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ÚVOD 

Veľké politické, ekonomické a sociálne zmeny ktoré nastali po roku 1989 znamenali 

pre Slovensko aj predzvesť zmien v regionálnom usporiadaní krajiny. Z histórie vieme, že na 

území Slovenska sa od začiatku 11. storočia do roku 1918 uskutočnilo päť veľkých územno-

správnych reforiem. V tomto období sa počet územných celkov – žúp, stolíc– pohyboval 

medzi 17-20 a tieto celky mali samosprávny charakter. V 20. storočí územno-správne reformy 

vychádzali z mocenských záujmov a je ich zaznamenaných desať, z toho  v rokoch 1923 – 

1996 ich bolo sedem. Tieto reformy odrážali myslenie politikov ktorí tvrdili, že verejná 

správa je nástrojom uplatňovania moci a nie službou občanom.  

Slovensko bolo až  do roku 1993, s výnimkou rokov II. svetovej vojny,  vždy súčasťou 

nejakého vyššieho štátneho celku, či už Uhorska alebo Československa, a preto sa jeho 

regionálna štruktúra nevyvíjala ako štruktúra samostatného celku. Okrem toho socialistické 

zriadenie nedovoľovalo občanom slobodne rozhodovať, prejaviť slobodne vlastnú iniciatívu, 

pretože socialistická verejná správa rozhodovala direktívne o všetkom.  

Pojem  verejná správa, ktorý zahŕňa štátnu správu a samosprávu, predstavuje súhrn 

orgánov, ktoré zabezpečujú správne fungovanie celej spoločnosti. Štátna správa reprezentuje 

štát a popri nej funguje územná samospráva. Úlohou územnej samosprávy je prenášanie 

kompetencií v rámci určitého územia, teda štátu z centrálnej vlády na miestne orgány.  

V súčasnosti nie je potrebné ,vysokoškolským študentom, podrobne popisovať sústavu 

orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, ani chronológiu reforiem verejnej správy. Je 

potrebné len zdôrazniť, že so  zmenami vo verejnej správe súvisia veľké finančné výdaje, 

ktoré znášajú daňoví poplatníci. A v  procese prenosu kompetencií zo štátnej správy na 

samosprávu sa tieto výdaje len zvyšovali. Zároveň je ale potrebné zdôrazniť, že tieto zmeny 

sa uskutočňujú v prospech občanov, aby sa vytvorili lepšie podmienky pre hospodársky 

a sociálny rozvoj Slovenskej republiky. 

V súvislosti so schváleným presunom kompetencií z orgánov štátnej správy na 

samosprávu, t.j. na obce a samosprávne kraje sa  zmenila  aj organizačná štruktúra inštitúcií. 

Vzrástol význam samosprávy ako zamestnávateľa, pretože s presunom pôsobnosti pribudli 

samospráve aj noví úradníci.  

Viktor Nižňanský, v svojom článku „Spoločenský, historický a európsky kontext 

verejnej správy na Slovensku“ vymenoval základné dôvody pre ktoré bolo nutné 

decentralizovať a modernizovať verejnú správu  na Slovensku. Medzi ne patrí hlavne náhrada 

pretrvávajúceho centralizovaného, rezortne riadeného a byrokratického systému, zníženie 
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vplyvu verejného sektora v oblastiach, ktoré sú doménou súkromného sektora, posilnenie 

finančnej sily územnej samosprávy, uskutočnenie reorganizácie štátnej správy na všetkých 

stupňoch, uskutočnenie zmeny územného členenia štátu a zmena právneho, inštitucionálneho 

a finančného mechanizmu podpory regionálneho rozvoja.  

V tomto článku ďalej uvádza Nižňanský svoj názor na doteraz zaužívané a používané 

pojmy a hovorí, že v  názvosloví samosprávy na Slovensku prevláda chaos, pretože  ústava 

SR hovorí o vyšších územných celkoch , niektoré zákony však o samosprávnych krajoch, iné 

o vyšších územných celkoch. Aj pomenovanie občanmi voleného predstaviteľa vyššieho 

územného celku (predseda) nie je práve najvhodnejšie a evokuje v mysliach pomenovanie 

z minulého obdobia. Citujem: 

 „Preto bolo a je nevyhnutné prehodnotiť názvy, tituly a označenia a dodržať 

nasledujúce terminologické zásady: 

 aplikovať pôvodné slovenské termíny a v slovenčine zdomácnené, teda bežné, všeobecne 

zrozumiteľné a jednoznačne jasné 

 pre celú verejnú správu vytvoriť jednotný, logicky previazaný terminologický systém.“ 

(Nižňanský, 2005, s.49)     

Autorka tohto vysokoškolského učebného textu tento predmet prednášala niekoľko 

rokov. Počas týchto rokov sa vykryštalizoval aj jeho obsah. Príprave prednášok predchádzalo  

preštudovanie množstva literatúry a vlastné skúsenosti s vedením bakalárskych, diplomových 

a rigoróznych prác a sú v nich využité poznatky z riešenia grantu VEGA 1/4558/07 

„Uplatňovanie marketingu v samospráve v súvislosti so správou obce a jej majetkom, 

využitím moderných, efektívnych nástrojov riadenia“. 

 Je zbytočné zaoberať sa výkladom prínosu marketingu do každej oblasti života, 

pretože v každej literatúre je podrobne popísaný. Tento študijný materiál je zameraný na 

praktické potreby študentov a ich prípravu na prácu  vo verejných službách, samospráve, 

štátnej správe, neziskových , dobrovoľných a iných organizáciách . 

V texte sú uvádzané odkazy na literatúru, ktorá  predstavuje len zlomok dostupnej 

literatúry v tejto oblasti, lebo nie je možné v jednom učebnom texte popísať dopodrobna celú 

problematiku aplikácie marketingu v samospráve. Na záver ešte poznámka. V učebnom texte 

sa vyskytujú pojmy: verejná správa, štátna správa, samospráva, vyšší územný celok, 

decentralizácia, kompetencie, región, sídelný útvar, regionálny rozvoj, územné plánovanie, 

obec, mesto.  
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Na záver si dovolím poďakovať recenzentkám tohto učebného textu, Prof. Ing. 

Adriane Csikósovej CSc. a Ing. Slavke Sedlákovej PhD. za ich ochotu a čas strávený pri 

prečítaní tohto učebného textu a písaní recenzie . 

 

     Ing. Miriam Horváthová PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




