cien populárne. Tento pilier vládnej stratégie bol však podkopávaný relatívne rýchlym nárastom 
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v cenách energie a jedla, minimálne do polovice roku 2008. Súčasťou nových selektívnych iniciatív/opat-

rení boli vianočné bonusy pre dôchodcov, zvýšenie jednorazovej podpory rodičom za narodenie dieťaťa, 

zavedenie nižšej sadzby DPH na lieky a knihy a zrušenie predtým zavedených poplatkov pre pacientov. 

Všetky tieto opatrenia boli veľmi populárne, pričom mali len mierny dosah na rozpočet a prerozdeľovanie.

Zmeny v ekonomickej politike oproti druhej Dzurindovej vláde boli badateľné najmä v oblasti zdravotníc-

tva, kde vláda obmedzila súkromné zdravotné poisťovne. V oblasti sociálnej politiky vláda takisto čiastočne 

zvrátila niektoré z hlavných krokov svojho predchodcu, najmä tie súvisiace s trhom práce (Zákonník práce, 

kolektívne vyjednávanie) a dôchodkami, keď otvorila vstup a výstup do druhého piliera. Najväčší obrat však 

nastal v oblasti privatizácie, kde nová vláda (vtedajšia) zrušila všetky nedokončené transakcie a zabloko-

vala akékoľvek ďalšie možné privatizácie. Miesto toho sa vláda zamerala na projekty verejno-súkromného 

partnerstva (PPP) a verejné investície. PPP projekty boli využívané primárne v oblasti cestnej infraštruktúry, 

v rámci plánu vlády urýchliť výstavbu diaľnic Bratislava – Košice a Bratislava – Banská Bystrica.

Koncom roku 2008 sa na Slovensku začala naplno prejavovať celosvetová fi nančná a hospodárska 

kríza. Vláda na ňu reagovala expanzívnou fi škálnou politikou, ktorá viedla k rastu defi citu verejných 

fi nancií na osem percent HDP v rokoch 2009 a 2010. Zvýšenie primárneho defi citu verejných fi nancií 

dokonca patrilo medzi najvyššie v EÚ. Napriek tomu sa nepodarilo zabrániť jednému z najrýchlejších 

rastov nezamestnanosti v únii. V odbornej obci sa viedli diskusie o tom, do akej miery je tento vývoj 

výsledkom exportne citlivej štruktúry ekonomiky a do akej miery je výsledkom zle nastavenej hos-

podárskej politiky. V roku 2010 sa začalo ekonomické oživenie a celoročný rast HDP v roku 2010 mal 

dosiahnuť približne štyri percentá. Vláda Róberta Fica však bola medzičasom, v júli 2010, vystriedaná 

vládou Ivety Radičovej po prehratých parlamentných voľbách v júni 2010. Prehra bola dôsledkom 

účinkov krízy a výrazne zvýšenej korupcie, ktorá sa stala jednou z kľúčových tém volieb.

2. VYBRANÉ TÉMY V RÁMCI TRANSFORMÁCIÍ SLOVENSKA

Táto časť mapuje tri vybrané témy v procese transformácie Slovenska v rokoch 1995 – 2009 z hľadiska 

komparácie. To umožní pozorovať vývoj v niektorých kľúčových oblastiach transformácie a pochopiť špe-

cifi kum slovenskej cesty v porovnaní s V4 susedmi. Kapitola sa konkrétne zameriava na reálny rast HDP, 

veľkosť a vplyv štátu, (ne)rovnosť, hospodársku politiku, privatizáciu a priame zahraničné investície. 

2.1 HOSPODÁRSKY RAST, ŠTÁT A (NE)ROVNOSŤ

V tejto časti skúmame vzťah medzi vývojom ekonomického rastu, veľkosti štátu a príjmovej, resp. ma-

jetkovej (ne)rovnosti. Údaje potvrdzujú, že od roku 2004 Slovensko rastom konzistentne prekonáva 

svojich susedov. Obdivuhodnému rastu inter alia predchádzala zásadná redukcia veľkosti štátu, pričom 

veľká časť konsolidácie výdavkov vychádzala z redukcie výdavkov na sociálne zabezpečenie. Radikálne 

zmenšenie veľkosti a vplyvu štátu však neviedlo k zvýšeniu príjmovej a majetkovej (ne)nerovností. Pa-

radoxne, kombinácia dobrých ekonomických ukazovateľov na trhu práce a efektívneho sociálneho pre-
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rozdeľovania viedla k udržaniu príjmovo rovnej spoločnosti. Na základe štatistík Slovensko v poslednom 

desaťročí, 2000 – 2010, nepreukázalo hospodársky rast na úkor príjmovej a majetkovej (ne)rovnosti.4

Ku koncu deväťdesiatych rokov a začiatkom dvadsiateho prvého storočia bol rast reálneho HDP na 

osobu na Slovensku približne porovnateľný so susednými krajinami (susedmi), avšak samotná výška 

príjmov bola nižšia (graf 2.1). Reálny HDP na osobu prudko narastal od roku 2004, zvyšujúc príjem 

na osobu v porovnaní s EÚ; od roku 2007 bol na Slovensku príjem na osobu vyšší, ako bol priemer V4. 

V roku 2009 dosiahol reálny HDP na osobu na Slovensku o 3,2 percentuálnych bodov viac ako priemer 

krajín V4 v totožnom období, avšak Slovensko v roku 2009 stále zaostávalo 30 percentuálnych bodov 

za priemerom EÚ 27 HDP na osobu (Eurostat).

Graf 2.1: HDP na osobu, V4 1995 – 2009, v percentách k priemeru EÚ

Zdroj: autor na základe Eurostatu

Kľúčové faktory vplývajúce na výraznejší rast Slovenska v priebehu posledných rokov sú predovšet-

kým výsledkom zásadných systémových zmien zavedených predošlými vládami (pozri kapitola 1), 

rapídnej fi škálnej konsolidácie a s tým súvisiacej redukcie veľkosti a vplyvu, ako aj rozhodujúce zlep-

šenie efektívnosti využívania verejných zdrojov (skúmané touto kapitolou). 

Graf 2.2 porovnáva príjmy verejných fi nancií na Slovensku v porovnaní s priemerom V4. Do roku 2000 

verejné príjmy relatívne k HDP boli približne rovnaké. Avšak v poslednom desaťročí, 2000 – 2010, sa 

4  Gini koefi cient je najznámejší ukazovateľ príjmovej, resp. majetkovej (ne)rovnosti. Kým v roku 1996 malo 

Slovensko hodnotu Giniho koefi cientu 26,3 %, v roku 2007 hodnota Giniho koefi cientu klesla na 24 % 

a Slovensko patrilo ku krajinám s najmenšími rozdielmi v príjmoch (t. j. aspoň čo sa týka tých ofi ciálnych). 

Slovenská hodnota Giniho koefi cientu v roku 2007 bola taká istá ako česká a o niečo nižšia ako maďarská 

(26 %). Naproti tomu Poľsko malo hodnotu 32 % a pobaltské štáty až 30 – 34 %, zhruba na úrovni 

svetového priemeru (Investor, máj 2009).
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priemer V4 udržiaval stabilne na asi 40 percentách HDP, zatiaľ čo príjmy Slovenska klesli na úroveň 

približne 35 percent HDP. 

Graf 2.2: Krajiny V4, príjmy verejných fi nancií, 1995 – 2009, v percentách HDP

Zdroj: autor na základe Eurostatu

Rovnako dôležitá bola zmena v štruktúre príjmov. Ako ukazuje graf 2.3, všetky zdroje príjmov – ne-

priame a priame dane a odvody – poklesli relatívne k HDP v období od roku 1995 do roku 2009. Priame 

dane poklesli najvýraznejšie, zatiaľ čo nepriame dane sa stabilizovali po roku 1999. Preto pretrváva-

júci pokles v príjmoch aj po roku 2000 môže byť vnímaný aj ako dôsledok zníženia viac deformačných 

priamych daní, pre znižovanie sadzieb pri daniach z príjmov fyzických a právnických osôb. 
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Graf 2.3: Zdroje príjmov štátneho rozpočtu na Slovensku, 1995 – 2009, v percentách HDP 

Zdroj: autor na základe Eurostatu

Na strane výdavkov bol vývoj ešte dramatickejší: v rokoch 1995 – 2009 Slovensko zaznamenalo najväčšie 

zníženie verejných výdavkov v EÚ. V roku 2009 slovenská vláda míňala približne o 4,5 percenta HDP menej, 

ako bol priemer V4 v roku 2009 (graf 2.4). Zároveň až do krízy dokázalo Slovensko znižovať fi škálny defi cit 

a dlhodobá udržateľnosť verejných zdrojov sa zlepšila. (Európska komisia zhodnotila Slovensko v kontexte 

oblasti udržateľnosti verejných fi nancií ako krajinu so stredným rizikom (EK, 2006, s. 86). Kríza výrazne 

zhoršila situáciu vo verejných fi nanciách, ale nezmenila základy slovenského fi škálneho modelu.

Graf 2.4: Krajiny V4, výdavky štátneho rozpočtu, 1995 – 2009, v percentách HDP 

Zdroj: autor na základe Eurostatu
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Konsolidácia výdavkov bola značná, pričom najvýraznejšie redukcie nastali v oblasti sociálneho za-

bezpečenia. Slovensko znížilo výdavky v oblasti sociálneho zabezpečenia z 20 percent HDP v roku 

1999 na 16 percent v roku 2007 (tabuľka 1). Dostupné údaje poukazujú na mierny pokles v priebehu 

roku 2008. Tento vývoj je v kontraste s inými krajinami V4, ktoré ponechali výdavky v oblasti sociálnej 

ochrany v zásade nezmenené vo vzťahu k HDP. 

Tabuľka 1: Krajiny V4, výdavky na sociálnu ochranu, 1996 – 2007 (v percentách HDP), info za 
roky 2008 a 2009 nie sú uvedené 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ČR 18.6 18.7 19.2 19.5 19.5 20.2 20.2 19.3 19.1 18.7 18.6

Maďarsko n/a n/a 20.7 19.3 19.3 20.4 21.1 20.7 21.9 22.4 22.3

Poľsko n/a n/a n/a 19.7 21 21.1 21 20.1 19.6 19.4 18.1

Slovensko 19.8 20 20 19.3 18.9 19 18.2 17.3 16.9 16.3 16.0

Priemer V4 n/a n/a 20 19.5 19.7 20.2 20.1 19.4 19.4 19.4 18.8

Rozdiel n/a n/a 0 -0.2 -0.8 -1.2 -1.9 -2.1 -2.5 -3.1 -2.8

Zdroj: autor na základe Eurostatu

Napriek veľkej redukcii vo výdavkoch na sociálnu ochranu ukazovatele sociálnej nerovnosti a chu-

doby na Slovensku nezaznamenali zhoršenie stavu oproti roku 1999. Dva hlavné ukazovatele – ri-

ziko chudoby a platová/príjmová nerovnosť – ukazujú, že to tak nie je. Riziko chudoby vyjadruje 

percentuálny podiel populácie, ktorá má celkový príjem menej ako 60 percent národného mediánu. 

Tento ukazovateľ poskytuje údaj o tom, aká časť populácie fi nančne výrazne zaostáva za priemerom 

populácie. Na základe tohto ukazovateľa má Slovensko nižšiu nerovnosť ako Poľsko či Maďarsko a len 

o čosi vyššiu ako Česká republika. 

Tabuľka 2: Riziko chudoby – percento populácie s príjmom menej ako 60 percent národného me-
diánu, 2005 – 2008

Krajina 2005 2006 2007

Česká republika 10 9,6 9,0

Maďarsko 16 12,3 12,4

Poľsko 19 17,3 16,9

Slovensko 12 10,5 10,9

Priemer V4 14,25 12,43 12,30

Zdroj: autor na základe Eurostatu

2.2  HOSPODÁRSKA POLITIKA, PRIVATIZÁCIA A PRIAME ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE 

Slovensko zaznamenalo dva veľmi výrazné posuny v oblasti privatizácie a hospodárskej politiky. Prvý 

nastal v polovici deväťdesiatych rokov, keď kupónovú privatizáciu a liberálnu hospodársku politi-

ku nahradili privatizácia podnikateľských skupín a hospodárska politika, ktorá udržovala selektív-

ne podniky nad vodou pomocou štátnych bánk, ktoré tiež spolufi nancovali privatizáciu. K druhému 

posunu došlo koncom deväťdesiatych rokov, keď tento model bol nahradený bankovou privatizá-
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ciou, (re)privatizáciou výrobných spoločností a sieťových odvetví zahraničnými investormi, ako aj 

explicitná podpora priamych zahraničných investícií „na zelenej lúke“. Tieto opatrenia boli neskôr 

nahradené trhovo prijateľnými opatreniami zameranými na investovanie a rozvoj podnikateľského 

prostredia (vrátane, ale nie výlučne opatrenia týkajúceho sa nižšieho daňového zaťaženia a zlepše-

nia regulačného prostredia). Vláda, ktorá sa dostala k moci po voľbách v roku 2006, síce pozastavila 

privatizáciu, ale zvyšný podiel neprivatizovaných majetkov ostal relatívne malý. 

Do roku 2000 Slovensko rastom produktivity konzistentne zaostávalo za priemerom V4; počnúc ro-

kom 2000 bol rast prudší ako priemer V4 (graf 2.5). Zvýšenie produktívnosti práce na Slovensku je 

úzko späté s nárastom priamych zahraničných investícií.

Graf 2.5: Krajiny V4, Produktívnosť práce 1990 – 2009, (ročná percentuálna zmena)

Zdroj: autor na základe údajov EBRD

Slovensko si zachovalo vysoký podiel v komerčných bankách (okolo 50 percent z celkového počtu) aj 

v priebehu druhej polovice deväťdesiatych rokov, zatiaľ čo regionálny klesal (graf 2.6). Keď sa začala 

reštrukturalizácia a privatizácia štátnych bánk, v priebehu roka štátne vlastníctvo kleslo takmer na 

nulu. Tento trend je opäť ukážkou zmeny politiky po voľbách v roku 1998. 
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Graf 2.6: Krajiny V4, štátny podiel v bankovom sektore, 1993 – 2008

Zdroj: autor na základe Eurostatu

Graf 2.7: Krajiny V4, kumulatívne príjmy z privatizácie, 1993 – 2006 (v percentách HDP)

Zdroj: autor na základe údajov z EBRD

Príjmy z privatizácie na Slovensku v druhej polovici deväťdesiatych rokov mierne zaostávali za prie-

merom V4 (graf 2.7). Privatizačná stratégia v tom čase zvýhodňovala lacný priamy predaj domácim 

kupcom, čo naznačuje, že Slovensko tempom privatizácie nikdy výrazne nezaostávalo za svojimi su-

sedmi, zaostávalo jedine ziskom, ktorý bol štát schopný z toho vyťažiť. Príjmy prudko narástli v ob-

dobí od roku 1999 do 2002, keď došlo k predaju hlavných bankových spoločností a sieťových odvetví 

(kde najväčší podiel tvoril predaj plynovodu a distribučnej spoločnosti SPP). To potvrdzuje závery 

predošlej časti, že najvýraznejšia privatizácia prebehla v období medzi rokmi 1999 a 2002 a že for-
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málne pozastavenie privatizácie po roku 2006, aj keď v niektorých individuálnych prípadoch dôleži-

té, nemalo zásadný makroekonomický dosah. 

V období rokov 1994 – 1999 Slovensko pritiahlo najmenej priamych zahraničných investícií spomedzi 

krajín V4 (graf 2.8). Avšak od roku 2000 sa Slovensku podarilo vyrovnať tieto rozdiely a odvtedy pri-

ťahuje viac priamych zahraničných investícií, ako je priemer V4.

Graf 2.8: Krajiny V4, netto priame zahraničné investície, 1992 – 2006, (v amerických dolároch 
per capita)

Zdroj: autor na základe údajov z EBRD

V celkovom meradle dáta potvrdzujú, že za prvej Dzurindovej vlády Slovensko zaznamenalo zásad-

ný posun v ekonomickej politike, keď krajina paralelne reštrukturalizovala a privatizovala banky 

a sieťové odvetvia, začala priťahovať priame zahraničné investície a produktivitou začala dobiehať 

svojich susedov Aj keď štrukturálne reformy druhej Dzurindovej vlády a dôraz na makroekonomickú 

stabilitu počas Ficovej vlády (do krízy) boli dôležité, v podnikovej sfére stavali na pevných základoch 

položených v období medzi rokmi 1999 a 2002. Dôsledkom toho má Slovensko v súčasnosti najli-

berálnejšie podnikateľské prostredie spomedzi všetkých stredoeurópskych krajín (tabuľka 3). Podľa 

štúdie Svetovej banky Doing Business 2011 si Slovensko polepší o jednu priečku a posunie sa na 41. 

miesto, zároveň sa udrží pred ostatnými krajinami V4. Čo však stojí za povšimnutie je fakt, že ostatné 

krajiny V4 sa k nám od roku 2008 približujú. Napríklad Česi si za posledný rok polepšili až o 19 priečok. 

Takisto,  kým v roku 2007 bol rozdiel medzi Slovenskom a Maďarskom 20 priečok, podľa predpovedí 

na rok 2011 sa Maďarsko k nám priblíži na rozdiel iba päť priečok. Najvyššie sa Slovensko v hodnotení 

Doing Business dostalo v rokoch 2004 a 2005, keď sa umiestnilo na prvých priečkach medzi popred-

nými svetovými reformátormi podnikateľského prostredia.
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Tabuľka 3: Krajiny V4, umiestnenie podľa podmienok na podnikanie „Ease of Doing Business“

Krajina 2007 2008 2009 2010 2011

Česká republika 61 56 66 74 63

Maďarsko 51 45 41 47 46

Poľsko 68 74 72 72 70

Slovensko 31 32 35 42 41

Zdroj: Svetová banka, Doing Business, 2007 – 2011
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3.  1990 – 2010: ZMENY A INOVÁCIE V ORGANIZÁCII VEREJNEJ 
A ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA SLOVENSKU

V nadväznosti na historický a tematický sumár ekonomickej a politickej transformácie Slovenska táto 

časť mapuje dynamické zmeny obdobia tranzície z hľadiska vývoja inštitúcií verejnej správy a územ-

nosprávnej organizácie. 

Defi nujúce pre tento vývoj bolo dedičstvo totalitného centralizmu komunistickej moci s úplnou ab-

senciou územnej samosprávy a výraznou mierou spolitizovania inštitúcií štátnej moci. Výkonné prá-

vomoci v regiónoch sa do roku 1990 sústreďovali v krajských, okresných, resp. miestnych národných 

výboroch, ktoré zákon č. 65/1960 Zb. charakterizoval ako „orgány socialistickej štátnej moci a správy 

v krajoch, okresoch a v obciach“. Zároveň boli v § 2 označované za štátne orgány „samosprávneho 

charakteru“, miera ich samosprávnosti bola však malá; podľa § 20 ods. 2 sa „národné výbory v otáz-

kach zriaďovania a zrušovania organizácií a zariadení mali spravovať i uzneseniami národného vý-

boru vyššieho stupňa a v otázkach ich odborného vedenia aj smernicami ústredných orgánov štátnej 

správy a smernicami národného výboru vyššieho stupňa (Volko, 52)“. 

Základnou požiadavkou transformácie verejnej správy po roku 1990 bola preto jej decentralizácia, 

resp. dekoncentrácia kompetencií z ústrednej úrovne na územné orgány štátnej správy a zo štátnej 

správy na orgány samosprávy, v súlade s princípom subsidiarity a konkurenčným prostredím ako dvomi 

hlavnými decentralizačnými požiadavkami EÚ (infostar.sk). Zatiaľ čo decentralizácia na úroveň sa-

mospráv bola súčasťou a dôsledkom širších transformačných trendov, ústredné orgány štátnej správy 

sa transformovali priamo v závislosti od krátkodobých, resp. strednodobých potrieb procesu tranzície. 

Táto časť je preto tematicky rozdelená na dve: prvá mapuje proces decentralizácie na úrovni miestnej 

štátnej správy a územnej samosprávy, druhá ponúka obraz transformácie ústredných orgánov štátnej 

správy a deľbu rezortov a ich pôsobností v závislosti od reformných požiadaviek obdobia tranzície. 

Zároveň každá časť zaznamenáva vývoj v chronologicky defi novaných etapách, pri prvej časti vládny-

mi návrhmi zmien v samosprávnom usporiadaní, pri druhej časti zmenami vlád a z toho vyplývajúcimi 

zmenami v štruktúre ústrednej štátnej správy od roku 1989. 

3.1 1990 – 2010: REFORMA VEREJNEJ SPRÁVY NA SLOVENSKU

Začiatky transformácie verejnej správy vzhľadom na dedičstvo totalitného centralizmu vychádzali 

z požiadavky vzniku územnej samosprávy, dôsledne oddelenej od miestnej (vrátane regionálnej) 

štátnej správy. Pozornosť sa prvotne sústredila na zrušenie krajského stupňa riadenia, ako bolo 

zavedené v roku 1960 (tri krajské národné výbory a mierou samosprávy im zodpovedajúci Národný 

výbor hlavného mesta Bratislavy). Prvou legislatívnou normou upravujúcou tento vzťah bol ústavný 

zákon č. 294/1990 Zb. z 19. 7. 1990, ktorým sa v článkoch ústavy nahradili ustanovenia o národných 

výboroch ustanoveniami o obci ako základe miestnej samosprávy; zákonom SNR č. 369/1990 Zb. sa 

následne zrušili národné výbory. Ich pôsobnosť prešla sčasti na obce a mestá ako samostatné samo-

správne celky, ktoré nadobudli postavenie základných územných jednotiek, čím sa súčasne oddelila 

územná samospráva obcí a miest od miestnej štátnej správy (Volko, 52). 
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Následne zákonom č. 472/1990 Zb. z 29. 10. 1990 o organizácii miestnej štátnej správy prešla väčšina 

pôsobnosti národných výborov na obvodné úrady ako orgány integrovanej miestnej štátnej správy I. 

stupňa a na okresné úrady ako orgány integrovanej miestnej štátnej správy II. stupňa; zároveň úplne 

zanikla integrovaná štátna správa na úrovni krajov. Nariadením vlády č. 548/1990 Zb. zo 4. decembra 

1990 s účinnosťou od 1. 1. 1991 sa nadväzne územie Slovenskej republiky rozčlenilo na 38 okresov 

(z toho dva mestské) ako územných obvodov pôsobnosti okresných úradov (orgány miestnej štátnej 

správy druhého stupňa) a na 121 územných obvodov pôsobnosti obvodných úradov (orgány miest-

nej štátnej správy druhého stupňa) (tamže 62). Zásadným výsledkom úvodnej etapy transformácie 

verejnej správy bola preto zmena jej konštitúcie z trojstupňovej organizácie (obec – okres – kraj) na 

dvojstupňovú (okres – obvod), pričom súčasne s touto štrukturálnou zmenou došlo aj k dekoncen-

trácii správnych kompetencií, keď prijatím zákonov o obecnom zriadení (č. 369/1990 Zb.) a zákona o 

obecnom majetku (č. 138/1991 Zb.) časť pôsobnosti prešla zo štátnej správy na orgány samosprávy. 

Tento výrazný posun od centralizmu komunistického usporiadania však nebol defi nitívnou formou 

novej organizácie. Ku komplexnej rekonštitúcii verejnej správy došlo opäť v období tretej Mečiarovej 

vlády. Zákonom z 3. júla 1996 o územnom a správnom usporiadaní SR došlo k zrušeniu 121 obvodov 

a opätovnému zavedeniu krajskej úrovne štátnej správy: „v nadväznosti na články 64 a 122 Ústavy 

Slovenskej republiky sa ako právnické osoby na výkon správy vytvorili územné celky a správne celky“; 

správne celky predstavovalo osem krajov a 79 okresov (počet zvýšený o 41), kde boli zriadené krajské 

úrady a okresné úrady ako orgány integrovanej miestnej štátnej správy (Volko, 56). Tieto legislatívne 

kroky viedli k posilneniu sústavy úradov štátnej správy so všeobecnou pôsobnosťou na úrovni okre-

sov, neboli však naplnením všetkých vládou pôvodne deklarovaných priorít v oblasti reformy verejnej 

správy, keďže nedošlo k vytvoreniu regionálnych článkov územnej samosprávy ani k posilneniu samo-

správneho charakteru obcí. 

Tieto nedostatky sa prvá vláda Mikuláša Dzurindu zaviazala napraviť. Vo svojom programovom vy-

hlásení si v oblasti reformy verejnej správy stanovila za cieľ hlbšiu decentralizáciu štátnej moci 

rozdelením kompetencií medzi štátom, občanmi a vyššími územnými celkami pri „dodržaní princí-

pov politickej a fi škálnej ekvivalencie, subsidiarity, nedelenia kompetencií a kompenzácií externa-

lít (Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, 1998 – 2002)“. Zároveň vláda v apríli 2000 

schválila Koncepciu decentralizácie a modernizácie verejnej správy, v ktorej ako tri hlavné systémové 

priority uviedla decentralizáciu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu, dekoncentráciu kom-

petencií z ústredných na špecializovanú miestnu štátnu správu a decentralizáciu fi nancií. Čiastočnou 

realizáciou týchto bodov bol zákon č. 302/2001 Z. z. zo 4. júla 2001 o samospráve vyšších územných 

celkov, ktorým k 1. 1. 2002 došlo k vytvoreniu regionálnej samosprávy s ôsmimi samosprávnymi kraj-

mi, pričom ich pôsobnosti boli následne významne rozšírené zákonom č. 416/2001 o prechode nie-

ktorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. V nadväznosti na túto 

legislatívnu úpravu došlo k deľbe kompetencií medzi obcami a krajmi (tabuľka 4). 
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Tabuľka 4: Deľba kompetencií na úrovni samospráv, 2002 – 2004

Obec Kraj 

kompetencie vedenia matrík
kompetencie na úseku dráh, na úseku civilnej 
ochrany

kompetencie týkajúce sa sociálnej pomoci, telesnej 
kultúry, divadelnej činnosti 

kompetencie na úseku cestnej dopravy, sociálnej 
pomoci, divadelnej činnosti, múzeí a galérií, 
osvetovej činnosti a knižníc

ďalšie kompetencie z oblasti školstva
kompetencie na úseku školstva, telesnej kultúry, 
zdravotnej starostlivosti a na úseku humánnej 
formácie

pôsobnosť stavebného úradu v prvom stupni výkonu 
štátnej správy (s výnimkou vyvlastnenia), zodpovednosť 
za zdravotnícku starostlivosť – špecializované zariadenia 
ambulantnej starostlivosti

kompetencie na úseku pozemných komunikácií

Zdroj: autor na základe údajov ministerstva vnútra 

V nadväznosti na deľbu kompetencií na úrovni samospráv pristúpila druhá Dzurindova vláda k dekon-

centrácii kompetencií v rámci orgánov štátnej správy. Prijatím zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských 

a okresných úradoch došlo k naplneniu druhej priority Koncepcie decentralizácie a modernizácie ve-

rejnej správy, keď s účinnosťou od 1. januára 2004 boli zrušené okresné úrady a zároveň bolo zriade-

ných osem krajských úradov. V pôsobnosti krajských a obvodných úradov ostali už len „najnevyhnut-

nejšie odseky pôsobnosti štátnej správy“, t. j. všeobecná vnútorná správa, živnostenské podnikanie, 

civilná ochrana a riadenie štátu v krízových situáciách okrem vojny a vojnového stavu. Špecializovaná 

miestna štátna správa sa vytvorila osobitnými zákonmi na úsekoch cestnej dopravy a pozemných ko-

munikácií, pozemkového a lesného hospodárstva, sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti, 

ochrany životného prostredia, školstva a iných (infostat.sr). Územná pôsobnosť špecializovaných 

krajských úradov sa pritom oproti dovtedajším krajským úradom nezmenila. Územné obvody pôsob-

nosti obvodných úradov boli v zákone vymedzené na strednom a severnom Slovensku agregáciou 

viacerých okresov, na južnom Slovensku vo väčšine prípadov územím jedného okresu. Takouto orga-

nizáciou došlo k zefektívneniu miestnej štátnej správy, keďže vysoký počet okresov ako správnych 

celkov bola schéma fi nančne náročná a zároveň neprihliadajúca na potreby priestorovej dostupnosti 

špecializovaných úradov (Volko, 58). 

Počas vlády Roberta Fica sa uvedená štruktúra výraznejšie nezmenila s výnimkou zrušenia krajských úra-

dov, kde zostali obvodné úrady, ktoré sú priamo riadené z úrovne vlády, respektíve ministerstva vnútra.

3. 2 VÝVOJ ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

V totalitnom režime Československej socialistickej republiky bola ústredná správa štátnej moci tvore-

ná ministerskými rezortmi spolu s „ostatnými úradmi štátnej moci“, ako ich defi novala ústava z roku 

1960. V období do novembra 1989 kreovanie úradu v plnej miere podliehalo kádrovej politike ko-

munistickej strany, v dôsledku čoho organizačné zmeny v ústredných orgánoch štátnej správy boli 

v menšej miere systémovými riešeniami a častejšie konkrétnymi politickými objednávkami. Novem-

brové udalosti roku 1989 priniesli v dôsledku zrušenia vedúceho postavenia komunistickej strany 

zásadnú personálnu zmenu na rezortných postoch; z hľadiska štruktúry ústredných orgánov však 
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nedošlo k výrazným posunom. Vláda Milana Čiča od decembra 1989 do volieb do Slovenskej národnej 

rady (SNR) v júni 1990 sa vyznačovala primárne „kontinuitou organizácie ústredných orgánov štátnej 

správy (Ministerstvo spravodlivosti, 4)“. Jedinou zmenou v tomto smere bolo zriadenie Slovenskej 

komisie pre životné prostredie zákonom SNR č. 96/1990 Zb. Predsedom komisie bol podpredseda 

vlády SR, ktorého do tejto funkcie vymenúvalo a odvolávalo Predsedníctvo SNR; ďalších členov ko-

misie vymenúvala a odvolávala vláda SR. Na komisiu prešli niektoré kompetencie z iných rezortov, 

v najväčšej miere z Ministerstva vnútra SSR (Volko, 55). 

K výraznejším zmenám v štruktúre orgánov štátnej správy pristúpila až prvá vláda Vladimíra Mečiara 

prijatím zákona o počte a postavení ministerstiev a ostatných ústredných orgánov. Počet minister-

stiev sa rozšíril: Výbor ľudovej kontroly nahradilo novozriadené ministerstvo kontroly, zriadilo sa 

ministerstvo medzinárodných vzťahov ako predchodca budúceho ministerstva zahraničných vecí; 

v reakcii na schválenie tzv. kompetenčného zákona vo Federálnom zhromaždení ČSFR sa vytvorilo 

ministerstvo dopravy a spojov (Volko, 58). Aj keď v období prvej Mečiarovej vlády sa ústredná štátna 

správa rozšírila, druhá Mečiarova vláda pristúpila k jej zásadnej redukcii. Ministerstvo obchodu a mi-

nisterstvo priemyslu a cestovného ruchu sa včlenili do ministerstva hospodárstva a lesné a vodné 

hospodárstvo sa spolu s rezortom poľnohospodárstva a výživy zlúčili do novovzniknutého minister-

stva pôdohospodárstva. 

V súvislosti s požiadavkami správy vyplývajúcimi zo vzniku samostatnej Slovenskej republiky od 1. 1. 

1993 sa vytvorili nové rezorty zahraničia a obrany. Posilnilo sa postavenie Úradu vlády SR, ktorý sa 

ustanovil ako ústredný orgán štátnej správy a nástupca kontroly pre oblasti, ktoré neprešli na Naj-

vyšší kontrolný úrad z pôvodného ministerstva kontroly. Tretia vláda Vladimíra Mečiara v rokoch 1994 

– 1998 uzákonila presun rozhodovania o tzv. veľkej privatizácii z ministerstva privatizácie a vlády SR 

na Fond národného majetku SR.

K najvýraznejšej redukcii ústrednej štátnej správy od vzniku Slovenskej republiky pristúpila druhá 

vláda Mikuláša Dzurindu, keď ponechala len jediného podpredsedu bez rezortu a agendu bývalého 

ministerstva privatizácie včlenila do rezortu hospodárstva, čím k 1. máju 2003 vzniklo Ministerstvo 

hospodárstva, privatizácie a správy národného majetku SR. Vláda Roberta Fica pokračovala v trende 

zoštíhľovania ústrednej verejnej správy, po vládou schválenom januárovom návrhu došlo v júli 2010 

k zlúčeniu ministerstva životného prostredia s ministerstvom pôdohospodárstva a ministerstva vý-

stavby s ministerstvom hospodárstva, čím sa počet ministerstiev znížil na 12. Nová vláda po voľbách 

2010 navrhla opätovné štiepenie rezortov a zmenu ich pôsobnosti – vládna novela schválená v lete 

2010 opätovne zriadila ministerstvo životného prostredia. 

Syntetický pohľad na genézu vývoja ústredných orgánov štátnej správy naznačuje, že z hľadiska 

zmeny organizačnej štruktúry sú historicky najstabilnejšími rezortmi rezorty spravodlivosti, kultúry, 

školstva, obrany a sociálnych vecí a rodiny, ktorých pôsobnosť ostala od roku 1989 nezmenná a ne-

delená. Ministerstvo zdravotníctva, po odčlenení od sociálnych vecí v období prvej Mečiarovej vlády, 

si takisto udržalo stabilnú podobu; rezort vnútra podobne existuje ako samostatný celok od roku 

1990, keď sa od neho v období tej istej vlády odčlenil rezort životného prostredia. Jedinou častou 

formálnou zmenou pri uvedených stabilných rezortoch bol opakujúco sa meniaci názov ústredného 

orgánu rezortu školstva (tabuľka 5).
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Tabuľka 5: Vývoj názvu ústredného orgánu rezortu školstva

Vláda Rezort 

Čič ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy 

Mečiar I misterstvo školstva, vedy, mládeže a športu 

Čarnogurský ministerstvo školstva, mládeže a športu

Mečiar II ministerstvo školstva 

Moravčík ministerstvo školstva a vedy 

Mečiar III ministerstvo školstva 

Radičová ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Zdroj: autor 

Výraznejšie sa však vplyv meniacich sa požiadaviek vlád v období tranzície na ústredné orgány štát-

nej správy prejavil vo vývoji štruktúry ekonomických rezortov. Rezort fi nancií (tabuľka 6) spočiatku 

existoval ako ministerstvo fi nancií, cien a miezd, v období prvej Mečiarovej vlády doplnené o Úrad pre 

privatizáciu a správu národného majetku, ktorý Čarnogurského vláda pretransformovala na minister-

stvo – krok jasne odrážajúci potreby súvisiace s prechodom z plánovaného na trhové hospodárstvo 

ako jedna z rozhodujúcich transformácií obdobia tranzície. 

Tabuľka 6: Zmeny v ústredných orgánoch rezortu fi nancií

Vláda Rezort 

Čič ministerstvo fi nancií, cien a miezd 

Mečiar I

ministerstvo fi nancií, cien a miezd 

ministerstvo plánovania

úrad pre privatizáciu a správu národného majetku 

Čarnogurský ministerstvo fi nancií

 ministerstvo pre hospodársku stratégiu 

 ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku 

Mečiar II
ministerstvo fi nancií

ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku 

Dzurinda II ministerstvo fi nancií

Zdroj: autor 
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Tabuľka 7: Zmeny v ústredných orgánoch rezortu hospodárstva 

Vláda Rezort 

Čič ministerstvo priemyslu

 
ministerstvo lesného, vodného hospodárstva a drevospracujúceho 
priemyslu 

 ministerstvo výstavby a stavebníctva 

Mečiar I ministerstvo hospodárstva 

 ministerstvo lesného a vodného hospodárstva

 ministerstvo priemyslu

 ministerstvo výstavby a stavebníctva 

Mečiar II ministerstvo hospodárstva 

Mečiar III ministerstvo hospodárstva 

 ministerstvo výstavby a verejných prác 

Dzurinda I ministerstvo hospodárstva 

 ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 

Fico ministerstvo hospodárstva a výstavby

Radičová ministerstvo hospodárstva 

Zdroj: autor 

Tabuľka 8: Zmeny v ústredných orgánoch rezortu pôdohospodárstva 

Vláda Rezort 

Čič ministerstvo poľnohospodárstva a výživy 

Moravčík ministerstvo pôdohospodárstva 

Fico ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja

Radičová ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Zdroj: autor 

Tabuľka 9: Zmeny v ústredných orgánoch rezortu životného prostredia 

Vláda Rezort 

Čič ministerstvo vnútra a životného prostredia 

Mečiar I Komisia pre životné prostredie 

Moravčík ministerstvo životného prostredia 

Fico ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja 

Radičová ministerstvo životného prostredia 

Zdroj: autor 
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Najturbulentnejší bol vývoj v rezortoch hospodárstva, pôdohospodárstva, výstavby a životného 

prostredia. Priemysel a hospodárstvo boli do prvej Mečiarovej vlády v pôsobnosti ministerstva hos-

podárstva, ministerstva lesného a vodného hospodárstva a ministerstva výstavby a  stavebníctva; 

rezort pôdohospodárstva spravovalo ministerstvo poľnohospodárstva a výživy; agenda životného 

prostredia bola do roku 1994 v pôsobnosti Komisie pre životné prostredie, k vzniku ministerstva 

došlo za vlády Jozefa Moravčíka, keď aj ministerstvo poľnohospodárstva a výživy bolo nahradené 

ministerstvom pôdohospodárstva. Portfólio rezortu hospodárstva sa opäť menilo v období druhej 

Dzurindovej vlády, keď sa k ministerstvu hospodárstva pričlenilo ministerstvo pre privatizáciu a sprá-

vu národného majetku. Zaniknuté ministerstvo životného prostredia, ktoré vláda Roberta Fica zlúčila 

s ministerstvom pôdohospodárstva k 1. júlu s cieľom šetriť na administratíve, od 2. novembra 2010 

obnovilo svoju činnosť. 
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PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

ELEKTRONICKÉ AUKCIE AKO INOVATÍVNY NÁSTOJ VEREJNÉHO 
OBSTARÁVANIA A ICH DOSAH NA EFEKTÍVNOSŤ NAKLADANIA 
S VEREJNÝMI ZDROJMI V SLOVENSKÝCH MESTÁCH 

Emília Sičáková-Beblavá, Jan Pavel

ÚVOD 

Verejné obstarávanie podľa OECD (2007) predstavuje okolo 15 – 20 % HDP a teda ide o pomerne veľkú 

časť verejných výdavkov. Podobne je to v rámci Európskej únie, na čo poukazuje aj Európska komisia: 

„Celkové verejné obstarávanie v EÚ – t. j. nákup tovarov, služieb a verejných prác verejným sektorom 

sa v roku 2002 odhadovalo na okolo 16 % HDP EÚ alebo 1500 biliónov eur. Jeho dôležitosť sa medzi 

členskými štátmi v rozsahu líši, a to v rozsahu 11 až 20 % HDP.”5 Prípadné zvýšenie efektívnosti pro-

cesu zadávania verejných zákaziek, ktoré by viedlo k poklesu vysúťažených cien jednotlivých zákaziek 

pri zachovaní defi novanej úrovne kvality požadovaných nákupov, môže priniesť významné úspory 

a znížiť tlak na defi citné rozpočty. Jednou z inovácií, o ktorej sa v posledných rokoch diskutuje najmä 

v rámci Európskej únie, a od ktorej sa očakáva vysoká účinnosť, je použitie informačných a komuni-

kačných technológií (e-procurement, elektronické aukcie atď.). 

Cieľom tejto prípadovej štúdie je tak na základe analýzy dát získaných zo slovenských miest otestovať 

hypotézu o  pozitívnom vplyve použitia inovácie vo verejnom obstarávaní – inovatívny postup pri alo-
kácii verejných zákaziek v podobe elektronických aukcií – na získané ceny verejných zákaziek. Elek-

tronickú aukciu považujeme za administratívnu inováciu a skúmanie jej dosahov sme si vybrali z dô-

vodu jej možných pozitívnych fi škálnych dosahov, a teda reálny dosah na verejné zdroje na Slovensku. 

Daný inovatívny nástroj verejného obstarávania pri nákupe tovarov, služieb a prác vo verejnom sek-

tore používa pár rokov niekoľko slovenských miest, pričom testovanie našich hypotéz sa uskutočnilo 

na vzorke 15 miest s počtom obyvateľov od 10- do 115-tisíc.6 Okrem spomínaného boli dáta vyžia-

dané aj od 15 miest7 obdobnej veľkosti, ktoré realizujú zadávanie verejných zákaziek klasickou for-

mou, teda bez využitia e-aukcií. Účelom zaradenia týchto obcí do výberového súboru bolo vytvorenie 

5 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm.

6  Ide o nasledujúce mestá: Banská Bystrica, Bratislava – Petržalka, Bytča, Ilava, Košice, Levice, Martin, Nová 

Dubnica, Piešťany, Považská Bystrica, Púchov, Rimavská Sobota, Rožňava, Sereď, Šaľa, Štúrovo. 

7  Trenčín, Dunajská Streda, Nové Zámky, Žiar nad Hronom, Kremnica, Prešov, Humenné, Michalovce, 

Ružomberok, Malacky, Partizánske, Handlová, Čadca, Nový Kubín, Lučenec. 
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kontrolnej skupiny, a teda i možnosť odfi ltrovať vplyv iných faktorov, než je e-aukcia. Celkovo sme 

pracovali s údajmi o zákazkách zadaných v rokoch 2007 – 2009 a podarilo sa nám získať viac ako 190 

pozorovaní, na základe ktorých sme uskutočnili analýzu. 

Prípadová štúdia je rozdelená do šiestich častí. V prvej sa venujeme defi novaniu elektronických aukcii 

v systéme elektronického verejného obstarávania. V druhej časti predkladáme teoretickú diskusiu o 

potenciálnych pozitívnych dosahov implementácie elektronického zadávania a elektronickej aukcie. 

V ďalšej časti na základe teoretickej diskusie formulujeme hypotézy, ktoré sú predmetom testovania. 

Štvrtá časť popisuje dátový súbor, ktorý bol na testovanie získaný priamym zberom dát. Predposledná 

časť predstavuje výsledky uskutočnených analýz. Záverečná časť zhŕňa výsledky testovania očakáva-

nej účinnosti danej inovácie. 

1. O ELEKTRONICKÝCH AUKCIÁCH 

Elektronizácia verejného obstarávania (e-procurement) znamená používanie elektronických mecha-

nizmov v rámci systému verejného obstarávania. Niektoré alebo všetky kroky postupu pri obstarávaní 

sú tak realizované elektronicky, teda prostredníctvom elektronických nástrojov. 

Elektronizácia verejného obstarávania sa môže týkať viacerých fáz verejného obstarávania, tak ako 

to naznačuje obrázok 1: 

• etapy prípravy a plánovania (prieskum trhu, harmonogram, príprava oznámení),

• etapy zadávania zákazky (vyhlásenie verejného obstarávania, žiadosť o účasť, 

• predkladanie ponúk, vyhodnotenie ponúk, uzavretie zmluvy),

• etapy archivácie, administrácie obstarávania.
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Schéma 1: Proces elektronického verejného obstarávania

1. ETAPA PRÍPRAVY A PLÁNOVANIA
Táto fáza zahŕňa prípravu a zverejnenie predbežného oznámenia/pravidelného informatívneho 

oznámenia, tvorbu časového harmonogramu zadávania zákazky, analýzu zákazky, vypracovanie 

oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/pravidelného informatívneho oznámenia 

s výzvou na súťaž a prípravu podkladov pre žiadosť o účasť a súťažné podklady.

2. ETAPA ZADÁVANIA ZÁKAZKY
Vyhlasovanie verejného obstarávania (e-Notifi cation)
Táto fáza zahŕňa zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/pravidelného 

informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž v Európskom vestníku, vo Vestníku verejného 

obstarávania a na portáli EVO.

Predkladanie žiadostí o účasť a ponúk (e-Tendering)
V tejto fáze verejný obstarávateľ/obstarávateľ prijíma žiadosti o účasť záujemcov, poskytuje 

vysvetlenie podmienok účasti, poskytuje súťažné podklady, vysvetľuje súťažné podklady 

a otvára ponuky uchádzačov.

Vyhodnocovanie ponúk (e-Awarding)
Komisia vyhodnotí predložené ponuky, pričom môže využiť podklady, ktoré mu vygeneruje 

systém EVO pomocou nástrojov q-Designer a q-Merge. V tejto fáze je možné použiť e-aukciu.
Uzavretie zmluvy alebo rámcovej dohody
Táto fáza nie je systémom EVO podporovaná.

3. ETAPA ARCHIVÁCIE A ADMINISTRÁCIE
Nákup/objednávka (e-Ordering)
Táto fáza nie je systémom EVO podporovaná.

Fakturácia (e-Invoicing)
Táto fáza nie je systémom EVO podporovaná.

Archivácia zákazky
V tejto fáze verejný obstarávateľ archivuje všetky doklady a dokumenty z použitého 

postupu verejného obstarávania. Na požiadanie kompetentným orgánom umožní prístup ku 

kompletnej dokumentácii.

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie. Metodický pokyn k systému EVO

EVO teda spočíva v elektronickej podpore administratívnych procesov a to cez také nástroje, ako sú 

databázy postupov a elektronických dokumentov a cez elektronickú komunikáciu. Z uvedeného záro-

veň vyplýva, že e-aukcia je len časťou celého systému elektronizácie verejného obstarávania. 

Podľa Smernice8 Európskej únie je e-aukcia „opakujúci sa proces využívajúci elektronické zariadenie 

na predloženie nových cien upravených smerom nadol a/alebo nových hodnôt týkajúcich sa určitých 

charakteristických parametrov ponúk, ku ktorému dôjde po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk 

a ktorý umožní zostavenie poradia ponúk použitím metód automatického vyhodnocovania“.9 E-auk-

8  Smernica č. 2008/18/ES.

9  Smernica č. 2004/18/ES, Čl.1, ods. 7.
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cia podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je samostatný postup zadávania zákazky vo verejnom 

obstarávaní, ale je časťou postupu, ktorý nasleduje po úvodnom vyhodnotení ponúk, a ktorý môže 

obstarávateľ využiť na konečné rozhodnutie o prijatí ponuky. 

Rámček 1: ZVO o elektronickej aukcii

ELEKTRONICKÁ AUKCIA NA ÚČELY TOHTO ZÁKONA JE OPAKUJÚCI SA PROCES, 
KTORÝ VYUŽÍVA ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA NA PREDKLADANIE. 

a) nových cien upravených smerom nadol, 

b)  nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk alebo

c) nových hodnôt, ktoré sa týkali určitých prvkov ponúk.

Zdroj: § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstrávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov, ÚVO

Existuje viacero spôsobov, ako realizovať e-aukcie. Z hľadiska počtu kritérií ide o multikriteriálne 

a jednokriteriálne e-aukcie. Kritériom, na základe ktorého sa súťaží v e-aukcii, môže byť aj cena. 

V samotnom priebehu e-aukcie sa ceny sústavne menia, prejavujúc sa najmä jej poklesom. 

Ďalej odborná literatúra rozlišuje medzi súťažnými, resp. viackolovými aukciami, keď účastníci auk-

cie postupne znižujú ponúkané ceny až do bodu, kým ostane len jeden záujemca ochotný podpísať 

zmluvu na najnižšiu dosiahnutú cenu. Existujú však aj tzv. fi rst price auctions, teda aukcie, de facto 

jednokolové aukcie, keď ten, kto predloží najvýhodnejšiu ponuku v prvom kole aukcie, získava zákaz-

ku a proces výberu dodávateľa zákazky je tak uzavretý. 

E-aukcie je možné klasifi kovať aj podľa viditeľnosti ponúk. Sandy D. Jap (2002) v tomto prípade ho-

vorí o otvorených a uzavretých e-aukciách. Pojem viditeľnosť sa pritom vťahuje na mieru, do akej 

jednotliví uchádzači vidia ponuky iných uchádzačov. Pri uzavretej aukcii obstarávateľ zverejní svoju 

požiadavku na nákup určitého tovaru alebo služby. Následne na to uchádzač pošle cez systém obsta-

rávateľovi svoju ponuku, ktorý ju vyhodnotí a porovná s ostatnými ponukami, pričom môže aukciu 

hneď ukončiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo, v ktorom sa postupuje rovnako. Ponuku však vidí len daný 

uchádzač a obstarávateľ, pričom uchádzač nepozná ponuky iných uchádzačov. Preto hovoríme o ta-

komto spôsobe aukcie ako o uzavretej aukcii. 

Opakom takejto aukcie je tzv. otvorená aukcia. Princíp otvorenej aukcie je založený na úplnej viditeľ-

nosti ponúk všetkých uchádzačov. Predkladanie ponúk zároveň prebieha v reálnom čase. Obstaráva-

teľ teda zverejnení svoju žiadosť a následne je na ňu všetkým uchádzačom umožnené reagovať. Všetci 

uchádzači zároveň vidia všetky ponuky ostatných uchádzačov. Preto o takomto type aukcie hovoríme 

ako o otvorenej aukcii.

Medzi otvoreným a uzavretým typom e-aukcie existujú aj ich variácie, a to podľa stupňa otvorenosti. 

Príkladom medzistupňa týchto dvoch typov môže byť napríklad aukcia, v ktorej uchádzači vidia po-

radie svojej ponuky vzhľadom na ponuky iných uchádzačov, no samotné ponuky a ich výšku nevidia. 

Na základe poradia svojej ponuky však majú stále možnosť upraviť cenu svojej ponuky tak, aby sa 
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zlepšilo jej postavenie oproti iným ponukám. Je teda len na obstarávateľovi, aký typ aukcie si pre 

svoje verejné obstarávanie vyberie.

Z hľadiska spôsobu uzavretia e-aukcie Jap (2002) hovorí o dvoch typoch aukcií – aukcia s „mäkkým“ 

koncom a aukcia s „tvrdým“ koncom.

Aukcia s mäkkým koncom býva väčšinou spájaná s typom otvorenej aukcie. Pravidlo mäkkého ukončenia 

aukcie znamená, že obstarávateľ na začiatku aukcie určí orientačný čas, kedy sa aukcia ukončí. Zároveň 

však nastaví pravidlo, podľa ktorého sa čas určený na licitovanie predĺži (napr. o dve minúty), ak je 

posledná ponuka podaná v určitom čase pre ukončením aukcie. Zaručí sa tak možnosť pre ostatných 

uchádzačov reagovať na poslednú podanú ponuku. Otvorená aukcia je teda predpokladom na nasta-

venie mäkkého pravidla ukončenia aukcie – uchádzači totiž musia byť schopní vidieť ponuky ostatných 

uchádzačov, aby na ne mohli aj v poslednej chvíli zareagovať. Možnosť reagovať na nové ponuky súpera 

v reálnom čase teda umožňuje uchádzačom upravovať svoje ponuky tak, aby boli čo najvýhodnejšie pre 

obstarávateľa. Obstarávateľ má zároveň možnosť takýmto spôsobom vytvárať konkurenčné prostredie 

a podporiť súťaž. Tým tak umožní uchádzačom využiť každú možnosť reagovať na konkurujúcu ponuku. 

Na strane druhej má obstarávateľ možnosť ukončiť aukciu „tvrdým“ spôsobom, keď vopred nastaví 

presný čas ukončenia aukcie. Pri bežných (nie reverzných) aukciách je typickým príkladom takéhoto 

nastavenia ukončenia aukcie napríklad internetový aukčný portál eBay.com či české Aukro.cz. Pri 

takomto ukončení aukcie však nastáva riziko, že kupujúci nedosiahne pre seba tú najvýhodnejšiu 

cenu, pretože neumožní uchádzačom reagovať na poslednú podanú ponuku. V záujme získania zákaz-

ky totiž niektorý z uchádzačov môže podať svoju ponuku tesne pred ukončením aukcie a tým ostatní 

nemajú možnosť zareagovať, pretože aukcia sa hneď po podaní tejto ponuky uzavrie (Jap, 2002). 

2. EFEKTÍVNOSŤ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A ELEKTRONICKÉ AUKCIE 

Predkladaná prípadová štúdia sa venuje skúmaniu dosahov inovácie v oblasti verejného obstaráva-

nia, a to konkrétne efektívnosti e-aukcií. 

Viaceré výskumy realizované v danej oblasti (napr. Gómez-Lobo – Szymanski, (2001) alebo Nemec – Vítek 

– Meričková (2005) poukazujú na to, že zníženie cien nakupovaných statkov, a teda zvýšenie efektívnosti 

verejných prostriedkov pri verejnom obstarávaní prinieslo použitie súťažných, otvorených a transparen-

tnosť podporujúcich postupov. Na to upozorňuje i Úrad vládnych nákupov (The Offi ce of Government 

Commerce) vo Veľkej Británii (2008) a udáva, že ciele obstarávania môžu byť dosiahnuté „pomocou fé-
rového a otvoreného procesu obstarávania“. Európska komisia (2004) prichádza k podobným záverom, 

keď tvrdí, že procesy obstarávania v EÚ by nemali byť len transparentné, ale aj predvídateľné. Takéto 

pravidlá majú za následok zlepšenie efektívnosti, pretože existuje súťaž medzi dodávateľmi. 

Z  uvedeného okrem iného vyplýva, že hlavným faktorom ovplyvňujúcim efektívnosť verejných záka-

ziek z hľadiska dosiahnutia čo najlepšej ceny pre verejného zadávateľa je počet subjektov na ponu-

kovej strane. Tento aspekt potvrdzuje celý rad empirických štúdií, napr. Kuhlman – Johnson (1983) 

alebo Iimi (2006). Li – Zheng (2006) však upozorňujú, že dosahy tohto konkurenčného efektu nie 

sú neobmedzené a postupne sa s rastom počtu podaných ponúk vyčerpávajú, resp. tzv. konkurenčný 
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efekt je potlačovaný efektom vstupným. Empirické štúdie ako napr. Brannman – Klein – Weiss (1987) 

alebo MacDonald – Handy – Plato (2002) identifi kujú vyčerpanie konkurenčného efektu niekde okolo 

šiestich podaných ponúk, pričom existujú určité rozdiely v jednotlivých odvetviach.10

Jedným z možných postupov na zvýšenie efektívnosti zadávania verejných zákaziek je tak zahrnúť 

informácie a komunikačné technológie do systému obstarávania vrátane obstarávania verejných 

kontraktov malého rozsahu, cez ktoré sa využíva najväčšie množstvo zdrojov verejných obstaráva-

teľov. V tejto oblasti existuje viacero prístupov, príkladom je systém elektronických trhov (miesto, 

kde sa stretávajú požiadavky obstarávateľa a dodávateľov) a elektronická aukcia. Aukčné trhy sú po-

važované za prirodzený súťažný priestor, pričom elektronické aukcie sa vo všeobecnosti považujú za 

efektívny mechanizmus obstarávania (pozri napr. Lengwiler a Wolfstetter, 2000).

Viaceré výskumy sa venujú skúmania potenciálu elektronického obstarávania vrátane e-
aukcií. Agenthin (2001) poukazuje na to, že dostupnosť a vo všeobecnosti nízke náklady 
na získanie informácií a technológie vytvárajú podmienky na nové prístupy pri nákupoch, 
ktoré sú charakteristické nasledujúcim: 
• nízke bariéry vstupu na trh, 

• cenová transparentnosť,

• vyhýbanie sa kontraktácie preferovaných dodávateľských sietí, 

• lepšia rovnováha moci medzi predávajúcim a kupujúcim. 

Trhy, ktoré využívajú internet a komunikačné technológie na obstarávanie tovarov, sú defi nované 

ako „e-obstarávanie“ (Bertók, 2005). Bertók (2005) potvrdzuje pozitívne efekty využitia IT techno-

lógie vo verejnom obstarávaní. Uvádza, že prostredníctvom e-obstarávania je dostupných viac infor-

mácií a znižujú sa výdavky. Preto by e-obstarávanie malo byť považované za hlavný nástroj na znižo-

vanie korupcie a zvyšovanie transparentnosti a teda aj efektívnosti nakladania s verejnými zdrojmi. 

„Dobre navrhnutý a implementovaný systém môže minimalizovať nepotrebné face-to-face zmluvy 

a obmedziť príležitosti na rozhodovanie bez pravidiel.“ Autor uvádza, že e-obstarávanie tiež zlepšuje 

verejnú kontrolu, pretože viacerým účastníkom umožňuje sledovať úroveň transparentnosti. 

Uvedený nový prístup k nákupom/obstarávaniu vedie ku konkurencii, ktorá sa blíži k dokonalej konkuren-

cii a výsledkom je situácia, keď sa tovary a služby nakupujú za nižšie ceny. Ako ukazuje Holt (1980) fi rmy – 

agenti pôsobiaci na aukčných trhoch môžu mať odlišné preferencie, náklady a zdroje informácií. Jednotliví 

ekonomickí agenti robia strategické rozhodnutia týkajúce sa predkladania ponúk bez toho, aby mali k dis-

pozícii úplné informácie o faktoroch vplývajúcich na možnosti zisku konkurentov. Znižovanie ceny sa tak 

dosahuje lepším manažmentom informácií. Lepší manažment informácií sa podľa Croom - Brandon-Jonsn 

(2005) považuje za dôležitý katalyzátor, ktorý umožňuje zníženie cien a to cez väčšiu transparentnosť 

trhových cien a vedie tak k lepšiemu rozhodovaniu. Prieskum uskutočnený v roku 1998 v Škótsku ukázal, že 

výška dosiahnutých úspor sa pohybovala medzi 5 – 20 % (E-commerce..., 1999). Croom - Brandon-Jones 

(2005) poukazujú na úspory vo výške 16 % a to pri nákupoch ako sú potraviny alebo stavebné materiály.

10  V kontexte tohto článku je nutné uviesť, že priemerný počet podaných ponúk do súťaže o verejné zákazky je 

v postkomunistických krajinách podstatne nižší než v starých členských štátoch. Napr. na Slovensku sa podľa 

EC (2008) v rokoch 2004 - 2005 pohyboval okolo dvoch. Problém vstupného efektu je tu tak skôr teoretický.



I N O V Á C I E  V O  V E R E J N O M  S E K T O R E  S L O V E N S K A :  P R Í P A D O V É  Š T Ú D I E

68

Zavedenie konceptu e-procurement však mimo pozitívnych dosahov na cenu vysúťažených produk-

tov ovplyvňuje tiež hodnotu transakčných nákladov, najmä tých administratívnych, a teda nákla-

dov spojených s realizáciou verejnej zákazky na strane verejného sektora. Croom – Brandon-Jones 

(2005) v tejto súvislosti hovoria o externej cenovej/nákupnej efektívnosti na jednej strane a o in-

ternej, administratívnej efektívnosti na druhej strane. Uskutočnené empirické štúdie ukazujú, že 

aplikácia e-procurement naozaj prináša významné úspory v administratívnych nákladoch. Spome-

nutý prieskum realizovaný v  Škótsku ukazuje úspory až vo výške 70 % administratívnych nákladov 

spojených so spracovaním nákupnej požiadavky (E-commerce..., 1999). Singer et al. (2009) odhadli 

úsporu administratívnych nákladov v Čile na úroveň 0,38 % hodnoty realizovaných zákaziek. Vý-

sledky prezentované v Hofmanová (2009), ktoré boli získané v rámci analýzy zákaziek na nákup 

výpočtovej techniky v Českej republike, ukazujú na nižší pokles transakčných nákladov, „iba“ 20 %. 

3. FORMULÁCIA HYPOTÉZ 

V rámci tejto prípadovej štúdie sa venujeme analýze dosahov použitia elektronických aukcií, pričom sa 

zameriavame na externú efektívnosť. Dôvodom absencie analýzy internej efektívnosti je, že aplikácia 

elektronickej aukcie predstavuje zapojenie informačných technológií iba v záverečnej časti obstarávacie-

ho procesu. Na rozdiel od konceptu e-procurement, kde je elektronizovaný celý proces zadávania vrátane 

podávania jednotlivých ponúk, tu zadávanie konania prebieha klasicky vo svojej papierovej podobe až 

do chvíle, keď sú otvorené ponuky jednotlivých uchádzačov. Hodnoty, ktoré sú v nich obsiahnuté, sú 

následne prenesené do elektronického prostredia, v ktorom je ponúkajúcim umožnené, aby po určitý čas 

svoje ponuky v reakcii na ponuky ostatných upravovali. Z tohto dôvodu tak nie je možné očakávať žiadne 

významnejšie dosahy na hodnotu administratívnych nákladov, a teda ani na internú efektívnosť.11

Na základe uvedenej teoretickej diskusie a analýzy dostupnej literatúry je možné sformulovať nasle-

dujúce hypotézy:

H1: S rastom počtu podaných ponúk dochádza k redukcii vysúťaženej ceny.
H2: Použitie elektronickej aukcie zvyšuje konkurenčný tlak medzi ponúkajúcimi a vedie teda k nižším 
vysúťaženým cenám, než pokiaľ by aukcia nebola použitá.
H3: Použitie elektronickej aukcie vedie k rastu počtu podaných ponúk.

Prvá hypotéza je overením vzťahu, ktorého existencia je niekoľkokrát dokázaná empirickou analýzou (po-

zri vyššie). V súlade s ňou je možné očakávať nižšie ceny pri súťažiach s vyšším počtom podaných ponúk.

Overenie platnosti druhej a tretej hypotézy predstavuje jadro prípadovej štúdie. Pozitívne efekty e-

aukcie sa môžu prejaviť dvomi kanálmi. Prvým je možnosť reakcie ponúkajúcich na ponuky ostatných, 

čo môže viesť k väčšej súťaži a k poklesu ceny. Druhým pozitívnym efektom e-aukcie môže byť rast 

transparentnosti súťaže, čo povedie k zvýšeniu počtu podaných ponúk. Dôvodom je predpoklad, že 

fi rmy pozitívne reagujú na rast transparentnosti, pretože sa menej obávajú prípadnej manipulovateľ-

nosti súťaže a sú teda ochotné investovať prostriedky do prípravy ponúk.

11  Ďalším problémom je fakt, že zadávatelia si väčšinou nevedú samostatnú evidenciu administratívnych 

nákladov spojených so zadávaním verejných zákaziek.
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4. DÁTA

Overenie platnosti uvedených hypotéz je testované na súbore dát, ktoré boli zozbierané na vzorke 

miest, ktoré na Slovensku v minulosti použili aspoň niekoľkokrát e-aukciu pri vyhodnocovaní svojej 

verejnej zákazky. Identifi kácia týchto subjektov bola uskutočnená na základe štúdia dokumentov, 

sekundárnych dát vo forme mediálnych výstupov, ktoré sa venujú danej problematike, ako aj rele-

vantných dokumentov Úradu pre verejné obstarávanie. Zároveň boli uskutočnené rozhovory s pred-

staviteľmi Úradu pre verejné obstarávanie, ktorí identifi kovali verejných obstarávateľov pracujúcich 

s elektronickými aukciami, ako aj so súkromnými fi rmami, ktoré sú dodávateľmi softvéru na samotnú 

realizáciu elektronických aukcií. Celkovo ide na Slovensku o 15 miest s počtom obyvateľov od 10- do 

115-tisíc.12 Okrem spomínaného boli dáta vyžiadané aj od 15 miest 13 obdobnej veľkosti, ktoré reali-

zujú zadávanie verejných zákaziek klasickou formou, teda bez využitia elektronických aukcií. Účelom 

zaradenia týchto obcí do výberového súboru bolo vytvorenie akejsi kontrolnej skupiny, a teda i mož-

nosť odfi ltrovať vplyv iných faktorov, než je elektronická aukcia. 

Uvedená vzorka bola oslovená so žiadosťou o poskytnutie údajov o zákazkách zadaných v rokoch 2007 

– 2009 potrebných na nasledujúce analýzy, pričom konkrétne boli žiadané nasledujúce informácie: 

predpokladaná cena, vysúťažená cena, typ zákazky (stavebné práce, informačné technológie), počet 

podaných ponúk, použitie elektronickej aukcie, zadávacia metóda. Celkovo sa podarilo získať 196 

kompletných pozorovaní, z ktorých bolo po vylúčení odľahlých14 pozorovaní pre analýzu využitých 

186. Základné popisné štatistiky jednotlivých premenných sú uvedené v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Sumárna štatistika 

Variable Mean S.D. Min. Max.

Price 89,844 11,777 49,79 120,08

Bid 3,2312 1,8055 1,00 11,00

ElAu* 0,3602 0,4814 0,00 1,00

BuWo* 0,7527 0,4326 0,00 1,00

Note 1: Price – vysúťažená cena ako % ceny predpokladanej, Bid – počet ponúk, ElAu – elektronická aukcia, BuWo 

– stavebné práce

Note 2: * dummy variable

Source: own research

Note: N = 186

12  Ide o nasledujúce mesta: Banská Bystrica, Bratislava – Petržalka, Bytča, Ilava, Košice, Levice, Martin, Nová 

Dubnica, Piešťany, Považská Bystrica, Púchov, Rimavská Sobota, Rožňava, Sereď, Šaľa, Štúrovo. 

13 Trenčín, Dunajská Streda, Nové Zámky, Žiar nad Hronom, Kremnica, Prešov, Humenné, Michalovce,  

Ružomberok, Malacky, Partizánske, Handlová, Čadca, Nový Kubín, Lučenec.

14  Ako odľahlé pozorovania sú označované hodnoty, ktoré sa nápadne odlišujú od väčšiny ostatných údajov. Vznikajú 

často ako dôsledok porušenia podmienok, za ktorých malo meranie prebiehať, nesprávnym meraním, zisťovaním, 

zápisom zistených údajov a pod. Pre zvýšenie výpovednej schopnosti regresnej analýzy je vhodné ich vylúčenie. 

Na  identifi káciu odľahlých pozorovaní bol použitý štatistický softvér Gretl a bola použitá metóda analýzy rezíduí.
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5. VÝSLEDKY USKUTOČNENÝCH ANALÝZ

V rámci overovania platnosti hypotéz uvedených v časti 3 sa hľadajú faktory, ktoré ovplyvňujú vysú-

ťažené ceny a počty podaných ponúk. Pozornosť je venovaná najmä použitiu elektronickej aukcie. 

O určitom vplyve tohto faktora na obe uvedené premenné svedčí jednoduchá analýza podmienených 

priemerov, ktorej výsledky sú prezentované v tabuľke 2. Táto hrubá analýza skutočne naznačuje po-

zitívny dosah elektronických aukcií na vysúťaženú cenu i na počet podaných ponúk. V prvom prípade 

je však rozdiel medzi podmienenými priemermi veľmi nízky (iba 2,62 p. b.). Podstatne významnejší je 

dosah na počet podaných ponúk, kde ich priemerný počet je v prípade použitia elektronických aukcií 

vyšší o jedna, čo znamená nárast o 34 %. Analýza podmienených priemerov tak skôr ukazuje na spro-

stredkovaný vplyv elektronickej aukcie na výslednú cenu cez zvýšenie počtu podaných ponúk než na 

intenzívnejšie súťaženie prihlásených uchádzajúcich v rámci vlastnej aukcie. 

Tabuľka 2: Analýza podmienených priemerov

El. aukcie
Vysúťažená cena
(podmienený priemer)

Počet ponúk
(podmienený priemer)

Počet zákaziek

Áno 88,17 3,85 67

Nie 90,79 2,88 119

Zdroj: vlastné výpočty

Na fungovanie alokácie verejných zákaziek však môžu mať vplyv i ďalšie faktory. Na overenie ich 

štatistickej významnosti z hľadiska dosahov na vysúťaženú cenu je možné sformulovať nasledujúci 

regresný model:

Price = 0 +1Bid + 2Bid2 + 3ElAu + 4 BuWo + e     (1)

kde Price je vysúťažená cena ako % ceny predpokladanej, Bid je počet ponúk, ElAu je použitie elektro-

nickej aukcie, BuWo je zákazka na stavebné práce a e je náhodná zložka.

V prípade počtu podaných ponúk (Bid) je možné očakávať záporný regresný koefi cient, a to v súlade 

so spomínaným pozitívnym vplyvom vyššieho počtu podaných ponúk na vysúťaženú cenu. Napro-

ti tomu pri premennej Bid2 (druhá mocnina počtu podaných ponúk) je možné predpokladať kladný 

koefi cient, čo v modeli bude znamenať postupné znižovanie efektu dodatočného uchádzača, a teda 

nástup „vstupného“ efektu. 

Ostatné premenné v modeli majú charakter umelých premenných. V prípade elektronickej aukcie 

očakávame negatívny koefi cient, keďže v dôsledku intenzívnejšieho súťaženia by jej aplikácia mala 

priniesť nižšie vysúťažené ceny. Smer koefi cientu pri premennej stavebné práce nie je jasný; apliká-

cia tejto premennej by mala zaistiť identifi káciu prípadného špecifi ckého správania sa zákaziek na 

stavebné práce. 

Uvedený model bolo nutné odhadnúť pomocou metódy WLS, ktorá eliminuje problém heteroskedas-

ticity, ktorý bol identifi kovaný v analyzovanom súbore. V tabuľke 3 sú uvedené výsledky. Ako štatis-

ticky významná sa v celkovom modeli neukazuje žiadna premenná, po eliminácii najmenej význam-
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ných ostane v redukovanom modeli len premenná Bid so záporným koefi cientom. Potvrdzuje sa tak 

existencia nepriamo úmerného vzťahu medzi počtom podaných ponúk a vysúťaženou cenou a teda 

i funkčnosť konkurenčného efektu, keď dodatočná ponuka v priemere znižuje cenu o 2,91 % predpo-

kladanej ceny.

Vypovedacia schopnosť modelu sa pohybuje okolo 13 %. Odhadnutá regresná rovnica by mala nasle-

dujúci tvar:

Price = 95,02 – 2,92 Bid     (2)

Tabuľka 3: Faktory ovplyvňujúce počet vysúťaženou cenou

Základný model Redukovaný model

Závislá premenná
Vysúťažená cena ako % ceny 

predpokladanej (Price)
Vysúťažená cena ako % ceny 

predpokladanej (Price)

Vysvetľujúca premenná

Konštanta
96,8548

(2,94970)***
99,3968 

(1,59980)***

Bid
-1,28487 
(1,53461)

-2,91699 
(0,541613) ***

Bid2
-0,215159 

(0,188702)

ElAu
0,830993 
(1,64416)

BuWo
-0,157034 
(1,48251)

R2 0,132937 0,136176

Adjusted R2 0,113775 0,131481

F-test (p-value) *** ***

Pozn.: Smerodajné odchýlky sú uvedené v zátvorkách pod príslušným koefi cientom, *** značí významnosť na 1 % 

hladiny spoľahlivosti, ** značí významnosť na 5 % hladiny spoľahlivosti, * značí významnosť na 10 % hladiny 

spoľahlivosti.

Zdroj: vlastné výpočty

Na testovanie platnosti ďalších hypotéz použijeme nasledujúci model analyzujúci, ktoré premenné 

ovplyvňujú počet ponúk. Na základe teoretickej analýzy je možné očakávať pozitívne koefi cienty pri 

premennej elektronická aukcia, čo je faktorom, ktorý by mal zvyšovať transparentnosť obstaráva-

cieho procesu a tým i ochotu uchádzačov sa do tendru hlásiť. Odhady celkového modelu sú uvedené 

tabuľke 4, rovnako ako modelu redukovaného. 

Bid = 0 + 1ElAu + 2BuWo + e    (3)
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Tabuľka 4: Faktory ovplyvňujúce počet podaných ponúk

Základný model Redukovaný model

Závislá premenná Počet ponúk (Bid) Počet ponúk (Bid)

Vysvetľujúca premenná

Konštanta
2,66567 

(0,246075)***
2,88235 

(0,126985)***

ElAu
0,903356 

(0,372543) **
0,968393 

(0,337708)**

BuWo
0,313391 

(0,281443)

R2 0,040523 0,042778

Adjusted R2 0,030037 0,037575

F-test (p-value) *** ***

Pozn.: Smerodajné odchýlky sú uvedené v zátvorkách pod príslušným koefi cientom, *** značí významnosť na 1 % 

hladiny spoľahlivosti, ** značí významnosť na 5 % hladiny spoľahlivosti, * značí významnosť na 10 % hladiny 

spoľahlivosti.

Zdroj: vlastné výpočty

Štatistická analýza potvrdila pozitívne dosahy na počet uchádzačov v prípade elektronickej aukcie. 

Celkovo je vypovedajúca schopnosť modelu relatívne malá (cca 4 %) a ani sa príliš nemení v rámci re-

dukovaného modelu. Odhadnutá regresná rovnica redukovaného modelu bude mať nasledujúci tvar:

Bid = 2,88 + 0,97ElAu  (4)

ZÁVER
V tejto prípadovej štúdii sme sa venovali skúmaniu dosahov inovatívneho nástroja používaného 

v rámci verejného obstarávania, a to konkrétne efektívnosti e-aukcií. 

Ekonometrické testovanie defi novaných hypotéz potvrdilo všeobecne platný nepriamo úmerný vzťah 

medzi počtom podaných ponúk a vysúťaženou cenou. Každý dodatočný uchádzač prináša v priemere 

pokles ceny okolo 2,9 %, pritom však nezáleží na tom, či ide o stavebné práce, alebo informačné 

technológie. Uvedená hodnota je veľmi blízko odhadovaného dosahu dodatočného uchádzača v prí-

pade stavieb a dopravnej infraštruktúry v ČR (3,27 %), pozri Pavel (2010).

Zistenia zároveň ukazujú, že použitie elektronických aukcií je v porovnaní s klasickým postupom pri 

alokácii verejnej zákazky spojené s rastom počtu podaných ponúk o jednotku, čo by pri veľmi hrubej 

kalkulácii znamenalo priemerný pokles vysúťaženej ceny o cca 2,9 % predpokladanej ceny. Tento 

odhad je veľmi blízko úsporám identifi kovaným v štúdiách založených na základe empirickej analýzy 

– pozri Metty et al. (2005), Singer et al. (2009). K obdobnému číslu (2 %) dochádza i Hofmanová 

(2009) v Českej republike. 

Na základe uvedeného je teda možné konštatovať, že aplikácia elektronických aukcií prináša určité 

pozitívne efekty, avšak výsledné dosahy na cenu verejných zákaziek sú relatívne limitované.
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ORGANIZAČNÉ A INŠTITUCIONÁLNE INOVÁCIE NA ZABEZPEČENIE 
VČASNOSTI TRANSPOZÍCIE EURÓPSKEJ LEGISLATÍVY

Katarína Staroňová

ÚVOD
Členské štáty majú povinnosť implementovať právo EÚ podľa určených podmienok, ktoré vyplývajú 

z primárneho práva EÚ. Kontrolou dodržiavania a správnosti preberania európskeho práva do vnút-

roštátnych právnych systémov členských štátov je podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie a článku 141 Zmluvy Euratom poverená Komisia ES. Procedúra infringement je nástrojom na pri-

nútenie členského štátu, ktorý nedodržiava zmluvný záväzok, prebrať alebo správne implementovať 

príslušné právo EÚ na vlastnom území. Proces sa môže končiť podaním podnetu zo strany Komisie na 

Európsky súdny dvor, ktorý môže vyvodiť voči členskému štátu sankcie za neplnenie záväzkov.

S procesom transpozície je však spojených mnoho problémov, s ktorými zápasí nielen SR, ale aj staré 

a nové členské štáty EÚ. Z tohto dôvodu sa proces transpozície stal predmetom záujmu mnohých 

odborníkov. Približne od druhej polovice 90. rokov 20. storočia sa začali analytici zo štátov Európskej 

únie intenzívne zaoberať identifi káciou faktorov, ktoré majú negatívny vplyv na proces transpozície 

smerníc ES do právnych systémov jednotlivých členských štátov EÚ. Výskumu transpozície smerníc v 

EÚ sa doposiaľ vo väčšom rozsahu venovali najmä autori z krajín, ktoré do únie vstúpili pred rokom 

2004. V akademickej diskusii o negatívnych faktoroch ovplyvňujúcich oneskorené plnenie transpo-

zičných povinností členských štátov EÚ prevládajú argumenty odvodené z užšie zameraných kvalita-

tívnych analýz procesu transpozície.

Mnohé štúdie ukázali, že efektívnosť transpozičného procesu (t. j. miera včasnej transpozície) 

ovplyvňuje kľúčový faktor – a to administratívna a inštitucionálna konfi gurácia (pozri Mbaye, 2001; 

Kaeding, 2006; Hille and Knill, 2006; Haverland a Romeijn, 2007; Toshkov, 2007, 2008). Podľa tohto 

prístupu jednotlivé členské krajiny nie sú schopné včasne implementovať EÚ právo nie pre rozhod-

nutie tak konať, ale pre obmedzenú administratívnu kapacitu. Priekopníckou prácou v tomto smere 

bola analýza Siedentopfa a Zillera (1988), ktorí tvrdia, že kvalita koordinácie transpozície na vládnej 

úrovni je najdôležitejším kľúčovým faktorom úspešnej transpozície. Podobne Falkner a kol. (2005, 

2008) odhalili, že administratívne zabezpečenie ovplyvňuje úspešnosť transpozície. Dimitrova 

a Toshkov (2009) analyzujú vzťah medzi koordinačnými štruktúrami EÚ záležitostí na úrovni národnej 

vlády (inštitucionálne zabezpečenie) a problémami s EÚ implementáciou. 

Táto prípadová štúdia sa zaoberá otázkami administratívnych a inštitucionálnych zmien v záležitos-

tiach EÚ na úrovni ministerstiev, vlády a parlamentu v období od roku 2004 a kladie si otázku, či 

prebehli na úrovni vlády, či ministerstiev organizačné inovácie, ktoré by pomohli včasnej a efektívnej 

transpozícii tak, aby sa SR vyhla procedúre infringement. To znamená, že v tejto kapitole sa nebude-

me zaoberať vzťahom medzi existujúcim organizačným zabezpečením EÚ transpozície a úspešnou/

včasnou transpozíciou, ale otázkou, či vôbec došlo k zmenám organizačného zabepečenia, ktoré by 

sa dali charakterizovať ako inovácie.
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1. KONTEXT – VČASNOSŤ TRANSPOZÍCIE 

Súčasný vzťah medzi Európskym spoločenstvom a členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou 

republikou na druhej strane vychádza z Európskej zmluvy o pridružení zo 4. októbra 1993, ktorá 

nadobudla účinnosť 1. februára 1995. Článok 249 Zmluvy o Európskom spoločenstve defi nuje tri 

typy záväzných legislatívnych nástrojov Európskej únie: nariadenia, smernice a rozhodnutia a dva 

typy nezáväzných nástrojov: odporúčania a usmernenia. Kým nariadenia a rozhodnutia sú záväzné 

(ich znenie) a priamo vykonateľné, smernice sú zaväzujúce len čo sa týka premietnutia ich obsahu 

a stanovených cieľov do vnútroštátnych právnych poriadkov. Členské štáty majú teda voľnosť v roz-

hodovaní pri voľbe metód, akými obsah jednotlivých smerníc transponujú, avšak musia tak urobiť 

do určitého dátumu, ktorý každá smernica špecifi kuje, a do ktorého musí byť domáci právny systém 

príslušných členských štátov prispôsobený obsahu smernice. Úspešná implementácia sa v literatúre 

označujú pojmom „compliance“,15 kým oneskorenie oproti formálne stanoveným termínom trans-

pozície európskych smerníc, ako i nedostatky vo vykazovaní preberania smerníc členskými štátmi, 

označujeme pojmom „compliance defi cit“.

Ako sme už spomínali, miera včasnej transpozície je podľa mnohých výskumov prepojená na inštitu-

cionálne a organizačné zmeny – inovácie, ktoré jednotlivé členské krajiny zaviedli na to, aby zefektív-

nili celkový proces a predchádzali oneskoreniam oproti stanoveným teremínom transpozície a včasne 

identifi kovali potenciálne nedostatky pri preberaní smernice. Vo všeobecnosti akademická literatú-

ra identifi kuje štyri hlavné typy inštitucionálnych inovácií, ktoré zvyšujú administratívnu kapacitu 

a predchádzajú prípadným zlyhaniam na strane byrokracie: a) plánovanie, b) výber a selekcia, c) mo-

nitorovanie a posielanie správ a d) inštitucionálna kontrola (Kiewiet and McCubbins, 1991: 27 – 34). 

Kým prvé dva mechanizmy zabraňujú potenciálnemu zlyhaniu pred samotným výkonom (tzv. ex ante 

mechanizmy), druhé dva mechanizmy kontrolujú samotný výkon (ex post mechanizmy). Samotná 

kontrola môže byť posilnená prítomnosťou tzv. supervízora – špeciálneho typu agenta, ktorého úlo-

hou je monitorovanie a príprava správ o výkonoch a činnosti iných aktérov (Alchian a Demsetz, 1972; 

Tallberg, 2003). Výskum, ktorý sa zaoberá spôsobom koordinácie transpozície na národnej úrovni, 

potvrdil, že mnohé krajiny si vytvorili nielen koordinačnú jednotku na úrovni vlády, ale aj vnútor-

né kontrolné a koordinačné mechanizmy na úrovni jednotlivých ministerstiev (pozri napr. Kaeding, 

2007; Zubek a Staroňová, 2010).

Na úrovni vládnej koordinácie najmä v období rokov 2002 až 2006 bol transpozičný proces významne 

ovplyvnený snahou čelných predstaviteľov krajiny o začlenenie Slovenska do EÚ, pričom sa tento cieľ 

navonok prejavoval uskutočnením niekoľkých inštitucionálnych zmien. V procese bola tiež významne 

posilnená exekutívna zložka moci v štáte na úkor parlamentu. 

Na úrovni ministerskej koordinácie táto prípadová štúdia mapuje silu vnútornej koordinácie a mo-

nitorovania, predovšetkým silu dvoch horizontálnych odborov: (i) horizontalneho legislatívneho 

odboru a (ii) špecializovaného EÚ odboru. Prípadová štúdia sa snaží identifi kovať, nakoľko došlo k 

15  Termín „compliance“ je voľne preložiteľný ako „napĺňanie práva“, čím je v prípade aproximácie európskeho 

práva myslená úspešná a včasná transpozícia smerníc do vnútroštátneho práva a implementácia ich obsahu 

v praxi.
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inštitucionálnym zmenám organizovania a dohľadu nad prácou v rámci ministerstva tak, že je možné 

ich nazvať inováciami, ktoré zefektívňujú celkový transpozičný proces. Pritom sa výskum zameriava 

na tri základné dimenzie dohľadu: plánovanie transpozície, kvalitatívna kontrola a monitorovanie 

transpozičných termínov.

Dáta pochádzajú zo štúdia ofi ciálnych a interných dokumentov Úradu vlády a ministerstiev, ako i 

semi-štruktúrovaných rozhovorov so štátnymi zamestancami na úrovni Úradu vlády, legislatívnych 

sekcií/odborov a EÚ odborov (ak existujú) na úrovni ministerstiev.
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2. PROCES ZAVÁDZANIA ZMIEN

2.1 APROXIMAČNÉ NARIADENIA VLÁDY

Najzávažnejšou inováciou týkajúcou sa oblasti normotvorby, ktorá zasiahla až do chápania ústavných 

vzťahov deľby moci medzi vládou a parlamentom na Slovensku (Procházka, 2004), bolo prijatie tzv. 

euronovely ústavy dňa 23. februára 200116 s účinnosťou od 1. júla 2001, a „zákona 2002“ (zákon č. 

19/2002 Z. z.), ktorým sa stanovujú podmienky na vydávanie tzv. aproximačných nariadení vlády na 

vykonanie Európskej dohody o pridružení a na vykonanie niektorých medzinárodných zmlúv. Týmto 

bolo umožnené výkonnej moci (nie zákonodarnej) ukladať povinnosti fyzickým a právnickým oso-

bám17 v zmysle čl. 13 ústavy, dovtedy mala túto právomoc jedine Národná rada Slovenskej republiky 

prostredníctvom schválenia zákona.

Rozsiahle prenesenie zákonodarnej moci na vládu sa navrhlo v snahe urýchliť proces zbližovania 

a prispôsobenia sa vonkajším tlakom – v tomto prípade povinnosti implementovať právne predpisy 

EÚ do určitého času. V nadväznosti na teóriu o veto hráčoch možno povedať, že táto zmena mala za 

cieľ eliminovanie jedného z najvýznamnejších veto hráčov z dôvodu predpokladu zvýšenia efektivity 

preberania acquis communitaire do slovenského právneho systému. Nad efektivitou tohto opatrenia 

sa zamýšľa aj Erik Láštic: „S menšou legitimitou, ale zato efektívnejšie bola krajina schopná dobiehať 

zameškané a vstúpiť do EÚ v rámci vlny rozširovania v roku 2004.“ (Láštic, 2006) 

Na vykonanie spomínaného ústavného článku bolo potrebné prijať zákon, ktorým sa ustanovovali pod-

mienky na vydávanie aproximačných nariadení vlády. Takýto zákon bol schválený 18. decembra 2001. 

Od roku 2002 má vláda právomoc uložiť záväzky súvisiace s uplatňovaním Európskej zmluvy o pridru-

žení a iných medzinárodných dohôd v oblasti ciel, bankového práva, fi nančných služieb, ochrany spot-

rebiteľa a využívania jadrovej energie. Dve ďalšie zmeny tohto zákona v roku 2002 (len pár týždňov po 

jeho schválení) a ďalšia novela v roku 2004 zvýšila/rozšírila právomoc vlády regulovať aj oblasť poľno-

hospodárstva a životného prostredia. Novela z roku 2004 umožnila používanie týchto právnych noriem 

aj po vstupe do EÚ, táto potreba sa zdôvodnila nutnosťou uplatňovania právnych predpisov EÚ. Zákon 

zaväzuje vládu na pravidelné predkladanie zoznamu prijatých aproximačných nariadení Národnej rade 

Slovenskej republiky, pričom vláda je povinná predkladať takýto zoznam raz za pol roka.

V tabuľke 1 je možné sledovať, že využívanie inštitucionálnej inovácie aproximačných nariadení vlády 

sa tesne po vstupe do EÚ dokonca zvýšilo, a hoci po roku 2007 došlo k poklesu jeho využívania, stále 

je súčasťou transpozičného procesu.

16  Euronovela bola prijatá po najdlhšej parlamentnej debate v histórii Slovenska – trvala 98 hodín. Tým, že 

právne záväzné akty Európskych spoločenstiev (ES) a Európskej únie (EÚ) dostali prednosť (precedence) 

nad vnútroštátnym právom, poskytla novela článku 7 ods. 2 ústavy právny rámec na odstúpenie časti 

slovenskej národnej suverenity EÚ. Pozri viac v Procházka a kol. (2001). 

17  O pomere síl medzi parlamentmi a exekutívou v otázkach transpozície a o úpravách v prospech exekutívy 

pozri viac v Láštic, 2006. 
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Tabuľka 1: Aproximačné nariadenia vlády v období 2002 – 2010 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.

Celkový počet 
aproximačných nariadení 
vydaných vládou 

23 11 87 90 40 15 21 28 127 28 75 24 23 34 33 29 26 22

Zdroj: autorka, na základe Informácie Národnej rady SR o stave vydaných aproximačných nariadení vlády

2.2 KOORDINÁCIA TRANSPOZIČNÉHO PROCESU 

Koordinačné mechanizmy na národnej úrovni v jednotlivých členských krajinách EÚ zohrávajú kľú-

čovú úlohu pri presadzovaní národných záujmov (Kassim, et al., 2000: 5). Vstupom do EÚ Slovensko 

muselo zaviesť nové mechanizmy koordinácie transpozičného procesu tak, aby bol tento proces čo 

najefektívnejší. Či tieto zmeny sú aj inovácie, je predmetom skúmania v nasledujúcej časti.

Na Slovensku existuje duálny systém na vedenie záznamov o transpozičných požiadavkách: prvým je 

centrálny systém na úrovni vlády, ktorý sa nachádza na Úrade vlády, druhý je interný systém na úrovni 

gestorských ministerstiev. Prvý systém súvisí s návrhom na určenie gestorstva za transpozíciu smerníc 

do národného systému, ktorý pripravuje raz za pol roka Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády (v sú-

časnosti odbor aproximácie práva v sekcii vládnej legislatívy Úradu vlády). Tento odbor sleduje lehoty na 

transpozíciu, ktoré vydáva Úradný vestník Európskej únie a spravuje databázu, ku ktorej majú prístup le-

gislatívne odbory gestorských ministerstiev. Druhý systém je internou záležitosťou každého gestorského 

ministerstva a líši sa od prípadu k prípadu.

a) Na centrálnej úrovni

Pre koordináciu implementácie smerníc EÚ do slovenského právneho systému bolo potrebné vytvoriť nové 

politické a administratívne štruktúry na úrovni vlády a jednotlivých ministerstiev. Je možné rozlíšiť tri hlavné 

obdobia plánovania štruktúr pre záležitosti EÚ (Bilčík, 2004), ktoré vyplývalo z úrovne vplyvu EÚ na národné 

politické inštitúcie a z toho ako exekutíva vnímala úroveň naliehavosti: prvé obdobie sa vzťahuje na Asociač-

nú dohodu,18 druhé na zmenu vlády v roku 1998 a tretie obdobie je po ukončení prístupových rokovaní v roku 

2002. Malová, Láštic, Rybář (2005) pridali štvrté obdobie, ktoré sa začalo vstupom do EÚ. Slovensko začalo 

demokratizačný proces relatívne neskoro, a tak výrazne zaostalo v prvej etape pristúpenia k EÚ. V dôsledku 

toho prvá správa Európskej komisie v roku 1997 charakterizovala Slovensko za nevhodné na členstvo. 

18  Väčšina administratívnych štruktúr už bola vytvorená uzneseniami vlády v roku 1995. Napríklad jednotlivé 

ministerstvá mali vytvoriť jednotky na európsku integráciu na základe uznesenia vlády č. 137 z 28. februára 

1995. Nestály poradný orgán vlády – Ministerská rada pre európsku integráciu vznikol uznesením vlády č. 

10 z 3. januára 1995. Inštitút pre aproximáciu práva začal svoju činnosť 1. 6. 1995. Napriek tomu bol zrejmý 

nedostatok ďalších opatrení na posilnenie postavenia a kapacity týchto orgánov (Marcinčin a Lubyová, 2002).
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V tomto období boli vykonané zásadné zmeny v inštitucionálnej štruktúre výkonnej moci (pozri tabuľka 2), s 

cieľom zefektívniť plánovanie záležitostí EÚ (Malová, Láštic, Rybář, 2005). Patrí do toho vytvorenie funkcie 

podpredsedu vlády pre európsku integráciu, ktorý bol zodpovedný za koordináciu jednotlivých minister-

stiev vo vzťahu k EÚ, ako aj zriadenie nového poradného orgánu vlády – Ministerskej rady pre európsku 

integráciu. Tento poradný orgán mal stálu pracovnú skupinu zloženú z vedúcich oddelení EI jednotlivých 

ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy a vedúcich rokovaní. Na ministerstve zahraničných 

vecí bola vytvorená ďalšia nová funkcia – štátny tajomník pre EI, ktorý bol hlavným vyjednávačom na vstup 

do EÚ. Viedol tiež sekciu EI na ministerstve zahraničných vecí, ktorá zodpovedala za vonkajšie vzťahy s EÚ. 

Veľmi dôležitým orgánom, ktorý bol vytvorený v tých časoch, bola tzv. pracovná skupina na vysokej úrovni 

EÚ – Slovensko, ktorú na slovenskej strane tiež viedol štátny tajomník MZV pre EI a na strane EK ju viedol 

zástupca generálneho riaditeľa Európskej komisie pre zahraničné vzťahy.19 Okrem týchto politických štruk-

túr malo každé ministerstvo odbor európskej integrácie, ktorý priamo komunikoval na príslušnej politickej 

úrovni či už s Úradom vlády, alebo ministerstvom zahraničných vecí. Všetky tieto zmeny v štruktúrach pre 

plánovanie politiky vo vzťahu k EÚ odráža nielen potrebu koordinácie, ale aj široký charakter koalície, ktorá 

vznikla v roku 1998 (Bilčík, 2003). Takým spôsobom každá strana, ktorá tvorila koalíciu, mala na národnej 

úrovni svoju hlavnú štruktúru pre EÚ. Tento model sa v ďalšom volebnom období nezopakoval. 

Z tabuľky vidno, že jednotlivé politické i administratívne štruktúry, ktoré boli vytvorené na Úrade vlády 

pred vstupom do EÚ, a ktoré mali predovšetkým urýchliť prístupový proces, postupne strácali na svojej 

dôležitosti: a) funkcia podpredsedu vlády pre EÚ bola postupne zlučovaná s ďalšími funkciami (pre menši-

ny atď.) až bola od roku 2010 zrušená úplne, b) Sekcia pre európsku politiku na ÚV bola presunutá od roku 

2010 na ministerstvo zahraničných vecí (predovšetkým pre odstránenie duplicity funkcií), c) Inštitút pre 

aproximáciu práva na ÚV bol od roku 2006 presunutý zo samostatnej sekcie pod Sekciu vládnej legislatívy. 

Koordinácia implementácie smerníc EÚ na národnej úrovni je zabezpečovaná Inštitútom pre aproximáciu 
práva Úradu vlády (v súčasnosti odborom pre aproximáciu práva v rámci Sekcie právnej legislatívy). Svoju 

činnosť začal 1. júna 1995 a bol samostatnou sekciou v rámci Úradu vlády do konca roku 2006. Dovtedy mal 

Inštitút pre aproximáciu práva tri odbory: jednotku pre aproximáciu práva, jednotku technickej podpory 

a centrálnu prekladateľskú jednotku. Nová vláda na čele s premiérom Ficom zvolená v roku 2006 zrušila od 

februára 2007 sekciu Inštitútu pre aproximáciu práva a presunula dva odbory – odbor pre aproximáciu práva 

a odbor technickej podpory do sekcie vládnej legislatívy (SVL). V čase existencie dvoch odborov bývalého 

Inštitútu pre aproximáciu práva (2006 – 2010) pod Sekciou vládnej legislatívy boli tieto formálne rovno-

právne. Takýmto spôsobom spadali riaditelia odboru pre aproximáciu práva a odboru technickej podpory 

pod generálneho riaditeľa sekcie vládnej legislatívy, ktorá podlieha podpredsedovi vlády pre legislatívu.20 

V praxi to znamená, že aproximačný odbor koordinoval na každodennej báze implementáciu smerníc EÚ 

vo vzťahu k ministerstvám a technický odbor sa podieľal na výmene informácií o transpozícii medzi Slo-

venskom a EÚ. Obidva odbory boli s nástupom vlády premiérky Radičovej v roku 2010 zlúčené do jedného 

odboru aproximácie práva, ktorý zodpovedá za koordináciu EÚ harmonizácie a vykonáva obe funkcie.

19  Tento orgán bol len krátkodobým nástrojom, ktorý mal za cieľ po nástupe Dzurindovej vlády v roku 1998 

urýchliť integračný proces. Ministerská rada sa stretla v období od novembra 1998 do septembra 1999 spolu 

5-krát. Zanikla v septembri 1999, keď boli politické štruktúry v krajine stabilizované. Pre viac informácií o 

práci tohto orgánu pozri Bilčík, 2004.

20  Od roku 2002 je funkcia podpredsedu vlády pre legislatívu zlúčená s funkciou ministra spravodlivosti.
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Tabuľka 2: Plánovacie štruktúry v záležitostiach EÚ na úrovni exekutívy

Politická 
štruktúra

1998 – 2002 
(Dzurinda)

2002 – 2006 
(Dzurinda)

2006 – 2010 
(Fico)

2010 – 
(Radičová)

Administratívna 
štruktúra 

Ministerstvo 
zahraničných 
vecí vonkajšie 
vzťahy s EÚ

štátny tajomník 
pre EI, hlavný 
vyjednávač 

Sekcia európskych 
záležitostí MZV

Podpredseda 
vlády pre (EÚ) 
(vnútroštátne 
vzťahy 
a koordinácia 
záležitostí EÚ) 

pre Európsku 
integráciu
Pavol Hamžík 
(10/98–05/01) 
– SOP
Mária 
Kadlečíková 
(05/01-02) – 
SOP

pre záležitosti 
EÚ – Pál 
Csáky (SMK) 
– funkcia 
bola zlúčená 
s ľudskými 
právami

pre vedomostnú 
spoločnosť, 
európske 
záležitosti, ľudské 
práva a menšiny 
Dušan Čaplovič 
(Smer) (funkcia 
bola zlúčená 
s tromi ďalšími)

funkcia 
zrušená

Sekcia pre európsku 
politiku na Úrade 
vlády (tri odbory) 
Od 1. 1. 2011 
Sekcia zrušená 
a odbory prešli pod 
Sekciu európskych 
záležitostí MZV

Podpredseda 
vlády pre 
legislatívu

Ľubomír Fogaš 
– SDĽ

Daniel Lipšic – 
KDH (funkcia 
zlúčená 
s ministrom 
spravodlivosti)

Štefan Harabin 
– HZDS (funkcia 
zlúčená 
s ministrom 
spravodlivosti)

Lucia 
Žitňanská – 
SDKÚ (funkcia 
zlúčená 
s ministrom 
spravodlivosti)

Sekcia vládnej 
legislatívy +Inštitút 
pre aproximáciu 
práva – sekcia (tri 
odbory)21 - plán 
legislatívnych úloh 
+ určenie gestorstva 
za transpozíciu 
+ skúmanie 
legislatívnych 
návrhov a ich 
zlučiteľnosti s EÚ

Poradný výbor 
vlády (riadený 
PPV pre EI)

Ministerská 
rada pre 
európsku 
integráciu

Ministerská 
rada pre 
záležitostí EÚ 
(stretla sa 20x)

Ministerská rada 
pre záležitosti EÚ 
(stretla sa 5x)

Ministerská 
rada pre 
záležitosti 
EÚ (ešte sa 
nestretla)

odbory pre európsku 
integráciu na 
ministerstvách 

Pracovná 
skupina 
na vysokej 
úrovni (EK – 
Slovensko)

štátny tajomník 
pre EI, MZV

neexistuje neexistuje neexistuje
urýchlenie procesu 
európskej integrácie

Zdroj: autorka

21  Táto sekcia začala svoju činnosť 1. júna 1995 a bola nezávislou sekciou až do konca roku 2006. Podľa 

organizačného poriadku bola sekcia - Inštitút pre aproximáciu práva - rozdelená do troch odborov: odbor 

pre aproximáciu práva, odbor technickej podpory a centrálnej prekladateľskej jednotky. Nová vláda zvolená 

v roku 2006  na čele s predsedom vlády Ficom zrušila  sekciu - Inštitút pre aproximáciu práva a presunula  jej 

odbory - pre aproximáciu práva a odbor technickej pomoci do sekcie vládnej legislatívy od februára 2007. Od 

roku 2010 sú oba odbory zlúčené do jedného odboru aproximácie práva v rámci Sekcie vládnej legislatívy.
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PLÁNOVANIE
Kľúčovým odborom pri plánovaní transpozície na centrálnej úrovni je aproximačný odbor, ktorý vy-

užíva dva nástroje na plánovanie legislatívnej činnosti, ktorá vyplýva z transpozície: plán legislatív-
nych úloh vlády (PLÚ) a Určenie gestorstva (spolu s predbežným určením gestorstva). Samotný odbor 

sa priamo podieľa na evidencii všetkých požiadaviek na transpozíciu v materiáli Určenie gestorstva 

a nepriamo aj na príprave PLÚ, pretože väčšina transpozičných požiadaviek je premietnutá do PLÚ. 

Z pohľadu organizačných inovácií je dôležitý nový systém plánovania, ktorý zaviedol Určenie ges-
torstva ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc a rámcových 
rozhodnutí (Určenie gestorstva) Uznesením vlády č. 962/2001 z 21. októbra 2001. Všetky záväzky 

pre transpozíciu smerníc EÚ sú monitorované a analyzované v materiáli Určenie gestorstva. Primár-

nym cieľom tohto dokumentu je rozdelenie zodpovednosti jednotlivých ministerstiev a ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy za prebratie smerníc a rámcových rozhodnutí do vnútroštátneho 

právneho poriadku Slovenskej republiky. Takisto dokument poskytuje prehľad o najnovšie prijatých 

smerniciach a rámcových rozhodnutiach, ktoré boli publikované v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Tento dokument sa pripravuje raz za pol roka na základe informácií prevzatých z Úradného vestníka 

Európskej únie. Zamestnanci odboru každý deň sledujú, aké nové smernice, rámcové rozhodnutia, 

rezolúcie a rozhodnutia boli schválené a aké majú transpozičné lehoty.

Keďže vecná príslušnosť jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

v Slovenskej republike je upravená v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizá-

cii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, vychádza z jeho obsahu aj rozdelenie zod-

povednosti za prebratie smerníc a rámcových rozhodnutí do slovenského právneho poriadku minis-

terstvami, príp. inými ústrednými orgánmi štátnej správy. Okrem toho existujú i ďalšie zákony, ktoré 

podrobne stanovujú kompetencie ministerstiev alebo iných orgánov štátnej správy. Ako zdôraznil 

jeden z opýtaných na ministerstve (rozhovor, jún 2010), „pracujem v tejto oblasti od roku 1990 a nikdy 
som nezaznamenal nezhody medzi ministerstvami v tom, kto má spracovávať určitý zákon. V tejto oblas-
ti nie sú žiadne problémy“. Na základe týchto informácií aproximačný odbor určí, ktoré ministerstvo 

je vecne zodpovedné a dokedy má pripraviť návrh slovenského právneho predpisu. Táto informácia sa 

zaznamenáva v dokumente na Určenie gestorstva. 

Návrh Určenia gestorstva potom schváli vláda svojím uznesením, ktoré je záväzné. Ministerstvá zvy-

čajne zaradia pridelené legislatívne úlohy do PLÚ v rámci pravidelného procesu prípravy celoročného 

PLÚ. Z rozhovorov uskutočnených na jednotlivých ministerstvách vyplýva, že v tejto fáze sa už zvyčaj-

ne urobili niektoré prípravné práce na návrhu právnych predpisov. Vo všeobecnosti je tento systém 

považovaný za veľmi dobrý predovšetkým voči menej disciplinovaným ministerstvám.

Vláda si uvedomovala transpozičný defi cit, ktorý vznikal, a rozhodla sa spružniť systém určenia 

gestorstva. Vedúci Odboru aproximácie práva komentoval v rozhovore túto situáciu: „Bolo jasné, že 
vyhotovovať polročné návrhy na určenie gestorstva nestačí, zdržuje aj zdĺhavé medzirezortné pripomien-
kové konanie. Lehoty na transpozíciu boli krátke, potrebovali sme omnoho fl exibilnejší systém na to, 
aby sa zabránilo oneskoreniu s transpozíciou.“ (Rozhovor, jún 2010) V roku 2004 Uznesením vlády 

(č. 553/2004) udelila vláda Inštitútu pre aproximáciu práva právomoc určiť kedykoľvek v priebehu 

roka gestorstvo ministerstvu prostredníctvom tzv. predbežného určenia gestorstva bez súhlasu vlá-

dy. Predbežné určenie gestorstva má formu listu podpísaného generálnym riaditeľom sekcie vlád-
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nej legislatívy so stanovením povinností a určením transpozičnej lehoty gestorskému ministerstvu. 

Toto určenie platí, až kým vláda nerozhodne inak, čo sa však v praxi zatiaľ nestalo. „Samozrejme, 
že určenie gestorstva nie je prekvapením pre rezorty. Poznajú kompetenčný zákon, zúčastňujú sa na 
pracovných skupinách v EÚ na príprave smernice, takže počítajú s tým, že budú určené ako zodpovedný 
orgán.“(Rozhovor s pracovníčkou Odboru pre aproximáciu práva, jún 2010)

Odbor sa len nepriamo podieľa na príprave Plánu legislatívnych úloh – ako súčasť sekcie vládnej le-

gislatívy Úradu vlády. Vedúci Sekcie vládnej legislatívy pripúšťa (rozhovor, máj 2007), a minister-

stvá to tiež tak vnímajú, že úloha sekcie pri príprave každoročného Plánu legislatívnych úloh je skôr 

mechanická, a to tým, že skladajú návrhy jednotlivých ministerstiev. Keďže neexistujú žiadne for-

málne ustanovenie na reguláciu tejto fázy, neexistujú ani obmedzenia na plánovaciu úlohu predkla-

dateľov a predkladaných návrhov, čo sa týka množstva, načasovania, postupnosti alebo fi nančných 

dôsledkov. Konečný počet legislatívnych bodov v návrhu PLÚ, ktoré poskladá sekcia, je jednoduchým 

súčtom návrhov ministerstiev. Podobne aj rozdelenie PLÚ na jednotlivé mesiace odráža požiadavky 

ministerstiev, rovnako je to aj čo sa týka obsahu PLÚ. Preto ministri (a vedúci ostatných ústredných 

orgánov štátnej správy) využívajú voľnosť legislatívneho návrhu, jeho obsahu a načasovania do le-

gislatívnej agendy. V prípade transpozičných úloh existuje rovnaká prax na každom ministerstve, 

a to prekopírovanie položiek z Určenia gestorstva do PLÚ. Jeden z opýtaných na ministerstve uvádza, 

„keď posielame podklady do PLÚ, pripomínajú nám [z aproximačného odboru], že nesmieme zabudnúť 
zaradiť sekundárnu legislatívu, ktorá má byť transponovaná na základe určenia gestorstva“ (rozho-

vor, november 2010). Nie všetky návrhy slovenského právneho predpisu na transpozíciu sú uvedené 

v PLÚ, ktorý sa pripravuje len raz ročne, pre krátkosť času od publikovania v Úradnom vestníku EÚ. Ak 

sa v priebehu roka objavia nové transpozičné úlohy, vydá sa predbežné určenie gestorstva a príslušné 

ministerstvo môže predložiť zákon mimo PLÚ, na základe „vlastnej iniciatívy“, pričom v dôvode pred-

loženia sa uvádza predbežné určenie gestorstva. Takže právny predpis, ktorý vyplýva z transpozície, 

môže byť predložený na zasadnutie vlády kedykoľvek. 

Aj tu došlo k zavedeniu inovácií plánovania legislatívnych úloh, a to zavedením tzv. rámcových plánov 
legislatívnych úloh vlády na určité volebné obdobie. V praxi to znamená, že okrem ročných PLÚ sa na 

začiatku volebného obdobia pripraví štvorročný rámcový plán, čo všetko by daná vláda chcela stihnúť 

za svoje obdobie, a tento plán sa aktualizuje ročne na zostávajúce troj-, dvoj- a ročné obdobie vlád-

nutia. Túto zmenu zaviedla v roku 2006 Ficova vláda. Na tomto mieste je potrebné spomenúť, že na 

začiatku prvého funkčného obdobia Dzurindovej vlády bola snaha pripraviť rámcový PLÚ na celé ob-

dobie, s cieľom zefektívniť harmonizáciu vnútroštátnych právnych predpisov vo vzťahu k acquis com-

munautaire. Z tohto dôvodu bol okrem existujúceho ročného PLÚ na rok 1999 pripravený aj výhľado-

vý PLÚ na 2,5-ročné obdobie. Zopakovalo sa to aj v rokoch 2000 – 2002 ako referenčný rámec, ktorý 

sa potom každoročne aktualizoval. Samozrejme, že sa pokračovalo s vypracovaním ročných plánov. Aj 

keď súlad s pôvodným referenčným rámcom bol s postupujúcimi rokmi menší, považoval sa za dobrý 

orientačný dokument na celé obdobie. V nasledujúcom volebnom období sa v tejto praxi nepokračo-

valo. Vysvetlením môžu byť dva faktory. Po prvé, iniciatíva PPV pre legislatívu vychádzala z toho, že 

nemal iné portfólio, a tak mohol venovať všetok svoj čas a úsilie na zlepšenie legislatívneho pláno-

vania, a mal na tento účel k dispozícii SVL. Po druhé, všetky tieto snahy sa konali v čase fi nišovania s 

aproximáciou EÚ po rokoch medzinárodnej izolácie a vylúčením Slovenska z prvého kola. Preto bolo 

nesmierne dôležité plánovať uzavretie kapitol a tým umožniť Slovensku skorý „vstup do klubu“.
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KONTROLA KVALITY
Ďalším inovatívnym prvkom, ktorý zaviedla prvá Dzurindova vláda novelou legislatívnych pravidiel 

vlády, bola tzv. Tabuľka zhody, ktorú začali, okrem už existujúcej Doložky zlučiteľnosti, povinne vy-

pracovávať ministerstvá pri navrhovaní legislatívnych materiálov (Pirošík, 2002, Hmírová, 2002). 

Mala za cieľ urýchliť úroveň aproximácie legislatívnych iniciatív vlády. Vzápätí bol v roku 1999 upra-

vený štatút Legislatívnej rady vlády, na základe ktorého začala LRV kontrolovať dodržiavanie súladu 

legislatívnych materiálov s EÚ (Malová, Láštic, Rybář, 2005). Inštitút pre aproximáciu práva začal na 

tento účel poskytovať Legislatívnej rade stanovisko o zlučiteľnosti s EÚ.

Odbor aproximácie práva vypracúva stanoviská z pohľadu aproximácie práva pre predsedu vlády Slo-

venskej republiky, podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre legislatívu k materiálom legislatívnej 

povahy, ako i stanoviská k stupňu zlučiteľnosti vládnych návrhov všeobecne záväzných právnych 

predpisov, vykonávacích predpisov a legislatívnych zámerov s právom Európskej únie pre Legisla-

tívnu radu vlády SR. V medzirezortnom pripomienkovom konaní je odbor povinne pripomienkujúcim 

subjektom, následne vypracúva pripomienky pre Legislatívnu radu k Tabuľke zhody a Doložke zluči-

teľnosti, ktoré majú poradný charakter, ale väčšinou sa s nimi Legislatívna rada stotožní (rozhovor 

s podpredsedom Legislatívnej rady, január 2011).

MONITOROVANIE
Súlad s dokumentom určenia gestorstva sleduje ten istý aproximačný odbor. Jeho zamestnanci ko-

munikujú o stave transpozície priamo s legislatívnymi odbormi gestorských ministerstiev. Pracovníci 

odboru kontrolujú počas medzirezortného pripomienkového konania Tabuľky zhody, Doložku zluči-

teľnosti a pripomienkujú ich, zúčastňujú sa tiež na rokovaniach legislatívnej rady a na základe toho 

hodnotia stupeň transpozície, ako aj to, či príslušné ministerstvá dodržujú transpozičné lehoty. Ako 

povedal jeden z respondentov z ministerstva, „... môžu vyhľadať veci, vyškrtnúť ich, a to, čo nebolo 
urobené, bude zahrnuté do ďalšieho materiálu zaoberajúceho sa zaostávaním za transpozíciou“. Na ofi -

ciálnej úrovni je to ministerská rada vlády pre záležitosti EÚ (poradný orgán vlády) a odbor technickej 

podpory, ktoré zvyčajne kontrolujú vykonávanie v porovnaní s Európskou úniou. Avšak to sa považuje 

za „čisto formálnu kontrolu“ (rozhovor s vedúcou aproximačného odboru, jún 2010).

Aproximačný odbor sleduje vykonávanie transpozície a pravidelne vydáva informáciu o transpozičnom de-
fi cite smerníc a harmonogram jeho odstránenia. Jednotlivé ministerstvá neposkytujú žiadne podklady do 

týchto správ, ani nepodávajú správy o vykonanom pokroku v tejto oblasti. Primárnym podkladom týchto 

správ sú existujúce databázy o notifi kácii. Navyše, pracovníci odboru „majú svoj vlastný interný prehľad o 
záväzkoch a termínoch a osobnými ad hoc upozorneniami informujú príslušné ministerstvo o blížiacom sa 
termíne. Inak je ofi ciálna výstraha vznesená počas medzirezortného pripomienkového konania, keď sa ma-
teriálom zaoberá Legislatívna rada a zistí, že chýba príslušná transpozícia“ (rozhovor s vedúcou Odboru ap-

roximácie práva, jún 2010). Informácia o transpozičnom defi cite smerníc sa predkladá na rokovanie vlády 

spravidla raz za pol roka. V prvom roku členstva, keď muselo Slovensko zvládnuť relatívne vysoký defi cit, 

vláda rokovala o správe o stave transpozičného defi citu dokonca štyrikrát za rok, odvtedy len 2x ročne.

Informácia o transpozičnom defi cite obsahuje zoznam neskorej transpozície rozdelený do troch hlavných 

skupín: a) nesplnené úlohy spôsobujúce „transpozičný defi cit“, b) nesplnené úlohy v dôsledku čiastočné-

ho splnenia alebo neoznámenia v stanovenej lehote, čo vytvorilo „nový transpozičný defi cit“, c) začiatok 
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konania Európskej komisie proti Slovenskej republike na základe článku 226 Zmluvy o EÚ pre neuskutoč-

nenú transpozíciu a/alebo neuskutočnenie notifi kácie, nenáležitú transpozíciu a/alebo nesprávnu noti-

fi káciu. Ak nastalo ďalšie oneskorenie alebo nenáležité preberanie smerníc, podpredsedníčka vlády pre 

legislatívu nastolí problém na ďalšom rokovaní vlády, ale pre takéto situácie neexistuje žiaden mechaniz-

mus sankcií, tak isto ako „neexistuje žiadny iný mechanizmus a je to povinnosťou gestorského ministerstva 
a doposiaľ sa nevyvodzovala ani politická zodpovednosť, hoci na súdnom dvore v Luxemburgu máme súdne 
konania z dôvodu oneskorenia transpozície“ (rozhovor s bývalým predsedom Legislatívnej rady, máj 2010).

V záujme racionalizácie procesu transpozície vláda zmenila v roku 2001 legislatívne pravidlá vlády svo-

jím Uznesením č. 1130/2001 z 28. novembra 2001. Zaviedli sa ním nové formálne a obsahové požia-

davky na Tabuľky zhody. Nové požiadavky sa týkali označenia záväzkov Slovenskej republiky k právnym 

a politickým dokumentom Európskej únie, určenie gestorstva atď. Pri schvaľovaní tohto uznesenia 

vlády sa rozhodlo pripraviť aj jednotné usmernenie pre aproximáciu práva, ktoré spolu s legislatívny-

mi pravidlami vlády tvorí komplexný materiál transpozície. Jednotný postup bol prijatý v roku 2002 

ako Metodika aproximácie právnych predpisov. Obsahovo sa zameriava nielen na aproximačný proces 

a transpozíciu, ale zjednocuje aj používanú terminológiu a vysvetľuje typy právnych predpisov EÚ.

Po tom, ako sa uskutočnila transpozícia a nová smernica bola uverejnená v Úradnom vestníku Eu-

rópskej únie, je povinnosťou ministerstva pripraviť oznámenie o notifi kácii v súlade s metodikou 

a odoslať notifi káciu elektronicky Európskej komisii a  Odboru technickej podpory Úradu vlády. Odbor 

technickej podpory bol zodpovedný za notifi káciu Európskej komisie a informovanie o transpozičnom 

defi cite v prípade nevčasnej transpozície.

a) Na úrovni ministerstiev

Jednotlivé gestorské ministerstvá sú na základe kompetenčného zákona politicky a právne zodpovedné 

za splnenie a vykonávanie úloh vyplývajúcich zo zasadnutí vlády. V článku 11 Metodiky sa tiež hovorí, že 

„koordinátor zodpovedá za transpozíciu smernice v plnom rozsahu, s použitím primeraných foriem a metód, 
pri splnení požiadaviek európskeho práva a v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktorých sa plne-
nie týka“. Je vecou jednotlivých ministerstiev, ako si zorganizujú aktivity na splnenie úloh a ich postupy 

sa môžu líšiť. Všetky ministerstvá však majú spoločné to, že legislatívne odbory (ministerstiev), ktoré sú 

priamymi partnermi sekcie vládnej legislatívy (a odboru aproximácie práva) monitorujú transpozíciu. Iba 

v niektorých prípadoch sú na ministerstvách za transpozíciu zodpovedné sekcie/odbory EÚ. Ak transpo-

zičné ustanovenia prídu v čase, keď sa zostavuje návrh Legislatívneho plánu úloh (LPÚ), premietne sa to 

do plánu. Ale ak transpozičné ustanovenia vyjdú vo vestníku EÚ po schválení materiálu na určenie gestor-

stva, ministerstvá sú zodpovedné za ich splnenie a pripravujú relevantné právne predpisy (transpozičné 

opatrenia) mimo LPÚ. Po tom, ako vláda schváli ročný plán legislatívnych úloh a polročné určenie gestor-

stva, legislatívne odbory jednotlivých ministerstiev sú zodpovedné za monitorovanie transpozície a lehôt.

Z rozhovorov, ktoré sa uskutočnili počas roku 2010 na jednotlivých rezortoch, je možné stanoviť 

niekoľko modelov zavádzania inštitucionálnych a organizačných zmien (inovácií) pre lepšie plnenie 

transpozičných úloh na úrovni ministerstiev. V troch modeloch si ministerstvá, pomimo centrálneho 

systému Úradu vlády, vedú vlastné interné databázy, kde sledujú časový harmonogram plnenia úloh. 

Tieto interné databázy sú buď priamo odvodené z legislatívneho procesu Slovenskej republiky – plá-

nu legislatívnych úloh a určenia gestorstva, alebo z legislatívneho procesu EÚ – príprava stanovísk 
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na rokovania v Bruseli. Je niekoľko ministerstiev, ktoré nemajú vlastnú databázu, ale miesto toho sa 

riadia centrálnou databázou odboru aproximácie práva. Počas medzirezortného pripomienkového 

konania k návrhu na určenie gestorstva predkladanému na schválenie vláde, rozosielajú na týchto 

ministerstvách legislatívne úseky materiál na pripomienkovanie a schváleniu na príslušné vecné sek-

cie – či sa to týka lehoty, alebo adekvátnosti transpozičných opatrení. Postup je taký, že príslušné 

vecné sekcie navrhnú transpozičné opatrenie a legislatívny odbor sa vyjadruje, či je v danom prípade 

možné takýto nástroj použiť. Ako konštatuje jeden z opýtaných (rozhovor z novembra 2010), „prí-
slušné vecné sekcie sú informované, vedia o termínoch, ale niektoré sa neobťažujú”. 

Najvýznamnejšou zmenou v tomto duchu je, či si jednotlivé ministerstvá vedú vlastný interný harmonogram 

transpozičných úloh mimo centrálnej databázy. Zdá sa, že kľúčovým faktorom vzniku inovácie nie je objem 

transpozičných úloh, ale spôsob riadenia legislatívnej sekcie (napríklad ministerstvo životného prostredia 

podobne ako aj ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií má vysoký počet transpozičných úloh – prvé 

z nich si vedie vlastnú databázu a druhé nie, podobne má ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a mi-

nisterstvo spravodlivosti malý počet transpozičných úloh – prvé si vedie vlastnú databázu, kým druhé nie). 

Tie ministerstvá (napr. ministerstvo životného prostredia, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodi-

ny, ministerstvo vnútra, ministerstvo pôdohospodárstva) ktoré si pripravujú vlastný plán úloh, prip-

ravujú si tiež interný harmonogram pre každú úlohu, ktorý určuje zodpovednú osobu v príslušnej sek-

cii, zodpovednú osobu v legislatívnej sekcii, termíny počnúc riešením vecných otázok až po riešenie 

právneho aspektu, interné schvaľovanie, rokovanie na riadiacej úrovni, medzirezortné pripomienko-

vé konanie, hospodársku a sociálnu radu, Legislatívnu radu vlády, rokovanie vlády – celý proces až 

po doručenie do Národnej rady. Interne sa PLÚ a transpozičné dokumenty rozpracujú na čiastkové 

úlohy. Interná schéma môže byť veľmi presná a konkrétna, s prehľadným rozdelením úloh medzi le-

gislatívne a vecné odbory. Napríklad ministerstvo pôdohospodárstva má v pláne deliacu čiaru, po 

ktorú za vecnú časť a za termíny zodpovedá vecný odbor. Legislatívny odbor len spolupracuje podľa 

potreby v právnych otázkach. Po tom, ako minister schváli návrh zákona na porade vedenia a návrh 

má všetky formálne náležitosti, stáva sa zodpovedným orgánom legislatívny odbor. Riaditeľ legis-

latívneho odboru vysvetlil počas rozhovoru jednotlivé položky plánu (rozhovor z novembra 2010): 

„Tu je deliaca čiara. Tu je dátum udelenia gestorstva a môžete vidieť skratku nášho odboru. Obvykle je 
tam nejaká časová rezerva, pretože môžu prísť pripomienky z porady vedenia. Na náš odbor sa to vlastne 
dostáva v určitom termíne. Od tohto momentu za to zodpovedáme, čo znamená... Keď to dostaneme, 
rozošleme to na medzirezortné pripomienkové konanie. Tu vidíte rozdiel dvoch–troch mesiacov. Ďalej 
máme výsledok medzirezortného pripomienkového konania. Našou úlohou je sumarizovať pripomienky, 
vyhodnotiť ich, prerokovať ich, samozrejme, v spolupráci s vecnými odbormi. Ale my riadime proces. 
Potom sa robí materiál pre Legislatívnu radu, vládu, Národnú radu – v závislosti od toho, o aký dokument 
ide. Ak je to zákon, tak pripravujeme všetky tieto materiály. Ak je to sekundárna legislatíva, potom sa 
predkladá Rade vlády SR pre verejnú správ. „

Legislatívne sekcie v tesnej spolupráci s vecnými sekciami ministerstva zvyčajne počas medzirezort-

ného pripomienkového konania koordinujú proces schválenia dokumentu na určenie zodpovednosti 

alebo vypracovanie interného dokumentu harmonogramu transpozičných úloh. Len na jednom mi-

nisterstve (ministerstvo pôdohospodárstva) zodpovedal príslušný vecný odbor za monitorovanie 

transpozičných opatrení zo svojej oblasti a ich zahrnutie do internej dokumentácie. Považuje sa to 
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za kontrolu prvého stupňa. V ďalšom prípade je to odbor záležitostí EÚ a nie legislatívny odbor, ktorý 

určuje zodpovednosť jednotlivých vecných odborov v rámci ministerstva. Tiež kontroluje, či sa všet-

ko zahrnulo do návrhu plánu, ktorý má byť schválený. Porada vedenia (minister, štátni tajomníci, 

generálni riaditelia všetkých vecných sekcií a generálny riaditeľ legislatívnej sekcie) schvaľuje in-

terný dokument s harmonogramom transpozície. Na poradách k schvaľovaniu dokumentu sa situácia 

na ministerstvách líši – niekde nie je žiadna diskusia a dokument sa schváli, inde sa živo diskutuje. 

Legislatívna sekcia potom pravidelne kontroluje, či vecné sekcie dodržiavajú termíny, sleduje stav 

príprav na transpozíciu a snaží sa neformálnym spôsobom pomôcť, aby sa veci urobili.

Rozdielne prístupy sa dajú pozorovať v štádiu, keď je už vypracovaný vnútorný harmonogram trans-

pozičných úloh a treba riadiť činnosť legislatívnej sekcie a odboru pre záležitosti EÚ. Na niektorých 

ministerstvách, kde sa uskutočnili rozhovory (napr. ministerstvo pôdohospodárstva, ministerstvo 

vnútra), systém funguje tak, že legislatívny proces v Bruseli sa prenáša priamo do legislatívneho pro-

cesu na Slovensku a na príslušné ministerstvo. Napríklad na ministerstve vnútra, ktoré považujú iné 

ministerstvá za najlepšie z hľadiska efektívnosti a dochvíľnosti zvládania množstva transpozičných 

úloh, boli legislatívny odbor a odbor EÚ zlúčené do jednej sekcie a vedie ju generálny riaditeľ pre 

legislatívu a zahraničné vzťahy. Jeden z pracovníkov v rozhovore uviedol:

„... je to príklad spolupráce našich odborov a toho, ako sa vzájomne dopĺňajú. Odbor našej sekcie [záleži-
tostí EÚ] pokrýva transpozíciu a monitoruje právne dokumenty od samého začiatku. Pripravujeme podkla-
dy pre stanoviská našich národných expertov na ich účasť v pracovných skupinách v Bruseli. Medzi ne patria 
predbežné stanoviská pre národných expertov, diplomatických zástupcov, inštrukcie pre COREPER a tiež pre 
ministra, ktorý pravidelne navštevuje rokovania Rady EÚ pre spoluprácu v oblastiach spravodlivosti a vnú-
torných vecí... Takže v tejto fáze vieme, a môžeme sledovať, ktorých zákonov a iných právnych dokumentov 
sa to môže týkať [transpozícia]. Teda už v priebehu legislatívneho procesu v Bruseli začíname sledovať ten-
to zákon a pripravujeme predbežné stanoviská ku každému legislatívnemu návrhu... Týmto spôsobom nás 
odbory, na ktoré sa v súvislosti s prípravou stanoviska obraciame, vopred upozornia na prípadnú potrebu 
novelizácie zákona. V takomto prípade obvykle informuje legislatívne oddelenie a máme na pamäti, že pri 
zostavovaní Plánu legislatívnych úloh budeme musieť na to pamätať... „ (Rozhovor z júna 2010)

Ministerstvá sa snažia pripraviť časový harmonogram pre transpozičné úlohy ešte pred začiatkom 

legislatívneho procesu na Slovensku a prepojiť ho na legislatívny proces v EÚ. Znamená to, že pra-

covníci zodpovední za transpozíciu (v tomto prípade tak legislatívny odbor, ako aj odbor záležitostí 

EÚ) už vopred podnecujú vecné sekcie zvážiť potreby transpozície. Dokonca sa stáva, že vecný odbor 

kontaktuje legislatívny odbor a nástojí: „Bolo to prerokované na rokovaní skupiny, takže sa budeme 
musieť na to pozrieť, ale spomínalo sa tam tiež toto prípadové právo, tak sa na to pozrite.“ (Rozhovor 

z mája 2010) Takáto prax sa považuje za dôležitú, pretože transpozície niektorých smerníc sú pomer-

ne zložité a ak má byť kvalitný výstup, môžu trvať aj dva-tri roky. Hoci prechodné obdobie môže byť 

stanovené na dva až tri roky, nemusí sa dostať do Plánu legislatívnych úloh na daný rok, ale na ďalší 

rok alebo až na neskorší, čo potom môže byť až príliš neskoro pre príslušné ministerstvo. Avšak keď 

začne platiť smernica na úrovni EÚ a následne Úrad vlády rozhodne o určení zodpovednosti, v tej fáze 

už ministerstvo vie, za aké právne opatrenia bude zodpovedať. Pracovník ministerstva dodal: „Keď sa 
dozvieme, že sa v Bruseli pracuje na komplexnom právnom predpise, zvoláme pracovnú skupinu, v ktorej 
je právny expert... expert pre aproximáciu a vecní experti... a spoločne pracujeme na transpozícii alebo 
vykonávaní ešte pred jeho prijatím.“ (Rozhovor z mája 2010)



I N O V Á C I E  V O  V E R E J N O M  S E K T O R E  S L O V E N S K A :  P R Í P A D O V É  Š T Ú D I E

88

Na iných ministerstvách (napr. ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny) bolo cítiť, že právomoci sa 

buď prekrývajú, alebo nie je dostatočná spolupráca medzi legislatívnou sekciou a odborom pre záležitosti 

Európskej únie, v ktorom je pracovník pre kontakt s vecným odborom, a ktorý sa zúčastňuje na zasadnu-

tiach pracovných skupín a výborov v Bruseli. Jeden z respondentov komentoval situáciu týmito slovami:

„Na našom ministerstve je sekcia medzinárodných vzťahov, do ktorej patrí odbor pre záležitosti EÚ zod-
povedný za vzťahy s EÚ. Avšak vecné odbory a legislatívny odbor majú v oblasti implementácie rovnakú 
zodpovednosť. Takže tam sa prekrývajú a ak nastane problém – doteraz nenastali väčšie problémy – po-
tom každý hľadá niekoho s väčšou mierou zodpovednosti, to je zložité.“ (Rozhovor z júna 2010)

Na ministerstvách, kde nie je dostatočná komunikácia medzi legislatívnou sekciou o odborom záleži-

tostí EÚ a/alebo vecnými odbormi pri príprave stanovísk na zasadnutia pracovných skupín v Bruseli, 

tam sa zvyčajne prenáša interný harmonogram transpozičných úloh len vo fáze legislatívneho proce-

su na Slovensku – vtedy, keď už boli smernice a rozhodnutia vyžadujúce si transpozíciu schválené na 

úrovni EÚ a teda premietnuté do materiálu o určení gestorstva. 

Ďalší inovatívny prvok sa dá pozorovať vo fáze, keď sa začína pracovať na transpozičných opatreniach, 

a to bez ohľadu na to, či má ministerstvo, alebo nemá interný harmonogram transpozičných úloh a/

alebo či je v ňom dobrá spolupráca s odborom záležitostí EÚ. Celkový trend je, že legislatívne odbory 

sa ujímajú koordinácie a navrhujú transpozičné opatrenia EÚ a aj celkovo monitorujú vykonanú prácu. 

Na niektorých ministerstvách je vnútorný mechanizmus dobre prepracovaný, najmä vtedy, keď je dobrá 

spolupráca medzi odborom záležitostí EÚ a legislatívnym odborom. V každej vecnej sekcii sú koordinátori 

pre záležitosti EÚ, ktorí sa potom pravidelne stretávajú v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch 

alebo na ďalších koordinačných stretnutiach, kde sa o veciach diskutuje. V prvom rade je potrebné pre-

diskutovať otázky prípravy stanovísk pre Radu EÚ alebo pracovné skupiny. Potom je potrebné zaoberať 

sa transpozičnými otázkami a tým, ako ministerstvo zvláda transpozíciu. Trendom je aj úzka spolupráca 

medzi vecnými sekciami, ktoré sa podieľali na vypracovaní stanovísk a politických rozhodnutí na úrovni 

EÚ a legislatívnym odborom. „Zvoláme pracovnú skupinu, v ktorej je právny expert... expert pre aproximáciu 
a vecní experti... a spoločne pracujeme na transpozícii alebo implementácii,“ konštatoval jeden z opýta-

ných (rozhovor z júna 2010). Niektoré ministerstvá však upozornili, že hlavný problém spočíva v tom, že 

vo vecných sekciách „nemáme dostatok odborníkov s jazykovými znalosťami, ktorí by sa mohli zúčastňovať 
na rokovaniach pracovných skupín. Preto nie je zriedkavé, že jeden pracovník sa zúčastňuje na troch až šty-
roch pracovných skupinách. Ale v zásade ten pracovník, ktorý sa zúčastňuje na rokovaniach, sa podieľa aj 
na transpozícii“ (rozhovor z júna 2010). Výnimkou v spolupráci medzi vecnými sekciami a legislatívnym 

odborom pri transpozícii sú prípady, keď sú nástrojom aproximačné nariadenia. Niektoré ministerstvá 

konštatujú, že sú príliš technické, a preto ich často spracovávajú iba legislatívne sekcie. Jedno z minis-

terstiev s veľkým objemom transpozičných úloh (ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií) vypra-

covalo na tento účel šablónu pre aproximáciu nariadení, v ktorých je potrebné zmeniť iba formulácie.

Miera toho, ako sa do procesu zapája najvyššie vedenie, sa tiež na jednotlivých ministerstvách líši. 

Niektoré rezorty majú porady s diskusiou o transpozícii na úrovni vyššieho vedenia (vrátane ministra) 

v mesačných alebo dvojmesačných intervaloch. Na iných ministerstvách sa porady vedenia organi-

zujú v dvoch stupňoch: najprv na úrovni vedúceho úradu (bez ministra, za prítomnosti všetkých ge-

nerálnych riaditeľov vecných sekcií a legislatívnej sekcie), a až potom na úrovni najvyššieho vedenia. 

Porada s vedúcim úradu sa začína správou o splnených úlohách. Účelom porady s vedúcim úradu je 
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kontrola dodržania termínov tak z formálneho, ako aj obsahového hľadiska. Prípadné nezrovnalosti 

medzi jednotlivými sekciami sa riešia na tejto úrovni. Ak sa zistí oneskorenie pri transpozícii, musí 

to každý generálny riaditeľ zdôvodniť. Urobí sa to ešte pred poradou vedenia za účasti ministra, na 

ktorej sa potom skúma obsahová časť materiálu. Cieľom prvej porady s vedúcim úradu je ušetriť čas 

na porade vedenia za účasti ministra. Porada ministra sa koná vo vopred dohodnutých termínoch, 

ktoré určuje minister. Na týchto poradách sa schvaľuje obsahová časť, aj keď už má podobu hoto-

vej vyhlášky. Ďalším prípadom je, že ministerstvá jednoducho nemajú interný systém na koordináciu 

vecných odborov ani na zapojenie vedenia ministerstva (aj na tých, kde zaostávajú s transpozičnými 

úlohami). Na jednom z ministerstiev aj napriek tomu, že minister požiadal o pravidelné informácie o 

transpozícii, sa to nezrealizovalo až dovtedy, kým riaditeľ legislatívnej sekcie „rozhodol, že budeme 
z vlastnej iniciatívy poskytovať informácie, pretože keď takáto informácia chýba, potom má problémy 
legislatívny odbor a nie vecná sekcia“ (rozhovor z júna 2010).

Ak vecné sekcie nepredložia materiál v lehote, na ministerstvách s dobre rozpracovanými internými 

postupmi upozorní na to legislatívny odbor. Najprv na nutnosť urýchliť práce upozorní neformálne, 

potom písomne. Len v prípadoch, ak sa to nedá vyriešiť v rámci obvyklej spolupráce, šéf legislatívne-

ho odboru o tom informuje poradu vedenia. Podľa jedného riaditeľa legislatívneho odboru (rozhovor 

z mája 2010): „Nedarí sa mi, ak sa príslušnému generálnemu riaditeľovi vecnej sekcie podarí získať 
odklad termínu od ministra na základe zdôvodnenia, že sa úloha nedá splniť v stanovenej lehote, a preto 
ju treba odložiť.“ Ministerstvá, na ktorých chýba riadenie na internej úrovni, dostanú varovania až 

v čase, keď na to upozorní Európska komisia.

ZÁVER
Cieľom tejto prípadovej štúdie bolo zmapovať inštitucionálne a organizačné zmeny, ktoré boli zave-

dené v SR na zefektívnenie prístupového a po vstupe transpozičného procesu. Keďže Slovensko bolo 

považované za „oneskorenca“ v prístupovom procese, po zmene vlády v roku 1998 bolo zavedených 

niekoľko inovácií, ktoré mali tento defi cit vyrovnať. Najzávažnejšou inováciou bolo zavedenie apro-

ximačných nariadení vlády, ktoré nemajú obdobu v iných krajinách. Táto inovácia sa využíva dodnes, 

keďže výrazne urýchľuje legislatívny proces, a to i napriek tomu, že externý tlak zo strany EÚ je vý-

razne zmiernený a primárny cieľ vstupu do EÚ bol dosiahnutý. 

Ďalšie inovácie sa týkali koordinačného procesu na úrovni vlády a samotných rezortov. Pred vstupom 

do EÚ boli vytvorené viaceré štruktúry, ktoré mali zlepšiť koordináciu exekutívy voči EÚ: post pod-

predsedu vlády pre EÚ, Sekcia EÚ na Úrade vlády a na ministerstve zahraničných vecí, Inštitút pre 

aproximáciu práva na Úrade vlády. Tieto inovácie postupne strácali na svojej dôležitosti (aj pre dupli-

citu funkcií medzi Úradom vlády a ministerstvom zahraničných vecí), až niektoré (post podpredsedu 

vlády pre EÚ a Sekcia EÚ na Úrade vlády) úplne zanikli, iné stratili svoju samostatnosť a boli zlúčené 

s inou sekciou. Možným dôvodom neudržateľnosti týchto inovácií je úplná absencia sekundárnych 

administratívnych inovácií, resp. inovácií ľudských zdrojov. Z pohľadu koordinácie exekutívy boli 

oveľa dôležitejšie inovácie, ktoré sa týkajú samotného procesu, a ktoré pretrvávajú dodnes: zavede-

nie Určenia gestorstva a určenie predbežného gestorstva vo fáze plánovania, zavedenie Tabuľky zho-

dy vo fáze kontroly kvality a zavedenie Informácie o transpozičnom defi cite vo fáze monitorovania. 

Ide o základné koordinačné nástroje, ktoré sa vo väčšej či v menšej obdobe vyskytujú i v okolitých 

krajinách, hoci k priamemu prenosu poznatkov nedošlo.
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Na úrovni ministerstiev vieme rozlíšiť niekoľko modelov koordinácie v rámci ministerstva, ktoré však 

len ťažko môžu byť označené ako inovácie. Ide o modely, kde sa neurobilo vôbec nič na zefektívne-

nie transpozičného procesu, až po modely, kde koordináciu vykonáva legislatívna sekcia/odbor. Hoci 

v tom najefektívnejšom modeli dochádza k zavedeniu určitých prvkov na zefektívnenie procesu, nie 

je možné ich označiť za inovácie, keďže hnacím motorom je len jedna osoba (zvyčajne riaditeľ legisla-

tívnej sekcie), ktorá silou svojej autority ovplyvnila procesy, ale tie nie sú ukotvené v žiadnej formál-

nej štruktúre či podporované vedením ministerstva a nedošlo k sekundárnym administratívnym ino-

váciám či ku kvalitatívnemu zlepšeniu vnútorných procesov. Ich udržateľnosť ostáva preto otázna.
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PROJEKT MODERNIZÁCIE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO 
SYSTÉMU AKO INOVAČNÝ PROCES

Ľudmila Staňová, Katarína Staroňová

ÚVOD
Táto prípadová štúdia je o inovačnom projekte, ktorý iniciovalo ministerstvo vnútra v záujme 
zlepšiť jednu z oblastí, ktoré patria pod jeho kompetencie. Touto oblasťou je integrovaný zá-
chranný systém (ďalej len IZS), teda systém koordinácie záchranných zložiek pri spoločnom po-
skytovaní pomoci v tiesni. 

Projekt bol schválený uznesením vlády a za jeho koordinátora bol vymenovaný splnomocnenec vlády, 

ktorému mal v implementácii projektu pomáhať projektový tím. Za normálnych okolností by problé-
my v oblasti IZS riešil každý útvar pôsobiaci v IZS samostatne. Inovatívnosť projektu modernizá-
cie IZS preto spočívala v spoločnom prístupe k riešeniu problémov v IZS cez projektové riadenie. 
Projekt modernizácie IZS možno defi novať ako inovatívny postup, ktorý má viesť k zdokonaleniu 

komplexnej služby IZS – všetkých produktov, služieb, administratívy a ľudských zdrojov, ktoré do IZS 

patria.

Počas trvania projektu sa u jedného z členov tímu prejavovala neochota spolupracovať, ktorá vyvr-

cholila vyjadreniami o jeho odstúpení. Príčiny odmietavého postoja tohto aktéra proti inovácii sme 

sa rozhodli skúmať v kontexte teórie organizačnej moci a politiky. Pozornosť sme preto upriamili na 

cestu zavedenia inovácie do prostredia organizácie, t. j. na inovačný proces a konanie inovátorov 

v záujme získať podporu pre svoju inováciu.

Prvý predpoklad na úspešný inovačný proces hovorí, že akákoľvek inovácia, ktorá sa v organizácii 

plánuje, by mala byť prispôsobená administratívnemu fungovaniu organizácie. Implementácia zmien 

prebieha hladšie, ak je sprevádzaná „procesmi spoločensko-administratívnej povahy medzi organi-

záciou, ktorá inovuje, a tou, ktorá má inováciu implementovať“ (Galbraith, 1982, s. 5 – 25). Tieto 

procesy sú charakteristické prípravou organizácie a jej zamestnancov na prijatie inovácie. Pod prípra-

vou organizácie máme na mysli predovšetkým administratívne postupy, v prípade verejných inštitúcií 

sú to akési byrokratické pravidlá, do ktorých inovácia musí zapadať, inak s ňou organizácia nebude 

vedieť pracovať. Ľudské zdroje je zas potrebné pripraviť z odbornej, ale aj psychologickej stránky, aby 

zmenu boli schopné a ochotné prijať. Naším indikátorom preto boli organizačné zmeny, vznik nových 

štruktúr, noví ľudia zodpovední za riešenie agendy a zmeny v riadení agendy IZS.

Táto fáza výskumu bola realizovaná prostredníctvom textovej analýzy vládnych materiálov, konkrétne 

Štatútu splnomocnenca vlády SR pre integrovaný záchranný systém schváleného Uznesením vlády č. 

529 z 19. augusta 2009 a Správy o činnosti splnomocnenca vlády SR pre integrovaný záchranný sys-

tém schválenej Uznesením vlády č. 206 z 12. mája 2010. Neskôr bola doplnená rozhovorom s generál-

nou riaditeľkou sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov MV SR (ďalej len SLVV) a vedúcou projektového 

tímu Lenkou Hmírovou zo dňa 25. marca 2010.
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Pri skúmaní hĺbkových štruktúr sme vychádzali z piatich rôznych zdrojov: 1. Moc odmeňovať, 2. Moc 

donútiť, 3. Moc vyžadovať povinnosti (alebo legitímna moc), 4. Referenčná moc, 5. Expertná moc 

(French – Raven, 2001, s. 61 – 74). Na základe týchto aspektov moci sme si zvolili za indikátory kom-

petencie aktérov IZS v štyroch oblastiach – v oblasti organizačného, personálneho, metodického 

a ekonomického riadenia, ktorých sa projekt IZS týka. Predpokladom bolo, že ak projekt zasahuje do 

všetkých kompetencií, ohrozuje všetky aspekty jeho moci, čím de facto spochybňuje opodstatnenosť 

existencie tohto aktéra. Preto je pravdepodobné, že projekt nebude chcieť prijať. 

V tejto fáze výskumu sme vychádzali z nasledujúcich dokumentov:

• Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.

• Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 27. augusta 2007 o organizačnom poriad-

ku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 57/2007.

• Zriaďovacia listina MZ SR, ktorou sa ustanovuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej 

služby ako štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou; úlohy tejto organizácie sú 

stanovené na jej ofi ciálnej webovej stránke.

Nakoniec sme skúmali hĺbkové politické hry (Frost Egri 1991: 241): 1. naturalizácia, 2. neutralizácia, 

3. legitimácia, 4. socializácia, ktoré agenti inovácie uplatňujú vtedy, keď hry, do ktorých sú zapojené 

celé organizácie, vychádzajú zo záujmu o ideologickú kontrolu nad získaním či udržaním sekčných 

záujmov. Konfl ikt medzi hráčmi býva dlhodobý a tlmený, postoje medzi hráčmi zas radikálne a kri-

tické. V hre totiž väčšinou býva zmena mocenských pravidiel, ktoré sú centrom záujmu hĺbkových 

štruktúr. V priebehu inovačného procesu sme sa snažili nájsť znaky týchto hier, a či boli aplikované 

na hlavného oponenta projektu.

V tejto fáze boli zdrojom dát najmä: 

• osobná skúsenosť jednej z autoriek, ktorá sa podieľala na realizácii projektu,

• rozhovor s generálnou riaditeľkou SLVV a vedúcou projektového tímu Lenkou Hmírovou zo dňa 

25. marca 2010,

• rozhovory s ostatnými členmi projektového tímu vykonané priebežne počas trvania projektu 

(august 2009 – jún 2010),

• interné dokumenty: záznamy a materiály z rokovaní riadiaceho podvýboru a projektového tímu.

OBMEDZENIA VÝSKUMU
Hlavným obmedzením výskumu je skutočnosť, že informácie jednej z autoriek čerpali aj z vlastných 

skúseností z pôsobenia v projektovom tíme. Na druhej strane si však výskum hĺbkových štruktúr vy-

žaduje dôkladné poznanie historického, spoločenského a politického pôvodu organizácie aj podľa 

teoretikov (Frost – Egri, 1991, s. 241), ako aj preniknutie do medziľudských vzťahov v organizácii. 

To je len ťažko predstaviteľné bez osobného zaangažovania a dlhodobejšieho pôsobenia výskumníka 

v organizácii. 
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1. KONTEXT

 1.1 HISTÓRIA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Do roku 2002 pôsobila každá záchranná zložka na Slovensku samostatne, t. j. bez systematickej 
koordinácie s prácou ostatných záchranných zložiek. Bol to dôsledok prirodzeného vývoja, ktorý 
je charakteristický pre väčšinu štátov – najprv vznikali rôzne záchranné zložky podľa spoločen-
skej potreby, a až potom prišla myšlienka vzájomne prepojiť ich prácu. Odborníci v záchranárskej 
oblasti postupne dospeli k poznaniu, že koordinácia a integrácia práce jednotlivých záchranných 
zložiek je na zabezpečenie rýchlej a efektívnej pomoci v tiesni nevyhnutná. Kľúčovým predpok-
ladom na zosúladenie práce zložiek sú pritom rovnaké informácie o tiesňovej situácii – teda jed-
notný príjem tiesňových informácií cez spoločnú linku tiesňového volania. 

Európska únia preto v roku 1991 prijala rozhodnutie (Rozhodnutie 91/369/EHS), podľa ktoré-
ho mala každá krajina EÚ zabezpečiť príjem európskeho čísla tiesňového volania 112 v koordi-
načných strediskách, ktoré mali byť zároveň aj centrami príjmu ostatných národných tiesňových 
liniek (v prípade SR to mali byť čísla 150, 155 a 158). Operátori liniek a dispečeri záchranných 
zložiek sediaci v priestoroch koordinačného strediska mali odtiaľto spoločne prijímať tiesňo-
vé informácie a koordinovať činnosť záchranných zložiek pri zásahoch. (Koncepcia organizácie 
a rozvoja IZS, 2006) Pre Slovensko sa opatrenia vyplývajúce zo spomínaného rozhodnutia Rady 
stalo jednou z podmienok vstupu do EÚ.

Prípravu zákona o IZS ako aj celú agendu z vecného hľadiska dostalo ministerstvo vnútra (§ 11 

písm. a) kompetenčného zákona č. 575/2001 Z. z.). Dňa 15. februára 2002 nadobudol zákonnosť 

zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, ktorý s niekoľkými novelizáciami pla-

tí až dodnes. Podľa zákona strategické rozhodnutia o rozvoji IZS prijíma ministerstvo vnútra spolu 

s ministerstvom zdravotníctva. Obe ministerstvá spoločne vypracúvajú koncepciu organizácie a roz-

voja IZS a zabezpečujú odbornú prípravu operátorov a dispečerov operačných strediskách ( § 4, § 4a 

zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme). Hlavným koordinátorom agendy IZS 

je však MV SR, v rámci ktorého sa oblasti IZS odborne venuje SKMCO.22 Zastrešuje koordinačné stredis-

ká IZS metodicky, má na starosti aj zabezpečenie informačno-komunikačnej infraštruktúry stredísk 

a ich materiálno-technické vybavenie (Nariadenie MV SR č. 57/2007 v z. n. p.). S pomocou nami defi -

novaných indikátorov možno kompetencie SKMCO defi novať ako odborné, ale aj ekonomické. 

22  Od 1. 12. 2010 už Sekcia integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu, podľa nariadenia 

ministra vnútra o Organizačnom poriadku MV SR č. 57/2007 v z. n. p.
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1.2  SÚČASNÉ USPORIADANIE KOORDINAČNÝCH STREDÍSK INTEGROVANÉHO 
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Koordinačné strediská sídlia v obvodných úradoch v sídle kraja (ďalej len ObÚ), takže je ich spolu 
osem. Keďže problematika IZS bola vecne zaradená pod oblasť civilnej ochrany a krízového riade-

nia, na obvodných úradoch ňou boli poverené odbory civilnej ochrany a krízového riadenia, ktoré tu 

vznikli po decentralizácii a dekoncentrácii štátnej moci. Pracovníci strediska – operátori linky 112, 

sú zamestnancami obvodného úradu s platovými podmienkami a personálnymi nárokmi, ktoré určí 

úrad (organizačné i personálne kompetencie). ObÚ má zo zákona tiež povinnosť zabezpečovať tech-

nické zázemie koordinačných stredísk, teda vymedzenie vhodného pracovného priestoru (čiastočné 

ekonomické kompetencie). Činnosť odboru ako aj strediska metodicky (odborne) zastrešuje už 
spomínaná SKMCO (Koncepcia organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 

2010).

V stredisku okrem pracovníkov ObÚ, ktorí obsluhujú linku 112, pracujú aj operátori ďalších dvoch 
záchranných zložiek – Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a Hasičského a záchranného zboru. 
Operátori Záchrannej zdravotnej služby prijímajú linku 155 a zároveň vybavujú hovory, ktoré 
prídu na linku 112 a týkajú sa ich agendy. Organizačne operátori spadajú pod krajské operač-
né stredisko Záchrannej zdravotnej služby, ktoré sídli v tých istých priestoroch ako koordinačné 
stredisko IZS, teda na obvodnom úrade v sídle kraja. Nadradeným orgánom krajských operačných 
stredísk je Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR, ktoré sídli v Bratislave vo vlast-
ných priestoroch. OS ZZS SR je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou MZ SR. Oblasťou jeho 

pôsobnosti je osem krajských operačných stredísk ZZS. V nich má široké kompetencie – od metodic-

kého riadenia operátorov ZZS cez organizačné, personálne právomoci až po právomoc obstarávať in-

formačno-telekomunikačné systémy a materiálno-technického zabezpečenia, teda má aj ekonomické 

právomoci.23 Zmyslom existencie OS ZZS SR je riadiť operačné strediská zo všetkých týchto stránok.

Operátori HaZZ obsluhujú linku 150 a vybavujú hovory prichádzajúce na linku 112, ktoré spa-
dajú do ich pôsobnosti. Organizačne ich zastrešuje odbor operačného riadenia a integrovaného 
záchranného systému, ktorý sa nachádza v spoločnom priestore s koordinačných strediskom IZS 
(príjem linky 112) a krajského operačného strediska ZZS (príjem linky 155). Odbor je útvarom 
Krajského riaditeľstva HaZZ, ktoré má v rukách personálnu politiku, odborné gestorstvo činnosti 
operátorov, ako aj ich technické vybavenie, metodicky však podlieha Prezídiu HaZZ.

Príslušníci PZ v koordinačných strediskách nesídlia, keďže podľa zákona o IZS sú len „spolupra-
cujúcou zložkou“, ktorá je v prípade potreby oslovená na spoluprácu. Pre mimoriadne situácie 
má PZ v koordinačných strediskách vyhradený priestor pre dvoch operátorov. Ostatné zložky, 
vzhľadom na ich viazanosť na špecifi cké lokality (Horská záchranná služba, Banská záchranná 
služba a pod.), sídlia mimo koordinačných stredísk.

23 Viac pozri ofi ciálna stránka OS ZZS SR: http://www.emergency-slovakia.sk/.
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1.3 MOTIVÁCIE PRE INOVÁCIE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Takéto usporiadanie koordinačných stredísk viedlo k tomu, že sa na jednom pracovisku nachá-
dzali naraz tri rovnocenné autority – obvodný úrad, Záchranná zdravotná služba a Hasičský a zá-
chranný zbor. Absencia zvrchovanej autority spôsobovala, že na pracovisku boli častým javom 
kompetenčné spory. Na každodennom poriadku boli osobné boje medzi zamestnancami, ktorí tým, 

že mali iných nadriadených, mali iné platové podmienky, odborné znalosti, technické vybavenie, roz-

sah a obsah pracovnej náplne, ale aj odlišné pracovné postupy, ktoré do seba navzájom nezapadali, 

no pritom neraz pracovali na rovnakom zásahu. Na druhej strane boli operátori nútení spolu spolu-

pracovať napriek tomu, že každý bol na inej „štartovacej“ pozícii, čo, samozrejme, generovalo zlé 

medziľudské vzťahy (záznam z 1. rokovania, 3. 9. 2009).

Problémy v IZS boli avizované nielen „zdola“, t. j. z úrovne koordinačných stredísk, ale aj „zho-
ra“. Európska komisia pravidelne monitorovala status quo IZS na Slovensku dotazníkmi. Ako 
neskôr priznal sám splnomocnenec vlády pre IZS, „čoraz viac sme museli využívať našu fantáziu, 

aby sme ich dokázali vyplniť. Aj to bolo impulzom, aby sme si priznali, že máme problém, ktorý treba 

riešiť“ (Revue 112, 1/2009, s. 7). Európska komisia v roku 2006 podala na Slovenskú republiku ža-
lobu, ktorá sa dostala až na Európsky súdny dvor, za nesplnenie čl. 26 ods. 3 Smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajú-

cich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, ktorá hovorila o povinnosti zaviesť automatic-

kú lokalizáciu volajúceho na linku tiesňového volania 112 (rozhovor s L. Hmírovou). Žalobu dostala 

v novembri 2007 na stôl generálna riaditeľka SLVV MV SR Lenka Hmírová. Zároveň to bol moment, keď 

sa začala osobne zaujímať o problematiku IZS. (Ibid.)

Dňa 25. júla 2008 bol Súdnym dvorom ES vydaný deklaratórny rozsudok, ktorý konštatoval nesplne-

nie povinností voči EÚ a povinnosť nahradiť súdne trovy konania. Deklaratórny rozsudok neudeľoval 

SR žiadne sankcie, no tie mohli prísť, ak by EK v konaní proti SR pokračovala. Preto vznikol najprv 

Akčný plán SR na odstránenie nedostatkov, ktorý obsahoval termíny plnenia úloh s určenými zodpo-

vednými gestormi v  SR. Ako sa píše v správe o činnosti splnomocnenca, „zároveň sa začala intenzívna 

neformálna komunikácia medzi SR a EK prostredníctvom SZ SR pri EÚ. Spôsob tejto neformálnej ko-

munikácie bol nastavený medzi zodpovednými rezortmi na medzirezortnej pracovnej skupine, ktorá 

bola na tento účel zriadená na MV SR“ (Správa o činnosti splnomocnenca vlády SR pre integrovaný 

záchranný systém schválená uznesením vlády č. 206). Aby zastavila konanie EK voči SR v tejto veci, 

bola na pôde EK generálna riaditeľka SLVV osobne obhajovať spomínaný akčný plán, ktorý mal prisľú-

biť riešenie situácie v IZS (rozhovor s L. Hmírovou).

Po získaní deklaratórneho rozsudku v roku 2008 generálna riaditeľka zvolala pracovné stretnutie, na 

ktorom sa zúčastnili odborníci z MV SR, ale aj ministerstva dopravy, ktorí sa nejakou formou podieľali 

na riešení problematiky IZS – či už z odbornej a metodickej stránky (SKMCO) technologickej (sekcia 

informatiky), právnej (SLVV) alebo vo vzťahu k verejnosti (komunikačný odbor). Spoločne mali vypl-

niť dotazník o stave IZS v SR, ktoré sa musia pravidelne zasielať EK. Záštitu nad dotazníkom prevzala 

SLVV vzhľadom na to, že aktívne riešila zastavenie ďalšieho konania EK voči SR.

Dňa 26. januára 2009 bolo konanie EK voči SR zastavené, a teda na základe uvedených krokov, ako aj 

ďalších prijatých opatrení nedošlo ani k vydaniu druhého rozsudku, ktorý by založil fi nančný postih 
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(Správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch splnomocnenca vlády Slovenskej republiky na zabez-

pečenie pre integrovaný záchranný systém, 2010). Bolo by však mylné vnímať zastavenie konania 

ako defi nitívnu výhru SR. Naopak, výstižnejšie je vnímať ho ako „druhú šancu“ pre SR na nápravu 

situácie v IZS. To v praxi znamená, že „SR aj naďalej musí dôsledne plniť povinnosti vyplývajúce zo 

smernice, pretože každoročne musí zasielať EK dotazník s informáciami o aktuálnom stave v tejto 

oblasti“ (Ibid.).

Približne v tomto období sa na pôde MV SR začali tzv. samizdatové stretnutia, ktoré boli akýmsi dis-

kusným fórom k téme IZS. Zúčastňovalo sa na nich 5 – 6 ľudí z MV SR, medzi nimi generálna riaditeľka 

SLVV, noví pracovníci rezortu vnútra zaradení v kancelárii ministra do pozície hlavných radcov pre 

problematiku IZS a ďalší, ktorí sa zúčastnili na spomínanej sieti rokovaní k dotazníku EK. Dôvod, 

prečo sa tieto stretnutia nazývali „samizdatové“, bol ten, že boli neverejnou aktivitou v obmedze-

nom kruhu a konali sa pred ofi ciálnym zavedením projektu. Zo začiatku boli SKMCO, ako aj záchranné 

zložky, z týchto stretnutí vynechaní. Postupne sa však integrovali aj ich zástupcovia a vznikol tak tím, 

ktorý možno považovať za predchodcu projektového tímu.

Cenné informácie z týchto stretnutí sa stali podkladom na vypracovanie Návrhu štatútu, personál-

neho zabezpečenia a organizačného riešenia funkcie splnomocnenca vlády SR pre IZS, ktorého au-

torkou bola generálna riaditeľka SLVV. Podľa štatútu sa k riešeniu problémov v IZS malo pristupovať 

z pohľadu projektového riadenia, nie tradičného líniového riadenia. Podobné riešenie navrhla už pri 

zabezpečení vstupu SR do schengenského priestoru. Skutočnosť, že model splnomocnenca v prípade 

Schengenu ako nadrezortnej prierezovej agendy produkoval priaznivé výsledky, tiež mohla prispieť 

k tomu, že sa pristúpilo k podobnému modelu aj v prípade IZS (rozhovor s L. Hmírovou).

V neskoršom rozhovore splnomocnenec pre IZS odôvodnil pristúpenie k tomuto riešeniu nadrezort-

ným charakterom problematiky IZS a pružnosťou projektového riadenia: „Keďže IZS je problematika 

spájajúca nielen viacero zložiek IZS, ale aj rezortov, vznik inštitútu splnomocnenca a jeho pracovných 

orgánov sa javil ako najvhodnejšie riešenie. Vo všeobecnosti totiž platí, že zavedením funkcie splno-

mocnenca vláda deklaruje svoj zámer osobitne riešiť nejaký problém, čím mu dáva náležitú politickú 

dôležitosť. Tá je potrebná najmä pri nadrezortných projektoch, kde je nevyhnutná spolupráca via-

cerých, za normálnych okolností od seba izolovaných ministerstiev, ako to bolo napr. aj v prípade 

splnomocnenca na zabezpečenie vstupu SR do schengenského priestoru. V prípade projektu IZS sa 

pristúpilo k projektovému riadeniu namiesto líniového, keďže je oveľa pružnejšie, bez zbytočnej upä-

tosti na už zaužívané pravidlá.“ (Revue 112, 1/2009, s. 7) Ako však jedným dychom dodáva, „vznik 

splnomocnenca vlády pre nejakú problematiku sám osebe ešte nič nerieši. Oveľa dôležitejší je tím 

ľudí, ktorý stojí za ním“(Ibid.).

Žalobu EK možno označiť za „driver“ inovácie IZS, no rovnako silným „driverom“ bol aj osobný záu-

jem generálnej riaditeľky SLVV na tom, aby IZS fungoval, inak by nenavrhla riešiť túto problematiku 

formou projektového riadenia na čele so splnomocnencom pre IZS. Je pravdepodobné, že k nejakej 

inovácii IZS by skôr či neskôr muselo dôjsť, pretože SR hrozili sankcie. Je však viac než isté, že podoba 

tejto inovácie by bola iná, než bol projekt modernizácie IZS, vzhľadom na autorský vklad generálnej 

riaditeľky SLVV, ktorá ho vytvorila podľa vzoru projektu schengenského splnomocnenca.
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2. PROCES

a) Fáza zavedenia projektu rozvoja IZS

Momentom zavedenia inovácie bolo schválenie štatútu splnomocnenca pre IZS uznesením vlády č. 

529 z 19. augusta 2009, ktorým sa rozhodlo o projektovom prístupe k riešeniu problémov v IZS. Víziou 

projektu bolo, aby vzniklo centrálne monitorovacie a riadiace stredisko (ďalej len CRMS), ktoré by bolo 

nadradeným orgánom koordinačných stredísk IZS, ako aj operačných stredísk záchranných zložiek. 

Stredisko by malo pomocou moderných informačno-komunikačných technológií centralizovať údaje 

potrebné na operačné riadenie a centrálne ich aj vyhodnocovať. Tento krok je dôležitý z hľadiska tvor-

by strategických rozhodnutí na základe komplexných informácií o činnosti všetkých zložiek IZS, čo by 

v konečnom dôsledku mohlo zvýšiť kvalitu IZS. Išlo by teda o novú štruktúru, ktorá by integrovala fun-

kciu ústredných operačných stredísk zložiek, v prípade ZZS funkciu OS ZZS SR (rozhovor s L. Hmírovou).

CRMS si možno predstaviť ako novú štruktúru, možno aj novú organizáciu, ktorá by integrovala od-

borníkov na operačné riadenie zo všetkých záchranných zložiek. Odborné kompetencie zložiek v ob-

lasti IZS by ostali nedotknuté. Dotknutá by však bola ich organizácia, pretože by došlo k zrušeniu pô-

vodných ústredných operačných stredísk. Ich personálne kompetencie by boli zúžené, pretože CRMS 

by stanovilo nevyhnutný počet zamestnancov, nad ktorými by malo spoločnú personálnu právomoc, 

a tiež by zabezpečovalo ich vzdelávanie v problematike IZS, ktoré doposiaľ de facto neexistovalo. 

Ekonomické kompetencie, pod ktorými rozumieme napr. zabezpečenie informačno-komunikačných 

technológií či materiálno-technické zabezpečenie, by boli zložkám odobraté v prospech CRMS (roz-

hovor s L. Hmírovou). To bolo však len víziou projektu. Konkrétna podoba i spôsob implementácie 

tejto vízie mal byť výsledkom práce splnomocnenca a jeho poradných orgánov – riadiaceho výboru 

zloženého z ministrov, riadiaceho podvýboru zloženého z vecne príslušných funkcionárov IZS, pro-

jektového tímu a projektových skupín. Najdôležitejším spomedzi nich bol projektový tím zložený z 

odborníkov pre IZS, ktorý splnomocnencovi predkladal konkrétne návrhy riešení pre problémy v IZS. 

Podklady na tvorbu návrhov vypracovávali projektové skupiny, ktorých bolo celkovo osem a každá 

z nich bola zameraná na jednu z problémových oblastí IZS, ktoré sa ukrývajú v ich názve (Štatút spl-

nomocnenca vlády SR pre integrovaný záchranný systém schválený uznesením vlády č. 529):

• Projektová skupina č. 1 pre vybudovanie organizačno-inštitucionálnej infraštruktúry, personálneho 

zabezpečenia, systému vzdelávania a výcviku a fi nancovania projektov na budovanie a rozvoj IZS.

• Projektová skupina č. 2 pre vypracovanie zásad, metód, postupov 

a spôsobov zabezpečovania príjmu, vyhodnocovania a realizácie ohlasu 

na tiesňové volanie, tvorbu a aktualizáciu dokumentácie a prevádzkových dát automatizované-

ho systému podpory riadenia. 

• Projektová skupina č. 3 pre vypracovanie zásad, metód a postupov koordinácie záchranných 

zložiek pri spoločnom zásahu, tvorbu a aktualizáciu plánov integrovaného ohlasu na pomoc 

v tiesni, pri vzniku udalosti alebo mimoriadnej udalosti. 

• Projektová skupina č. 4 pre informačno-komunikačnú infraštruktúru a technické zabezpečenie IZS.

• Projektová skupina č. 5 pre komunikačnú stratégiu, informačnú kampaň, propagáciu a osvetovú 

činnosť IZS. 

• Projektová skupina č. 6 pre terminológiu. 

• Projektová skupina č. 7 pre legislatívu a právne vzťahy. 

• Projektová skupina č. 8 pre medzinárodnú spoluprácu IZS.
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Splnomocnencom pre IZS sa stal štátny tajomník MV SR. Za vedúcu projektového tímu vymenoval spl-

nomocnenec jeho autorku, generálnu riaditeľku SLVV, ktorá okamžite po schválení projektu vládou 

zvolala pod záštitou splnomocnenca 1. rokovanie podvýboru, ktorým sa mal formálne odštartovať 

celý projekt. Prítomní boli všetci funkcionári útvarov, ktoré mali IZS vo svojej agende. Z tých, na kto-

rých sme sa zamerali v predchádzajúcej kapitole, boli prítomní všetci: riaditeľ OS ZZS SR, prezident 

HaZZ, prezident PZ, generálny riaditeľ SKMCO i prednostovia ObÚ. Vedúca projektového tímu priblí-

žila dôvody, ktoré smerovali k vzniku projektu, pričom zdôrazňovala uvedomenie si záväzku voči EK 

a možné sankcie v prípade ich nedodržania (záznam z 1. rokovania, 2. 9. 2009). Na záver rokovania 

bola diskusia, teda funkcionári mali možnosť vyjadriť sa k návrhu a boli oboznámení s možnosťou 

delegovať svojich zástupcov do projektových skupín.

Do konca roka 2009 bolo ukončené kreovanie projektového tímu a projektových skupín. Členov pro-

jektového tímu vymenoval splnomocnenec na návrh vedúcej projektového tímu. V praxi sa niektorí 

členovia navrhli sami tým, že prejavili záujem o členstvo v tíme, alebo ich splnomocnencovi odporučil 

iný člen tímu či riadiaceho podvýboru, ako to bolo v prípade dvoch aktívnych prednostov obvodných 

úradov. Za vedúcich projektových skupín boli splnomocnencom vlády menovaní pracovníci rezortu 

vnútra, ktorých navrhla vedúca projektového tímu. Členovia riadiaceho podvýboru navrhli do projek-

tových skupín svojich zástupcov, alebo odsúhlasili návrh splnomocnenca vlády na konkrétneho člena. 

b) Fáza implementácie projektu IZS

Následne sa začala práca projektového tímu a projektových skupín. Projektový tím zasadal spravid-

la raz za dva týždne, projektové skupiny podľa potreby, no väčšina zasadala tiež každé dva týždne. 

Najprv bola spoločne vypracovaná SWOT analýza pre jednotlivé problémové oblasti na výjazdovom 

zasadnutí projektového tímu v Častej-Papierničke koncom novembra 2009. Na základe nej mali pro-

jektové skupiny za úlohu vypracovať rôzne materiály, ktoré mali následne predložiť projektovému 

tímu na schválenie. Po schválení mali byť predložené splnomocnencovi vlády, ktorý mal oprávnenie 

robiť v oblasti IZS politické rozhodnutia (rozhovor s L. Hmírovou).

Aby práca projektových skupín refl ektovala požiadavky vedúcej projektového tímu, zorganizovala 

niekoľko školení a sústredení k projektovému manažmentu pre vedúcich projektových skupín. Úpl-

ne prvé školenie sa uskutočnilo ešte pred schválením štatútu splnomocnenca a zahŕňalo vybraných 

zamestnancov ministerstva vnútra, ktorí vo svojej práci prichádzali do styku s IZS – pracovníci minis-

terstva – úradu, príslušníci HaZZ a PZ. Časť tohto školenia patrila aj prezentácii predstaviteľa fínske-

ho záchranného systému. Ďalších niekoľko školení k projektovému manažmentu bolo určených najmä 

pre vedúcich projektových skupín, aby vedeli riadiť svoje skupiny. Na viacerých školeniach prednášala 

základy projektového manažmentu s aplikáciou na IZS samotná generálna riaditeľka SLVV, pretože 

je sama absolventkou kurzu projektového riadenia a s prednášaním má skúsenosti napr. z Fakulty 

manažmentu UK. Cieľom školení nebolo len oboznámiť účastníkov so základmi projektového manaž-

mentu, ale ich aj aplikovať na projekt IZS v záujme zjednotenia pohľadu členov na túto problematiku. 

Z obsahu týchto prednášok vyplývalo chápanie IZS ako verejnej služby, občana ako zákazníka tejto 

služby, štátu ako majiteľa a členov projektového tímu ako jeho zamestnancov. Školenia, samozrejme, 

neboli len jednosmernou komunikáciou. Ich súčasťou boli aj diskusie a praktické cvičenia, pri ktorých 

museli účastníci aplikovať svoje poznatky s IZS na uvedené pojmy. Týmto postupom si vedúca projek-

tového tímu podľa vlastných slov zabezpečila, aby všetci v projekte IZS „hovorili tým istým jazykom, 
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uvedomujúc si, že bude nevyhnutné zabezpečiť pre členov projektového tímu aj kurz projektového 

riadenia, ktorý ich prevedie nástrojmi projektového riadenia, ako aj jeho jednotlivými fázami, aby bol 

projekt IZS šitý na mieru občana“ (rozhovor s L. Hmírovou).

Dôležité bolo stretnutie projektového tímu v Častej-Papierničke, na ktorom sa zúčastnili všetci čle-

novia projektového tímu. Trvalo dva dni a jeho výsledkom bola už spomínaná SWOT analýza problé-

mových oblastí v IZS. Na tomto mieste je dôležité spomenúť spôsob, akým bolo toto stretnutie vede-

né. Išlo o „hravú“ formu rokovania, ktoré miestami pripomínalo skôr školenie. Náhodným výberom 

sa vytvorili tímy, čo prinútilo ľudí, ktorí by sa za iných okolností možno nerozprávali, komunikovať 

a spoločne riešiť úlohy, ktoré zadávala vedúca projektového tímu – generálna riaditeľka SLVV. Úlohy 

spočívali v prepájaní projektového manažmentu s praxou v IZS s cieľom podnietiť diskusiu o problé-

moch IZS v kontexte projektového riadenia – čo sú silné a slabé stránky systému, v čom spočívajú jeho 

príležitosti a ohrozenia. Týmto spôsobom vznikol zárodok spomínanej SWOT analýzy (Ibid.; záznam 

zo 4. rokovania, 24. – 25. novembra 2009).

c) Problémy počas implementácie projektu

Na zasadnutiach niekoľkých projektových skupín začala byť na prelome rokov 2009 a 2010 badateľ-

ná neochota spolupracovať zo strany jedného z aktérov v IZS – OS ZZS SR. Ako príklad uvedieme 

dianie v projektovej skupine č. 5 (ďalej len PS5)24, kde sa OS ZZS SR zapojilo do dvoch kľúčových 

aktivít – súťaž 112 Awards a Deň 112. Súťaž 112 Awards mala slúžiť na propagáciu čísla 112 smerom 

k verejnosti, ale aj dovnútra, a to poukazovaním na záchranárske činy, ktoré sa uskutočnili s nejakou 

formou spolupráce s linkou tiesňového volania 112. Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách, ktoré boli 

defi nované na rokovaniach PS5, kde malo aj OS ZZS SR svojich zástupcov. Napokon sa však OS ZZS SR 

ako jediná záchranná zložka odmietlo zúčastniť na súťaži pod zámienkou, že kategórie súťaže nie sú 

prispôsobené ZZS. Súťaž mala byť prostriedkom, ako deklarovať integráciu zložiek IZS poukazovaním 

na príklady z praxe, keď sa zložkám pomocou linky 112 podarilo spoločne zachrániť život, zdravie 

alebo majetok. Nevôľa OS ZZS SR podieľať sa na tejto aktivite vzbudzovala dojem, že tento aktér túto 

víziu podporiť nechce.

V podobnom duchu sa niesli aj oslavy Dňa 112, ktoré mali byť osvetovou akciou pre deti, aby sa naučili 

správne používať linku tiesňového volania a na vlastné oči videli prácu operátorov i záchranných zlo-

žiek. Na týchto oslavách sa ZZS pôvodne tiež ako jediná záchranná zložka odmietla zúčastniť. Počas 

osláv Dňa 112 mal byť v Prešove predstavený pilotný projekt modernizácie IZS, ktorý spočíval v úp-

rave pracoviska tak, že sa priblížilo projektovému zámeru. Len dva dni predtým sa však začala šíriť 

informácia, že ZZS pilotný projekt nepodporí. Atmosféra bola skutočne napätá, pretože nebolo isté, 

či nezanikne niekoľkomesačné úsilie pripravovania pilotného projektu, ktorý bol povinným výstupom 

splnomocnenca defi novaným v štatúte ako „prípadová štúdia“ (čl. 4 ods. 3 Štatútu splnomocnenca 

pre IZS). V tejto situácii musel zasiahnuť priamo splnomocnenec vlády pre IZS, ktorému sa situáciu 

podarilo stabilizovať a pilotný projekt v Prešove napokon bol spustený. 

24  Jedna z autoriek (Ľudmila Staňová) bola vedúcou tejto skupiny, z tohto dôvodu dávame do pozornosti práve 

túto skupinu.
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Po tejto udalosti boli vzťahy medzi ZZS a zvyškom projektového tímu na bode mrazu, ako potvrdila aj 

vedúca projektového tímu (rozhovor s L. Hmírovou). Nespokojnosť ZZS bola v tomto štádiu už otvore-

ná – riaditeľ OS ZZS SR zvolal stretnutie na pôde OS ZZS SR. Toto stretnutie bolo otvorenou konfrontá-

ciou dvoch strán – OS ZZS SR na jednej strane, splnomocnenca a projektového tímu na druhej strane.

Riaditeľ OS ZZS SR na stretnutí predniesol viacero oblastí nespokojnosti: „1. problém: IZS stagnu-

je, nerozvíja sa, je v agónii. 2. problém: reklamná a mediálna kampaň na používanie jednotného 

európskeho čísla 112 škodí občanom, pretože sa nepoužívajú národné tiesňové čísla. 3. Problém: 

informačno-komunikačné technológie, ktoré sú pre ZZS kontraproduktívne. 4. problém: priestorové 

a materiálno-technické a personálne vybavenie krajského operačného strediska ZZS“ (záznam z 3. ro-

kovania zúženého formátu riadiaceho podvýboru pre integrovaný záchranný systém na OS ZZS SR, 25. 

február 2010). Z obsahovej analýzy záznamu rokovania ako aj z predloženého materiálu rokovania je 

zrejmá jedna vec – stanovisko ZZS k projektu IZS ako takému je absolútne odmietavé, pričom chýba 

argumentácia. ZZS zvolila stratégiu negovania všetkých riešení projektu IZS ako nevyhovujúcich pre 

potreby Záchrannej zdravotnej služby bez bližšieho udania dôvodu, na čo je ťažké argumentovať, ak 

protihráč do potrieb ZZS nevidí, čo možno pri MV SR predpokladať, pretože ide o iný rezort. Z „rieše-

ní“, ktoré ZZS v materiáli navrhuje, je viac než jasné, že záujmom ZZS je zachovať status quo v zmysle 

osobitne fungujúcich, neintegrovaných zložiek: „2. Reklamnú kampaň na tiesňovú linku 112 ukončiť 

alebo rozšíriť o národné linky tiesňového volania 150, 155 a 158... 8. Vziať na vedomie, že operačný 

systém Coordcom je pre potreby zdravotníctva nepoužiteľný... OS ZZS SR začína proces vytvárania 

nového vlastného operačného systému.“ (Ibid.)

Pokiaľ ide o fungovanie projektového tímu, namietali nasledujúce: „a) pracovné rokovania sú len 

v Bratislave, problematické dochádzanie pre pracovníkov zo vzdialenejších miest... c) rozhodovanie 

väčšiny (zástupcovia MV SR) o zásadných veciach, d) veľké množstvo dokumentov, ktoré je potrebné 

preštudovať a zaujať k nim stanovisko často do 24 hodín... f) absencia záverov rokovaní jednotlivých 

projektových skupín“ (Ibid.). Išlo zväčša o pripomienky, ktoré nie sú zásadného charakteru, a na 

ktoré nebolo nutné zvolať rokovanie splnomocnenca po trištvrte roku fungovania projektu.

Záverečné slovo k rokovaniu mal splnomocnenec vlády pre IZS, ktorý ako prvé poznamenal, že s ta-

kýmito problémami mali prísť predstavitelia ZZS skôr a osobne za ním, nie práve vtedy, keď mal byť 

spustený pilotný projekt. Na margo kritiky o IZS „v agónii“ odpovedal, že „štatút splnomocnenca ne-

vznikol preto, že tento systém funguje, ale preto, že nefunguje“ (Ibid.), čím naznačil, že sa očakáva 

určitá trpezlivosť so situáciou v IZS. Tiež poznamenal, že „tiesňová linka 112 neznamená, že linka 155 

zanikne“ (Ibid.), čím vystihol podstatu sporu. Zdôraznil, že ak „MZ SR chce ísť vlastnou cestou, bude 

povinné vysvetľovať svoje stanovisko vo vzťahu k vláde SR, ako aj európskym platformám, v ktorých 

SR pôsobí“ (záznam z 3. rokovania zúženého formátu riadiaceho podvýboru pre integrovaný záchran-

ný systém v OS ZZS SR, 25. február 2010).

V zázname z tohto rokovania sa spomína ďalšie stretnutie, na ktorom mali byť prítomní všetci ve-

dúci projektových skupín a ich členovia za ZZS, aby nedošlo k skresľovaniu niektorých skutočností, 

a teda aby si títo priami spolupracovníci povedali, v čom spočíva problém spolupráce a neriešili to 

cez nadriadených, ktorí môžu skutočnosť skresľovať, keďže neboli priamymi účastníkmi stretnutí. 

Toto stretnutie, plánované na 4. marca 2010, sa však už neuskutočnilo, a ani nasledujúce zasadnutia 

projektového tímu, ktoré zrušil sám splnomocnenec. Možno sa len domnievať, že to tak bolo pre 
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nastávajúce voľby do NR SR, ktoré sa konali 12. júna 2010 a politické priority tak boli orientované 

skôr týmto smerom.

Napriek konfrontáciám a vyostreným vzťahom sa v priebehu nasledujúcich týždňov na pozvanie fín-

skych partnerov MV SR v oblasti IZS uskutočnila návšteva koordinačného strediska IZS vo Fínsku. Išlo 

o dôležitú služobnú cestu, na ktorú boli vyslaní predovšetkým účastníci pilotného projektu z Prešova, 

teda zástupcovia regionálnych záchranných zložiek. Cestu organizovalo MV SR, ktoré zabezpečilo, 

aby sa na nej mohli zúčastniť aj príslušníci ZZS. Zúčastnila sa na ňom dokonca aj členka projektového 

tímu z OS ZZS SR. 

Voľby do NR SR vo veľkej miere ovplyvnili ďalšie práce na projekte. Splnomocnenec vlády SR pre IZS 

bol ofi ciálne zrušený a v súčasnosti sa na MV SR ešte stále diskutuje o tom, ako sa bude postupovať 

v riešení stále pretrvávajúcich problémov v IZS. 

Cestu zavedenia projektu IZS môžeme rozdeliť do troch fáz: 1. predprojektovú fázu, ktorá bola neve-

rejná a zúčastnila sa na nej len úzka skupina ľudí z MV SR; 2. fáza zavedenia projektu, do ktorej boli 

vtiahnutí všetci aktéri tým, že na rokovaní riadiaceho podvýboru sa mohli k nemu vyjadriť a podieľať 

sa na kreovaní projektového tímu a skupín; 3. fáza implementácie projektu, ktorá zahŕňala školenia, 

služobné cesty a stretnutia, na ktorých sa tiež zúčastňovali všetci aktéri, i keď OS ZZS SR o niečo 

menej. V tejto fáze neskôr nastal zlom, keď vyvrcholila nespokojnosť OS ZZS SR s projektom, ktorú 

demonštrovali na stretnutí so splnomocnencom. 

d)  Kľúčové udalosti v zavádzaní inovácií: Testovanie teórie o inštitucionálnych/organizačných 
teóriách

1.  PROJEKT MODERNIZÁCIE IZS AKO ADMINISTRATÍVNO-SPOLOČENSKÁ INOVÁCIA
Prvý predpoklad na úspešný inovačný proces hovorí, že „úspešnosť inovácie produktu v rámci orga-

nizácie si vyžaduje kombináciu inovácie produktu i administratívy“ (Frost – Egri, 1991, s. 258). Pri 

testovaní hypotézy, či projekt modernizácie IZS spĺňa tento predpoklad, sme si najprv zadefi novali, 

o akú inováciu ide (či inovácia produktu, služby, technológie alebo ľudských zdrojov), a či sa tento 

predpoklad na ňu vzťahuje. V ďalšom kroku sme skúmali, či popri inovácii samotnej došlo aj k spolo-

čensko-administratívnej inovácii.

Projekt modernizácie IZS pokrýva celú škálu inovácií v rôznych problémových oblastiach IZS, ktoré sa 

skrývajú za názvami projektových skupín. Projekt ako taký nenavrhuje konkrétne riešenia problémo-

vých oblastí. Dáva skôr odpoveď na otázku, ako pristupovať k ich riešeniu – cez projektové riadenie, 

ktorého základom je nadrezortný a expertný projektový tím zložený z odborníkov, ktorí nazerajú na 

problematiku IZS z hľadiska problému, resp. cieľa, nie kompetencie. Projekt modernizácie IZS preto 

možno defi novať ako inovatívny (pracovný) postup, ktorý má viesť k zdokonaleniu služby IZS – všetkých 

produktov, služieb, administratívy a ľudských zdrojov, ktoré do IZS patria. Nebyť projektu, problémy 

by riešili v zmysle zaužívaných postupov útvary za ne zodpovedné, ako to bolo až do zavedenia pro-

jektu. Riešili by sa aj naďalej čiastkovo, podľa toho, kto za ne niesol zodpovednosť, pričom, samoz-

rejme, existovali miesta, kde sa zodpovednosti v praxi prelínali, ako napr. v prípade koordinačných 
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stredísk, ktoré boli kameňom úrazu spolupráce aktérov. Inovatívnosť projektu teda spočíva v náhľade 

na agendu IZS cez projektové riadenie. 

Zavedenie nových postupov pre výrobu produktov či služieb sa podľa Dafta (Daft, 1983) označuje 

ako technologická inovácia. Súčasťou technologickej inovácie je výzva vytvárať „organické“, ako aj 

„mechanické“ podmienky na dosiahnutie inovácie i efektivity (Ibid.). Aby mohli byť dosiahnuté oba 

tieto aspekty, organizácie využívajú všestranný prístup prispôsobenia štruktúr i manažérskych pro-

cesov tak vytvoreniu inovácie, ako aj jej používaniu. Pre implementáciu takejto inovácie Daft (Ibid.) 

odporúča buď zmeny v štruktúre, ako je napr. vznik nového útvaru (switching structures), oddelení 

pre výskum a rozvoj, tzv. venture teams, čiže akýchsi testovacích, „dobrodružných“ tímov, alebo „cor-

porate entrepreneurship“ – teda vznik „podnikateľov“, majstrov produktu a manažmentu, ktorí budú 

inováciu obhajovať. Vznik splnomocnenca a poradných orgánov možno považovať za novú štruktúru, 

vznik projektového tímu zas za akýsi „venture team“. Autorka inovácie je vlastne majsterkou pro-

duktu, keďže ho sama vytvorila, kým splnomocnenec je majstrom manažmentu, ako akýsi „sponzor“ 

a obranca inovácie, tzn. že projekt má svojich „podnikateľov“. 

Hoci prvý predpoklad úspešného inovačného procesu podľa Frosta a Egriho (Frost – Egri, 1991, s. 

258) hovorí doslova o inovácii „produktu“ (product innovation), hovoriť len o „modifi kácii existu-

júceho výrobku“, ako ho poníma napr. Daft (1983), by bolo príliš zúženým vnímaním tejto defi nície. 

Vychádzajúc z prípadových štúdií v ich spoločnej práci „The Political Process of Innovation“, Frost 

a Egri (1991) pod „inováciou produktu“ v prvom predpoklade úspešného inovačného procesu nevidia 

len zdokonaľovanie konkrétnych hmotných výrobkov, ale napr. aj pracovných postupov a organizač-

ných zmien. Predpoklad sa preto vzťahuje na každú inováciu, či už produktu, služby, technológií, 

ľudských zdrojov, alebo administratívy. Napriek tomu, že projekt IZS je z defi ničnej stránky inováciou 

technologickou, spadá pod to, čomu Frost a Egri vo svojej propozícii hovoria „inovácia produktu“. 

Projekt modernizácie IZS je plán, ako niečo zlepšiť. Našou administratívno-spoločenskou inováciou 

by preto mal byť spôsob, akým tento plán zasadíme do prostredia. Propozícia Frosta a Egriho hovorí 

o tom, že každá technická inovácia mala zohľadniť aj spoločenské a administratívne fungovanie or-

ganizácie. Inými slovami, ku každému novému „ČO inovovať“, by malo byť pripojené aj „AKO to ino-

vovať“. Každá nová myšlienka by mala obsahovať návod, ako ju uplatniť v organizácii, ako ju uviesť do 

života tak, aby naozaj fungovala. Takto chápeme skutočný obsah tejto propozície. 

Aby došlo k naplneniu projektového zámeru, vznikol projektový tím na čele so splnomocnencom 

vlády ako politickým garantom projektu. Projektový tím je novým organizačným útvarom v prostredí 

IZS. Združuje ľudí z rôznych útvarov štátnej správy, ale aj zo súkromnej a z akademickej sféry, a to 

na základe odbornosti, nie na základe funkcie v hierarchickej štruktúre. Je to úplne nový spôsob 

vytvárania tímu ľudí, ktorí majú riešiť nejakú problematiku spadajúcu pod rezort vnútra. Keby ne-

existoval splnomocnenec vlády, títo ľudia by za iných okolností nemali povinnosť sa takto stretávať 

a niečo spoločne riešiť, pretože nešlo len o ľudí z MV SR, ale aj mimo rezortu, dokonca aj mimo štátnej 

a verejnej správy. Vznikol zároveň nový administratívny mechanizmus – každá projektová skupina 

vypracuje návrh a posunie ho na rokovanie projektového tímu. Ak ho schváli splnomocnenec, do-

stane sa do regulárneho kolobehu líniovej štruktúry, v ktorej sa predpokladá súhlas všetkých zainte-

resovaných, pretože si dané opatrenie žiada splnomocnenec vlády. Za iných okolností by sa muselo 

postupovať hierarchicky, a pokiaľ by došlo k nezhode medzi funkcionármi na tej istej úrovni, spor by 
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musel riešiť ich nadriadený. Projektom IZS však vznikol jeden nadriadený článok, ktorému je rovný len 

minister, a pri prípadnom spore rozhoduje premiér (Štatút splnomocnenca pre IZS, 2009).

V inovačnom procese popísanom v predchádzajúcej kapitole sme postrehli aktivity, ako napr. pra-

covné rokovania, zasadnutia tímu a skupín, školenia, služobné cesty a neformálne stretnutia. Tieto 

aktivity by sme mohli označiť za spoločenské procesy, pretože ich cieľom je rozvoj ľudských zdrojov 

v súvislosti s projektom IZS ako inováciou. Prostredníctvom aktivít boli ľudia v organizácii lepšie in-

formovaní o inovácii, nadobúdali nové zručnosti a znalosti v súvislosti s touto inováciou. Aj toto 

je súčasť prípravy prostredia na inováciu z odbornej a formálnej stránky, ktorá mala predstavovať 

„návod na použitie“ inovácie. 

Vidíme teda, že projekt IZS spĺňa prvú propozíciu, pretože popri vzniku inovácie „produktu“ sa mys-

lelo aj na to, akým spôsobom ho z formálnej stránky zasadiť do prostredia organizácie. V zmysle 

administratívno-spoločenskej inovácie nám teda projektom IZS vznikla nová organizácia s novými 

ľudskými zdrojmi, nové administratívne postupy a nové spoločenské procesy.

2.  PODPORA HĹBKOVÝCH ŠTRUKTÚR VO VZŤAHU K PROJEKTU MODERNIZÁCIE IZS 
Ak je inovácia v súlade s politikou a mocenskými vzťahmi hĺbkových štruktúr, je pravdepodobné, že ju 

budú podporovať. Naopak, ak inovácia ohrozuje mocenské vzťahy na úrovni hĺbkových štruktúr, prav-

depodobnosť prijatia inovácie je nižšia (Frost – Egri, 1991, s. 259). Z pohľadu mocenských záujmov sú 

pre nás relevantní aktéri, ktorí majú v IZS odborné, organizačné alebo ekonomické záujmy, čo vyplýva 

zo zdrojov moci v organizácii podľa Frencha a Ravena (2001). Práve u týchto aktérov možno predpo-

kladať, že sa ich inovácia dotkne najviac. Predstavujú naše hĺbkové štruktúry a ich postoj k zmene 

je kľúčový. Ide o nasledujúcich aktérov: 1. SKMCO ako odborný gestor problematiky na ministerstve 

vnútra; 2. ObÚ ako zriaďovatelia koordinačných stredísk IZS, 3. HaZZ, 4. PZ, 5. OS ZZS SR. 

V SKMCO je prioritný záujem o agendu IZS odborný. Do vzniku projektového tímu a inštitútu splno-

mocnenca mala v tejto oblasti výsadné postavenie, pokiaľ ide o jej koncepciu a legislatívu. Je preto 

dosť možné, že SKMCO sa bude cítiť odborne dotknutá projektom IZS, ktorý chce vlastne nahradiť jej 

zákon a jej koncepciu v tejto oblasti. Preto bude pre projekt kľúčové jej zapojenie do procesov zmeny, 

inak to môže vnímať ako útok na jej odborné znalosti z oblasti IZS a projekt bude kritizovať a od-

mietať. Pretože projekt IZS mení to, čo SKMCO vytvorila, vystupuje nám prvý potenciálny oponent 

projektu, ktorého mocenské postavenie – expertíznu moc v oblasti IZS, projekt ohrozuje.

Otázne je, či zasahovanie do organizácie ObÚ ohrozuje ich mocenské záujmy, alebo nie. Závisí to 

od toho, či je celá agenda civilnej ochrany a krízového riadenia a agenda IZS pre obvodné úrady 

zaujímavá, alebo by sa jej radšej zbavili. Najlepším zdrojom informácií sú samotné koordinačné stre-

diská, ktoré dokážu zhodnotiť záujem prednostu napr. cez množstvo fi nancií, ktoré sa na ne vyčle-

ňuje, priestorové podmienky, ktoré sú im poskytované a pod. Tu treba povedať, že tak, ako uvádza 

predkladacia správa k návrhu štatútu splnomocnenca pre IZS, koordinačné strediská už dlhodobo 

avizovali nespokojnosť (Predkladacia správa k štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre 

integrovaný záchranný systém). Okrem žalostnej prípravy operátorov na ich náročné povolanie či sla-

bého fi nančného ohodnotenia a vôbec slabých kritérií na nástup do takéhoto povolania, sa operátori 

sťažovali aj na často podpriemerné priestorové možnosti. Z toho možno usúdiť, že záujem obvodných 
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úradov o koordinačné strediská IZS je slabý, predstavuje pre nich zákonné povinnosti navyše, ktoré si 

žiadajú fi nancie z ich rozpočtu. Preto možno predpokladať, že nebudú takými výraznými oponentmi 

a naopak zmeny uvítajú. Obvodné úrady z tohto dôvodu nevnímame ako potenciálnych oponentov 

projektu. 

Pokiaľ ide o PZ a HaZZ, zmeny sa týkajú najmä ich operačných stredísk, ktoré sú momentálne roztrú-

sené po okresoch. Projekt IZS by na úvod zasiahol do organizácie zborov tým, že by ich operačné stre-

diská preniesol na krajskú úroveň. V ďalšej fáze sa však plánovalo založenie CRMS, ktoré by nahradilo 

ich ústredné operačné strediská. To by bolo výrazným zásahom do ich organizačných, personálnych 

i ekonomických právomocí, organizačne a personálne by stále patrili pod oba zbory. Len čiastočne 

dotknuté by ostalo ich metodické riadenie. Oba zbory by teda mohli byť v tejto oblasti potenciálnymi 

oponentmi, keďže projekt IZS zasahuje do jednej z oblastí, do operačného riadenia, v ktorej majú 

momentálne absolútne postavenie.

Ako najväčší potenciálny oponent projektu však vystupuje OS ZZS SR, ktoré vzniklo preto, aby riadilo 

svojich osem krajských operačných stredísk z metodickej, organizačno-administratívnej, personálnej 

i ekonomickej stránky. OS ZZS SR je v podobnej situácii ako HaZZ a PZ, pretože projekt ohrozuje tie 

isté kompetencie, dokonca do tej istej miery. Rozdiel však spočíva v tom, že OS ZZS SR nemá inú ob-

lasť pôsobnosti než operačné riadenie. Ak by ju v tejto oblasti CRMS obmedzilo, prípadne jej ju úplne 

odobralo, OS ZZS SR by stratilo ako organizácia svoje opodstatnenie a buď by došlo k jej zmenšeniu, 

alebo úplnému zániku. Toto je kritický a určujúci rozdiel medzi postojom ktorejkoľvek inej zložky 

k projektu IZS a OS ZZS SR. 

Vízia projektu, hoci je ďaleko, sa už od jeho spustenia transformovala do návrhov jednotlivých skupín 

v rôznych oblastiach. V PS4 je to napr. zavedenie jednotnej kompatibilnej informačno-komunikačnej 

infraštruktúry, ktorú si v súčasnosti OS ZZS SR zabezpečuje samo. Ide o zúženie ekonomickej kompe-

tencie, ktorá by výrazne oslabila jej moc a opodstatnenie. Ďalším príkladom sú komunikačné aktivity 

PS5, od ktorých sa ZZS dištancovala najmä preto, že by popri tom mohlo „zaniknúť číslo 155“. Navyše, 

OS ZZS SR má fi nancie na svoju vlastnú propagáciu, ktorú si robí samo. Informácie o nepodporení pi-

lotného projektu boli jasným náznakom nesúhlasu s akýmkoľvek „krokom vpred“, ktorým by sa všetky 

organizácie v IZS mohli priblížiť spomenutej vízii. 

Projekt IZS teda mocenské záujmy hĺbkových štruktúr ohrozuje najmä v prípade OS ZZS SR. Kľúčom 

k úspešnému inovačnému procesu preto bude to, aké hry uplatnili agenti projektu IZS na predstavi-

teľov OS ZZS SR, ktorí v priebehu projektu prejavovali výraznú nespokojnosť, v porovnaní s ďalšími 

troma potenciálnymi oponentmi SKMCO, HaZZ a PZ, v ktorých nespokojnosť nebola taká výrazná.

3. AGENTI INOVÁCIE A POLITICKÉ HRY
V tejto kapitole si budeme všímať, aké hry boli v procese zavádzania a implementácie projektu použité 

agentkou inovácie voči potenciálnym oponentom, defi novaným v predchádzajúcej kapitole – SKMCO, 

HaZZ, PZ a OS ZZS SR. Keďže ide o hĺbkové štruktúry, ktorých moc je či už v oblasti organizácie, perso-

nalistiky, ekonomiky, alebo metodiky do istej miery ohrozená, bude nás zaujímať, či agentka inovácie 

uplatnila hry hĺbkových politických štruktúr – socializáciu, neutralizáciu, naturalizáciu a legitimáciu. 
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Našou agentkou inovácie je už spomínaná generálna riaditeľka SLVV JUDr. Lenka Hmírová. Pretože 

je autorkou projektu IZS ako inovácie, môžeme ju považovať za majsterku produktu (Frost – Egri, 

1991, s. 230). Predpokladom dobrého majstra produktu je jeho odbornosť. Len to však nestačí. Ako 

píše Mitroff (1983, s. 110), „aby dosiahol zmenu, musí sa prepojiť so spoločnosťou a mať odhodlanie 

presvedčiť tých, ktorí ,nevidia pravdu v jeho vízii“. Frost a Egri nazývajú tento atribút „centrálnou 

pozíciou v sociometrických sieťach (pokiaľ ide o diskusie, rady a informácie či priateľstvo)“ (Frost – 

Egri, 1991, s. 265). Ako však ďalej píšu, aj iní autori demonštrovali, že ústredné postavenie v komuni-

kačných sieťach je dôležitým zdrojom vnútorno-organizačnej moci a politiky. Takéto postavenie môže 

posilniť pozíciu agentky ako hráčky v spomínaných hĺbkových politických hrách. 

„Samizdatové stretnutia“, ale aj rokovanie riadiaceho podvýboru či ďalšie rokovania projektového 

tímu boli arénou pre hru legitimácie. Agentka viedla všetkých k uvedomeniu si závažnosti situácie 

a potreby jej riešenia, čo je zrejmé z jej prezentácií a argumentov pre projekt. Legitimácia využíva 

„nástroj vyššej hodnoty, ako je napr. obetavosť, lojalita, vlasť, náboženstvo atď. na oprávnenie ale-

bo živenie záujmov elity v systéme“ (Frost – Egri, 1991, s. 241). Vyššia hodnota, ktorá sa uplatňuje 

v tomto prípade, je záchrana ľudského života, ktorú má v kontexte IZS zabezpečovať štát. Účastníci 

stretnutí boli rôznymi metódami – racionálnymi aj emotívnymi – presviedčaní o tom, že táto nespo-

chybniteľná hodnota je pre nespoľahlivosť funkčnosti systému ohrozená. Táto hra bola podľa kritérií 

Frosta a Egriho zvolená správne, pretože: 1. záujmy aktérov sú v tomto prípade radikálno-kritické k 

existujúcemu stavu, 2. konfl ikt o tom, ako SKMCO doposiaľ riešila problematiku IZS je v organizácii 

MV SR dlhodobo potláčaný a neartikulovaný, 3. primárnym cieľom agentky je ideologická kontrola 

nad touto oblasťou záujmu (Frost – Egri, 1991, s. 238 – 239). 

Možno sa však domnievať, že táto hra fungovala najmä na ľudí, ktorí neprichádzali do styku so zá-

chranou ľudského života v praxi. Išlo o úradníkov, ktorí v tomto pochopili „vyššie poslanie“ svojho 

povolania a moc ovplyvniť takú dôležitú hodnotu, akou ľudský život je. Príslušníci OS ZZS SR sú však 

v tomto smere skúsení – ide o lekárov a zdravotníkov, ktorí dobre vedia, že ich poslaním, ako aj posla-

ním IZS je záchrana ľudského života. Ich pohľad na to, ako to zabezpečiť, je však iný. Boli presvedče-

ní, že sa to dá robiť tak ako doteraz. Dokonca mali pocit, že ak fungujú osobitne, dokážu túto hodnotu 

zabezpečiť lepšie. Práve preto hra legitimácie na OS ZZS SR nezaberala. Navyše, do predprojektovej 

fázy projektu modernizácie IZS nebolo vtiahnuté. V jeho prípade teda hra legitimácie nastúpila až 

po ofi ciálnom odštartovaní projektu. Kým účastníci „samizdatov“ mali viac-menej na výber, či ideu 

projektu podporiť, pre OS ZZS SR to vyplývalo z uznesenia vlády. Aj táto skutočnosť mohla ovplyvniť 

jeho odolnosť k legitimácii a celkový odmietavý postoj k projektu. 

Schválenie projektu vládou otvorilo dvere naturalizácii, podľa ktorej „existujúce formy a privilégiá 

sú záujmovou skupinou považované za nedotknuteľné, a tým nie sú predmetom diskusie, debaty či 

zmeny“ (Frost – Egri, 1991, s. 241). Ide o akýsi prirodzený poriadok, niečo, čo nie je možné spochyb-

niť. Nespochybniteľným privilégiom projektu IZS je jeho legitimita. Štatút bol schválený vládou, čo 

znamená, že zainteresované skupiny sa nemôžu do projektu nezapojiť. Ďalším privilégiom je nespo-

chybniteľné postavenie MV SR v projekte, ktorého povinnosťou je riadiť a koncipovať agendu IZS 

podľa zákona o IZS i kompetenčného zákona. Práve vďaka nespochybniteľnej legitimite projektu IZS 

sa na 1. rokovaní riadiaceho podvýboru zúčastnili všetci funkcionári a všetci nominovali členov do 

projektových skupín.
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Zvolaním líniovej štruktúry IZS pod záštitou splnomocnenca na toto stretnutie agentka využila ďal-

šie, veľmi dôležité hry, ktoré sa nachádzajú na rozmedzí povrchových a hĺbkových. Ide o tzv. kola-
boratívne hry – budovanie konsenzu, asertivitu, vytváranie perspektív do budúcnosti. Frost a Egri ich 

odporúčajú, ak je v hre kontrola zdrojov a výstupov, ak zdroje sú obmedzené (Ibid.). Práve to platí pre 

tento prípad – 1. záujem je už pluralitný – agentka sa snaží poukázať na to, že pre všetkých zúčastne-

ných je dôležité, aby projekt fungoval, 2. konfl ikt je obmedzený, pretože sa týka útvarov pôsobiacich 

v IZS, ktorí spolu sedeli na rokovaní riadiaceho podvýboru, no otvorene si nepovedali, čo im prekáža 

na tom, ako kto riadi agendu, 3. hráčka – agentka inovácie kladie dôraz na riadenie zdrojov, teritórií 

a pripravovanej zmeny. Formálne teda vznikal dojem, že dochádza k rešpektovaniu teritória líniovej 

štruktúry a projekt má byť výsledkom konsenzu, tímovej spolupráce a nie rozkazom bez akýchkoľvek 

námietok. 

V tejto fáze sa ešte nevyskytovali žiadne problémy s potenciálnymi oponentmi. To sa začalo diať až 

pri práci projektových skupín a projektového tímu, a to napriek tomu, že hrou kolaborácie mohli do 

projektu legitímne vstupovať všetci aktéri – aj oponenti. Ako si ukážeme v nasledujúcich riadkoch, 

možno to bolo práve preto.

Projektový tím ako aj projektové skupiny fungovali na báze hry kolaborácie. Líniová štruktúra, teda 

aj potenciálni oponenti, si do nich nominovali členov, dokonca sa na stretnutí mohli zúčastňovať 

sami. Mohli sa vyjadrovať k návrhom, mohli o nich v rámci demokratického hlasovania aj rozhodovať. 

Avšak ako v každej demokracii, tak aj v tejto existovalo riziko tyranie väčšiny. V menšine sa ocitlo OS 

ZZS SR, ktorému tým bola aj nebola daná moc rozhodovať. Ako to vyjadrili zástupcovia OS ZZS SR na 

rokovaní so splnomocnencom, videli v tom „snahu podmaniť si ZZS pod IZS“ (záznam z rokovania, 

25. 2. 2010: 9).

Napriek ich menšinovému nesúhlasu s riešeniami existovali snahy o konsenzus. Ten však bol takmer 

nedosiahnuteľný vzhľadom na hru, ktorú zvolilo OS ZZR SR – panovanie (lording), a ktorá sa prejavila 

aj na spomínanom stretnutí so splnomocnencom. Tým, že nezdôvodňovalo bližšie odmietanie zmien, 

si strážilo svoje vlastné teritórium, na ktorom, obrazne povedané, panuje a nikoho naň nevpustí. Ak 

by totiž poodhalilo, čo konkrétne mu napr. na informačno-komunikačnom systéme nevyhovuje a pro-

jektový tím by prišiel s riešením, bolo by nútené ho prijať, čím by ohrozilo svoje vlastné postavenie. 

Agenti inovácie zrejme očakávali, že hrou kolaborácie, teda tým, že OS ZZS SR ponúknu možnosť 

podieľať sa na projekte, dokážu predísť jeho odporu. Táto hra však predpokladá spoločný záujem 

na fungovaní projektu, ktorý OS ZZS SR nemal, ba dokonca ich záujmy boli protichodné. Záujem OS 

ZZS SR o projekt IZS a naopak bol radikálno-kritický. OS ZZS SR si chcelo zachovať svoju svojbytnosť 

a samostatnosť, záujem projektu IZS bol integrovať všetkých aktérov a vytvoriť jeden fungujúci celok. 

Pri takomto odlišnom pohľade, ktorý vyplýva zo snahy OS ZZS SR ako organizácie prežiť, nemožno 

očakávať úspech povrchovej hry. 

Otázkou teraz je, prečo sa ako jediné z potenciálnych oponentov ocitlo v menšine práve OS ZZS SR? 

Ako to, že ostatní potenciálni oponenti takto výrazne proti projektu nevystupovali? Prvým argumen-

tom je, že postavenie OS ZZS SR bolo objektívne najviac ohrozené, ako sme už zdôvodňovali v pred-

chádzajúcej časti, kde sme si ukázali, že vízia projektu vlastne ohrozuje existenciu tejto organizá-

cie. Druhým argumentom je, že na ostatných oponentov boli zvolené hry, z ktorých bolo OS ZZS SR 
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čiastočne vynechané alebo na neho nezaberali. Tretím argumentom môže byť skutočnosť, že ostatní 

aktéri (PZ, HaZZ) priamo podliehali ministerstvu a splnomocnencom bol zároveň štátny tajomník mi-

nisterstva vnútra. Ak by mu oponovali, je pravdepodobné, že by to museli vysvetľovať u ich priameho 

nadriadeného – ministra vnútra. 

Vo fáze rozšírenia projektu sme si spomínali školenia, ktoré boli dôležité z odborného, ale aj zo spo-

ločenského hľadiska. Ako to na školeniach býva, ich súčasťou sú spoločné obedy a večere, ako aj 

večerný program. Ten sa niesol zväčša v duchu diskusií o stave v IZS, o aktéroch, ktorí v ňom pôsobia 

atď. Boli síce menej formálne, avšak často sa práve počas týchto debát v nočných či skorých ranných 

hodinách prišlo na nové poznatky. Keď si uvedomíme, že členovia tímu sú odborníci z rôznych oblastí 

a v takomto zložení sa zriedkakedy stretnú na neformálnej úrovni, práve školenia sú priestorom na 

vzájomnú výmenu názorov odosobnenú od formálnej pracovnej komunikácie. Podľa Frosta a Egriho 

ide o politiku hĺbkových štruktúr – hru, ktorú nazývajú socializáciou (Frost – Egri, 1991, s. 241). Slúži 

na to, aby majstri produktu viedli ostatných k jeho správnemu pochopeniu. Hra socializácie bola apli-

kovaná aj na OS ZZS SR, hoci nie až do takej miery ako na ostatných aktérov, keďže sa nezúčastňovali 

na všetkých aktivitách v rovnakom rozsahu. Jeho zástupkyňa sa však zúčastnila na jednej z prvých 

socializačných aktivít – na rokovaní v Častej-Papierničke, ktoré malo veľký význam z hľadiska diskusie 

o IZS v kontexte projektového riadenia.

V súvislosti so školeniami nemožno opomenúť pozývanie zahraničných hostí pracujúcich v oblasti IZS 

na prednášky, či naopak, organizáciu návštev do zahraničia – išlo o hru robenia dojmu (impression 

management), ktorá mala motivovať k túžbe po zmene poukázaním na dobrú prax v zahraničí. Ide 

síce len o povrchovú hru, ale aj tá má význam pri budovaní presvedčenia o inovácii. Táto hra bola 

použitá prvýkrát pri prezentácii fínskeho záchranného systému pred začiatkom projektu, druhýkrát 

po konfrontačnom stretnutí zástupcov OS ZZS SR so splnomocnencom, keď bola zorganizovaná za-

hraničná služobná cesta aj pre predstaviteľov OS ZZS SR.

Naturalizácia spočívala v tom, že projekt bol prezentovaný ako vládou schválený materiál, ktorý bol 

daný a nespochybniteľný. Táto hra na OS ZZS SR fungovala v zmysle, že OS ZZS SR neodmietlo spolu-

prácu, ale nezúčastňovalo sa na niektorých projektových aktivitách (Deň 112, 112 Awards). Na druhej 

strane v istom momente riaditeľ OS ZZS SR splnomocnencovi „tlmočil odhodlanie niektorých vedú-

cich zamestnancov OS ZZS SR vrátiť vymenovacie dekréty späť na MV SR“ (záznam z 3. rokovania, 25. 

2. 2010: 2), teda naznačil vzburu proti „prirodzenému poriadku“. Zo štatútu splnomocnenca vyplýva, 

že v takom prípade by splnomocnenec riešil konfl ikt s ministrom zdravotníctva, prípadne s premié-

rom, čo znamená, že túto hru by OS ZZS SR s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhralo. Avšak ani to 

ho neodradilo od týchto vyhrážok, z čoho môžeme usúdiť, že odpor ZZS je naozaj silný a hre natura-

lizácie zo strany agenta odolával.

Neutralizácia je hra, ktorá predpokladá neutrálnych agentov inovácie. Už „pri odovzdávaní vymeno-

vacích dekrétov do pracovných skupín IZS splnomocnencom vlády... vyjadril riaditeľ OS ZZS SR otvo-

rene pochybnosť o úspešnom zvládnutí predsavzatých úloh s vymenovanými funkcionármi IZS, ktorí 

sa za nepriaznivý stav v IZS osobne podpísali a sú zaň zodpovední – napriek tomu boli vymenovaní 

a vyjadril tak nedôveru k nim“ (záznam z 3. rokovania, 25. 2. 2010: 2). Osobná zaujatosť niektorých 

členov projektového tímu sa preto podpísala pod to, že projekt nepovažovali za neutrálny. 
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Ukazuje sa, že spomedzi podpovrchových hier, ktoré odporúča teória, agent využil proti OS ZZS SR 

všetky, pričom socializáciu o niečo menej ako na ostatných hráčov. Z ostatných hier ani jedna cel-

kom neúčinkovala tak, ako mala. Neutralizácia preto, že pre OS ZZS SR projekt nebol neutrálny kvô-

li aktérom, ktorí v ňom pôsobili. Legitimácia preto, že ich uhol pohľadu na spôsob zabezpečenia 

nespochybniteľných hodnôt bol iný a vyplýval z ich snahy prežiť ako organizácia. Napokon, aj taká 

samozrejmá hra ako naturalizácia na tohto aktéra neúčinkovala. Jeho kroky v tomto smere možno po-

važovať za absolútne iracionálne, no napriek tomu sa k nim ako hráč uchýlil, pretože nemal čo stratiť. 

Hry kolaborácie, ktoré Frost a Egri pre daný typ konfl iktu odporúčajú, v prípade OS ZZS SR tiež ne-

účinkovali, pretože jeho záujem bol opačný k záujmom projektu. Naopak, tieto hry otvorili cestu k 

deštrukcii nového pomocou hry panovania, keď neumožnila diskusiu o kritike proti projektu. Projektu 

ako takému to spôsobilo nemalé problémy, napr. v situácii, keď hrozilo zastavenie pilotného projektu.

4. ZÁVER
Cieľom tejto prípadovej štúdie bolo zhodnotiť inovačný proces projektu IZS na základe troch kritérií, 

ktoré vyplývajú z teoretických poznatkov o inováciách v kontexte organizačnej moci a politiky. Prvé 

kritérium sa vzťahovalo na zavedenie administratívno-spoločenskej inovácie popri inovácii produk-

tu. Ukázali sme si, že v širšom význame sa pod inováciou produktu myslí aj technologická inovácia, 

resp. inovácia postupov, kam sme zaradili aj projekt IZS ako inovačný postup pri riešení problémov 

v IZS. Administratívno-spoločenskou inováciou je pripravenie prostredia organizácie z formálnej 

stránky na prijatie inovácie. V prípade projektu IZS tým bol jednak vznik inštitútu splnomocnenca 

a jeho poradných orgánov, jednak spoločenské procesy ako napr. rokovania, školenia či služobné ces-

ty, ktoré mali za cieľ z odbornej stránky pripraviť zamestnancov organizácií IZS na prijatie inovácie. 

Druhé kritérium sa vzťahovalo na to, že projekt by mal byť v súlade s mocenskými záujmami hĺbko-

vých štruktúr. Pod hĺbkovými štruktúrami sme rozumeli aktérov IZS podľa zákona a pod mocenskými 

záujmami zas kľúčové organizačné, personálne, ekonomické a metodické kompetencie v rámci IZS. 

Vyšlo nám, že projekt IZS ohrozuje najmä kompetencie OS ZZS SR, pretože víziou projektu je nahra-

diť ústredné operačné strediská záchranných zložiek jedným centrálnym riadiacim a monitorovacím 

strediskom. OS ZZS SR by tak ako organizácia, ktorej zmyslom je riadiť činnosť krajských operačných 

stredísk ZZS, pravdepodobne stratilo svoje opodstatnenie. 

Napokon sme skúmali tretie kritérium úspešného inovačného procesu, a to aplikáciu hĺbkových poli-

tických hier v prípade, že inováciu nepodporí hĺbková štruktúra. Prišli sme k zisteniu, že na aktéra OS 

ZZS SR, ktorý je v centre nášho záujmu pre najviac ohrozenú mocenskú pozíciu, boli použité všetky, 

no bezúspešne. 

Pre inovačnú teóriu by sme z toho mohli vyvodiť poznanie, že keď inovácia siaha na kľúčové kompe-

tencie organizácie a deje sa tak v oblasti, ktorá je jedinou oblasťou pôsobnosti tejto organizácie, 

nie sú účinné ani hry hĺbkových politických štruktúr. Inovácia totiž ohrozuje existenciu organizá-

cie, ktorej primárnym inštinktom je prežiť za každých okolností. Preto bude odmietať akékoľvek 

hry, od povrchových až po tie najťažšie, hĺbkové. Dokonca aj keď táto organizácia má rovnaké 

hodnoty ako inovátor, nikdy nebude súhlasiť s jeho pohľadom na potrebu inovovať. Práve naopak, 

bude sa mu všemožnými, racionálnymi aj iracionálnymi spôsobmi brániť. Ako sa ukázalo v prípade 
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projektu IZS, OS ZZS SR je práve takouto organizáciou, pretože sa uchýlilo k iracionálnym prejavom, 

ako bolo napr. spomínané vrátenie dekrétov, čím by v praxi nič nezískalo, pretože splnomocnenec 

má podľa štatútu právomoc vynútiť si povinnosti cez príslušných ministrov či predsedu vlády. 

Znamená to teda, že projekt nemá za žiadnych okolností šancu na úspech? Nie. Len je potrebné zo 

strany agentov pochopiť, že tento konkrétny aktér bude vždy vnímať projekt ako unitárny záujem 

agenta inovácie ovládnuť OS ZZS SR, a to bez ohľadu na to, či je agentom v ich očiach neutrálna 

osoba, alebo nie. Jednoducho nikdy sa nestotožnia s myšlienkou, že by bolo pre záchranu ľudské-

ho života dobré, aby jedného dňa zanikli. Aj keď hovoríme o hudbe budúcnosti, je nad slnko jasné, 

že tento postupný zánik z vízie projektu vyplýva. Ak však oponent projektu vníma záujem agenta 

ako unitárny, možno by sa mal agent uchýliť práve k hrám, ktoré tento záujem podporujú – k hrám 

povrchových štruktúr, ako je vytváranie moci, mentorovanie, sponzorstvo, vplyv smerom nahor, 

budovanie empíria, panovanie, odriekavanie pravidiel a apelovanie na vyššie autority na podporu. 

Mnohé z týchto hier využila agentka inovácie vo fáze iniciácie projektu a ukázali sa byť vo vzťahu 

k organizácii MV SR účinné. Podarilo sa jej získať moc ovplyvňovať oblasť IZS, ktorá patrila pôvodne 

len SKMCO. Podarilo a jej získať majstra manažmentu, čo otvorilo dvere hĺbkovým politickým hrám. 

Na všetkých ostatných aktérov, z ktorých väčšina patrila pod MV SR, boli účinné, čo mohlo byť 

v dôsledku toho, že splnomocnenec bol štátnym tajomníkom. Agentka tak prepojila novú štruktúru 

so starou, čím si vynútila poslúchanie aj tých, ktorí možno vnútorne neboli s projektom stotožnení. 

Prípadným vytvorením spojenca z ministra zdravotníctva, ktorý má spomedzi viacerých právomocí 

nad OS ZZS SR aj vymenovanie jeho riaditeľa, by agent inovácie mohol získať potrebnú moc nad 

týmto aktérom. Dostala by ho totiž do situácie, keď by sa musel rozhodnúť medzi bojom o pomalý 

zánik svojej existencie, alebo neposlúchnutím príkazu nadriadenej inštancie, čím by si koledoval 

o okamžité odvolanie z funkcie.

Cesta tlaku na ministra zdravotníctva, samozrejme, existuje aj teraz. Splnomocnenec môže pod-

ľa štatútu kedykoľvek požiadať ministrov či predsedu vlády o vyriešenie sporu. Táto cesta je však 

predsa len zdĺhavejšia, ako keď si agentka zabezpečí priamy vplyv na nadriadenú inštanciu, v kto-

rej má spojenca tak, ako si to dokázala zabezpečiť u splnomocnenca. Je veľmi pravdepodobné, že 

OS ZZS SR počítalo so zdĺhavosťou tejto cesty, preto sa odvážilo odporovať naturalizácii ako hre. 

Tiež je však možné, že počítalo aj s blížiacimi sa voľbami, pretože zmena vlády si vyžaduje adopciu 

projektu a vymenovanie nového splnomocnenca na to, aby mohol projekt ďalej pokračovať. 

Má teda projekt modernizácie integrovaného záchranného systému šancu na úspech? Z hľadiska 

organizačnej moci a politiky určite áno, len agenti inovácie musia k OS ZZS SR pristupovať ako 

k aktérovi, ktorý si vyžaduje osobitnú pozornosť, pretože projekt naráža na jeho základný inštinkt 

– prežiť. Agentka inovácie si musí uvedomiť, že OS ZZS SR vnútorne nikdy nepresvedčí o potre-

be prijať projekt IZS, preto kolaboratívne hry či hry hĺbkových politických štruktúr nebudú mať 

účinnosť. Agent by mal preto pristúpiť na nové hry, ktoré sú síce podľa teórie slabšie, pretože ide 

o ľahko zvládnuteľné hry povrchových štruktúr, no pre štátnu organizáciu, ktorá musí poslúchať 

pokyny nadriadeného, môžu byť účinnejšie. Prípadne následné skĺbenie s hrami hĺbkových štruktúr 

môže dokonca pôvodný vzdor obrátiť na podporu nových myšlienok, keď iná možnosť ani nebude 

existovať.
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ŽREBOVANIE AKO INOVATÍVNY SPÔSOB PRIDEĽOVANIA 
MESTSKÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV

Alexandra Poláková – Suchalová, Ľudmila Malíková

ÚVOD
Nasledujúca prípadová štúdia sa venuje inováciám v oblasti prideľovania mestských nájomných bytov 

pre tých občanov, ktorí si nedokážu bývanie zabezpečiť výlučne vlastným pričinením, konkrétne jed-

nému inovatívnemu spôsobu, a to žrebovaniu (losovaniu) bytov. Ako ďalej spomenieme, tradične sa 

na Slovensku využíval iný spôsob prideľovania bytov, a síce poradovník, ktorý sa však postupom času 

ukazuje ako netransparentný a ľahko zneužiteľný, čo viedlo k častému vyjadrovaniu nespokojnosti 

v tejto oblasti zo strany občanov a straty dôvery v predstaviteľov samosprávy. Preto sa niektoré mes-

tá a obce na Slovensku rozhodli zaviesť iný nový spôsob prideľovania bytov, a to žrebovanie. 

Green, Howells a Miles defi nujú inovácie ako „proces, v ktorom organizácie robia niečo nové, uvádza-

jú do života nové postupy...“ (Green – Howells – Miles, 2001, s. 9) Iní autori (Albury, 2005; Alberti 

- Bertucci, 2006; Malíková, 2006) poukazujú na to, že hlavným atribútom pri identifi kovaní inovácie 

je zmena kvality, v tomto prípade poskytovanej služby, resp. skvalitnenia procesu, ktorým sa napĺňa 

cieľ politiky zabezpečenia bývania pre tie skupiny občanov, ktoré si ho nedokážu zabezpečiť vlastným 

pričinením. Na základe uvedených defi nícií je možné žrebovanie ako nie tradičný, t. j. nový spôsob 

prideľovania nájomných bytov, považovať za inováciu.

V tejto prípadovej štúdii budú popísané a analyzované dva prípady žrebovania nájomných bytov 

v dvoch okresných mestách na Slovensku, a to žrebovanie bytov v Pezinku a žrebovanie bytov v Po-

važskej Bystrici. Konkrétnym prípadom oboch miest bude predchádzať krátky popis stavu procesov 

a spôsobov prideľovania bytov v okresných mestách na Slovensku, aby mal čitateľ jasnejšiu pred-

stavu o fungovaní tejto problematiky v podmienkach okresných miest Slovenska. Cieľom prípadovej 

štúdie je poukázať na to, aký vplyv malo zavedenie inovácie, t. j. zmena spôsobu prideľovania bytov, 

na účinnosť a efektívnosť politiky zabezpečovania bývania pre tie skupiny obyvateľov, ktoré si ho 

nedokážu zabezpečiť vlastným pričinením. Pod účinnosťou a efektívnosťou politiky zabezpečovania 

bývania sa chápe redukovanie potenciálnej korupcie, čo zároveň zabezpečí, že sa bývanie dostane 

tým, ktorí ho skutočne potrebujú.

Výskum bol realizovaný v niekoľkých fázach. V úvode bolo potrebné identifi kovať, ktoré samosprávy 

využívajú žrebovanie ako spôsob prideľovania bývania pre oprávnených žiadateľov. Na tieto účely 

boli využité dáta z výskumu popísaného v publikácii Mapovanie sociálneho bývania v mestách Sloven-
ska (Suchalová – Staroňová, 2010). Následne boli náhodným výberom vybrané dve už spomenuté 

okresné mestá (Pezinok a Považská Bystrica), ktoré v posledných piatich rokoch využili minimálne raz 

žrebovanie ako spôsob pridelenia nájomných bytov. V týchto samosprávach boli oslovení kľúčoví ak-

téri (vedúci relevantných oddelení, poslanci a pod.), ktorí následne poskytli prostredníctvom semi-

štruktúrovaných interview potrebné informácie. Ako ďalšie zdroje dát boli využité mediálne výstupy 

predstaviteľov samospráv, ich internetové stránky a iné ofi ciálne dokumenty.
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1. KONTEXT ZAVEDENIA ŽREBOVANIA V SAMOSPRÁVACH SLOVENSKA

Na Slovensku, podobne ako v mnohých ďalších krajinách nielen v Európskej únii, ale po celom svete, 

pretrváva skupina obyvateľov, pre ktorých je zabezpečenie si bývania pre seba a svoje rodiny celoži-

votným, často nie úspešným snažením. Preto štáty hľadajú rôzne spôsoby, ako pomôcť pri zabezpečení 

bývania pre tieto skupiny obyvateľov, aby tak zabránili ďalším negatívnym následkom, ktoré z absencie 

bývania často vyplynú. Jednou z možností je pomoc pri fi nancovaní bytovej výstavby a následné pri-

delenie bytovej jednotky konkrétnemu žiadateľovi. Práve samotný proces prideľovania, resp. vhodne 

zvolený spôsob (technika) pridelenia bytovej jednotky výrazne ovplyvňuje účinnosť pomoci v oblasti 

zabezpečenia bývania, t. j. či sa konkrétna bytová jednotka skutočne dostane tomu, kto ju potrebuje. 

A práve v prostredí slovenských samospráv často dochádzalo (dochádza) ku korupcii v oblasti pride-

ľovania bytových jednotiek, čoho jedným z následkov je neefektívne využívanie verejných fi nancií. 

V súčasnosti je kompetencia o prideľovaní bytov decentralizovaná na miestnu úroveň, t. j. na mestá a obce 

(zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. § 4). Podľa typu fi nancovania, ktorý je pri výstavbe (prestav-

be) využitý, sú kritériá, ktoré musia žiadatelia splniť, stanovované buď výlučne konkrétnou samosprávou (v 

prípade, že výstavbu fi nancuje len z vlastných prostriedkov), alebo sú rámcovo defi nované centrálnou úrov-

ňou (už spomenutým MHaV), napr. zákonom o štátnom fonde rozvoja bývania č. 607/2003 Z. z. alebo Výno-

som Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania. 

Proces prideľovania bytových jednotiek sa zvykne skladať z viacerých krokov, kde je v úvodných fázach 

preverované, či sú splnené základné kritériá kladené na žiadateľov (ako napr. výška príjmu, trvalý pobyt, 

počet členov v domácnosti, miera kritickosti bývania, v ktorej sa žiadateľ nachádza a ďalšie) a podľa poč-

tu kôl celého procesu prideľovania sa počet žiadateľov zužuje. V posledných fázach dochádza k pridele-

niu konkrétnej bytovej jednotky konkrétnemu žiadateľovi, čo môže byť realizované rôznymi spôsobmi, 

ako napr. poradovník, zásluhovosť, žrebovanie, individuálne zváženie žiadosti – priame pridelenie a pod. 

Tradične sa na Slovensku ako hlavný spôsob prideľovania nájomných bytov využíval tzv. poradovník, ktorý 

bol tvorený žiadateľmi spĺňajúcimi kritériá stanovené štátom za bývalého režimu (v súčasnosti si kritériá, 

ako sme už spomenuli, určujú samosprávy, príp. podľa typu fi nancovania sú kritériá defi nované Minister-

stvom hospodárstva a výstavby SR (ďalej len MHaV SR)). Na základe výsledkov výskumu realizovaného 

v rokoch 2008 a 2009 je možné konštatovať, že tento spôsob prideľovania bytov aj po viac ako 20 rokoch 

od pádu komunistického režimu stále najčastejšie využívaným spôsobom prideľovania nájomných bytov. 

Ako ilustruje graf č. 1, až 66 % respondentov označilo poradovník ako spôsob, prostredníctvom ktorého 

sa konkrétne bytové jednotky dostávajú k ich nájomcom. Z hľadiska tlaku na inováciu v tejto oblasti je 

potrebné poukázať na základnú nevýhodu tohto spôsobu prideľovania nájomných bytov. Poradovník je 

zväčša v kompetencii konkrétneho úradníka, ktorý má právomoc posudzovať mieru splnenia kritérií klade-

ných na žiadateľa, a teda rozhoduje o tom, kto bude do poradovníka zaradený, resp. na aké miesto. Keďže 

ide o jednotlivca s takto defi novanou právomocou, jeho rozhodnutie môže byť veľmi ľahko zmanipulované 
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alebo ovplyvnené či už úplatkom, rodinkárstvom, alebo inými druhmi korupčných praktík.25 V tomto kon-

texte je tiež možné poukázať na to, že polovica respondentov využíva individuálne zváženie žiadosti (či už 

úradníkom, alebo predstaviteľom samosprávy – primátorom alebo starostom), prostredníctvom ktorého je 

byt pridelený žiadateľovi. Pre oba tieto spôsoby prideľovania nájomných bytov je charakteristická vysoká 

miera subjektivity a nízka transparentnosť, preto je nevyhnutné hľadať iné spôsoby, ako byty prideľovať. 

Samosprávy majú niekoľko možností, ako nastaviť procesy prideľovania nájomných bytov, aby bola 

zabezpečená transparentnosť, a teda aj účinnosť a efektívnosť týchto procesov, a tým aj politiky zabez-

pečovania bývania pre tie skupiny obyvateľov, ktoré si ho nevedia zabezpečiť vlastným pričinením. Me-

dzi inovatívne možnosti patrí napr. bodové hodnotenie rôznych situácií a okolností, do ktorých sa žia-

datelia môžu dostať, zásluhovosť, dražba a v neposlednom rade aj žrebovanie (Suchalová – Staroňová, 

2010, s. 69), ktoré bude analyzované v tejto prípadovej štúdii. Ako ukazuje graf č. 1, napriek tomu, že 

prevažuje tradičný spôsob prideľovania, približne pätina (21 %) respondentov už využíva inovatívny 

spôsob prideľovania bytov, a to žrebovania. Medzi ne patria okrem Považskej Bystrice a Pezinka ešte 

napr. Žilina, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Trnava, Zvolen, Nové Mesto nad Váhom a ďalšie. 

Graf 1: Spôsoby prideľovania mestských nájomných bytov

Zdroj: Suchalová – Staroňová, 2010

Na Slovensku nie je dostupná informácia o tom, ktorá samospráva začala využívať žrebovanie ako 

prvá. Najstaršia informácia o žrebovaní je z roku 2003 o meste Banská Bystrica, ktorá týmto spôso-

bom pridelila nájomné byty svojim občanom (TV Noviny, 2010). Staršie záznamy o žrebovaní nie sú 

dostupné. O problematike nájomného bývania je celkovo na Slovensku výrazná absencia akýchkoľvek 

25 Tento fakt potvrdzuje aj výskum Transparency International Slovensko z roku 2010, ktorý poukazuje 

na to, že viac ako štvrtina respondentov (28 %) označila rozhodovanie v bytovej problematike za tú 

s častým výskytom korupcie. Viac pozri publikáciu Protikorupčné minimum 2010 pre samosprávy na 

http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/PKM-2010-pre-samospravy.pdf.
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informácií. To platí aj pre informácie o využívaní žrebovania pri prideľovaní bytov ako takom. Nie je 

teda možné konštatovať jasný záver o tom, kto je skutočným nositeľom tohto inovatívneho prístupu 

prideľovania bytov na Slovensku, a teda ani nie je jasné, či bolo žrebovanie „vynálezom“ slovenských 

samospráv, alebo bola táto myšlienka prinesená zo zahraničia. Faktom však zostáva, že žrebovanie sa 

využíva aj v starších demokraciách, ako je slovenská, napr. v meste New York.26 

26   Žrebovanie ako spôsob prideľovania bývania využíva napr. mesto New York, bližšie pozri: 

http://www.nyc.gov/html/housinginfo/html/apartments/apt_rental_opportunities.shtml.
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2. PROCES ZAVÁDZANIA ŽREBOVANIA 

Nasledujúca časť sa zaoberá popisom procesu, ako bola inovácia zavádzaná v oboch defi novaných 

samosprávach, a to v Považskej Bystrici a Pezinku. Ako konštatuje Mohr (Mohr, 1969, s. 111), proces 

zavádzania inovácie je „funkcia interakcie medzi motiváciou inovovať, odporu proti inovácii a do-

stupnosťou zdrojov tento odpor prekonať“. Keďže proces zavádzania inovácie môže byť v každej 

samospráve rozdielny, budú jednotlivé samosprávy a ich procesy zavádzania žrebovania rozobraté 

osobitne.

2.1 ŽREBOVANIE V PEZINKU

V prípade Pezinka bolo žrebovanie ako spôsob prideľovania nájomných bytov realizované len v jed-

nom prípade v roku 2005. Pred zavedením žrebovania mesto využívalo ako spôsob prideľovania bytov 

hlavne priame pridelenie prostredníctvom mestskej rady27 a zastupiteľstva, ktorému predchádzalo 

odporúčanie sociálnej komisie (rozhovor č. 5). Takýto spôsob nebol udržateľný hlavne z toho dôvodu, 

že sa začala meniť štruktúra cieľovej skupiny, kde začali prevládať mladé rodiny, nie nevyhnutne v zlej 

sociálnej situácii, len s potrebou bývať a neschopnosťou zabezpečiť si bývanie výlučne vlastným priči-

nením. Ku dňu, keď bola vystavaná nová bytovka na Zumberskej ulici, so štartovacími bytmi určenými 

pre mladé rodiny, počet žiadateľov narástol na 221, čo bolo niekoľkonásobne viac ako počet bytov 

k dispozícii na pridelenie (počet bytov v novom bytovom dome bol 41). Ako konštatoval poslanec 

mesta, v rámci zachovania transparentnosti sa pristúpilo k losovaniu (rozhovor č. 5). 

Dňa 3. novembra 2005 sa v priestoroch domu kultúry uskutočnilo pridelenie nových mestských ná-

jomných bytov na Zumberskej ulici v Pezinku. Zo všetkých prijatých žiadostí bolo Komisiou sociálnej 

starostlivosti pri MsZ vybraných celkovo 72 žiadostí, ktoré splnili stanovené podmienky na získanie 

bytu. Pri žrebovaní bytov boli prítomní všetci oprávnení žiadatelia o byt, niektorí poslanci MsZ a všet-

ko prebiehalo pod dohľadom notára. Celý priebeh losovania bol vysielaný lokálnou televíziou TV Pe-

zinok a bežal v priamom prenose. Každé meno oprávnených žiadateľov bolo ukázané obecenstvu, 

následne na kameru, vložené do nepriehľadnej škatuľky a zaradené do žrebovacieho bubna. Potom 

postupne žrebovali členovia komisie tak, že každé vytiahnuté meno prečítali a ukázali na kameru, až 

kým sa nenaplnil celkový počet dostupných bytov v počte 37.28 

Pezinok nemá vypracovaný žiadny ofi ciálny dokument, ktorý by popisoval, ako má priebeh žrebo-

vania vyzerať. V súčasnosti nie je ani známe, kto bol motivátorom, resp. iniciátorom na zavedenie 

žrebovania. Ako konštatuje poslanec mesta, „... vyplynulo to logicky“, „istý čas sa tým zaoberala 

mestská rada a odporúčanie dal pravdepodobne mestský referát zaoberajúci sa evidenciou žiadostí“ 

27 Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom primátora. Volí ju mestské zastupiteľstvo 

(MsZ) na štvorročné funkčné obdobie. Mestská rada Pezinka má v súčasnosti osem členov – poslancov MsZ 

a jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor. Zdroj: www.pezinok.sk.

28 Do už spomenutého počtu 41 zostávajú štyri byty, z ktorých dva byty boli určené pre občanov odkázaných 

na invalidný vozík (tie sa nežrebovali), jeden byt bol použitý ako náhrada za iný byt a jeden zostal 

k dispozícii mestu. (Pezinčan, november 2005)
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(rozhovor č. 5). Pred zavedením žrebovania sa robil prieskum verejnej mienky v Pezinku, zisťovali sa 

názory na žrebovanie. Podľa výsledkov prieskumu sa ukázalo, že obyvatelia Pezinka vyjadrili pozitív-

ne reakcie na pripravované žrebovanie a negatívne hlasy sa neobjavili (rozhovor č. 5).

V súčasnosti ani blízkej budúcnosti sa opätovné žrebovanie bytov neplánuje. Na jednej strane môže 

byť dôvodom nedostatok fi nančných prostriedkov alebo nevyrovnanie pozemkov či budov na rekon-

štrukciu alebo ďalšiu výstavbu, ale na druhej strane, a to je hlavne zaujímavé z hľadiska zavedenia 

žrebovania ako inovatívneho spôsobu  prideľovania bytov, nespokojnosť s týmto spôsobom prideľo-

vania. Na jednej strane vyjadrovali nespokojnosť samotní občania, avšak len tí, ktorí neboli vyžre-

bovaní, že škatuľky boli pred žrebovaním v mrazničke, aby sa podľa teploty dali od seba rozoznať 

(rozhovor č. 1, rozhovor č. 2). Na druhej strane však vyjadrujú nespokojnosť aj samotní volení pred-

stavitelia samosprávy. Vylosovaní nájomníci si neplania povinnosti v platení nájmu a často je s nimi 

spájaná aj kriminálna činnosť (rozhovor č. 5). Preto mesto uvažuje nad inými spôsobmi prideľova-

nia nájomných mestských bytov, a to individuálne zváženie žiadosti v kombinácii so zaručením sa za 

nájomníka buď zo strany predstaviteľa samosprávy, alebo pracovníka relevantného oddelenia MsÚ, 

alebo niektorým z občianskych združení (Ibid.).

2.2 ŽREBOVANIE V POVAŽSKEJ BYSTRICI

Považská Bystrica pristúpila k využitiu žrebovania ako spôsobu prideľovania mestských nájomných 

bytov celkovo dvakrát, v roku 2009 a v roku 2010. Pred zavedením žrebovania boli byty prideľované 

podľa podmienok stanovených mestom a podmienok defi novaných pri čerpaní fi nančných prostried-

kov MVRR SR, príp. ŠFRB. Od roku 2007 mesto prideľovalo byty na základe individuálneho zváženia 

žiadosti, podľa naliehavosti a krízovej situácie v rodine (rozhovor č. 4). Zmena nastala v roku 2009, 

keď sa prvýkrát využilo žrebovanie bytov. Podľa konštatovania vedúcej útvaru sociálnych služieb 

a starostlivosti o občana mesta (ďalej len vedúca útvaru), hlavným dôvodom bol niekoľkonásobne 

vyšší dopyt po bytoch, ako bola ich ponuka. „Mesto Považská Bystrica evidovalo asi tisíc nevyba-

vených žiadostí na byty a v novopostavených bytovkách malo k dispozícii len 44 bytov, z toho dva 

boli bezbariérové, ktoré sme nežrebovali.“ (Ibid.) Okrem tohto dôvodu sa však objavoval iný, a síce 

negatívne skúsenosti obyvateľov a ich sťažnosti na predchádzajúce vedenie mesta, kde vznikalo po-

dozrenie, že byty prideľujú netransparentným spôsobom. (Ibid.) 

Žrebovanie v meste Považská Bystrica bolo inšpirované niekoľko desiatok kilometrov vzdialeným 

krajským mestom Žilina, ktoré v tom čase už žrebovanie bytov realizovalo. Podľa slov vedúcej útva-

ru, iniciátorkou žrebovania v Považskej Bystrici bola ona a jedna jej kolegyňa, ktorá má na starosti 

bytovú agendu. O žrebovaní v Žiline sa dozvedeli z novín a v rámci dobrých medzimestských vzťahov 

sa išli osobne poradiť o priebehu žrebovania, nastavení jeho systému, príp. výhodách či nevýho-

dách. Následne si sami vypracovali postup a systém, ako sa budú byty žrebovať. Pred žrebovaním 

bola vyhlásená výzva, ktorá popisovala podmienky zaradenia žiadatelia do zoznamu (kritériá, ktoré 

musí spĺňať tak z hľadiska ich defi novania podľa ŠFRB, ako aj mestom stanovené kritériá), odkaz na 

nevyhnutné tlačivá, ako aj kontaktnú osobu.

Ako sme už spomenuli, v meste Považská Bystrica sa žrebovalo dvakrát, išlo o byty na Novomestského 

a Benkovej ulici (v predchádzajúcom žrebovaní sa prideľovali byty na Helenskej ulici). V oboch prípa-
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doch počet žiadateľov niekoľkonásobne prevyšoval počet bytov k dispozícii. Žrebovali sa rôzne typy 

bytov od 1-izbových až po 4-izbové. Žrebovanie prebiehalo v dvoch kolách, v prvom kole sa žrebovali 

byty, v druhom sa žrebovalo číslo bytu a poschodie, na ktorom sa byt nachádza (toto sa realizova-

lo len pri druhom žrebovaní). Žrebovanie bolo úplne anonymné, jednotliví žiadatelia boli zaradení 

„do osudia“ pod spisovým číslom. Celkovo boli žiadatelia rozdelení do štyroch „bánk“ podľa veľkosti 

bytov. Následne žrebovali jednotliví žiadatelia podľa typu bytu, o ktorý bol záujem. Ak sa žreboval 

1-izbový byt, bola použitá „banka“ so žiadateľmi o jednoizbový byt, ak o dvojizbový, „banka“ s dvoj-

izbovými bytmi atď. Prvého žiadateľa vyžrebovala vedúca útvaru a ten následne vyžreboval ďalšieho 

a takto to pokračovalo ďalej, až sa počet bytov v jednotlivých kategóriách vyčerpal. Všetko prebieha-

lo pod dohľadom notára a tiež za prítomnosti médií a predstaviteľov samosprávy.

Považská Bystrica podobne ako Pezinok nemá spracovaný ofi ciálny dokument, ktorý by zachytával 

pravidlá realizovania žrebovania. Pred realizovaním žrebovania prebiehal prieskum názorov obča-

nov na tento spôsob prideľovania bytov ústnou formou. Podľa vnímania predstaviteľov samosprávy 

boli reakcie na žrebovanie kladné a občania tento spôsob prideľovania bytov uvítali (rozhovor č. 4). 

Rovnaké reakcie boli na žrebovanie aj po jeho realizácii. Ako konštatuje vedúca útvaru, „všeobecné 

ohlasy na žrebovanie boli dobré a novým prvkom podmienok na žrebovanie bola skutočnosť, že na 

žrebovaní sa mohli zúčastniť aj mladí ľudia, ktorí ešte nemali založené rodiny. Tento rok 2010 sme 

nezaznamenali žiadnu výraznú nespokojnosť a možno aj preto, že ľudia si podmienky žrebovania už 

osvojili“ (rozhovor č. 3). Kladne hodnotia žrebovania aj zodpovední zo samosprávy. Zbavili sa podoz-

renia z korupcie, t. j. uprednostňovania vlastných žiadateľov, dokonca sa už neobjavili ani pokusy 

ovplyvňovať proces prideľovania bytov. Aj z týchto dôvodov neuvažujú nad zavedením iného spôsobu 

prideľovania bytov a zostávajú pri využívaní žrebovania.

Ako ukazuje uvedený text, zavedeniu inovácie nepredchádzala ani v jednom prípade žiadna radikálna 

situácia, naopak, potreba inovácie vyplynula zo zmeny okolností v živote obyvateľov mesta a síce 

náročnosti zabezpečenia si bývania vlastným pričinením na jednej strane, na druhej strane potrebu 

inovovať proces prideľovania mestských nájomných bytov podnietilo aj opakujúce sa podozrievanie 

z korumpovania tohto procesu zo strany predstaviteľov samosprávy. 
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3.  ANALÝZA ŽREBOVANIA Z HĽADISKA TESTOVANIA 
INŠTITUCIONÁLNYCH/ORGANIZAČNÝCH TEÓRIÍ

Žrebovanie ako spôsob prideľovania mestských nájomných bytov je možné zaradiť podľa typológie 

Albertiho a Bertucciho (Alberty – Bertucci, 2006, s. 6) medzi organizačné inovácie, keďže sa zavádza 

nový pracovný postup, resp. jeho časť, ako aj medzi procesné inovácie, keďže cieľom zavedenia tohto 

nového postupu je tlak na zvyšovanie kvality poskytovanej služby – v tomto prípade zabezpečenia 

bývania pre cieľové skupiny. Z hľadiska snahy o eliminovanie korupcie, ktoré je možné označiť ako 

defi novanie nového cieľa organizácie, v tomto prípade samosprávy ako takej, patrí táto inovácia me-

dzi strategické inovácie (Hartley, 2005). Z hľadiska rozsahu môžeme tento typ inovácie zaradiť medzi 

inkrementálne inovácie, keďže sa radikálne nemenil spôsob poskytovania služby, t. j. zabezpečenia 

bývania pre cieľové skupiny, len posledná fáza procesu pridelenia bytu bola zmenená, inovovaná.

Ani jedna z  uvedených skúmaných samospráv nebola primárnym nositeľom myšlienky využitia žre-

bovania ako spôsobu prideľovania mestských nájomných bytov na Slovensku. V prípade Považskej 

Bystrice bola táto myšlienka prenesená zo skúseností iného okresného mesta a bola prispôsobená 

na okolnosti a povahu situácie, v ktorej sa Považská Bystrica ohľadom bytov nachádzala, t. j. počet 

a typy bytov, počet a záujem žiadateľov a pod. Preto je v tomto prípade možné hovoriť o tzv. prenose 

vedomostí29 (Edquist, 1997) v rámci samospráv Slovenska. Pezinok na druhej strane konštatuje, že 

sám zaviedol žrebovanie a až následne sa dopočul o tom, že takýto spôsob prideľovania bytov sa už 

využíva v iných mestách Slovenska (rozhovor č. 5). Preto v jeho prípade nie je možné o prenose vedo-

mostí hovoriť, je možné však aplikovať teóriu tzv. podnikateľov vo verejnom sektore. Ide o ľudí, ktorí 

sa pri tvorbe verejnej politiky snažia iniciovať dynamické zmeny (Mintron, 1997, s. 739). Napriek 

tomu, že nie je možné zistiť, kto presne prišiel s myšlienkou žrebovania, podľa konštatovaní poslanca 

vznikla v rámci MÚ a MsZ v Pezinku skupina ľudí, ktorá podnietila zmenu v tradičnom spôsobe prideľo-

vania mestských nájomných bytov. To sa im následne podarilo presadiť a získali podporu tak vedenia 

mesta, ako aj jeho obyvateľov – voličov. Teóriu podnikateľov vo verejnom sektore je možné aplikovať 

aj na prípad Považskej Bystrice, kde bola myšlienka o žrebovaní prenesená z mesta Žilina, avšak bola 

rozpracovaná a zdokonalená dvoma pracovníčkami MÚ, ktoré je možné považovať za agentov inová-

cie, t. j. už spomenutých podnikateľov vo verejnom sektore. Tieto inováciu nevymysleli, ale presadili 

ju v rámci ich samosprávy a získali pre ňu podporu. 

V kontexte aktérov a personálnych zdrojov pri iniciovaní inovácie je možné tiež konštatovať, že z hľa-

diska spôsobu iniciovania inovácie ide v prípade žrebovania skôr o bottom-up prístup, keďže iniciatí-

va jeho zavedenie vyšla z aktívnej skupiny nespokojných občanov, ktorí presvedčili vyšších úradníkov 

MÚ a poslancov mesta.

Z hľadiska žrebovania ako inovácie v poskytovaní, resp. zabezpečovaní služieb je zaujímavý aj náhľad 

prostredníctvom administratívnych aspektov inovácie, medzi ktoré patria pripravenosť administra-

tívneho fungovania inovácie v podobe pripravenosti organizácie na zmenu, t. j. defi novania admi-

nistratívnych postupov, ktoré následne umožnia na jednej strane inováciu ľahšie implementovať, 

29  Z angl. policy transfer.
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a na druhej strane pripravenosť ľudských zdrojov. Na základe ich analýzy je následne možné vyhod-

notiť úspech inovácie a tiež náklady spojené s jej zavádzaním. Zavedenie žrebovania nebolo v oboch 

mestách, ako možno z uvedeného vidieť, sprevádzané vytváraním žiadnych ofi ciálnych verejne do-

stupných dokumentov, ktoré by jasne defi novali jeho postup. V oboch mestách predchádzal žrebo-

vaniu výber vhodných kandidátov, ktorí spĺňali stanovené kritériá, ktoré boli popísané vo verejne 

dostupnom dokumente. Faktom zostáva, že žrebovanie prebehlo v oboch prípadoch bez zásadných 

problémov, a teda sa ukazuje, akoby defi novanie pravidiel žrebovania do ofi ciálneho dokumentu ani 

nebolo potrebné. Do veľkej miery to vyplýva z faktu, že žrebovanie je administratívne veľmi jednodu-

chá inovácia, de facto je len rozšírením existujúceho procesu o jednu fi nálnu fázu, prostredníctvom 

ktorej je eliminované korupčné prostredie. To platí aj v kontexte ľudských zdrojov a ich pripravenosti 

na žrebovanie. Ako sme už spomenuli, žrebovanie nie je náročné na realizáciu a teda nekladie žiadne 

významné intelektuálne nároky na jej organizátorov. Obe žrebovania boli plne zabezpečené v pôvod-

nom počte úradníkov relevantných oddelení MÚ, nebolo potrebné žiadne špeciálne školenie a teda 

s touto inováciou nie sú spojené žiadne fi nančné náklady. Jedinými nákladmi, ktoré sa v procese 

žrebovania vyskytujú, sú náklady spojené s využitím notárskych služieb potrebných na dohliadanie 

správnosti procesu žrebovania. Tie si mestá zabezpečovali externe. 

V neposlednom rade je tiež potrebné poukázať na dve kľúčové situácie, resp. fakty, ktoré v oboch sa-

mosprávach pôsobili ako prvotný impulz na inovovanie tradičných postupov v oblasti prideľovania 

mestských nájomných bytov. Na jednej strane je to podozrenie z realizovania korupčnej činnosti v ob-

lasti prideľovania bytov zo strany predstaviteľov alebo úradníkov samosprávy. Na druhej strane je to 

výrazný nárast žiadateľov o byty, ktorý niekoľko násobne prevyšuje ponuku bytov, ktoré majú mestá 

k dispozícii. Ako konštatuje vedúca sociálneho útvaru v Považskej Bystrici, „nevedeli by sme spravod-

livo rozhodnúť iným spôsobom tak, aby si ľudia potom nemysleli, že má niekto známosť“ (Pitoňáková, 

2010). Práve žrebovanie je jeden zo spôsobov, ktorý je vhodný aplikovať v situáciách, keď potrebuje 

autorita zabezpečiť štatistickú rovnosť šancí v prístupe a spravodlivosť vo výbere (Stone, 2002, s. 41) 

a zároveň eliminovať potenciálny vznik korupcie. Žrebovanie zabezpečuje rovnosť, keďže šanca každé-

ho žiadateľa získať byt je rovnaká a žrebovanie je otázkou šťastia a náhody a zároveň je zabezpečená 

aj spravodlivosť vo výbere. Napriek tomu sa vyskytujú aj situácie, keď je zavedenie žrebovania ozna-

čené ako alibizmus predstaviteľov samosprávy (Pitoňáková, 2010). Toto inými slovami konštatoval 

aj poslanec z Pezinka, ktorý vyjadril nespokojnosť so žrebovaním ako spôsobom prideľovania bytov 

a skôr by sa priklonil k individuálnemu zváženiu situácie žiadateľa a zaručenie sa za neho zo strany 

autority. V prípade žrebovania ako inovácie v prideľovaní mestských nájomných bytov je veľmi dôležité 

dôkladné stanovenie kritérií, ktoré vytvárajú fi nálnu množinu žiadateľov, z ktorých sa v konečnej fáze 

procesu prideľovania žrebuje. Tým sa eliminuje potenciálna možnosť, že k bytu sa dostanú aj menej 

sociálne odkázaní žiadatelia. Tiež je dôležité poukázať na potrebu relatívnej homogénnosti skupiny, 

ktorá plynie už z  uvedenej nevyhnutnosti defi novania dostatočne podrobných kritérií.
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4. VYHODNOTENIE ŽREBOVANIA AKO INOVÁCIE A ZÁVER

Na účely defi novania inovácií v tejto prípadovej štúdii bola využitá defi nícia Greena, Howellsa a Mi-

lesa, ktorí za inováciu považujú zavádzanie nových postupov (Green – Howells – Miles, 2001, s. 9) 

s  ohľadom na zvyšovanie kvality (Albury, 2005; Alberti – Bertucci, 2006; Malíková, 2006) poskytova-

nej služby. Preto bolo žrebovanie ako spôsob prideľovania mestských nájomných bytov identifi kované 

ako inovácia. Bolo skúmané osobitne v dvoch samosprávach a síce Považskej Bystrici a Pezinku. Ako 

sme uviedli v texte, táto inovácia je zaradená z hľadiska rozsahu inovácie medzi inkrementálne, keďže 

v prípade oboch samospráv sa proces prideľovania mestských nájomných bytov skladá z viacerých kro-

kov, keď žrebovanie patrí medzi posledné, a teda nejde o radikálne zmeny v zaužívaných postupoch. 

Z hľadiska kvality zavedenej inovácie je možné konštatovať, že za predpokladu, že cieľom samospráv 

bolo eliminovanie potenciálnej korupcie a zvyšovanie transparentnosti postupov prideľovania, ino-

vácia v prípade oboch samospráv splnila svoj cieľ. Ako sme uviedli, v prípade žrebovania je možné 

hovoriť o štatistickej rovnosti šancí všetkých žiadateľov a keďže do procesu prideľovania prostredníc-

tvom lotérie vstupuje zložka „náhody“, eliminuje sa aj potenciálne korupčné správanie tých aktérov, 

ktorí by mali záujem ovplyvniť proces prideľovania vo svoj prospech.30

Z hľadiska nákladovosti zavedenia inovácie je možné konštatovať, že žrebovanie dokáže pomerne 

lacným spôsobom zabrániť možnému pomerne vysokému plytvaniu verejných fi nancií v podobe bytov 

pridelených tým uchádzačom, ktorých nie je možné považovať za cieľové skupiny na pomoc v oblasti 

zabezpečovania bývania. Ani v jednom prípade neboli vynaložené žiadne dodatočné náklady na re-

alizovanie žrebovania, s výnimkou poplatku za notárske služby, ktorý však nie je možné považovať 

za zásadný. Nebolo potrebné ani dodatočné školenie ľudských zdrojov v rámci MÚ, celý priebeh aj 

príprava na žrebovanie boli realizované v rámci existujúcich stavov oboch mestských úradov.

Z hľadiska udržateľnosti je možné konštatovať, že táto inovácia je pomerne jednoducho udržateľná aj 

napriek tomu, že v meste Pezinok sa nepredpokladá jej realizovanie do budúcnosti. V tomto prípade 

však nie je problém v žrebovaní ako takom, ale skôr v zlom, resp. nedostatočnom nastavení kritérií, 

ktoré sú kľúčovou podmienkou pri vytváraní fi nálneho zoznamu oprávnených žiadateľov, z ktorých sa 

nakoniec žrebuje. K lepšej udržateľnosti zavedenej inovácie by pomohlo, ak by jej postup, ale aj okol-

nosti, kedy je nevyhnutné jej využitie, bolo možné popísať a zadefi novať do ofi ciálneho dokumentu 

samosprávy, napr. v podobe VZN.

Na záver je teda možné zavedenie žrebovania ako inovatívneho spôsobu prideľovania mestských ná-

jomných bytov označiť za úspešnú inováciu s pomerne jednoduchou implementáciou a tiež nená-

ročným procesom prijímania do rozhodovacích procedúr v samospráve. Potvrdiť alebo vyvrátiť toto 

konštatovanie je možné zo strany občanov, ktorých názory na žrebovanie preverí čas a tiež výsledky 

nadchádzajúcich volieb. 

30 Faktom však zostáva, že na zabezpečenie úplnej transparentnosti je nevyhnutné správne nastaviť systém 

tvorby fi nálneho zoznamu žiadateľov, z ktorého sa následne losuje.
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ZAVEDENIE PROBÁCIE A MEDIÁCIE NA SLOVENSKU 

Katarína Staroňová, Zuzana Očenášová

ÚVOD
Táto prípadová štúdia sa venuje zavedeniu probačnej a mediačnej služby na Slovensku ako inštitu-

cionálnej a procesnej inovácii v justičnom a trestnoprávnom systéme. Probačná a mediačná služba 

poskytuje v slovenskom kontexte nové služby probácie a mediácie zamerané na kvalitatívne a efek-

tívne zlepšenie dohľadu nad podmienečne odsúdenými a prepustenými, ako aj nad výkonom alter-

natívnych trestov a procesnú realizáciu odklonov od trestného konania vo forme mediácie. Predmet 

prípadovej štúdie bol vybraný aj preto, že okrem procesnej inovácie ide aj o inštitucionálnu inováciu 

predstavujúcu novú administratívnu štruktúru v justičnom systéme. Zavedenie probačnej a mediač-

nej služby teda v sebe spája viacero typov inovácie. Cieľom štúdie je poukázať na hlavné faktory pod-

porujúce inovácie, ako aj na prekážky, ktoré bránia jej zavedeniu a konceptualizovať ich v kontexte 

dostupnej teoretickej literatúry. 

V prvej časti štúdie sa budeme venovať kontextu zavedenia probačnej a mediačnej služby a motivá-

ciám, ktoré viedli k vzniku tejto inovácie. Neskôr popíšeme proces jej zavedenia a sústredíme sa na 

kľúčové udalosti tohto procesu, na ktoré následne aplikujeme niektoré z teórií inovácií. Sústredíme 

sa najmä na typológiu formy inovácie, procesu jej zavádzania v kontexte teórií riadenia spoločnosti 

a identifi káciu faktorov uľahčujúcich a sťažujúcich zavádzanie inovácií. Základné zistenia tejto prípa-

dovej štúdie poukazujú najmä na dôležitosť, ale aj slabiny politickej podpory pri zavádzaní inovácií, 

najmä pri koncepčných zmenách vyžadujúcich si dlhšie trvanie implementácie a hierarchicky riade-

nom procese zhora. 
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1. KONTEXT ZAVEDENIA PROBÁCIE A MEDIÁCIE 

Zavedenie probácie a mediácie bolo súčasťou širšej reformy trestného práva – Trestného zákona a Trest-

ného poriadku na Slovensku. O rekodifi kácii trestných kódexov sa začalo uvažovať už v 90. rokoch, k 

prvému konkrétnemu kroku však došlo až v roku 2000, keď vláda SR schválila Legislatívny zámer rekodi-

fi kácie Trestného práva a Trestného poriadku. Hlavným dôvodom na rekodifi káciu trestných kódexov bol 

fakt, že oba zákony prijaté v roku 1961 nedostatočne refl ektovali zmeny v spoločnosti, ktoré sa odvtedy 

udiali, ako aj jej predpokladaný vývoj a neobsahovali všetky záväzky vyplývajúce pre SR z medzinárod-

ných dohovorov na dodržiavanie ľudských práv. Navyše, viaceré novelizácie prijaté po roku 1989 zaviedli 

do trestných kódexov, najmä Trestného zákona, niektoré nesystematické prvky. V prípade Trestného 

poriadku sa argumentovalo aj jeho komplikovanosťou a neefektívnosťou spôsobenou viacnásobným do-

kazovaním v rôznych štádiách trestného procesu. Jednou z hlavných zásad fi lozofi e navrhovanej reko-

difi kácie bolo chápanie trestu odňatia slobody ako ultima racio, pričom dôraz pri riešení trestných vecí 

mal byť kladený na individuálny prístup a využívanie alternatívnych trestov a odklonov od trestného 

konania spoločne so zvýšením pozitívnej motivácie páchateľa (Legislatívny zámer, 2000). 

Práve k tejto zásade sa viaže zavedenie probácie a mediácie, ktorá sa vo svojej probačnej časti zame-

riava na prácu s páchateľom a zvyšovanie jeho motivácie, ako i na dohľad nad výkonom niektorých 

alternatívnych trestov a mediačná časť slúži ako nástroj jedného z možných odklonov v trestnom 

konaní. Už v Legislatívnom zámere rekodifi kácie sa plánovalo zavedenie probačnej služby, ktorá 

mala slúžiť ako nástroj efektívneho dohľadu nad odsúdenými na podmienečný trest odňatia slobody 

a obmedzeniami, ktoré im uložil súd. Zároveň mali probační úradníci pomáhať odsúdenému so so-

ciálnymi, s pracovnými a inými problémami, aby sa predišlo recidíve. Z dôvodu efektívnosti výkonu 

dohľadu mala byť probačná služba začlenená do justičnej správy. Probácia mala byť zavedená jednak 

ako podporná služba na väčšie využívanie alternatívnych sankcií, ako aj z dôvodu neúčinnosti do-

vtedajšieho systému dohľadu, ktorý bol vykonávaný len formálne, prostredníctvom opytovania sa 

súdnych úradníkov, bez adekvátnej práce s odsúdenými (Legislatívny zámer, 2000). V Legislatívnom 

zámere sa priamo neuvažovalo o zavedení mediačnej služby, spomínali sa však odklony od súdneho 

pojednávania, konkrétne inštitút zmieru v prípade menej závažných trestných činov, ktorý by umož-

ňoval uzavrieť dohodu o náhrade škody medzi páchateľom a poškodeným, ktorá by znamenala pod-

mienečné zastavenie trestného konania (Legislatívny zámer, 2000). K uzatváraniu zmieru dochádza 

najmä prostredníctvom mediácie, ktorá patrí medzi činnosti probačných a mediačných úradníkov 

a úradníčok. Podmienky na zavedenie probačnej a mediačnej služby teda boli stanovené už v samot-

nom zámere širšej rekodifi kácie trestných kódexov. Hoci samotný zámer navrhoval len zavedenie ad-

ministratívnej zmeny v oblasti probácie, počítalo sa aj so základnými podmienkami mediačnej služby 

v podobe zavedenia inštitútu zmieru. K spojeniu oboch činností prostredníctvom jedného miesta 

v justičnej sústave došlo o rok neskôr, v začiatkoch zavádzania tejto administratívnej zmeny.

V súčasnosti patrí medzi hlavné činnosti probačných a mediačných úradníkov a úradníčok vykonáva-

nie probačného dohľadu nad obžalovanými alebo odsúdenými na tresty, ktoré nie sú spojené s od-

ňatím slobody, ochranný dohľad nad podmienečne prepustenými z výkonu trestu a sprostredkovanie 

mimosúdneho riešenia sporu medzi poškodeným a obvineným (zákon č. 550/2003 Z. z.). Probácia 

je teda úzko spojená s vykonávaním alterantívnych trestov a dohľadu nad podmienkami skúšobnej 

lehoty buď v rámci uloženia podmienečného trestu odňatia slobody, alebo podmienečného prepus-

tenia z výkonu trestu. V rámci probačnej činnosti majú probační úradníci a úradníčky právo získavať 
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informácie o klientoch týkajúce sa ich pracovného, sociálneho a rodinného zázemia a dodržiavania 

podmienok stanovených na skúšobnú lehotu. Na konci skúšobnej lehoty alebo po vykonaní alteran-

tívneho trestu vypracovávajú správu o probačnom dohľade pre príslušný okresný súd, prípadne pre 

prokuratúru v prípadoch podmienečného zastavenia trestného stíhania, ktorá obsahuje zhodnotenie 

skúšobnej lehoty, dodržiavania stanovených podmienok (napr. nepožívanie návykových látok, vyhý-

banie sa určitým miestam alebo kontaktom s určitými osobami, úhrada škody) a odporúčanie o ukon-

čení alebo predĺžení skúšobnej lehoty. V prípade porušenia uložených obmedzení alebo povinností sú 

úradníci a úradníčky povinní informovať o ňom príslušný súd alebo prokuratúru. Probácia však nemá 

byť len o kontrole dodržiavania pravidiel stanovených súdom alebo prokuratúrou, ale aj o vedení 

klientov k zlepšovaniu ich životnej situácie, zvyšovaniu ich motivácie budovať si pracovné, rodinné 

a sociálne zázemie a pomoc pri hľadaní riešení ich životných problémov (Manuál, 2004). Probačná 

práca sa teda do istej miery prekrýva so sociálnou prácou. S klientmi sa vypracováva probačný prog-

ram obsahujúci konkrétne úlohy, ktoré majú splniť, a harmonogram stretnutí s probačnými a mediač-

nými úradníkmi a úradníčkami. Tí by mali zároveň odporučiť klientom, kde majú hľadať pomoc pri 

riešení ich konkrétnych problémov (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, iné sociálne a zdravotnícke 

služby, terapia a poradenstvo, riešenie bytovej otázky). Predpokladá sa teda úzka spolupráca pro-

bačných a mediačných úradníkov a úradníčok s miestnymi verejnými aj neverejnými poskytovateľmi 

rôznych sociálnych a iných služieb, ktoré by mohli klientom pomôcť naplniť podmienky, ktoré im boli 

stanovené. V prípade probácie teda ide o procesnú zmenu v spôsobe poskytovania dovtedajšej služby, 

ktorá bola zameraná na zvýšenie jej kvality zmenou formálnej kontroly dodržiavania kontroly nad 

skúšobnými podmienkami na aktívnu účasť a pomoc pri dodržiavaní stanovených podmienok.

Úlohou mediácie je sprostredkovať riešenie trestnoprávneho sporu a prípadnej dohody o náhrade škody 

medzi poškodeným a obvineným, pričom obe tieto strany musia s mediáciou súhlasiť. Mediáciu môžu 

navrhnúť poškodený, obvinený, súd, prokuratúra alebo polícia. Môže sa teda uskutočňovať vo všetkých 

fázach trestnoprávneho konania. Záverečná dohoda musí byť schválená súdom alebo prokuratúrou. 

Môže sa uskutočňovať len pri menej závažných trestných činoch do zákonom stanovenej maximálnej 

výšky trestu na päť rokov odňatia slobody (zákon č. 301/2005 Z. z.). Mediácia má na jednej strane pris-

pieť k rýchlejšiemu vyriešeniu sporu a náhrade škody pre poškodeného, prináša mu možnosť vyjadriť sa 

k ujme, ktorá mu bola spôsobená a na druhej strane má preventívny charakter pre obvineného, ktorý 

môže lepšie pochopiť škodlivosť svojho konania. Úlohou mediátora alebo mediátorky je facilitovať proces 

hľadaním riešenia, zabezpečiť priestor na vyjadrenie sa oboch strán, vystupovať nestranne, hľadať vzá-

jomne prospešnú dohodu a dohliadať, aby sa nevyskytovali nežiaduce prvky ako agresivita, osočovanie 

alebo úmysel poškodiť. Mediácia sa môže uskutočňovať priamo za účasti oboch strán alebo nepriamo, 

prostredníctvom stretnutí mediátorov s každou stranou osobitne (Manuál, 2004). V prípade mediácie ide 

o poskytovanie novej služby, ktorá predtým neexistovala, s cieľom zefektívniť a zrýchliť trestnoprávne 

konanie jednak v konkrétnych prípadoch, v ktorých sa môže využiť, ako aj znížiť počet prípadov prejedná-

vaných na hlavných súdnych pojednávaniach, ktoré sú časovo aj fi nančne náročnejšie. Zároveň je cieľom 

aj zlepšenie postavenia poškodeného a preventívny účinok mediácie na obvinených. 

Probační a mediační úradníci a úradníčky sú štátnymi zamestnancami ako súčasť odborného aparátu 

na okresných súdoch. V roku 2004 boli na každom okresnom súde vytvorené dve miesta, teda celkovo 

sa počítalo so 110 zamestnancami (Dôvodová správa, 2003). V roku 2006 pracovalo na Slovensku 116 

probačných a mediačných úradníkov (Vyhodnotenie, 2006). V roku 2007 došlo z dôvodov znižovania 

výdavkov v štátnej správe k zníženiu ich počtu o 32 %. V súčasnosti pôsobí na súdoch 79 úradníkov 



I N O V Á C I E  V O  V E R E J N O M  S E K T O R E  S L O V E N S K A :  P R Í P A D O V É  Š T Ú D I E

127

a úradníčok, na väčšine súdov len po jednom, dvaja až traja sú na 20 súdoch vo väčších okresoch (Zo-

znam, 2010). Probácia a mediácia bola vytvorená ako centralizovaná služba, koncepčne a metodicky 

riadené Ministerstvom spravodlivosti SR. V roku 2006 vzniklo na ministerstve Oddelenie pre probá-

ciu a mediáciu, ktoré sa tejto činnosti malo venovať. V roku 2007 na oddelení pracovali tri osoby, 

v roku 2010 len jedna. Oddelenie bolo preto zrušené a jeho činnosť zaradená pod Odbor dohľadu nad 

trestným súdnictvom. Zákon o probačných a mediačných úradníkoch predpokladal aj vznik Rady pre 

probáciu a mediáciu ako poradného orgánu ministerstva, ktorá bola zriadená v roku 2004. Po zmene 

vlády v roku 2006 jej činnosť nebola obnovená (Koncepcia vzdelávania, 2007).

Inštitucionálna zmena sa teda udiala na dvoch úrovniach. V justičnom systéme boli na okresných 

súdoch vytvorené nové štátnozamestnanecké miesta, ktoré sa orientovali na poskytovanie nových 

služieb. Na riadiacej úrovni vznikli dve nové inštitúcie – oddelenie pre probáciu a mediáciu ako vý-

konná zložka riadenia a Rada pre probáciu a mediáciu ako poradný orgán ministerstva. Od roku 2006 

sa tento systém postupne menil, v roku 2006 zanikla Rada pre probáciu a mediáciu, v roku 2007 došlo 

k zredukovaniu počtu probačných a mediačných úradníkov na súdoch a v roku 2010 bola činnosť od-

delenia na ministerstve priradená pod iný odbor. Najväčšie zmeny sa teda týkali riadenia probačnej 

a mediačnej služby na centralizovanej úrovni – Ministerstve spravodlivosti SR.
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2. PROCES ZAVÁDZANIA PROBAČNEJ A MEDIAČNEJ SLUŽBY

Ako sme už uviedli, zavedenie probačnej služby sa uvádzalo už v Legislatívnom zámere rekodifi kácie 

Trestného zákona a Trestného poriadku prijatého vládou SR v roku 2000. Už od roku 2001 Minister-

stvo spravodlivosti SR začalo uvažovať o jej spojení s mediačnou službou. Inšpiráciou na vytvorenie 

služby spájajúcej mediáciu a probáciu bola existencia  Probační a mediační služby v Českej republike 

(Tabačíková, 2010). Vzhľadom na to, že išlo o nový prvok v systéme trestného súdnictva, rozhodlo 

sa ministerstvo spravodlivosti pre otestovanie jeho fungovania formou pilotného projektu na troch 

okresných súdoch. V roku 2001 bolo na Ministerstve spravodlivosti SR vytvorené referentské miesto 

zaoberajúce sa koordináciou pilotného projektu a vytvorením služby. V tom istom roku začala fungo-

vať pracovná skupina zložená zo zástupcov ministerstva, orgánov činných v trestnom konaní, súdov 

a mimovládnych organizácií, ktorej úlohou bolo vybrať miesta pre pilotné testovanie. Kritériom na 

výber okresných súdov bolo, aby išlo o konsolidované trestné súdy s primeraným počtom trestných 

vecí, pokrývajúce veľké i menšie okresné mestá. Nakoniec boli zvolené okresné súdy Bratislava IV, 

Nové Zámky a Spišská Nová Ves. Na podporu pilotného projektu pripravilo ministerstvo spravodlivos-

ti novelu Trestného poriadku zavádzajúcu inštitút zmieru umožňujúci fungovanie mediačnej služby, 

ktorá bola prijatá v roku 2001 (Vyhodnotenie, 2002). 

V marci 2002 sa uskutočnili výberové konania na obsadenie miest probačných a mediačných úradní-

kov na troch pilotných súdoch. Požiadavkou bolo, aby uchádzači a uchádzačky mali magisterské vzde-

lanie humanitného smeru (Vyhodnotenie, 2002). Po obsadení miest sa začalo s intenzívnym vzdelá-

vaním nových zamestnancov ako i uchádzačov o dané miesta, ktorí skončili v užšom výbere. Výraznú 

úlohu pri vzdelávaní zohrávala česká probačná a mediačná služba, ktorej pracovníčky vzdelávanie 

realizovali. Česká republika tak slúžila nielen ako inšpirácia na spojenie probačnej a mediačnej služ-

by, ale do veľkej miery ovplyvnila aj nastavenie samotnej služby prostredníctvom vzdelávania nových 

zamestnancov ako i orgánov činných v trestnom konaní a súdy v okresoch, v ktorých sa realizoval 

pilotný projekt. Spolupráca orgánov činných v trestnom konaní ako i trestných sudcov a sudkýň bola 

kľúčová pre realizáciu pilotného projektu vo fáze, keď činnosť probačných a mediačných úradníkov 

nebola podložená zákonom. Práve od nich záviselo množstvo spisov, ktoré sa dostanú k úradníkom 

v rámci mediácie za využitia nového inštitútu zmieru alebo v rámci probácie. Počas trvania pilotného 

projektu neexistovala zákonná opora pre tresty s probačným dozorom. Vtedajší Trestný zákon však 

umožňoval ukladať rôzne obmedzenia alebo povinnosti v rámci trestu, nad plnením ktorých mohli 

probační a mediační úradníci dohliadať. Najčastejšie išlo o povinnosti náhrady vzniknutej škody ale-

bo zanedbanie povinnej výživy (Vyhodnotenie, 2003). Pilotný projekt bol vyhodnotený ako úspešný 

v oboch poskytovaných službách. V rámci probácie riešili noví zamestnanci 112 prípadov v roku 2002 

a 177 v roku 2003 (celkový počet prípadov sa nerovná súčtu za obidva roky, keďže niektoré prípady 

mohli presahovať rok 2002). Počas obidvoch rokov sa uskutočnilo 116 mediácií týkajúcich sa najmä 

trestných činov krádeže, ublíženia na zdraví a sprenevery. Zároveň sa zaviedla prax, keď probační 

a mediační úradníci po dosiahnutí dohody medzi poškodeným a obvineným dozerali na jej naplnenie 

(Vyhodnotenie, 2002 a 2003). 

Počas pilotného projektu sa ukázalo, že probačná a mediačná služba má potenciál napĺňať stanovené 

ciele. Ministerstvo spravodlivosti nevyhodnocovalo mieru úspešnosti probácie oproti predchádza-

júcej forme formálneho dohľadu. Vo vyhodnocovacích správach sa obmedzilo na uvádzanie kazuis-

tík, z ktorých je zrejmé, že pilotní úradníci a úradníčky sa sústredili najmä na spoluprácu s úradmi 
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práce, odbormi sociálnych vecí a so psychologickými poradňami, prípadne riešili prípady náhrady 

škody formou jej odpracovania. Pokiaľ ide o mediáciu ako o úplne novú službu, táto sa ukázala byť 

úspešná. V roku 2003 bola vo viac než polovici mediovaných prípadov dosiahnutá dohoda. Navyše, 

poškodení mali vďaka mediácii väčšiu šancu rýchlejšie získať náhradu škody a v niektorých prípadoch 

aj vo väčšej výške, ako bolo určené zákonom. Ukázalo sa teda, že pre poškodenú stranu je mediácia 

jednoznačne prospešná. Väčšina prípadov na mediáciu bola úradníkom a úradníčkam poskytnutá zo 

strany súdu a to aj napriek tomu, že inštitút zmieru sa mohol využívať aj v prípravnom konaní (Vy-

hodnotenie, 2003). Tým sa znižuje jej výhodnosť pre stranu obvineného, ktorá je vyššia v prípade 

uzavretia dohody pred súdnym konaním znamenajúcej podmienečné zastavenie stíhania. 

Na základe výsledkov pilotného projektu pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR v roku 2002 zákon 

o probačných a mediačných úradníkoch, ktorý bol schválený v roku 2003. Dôvodová správa k záko-

nu počítala s vytvorením 110 miest probačných a mediačných úradníkov a úradníčok a novým odbo-

rom na ministerstve spravodlivosti, na ktorom malo byť zamestnaných šesť osôb (Dôvodová správa, 

2003). Na základe tohto zákona sa probačná a mediačná služba plošne rozšírila na všetky okresné 

súdy v priebehu roku 2004 a v roku 2006 sa vytvorilo Oddelenie pre probáciu a mediáciu na minis-

terstve spravodlivosti. Oddelenie ďalej riadilo a usmerňovalo službu, organizovalo vzdelávanie pre 

nových úradníkov a úradníčky. V tom istom roku vznikla aj Rada pre probáciu a mediáciu ako poradný 

orgán ministra spravodlivosti, ktorej členmi boli zástupcovia orgánov činných v trestnom konaní, 

súdov, probačných a mediačných úradníkov, akadémie a mimovládnych organizácií. Rada i minis-

terstvo spravodlivosti pripravovali viacero podporných krokov pre budovanie služby, ako napríklad 

vytvorenie štandardov práce probačných a mediačných úradníkov, systému supervízie, projektov 

zameraných na konkrétne trestné činy a alternatívne druhy trestov alebo pilotný projekt rómskych 

asistentov pre probačných a mediačných úradníkov (Tabačíková, 2010). V roku 2004 bol takisto spus-

tený twinningový projekt ministerstva spravodlivosti a Belgicka zameraný na probačnú a mediačnú 

službu, orientovaný najmä na vzdelávanie a študijné stáže, ktoré mali prispieť k ďalšiemu rozvoju 

služby. Medzinárodná spolupráca, ktorá počas pilotného projektu zahŕňala najmä českú probačnú 

a mediačnú službu a spoluprácu s American Bar Association na Slovensku, sa tak rozšírila o belgic-

kých expertov a expertky a v rámci spoločného projektu ministerstva spravodlivosti a Canadian In-

ternational Development Agency sa takisto uskutočnilo niekoľko seminárov pre súdy a orgány činné 

v trestnom konaní zameraných na témy súvisiace s probáciou a mediáciou (Tabačíková, 2010). 

Proces zavedenia probačnej a mediačnej služby bol zavŕšený prijatím nového Trestného zákona 

a Trestného poriadku v roku 2005, ktoré systematicky upravili pôsobenie probačných a mediačných 

úradníkov, okrem iného aj zavedením konkrétnej formy trestu odňatia slobody s podmienečným od-

kladom a probačným dohľadom a nové druhy alternatívnych trestov (domáce väzenie, trest povinnej 

práce), nad ktorými môžu úradníci vykonávať dohľad. 

Kľúčovými zmenami pri zavádzaní probačnej a mediačnej služby bol jej samotný zámer uvedený v 

Legislatívnom zámere rekodifi kácie Trestného zákona a Trestného poriadku, spustenie a priebeh 

pilotného projektu, prijatie zákona o probačných a mediačných úradníkoch a celoplošné rozšírenie 

služby. Samotné prijatie nového Trestného zákona a Trestného poriadku len systematizovalo dovte-

dajšie zmeny v celkovej štruktúre slovenského trestného práva.
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3. TEORETICKÁ REFLEXIA ZAVÁDZANIA INOVÁCIE

Zavedenie probačnej a mediačnej služby bolo inštitucionálnou, ale aj procesnou inováciou. Mulgan 

a Albury (2005) rozlišujú inovácie podľa ich rozsahu na radikálne, teda vytvorenie novej služby, a in-

krementálne, znamenajúce len zmeny v poskytovaní existujúcej služby. Na základe tohto delenia 

môžeme zavedenie probačnej a mediačnej služby priradiť k radikálnym inováciám. Jej vytvorením sa 

začala na Slovensku poskytovať nová, dovtedy neexistujúca služba. Toto tvrdenie plne platí v prípade 

mediácie, keďže tento typ služby predtým neexistoval. Hoci aj pred zavedením probačnej služby sa 

vykonávala istá kontrola nad podmienečným odsúdeným alebo prepusteným, išlo najmä o formálnu 

kontrolu bez priamej účasti odsúdeného na samotnom procese. Z tohto pohľadu je zavedenie pro-

bačnej služby tiež radikálne, keďže celková fi lozofi a služby sa zmenila na kombináciu dohľadu a kon-

krétnej práce s odsúdenými a prepustenými pri riešení ich problémov. Pretože zavedenie probačnej 

a mediačnej služby bolo súčasťou širšej zmeny trestných kódexov na Slovensku, môžeme hovoriť aj 

o strategickej inovácii. Hartley (2005) označuje inováciu za strategickú vtedy, ak vychádza z nových 

cieľov organizácie. Rekodifi kácia trestných kódexov nastavila odlišné chápanie trestného práva. Bu-

deme sa venovať predovšetkým tým, ktoré mali vplyv na zavedenie nami skúmanej inovácie a opome-

nieme iné dôležité zmeny (napr. zníženie veku trestnej zodpovednosti alebo trestnú zodpovednosť 

právnických osôb). Predovšetkým, rekodifi kácia zmenila dovtedajšie materiálne chápanie skutkovej 

podstaty trestného činu smerom k formálnemu ponímaniu, teda to, že znaky trestnej činnosti budú 

presne popísané v Trestnom zákone. Ďalej zaviedla kategorizáciu trestnej činnosti na prečiny a zloči-

ny, čím sa dosiahlo jej odstupňovanie, ktoré vytvorilo priestor na odklony pri riešení trestnej činnosti 

a na ukladanie probačného dohľadu a alternatívnych trestov. 

Takto nastavené trestné kódexy umožnili uplatňovanie tzv. restoratívnej justície, z ktorej vychádza 

probačná a mediačná služba. Restoratívna justícia chápe trestný skutok ako „sociálny konfl ikt medzi 

dvoma, prípadne aj viacerými stranami, preto sa dá účinne riešiť len za podmienky aktívnej partici-

pácie všetkých dotknutých”, ako aj dotknutým spoločenstvom (Manuál, 2004). Restoratívna justícia 

sa orientuje na riešenie problému budúcej zodpovednosti a záväzkov páchateľa a nie na jeho zlyhanie 

v minulosti. Podporuje sa prevzatie zodpovednosti páchateľa za nápravu škody, ktorá sa uplatňuje 

voči konkrétnej obeti a nie voči štátu. Navyše, dotknuté spoločenstvo sa aktívne podieľa na riešení 

vzniknutého konfl iktu a na náprave. V ponímaní restoratívnej justície sa väčší dôraz kladie na práva 

poškodených, na ich rovnocenné zapojenie do riešenia prípadu a na podporu ich potrieb. Účasť oboch 

strán – páchateľa a poškodeného – umožňuje vytvorenie priestoru na ospravedlnenie a odpustenie 

(Manuál, 2004). Všetky tieto prvky sa prejavujú v probačnej a mediačnej službe, kde mediácia vytvára 

priestor na účasť poškodeného, aktívne prevzatie zodpovednosti za náhradu škody páchateľom a na 

rovnocennú účasť oboch strán na procese riešenia. Probácia sa viac orientuje na budúcu zodpoved-

nosť a aktívne zainteresováva spoločenstvo na náprave. Filozofi a restoratívnej justície bola v sloven-

skom kontexte úplne nová a teda je možné hovoriť o strategickej (Hartley, 2005) alebo koncepčnej 

(Alberti a Bertucci, 2006) inovácii. 

Hartley (2005) tiež skúmal prístupy pri zavádzaní inovácií na základe toho, akí aktéri ich iniciovali, 

ako sa defi novali ciele inovácií a aké stratégie sa v procese využili. Pri typológii vychádzal s rôznych 

ponímaní riadenia spoločnosti – tradičný (weberovský) model, New Public Management a prístup 

„governance“. Z  popísaného procesu zavádzania probačnej a mediačnej služby vidieť, že ide o tra-

dičný prístup s istými prvkami „governance“. Iniciátormi boli najmä vysokí predstavitelia minister-
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stva (vo väčšine prípadov politicky nominovaní), čo je hlavným prvkom tradičného prístupu. Celkové 

zavádzanie inovácie bolo riadené hierarchicky z Ministerstva spravodlivosti SR a vykonávané profe-

sionálnymi štátnymi zamestnancami či už na úrovni ministerstva, alebo na samotných súdoch. Uží-

vatelia probačnej a mediačnej služby do celého procesu vstupovali minimálne, ich názor sa zisťoval 

len v rámci ankety hodnotiacej realizáciu pilotného projektu. Inovačná stratégia bola teda odvodená 

od poskytovateľa – ministerstva spravodlivosti a okresných súdov, v širšom chápaní aj orgánov čin-

ných v trestnom konaní. V procese zavádzania probačnej a mediačnej služby však vidieť aj isté prvky 

„governance“, ako napríklad pracovná skupina pre pilotný projekt alebo Rada pre probáciu a mediá-

ciu. Hoci tieto prvky možno v procese zavádzania inovácie hodnotiť ako pozitívne, ich trvácnosť je 

obmedzená politickou vôľou, čo sa ukázalo aj v prípade rady, ktorá prestala fungovať po zmene vlády 

v roku 2006. 

Pri pohľade na proces vytvorenia probačnej a mediačnej služby je možné identifi kovať najmä dva 

aspekty procesu zavádzania inovácií uvádzaných v teoretickej literatúre, tzv. policy entrepreuners 
(ľudí iniciujúcich nové myšlienky, inovácie a ich implementáciu) a policy transfer (prenos vedomostí). 

Mintrom (1997) defi nuje policy entrepreneurs ako „ľudí, ktorí sa pri tvorbe verejnej politiky snažia ini-

ciovať dynamické zmeny“. Na jeho chápanie nadväzujú Breuwer, Huitema a Biermann (2009), podľa 

ktorých policy entrepreneurs nielen iniciujú zmeny, defi nujú problémy verejnej politiky a hľadajú ich 

riešenia, ale sa aj aktívne podieľajú na samotnej zmene. V prípade našej prípadovej štúdie zohrali 

úlohu policy entrepreneurs vysokí predstavitelia ministerstva spravodlivosti zodpovední za formu-

lovanie trestnoprávnej politiky, ktorí vytvorili zámer rekodifi kácie trestných kódexov umožňujúci 

predpoklad na vznik služby a navrhli zavedenie najskôr probačnej služby, o rok neskôr aj s prídavkom 

mediačná. Zároveň iniciovali vznik pilotného projektu, ktorý počas jeho trvania podporovali a aktív-

ne vstupovali do riešenia problémov (účasť na podujatiach pre súdy, publikačná činnosť, konzultácie 

s prokuratúrou). Navyše, vo fáze prípravy zákona o probačných a mediačných úradníkoch sprostred-

kovávali koordináciu medzi rekodifi kačnou komisiou a odborom ministerstva pripravujúcim zákon, 

aby sa zabezpečila systémovosť zmeny. Breuwer, Huitema a Biermann (2009) rozširujú koncept policy 
entrepreneurs aj na štátnych úradníkov, ktorí zmeny riadia a realizujú. V našom prípade zohrali aj títo 

veľmi dôležitú úlohu pri samotnom nastavovaní služby a jej rozvoji, kde prichádzali s ďalšími inová-

ciami (napr. návrh na rómskych asistentov probačným a mediačným úradníkom). 

Druhým dôležitým aspektom zavádzania probačnej a mediačnej služby bol prenos vedomostí alebo 

policy transfer. Na vytvorení slovenskej služby sa výrazne podieľala česká Probačná a mediačná služ-

ba, ktorá jednak fi gurovala ako inšpirácia na spojenie oboch služieb a pri tvorbe samotného zákona, 

ako aj prostredníctvom vzdelávania vo fáze pilotného projektu pri samotnom nastavení fungovania 

služby. Policy transfer z Českej republiky bol pochopiteľný, keďže v čase zavádzania služby fungovali 

v oboch štátoch podobné trestné kódexy, spoločné od čias Československa, čo poskytovalo veľmi po-

dobný trestnoprávny kontext. Navyše, jazyková blízkosť umožňovala vzdelávanie bez zdĺhavého pre-

kladania. Administratívne ustanovenie probačnej a mediačnej služby sa však v oboch krajinách líšilo. 

Zatiaľ čo v Česku ide o inštitucionálne samostatnú službu podliehajúcu ministerstvu spravodlivosti 

so strediskami pripojenými k okresným súdom, na Slovensku sa z administratívnych a ekonomických 

dôvodov nebudovala služba ako samostatná, ale patriaca priamo do administratívneho systému ok-

resných súdov. 
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Ako základné faktory úspech zavádzania inovácie probačnej a mediačnej služby môžeme identifi ko-

vať podporu zo strany vysokých predstaviteľov ministerstva a politickú podporu rekodifi kácii vše-

obecne, mozitívne motivovaný personál na ministerstve zodpovedný za zavedenie novej služby, ako i 

personál súdov podieľajúcich sa na pilotnom projekte, koordináciu v rámci širšie plánovanej reformy 

trestného práva, ako aj aspoň čiastočné zapojenie okresných súdov na realizácii zmeny (personálny 

výber probačných a mediačných úradníkov). Prekážkami naopak boli istý konzervativizmus justičné-

ho prostredia, ktorý komplikuje adaptáciu na zmeny a vedie k rezistencii, nedostatočné začlenenie 

do systému a nedostatok fi nancií. Rezistencia zo strany justície napriek pozitívnym výsledkom pilot-

ného projektu viedla k vytvoreniu samostatného zákona o probačnej a mediačnej službe, hoci pô-

vodne sa plánovalo  jeho prijatie v súvislosti s celkovou rekodifi káciou trestných kódexov. Rozšírenie 

služby však bez zákona nebolo pre neochotu možné (Tabačíková, 2010). Ekonomické dôvody viedli 

k počiatočnému nižšiemu platovému zaradeniu probačných a mediačných úradníkov, čo nezabezpe-

čovalo motivovaný personál po celoplošnom rozšírení služby, ktorý by bol ochotný čeliť ťažkostiam 

vyplývajúcim z možnej rezistencie prostredia voči inovácii. Navyše, v čase najdôležitejšiom pre rozvoj 

služby došlo k politickým zmenám na ministerstve a nové vedenie dostatočne nepodporovalo novo-

zavedenú službu a nepracovalo na jej rozvoji. 
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4. VYHODNOTENIE INOVÁCIE

Pre potreby tejto štúdie sme používali Alburyho (2005) defi níciu inovácií, podľa ktorej je inovácia 

„vytváranie a implementácia nových procesov, produktov, služieb a metód ich poskytovania, ktorá 

vedie k výrazným zlepšeniam výstupov, účinnosti, efektivity či kvality“. Zavedenie probačnej a me-

diačnej služby súvisí so zmenou procesov v trestnoprávnom konaní a prináša nové služby (probáciu 

a mediáciu), ktoré sa predtým nevyskytovali. So zavedením novej služby súvisí aj zmena v poskyto-

vaní služieb súdmi, ktorá sa rozšírila o rozmer sociálnej práce a o kladenie väčšieho dôrazu na po-

stavenie poškodených. Ide teda o radikálnu zmenu v poskytovaní služieb, ako i o zmenu koncepčnú, 

ktorá vnáša do justičného systému prvky, ktoré v ňom predtým neexistovali. Práve koncepčný aspekt 

inovácie pôsobil problémy pri jej implementácii a viedol k istej rezistencii voči zmene, najmä vo fáze 

celoplošného rozširovania služby. Hoci sa ministerstvo spravodlivosti snažilo o vzdelávanie orgánov 

činných v trestnom konaní a justície, neviedlo dostatočne k internalizácii fi lozofi e zmeny a nepodpo-

rilo jej hierarchické zavedenie zákonom. (Paralelu možno nájsť aj vo využívaní alternatívnych trestov 

zavedených v priebehu realizácie zavádzania probačnej a mediačnej služby, ktoré sa takisto využíva-

jú v minimálnej miere.) V procese zavedenia služby sa objavujú aj isté prvky „governance“, ktorých 

úlohou malo byť aj zvýšenie „vlastníctva“ inovácie, miera ich využitia sa ukázala ako nedostatočná 

(čiastočne aj z dôvodu prerušenia kontinuity ich fungovania). 

Pokiaľ ide o výsledky zavedenia inovácie, vzhľadom na to, že neexistuje evalvačná štúdia probačnej 

a mediačnej služby, je ťažké ich hodnotiť. V každom prípade, služba by mala viesť k zvýšeniu účinnosti 

dohľadu nad podmienečne odsúdenými a prepustenými, k zvýšeniu kvality ich reintegrácie, náhrady 

škôd a postaveniu poškodených v trestnoprávnom procese. Podľa analýzy ministerstva spravodlivosti 

z roku 2007 bolo 83,45 % probácií ukončených po skončení skúšobnej lehoty (Vyhodnotenie, 2007). 

Kvalitatívne vyhodnotenie probačnej služby by si však vyžadovalo dôkladnejšiu analýzu. Zmier, ako 

odklon v trestnom konaní, umožňuje jeho skrátenie a zvyšuje jeho efektivitu. V rokoch 2007 a 2008 

sa úspešnosť mediácií pohybovala medzi 60 – 64 %.31 Podobne ako v prípade probácie, aj hodnotenie 

úspešnosti mediačnej služby by si vyžadovalo ďalšie údaje. 

Za hlavné pozitívne faktory procesu zavádzania probačnej a mediačnej služby možno považovať od-

vahu zavádzať koncepčné zmeny, politickú a výkonnú podporu zo strany vysokých predstaviteľov 

ministerstva spravodlivosti a motivovaný personál implementujúci zmenu. Podcenenými faktormi 

naopak bola rezistencia zo strany justičného systému a nedostatočná práca na jej odstránení, čo sa 

prejavuje aj vo výsledkoch fungovania služby. Navyše, v kontexte tejto prípadovej štúdie sa javí ako 

kritická politická podpora, ktorá pri zavádzaní služby zohrala pozitívnu úlohu, avšak inovácia sa stala 

v kombinácii s podcenenými faktormi citlivou na politické zmeny, čo sa ukázalo v roku 2006, keď 

došlo k politickej zmene vedenia ministerstva. Vzhľadom na to, že k nej došlo v kritickom bode pri 

rozširovaní služby – množstvo nových úradníkov a úradníčok v nedostatočne pripravenom prostredí, 

odrazila sa na fungovaní služby. Metodickému riadeniu probačnej a mediačnej služby nepripisovalo 

nové vedenie dostatočnú dôležitosť a služba sa ďalej nerozvíjala, naopak, došlo k zníženiu počtu pro-

bačných a mediačných úradníkov a úradníčok. Hierarchické riadenie procesu zavádzania probačnej 

31  Spracované podľa štatistík Ministerstva spravodlivosti SR dostupných na 

http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=l42.
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a mediačnej služby, ktoré v počiatkoch implementácie túto uľahčovalo, sa v kombinácii so zmenou 

politickej podpory a nedostatočným internalizovaním koncepcie zmeny ukázalo ako problematické 

pre udržateľnosť a rozvoj kvality služby. 
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INOVAČNÁ KAPACITA INŠTITÚTU SPLNOMOCNENCA VLÁDY 
PRE REALIZÁCIU STRATÉGIE REFORMY A DECENTRALIZÁCIE 
VEREJNEJ SPRÁVY

Ľudmila Malíková, Ľuba Vávrová

ÚVOD 
Predmetom prípadovej štúdie je inovácia – inštitút splnomocnenca pre realizáciu stratégie reformy 

a decentralizácie verejnej správy (ďalej už len inštitút splnomocnenca vlády pre reformu verejnej 

správy) tak, ako ho zaviedla v roku 1999 prvá vláda Mikuláša Dzurindu (Štatút splnomocnenca pre 

decentralizáciu, 2002, Uznesenie vlády SR č. 98/1999, Uznesenie vlády č. 695/1999 k stratégii re-

formy verejnej správy). Zachytávame proces vzniku inštitútu splnomocnenca vlády pre reformu ve-

rejnej správy ako zmenu, ktorá v rozpätí rokov 1998 až 2002, počas prvej vlády Mikuláša Dzurindu, 

uplatňovala nový postup pri presadzovaní politiky decentralizácie moci v zložitých politických a so-

ciálno-ekonomických podmienkach transformácie spoločnosti. Tento nový postup spočíval vo využi-

tí inštitútu splnomocnenca vlády pre reformu verejnej správy v špecifi ckej organizačnej forme a vo 

vnútroorganizačných vzťahoch vlády SR. Skúmame teda tento konkrétny inštitút ako organizačnú 

inováciu s prepojením na očakávanú inštitucionálnu zmenu. Zaujímajú nás podmienky vzniku inšti-

tútu, jeho inovačná kapacita na presadenie stratégie reformy, spôsob fungovania – ako a čím tento 

inštitút umožňoval inovatívny postup pri zabezpečovaní špecifi ckých úloh reformy, a zároveň akú mal 

inovačnú kapacitu pre inštitucionalizáciu opatrení a cieľov reformy verejnej správy. 

Dôvodom na výber našej témy bol záujem preskúmať inštitút splnomocnenca pre reformu verejnej 

správy ako zmenu, ktorá zaviedla nový možný spôsob vnútroorganizačných vzťahov a manažmentu vo 

vláde SR a  umožnila tak uviesť do života pripravenú koncepciu reformy verejnej správy. V štúdii skú-

mame uvedený inštitút ako inováciu, pod ktorou rozumieme „proces, v ktorom organizácie robia nie-

čo nové, uvádzajú do života nové postupy, vytvárajú nové tovary alebo služby, zavá dzajú nový spôsob 

vnútroorganizačných vzťahov“ (Green, L. – Howells, J. – Miles, I., 2001: 9, Mintrom, M., 1997). 

Cieľom štúdie je zdokumentovať organizačnú inováciu inštitútu splnomocnenca pre reformu verejnej 

správy cez charakteristiku interného a externého prostredia, ktorá umožnila efektívnu implementá-

ciu daného modelu reformy v podmienkach Slovenska pod vplyvom aktérov zmeny. 

Skúma konkrétne kľúčové motívy, ktoré viedli k vzniku inštitútu splnomocnenca pre reformu verejnej 

správy až po dosahy jeho fungovania a faktory úspešnosti zvoleného inštitútu pre implementáciu 

reformy verejnej správy v SR. 

Metodológia štúdie vychádza z teoretických postulátov monografi e a viaže sa na uvedenú odbor-

nú literatúru, dokumenty, koncepcie, stratégie a zákony v štruktúre, ktorá postupne kopíruje vznik 

a fungovanie inštitútu splnomocnenca pre reformu verejnej správy. 
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V štúdii vychádzame z nasledujúcich predpokladov:

• Inštitút splnomocnenca pre reformu verejnej správy bol organizačnou inováciou v danom 

prostredí vlády SR, a ako taký pozitívne ovplyvnil koncepčnú a legislatívnu prípravu reformy 

a implementáciu decentralizácie.

•  Inštitút splnomocnenca pre reformu verejnej správy bol technicky a fi nančne efektívnejším 

riešením v porovnaní s inými inštitútmi splnomocnenca na naplnenie zverených úloh.

• Inštitút splnomocnenca pre reformu verejnej správy fungoval v súčinnosti s neziskovými orga-

nizáciami, think tankmi a zahraničnými expertmi, čím zabezpečil inovatívnosť a variabilnosť 

riešení, ako aj akceptáciu spätnej väzby silnejúcej občianskej spoločnosti.

• Inštitút splnomocnenca pre reformu verejnej správy legitimizoval agendu reformy v časovo 

limitovanom prechodnom období so všetkými jeho špecifi ckými charakteristikami a rozsahom.

Koaličná vláda Slovenskej republiky po roku 1998 sledovala ako jeden z kľúčových cieľov formulo-

vaných vo svojom programe3 zabezpečiť implementáciu stratégie reformy verejnej správy do praxe. 

Musela teda voliť cesty, ktoré zaručia komplexnosť strategického rozhodovania. Bola si vedomá, že 

môže počítať s využitím silného vedenia, s osobnosťami politicky rešpektovanými a disponujúcimi 

potrebnou kapacitou na realizáciu istých cieľov, s alokáciou potrebných zdrojov, so zapojením kľúčo-

vých aktérov, s vyhľadávaním garantov programov schopných zabezpečiť realizáciu v súlade s plánom 

vlády, s využitím externých konzultantov – odborníkov aj pri uplatňovaní participácie v pracovných 

procesoch a  inovatívnych metód práce, s akceptáciou pripomienok participujúcich partnerov, fl exi-

bilitou pri formulovaní konečných rozhodnutí a stratégií. 

Inštitút splnomocnenca pre reformu verejnej správy mal všetky predpoklady na takýto model rozhodo-

vania. Jeho postavenie sa pokúsime dokumentovať aj porovnaním jeho organizačného rámca s ostat-

nými inštitútmi splnomocnencov, ktoré fungovali v danom volebnom období vo vláde SR a súčasne bu-

deme identifi kovať nové prvky zmeny, ako aj kreativitu pri zavádzaní reformy verejnej správy do praxe.
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1. KONTEXT

Koaličná vláda Mikuláša Dzurindu, ktorá nastúpila k moci v roku 1998, zaviedla inštitút splnomoc-

nenca pre reformu verejnej správy do organizačnej štruktúry v troch rôznych oblastiach. V roku 1999 

bol schválený štatút inštitútu splnomocnenca vlády pre realizáciu stratégie reformy a decentralizácie 

verejnej správy. Od roku 2000 fungoval inštitút splnomocnenca vlády na ochranu osobných údajov 

v informačných systémoch a inštitút splnomocnenca na riešenie problematiky rómskej menšiny. 

Každý z týchto inštitútov bol určený na špecifi cké úlohy, ktoré sa viazali na programové vyhlásenie 

vlády, ako aj dohodu medzi politickými stranami vládnej koalície o decentralizácii ako hlavnom bode 

programu. Vychádzame z teoretických predpokladov, že každá vládna organizácia alebo vnútroor-

ganizačná zmena vo vláde je výsledkom strategických rozhodnutí urobených lídrami koalície alebo 

koaličnými partnermi vo vláde. V prípade sledovanej vlády išlo o koalíciu bez dominantnej politickej 

strany (Staroňová, K. – Malíková, Ľ., 2003). Strategické rozhodnutia koalície spravidla reagujú na 

podnety prostredia a podľa nich štruktúrujú vládnu organizáciu vnútorne. Každá zmena koaličnej 

vlády prináša väčšie či menšie organizačné zmeny vnútri jej štruktúry. Tieto zmeny sú ovplyvňované 

často politickými dohodami koaličných partnerov, ale aj zhodnými politickými víziami kľúčových ak-

térov moci, napríklad stratégiami očakávaných reforiem. 

Na dosahovanie cieľov organizácie je potrebné disponovať viacerými komponentmi – materiálno-

technickými, ľudskými a fi nančnými zdrojmi a istou mierou organizačnej autonómie. Vo vnútroor-

ganizačnom prostredí vlády sa tieto komponenty vyskytujú v čistej podobe zriedkavo, najmä ak ide 

o prísne hierarchizovanú organizačnú štruktúru. V moderných manažmentoch však čoraz častejšie 

pomáhajú lámať bariéry byrokratických vzťahov prvky, ktoré využívajú vonkajšie kapacity na naplne-

nie a legitimizáciu očakávaných politických rozhodnutí. 

Keďže tradičné organizačné štruktúry vnútri vlády sú vzájomne závislé, obmedzené v možnosti využí-

vať svoje zdroje slobodne a spadajú pod vplyv politických partnerov, presadzovanie kľúčových politík 

teda často čelí mnohým prekážkam. Politickí lídri v procese vedenia organizácie musia často odpove-

dať na otázky, ako zabezpečiť vnútornú kohéziu, súdržnosť jej členov, ako presadiť spoločné politické 

ciele a aká je implementačná a koaličná stratégia. Vedenie organizácie, lídri na úrovni vlády spravidla 

disponujú základnými nástrojmi na splnenie politických cieľov organizácie, legitimitou, teda právom 

prijímať rozhodnutia vzhľadom na svoje postavenie v hierarchii a  s ním spojenými právomocami, 

právom odmeňovať, reputáciou, osobnostnými kvalitami, expertíznymi zručnosťami.

Moderná organizácia vlády využíva popri hierarchickej štruktúre aj prvky nehierarchického charakte-

ru vytváraním relatívne autonómnych skupín rôznorodých agentúr, ktoré vykonávajú isté úlohy sme-

rujúce k riešeniu konkrétnych úloh, problémov s jasným zameraním na očakávané výsledky. Vláda 

môže teda využívať manažérske postupy pri dosahovaní strategických cieľov a eliminovať nadbytočné 

byrokratické štruktúry a postupy, napríklad ako je to v našom prípade, zavedením inštitútu splno-

mocnenca vlády práve pre oblasť reformy verejnej správy. 

Uvedené teoretické súvislosti sme zvolili ako základ na pochopenie, prečo inštitút splnomocnenca 

pre reformu verejnej správy vznikol a aký bol charakter a pripravenosť interného aj externého pro-

stredia. Podľa Molinu (1990) prostredie inovácie zahŕňa sociálno-technologické prostredie, v ktorom 
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aktéri vytvárajú špecifi cké inovácie a kde faktory ako politické nariadenia, trendy, historický kontext, 

organizačné možnosti a iné kontextuálne tlaky ovplyvňujú rozvoj inovácie. 

Interným prostredím v našej štúdii je prostredie vlády SR v rokoch 1998 – 2002, špecifi cky Úrad vlády SR 

ako ústredný orgán štátnej správy, ktorý si v súlade so zákonom plnil úlohy spojené s odborným, orga-

nizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády SR (zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 

Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky).

V predkladacej správe k Návrhu inštitucionálneho zabezpečenia realizácie projektu stratégie refor-

my a decentralizácie verejnej správy v SR vláda zdôrazňuje špecifi cké, nadrezortné postavenie danej 

agendy, ktorú je vzhľadom na podmienky procesu prístupu do EÚ potrebné riešiť rýchlo. Vyžaduje si 

preto zriadenie inštitútu splnomocnenca pre reformu verejnej správy ako nadrezortnej organizačnej 

zložky (rokovanie vlády, február 1999).

Je vhodné pripomenúť, že medzi hlavné úlohy úradu v danom období patrila kontrola plnenia úloh 

štátnej správy, vybavovanie sťažností, podaní a oznámení, koordinácia činnosti ministerstiev a os-

tatných orgánov štátnej správy v oblasti legislatívy a aproximácie práva, ako aj koordinácia procesu 

integrácie SR do EÚ, zabezpečovanie úloh národného koordinátora programu PHARE, zabezpečova-

nie činnosti sekretariátov a splnomocnencov vlády. 

Medzi špecifi cké úlohy patrila koordinácia a pripravovanie správ o stave jednotlivých oblastí rozvoja 

SR, príprava návrhu práce a programového vyhlásenia vlády, príprava informácií, podkladov a ana-

lýz pre potreby vlády alebo jednotlivých ministrov a poskytovanie informácií o činnosti vlády a jej 

rozhodnutiach (odkaz na organizačný poriadok). Úrad vlády SR zameraním svojich úloh vytváral pri-

rodzené interné prostredie aj na činnosť inštitútov splnomocnencov. Tieto inštitúty spravidla vied-

li a zodpovedali za agendu, ktorá sa prierezovo týkala agend jednotlivých ministerských hierarchií 

a predpokladala dočasnosť pôsobnosti na isté časové obdobie naplnenia svojej misie. Inštitúty spl-

nomocnenca boli a sú súčasťou organizačného členenia Úradu vlády SR, ktorý na ich činnosť vytvára 

materiálno-technické i organizačné zázemie. 

Úrad vlády sa organizačne členil na sekcie, sekcie na odbory a odbory na oddelenia. Čo sa týka počtu 

jednotlivých organizačných jednotiek, na Úrade vlády bolo šesť sekcií, dvadsaťsedem odborov a dve 

oddelenia. Úrad vlády zastrešoval aj kancelárie predsedu a podpredsedov vlády, ako aj kancelárie 

poradcov a splnomocnencov vlády. 

SCHÉMA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY ÚRADU VLÁDY SR
Inštitúty splnomocnencov vlády mali v rámci úradu špeciálne poslanie vzťahujúce sa na ich jednotlivé 

špecifi cké zameranie.

Splnomocnenec vlády na riešenie problémov občanov, ktorí potrebujú osobitnú starostlivosť, 
koordinoval, usmerňoval a kontroloval činnosti smerujúce k riešeniu problémov, dodržiavanie zák-

ladných práv a slobôd občanov vyžadujúcich osobitnú pomoc zaručenú ústavou a zákonmi Slovenskej 

republiky, ako aj medzinárodnými zmluvami o ľudských právach. 
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Po vymenovaní P. Csákyho za predsedu Rady vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny,5 vláda 

SR zriadila inštitút splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov občanov, ktorí potrebujú osobitnú 

starostlivosť v roku 1999. Pôsobnosť inštitútu upravoval štatút schválený vo februári 1999.32 Od roku 

2001 bol inštitút premenovaný na splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Inštitút vykonával 

svoju činnosť prostredníctvom sekretariátu, ktorý bol organizačne začlenený do štruktúry a bol v pra-

covnom pomere Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde bol zriadený aj jeho sekretariát. 

Ministerstvo hradilo aj prostriedky spojené s činnosťou splnomocnenca. 

Podľa štatútu tento inštitút zriadil medzirezortnú komisiu pre záležitosti rómskych komunít, ktorej pred-

sedal. V rozsahu svojej pôsobnosti si splnomocnenec mohol zriaďovať poradné orgány (uznesenie č. 

1196/2003). Tento úrad však z hľadiska svojho formálneho postavenia aj aktuálnych aktivít nebol výlučným 

aktérom v danej agende. Súviselo to s komplexnosťou tzv. rómskej problematiky, a teda s reálnym prekrýva-

ním kompetencií jednotlivých rezortov, z ktorých sa každý svojou koncepčnou politikou usiloval dosiahnuť 

spomínanú integráciu rómskeho etnika v určitej vymedzenej sfére. Inštitút bol koordinačným orgánom pri 

implementácii jednotlivých sektorových politík, tvorcom a spolutvorcom strednodobých a dlhodobých kon-

cepcií integrácie, priorít na jednotlivé roky, ako aj tvorcom a koordinátorom pilotných programov, ktoré 

sa po ich úspešnom testovaní stávajú súčasťou rezortných politík. Samotný inštitút nemal implementačné 

právomoci ani postavenie samostatného orgánu štátnej správy, nemal teda právnu subjektivitu. 

Pri takomto inštitucionálnom usporiadaní mohol aktívne participovať na tvorbe politiky zameriavajúcej 

sa na integráciu rómskych komunít v spolupráci s podpredsedom vlády pre európske záležitosti, ľudské 

práva a menšiny ako členom vlády s právomocou predkladať materiály na rokovanie vlády (aj) v tejto 

oblasti a Sekciou ľudských práv a menšín Úradu vlády, ktorá tvorila štátnu politiku orientovanú na všet-

ky menšiny žijúce na Slovensku, a zároveň koordinovala čerpanie fi nancií z fondu PHARE na tieto účely.

Z uvedeného vyplýva, že inštitút splnomocnenca pre rómske komunity bol organizačne úzko prepoje-

ný s aktivitami relevantných sekcií Úradu vlády SR, ako aj úradmi ministerstiev, ktoré sa podieľali na 

tvorbe politiky ochrany menšín a rómskych komunít. Fungoval v štruktúre sekretariátu a jeho zriade-

ných komisií a združení tak na centrálnej, ako aj regionálnej úrovni.

Potrebu a činnosť splnomocnenca na ochranu osobných údajov v informačných systémoch upravil 

zákon č. 52/1998 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a následne bol štatút od-

súhlasený Uznesením č. 873/1999. Riešil stav ochrany osobných údajov v informačných systémoch 

a pri ich registrácii, kontrole spracovania osobných údajov v informačnom systéme, prijímaní a vy-

bavovaní sťažností týkajúcich sa porušenia ochrany osobných údajov v informačnom systéme. Ten-

to úrad mal svoju štruktúrovanú byrokratickú zložku, ktorou bol Útvar inšpekcie ochrany osobných 

údajov, kde pôsobila kancelária splnomocnenca, okrem toho právny útvar a informatický útvar. Útvar 

inšpekcie ochrany osobných údajov bol samostatným útvarom Úradu vlády SR a jeho zamestnanci 

odborne podliehali výlučne splnomocnencovi. 

32   Prvý Štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky na riešenie problémov občanov, ktorí potrebujú 

osobitnú starostlivosť, schválený vládou SR 15. augusta 1995 uznesením č. 616/1995, druhý schválený 9. 

februára 1999 uznesením č. 127/1999.
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Štátny dozor nad ochranou osobných údajov zahŕňa splnomocnenca na ochranu osobných údajov 

a útvar inšpekcie. Postavenie splnomocnenca a útvaru upravoval štatút6 (Korba, Pavolka, Vagaský, 

2002). Podľa štatútu splnomocnenec vykonával štátny dozor nad ochranou osobných údajov v in-

formačných systémoch. Vymenúvala a odvolávala ho vláda SR na návrh predsedu Štatistického úra-

du SR na päť rokov, pričom  ho bolo možné vymenovať na dve za sebou idúce obdobia. Výkon úloh 

splnomocnenca zabezpečoval útvar inšpekcie, ktorý bol samostatným útvarom Úradu vlády SR. Za-

mestnancov inšpekcie prijímal a uvoľňoval z pracovného pomeru na návrh splnomocnenca vedúci 

Úradu vlády. Registráciu informačných systémov vykonával Štatistický úrad SR a na plnenie týchto 

úloh bolo zriadené samostatné oddelenie registrácie, ktorého zamestnanci boli v pracovnoprávnom 

vzťahu ku Krajskej správe Štatistického úradu SR. Organizácia vzťahov bola pomerne komplikovaná 

a samotná schéma nevyjadrovala jasne organizačné vzťahy medzi útvarom inšpekcie (podľa štatútu 

spadal pod Úrad vlády SR) a inštitútom splnomocnenca. Pracovníci tohto útvaru inšpekcie odborne 

zodpovedali splnomocnencovi, ale pracovnoprávne podliehali vedúcemu Úradu vlády SR.33 

Schéma organizačnej štruktúry štátneho dozoru nad ochranou osobných údajov v informačných 
systémoch

* súčasne je poverený zastupovaním splnomocnenca v jeho neprítomnosti

Našou úlohou v tejto štúdii nie je posudzovať nedostatky a nejasnosti vo fungovaní vzťahov vnútri 

tohto inštitútu splnomocnenca. Používame ju na zdokumentovanie spôsobu jeho vnútroorganizač-

ných vzťahov. Novela zákona o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, na ktorej sa 

uzniesla NR SR 30. mája 2002, a ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2002 (okrem § 35 ods. 2 o voľbe 

predsedu), priniesla zmeny v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Na rozdiel od starého znenia, 

podľa ktorého splnomocnenca na návrh predsedu Štatistického úradu vymenúvala a odvolávala vláda 

SR, podľa novely predsedu úradu volila a odvolávala NR SR na návrh vlády SR. Úrad začal zodpovedať 

33  Priamy zdroj nebol dostupný. Opierame sa o údaje podľa: K. Korba, D. Pavolka, T. Vagaský, 2002. Úrad vlády 

SR, Seminárna práca, 2002, Katedra politológie FiFUK, Bratislava.
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za svoju činnosť NR SR a nie vláde (Korba, Pavolka, Vagaský, 2002). To svedčí o snahe riešiť a spre-

hľadniť kompetencie a pracovnoprávne vzťahy medzi inštitútom a vládou SR. 

Nejasné a problematické organizačné štruktúry existujúcich inštitútov splnomocnencov nedáva-

li jasný obraz o hierarchii rolí a vnútroorganizačných vzťahoch vnútri Úradu vlády a  medzi úrad-

mi vlády navzájom a sú dokumentom o nezrelosti systému postaviť relevantnú hierarchiu vzťahov 

v inštitútoch splnomocnencov vlády. Aj keď na druhej strane je zrejmé, že personálno-organizačné 

zabezpečenie a konkrétna činnosť sa menili v závislosti od základného zamerania daného inštitútu 

a novo uvádzaných legislatívnych zmien do pracovnoprávnych zmien. Vlády SR získavali skúsenosti 

s budovaním týchto štruktúr a hierarchií v priebehu transformácie spoločnosti a špeciálne postavenie 

inštitútov splnomocnencov nikdy nebolo systematicky riešené, keďže tradične prevládal a prevláda 

model  hierarchie ministerstiev alebo samostatných útvarov centrálnej štátnej správy. 

Špecifi cké postavenie v sledovanej štruktúre vzťahov mal inštitút splnomocnenca vlády SR pre 
realizáciu projektu Stratégia reformy a decentralizácie verejnej správy v SR. Zodpovedal za reali-

záciu stratégie decentralizácie verejnej správy v SR, prerokovával stratégiu s rozhodujúcimi aktérmi 

verejného, súkromného a mimovládneho sektora a pripravoval stanoviská pre vládu SR k problemati-

ke decentralizácie verejnej správy. Inštitút splnomocnenca sa z dnešného pohľadu javí ako prirodze-

ná forma prípravy a realizácie reformy verejnej správy. Možností, ako zabezpečiť proces reformy, však 

bolo v danej situácii viac, napríklad zriadenie samostatného ministerstva a s ním súvisiacej pozície 

ministra, pozície ministra bez kresla, poverenie podpredsedu vlády a Rady vlády pre reformu verejnej 

správy danou agendou až po zriadenie inštitútu splnomocnenca vlády pre reformu verejnej správy. 

Prioritnou funkciou inštitútu splnomocnenca pre reformu verejnej správy bolo koordinovať postup 

realizácie koncepcie decentralizácie verejnej správy legitímnym spôsobom, teda v spolupráci a s pl-

nou podporou predsedu vlády SR, ktorý zodpovedal za plnenie priorít Programového vyhlásenia vlády 

SR, kam agenda decentralizácie verejnej správy patrila, a s podpredsedom vlády SR pre ekonomiku, 

ktorý zodpovedal za vytváranie ekonomických podmienok a prostredia na decentralizáciu. Predseda 

vlády a podpredseda vlády pre ekonomiku boli zároveň kľúčovými aktérmi pri realizácii úloh spoje-

ných s inštitútom splnomocnenca. Na základe Uznesenia č. 230/2000 vláda SR poverila koordináciou 

procesu reformy verejnej správy podpredsedu vlády Ivana Mikloša a funkciou splnomocnenca Viktora 

Nižňanského (Uznesenie vlády SR č. 230/2000). Uznesením vlády SR č. 462/2000 vláda schválila 

návrh zabezpečenia koordinácie priebehu prípravy a realizácie reformy verejnej správy. 

Samotný splnomocnenec nemal právomoc priamo predkladať materiály do vlády, situáciu však vý-

razne uľahčovalo predkladanie prostredníctvom podpredsedu vlády, keďže práve v spolupráci s ním 

sa podieľal na tvorbe politiky vo vymedzenej oblasti. Z hľadiska tvorby politiky implementácie refor-

my mali vytvorené formálne podmienky zásadný význam. Splnomocnenec musel pre každý materiál 

získať súhlas vicepremiéra. S ohľadom na kvalitu spolupráce mal podpredseda vlády nielen formál-

nu právomoc, ale aj reálny vplyv na vytvorenie pozície splnomocnenca a úspešnosť jeho práce danú 

prijatím predkladaných materiálov. Inštitút splnomocnenca pre realizáciu projektu Stratégia reformy 
a decentralizácie verejnej správy v SR, jeho vznik, fungovanie a výkon ovplyvnilo tak interné, ako aj ex-

terné prostredie tvorené škálou aktérov zmeny. Významným faktorom nami skúmanej inovácie, t. j. 

vzniku inštitútu splnomocnenca, boli práve noví aktéri zmien a spôsob ich komunikácie a spolupráce 

v sledovanom období.
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Podľa vyjadrenia V. Nižňanského (rozhovor s V. Nižňanským, 8. decembra, 2010) dlhoročná spolu-

práca splnomocnenca a podpredsedu vlády prakticky umožňovala, aby dokumenty boli predkladané, 

prípadne prerokované na operatívnych poradách, v zásadnom konceptuálnom rámci. Na úrovni obsa-

hovej náplne tvorby implementačnej politiky boli teda neformálne vzťahy a názorová jednota medzi 

kľúčovými aktérmi v danej agende oproti formálnym organizačným pravidlám dominantné. 

Vzniku inštitútu splnomocnenca vlády pre reformu verejnej správy predchádzali dôležité procesy. 

Na Slovensku bolo vypracovaných niekoľko koncepcií, ktoré súviseli s mocenským zápasom politic-

kých strán o presadenie svojich záujmov a predstáv. Proces tvorby cieľov a postupov reformy súvisel 

s politickými zmenami, aktuálnou štruktúrou politických zoskupení vo vládach SR v rokoch 1993 až 

2006, zároveň súvisel aj s formovaním sa občianskej spoločnosti – mimovládnych organizácií, záuj-

mových skupín a občianskych združení. 

Počas sledovaného obdobia vznikla hlavne nová forma spolupráce splnomocnenca a samospráv re-

prezentovaných Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), Úniou miest, ale aj regionálnymi združe-

niami, partnermi, ktorí mali svoje miesto a úlohu pri formulovaní východiskových zámerov reformy 

verejnej správy na lokálnej úrovni, pri priebežnej aplikácii a vyhodnocovaní jednotlivých krokov, pri 

podpore nových expertov na samosprávy z praxe a s praxou, pri zhodnocovaní svojich skúseností 

a zároveň zvyšovaní významu samospráv a ich regionálnych, a tiež národných inštitúcií ako plnohod-

notných členov rokovaní na úrovni splnomocnenca, vlády a Národnej rady. 

Dlhodobo, približne od roku 1993, bolo významné aj formujúce sa spojenie opozičnej skupiny po-

slancov, zástupcov tretieho sektora, predstaviteľov samosprávy a ich profesijných združení, ako aj 

médií. Prebehlo viacero diskusií za okrúhlym stolom, konferencií a stretnutí Viktora Nižňanského so 

zástupcami ZMOS-u v mnohých mestách a obciach Slovenska. 

Rozvíjala sa občianska spoločnosť a formovala svoje stanoviská a odporúčania, zapájala sa do tvorby 

novej legislatívy prostredníctvom občianskych združení a profesijných skupín. Vznikali a do spolu-

práce sa zapájali stále ďalšie profesijné asociácie, združenia, neziskové organizácie ako Asociácia 

prednostov úradov miestnej samosprávy a neskôr Asociácia komunálnych ekonómov či Združenie 

hlavných kontrolórov. Nové think tanky taktiež formovali špecifi ká inštitútu splnomocnenca vlády 

(napríklad Inštitút pre verejné otázky). Rozširovali, aktivizovali a ďalej sa vzdelávali o nové skupiny 

expertov – právnikov, fi nančných manažérov z radov ministerstiev. 

Nemenej dôležitou bola v tom období zahraničná pomoc, prvé grantové a programové schémy takých 

významných donorov, ako je program PHARE, projekty OSN, KHF – VB, VNG – Dánsko, USAID cez pro-

jekty RTI a ICMA, kanadská CIDA s podporou projektov CUI, neskôr DFID – VB. Tá pomáhala organizo-

vať veľké série diskusných fór, semináre, konferencie. 

Uvedená situácia v sieťovaní relevantných aktérov reformy umožnila sústrediť sa na spoločné konzul-

tácie a diskusie jednak predchádzajúc schvaľovaciemu procesu dokumentov v parlamente a jednak 

na priame diskusie na pôde parlamentu vo fáze schvaľovania. Boli to medzirezortné diskusie, ale aj 

dôležité, a zároveň treba povedať, že na Slovensku aj „nové” diskusie a konzultácie s neziskovými 
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a profesijnými organizáciami, domácimi a zahraničnými expertmi, ktoré zastrešoval a legitimizoval 

inštitút splnomocnenca pre reformu verejnej správy. 

Významné boli najmä z hľadiska tém, ktoré prinášali. Na Slovensku sa po prvý raz otvárali otázky ako 

napríklad, ktoré konkrétne kompetencie štátu decentralizovať a na akú úroveň; aké sú ich špecifi ká, 

ktoré treba zohľadniť; akú legislatívu je potrebné pripraviť; kto sa má na prípravách zúčastniť, aby 

bol daný proces tvorby balíka úplne nových zákonov demokratický; aké inštitúcie je potrebné vytvo-

riť, aby decentralizované kompetencie „nespadli do vzduchoprázdna“; aký má byť postup adekvát-

nych organizačných zmien v systéme štátnej správy; vznik a význam systému vzdelávania volených 

predstaviteľov a zamestnancov samospráv, a následne systém kontinuity odbornej prípravy zamest-

nancov pre prenesený výkon štátnej správy. Na pôde parlamentu a priamo v procese schvaľovania sa 

k téme reformy verejnej správy špecifi cky začína priraďovať téma národnostná a na ňu napojená téma 

územnosprávneho členenia v procese presunu kompetencií na regióny.

S maximálnym efektom bola využívaná možnosť získavať skúsenosti v zahraničí na študijných pobytoch, 

výmenách či konferenciách, či vedením vlastných projektov. V diskusiách rôznorodých tímov s rôzny-

mi vedomosťami, skúsenosťami a postojmi sa kryštalizujú názory, ako aj dôležité formy spolupráce za 

okrúhlym stolom. Dochádzalo tiež k posunu prvých politikov z úrovne samosprávy či tretieho sektora 

do parlamentu. To všetko vytváralo podporné, svojím spôsobom externé prostredie na zásadné zmeny. 

Na pochopenie špecifi ckého postavenia inštitútu splnomocnenca pre reformu verejnej správy je 

dôležité porovnať organizačné charakteristiky inštitútov splnomocnencov Úradu vlády v skúmanom 

časovom rámci.

Úrad splnomocnenca pre reformu verejnej správy napríklad neriešil otázku vnútroorganizačnej štruk-

túry plánovaním a budovaním štátnozamestnaneckých pozícií, ako to musel robiť inštitút splnomoc-

nenca na ochranu informácií, kde, ako sme uviedli, zamestnanci útvaru inšpekcie spadali prevažne 

pod pôsobnosť zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe. 

Sám splnomocnenec nemal sídlo na Úrade vlády, naďalej pôsobil v priestoroch M.E.S.A 10 a jeho 

tím tvorilo len niekoľko stálych spolupracovníkov. Nemusel teda riešiť pracovnoprávne vzťahy 

zamestnancov úradu, fungovanie sekretariátu či spoluprácu sekcií. Fungoval relatívne nezávisle 

od všetkých organizačno-správnych problémov spojených s budovaním vlastnej vnútroorganizač-

nej štruktúry (rozhovor s V. Nižňanským, 8. decembra 2010). Zameriaval sa skôr na koordináciu 

a prípravu prác na implementácii stratégie a zosúladenie procesu implementácie s plnením kritérií 

členstva SR v EÚ. 
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2. PROCES PRIJATIA INOVÁCIE

V čase vzniku inštitútu splnomocnenca vlády pre reformu verejnej správy mal jej predstaviteľ Viktor 

Nižňanský skúsenosti z prípravy novej legislatívy s využitím širšie koncipovaných medzirezortných 

diskusií a následného pripomienkovania. Zároveň mal skúsenosti s presadzovaním ich prijatia s pod-

porou politických strán, novovzniknutej koalície, s podporou tretieho sektora, médií a nakoniec aj 

zahraničných expertov. Aktívne sa zúčastňoval na diskusiách za okrúhlym stolom iniciovaných Aso-

ciáciou prednostov úradov miestnej samosprávy (Nižňanský, V., 2005). Navyše existovala politická 

vôľa vlád a koalície politických strán presadiť stratégiu reformy ako jednu z priorít novej vlády. Do-

máci experti na verejnú správu sa cez neziskové organizácie – neskôr think tanky, profi lovali a prie-

bežne získali osobné skúsenosti z tvorby analýz, štúdií, koncepcií, tvorby legislatívy, z vyjednávania 

a lobovania, medzi- a mimorezortných rokovaní. Získavali tiež skúsenosti zo spolupráce so zahranič-

nými expertmi, tvorbou vlastných projektov a ich implementáciou a evaluáciou.

Štúdiom cesty prijatia inovácie je možné lepšie pochopiť jej úspechy či zlyhania (Mohr, L. B., 1969: 

111). V publikácii M.E.S.A 10 Príprava, realizácia a bilancia decentralizácie Slovenska po šiestich rokoch 
z pohľadu autorov, občanov  a medzinárodných inštitúcií Nižňanský už v začiatkoch upozorňuje, že kon-

cepcia nestačí, ale potrebuje dobrý inštitucionálny rámec, a zároveň „efektívne fungujúcu inštitúciu 

(inštitút splnomocnenca, vložené autorkami), resp. sieť kompetentných a vplyvných osôb, ktoré majú 

rovnakú víziu decentralizácie a sú pripravení pre ňu pracovať a vziať na seba riziko pri obhajovaní 

a rozvíjaní tejto vízie“ (Koncepcia decentralizácie, 2001). Cieľom takej inštitúcie má byť zabezpečenie 

technickej prípravy, konzultácií predchádzajúcich politickým rozhodnutiam, riadenie, koordináciu, 

implementáciu procesu a propagáciu. 

Prvotnou motiváciou a záujmom formujúcej sa a silnejúcej skupiny aktérov vzniku a fungovania in-

štitútu splnomocnenca bolo ukončenie príprav reformy verejnej správy, tvorba koncepčných doku-

mentov – koncepcie a stratégie, následnej legislatívy a vytvorenie formálnych podmienok na reformu 

verejnej správy – jej prvú fázu – decentralizáciu a následnú fázu modernizácie spojenú s komunálnou 

reformou. Analýzy špecifi kovali oblasti, na ktoré bolo potrebné sa sústrediť, ako napríklad na úrov-

ni verejnej správy centralizmus, nedostatky v riadení, vo fi nančnom riadení a vzdelávaní verejnej 

správy. Na úrovni samosprávy chýbajúca druhá úroveň územnej samosprávy, problematické a nejasné 

fi nancovanie samospráv spojené s chýbajúcou kontrolou (Koncepcia decentralizácie, 2001). 

Skupina expertov okolo M.E.S.A 10, lídri prvej vlády Mikuláša Dzurindu, experti predovšetkým dvoch 

silových ministerstiev – ministerstva vnútra, sekcie verejnej správy a ministerstva fi nancií, expert-

ný a vedomostný potenciál neziskových a profesijných organizácií, skupiny domácich a zahraničných 

expertov, boli kľúčovými aktérmi  fungovania inštitútu splnomocnenca pre reformu verejnej správy. 

Dokumentuje to aj text Koncepcie decentralizácie a modernizácie verejnej správy prijatý v roku 2000 

(Koncepcia decentralizácie, 2001). 

Možnosť viesť diskusiu a konzultovať vytvorenie inštitútu ministra bez kresla zodpovedného za refor-

mu VS, ktorý si zvolili v Poľsku, ako sme spomenuli v teoretickej časti tejto publikácie podľa Kulešu, 

umožnila racionálnejšie zvažovať inštitucionálnu alternatívu vhodnú na presadenie stratégie refor-

my verejnej správy na Slovensku. Došlo k hodnoteniu situácie, kde sila argumentu, že reforma je 

nadrezortnou problematikou, ktorá potrebuje špecifi cký strategický manažment na rýchle a účinné 
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presadenie relevantných rozhodnutí, prispela k riešeniu priameho predkladania legislatívnych ná-

vrhov a iných materiálov do parlamentu cez predsedu vlády, prípadne podpredsedu vlády a zároveň 

ministra fi nancií. Situácia si vyžadovala simultánne riešiť prípravu zákonov a materiálov viažucich sa 

k potrebným zmenám vo fi nančných politikách štátu, najmä v rozpočtovej. 

Na účinné a účelné zabezpečenie náročného procesu reformy sa zvažovali a diskutovali tri organi-

začné varianty: nový ústredný orgán štátnej správy s nadrezortnou pôsobnosťou, ktorý niesol v sebe 

problém prehodnotenia kompetencií medzi etablovanými ministerstvami; prenesenie zodpovednosti 

za reformu na ministerstvo vnútra, kde sa aj celý proces pôvodne začal a bol spojený s potrebnými 

personálnymi, materiálnymi, ale aj kompetenčnými zmenami; alebo inštitút splnomocnenca na Úra-

de vlády SR, ktorý bol navrhnutý ako jednoduchý, lacný, fl exibilný a funkčný variant.

Cieľom tohto riešenia bolo zabezpečiť, aby analýzy a koncepcie reformy verejnej správy neboli zaťa-

žené povinnosťami spojenými s exekutívou a legislatívnou iniciatívou, teda prípravou konkrétnej, 

reformou vyžadovanej legislatívnej práce vlády. 

V predkladacej správe k Návrhu inštitucionálneho zabezpečenia Stratégie reformy a decentralizácie 

verejnej správy z februára 1999 sú uvedené požiadavky k reforme z Programového vyhlásenia vlády. 

Dopĺňa ich stanovisko z posudku EÚ k žiadosti SR o členstvo v EÚ (Agenda 2000), kde sa za najvhod-

nejšie riešenie považuje zriadenie inštitútu splnomocnenca zdôvodnené potrebou rýchleho postupu 

pri príprave a predložení „ucelenej stratégie”, a to v spolupráci s odborníkmi, orgánmi štátnej správy, 

územnej a záujmovej samosprávy, podnikateľmi a Radou vlády pre verejnú správu. 

Reforma verejnej správy je, ako nám v rozhovore potvrdil V. Nižňanský, na 70 % reformou politickou, 

a teda nadrezortnou. Dohodnutý model inštitútu splnomocnenca vlády pre reformu verejnej správy 

mal charakter poradného orgánu vlády s právomocou iniciovať základné dokumenty, koncepcie. Vy-

tvoril priestor na reálnu účasť na príprave, presadzovaní, implementácii a rozvoji zmien, ktoré tvorili 

reformu cez nový inštitút splnomocnenca (rozhovor s V. Nižňanským, 8. decembra 2010).

Splnomocnenec zároveň navrhoval, aká legislatíva je potrebná, aké sú jej kritické prvky a smerovanie 

a požadované prepojenia. Jeho hlavná činnosť spočívala v zabezpečovaní odbornej prípravy, konzul-

tácií a pripomienkovania.

Splnomocnenec riadil proces a súčasne v tejto oblasti plnil zároveň funkciu koordinátora. Z tohto 

pohľadu mal inštitút viac kompetencií ako vtedajšia Rada vlády pre reformu verejnej správy. Bol svo-

jím spôsobom nezávislý. Čas, ktorý by pri inom usporiadaní musel splnomocnenec venovať napríklad 

exekutíve či priamym legislatívnym iniciatívam, mohol venovať práci na analýzach, koncepciách, 

stratégiách a celkovom systéme prepojených dokumentov a materiálov. Zabezpečil a realizoval pro-

pagáciu reformy a prispel k informovanosti o nej na všetkých úrovniach (rozhovor s V. Nižňanským, 

8. decembra 2010).

Nástupom vlády M. Dzurindu (1998 – 2002) sa začala nová etapa rozvoja reformy, ktorá súvisela 

s celkovými zmenami sociálno-ekonomického smerovania Slovenska, predovšetkým s požiadavkami 

prístupu Slovenska do Európskej únie. Vláda schválila Koncepciu decentralizácie a modernizácie ve-

rejnej správy ako kvalifi kovaný dokument s analýzami, argumentmi, vo vzťahu k predstave o územ-
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nosprávnom členení, fi nancovaní, kompetenciách, kontrole, vzdelávaní, legislatíve (Koncepcia 

decentralizácie, 2001), a na ňu nadväzujúcu Stratégiu reformy verejnej správy (Uznesenie vlády č. 

230/2000).

Súčasťou predložených dokumentov bola aj schéma inštitucionálneho zabezpečenia procesu decen-

tralizácie v časovom horizonte rokov 1999 – 2001.

Schéma inštitucionálneho zabezpečenia procesu v časovej etape 05/1999 – 04/2001

Inštitút splnomocnenca vlády pre reformu verejnej správy ako koordinačné a odborné pracovisko pri 

Úrade vlády SR v spolupráci s podpredsedom vlády pre ekonomiku zodpovedal za priebeh reformy 

spolu s ďalšími orgánmi, ako bola Rada vlády pre verejnú správu, koordinačná skupina, podpredseda 

vlády pre legislatívu (Ľubomír Fogaš), ako aj ústredné orgány štátnej správy a kontaktné osoby na 

ústredných orgánoch štátnej správy (Činnosť Rady vlády SR pre verejnú správu) a ďalšie spolupracu-

júce inštitúty.



148

I N O V Á C I E  V O  V E R E J N O M  S E K T O R E  S L O V E N S K A :  P R Í P A D O V É  Š T Ú D I E

Podľa schémy dokumentu projekt decentralizácie jasne štruktúroval vzťahy aktérov v dvoch líniách, 

odbornej a rozhodovacej (politickej), pričom sa tieto línie vzájomne dopĺňali a jedna druhú podmie-

ňovali v procese realizácie stratégie. Inštitút splnomocnenca schematicky vyjadruje svoje kompe-

tencie vo vzťahu k ostatným aktérom a špeciálne ku kľúčovým aktérom politických rozhodnutí, kde 

preferuje horizontálne vzťahy pred vertikálnymi a neriadi vlastné výkonné zložky.
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3. INOVÁCIA V PRAXI

Na fungovanie inštitútu splnomocnenca pre reformu verejnej správy bolo rozhodujúce, že nová vlád-

na koalícia plne podporovala koncepciu decentralizácie, na ktorej v predchádzajúcom období pracoval 

odborný tím V. Nižňanského v občianskom združení M.E.S.A. 10. Toto združenie viedol od roku 1992 do 

roku 1998 I. Mikloš ako výkonný riaditeľ a prezident a jeho členom bol aj predseda vlády SR M. Dzurinda 

(1998 – 2002). Pod vedením M. Dzurindu ako predsedu vlády SR sa podarilo prepojiť existujúce know-

how tímu odborníkov s legitímnou mocou štátu. Inštitút splnomocnenca sa stal novou organizačnou 

formou vlády, ktorá umožnila vytvoriť optimálne podmienky na presadenie koncepcie decentralizácie 

do verejnej správy prakticky za dva roky (História vlád Slovenskej republiky). Kumulácia teoretických 

a praktických skúseností týchto kľúčových aktérov s politickou mocou výrazne pomohla fl exibilne a po-

merne komplexne prijať rozhodnutia, ktoré umožnili presadiť postupne decentralizačné kroky do praxe.

Inštitút splnomocnenca s priamou väzbou na spoločnosť M.E.S.A. 10 prakticky fungoval mimo štát-

nych byrokratických štruktúr, ktoré boli vlastné ostatným inštitútom splnomocnencov vlády a sústre-

dil sa na funkciu základného koordinačného centra na prípravu a systematizáciu celého súboru do-

kumentov, ktoré uviedli do praxe reformu. K hlavným činnostiam splnomocnenca patrilo zvolávanie 

a riadenie komisie pre reformu verejnej správy, predkladanie správy a stanovísk k procesu reformy 

vláde. Keďže bol v postavení poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, ktorého vymenovala vlá-

da, a ktorej sa zodpovedal za svoju činnosť, ktorú úzko koordinoval s podpredsedom vlády, ministrom 

vnútra, ministrom fi nancií, mohol účinne využívať podporu kabinetu vlády a legitimizovať všetky po-

trebné kroky vedúce k implementácii decentralizácie. Zúčastňoval sa na rokovaniach Rady vlády pre 

verejnú správu a rokovaniach ústredných orgánov štátnej správy, podľa potreby informoval a komu-

nikoval s odbornou i laickou verejnosťou v otázkach reformy, mohol využívať materiály ústredných 

a miestnych orgánov štátnej správy a samosprávy, ako sú stanoviská, podklady, rozbory a návrhy 

a pracovať s nimi podľa potreby, získavať dodatočné informácie a vysvetlenia. 

Tieto právomoci boli priamo prenášané na kompetentné zložky bez zapájania nových štátnych za-

mestnancov alebo vytvárania pracovnoprávnych pozícií, čo umožňovalo fl exibilne prepájať koncep-

čné úlohy s legislatívnou prípravou na ministerstvách tak, aby komplexne odrážali aj požiadavky EÚ. 

Nároky na legislatívu a hlavne obsahové prepojenie, ktoré odrážali aj požiadavky EÚ na aproximáciu 

práva, komplikovali úspešný priebeh decentralizácie a reformy. Ku škále ekonomických podmienok EÚ 

patrilo fi nančné a ekonomické posilnenie celého potenciálu územnej samosprávy a regiónov zvlášť. 

Kritickým problémom implementácie bol časový plán. Časový plán musel byť zostavený tak, aby zo-

hľadňoval prípravu súvisiacich zákonov a ich kompatibilitu s aproximáciou a súčasne zabezpečoval 

informovanosť a vzdelávanie. Postup bol orientovaný tak, aby boli nosné kroky a legislatíva prijaté 

v prvej fáze volebného obdobia, čo minimalizovalo riziko možného zvratu. 

Inštitút splnomocnenca pripravil postup prác v súlade so stratégiou reformy verejnej správy v dvoch 

častiach:

1. Koncepčné práce, práce a iniciatívy súvisiace s vytváraním najmä legislatívnych podmienok na re-

alizáciu decentralizácie a reformy a 2. Kroky implementácie reformy verejnej správy s dôrazom na 

decentralizáciu.
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Stručný harmonogram rozhodnutí iniciovaných a predložených inštitútom splnomocnenca v priebe-

hu prvej vlády Mikuláša Dzurindu podľa Nižnanského dokumentoval fl exibilnosť a rýchlosť koncepč-

ných aj implementačných krokov.

Obdobie Aktivita

1. vláda premiéra Mikuláša Dzurindu (SDK-SMK-SOP-SDĽ)

8/1999

Vláda SR:
 − vzala na vedomie stratégiu reformy verejnej správy,
 − schválila rámcový zoznam kompetencií, ktoré budú prenesené na územnú samosprávu,
 − schválila návrh organizácie a riadenia ďalšieho postupu, 
 − schválila časový postup ďalších prác. 

4/2000

Vláda SR schválila:
 − koncepciu decentralizácie a modernizácie verejnej správy,
 − decentralizáciu kompetencií,
 − začiatok činnosti samosprávy vyšších územných celkov od 1. 1. 2002

2/2001 NR SR schválila novelu Ústavy SR – posilnenie postavenia samosprávy vyšších územných celkov.

7/2001

NR SR:
 − neschválila zmenu územného členenia (ostalo 8 krajov),
 − schválila zákon o samospráve vyšších územných celkov,
 − schválila zákon o voľbách do orgánov samosprávy vyšších územných celkov.

9/2001
NR SR schválila „malý kompetenčný zákon“ (zákon o prechode pôsobností zo štátnej správy 
na územnú samosprávu).

10/2001

NR SR schválila:
 − novelu zákona o obecnom zriadení,
 − novelu zákona o majetku obcí,
 − zákon o majetku samosprávy vyšších územných celkov.

9 – 12/2001 Prebiehali materiálne, personálne a organizačné práce súvisiace s procesom decentralizácie.

12/2001 Voľby do orgánov samosprávy vyšších územných celkov.

Časový plán musel byť a bol zostavený tak, aby umožnil realizáciu chýbajúcich koncepčných a analytických 

prác. Časovo sa vytvorenie druhého stupňa územnej samosprávy viazalo na očakávania nástupu regionál-

neho rozvoja, ktorý mal prispieť k obmedzeniu rastu nezamestnanosti,  a tiež posilniť rozvojové možnosti 

súkromného sektora, ktorý mal následne absorbovať časť uvoľnených zamestnancov štátnej správy.

Ak sa vrátime ku koncepcii Minstroma (1997: 739), ktorý defi nuje podnikateľov vo verejnom sektore (tzv. 

policy entrepreneurs) ako „ľudí, ktorí sa pri tvorbe verejnej politiky snažia iniciovať dynamické zmeny” a po-

mocou rôznych stratégií získať podporu pre svoje myšlienky, napr. „defi novať problémy, vytvárať kontakty 

v politických kruhoch, formovať obsah politickej diskusie a vytvárať partnerstvá,” potom práve takýmto 

potenciálom disponovala spoločnosť M.E.S.A 10. Svoju činnosť začínala ako spoločnosť s ručením obmedze-

ným so zameraním na privatizáciu (rok 1992). Jej vtedajšími zakladateľmi boli Pavol Hofman, Jozef Kuče-

rák, František Šebej, Mikuláš Dzurinda, Ján Langoš, Anton Vavro, Ivan Mikloš, Gabriel Palacka, Pavol Kinčeš 

a Anton Dančo. Pokračovala ako nadácia a  až v roku 1997 sa M.E.S.A 10 trasformovala na občianske zdru-

ženie, ktorého členmi boli v tom období Ivan Mikloš, František Šebej, Gabriel Palacka, Pavol Kinčeš a Viktor 

Nižňanský. Viktor Nižňanský začal spolupracovať s pôvodnou spoločnosťou už v jej začiatkoch, členom sa 

stal v roku 1997 a jej prezidentom bol od roku 2004 dodnes (História M.E.S.A 10). Špecifi ckosť a jedinečnosť 

inštitútu splnomocnenca v organizačnej štruktúre vlády tak spočívala aj v prepojení vládnej štruktúry a jej 

personálneho obsadenia so subjektmi verejného sektora, ktoré mali skúsenosti s podnikaním.



I N O V Á C I E  V O  V E R E J N O M  S E K T O R E  S L O V E N S K A :  P R Í P A D O V É  Š T Ú D I E

151

Na pôde tohto občianskeho združenia vznikli nielen kľúčové koncepcie, dokumenty a materiály refor-

my verejnej správy, ale od roku 2002 aj základy novopripravovanej územnosprávnej a administratív-

nej reformy, východiská a nosné materiály pre decentralizáciu štátu a modernizáciu verejnej správy, 

ale následne je v tomto prostredí formulovaný aj základ dôchodkovej reformy a tiež reforma zdravot-

níctva. Osem z desiatich členov terajšej vlády bolo v minulosti členmi M.E.S.A 10. Prvý a jediný splno-

mocnenec vlády pre reformu verejnej správy v rokoch 1999 až 2001 a následne splnomocnenec vlády 

pre decentralizáciu v rokoch 2003 až 2006 Viktor Nižňanský je v súčasnosti vedúcim Úradu vlády SR. 

Inštitút splnomocnenca mal aj črty administratívnej inovácie, keďže implementácia zmien pripravených 

a implementovaných bola sprevádzaná „procesmi spoločensko-administratívnej povahy“ medzi organizá-

ciou, ktorá inovuje (vláda v spolupráci so splnomocnencom a cez neho a tím ďalších aktérov), a tou, ktorá 

má inováciu implementovať (vláda v spolupráci so splnomocnencom a škálou štátnych a iných organizácií) 

(Galbraith, 1982). Vznik tohto inštitútu a jeho aktivity prispeli k využitiu existujúcich ľudských zdrojov 

z externého prostredia, posilnili kvalitu a zručnosť ľudských zdrojov v existujúcich štruktúrach, ako je os-

veta, vzdelávanie, organizácia konferencií, mobilizácia mimovládnych inštitúcií a organizácií k spolupráci. 

V priebehu realizácie aktivít inštitútu splnomocnenca došlo k prenosu informácií a vedomostí nielen 

vnútri vlády SR (článok 5 a 7 štatútu splnomocnenca), jej zainteresovaných aktérov, ale aj šíreniu no-

vých vedomostí o decentralizácii mimo rozhodovacích centier. Možno hovoriť o naplnení koncepcie 

policy transfer, kde sa inovácia chápe ako „nová kombinácia” existujúcich a/alebo nových vedomostí 

(Edquist, 1997), kde vedomosti často vychádzajú od rôznych aktérov a vytvárajú vzťahy založené na 

interakcii, reciprocite a spätnej väzbe. Vyznačovala sa tým úvodná koncepcia a všetky prípravné práce, 

ako aj implementácia. Inštitút splnomocnenca ako nová organizačná forma, ktorá niesla prvky strate-

gického manažmentu, bola schopná využiť existujúce odborné tímy s víziou reformy na komunikáciu 

s aktérmi na národnej, nadnárodnej i lokálnej úrovni v podstatných otázkach reformných krokov a ich 

pochopenia a nasledovania. Kumulácia ľudských zdrojov so skúsenosťami s reformou verejnej správy 

doma i v zahraničí od roku 1989 až po rok 1998, odborných vedomostí, overených zručností z riadiacej 

práce, prezentovaného podielu na podpore a rozvoji občianskej spoločnosti, a tiež dôležitej zručnosti 

vytvárať a riadiť priestor širokej diskusie náročných tém a schopnosť budovať si vlastný expertný tím 

boli nevyhnutnými predpokladmi vedenia inštitútu splnomocnenca vlády pre reformu verejnej správy.

Praktické naplnenie očakávaní z fungovania inštitútu je návrh postupu na projekte reformy verejnej 

správy v čase, keď ekonomická situácia Slovenska nebola stabilizovaná, prístupový proces do EÚ s 

náročnými štrukturálnymi, organizačnými a hlavne legislatívnymi úlohami sa len rozbiehal. Proces bol 

komplikovaný širokou vládnou koalíciou (ľavo-pravou), čo zosilnilo riziká možných odkladov realizácie 

nevyhnutných krokov reformy. Nepripravenosť zamestnancov verejnej správy participovať na proce-

se decentralizácie a reformy verejnej správy v otvorenej spolupráci so širokým záberom partnerských 

inštitúcií, a tiež stále ešte nezorientovanou verejnosťou, bola rizikom pre zvrat v prospech iných rie-

šení až po centralistické a autokratické modely riadenia verejnej správy. Inštitút splnomocnenca pre 

reformu verejnej správy defi noval nový strategický manažment už v Predkladacej správe k Stratégii 

reformy, kde sa zdôrazňuje „potreba rýchleho postupu” pri realizácii Stratégie reformy verejnej správy 

(Predkladacia správa k Stratégii reformy verejnej správy), ktorý napĺňal cieľ: splniť politickú dohodu a  

zabezpečiť nezvratnosť reformy do januára 2001, zabezpečiť efektívny postup a odbúranie rezortizmu, 

minimalizovať časové straty, prepojiť a zapojiť všetky sektory a širokú odbornú verejnosť do spoluprá-

ce, zefektívniť využitie zahraničných expertov a výsledkov z rôznych rezortných projektov.
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4.  ZÁVER A ZHODNOTENIE INOVÁCIE INŠTITÚTU SPLNOMOCNENCA 
VLÁDY

V prípadovej štúdii sme sa pokúsili analyzovať špecifi ká inštitútu splnomocnenca pre reformu verej-

nej správy ako organizačnú inováciu v období vlády M. Dzurindu (1998 – 2002).

Inštitút splnomocnenca pre reformu verejnej správy bol podľa našich zistení technicky a fi nančne 

efektívnejším riešením v porovnaní s inými inštitútmi splnomocnenca na naplnenie zverených úloh. 

Nebol budovaný ako byrokratická štruktúra vlády, nemal podriadené organizačné články, a preto 

mohol originálnym spôsobom, novou organizáciou práce, prispieť k efektívnemu presadeniu defi no-

vaných reformných krokov v relatívne krátkom časovom období. Inštitút bol personálne a fi nančne 

nenáročný a neriešil pracovnoprávne vzťahy vnútri organizácie. Všetky skúmané inštitúty splno-

mocnenca svojím poslaním zastrešovali istú špecifi ckú agendu verejnej správy, ktorá sa viazala na 

Programové vyhlásenie vlády SR, mala v istom zmysle prioritu, teda patrila ku kľúčovým prierezovým 

politikám, ktorým bolo treba v spolupráci s inými organizačnými útvarmi vlády SR venovať zvýšenú 

pozornosť. Z organizačnej štruktúry vlády SR však vyplýva, že v prípade inštitútu splnomocnenca pre 

reformu verejnej správy išlo o špecifi cký model organizačných vzťahov. Daný inštitút bol zriadený 

ako nadrezortný a ako taký nemal výkonnú byrokratickú štruktúru, ktorá by bola zainteresovaná do 

prípravy a realizácie úloh spojených s agendou decentralizácie verejnej správy. Týmto sa jeho aktivity 

sústredili predovšetkým na odbornú a rozhodovaciu funkciu spojenú s presadením decentralizácie 

a včasnú realizáciu reformných krokov vo verejnej správe. 

Výnimočnosť inštitútu splnomocnenca pre reformu verejnej správy ako organizácie bola jeho schop-

nosť fl exibilne fungovať v súčinnosti s neziskovými organizáciami, think tankmi a zahraničnými ex-

pertmi, čím zabezpečil inovatívnosť a variabilnosť riešení, ako aj akceptáciu spätnej väzby silnejúcej 

občianskej spoločnosti. Inštitút vytvoril špecifi cký priestor na politické rozhodovanie o reformných 

krokoch a spôsobe presadenia stratégie reformy verejnej správy, spoluprácou medzi kľúčovými aktér-

mi moci, spoluprácou s mimovládnym sektorom, výskumnými pracoviskami; spoluprácou horizontál-

nou i vertikálnou. Medzirezortné pripomienkovanie nadobudlo nové črty svojím obsahom, zastúpe-

ním partnerov i spôsobom komunikácie a využívaním hodnotenia dosahov.

Inštitút presadil prvok strategického manažmentu do vlády SR, čo bolo v danom období unikátne. Sú-

kromný sektor, ktorý je aj pre verejný sektor považovaný za zdroj inovatívnych myšlienok a odporúča 

zavádzanie niektorých trhových prvkov do verejnej správy a verejných služieb (NPM), je v inovácii 

splnomocnenca zastúpený východiskovou pozíciou M.E.S.A 10, ale najmä v obsahu konkrétnych zá-

konov, opatrení a postupov prípravy a realizácie reformy v sledovaných rokoch 1998 až 2002, ako sú 

napríklad súťaž, transparentnosť, kontrola, regionálny rozvoj, spolupráca so súkromným sektorom, 

zvyšovanie efektívnosti výkonu kompetencií či poskytovanie služieb bližšie k občanovi, jeho záuj-

mom, ale aj kontrole na úrovni samospráv (Osborne a Gaebler, 1992).

Inštitút posilnil a rozšíril profesionalitu samotných zainteresovaných pracovníkov centrálnych or-

gánov štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora a občanov. Ak použijeme charakteristiky Borinsa 

(2001) popisujúce priblíženie sa verejného sektoru súkromnému tak, aby podporoval inovácie pre 
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popis skúmanej inovácie, zistíme, že presadzoval holistický prístup, čiže snažil sa poskytnúť systé-

mový prístup k riešeniu reformy verejnej správy.

Inštitút splnomocnenca pre reformu verejnej správy bol organizačnou inováciou v danom prostredí 

vlády SR, a ako taký pozitívne ovplyvnil koncepčnú a legislatívnu prípravu reformy a  implementáciu 

decentralizácie.

Inštitút splnomocnenca ako organizačná inovácia bol súhrnom iniciatív bottom-up (zdola nahor) 

a top-down (zhora nadol) s využitím všetkých nakumulovaných vedomostí a skúseností zaintereso-

vaných agentov inovácie od predsedu vlády, podpredsedov cez ministrov, štátnych zamestnancov, 

expertov až po aktívnych občanov. 

Ak použijeme charakteristiky Borinsa (2001), popisujúce priblíženie sa verejného sektora súkrom-

nému tak, aby podporoval inovácie pre popis skúmanej inovácie, zistíme, že presadzoval holistický 

prístup, čiže snahu poskytnúť komplexné služby občanom a systémový prístup k riešeniu reformy 

verejnej správy; návrhy alternatív reformných procesov; aplikovanie nových informačných technoló-

gií; vytváranie priestoru pre alternatívne typy služieb (PPP, procesný či personálny audit, spolupráca 

s mimovládnym sektorom, školami, výskumnými pracoviskami), posilňuje a sám využíva komunikáciu 

a spoluprácu horizontálnu i vertikálnu – medzirezortné pripomienkovanie nadobudlo nové črty (ob-

sahom, zastúpením partnerov i spôsobom komunikácie a využívaním hodnotenia dosahov), posilnil 

a rozšíril profesionalitu zainteresovaných samotných pracovníkov centrálnych orgánov štátnej sprá-

vy, samosprávy, tretieho sektora a občanov.

Bola skúmaná inovácia úspešná? 

Ak k prvotným motívom vzniku skúmanej inovácie inštitútu splnomocnenca patrila potreba imple-

mentácie stratégie reformy verejnej správy všeobecne a potreba rýchleho splnenia predvstupových 

podmienok na plnohodnotného členstva SR v EÚ, potom na základe doterajších zistení môžeme 

konštatovať, že inštitút splnomocnenca splnil očakávania a v tomto zmysle bol úspešnou organi-

začnou inováciou. Súčasne táto inovácia dokumentuje schopnosť vlády SR využívať nový strategický 

manažment ako nástroj efektívneho zavádzania reforiem do praxe. Hoci sledovaný inštitút je zatiaľ 

v histórii organizačnej štruktúry špecifi cký a výnimočný prvok, vývoj ukáže, či jeho uplatnenie bude 

nasledované v ďalších agendách vládnej politiky, alebo nie.
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ZÁVER: ORGANIZAČNÉ A INŠTITUCIONÁLNE INOVÁCIE 
VO VEREJNOM SEKTORE SR

Katarína Staroňová

ÚVOD
Výskum, ktorý bol prezentovaný v predchádzajúcich kapitolách, predstavuje príspevok kolektívu 

autorov k lepšiemu pochopeniu fungovania inovácií vo verejnom sektore Slovenska. V jednotlivých 

prípadových štúdiách autori identifi kovali typ skúmaných inovácií, popísali kontext a proces inovácií 

a identifi kovali kľúčové faktory, ktoré inováciám pomáhali presadiť sa, resp. vyhodnotili vplyv inovácií. 

V nasledujúcej kapitole sa pokúsime čiastkové výskumné závery zjednotiť a pripraviť celkový prehľad 

ich implikácií pre naše chápanie inovácií vo verejnom sektore. Aj keď ide o rôznorodé prípadové štúdie, 

je možné poukázať na určité trendy organizačných a inštitucionálnych inovácií vo verejnom sektore SR.

TYPY SKÚMANÝCH INOVÁCIÍ
V súvislosti s typmi inovácií, ktoré prípadové štúdie sledovali, autori využili taxonómiu, ktorú sme 

predstavili v prvej kapitole (pozri tabuľku 17). Jednotlivé prípadové štúdie však poukázali i na to, že 

inovácie sú mnohokrát navzájom prepojené a nie je možné vytvoriť iba jednu kategóriu. To znamená, 

že ak išlo primárne o inováciu kvality služby (napr. v prípadovej štúdii elektronických aukcií), vytvo-

rili sa i inovácie administratívne.

Štúdia Miroslava Beblavého, v ktorej autor skúmal špeciálne systémové inovácie v období tranzície, vytvo-

rila širší rámec bádania pre ďalšie prípadové štúdie inovácií v kontexte tranzície. Ukázalo sa, že fundamen-

tálne systémové inovácie si vyžiadali zmeny (a inovácie) aj na rozličných hierarchických úrovniach jednot-

livých organizácií, ako i na úrovni poskytovania služieb. Pritom niektoré inovácie boli radikálnejšie než 

iné. Najradikálnejšie sa prejavili vo vývoji štruktúry ekonomických rezortov na ústrednej úrovni (rezortoch 

hospodárstva, pôdohospodárstva, výstavby a životného prostredia), zatiaľ čo decentralizácia na úrovni 

samospráv bola súčasťou a dôsledkom širších transformačných trendov a prebiehala menej turbulentne. 

Tabuľka 1: Typy skúmaných inovácií

Prípadové štúdie inovácie Produkt 
/služba

Proces/kvalita 
služby a produktu

Ľudské 
zdroje

Kontext 
(administratívne)

Iné 
(systémové)

Elektronické aukcie x x x

Včasnosť transpozície EÚ x x x

Projekt rýchlej zdravotnej služby x x x x

Prideľovanie sociálneho bývania x x

Inštitút probačného 
a mediačného úradníka

x x

Inštitút splnomocnenca vlády 
pre reformu VS

x x

Zdroj: autorka
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Vzťah a prepojenie medzi inováciami kvality služby a administratívnym kontextom je dôsledne prebá-

daná v prípadovej štúdii projektu rýchlej zdravotnej služby na ministerstve vnútra a prípadovej štúdii 

včasnosti transpozície. Obe prípadové štúdie potvrdili, že administratívna inovácia je nevyhnutná na 

pripravenie prostredia organizácie z formálnej stránky, aby bolo zabezpečené prijatie inovácie a jej 

úspešnosť. V prípade projektu IZS tým bol na jednej strane vznik inštitútu splnomocnenca a jeho po-

radných orgánov a na druhej strane spoločenské procesy, ako napr. rokovania, školenia či služobné 

cesty, ktoré mali za cieľ z odbornej stránky pripraviť zamestnancov organizácií IZS na prijatie inová-

cie. Naopak, v prípade včasnosti transpozície administratívne prostredie nebolo vôbec pripravené na 

koordináciu politík a hoci niektoré rezorty inovovali svoje vnútorné procesy, ostalo tak iba na úrovni 

jednotlivca a nie na úrovni celej organizácie.

Vzájomná prepojenosť a simultánnosť rôznych typov inovácií vo verejnom sektore má vážne dôsled-

ky pre decísorov vo verejnom sektore a pre pochopenie fungovania inovácií ako takých. Vo veľkom 

množstve teoretickej literatúry o inováciách nájdeme zjednodušené zameranie na jeden typ inovácií, 

predovšetkým inovácií produktu. Tieto inovácie sú študované izolovane od procesu a kontextu (ako sú 

inovácie ľudských zdrojov a administratívne) a celkového prostredia, do ktorého sú inovácie vsadené. 

Takéto izolované chápanie inovácií (a vzájomná vylúčiteľnosť jednotlivých kategórií inovácií) je dôsled-

kom zjednodušeného chápania inovácií zo súkromného sektora (inovácie produktu alebo technológií) 

a následne môžu ovplyvniť zjednodušenú stratégiu implementácie inovácie a ohroziť tým ich úspešnosť. 

V kontexte verejnej správy je preto nesmierne dôležité vnímať inovácie komplexne, vidieť vzájomnú 

prepojenosť medzi jednotlivými typmi inovácií a uvedomovať si, že inovácie prebiehajú simultánne.

ZMENY ČI INOVÁCIE
Pri skúmaní inovácií vo verejnom sektore sa často objavuje otázka: „Čo je deliaca čiara medzi inováci-

ou a zmenou, ktorú však za inováciu neoznačíme?“ Ak vychádzame z defi nície termínu inovácia, ktorú 

Green, Howells a Miles (2001: 9) chápu ako „proces, v ktorom organizácie robia niečo nové, uvádzajú 
do života nové postupy, vytvárajú nové tovary alebo služby, zavá dzajú nový spôsob vnútroorganizačných 
vzťahov“, ako i našich atribútov inovácií vo verejnom sektore (pozri kapitolu Teoretické pohľady na 

inovácie vo verejnom sektore), môžeme konštatovať, že nie všetky popisované zmeny v prípadových 

štúdiách sú inováciami (pozri tabuľku 2).

V prípadovej štúdii včasnosti transpozície bolo vykonaných viacero zmien, ktoré mali zabezpečiť efektív-

nu a včasnú harmonizáciu a transpozíciu. Avšak niektoré zmeny nepriniesli kvalitatívne zlepšenie služby 

– v tomto prípade vnútornej koordinácie a procesov – a ani sa neudržali. Ide predovšetkým o vytvorenie 

postu splnomocnenca vlády pre EÚ, ktorý postupne priberal nové úlohy, ktoré sa ukázali kvalitatívne 

prínosnejšie, až nakoniec post splnomocnenca vlády pre EÚ zanikol. Na úrovni ministerstiev však nedošlo 

ani k úmyselnej zmene status quo. Vnútorné mechanizmy v rámci rezortu (a zmeny s nimi súvisiace) sú 

priamo napojené na už existujúci legislatívny proces. Takže hoci existujú tri ministerstvá, ktoré zavied-

li zmenu a okrem centrálneho systému Úradu vlády vedú vlastné interné databázy, kde sledujú časový 

harmonogram plnenia úloh, tieto interné databázy sú buď priamo odvodené z legislatívneho procesu 

Slovenskej republiky – plánu legislatívnych úloh a určenia gestorstva, alebo z legislatívneho procesu 

EÚ – príprava stanovísk na rokovania v Bruseli. Zvyšok ministerstiev, ktoré nemajú vlastnú databázu, sa 

riadia centrálnou databázou odboru aproximácie práva. To znamená, že nedošlo k úmyselnej zmene či 

kvalitatívnemu posunu vnútroorganizačných vzťahov, a preto sa tieto zmeny nedajú označiť za inovácie.
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Tabuľka 2: Zmeny či inovácie

Prípadové štúdie inovácie
Zmena 
status 

quo

Zmena 
úmyselná

Zmena 
kvalita-

tívna

Zmena 
dynamická

Udržateľnosť 
(inštitucionálna 

ukotvenosť) 

Elektronické aukcie x x x x x

Včasnosť 
transpozície 
EÚ

Aproximačné nariadenie vlády x x x x x

Splnomocnenec vlády pre EÚ x x

Určenie gestorstva,
Transpozičný defi cit,
Tabuľka zhody

x x x x x

Ministerská koordinácia x

Projekt rýchlej zdravotnej služby x x x x x

Prideľovanie sociálneho bývania x x x x x

Inštitút probačného a mediačného 
úradníka

x x x x x

Inštitút splnomocnenca vlády pre reformu VS x x x

Zdroj: autorka

KĽÚČOVÉ FAKTORY INOVÁCIÍ
Pri skúmaní kľúčových faktorov inovácií sme vplyv NPM prvkov našli v dvoch zo skúmaných prípadových 

štúdií (prípadová štúdia elektronických aukcií a prideľovania sociálnych bytov pomocou žrebovania 

– pozri tabuľku 3). V oboch prípadoch ide o skvalitnenie procesu, a to zefektívnením a stransparen-

tnením celkového procesu alokácie tovarov: v prvom prípade ide o prideľovanie zákaziek (elektroni-

zácia verejného obstarávania) a v druhom o prideľovanie sociálnych bytov. V oboch prípadoch tlak 

na zavedenie inovácie prišiel od občanov (bottom-up), resp. nespokojných neúspešných fi riem, ktoré 

mali podozrenie z realizovania korupčnej činnosti v oblasti prideľovania verejných zákaziek/bytov 

zo strany predstaviteľov samosprávy. Na druhej strane je to výrazný nárast uchádzačov o zákazky/

žiadateľov o byty, ktorý niekoľkonásobne prevyšuje ponuku. V oboch prípadoch bolo teda potrebné 

zaviesť efektívny prvok.
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Tabuľka 3: Kľúčové faktory inovácií

Prípadové 
štúdie inovácie

Vplyv 
NPM

Bottom 
up/top 
down

Podnet na 
vznik

Partnerstvá/
prenosy 
poznatkov

Agenti 
inovácie

Doplnkové 
(admin.)

Moc 
a poli-
tika

Elektronické 
aukcie

Áno
Bottom-
up

Tlak občanov 
+ samospráv

Medzi 
samosprávami

Zamestnanci 
mestských 
úradov + 
starostovia

Databázy, 
elektronická 
komunikácia

Nie

Včasnosť 
transpozície EÚ

Nie

Top-
down, 
buttom-
up

EÚ Nie

Ministerstvá: 
vedúci 
legislatívnych 
odborov

Nie Nie

Projekt rýchlej 
zdravotnej 
služby

Nie
Top-
down

EÚ 
Rozhodnutie 
(linka 112)

Nie
Generálna 
riaditeľka pre 
SVVV

Inštitút 
splnomocnenca 
na úrovni 
ministerstva

Mocen-
ské hry

Inštitút 
probačného 
a mediačného 
úradníka

Nie
Top 
down

Súčasť 
štrukturálnej 
zmeny 
trestných 
kódexov

Prenos z ČR
Politickí 
predstavitelia 
ministerstva 

Školenia pre 
OČTK, súdy

Nie

Prideľovanie 
sociálneho 
bývania

Áno
Bottom-
up

Tlak občanov, 
nepomer 
dopytu 
a ponuky

Prenos 
skúseností 
v rámci 
mestských 
úradov

Vedúci 
sociálnych 
oddelení 
mestských 
úradov

Čiastočne Nie

Inštitút 
splnomocnenca 
vlády pre 
reformu VS

Nie
Top-
down

EÚ
Mimovládna 
organizácia 
MESA 10

Politickí 
predstavitelia

Nie
Mocen-
ské hry

Zdroj: autorka

Ostatné inovácie v skúmaných prípadových štúdiách boli zavádzané top-down prístupom, zväčša pô-

sobením vplyvu externého aktéra – EÚ. V dvoch prípadových štúdiách (včasnosť transpozície EÚ a in-

štitútu splnomocnenca pre reformu VS) išlo pritom o tlak, ktorý nesúvisel primárne s inováciou ako 

takou, ale inovácia bola potrebná na vyhovenie požiadavkám EÚ. V prípade inštitútu splnomocnenca 

pre reformu VS išlo o kondicionalitu EÚ, ktorú Komisia včlenila aj do hodnotiacej správy Slovenska 

za rok 2000 a išlo o urýchlenie reformy verejnej správy. Inštitút splnomocnenca sa stal novou or-

ganizačnou formou vlády, ktorá umožnila vytvoriť optimálne podmienky na presadenie koncepcie 

decentralizácie do verejnej správy prakticky za dva roky a využiť tak potenciál a know-how, ktorý 

vznikal v mimovládnej organizácii M.E.S.A. 10. Inštitút splnomocnenca s priamou väzbou na M.E.S.A. 

10 vytvoril partnerstvo, ktoré prakticky fungovalo mimo štátnych byrokratických štruktúr, ktoré boli 

vlastné ostatným inštitútom splnomocnencov vlády a sústredil sa na funkciu základného koordinač-

ného centra na prípravu a systematizáciu celého súboru dokumentov, ktoré uviedli do praxe reformu 

dostatočne včas na to, aby Slovensko mohlo vstúpiť do EÚ v roku 2004. Po dosiahnutí primárneho 

cieľa – vstup do EÚ – tlak EÚ poľavil a hoci reforma VS nebola ešte ukončená, bola táto inštitucionál-

na inovácia zrušená.
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Prípadová štúdia včasnosti transpozície takisto poukázala na to, že externý tlak EÚ prinútil domácich 

aktérov vytvoriť niekoľko inovácií, od aproximačných nariadení vlády cez koordinačné štruktúry v 

podobe splnomocnenca vlády pre EÚ až po ministerské koordinačné mechanizmy, ktoré by umožnili 

urýchliť a zefektívniť harmonizáciu práva (a neskôr transpozíciu smerníc) s EÚ tak, aby sa stihol ter-

mín vstupu do EÚ v roku 2004. Inovácie v podobe koordinačných centrálnych mechanizmov, podobne 

ako inštitút splnomocnenca pre reformu VS, boli po splnení primárneho cieľa – vstupu do EÚ – zmini-

malizované v vplyve (pridané nové agendy), až boli úplne zrušené. Tento výsledok oboch inovácií je 

veľmi zaujímavý, keďže potreba koordinácie neustala (priam naopak, v prípade transpozície), napriek 

tomu sa neudržali v organizačných štruktúrach. Jedno z možných vysvetlení je úplná absencia dopln-

kových administratívnych inovácií v oboch prípadových štúdiách, ktoré by umožnili hlbšie ukotvenie 

inovácie, resp. prílišná exponovanosť mocenským hrám (typu a preferenciám) koaličných vlád. Nap-

riek tomu ďalšia inštitucionálna inovácia v prípadovej štúdii transpozície EÚ – aproximačné naria-

denia vlády – ktorá nemá obdobu v inej krajine EÚ a ktorá s nízkou legitimitou umožnila rozsiahle 

prenesenie zákonodarnej moci na vládu, sa udržala i po vstupe do EÚ a využíva sa dodnes.

Dôležitou súčasťou inovácií vo verejnom sektore SR sú i policy transfery – prenosy poznatkov (prípa-

dová štúdia inštitútu probácie a mediácie hovorí o prenose myšlienky z Českej republiky a prípado-

vá štúdia prideľovania sociálneho bývania hovorí o prenose myšlienky v rámci mestských úradov). 

V oboch prípadoch policy transfery umožňovali príbuzné kontexty, a to tak legislatívne rámce, ako 

i celkové administratívno-organizačné prostredie. Na vytvorení slovenskej služby sa výrazne podie-

ľala česká probačná a mediačná služba, ktorá jednak fi gurovala ako inšpirácia na spojenie oboch 

služieb pri tvorbe samotného zákona, ako aj prostredníctvom vzdelávania vo fáze pilotného projektu 

pri samotnom nastavení fungovania služby. Policy transfer z Českej republiky bol pochopiteľný, keďže 

v čase zavádzania služby fungovali v oboch štátoch podobné trestné kódexy, spoločné od čias Česko-

slovenska, čo poskytovalo veľmi podobný trestnoprávny kontext. V prípade zavedenia žrebovania ako 

spôsobu prideľovania sociálnych bytov v skúmaných prípadových štúdiách miest Pezinka a Považskej 

Bystrice síce nebolo možné zistiť, ktorá samospráva začala využívať žrebovanie ako prvá (najstaršia 

informácia o žrebovaní je z roku 2003 v meste Banská Bystrica, ktorá týmto spôsobom pridelila ná-

jomné byty svojim občanom), ale difúzia myšlienky medzi samosprávami je zrejmá.

Z tohto pohľadu je veľmi zaujímavá prípadová štúdia včasnosti transpozície EÚ. V čase vstupu Sloven-

ska do EÚ, keď bolo najpotrebnejšie vytvoriť organizačné a inštitucionálne inovácie, aby sa zabez-

pečila včasná transpozícia, vstupovali do EÚ i ďalšie stredoeurópske krajiny, ktoré si vytvárali nové 

organizačné mechanizmy na koordináciu transpozície. Napriek tomu nedošlo k prenosu vedomostí 

a skúseností medzi jednotlivými krajinami a každá si vytvárala svoje vlastné štruktúry. Podobne aj na 

úrovni ministerstiev, každé ministerstvo si vytváralo svoj spôsob organizovania nových povinností, 

ktoré vyplývajú z členstva v EÚ bez toho, aby existovala akákoľvek snaha koordinovane vytvárať po-

dobné mechanizmy a navzájom sa inšpirovať úspešnými inováciami.

Otázka vo vzťahu k agentom inovácií ako nositeľov či presadzovateľov inovačných myšlienok vo verej-

nom sektore sa ukázala kľúčovou. Všetky prípadové štúdie poukázali na dôležitosť existencie agentov 

inovácií vo verejnom sektore, či už priamo ich pomenovaním a poukázaním na ich úlohu v procese 

(prípadová štúdia projektu rýchlej zdravotnej služby, prípadová štúdia inštitútu probačného a me-

diačného úradníka a prípadová štúdia prideľovania sociálneho bývania), alebo naopak, poukázaním 

na absenciu takýchto agentov inovácie, čo viedlo k nízkej inštitucionalizácii inovácie (prípadová štú-
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dia včasnej transpozície EÚ, prípadová štúdia inštitútu splnomocnenca vlády pre reformu VS) a nízkej 

udržateľnosti. Prípadové štúdie, kde agenti inovácie boli prítomní, preukázali podobné vlastnosti 

„podnikavosti“ (entrepreneurship) ako podobní agenti inovácie v súkromnom sektore, t. j. schop-

nosť zbadať a využiť možnosti („okno možností“ – window of opportunity v jazyku Johna Kingdona), 

podstúpiť riziká a koordinovať iných aktérov v rámci sietí. 

Prípadové štúdie potvrdili fakt, že agenti inovácií sú dvojakého typu: politickí a byrokratickí. Politickí 
agenti inovácií (prípadová štúdia inštitútu splnomocnenca vlády pre VS, probačná a mediačná služba) 

presadzovali daný typ inovácií a boli ochotní investovať svoje zdroje – čas, energiu, reputáciu, aby 

zviditeľnili a zaviedli inováciu do praxe. Napríklad v prípadovej štúdii probačnej a mediačnej služ-

by samotný minister a štátny tajomník iniciovali vznik pilotného projektu, a počas jeho trvania aj 

podporovali a aktívne vstupovali do riešenia problémov (účasť na podujatiach pre súdy, publikačná 

činnosť, konzultácie s prokuratúrou). Z tohto pohľadu výsledky výskumu v slovenských prípadových 

štúdiách potvrdili výskum iných výskumníkov (Kindgon, 1997, Morris a Jones, 1999, Boyett, 1997), 

keďže politickí agenti inovácií neustále hľadali „okno príležitostí” na presadenie svojej vízie fungo-

vania spoločnosti a verejného sektora. Politickí agenti inovácií boli ochotní podstúpiť riziká pri ich 

presadzovaní, čo znamená, že i radikálnejší typ inovácií je presaditeľný. 

Ak politickí agenti stratia niektorý zo svojich zdrojov na presadenie inovácií v čase, keď inovácia ešte 

nie je plne implementovaná, nastáva riziko udržateľnosti týchto inovácií. V prípade oboch prípado-

vých štúdií sa ukázalo, že inovácie sú citlivé na politické zmeny, t. j. keď v roku 2006 došlo k zmene 

vlády a teda i vedenia Úradu vlády či ministerstva spravodlivosti. V prípadovej štúdii probačnej a me-

diačnej služby došlo k politickej zmene v kritickom bode pri rozširovaní služby – množstvo nových 

úradníkov a úradníčok v nedostatočne pripravenom prostredí, čo sa odrazilo na jej fungovaní. Me-

todickému riadeniu probačnej a mediačnej služby nepripisovalo nové vedenie dostatočnú dôležitosť 

a služba sa ďalej nerozvíjala, naopak, došlo k zníženiu počtu probačných a mediačných úradníkov 

a úradníčok. V prípadovej štúdii splnomocnenca vlády pre reformu VS existoval len jeden splnomoc-

nenec – Viktor Nižňanský – v rokoch 1999 až 2001 a následne splnomocnenec vlády pre decentralizá-

ciu v rokoch 2003 až 2006. Po zmenách v roku 2006 tento post zanikol.

Druhým typom agentov inovácie sú byrokratickí z radov štátnych úradníkov (resp. zamestnancov sa-

mosprávy), ktorí priamo prichádzajú do kontaktu s danou verejnou službou. Výskum v tomto ohľade 

poukázal na to, že aj keď agenti inovácie z radov štátnych úradníkov (zamestnancov samosprávy) ne-

boli zdrojmi inovácie, bolo to vďaka nim, že sa inovácie presadili v danom kontexte (prípadová štúdia 

sociálneho bývania, prípadová štúdia elektronických aukcií). Napríklad v prípadovej štúdii alokácie 

sociálneho bývania vďaka úradníkom sociálnych oddelení mestských úradov sa inovácia dostala do 

danej inštitúcie a organizácie a oni ako agenti inovácie prispôsobili myšlienku miestnym podmien-

kam a vytvorili sekundárne doplnkové administratívne inovácie pri aplikácii prvotnej myšlienky. V 

oboch prípadových štúdiách však primárnym motívom zavádzania inovácií bolo uspokojenie požiada-

viek nespokojných občanov. Z tohto pohľadu teda išlo o postupné inkrementálne zavádzanie inovácie 

tak, aby nenarušilo zabehaný chod organizácie.

Zvláštnym typom byrokratických agentov boli vysoko postavení štátni zamestnanci, ktorí neprichá-

dzali do kontaktu priamo s verejnou službou, ktorej sa inovácia týkala, ale koordinovali a manažovali 

vnútorné procesy danej inštitúcie (prípadová štúdia včasnosti transpozície a projektu rýchlej zdra-
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votnej služby). Z tohto pohľadu boli pre nich hlavným hnacím motorom presadenia inovácií vysoká 

profesionalita, osobné ambície kariérneho rastu a identifi kácia s organizáciou. Napríklad v prípado-

vej štúdii projektu rýchlej zdravotnej služby osobné ambície vysoko postavenej štátnej zamestnanky-

ne – agentky inovácie dokázať možnosti projektového manažmentu – výrazne pomohli a boli kľúčové 

na presadzovanie inovácie, ako i sekundárnych administratívnych inovácií.

Omnoho závažnejšie je však zistenie ohľadom fungovania mocenských hier pri zavádzaní inovácie, 

keďže majú priamy dosah na úspešnosť. Prípadová štúdia projektu rýchlej zdravotnej služby pouká-

zala na fakt, že keď inovácia siaha na kľúčové kompetencie organizácie a deje sa tak v oblasti, ktorá 

je jedinou oblasťou pôsobnosti tejto organizácie, nie sú účinné ani hry hĺbkových politických štruk-

túr. Inovácia totiž ohrozuje existenciu organizácie, ktorej primárnym inštinktom je prežiť za každých 

okolností. Preto bude odmietať akékoľvek hry, od povrchových až po tie najťažšie, hĺbkové. Dokonca, 

aj keď táto organizácia má rovnaké hodnoty s inovátorom, nikdy nebude súhlasiť s jeho pohľadom 

na potrebu inovovať. Práve naopak, bude sa všemožnými, racionálnymi aj iracionálnymi spôsobmi 

brániť jej presadeniu.

ZÁVER
Prípadové štúdie inovácií vo verejnom sektore poukázali na mnohé skutočnosti (podnety na inovácie, 

agenti presadenia inovácie, moc a politika pre udržateľnosť inovácie atď.), ktoré si vyžadujú ďalšie 

štúdium. A to nielen pre záujem akademikov. Hlbší pohľad a pochopenie motivácií, dynamiky a fakto-

rov úspešnosti inovácií vo verejnom sektore môže pomôcť decísorom nastavovať prostredie tak, aby 

prialo vzniku a udržateľnosti inovácií vo verejnom sektore. 

Inovácie vo verejnom sektore, tak ako v súkromnom, totiž pomáhajú celkovej výkonnosti, transpa-

rentnosti a efektívnosti a tak ovplyvňujú i ekonomickú výkonnosť krajiny. Aj samotná Lisabonská 

zmluva totiž hovorí, že úspešnosť hospodárstva závisí od pochopenia a využitia potenciálu tak sú-

kromného, ako i verejného sektora, ich vzájomného prepojenia a od inovácií v týchto sektoroch.
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