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MANAŽMENT V INŠTITÚCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY

Každý deň musia obyvatelia i firmy využívať služby poskytované rôznymi orgánmi
verejnej správy, ktorej pôsobeniu sa nedá vyhnúť (napríklad dodržiavanie zákonov štátu). Na
pracoviská verejnej správy prichádzame dobrovoľne s rôznymi potrebami. Každý, kto
prichádza do inštitúcie verejnej správy má v úmysle byť vhodne vybavený a chce, aby jeho
potreby boli uspokojené v rámci právnych predpisov. Často počas bezprostredného kontaktu
s úradníkmi, ktorí sú jednou z mnohých súčastí orgánov verejnej správy posudzujeme prácu
celej inštitúcie. Niekedy sme s ich prácou spokojní, inokedy nie. Často počujeme, že sme pre
nich najdôležitejšími klientmi, inokedy sa cítime ako nepozvaný hosť. Často sa stáva, že
v mechanizme správy pociťujeme svoju bezmocnosť. My máme právo vyjadriť svoje
subjektívne pocity ohľadom kompetencií pracovníkov a kvality ich práce, ale túto možnosť
často nevyužívame. Nemôžeme sa zbaviť pochybností, či v konkrétnej situácii bude skutočne
naša mienka pôsobiť stimulačne na akékoľvek kladné zmeny, hlavne preto, že niektoré
oblasti pôsobenia verejnej správy vykazujú znaky nepravidelnosti, špecifickosti.
Je potrebné nazrieť hlbšie do kompetencií, metód a techník využívania nástrojov
manažmentu verejnej správy. Wright, Nemec (2003) uvádzajú, že moderný manažér vo
verejnej správe musí vedieť ako tvoriť strategické vízie a plány pre rozvoj štátu i miestnej
samosprávy, ako riadiť disponibilné ľudské zdroje, ako dostatočne financovať programy
a služby a spravovať pridelené fondy, mať povedomie o potrebe a využití informácií
a plánovať potrebnú úroveň techniky, ktorá zlepší zber a analýzu informácií pre rozhodovanie
i bežnú činnosť verejnej správy. V posledných dvoch desaťročiach nastali významné zmeny
v predstave, akým spôsobom by mali vykonávať svoju činnosť manažéri vo verejnej správe.
To, k čomu došlo, bola zmena vnímania, čo by mala vláda robiť a v dôsledku toho, ako by
mal manažér vo verejnej správe pracovať. Podnety prichádzali najviac z politiky
presadzovanej v Anglicku M. Thatcherovou a R. Reaganom v USA. 15 Porovnanie hlavných
svetových systémov riadenia vo vzťahu k verejnej správe uvádza Gąciarz (2001). Ako základ
je potrebné poznať napríklad anglický, americký a a európsky prístup pre pochopenie
definícií riadenia verejnej správy:
- anglický sa vyvíjal od šesťdesiatych rokov minulého storočia, od kvalifikačných
požiadaviek profesionálnych štátnych úradníkov po reformách vlády Thatcherovej, až po
dnešnú orientáciu na to, ako by mal manažér konať pri poskytovaní služieb občanom,;
- americký multidisciplinárny prístup a rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie prijímalo myšlienky
z podnikateľského sektora a pre vládu prispôsobovalo moderné i módne metódy riadenia
podnikov;
- európsky (kontinentálny) prístup spočíva najmä v postupnom rozvíjaní teórie a praxe
v oblasti práva a právneho prístupu k obsahu funkcií a správania sa pracovníkov vo verejnej
správe. 16
Riadenie vo verejnej správe predstavuje akúkoľvek činnosť pracovníka správy
zameranú na konkrétny objekt alebo proces, ako vykonávateľa činnosti subjektu správy,
Je možné vidieť ich zhmotnenie v diele Farnham, D.; Horton, S.; Barlow, J.; Hondeghen, 1996a ale aj
vanThiel, S.; Steijn, B.; Allix, M., 2005. Podľa F. Druckera (2000) sa manažment nerovná iba podnikovému
manažmentu a takéto tvrdenie je obzvlášť dôležité v 21. storočí, kde neziskový sektor a sociálny sektor
potrebujú systematickú a principiálnu manažérsku činnosť.
16
To spôsobuje, že manažéri v Európe operujú v silnom právnom rámci a prvorado uplatňujú právo, akoby
vykonávali manažérske rozhodnutia. Aj systém verejnej správy je tu výrazne štruktúrovaný
a štandardizovaný, zatiaľ čo inde (napr. v Anglicku) existuje príležitosť pre rôzne vládne agentúry aby si
vytvorili napríklad svoj systém odmeňovania...
15
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ktorý disponuje informáciami, s ktorými pracuje z dôvodu počiatočného podnetu či príčiny.
Podnety môžu mať rôzny charakter - najčastejšie sa môžeme stretnúť: s administratívnymi
rozhodnutiami, písomnými odpoveďami na podnety subjektov (správnych i mimosprávnych),
písomnými oznámeniami o výsledku riešených problémov, s ustanovujúcimi listinami,
dohodami, príkazmi, vyjadreniami, potvrdeniami, môžu to byť intervencie vykonávané na
podnet zainteresovanej strany, intervencie úradu a iné. (Podrobnú teoretickú analýzu riadenia
v spojení s pojmami „governance“ a „government“ nájdeme v diele Hausnera (2001).
Stanovenie cieľov verejnej správy v súlade so základnými zákonnými úlohami a s tým
spojené uspokojovanie potrieb subjektov a individuálnych potrieb obyvateľov nemá prinášať
zisk. Ako organizácia financovaná z rozpočtových zdrojov má využívať finančné zdroje
vhodne, transparentne a v rámci stanovených pravidiel. 17 Podľa Hughesa (1994) Riadenie
verejnej správy zahŕňa správu, ale aj jej organizácie, a nimi dosahovanie cieľov
s maximálnou účinnosťou, rovnako ako aj neoddeliteľnú zodpovednosť za výsledky. Tieto
dva prvky nie sú vždy obsiahnuté v tradičnom právnom systéme. Verejná správa sa
zameriava na proces, postupy a nástroje; riadenie verejnej správy obsahuje omnoho viac.
Namiesto obyčajného sledovania inštrukcií sa manažéri verejnej správy zameriavajú na
dosahovanie výsledkov a prijímanie zodpovednosti. Farnham a kol. (1996) upozorňuje, že
v koncepciách modernej verejnej správy je jej manažér vnímaný ako aktívny agent
politického procesu, nie iba ako vykonávateľ daných politík. Staré prístupy vidia klienta
verejnej správy ako občana s právom participácie, nové prístupy vidia klienta verejnej správy
ako racionálneho spotrebiteľa, ktorého hlavný vplyv spočíva v možnosti odmietnuť službu,
keď racionálne volí medzi verejným a súkromným poskytovateľom, ktorí si navzájom
konkurujú. New Public Management vytvoril predstavu manažmentu verejnej správy ako
podnikanie novej, silnej a význačne privatizovanej vlády, kde sa využívajú nie iba
podnikateľské metódy ale aj hodnoty. Stal sa úspešným pokusom o reformu Weberovych
myšlienok a sttál na týchto základných myšlienkach: odbúranie hierarchického usporiadania,
decentralizácia rozhodovania a zodpovednosti, kontraktový prístup k riadeniu, participatívny
spôsob vedenia, zavedenie podnikateľského controlingu a účtovania (Ručinská, Mitaľová;
2006). Cieľom podľa Nunvářovej (2004, 2005) bolo prenesenie dôrazu na: výsledok
poskytnutej služby, konkrétne potreby občanov, zodpovednosť za poskytnutú službu
v súvislostí s rozpočtom a orientácia na produkt bez rozptyľovania sa inými činnosťami.
Denhardt, Denhardt (2000) argumentujú predovšetkým komparáciou so starou verejnej
správou. 18
Všetky subjekty správy majú pevne stanovenú oblasť svojej pôsobnosti. Zásadný
rozdiel spočíva v tom, že inštitúcie verejnej správy majú odlišné ciele ako subjekty
vytvárajúce hmotné statky či služby orientované na zisk. Schematicky je to možné znázorniť
obrázkom 2.1.

Pozri zákon o štátnom rozpočte (na aktuálny hospodársky rok), ale aj zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov; zákon č. 447/2001 Z. z. o majetku obcí; zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov...
18
Je vhodné porovnať s hnutím New Public Service, ktoré vychádza z práce v demokratickej humanizmu
a teórie. Hnutie sa nesnaží kontrolovať alebo riadiť spoločnosti a komunite, organizačného spoločnosť. Z ich
siedmich princípov, je najdôležitejšia úloha štátnych zamestnancov, ktorí uskutočňujú spoločné záujmy
občanov.
17
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Obrázok 2.1: Rozdiely medzi podnikateľskými subjektami a inštitúciami verejnej
správy
Podnikateľské
subjekty

Inštitúcie verejnej
správy

orientácia na:

Zisk

Uspokojovanie
potrieb

Verejná správa (ako sme už uviedli v kapitole 1) všeobecne predstavuje súbor
organizátorských činností, ktoré sú vykonávané vo verejnom záujme orgánmi správy a inými
určenými subjektami, opierajúc sa o právo a právom stanovené formy. Pri tom treba
podotknúť, že verejná správa cez zákony vykonáva mnoho činností, ktoré nie sú v nich
priamo zakotvené, ale vyplývajú z jej verejných úloh, ktoré slúžia na uspokojovanie
spoločenských potrieb. Z toho dôvodu sú tiež previazané a právne zabezpečené.
Orgány verejnej správy môžeme prirovnať k presnému, koherentnému mechanizmu,
ktorý môže dobre fungovať predovšetkým vďaka:
- správnemu využívaniu, ktoré je zhodné z jeho funkciou stanovenou zakladateľom,
- poznaniu nových potrieb,
- kontrole správnosti činností, na ktoré nadväzujú iné podriadené spolupracujúce
organizačné články,
- zodpovednému uchovávaniu, podmienkam uchovávania jednotlivých informácií,
- silnejúcim zdrojom,
- splneným očakávaniam klientov využívajúcich výsledky realizovaných procesov.
Existencia orgánov verejnej správy je konfrontovaná s neustále vznikajúcimi
zmenami v organizme správy, ktoré sú iniciované rovnako vnútornými aj vonkajšími
klientmi. Aby mohla inštitúcia správne realizovať stanovené úlohy, musí byť spoluhráčom
mnohých prvkov, ktoré tvoria jej súčasť v celom administratívnom i sociálno-ekonomickom
priestore. To všetko v jednote pohľadu organizačného a behaviorálneho.
Spolupráca jednotlivých zložiek je vykonávaná na základe precízne formulovaných
zásad, preto žiadna zložka nemôže vyčnievať nad iné, lebo je súčasťou toho istého orgánu
vzniknutého na základe potrieb a očakávaní. Jednotlivé inštitúcie správy sú predovšetkým
garanciou vykonávania úloh na základe právneho ukotvenia. Veľmi dôležitým činiteľom je
racionálne a funkčne vytvorená organizačná štruktúra, ktorá zabezpečuje a vytvára možnosti
efektívnej práce každej zložky správy. Organizačná štruktúra vytvorená na základe potrieb je
povinná zabezpečovať plynulú komunikáciu súčasne v oboch smeroch, tak horizontálnu –
medzi jednotlivými zložkami organizačnej štruktúry, ako aj vertikálnu – medzi externými
klientmi počas poskytovania služieb na základe ich požiadaviek. Dôležitou súčasťou sú aj
racionálne vytvorené a popísané pracovné miesta v jednotlivých organizačných jednotkách,
ktorým musí byť záväzne pridelená oblasť zodpovednosti. Z vytvorenej a upravenej oblasti
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zodpovednosti musí byť jasné akú činnosť pracovník vykonáva, čím sa zaoberá a hlavne za
čo nesie zodpovednosť. Súpis úloh musí byť zrealizovaný v rámci formalizovaných postupov
(procedúr!, inštrukcií, ktoré je nutné dodržiavať s dôrazom na faktor kvality. Dôležitá je
tvorba stratégie a dodržiavanie kvality od vedúceho organizačného útvaru až po pracovné
miesto nachádzajúce sa na najnižšej hierarchickej úrovni organizačnej štruktúry. Vo veľkej
miere fungovanie jednotky závisí od ľudí, ktorí sa nachádzajú na vedúcich miestach. Od nich
závisí tvorba stratégie i jej realizácia. Vedúci pracovníci vplývajú na ostatné články
organizácie, vydávajú príkazy na vykonávanie jednotlivých procesov. Taktiež vo veľkej
miere od ich individuálnej predispozície, vedomostí, kvalifikácie a aplikácie taktiky závisí
akým spôsobom sa vykonáva personálna práca i riadenie procesov, vytvárajú taktiež imidž
úradu pôsobiaci na spoločnosť i nadriadené orgány. Ich vedomosti a zásadovosť determinujú
koordináciu zverených, monitorovaných, kontrolovaných odvetví a vplývajú na vývoj
externých aj interných vzťahov.
Je preto nanajvýš potrebné pripisovať vážnosť individuálnej zodpovednosti za
vykonávané rozhodnutia, z čoho je zrejmé, že je nevyhnutné mať vypracované jednotlivé
procedúry umožňujúce kvalifikované rozhodovanie na základe adekvátnej situácie a následné
vykonanie. Rozhodnutie, ktoré nie je v súlade s právom, je nevyhnutné riešiť nie iba na
základe služobnej zodpovednosti (služobnými postupmi), ale ak je to potrebné aj personálnej
(materiálnej), ako uvádzame na obrázku 2.2. Zodpovednosť za rozhodnutie musí byť
individuálna, nie kolektívna, vždy musí byť jasne stanovené kto nesie zodpovednosť za
vykonané konkrétne rozhodnutie a v akom rozsahu. Zároveň je nevyhnutná bezprostredná
korelácia s ohodnotením vedúceho, ktorého podriadený musí považovať za autoritu. Takéto
poznanie, ktoré vedie k správnemu motivovaniu podriadených pracovníkov smeruje aj k
väčšej akceptácii osôb, ktoré sú špecialistami či uznávanými expertmi v daných činnostiach,
preto sa stávajú pre vedúceho partnermi a nie potenciálnou hrozbou. Nedostatok
kvalifikovaných rozhodnutí nesie so sebou mnoho iných hrozieb, ktoré sú z organizačného
pohľadu v inštitúcii nežiadúce.
Obrázok 2.2: Zodpovednosť za vykonané rozhodnutia

Proces hodnotenia i odmeňovania pracovníkov sa musí vykonávať s aspektom na
hodnotenie a odmeňovanie vedúceho, ktorý ich riadi – za predpokladu, že ide o ľudí
získaných podľa zásad výberového konania. V opačnom prípade musí dochádzať
k problémom a disproporciám, ktoré sa zvyčajne pripisujú na vrub podriadených, nie
riadiacich pracovníkov.
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Pracovníci sa musia identifikovať s inštitúciou a realizovať jej ciele. Sila identifikácie
môže bezprostredne vychádzať od možnosti jasne ohraničenej cesty povýšenia na pracovisku,
ale aj od procesu získavania zamestnanca. Ten sa v zásade opiera o kvalifikáciu a vedomosti,
ktoré pracovník má a tie môžu podmieňovať rozhodnutia o obsadení pracovného miesta.
Otvorená, objektívne stanovená cesta obsadenia pracovného miesta nesie so sebou možnosti
potreby vyšších finančných zdrojov, ktoré musia byť proporcionálne zabezpečené pre
konkrétne pracovné miesto v závislosti od príslušnej zodpovednosti. Takýto vzťah musí byť
v inštitúcii používaný v súlade so správnou motiváciou. Naproti tomu činnosť zamestnancov
verejnej správy sa musí opierať hlavne o presne definované rozhodnutia, ktoré musia byť
vždy vytvorené s ohľadom na známe a predvídateľné výkyvy, ktoré môžu vplývať na prijatie
konečných rozhodnutí. Naznačené prvky účastné na činnosti každej inštitúcie musia
podliehať skúmaniu, prognózovaniu a procesu analýzy. Na takýchto výsledkoch je potom
nožné objektívne zabezpečiť formálne činnosti.
Strata (únik) energie z kolobehu jednotlivých prvkov cez rôzne kanály a vznik porúch
u ktoréhokoľvek prvku spôsobuje narušenie alebo oslabenie funkčnosti celého mechanizmu
inštitúcie verejnej správy(obrázok 2.3). Preto je nevyhnutné kultivovať a zdokonaľovať
synchronizáciu zámerov, ktoré s podporou kvalifikovaných odhadov identifikujú výskyt
negatívnych javov a odborne už vopred vykonajú nápravnú reakciu.
Obrázok 2.3: Mechanizmus činností inštitúcie verejnej správy

Z nadhľadu na predznačený problém manažmentu v správe sú relevantným faktorom
prierezové znalosti a poznatky, ktoré zaväzujú pracovníkov verejnej správy v rozsahu
zodpovedajúcom potrebe adekvátnych vedomostí na konkrétnom pracovnom mieste, ako aj
k aplikácii a modifikácii štandardných procedúr v záujme fungovania inštitúcie. Podľa
Štangovej, Mitaľovej (2007) v organizáciách verejnej správy je v súčasnosti potrebné
nahradiť funkčný prístup, ktorý je najčastejšie používaný, procesným prístupom. To znamená
využiť myšlienku, že iba efektívne prebiehajúce procesy zaručia dobré výstupy. Výstupy je
teda potrebné chápať ako výsledky procesov prebiehajúcich v rámci manažmentu.
V súčasnom ponímaní sa stotožňujú pojmy pracovníka inštitúcie a úradníka.
Pracovníkom inštitúcie a úradníkom rozumieme osobu, ktorá je zamestnaná v inštitúcii
verejnej správy, je v pracovnom alebo služobnom pomere. Obsah uvádzaných príkladov
v tejto časti práce najčastejšie osciluje okolo inštitúcií na úrovni regionálnej alebo miestnej
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samosprávy, pretože predpokladáme najpravdepodobnejší a najväčší priestor ich
bezprostrednej spolupráce s individuálnymi (ale nie iba nimi) klientmi ako odberateľmi ich
služieb.

2.1

ZVLÁŠTNOSTI MANAŽMENTU VO VEREJNEJ SPRÁVE

Niektorí autori považujú manažment iba za teóriu a prax riadenia výrobných podnikov
a iných organizácií, ktoré fungujú na komerčnom princípe a v tomto smere je aj predmetom
ich záujmu. Manažment je pojem širší, znamená vykonávať modernú správu v tom najširšom
zmysle slova. 19 Znamená spravovanie akýchkoľvek organizácií, firiem, činností. Manažment
je aplikovateľný aj na verejnú správu, tak u nás, ako aj v západnej praxi. Takáto diskusia
týkajúca sa existencie odlišností manažmentu medzi verejným a súkromným sektorom
prebieha už v odbornej verejnosti pomerne dlho. Existencia moderných prístupov New Public
Management a iných dokazujú, že existencia manažmentu verejnej správy je
nespochybniteľná. Aj keď, ako uvádza Farnham a Horton (1996), ak sa snažíme vytvárať
presné hranice medzi oboma sektormi zistíme, že rozlíšenie je nejasné a je ho obtiažne
stanoviť. K tomu prispieva aj proces privatizácie a decentralizácie verejných služieb. Pri
skúmaní rozdielov si musíme uvedomiť, že v činnosti verejnej správy zohráva v súčasnosti
rozhodujúcu úlohu politický pilier, ktorému sa v súčasnosti venuje väčšia pozornosť ako
pilieru ekonomickému a právnemu (Barták, 2006).
Samozrejme, že medzi verejným a súkromným sektorom existujú rozdiely, ktoré
podrobne popisuje aj Dobrowolska (2001). Musíme však zdôrazniť, že stále existujú aj určité
rozdiely medzi manažmentom verejného a súkromného sektora. Podľa Wrighta a Nemca
(2003) ide o tri základné oblasti, v ktorých sa verejné a súkromné organizácie (aj napriek
stierajúcim sa rozdielom) líšia:
- politické stanovenie potrieb, na základe ktorého pôsobia verejné inštitúcie (nie na základe
potrieb určených na trhu);
- meranie výkonnosti, ktorá je výsledkom existencie ziskového motívu v súkromnom
sektore je nepoužiteľná v sektore verejnom (verejným inštitúciám preto chýba jasný
systém merania výkonnosti, ktorý by dostatočne zachytával efektívnosť a účinnosť);
- rozdielne právne prostredie, v ktorom manažment oboch sektorov pôsobí. 20
Existujú aj ďalšie rozdiely ako rovnosť, spravodlivosť a ziskovosť. Aj keď ovplyvňujú i
manažérov v súkromnom sektore, tí kladú najväčší dôraz na spomínanú ziskovosť firmy a jej
rozvoj – súkromní manažéri by nepripustili krach firmy v situácii, kedy by rovnosť pri
poskytovaní služieb bola na úkor dosahovania zisku. Líši sa aj prostredie rozhodovania. Vo
verejnom sektore je mnoho rozhodnutí verejných, musia sa uskutočniť verejné vypočutia,
verejnosť môže vyjadrovať svoj názor – rozhodovanie v súkromnom sektore je neverejné.
Veľký vplyv na rozhodnutia manažérov vo verejných inštitúciách majú aj tlač a médiá, ktoré
pre verejnosť sledujú a kontrolujú rozhodovanie verejných funkcionárov, ktorí sa musia
naučiť s médiami komunikovať. Podľa Búšika (2006) manažment vo verejnej správe
nepracuje ani s úplne inými metódami a nástrojmi riadenia, ani v ňom nedochádza k celkom
odlišnému rozhodovaciemu cyklu – aplikujú sa tu rovnaké pravidlá ekonomickej racionality,
manažéri tu čelia taktiež miere neistoty a rizikám ako manažéri v podnikovej sfére.
19
20

Pozri napríklad Hubková, K., 1991; Tej, J., 2001b; Tej, J., 2002.
V súkromnom sektore stanovujú zákony manažérom len to, čo nesmú robiť. Vo verejnom sektore stanovujú
zákony, čo manažéri robiť môžu (Berkley, 1975, In Wright, Nemec 2003).
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V súlade s uvedenými názormi základom väčšiny prác z oblasti manažmentu verejnej
správy je skúmanie zvláštnosti v podmienkach, faktoroch a vplyvoch, ktoré ho odlišujú od
manažmentu firemného či obchodného. Ide o odlišnosti spôsobené tak vnútornými, ako aj
vonkajšími faktormi, ich vzájomnými vzťahmi a podmienenosťou. Podľa Kosorína (1999)
zvláštnosti manažmentu verejnej správy je možné rozdeliť do piatich skupín:
• oblasť vonkajšieho prostredia správy – tu pôsobia známe faktory, ktoré podmieňujú
osobitné črty manažmentu:
- absencia trhu – minimálny vplyv ponuky a dopytu, ktorý sa riadi na politických
trhoch na princípoch verejnej voľby v časovo obmedzenom termíne; prejavuje sa
nedostatok stimulov na znižovanie nákladov, zvyšovanie celkového výkonu
a efektívnosti (čo je v súlade s byrokratickými postupmi v správe), spotrebiteľské
preferencie pôsobia obmedzene, pretože sa najčastejšie vyjadrujú a deklarujú až v deň
volieb do orgánov štátnej správy i samosprávy;
- intenzívne formálne a právne obmedzenia – vo verejnej správe viac ako v správe
súkromnej pôsobí intenzívny legislatívny dozor a zároveň existuje nižšia autonómia
správania manažérov (spôsobená dôsledkom politicky motivovaných procesov
v správe verejnej), prejavuje sa hierarchia zákonov, vonkajšej i vnútornej
kompetencie orgánov a inštitúcií tým, inštitúcie konajú len to, čo im zákon
kompetenčne a často položkovite prikazuje;
- existencia intenzívnych politických činiteľov – prejavuje sa diverzifikácia externých
informácií, ktoré sú často protichodné (často v závislosti od politických strán), na
manažérov pôsobia politické vplyvy, dohody, lobizmus, vplyv podnikateľov, voličov
i občanov;
• oblasť vnútorného prostredia správy:
- rozhodovanie vo verejnej správe je právne regulované, organizácie sa často zaoberajú
riadením externalít a ekológiou prostredia, čím ovplyvňujú aj súkromný sektor;
- očakávania verejnosti voči manažérom verejnej správy pôsobia hlavne v oblasti
skladania účtov a zodpovednosti, ktorá je veľmi často médiami neadekvátne
prezentovaná;
- prejavuje sa donucovací charakter moci, platia sankcie, príkazy, ustanovenia, zaniká
participácia na výsledku (pričom výsledok je ťažko merateľný - kvantifikovateľný, čo
znemožňuje motiváciu na základe zainteresovanosti na uspokojovaní potrieb;
• oblasť programovateľnosti cieľov a úloh organizácie – u manažérov vo verejnej správe sa
prejavuje viac záujmových intervencií a následne aj krízových javov:
- nejednoznačnosť, multiplicita a konfliktnosť cieľov, často chýbajú kritéria pre výkon a
zhodnotenie cieľov (dodržiavanie čistoty prostredia, životný štandard), je
problematické meranie cieľov,
- rastú požiadavky na verejné skladanie účtov a na nevyhnutnosť kompromisov
(efektívnosť je často postavená proti spoločenskej rovnosti),
- úlohy sú politicky exponované, výrazný je problém súladu externých vzťahov a
povinností s internými funkciami a právomocami;
• oblasť rozhodovacej právomoci manažérov – existencia rozsiahlych organizačných a
inštitucionálnych obmedzení, ako aj politických vplyvov spôsobujú:
- nižšiu flexibilita a autonómia rozhodovania oproti súkromnému sektoru, ktorá je
spôsobená rozsiahlymi organizačnými a inštitucionálnymi vplyvmi, externými a
politickými vplyvmi;
- menšiu právomoc vo vzťahu k podriadeným;
- neochotu delegovať právomoci hlavne na vyššej úrovni, čo korešponduje s princípmi
byrokracie;
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častá výmena vrcholových riadiacich pracovníkov a ich politické nominácie
spôsobujú ťažkosti pri plnení úloh a pri inováciách činností a cieľov,
- väčší byrokratický tlak a dôkladná byrokratická štruktúra,
- slabšie organizačné väzby medzi manažérmi a zamestnancami ako v súkromnom
sektore,
oblasť stimulácie a motivácie manažérov:
- manažéri verejnej správy pociťujú administratívne obmedzenia právomocí v oblasti
stimulácie (odmeny, tresty, povýšenia, sankcie);
- nižšia závislosť výkonu manažérov i zamestnancov verejnej správy od príjmu je ako u
súkromných firiem, často je nahrádzaná inými benefitmi (dôležitosťou verejnej
funkcie, uznaním verejnosťou, voličmi);
- je preukazný pocit menšieho uspokojenia z práce, ktorý je spôsobený práve
množstvom formálnych a politických obmedzení;
- manažment správy preukazuje nižšie hodnotenie peňažných stimulov a vyššiu úroveň
hodnotenia morálnej motivácie.
-

•

Pri hodnotení zvláštností manažmentu verejnej správy je možné konštatovať, že určite
existujú mnohé prirodzené rozdiely a črty pri jeho fungovaní v porovnaní s manažmentom
súkromných firiem, postavených na komerčnom princípe. Naznačené rozdiely majú svoju
flexibilitu a môžu sa vývojom transformovať, zúžiť alebo rozšíriť, v závislosti od typu
vzťahov a funkcií verejnej správy a jej postavenia vo verejných vzťahoch – súčasný trend
pôsobí v prospech zužovania týchto rozdielov. Na uvedenú flexibilitu pôsobí veľké množstvo
systémových, odborných i politických činiteľov. V manažmente verejnej správy mimoriadne
silne pôsobia politické faktory, občianska kontrola, verejná voľba a mienka, verejný záujem,
správne konanie a iné. Práve verejný záujem je často spochybňovaný, pretože už nositeľ
Nobelovej ceny za ekonómiu J. Buchanan poukázal na to, že verejný záujem chápaný ako
motív jednotlivca neexistuje. Ide iba o zakrytie individuálneho záujmu a úžitku jednotlivca
vo funkcii politického reprezentanta alebo byrokratického úradníka (Jenčíková 2003).
Postavenie manažmentu verejnej správy v existujúcom systéme spoločenského
riadenia, v rámci verejnoprávnych a občianskych vzťahov, je v súčasnom systéme zmiešanej
ekonomiky nezastupiteľné. Neustále vznikajú nové aktivity, nová kvalita, nový verejný
záujem a občianske iniciatívy, ktoré stabilizujú význam manažmentu správy vo verejných
vzťahoch a zvyšujú nároky na kvalitu pôsobenia a rozhodovania.
2.2

INFORMAČNÝ SYSTÉM

Manažment ako teória, prax i vyspelosť ľudského činiteľa je objektívne
determinovaná kvalitou informačného toku na úrovni technologických, ale aj spoločenských
procesov, čo skúma sociosynergetická veda (Turan, 2006). Manažment informácií je
neoddeliteľnou súčasťou nielen manažmentu sektora súkromného, ale aj manažmentu
verejného sektora. V súčasnosti nadobúda - bez ohľadu na sektor – nové dimenzie, jeho
hlavnou súčasťou už nie je iba personálny manažment, ale informácie v súvislosti
s informačnými technológiami (IT). Rastúca komplexnosť informačných technológií
a informačných systémov, na ktorých závisí chod každej modernej organizácie, ako aj nárast
investícií do tejto oblasti stále viac zaťažujú všetky, i tie najbohatšie organizácie, verejnú
správu nevynímajúc. Problematika manažmentu informácií sa dnes stáva každodennou
agendou vrcholových manažérov a využívanie databáz sa stáva dennou činnosťou väčšiny
pracovníkov v inštitúciách verejnej správy. Stačí spomenúť eGovernment a môžeme si
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urobiť predstavu o náročnosti práce s informáciami vo verejnej správe, ktorá s jeho
postupným zavádzaním prichádza. Ale nie je cieľom tejto publikácie zasahovať do tejto
oblasti. 21 Proces informatizácie je už dlhodobo nezvratný. Pod pojmom informatizácia je
potrebné rozumieť multidimenzionálne procesy zmien v organizáciách, spôsobené
informačnými technológiami: zavádzaním nových informačných systémov naložených na IT;
reinžiniering pracovných procesov a organizačných štruktúr založených na inovatívnom
využití IT; redizajn informačných tokov s cieľom podpory manažérskych a rozhodovacích
procesov... (Wright, Nemec; 2003).
Manažment a manažérska práca predstavujú zvláštny druh súčinnosti človeka
s okolím prostredníctvom informácií (Majtán a kol., 2001). Aj všetky inštitúcie verejnej
správy existujú s podporou dostatočných a dostupných informácií. Samé si budujú
informačný systém ako previazanú sústavu jednotlivých informačných systémov a registrov
v podobe jednotlivých modulov. 22 S poslaním a úlohami verejnej správy úzko súvisí
požiadavka identifikácie objektívnosti výberu a implementácie cieľov v rozhodovacích
a správnych procesoch, z čoho vyplývajú nároky na informácie (Kosorín, 1999). Klient
najčastejšie prichádza do inštitúcie verejnej správy kvôli potrebe informácií. Pracovník
správy poskytuje informáciu v podobe rozhodnutia, na základe predchádzajúcich získaných
a spracovaných informácií. Celý proces činnosti inštitúcie sa vykonáva v spojitosti
s možnosťou disponovať, triediť a regulovať tok informácií v rámci informačného systému.
Cieľom skutočného vykonávania operácií je posilnenie systému informácií cez informačný
systém. Vzájomné prenikanie systémov zásadne vplýva na zdokonalenie procesov spojených
s plánovaním, organizovaním, vedením, vykonávaním a kontrolovaním. 23 Každý pracovník
musí mať k dispozícii informácie v súlade s vlastnou kompetenciou a úlohami, ktoré
vykonáva. Získané informácie môžu byť precíznejšie a vyššej kvality, čím vplývajú na
kvalitu prijímaných rozhodnutí. Systém informácií pozostáva zo samostatných častí, ktoré
realizujú úlohy spojené so získavaním, vysielaním, uchovávaním, transformáciou
a odosielaním informácií. Čím komplexnejšie vieme určiť aké informácie pre uplatňovanie
riadiacich funkcií potrebujeme, čím jednoznačnejšie vieme identifikovať ich dostupné zdroje
a čím je čas ich získania a využitia kratší, tým je výsledok procesu uplatňovania riadiacich
funkcií priaznivejší (Porvazník, 1998).

2.2.1 Verejná správa ako systém informácií
Inštitúcie verejnej správy vytvárajú systém informácií, ktorý je pomocou technických
prostriedkov informatizácie prepojený so svojim okolím. Jeho súčasťou sú javy spojené
s ľudskými a hmotnými zdrojmi cez realizáciu cieľov stanovených právnymi normami.
Systém určuje spoľahlivosť celku, v ktorom sa vykonávajú jednotlivé čiastkové činnosti.
Jeho funkčnosť závisí od funkcií jednotlivých častí, prvkov a vzťahov medzi nimi. Medzi
Bližšie pozri časopis eFOCUS 2003 – 2005; ale problematika eGovernmentu sa nachádza aj na stránkach
http://europa.eu.int/; www.telecom.gov.sk/; http://web.worldbank.org/; http://www.ato.sk ...
22
Pozri Čarnický, Š., 1998; Petrík, F., 1998; Tej, J., 2002; Daňko, J., 2007.
23
Na tomto mieste musíme povedať, že názory súčasných autorov na funkcie manažmentu sú niekedy
modifikované, najčastejšie sa líšia v počte funkcií. Podstata však stále ostáva rovnaká. Napríklad: Kinard, J.,
1988; Koontz, H.; Weihrich, H., 1993; Vodáček, L.; Vodáčková, O., 1994; Vysušil, J., 1996; Donnelly, J. H.;
Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., 1997; Vružek, Š., Mihalčová, B., 1998; Kosorín, F., 1999; Majtán, M. a kol.,
2001; Rudy, J.; Piškanin, A. a kol., 2002; Wright, G., Nemec, J., 2003; Robbins, S. P.; Coulter, M., 2004;
Balážová, V., Papcunová, V., 2008; Ponikelský, P., Novotná, H., 2011.
21
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jednotlivými prvkami systému existuje vnútorné i vonkajšie spojenie spätnou väzbou.
V súčasnosti dochádza k integrácii informačného systému, ktorý vychádza zo systémového
pohľadu na organizáciu (Šrubařová, 2001). Vnútorné prepojenie je tvorené konkrétnym
množstvom oddelených prvkov, ktoré sú navzájom prepojené. Ich vyčleňovanie je
interaktívne, môže mať rôznu silu v čase i priestore. V subjekte sa vytvárajú rôzne
zoskupenia, v ktorých prebiehajú silnejšie vnútorné ako vonkajšie väzby (obrázok 2.4).
Obrázok 2.4: Organizácia verejnej správy ako sústava prvkov s vnútorným prostredím

Jednou z najdôležitejších súčastí systému informácií je informácia vedúca k jeho
žiadúcemu správaniu, ktorá umožní zabezpečenie požadovaného súladu, ktorá je podmienkou
riadenia a kohézie systému. Na informácie je možné všeobecne nazerať z aspektu
kvantitatívneho (objemového), z aspektu sémantického (interpretácia obsahu) alebo z aspektu
hodnotového (využiteľnosť, hodnota a užitočnosť informácie v čase). V priebehu času môže
dôjsť k oneskoreniu informácie (uchovanie, zapamätanie) i preneseniu v priestore (prenos,
komunikácia) – prostredníctvom rôznych materiálnych nosičov, médií. Odoslanie informácie
sa uskutočňuje medzi jej odosielateľom, ktorý ju vysiela a prijímateľom, ktorý informáciu
prijíma. Úradné oznámenie je zložené zo skupiny informácií. Podmienkou prechodu
informácie od odosielateľa k prijímateľovi je komunikačný kanál, ktorý je charakteristický
ohraničenou mierou priepustnosti (obrázok 2.5) (kompetentnosť, pracovná doba,
relevantnosť, zákonnosť a iné).
Obrázok 2.5: Odovzdávanie informácie cez komunikačný kanál
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Jednotlivé prvky systému informácií podporovaného informačným systémom
predstavujú organizačné jednotky, medzi ktorými je väzba - ich vzájomné existujúce
pôsobenie na seba a okolie, prepojenie. Väzbou v systémoch nazývame takú situáciu, pri
ktorej reakcia jedného prvku (sústavy, oblasti) sa javí ako prenos prostredníctvom jeho
výstupu do druhého prvku systému. Všetky ostatné prvky, ktoré nepatria do systému
predstavujú vnútorné prostredie. Sú spojené so systémom cez vzájomné väzby. Osobitným
typom väzby je spätná väzba (obrázok 2.6).
Obrázok 2.6: Väzba medzi prvkami so súčasnou spätnou väzbou

Schéma predstavuje nasledujúcu situáciu tykajúcu sa spätnej väzby. Prvok P1, ktorý
predstavuje organizačný útvar, neustále prijíma informácie Xn. V tomto ponímaní môžu byť
informáciou byť písomné príkazy na vykonanie určenej úlohy, napríklad analýzy vykonaných
administratívnych rozhodnutí. V prvku P2, teda v ďalšom organizačnom útvare, prebieha
proces operatívneho riešenia úlohy. V priebehu práce, na základe príjmu zaslaných
informácií v organizačnom útvare P2 pracovník potvrdil, že na podklade zistenia
v konkrétnom období neexistuje žiadne administratívne rozhodnutie, ktorého by sa týkalo
zadanie. V súlade s tým sa informácia x1 vrátila k prvku P1 s cieľom oznámiť výsledok
príkazu. V druhom prípade, keď na základe požiadavky bolo možné úlohu vykonať realizovať analýzu, bola úloha splnená a riešenie ako výsledok V sa stalo ďalším výstupom
prvku. Označenie Yn predstavuje vzorec rozhodovania.
Jednotlivé časti systému sa zbiehajú do sústavy orgánov inštitúcií verejnej správy
podľa vzájomného pôsobenia, ktoré vyplýva z ich dynamiky. Informácie vchádzajúce do
informačného systému ako aj vychádzajúce z neho, vypovedajú o tom, že ide o dynamický
systém, pretože jeho charakteristiky sú závislé od času, čo môžeme zapísať nasledujúcim
spôsobom:
y(t) = [y1(t), y2(t), y3(t), ... , yn(t)]

(1)

kde y označuje stav systému.
Informačný systém predstavuje konečnú množinu objektov a konečnú množinu
vyčleňujúcich znakov, ktoré môžu byť použité v čase a modifikované podľa potrieb.
Napríklad: Objektom môžu byť zamestnanci a ich znakmi premenné ako meno, priezvisko,
rok narodenia, kvalifikácia... Niektoré znaky môžu nadobúdať rovnakú hodnotu (meno,
priezvisko...). Každému objektu je určená jedna vlastnosť znaku. Situáciu je možné
demonštrovať na nasledujúcom príklade z personálneho informačného systému.
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Objekt
1
x1
x2
x3
xn

Meno
2
Peter
Ján
Jana
Peter

Znaky
Priezvisko
Rok narodenia
3
4
Kováč
1957
Novotný
1972
Ivanová
1982
Pažitný
1972

Vzdelanie
5
základné
vysokoškolské
stredoškolské
učňovské

Usporiadanie zápisov do informačného systému dovoľuje získať informácie
o ľubovoľnom objekte x. Pri objekte x1 teda zistíme, že ide o Petra Kováča narodeného
v roku 1957, ktorý má najvyššie dosiahnuté vzdelanie základné. To môže byť napríklad
osoba, ktorá je zaradená za člena ochrany objektov.
Analogicky podľa uvedenej schémy možno získať informácie aj o iných objektoch,
napríklad zásobách či majetku. Z takého systému získame informácie o stave tlačiarní,
ktorými disponuje organizačný útvar.
Objekt
1
x1
x2

Tlačiareň k PC
2
Canon
Canon

x3
xn

IBM
Canon

Znaky
Evidenčné číslo Rok nadobud.
3
4
456789 t13
2000
123456 t33
2004
123489 t89
369258 t11

1999
2005

Typ
5
ihličková
atramentová,
farebná
atramentová
laserová

Použitie je možné uviesť zo všetkých oblastí. Zo zaznamenaných informácií môžeme
sa zo systému dozvedieť, že v roku 2005 vydal primátor všeobecne záväzné nariadenie pod
číslom 216 a je to údaj xn.

Objekt

1
x1

Administratívne
rozhodnutie
2
Primátor

x2

Vedúci odboru

xn

Primátor

Znaky
Názov
Rok vydania
3
Rozhodnutie
o vhodnom
prístupe ku
klientom
obecného úradu
Prihlásenie
k pobytu
Rozhodnutie
o zmene sadzieb
poplatkov za psa

Číslo

4
2000

5
565

2004

879

2005

216

Príkladov môže byť veľa, našim zámerom bolo poukázať na mechanizmus
využívania informácií zachytávaných vo veľmi jednoduchom systéme. Zo systému môžeme
získavať informácie s pevne stanovenou štruktúrou, ale aj informácie, ktorých štruktúru
54

môžeme voliť podľa potreby a charakteru požadovaných úkonov pracovníka správy. Prístup
k adekvátnym informáciám je možný na základe pevne stanovených pravidiel systému.
Získaná informácia musí byť tak aktuálna, ako to požaduje odberateľ, klient. Systém musí
pracovať tak, aby jeho výsledky mohol používať každý pracovník na svojej úrovni.
Dôležitým atribútom informačného systému musí byť jeho bezpečnosť, ktorá zabráni
prístupu cudzím osobám k informáciám.
Je možné predpokladať, že inštitúcie verejnej správy majúce informačný systém,
zaznamenávajú súbor o konečných objektoch Xn a ich znakoch An. Jednotlivé znaky An
prislúchajúce konkrétnemu objektu x1 sú priradené do súboru A1 a charakterizujú vlastnosti
Wa, čiže množinu vlastností. Graficky je možné systém a zber údajov o vlastnostiach
predstaviť nasledujúcim spôsobom.
Obrázok 2.7: Zber informácii podľa jednotlivých znakov

Môžeme napísať, že množina Wa znakov a v systéme S má nasledujúce vyjadrenie:
Wa = w є {W: za predpokladu, že x є X a q (x,a) = w}.

(2)

Pri funkcii: q: X x A → W, q (x, a) є Wa; x є X, a є A, pričom informačný systém S je:
S = ‹ X, A, W, q › .

(3)

Znalosť prvkov a ich vlastností je vhodne využiteľná pri poskytovaní informácií
s cieľom dosiahnutia požadovaného výsledku. Veľkú úlohu pri tom zohráva práve
informačný systém, ktorý slúži pracovníkom verejnej správy pri vykonávaní rozhodnutí.
Informačným systémom nazývame systém informácií inštitúcií verejnej správy, v ktorom sú
základné funkcie realizované informačnými technológiami, najčastejšie počítačmi.
V informačnom systéme majú rozhodujúci význam údaje. 24 Údajom je potrebné
rozumieť všetko to, čo je možné spracovať. V procese transformácie sú údaje
charakterizované množinou vlastností (identifikácia, hodnota či cena, miesto alebo forma
24

Pri interakčných vzťahoch objektov, ktoré sú časovo i priestorovo vzdialené a o ktorých oznámenia vznikajú,
uchovávajú sa, prenášajú a spracúvajú sa pomocou rozličných technických prostriedkov, používa sa pre
oznámenie pojem údaj (Sedlák, 1997).
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uchovávania v systéme). Údaje musia byť zachytiteľné a identifikovateľné v celom procese
transformácie. Je potrebné dbať na to, aby neboli zneužité25 a boli vierohodné. Zber údajov
sa môže vykonávať ručne alebo automatizovane, proces zhromažďovania a kódovania musí
prebiehať vo verejnej správe dôveryhodne, pretože od toho neskôr závisí akými údajmi
budeme disponovať v databáze. Každý pracovník verejnej správy musí ovládať v akom
organizačnom útvare sa vytvára konkrétna údajová základňa. 26 Právo prístupu do nej môžu
mať jednotliví pracovníci na rôznych stupňoch organizačnej štruktúry v rámci pridelených
práv, kompetencií. Môžu mať oprávnenie v nasledujúcich okruhoch (obrázok 2.8):
1. zber, registrácia údajov, čiže vkladanie, nahrávanie údajov do databázy;
2. prezeranie údajov podľa stanovenej štruktúry, masky či filtra;
3. aktualizácia údajov, čiže vykonávanie zmien v databáze (modifikácia);
4. triedenie údajov podľa potrebných znakov,
5. konverzia údajov, čiže ich prekódovanie z jednej formy na inú;
6. zlučovanie údajov, čiže vytvorenie jedného súboru z dvoch vstupných zdrojov;
7. rozdeľovanie údajov, čiže vytvorenie dvoch výstupných súborov z jedného vstupného;
8. poskytovanie údajov, odber finálneho produktu spracovania údajov (Partyka-Pojęta,
2004).
Obrázok 2.8: Škála činností práce s údajmi

Najväčší význam v systéme spracovávania údajov má ľudský faktor, pretože od neho
v najväčšej miere závisí množina realizovaných činností od sformulovania problému,
nájdenie riešenia, aplikácie, výber technológie, samotný zber údajov až po ich poskytnutie...
Ľudský faktor taktiež finalizuje a verifikuje proces práce s údajmi v rámci užitočnosti či
potrebnosti, vhodnosti a pôsobnosti. Komplex procedúr práce s údajmi a ich aplikácia majú,
samozrejme, vplyv na efektívnosť a kvalitu systému informácií. Systém informácií je
v súčasnosti poskytovaný v podobe manažérskych informačných systémov, ktoré poskytujú
ukazovatele viacrozmerne (Macerod, 2006) a snažia sa mať charakter komplexného
informačného systému (Bezáková, 2006).

Vo verejnej správe zabezpečuje túto aktivitu zákon č. 363/2005 Z. z., o ochrane osobných údajov a zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších noviel (tzv. infozákon).
26
Súčasným problémom v informačných systémoch verejnej správy je neprepojenosť jednotlivých databáz,
ktoré si vytvára verejná správa, t. j. častokrát možný výstup jednej inštitúcie nedokážeme spracovať ako vstup
pre inú inštitúciu. Tento problém je výsledkom nekoncepčnosti budovania informačných systémov štátnej
správy i samosprávy, ako aj dôsledkom vysokej finančnej náročnosti a rýchlej morálnej amortizácie
technických prostriedkov.
25
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2.2.2 Práca s informáciami
Na inštitúcie verejnej správy silne pôsobia podnety, ktoré iniciujú a podmieňujú ich
konanie. Podnetmi na vstupe informačného systému sú informácie, ktoré majú svoj
energetický obsah. V systéme je ich energia následne využívaná za účelom transformácie ako
aj za účelom výsledku spracovaných informácií na výstupe. V systéme dochádza k
neustálemu doplňovaniu čoraz novších informácií, ktoré predstavujú formálny zdroj jeho
fungovania (obrázok 2.9).
Obrázok 2.9: Transformácia informácií v informačnom systéme

Subjektom transformácie v informačnom systéme môžu byť ľudia alebo technika.
Voľba závisí od rozvoja organizačno-technickej koncepcie subjektu, najčastejšie ide
o kombináciu ľudí a techniky. V súčasnosti je nevyhnutné predpokladať výstupy v rôznych
podobách na základe konkrétnych podnetov, ktoré môžu vznikať vo vonkajšom i vnútornom
prostredí inštitúcie verejnej správy. Vo vonkajšom prostredí rozlišujeme dve skupiny
subjektov, ktoré vytvárajú podnety: jednu skupinu subjektov predstavujú jednotlivé
domácnosti, druhá skupina je tvorená firmami. Obe vymenované skupiny sú súčasne
dôležitými iniciátormi zadávaných príkazov či objednávok v systéme poskytovania služieb
verejnou správou. V prípade vyskytnutia sa vnútorného podnetu nazývaného „poverenie“
vzniká podnet k činnosti a nastane rozhodovanie. Hlavným činiteľom celkovej kvality
manažmentu je kvalita rozhodovacieho procesu (Sedlák, 1997). Rozhodovací proces je
vykonávaný cez vedúcich organizačných jednotiek vo vnútri inštitúcie v dôsledku obsahu
poskytnutých informácií. 27 Vedúci disponuje takými informáciami, ktoré umožňujú
dosiahnuť uskutočnenie výstupu na základe verifikovateľného výsledku, v súlade s cieľmi.
V niektorých prípadoch máme do činenia s vonkajším podnetom, ktorý pôsobí vnútorne a po
spracovaní je poskytnutý ako výstup do vonkajšieho priestoru. To môže predstavovať
nasledujúca grafická situácia (obrázok 2.10), kde na základe vonkajšieho podnetu koná
vnútorná zložka informačného systému a výsledok je poskytnutý vonkajšiemu orgánu
(vybavenie požiadavky externého klienta, občana).
Obrázok 2.10: Činnosti informačného systému – vonkajší podnet a vonkajšie využitie

27

Viac pozri: Rudy, J.; Piškanin, A. a kol., 2002.
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Samozrejme, môže nastať aj situácia, pri ktorej inštitúcia koná na základe vnútorného
podnetu a informáciu využije niektorý vonkajší subjekt. Máme teda do činenia s vnútorným
podnetom a vnútornou činnosťou, ale výsledok je poskytnutý vonkajším subjektom. Obrázok
2.11 znázorňuje takúto implementáciu (napríklad oznam o predĺžení úradných hodín,
o výberovom konaní).
Obrázok 2.11: Činnosť informačného systému – vnútorný podnet a vonkajšie využitie

Iným typom činnosti je taká činnosť, ktorej predchádza vnútorný podnet, na neho
nadväzuje činnosť vnútorných orgánov a následne výslednú informáciu využijú vnútorné
štruktúry (vnútorná kontrola). Táto situácia predstavuje vnútorný podnet, vnútornú činnosť
a taktiež vnútorný orgán je odberateľom výsledku (obrázok 2.12) (napr. zmena organizačnej
štruktúry).
Obrázok 2.12: Činnosti informačného systému – vnútorný podnet a vnútorné využitie

Všetky tri vymenované varianty činností vyskytujúce sa v inštitúciách verejnej správy
jednoznačne dokazujú, že celkové úhrnné množstvo získaných výsledkov v konkrétnom čase
sa rovná súčtu vonkajších činností zväčšeného o sumu vnútorných inštrukcií.
W(t) = ∑ W1(t) + ∑ W2(t) + ∑W3(t),

(4)

kde: W(t) – výstup v konkrétnom čase,
W1 – vonkajší podnet (vstup) a následne aj výstup do vonkajšieho prostredia,
W2 – vnútorný podnet a následne výstup do vonkajšieho prostredia,
W3 – vnútorný podnet a následne výstup do vnútorného prostredia.
Analogicky je možné vypočítať sumu vykonaných rozhodnutí vo vnútri orgánu
následkom vnútorných i vonkajších požiadaviek. Rozdielnosť spočíva jedine v tom, že
odpočítavame hodnotu vnútorných výsledkov.
W(t) = ∑ W1(t) + ∑ W2(t) - ∑W3(t).

(5)

Ak ďalej aplikujeme naznačené pravidlá, potom môžeme vypočítať sumu vykonaných
rozhodnutí vo vnútri orgánu pod vplyvom vonkajších požiadaviek subjektov.
W(t) = ∑ W1(t) - [∑ W2(t) + ∑W3(t)] .

(6)
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Podľa obsahu cieľov je možné vykonať zámenu podnetu a príkazu (Z), pričom sa ich
význam nezmení. 28 Vzniknutý vplyv príkazov, ktorý vyvoláva konanie s cieľom dosiahnutia
konečného výsledku zo strany vnútorného orgánu správy predstavuje nasledujúci graf 2.13.
Obrázok 2.13: Vplyvu vnútorných a vonkajších podnetov

Inštrukcie (príkazy) poskytované inštitúcii verejnej správy vonkajšími subjektami sa
dostávajú k vnútorným subjektom priamo ale aj cez jednotlivé prvky organizačnej štruktúry
(vnútorné zložky). Následkom vznikajúcich procesov na základe podnetov vonkajších
subjektov sú vydávané rozhodnutia ako výsledok vyvolanej činnosti. Z toho vyplýva
(obrázok 2.14), že základná podstata fungovania inštitúcií verejnej správy spočíva v tvorbe
výsledkov na základe požadovaných (vonkajšími klientmi a vnútornými podnetmi),
uložených (zriaďovateľom, zákonom, kontrolou) a poplatkových služieb (za úhradu) pre
subjekty, ktoré sú:
a) vonkajšími objektmi vo vzťahu k systému,
b) vnútornými prvkami systému.
Obrázok 2.14: Činnosť inštitúcií verejnej správy

Ak zhrnieme uvedené skutočnosti - výsledok sa dosahuje následkom prvotne zadanej
inštrukcie, ktorá sa stáva impulzom činnosti a môže pochádzať od vonkajšieho i vnútorného
subjektu. Avšak inštitúcia verejnej správy funguje ako mechanizmus vďaka prvkom, z
ktorých pozostáva ako systém a hlavne na základe ich vlastnosti reaguje na podnety.
V priebehu ostatných rokov sa i verejný sektor stal plne závislým na využívaní informačných
technológií vo všetkých svojich oblastiach. Stále je potrebné zvyšovať komplexnosť
informačných systémov vo verejnom sektore a v súlade s tým očakávať rastúci dopad na
chod inštitúcií, ktoré si vynucujú nové manažérske prístupy. Podľa Bezákovej (2006) vo
verejnej správe ešte stále existujú veľké informačné bariéry, nielen medzi jednotlivými
28

Neustále je potrebné mať na pamäti vzniknuté dokumenty administratívneho charakteru so svojimi
špecifikami.
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úrovňami správy, ale hlavne medzi verejnou správou a občanom. Informatizácia verejnej
správy v skutočnosti nebýva hlavnou oblasťou záujmu riadiacich orgánov, ktoré ako dôvod
uvádzajú najčastejšie finančnú náročnosť. Využitie nových manažérskych prístupov vo
verejnej správe už dnes nie je možné bez efektívnych metód práce s údajmi (od zberu až po
spracovanie a poskytnutie), ktoré by mali byť zastrešené štátnym informačným systémom
s väzbou na ostatné informačné systémy (miestnej štátnej správy, samosprávy, sociálneho
zabezpečenia...) s ich priestorovým priemetom na báze geografických informačných
systémov (GIS).

2.2.3 Organizačná štruktúra
Podľa Druckera (1992) organizácia so systémom založeným na informáciách
umožňuje oveľa väčšiu rozmanitosť aj v organizačných štruktúrach. Každá inštitúcia verejnej
správy je charakteristická pevne vymedzenou formalizovanou organizačnou štruktúrou. To
znamená, že prvky systému plnia stanovené úlohy na základe stanovených vzťahov. Vzťahy
môžu vystupovať vo forme nadriadenosti alebo podriadenosti. Verejná správa vo formálnom
chápaní predstavuje štruktúru organizačných jednotiek a osôb, ktorými sú správne inštitúcie
ako nositelia verejnej správy alebo úradné osoby vykonávajúce úkony správnej povahy alebo
zariadenia v postavení nepriamych subjektov verejnej správy (Pomahač, Vidláková; 2002).
Súčasný trend znižovania počtu zamestnancov vo verejnej správe úzko súvisí so zmenami
v organizačnej štruktúre jej inštitúcií. Tento proces vyžaduje potrebu určitého usmerňovania
v oblasti tvorby a rekonštrukcie organizačných štruktúr. 29 Organizačná štruktúra inštitúcie
verejnej správy predstavuje modelovú situáciu formou grafického vyjadrenia riadiacich
a organizačných, vertikálnych a horizontálnych vzťahov. V praxi sa často pojem organizačná
štruktúra stotožňuje s pojmom organizácia vo význame organizačného usporiadania
inštitúcie. Stotožnenie má svoje opodstatnenie, pretože úroveň organizačnej štruktúry
odzrkadľuje do istej miery aj úroveň organizovanosti v danej inštitúcii.
Obrázok 2.15: Príklad organizačnej štruktúry inštitúcií verejnej správy, centralizovaný
viacstupňový (hierarchický) model

Vzťahy podriadenosti sú založené na tom, že určitý prvok (úradník na pracovnom
mieste v útvare organizácie) koná na pokyn nadriadeného (pracovník nadriadeného
organizačného útvaru, nadriadeného stupňa v organizačnej štruktúre). Naproti tomu vzťahy
nadriadenosti predstavujú to, že určitý prvok (pracovník na konkrétnom mieste organizačnej
29

V tomto smere Ministerstvo financií SR ako inštitúcia, ktorá cez štátny rozpočet financuje verejnú správu
vypracovala podklady pre tvorbu organizačných štruktúr na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch.
Vypracovaný dokument odporúčal 5-stupňové riadenie týchto orgánov (minister/predseda; štátny
tajomník/podpredseda, vedúci služobného úradu; generálny riaditeľ sekcie; riaditeľ odboru; vedúci oddelenia)
(Pravidlá na stanovenie..., 1997). Názor si čitateľ určite urobí sám.
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štruktúry) „vládne“, vykonáva dozor nad prvkom podriadeným (osoba pracovníka, ktorý je
na služobnom mieste v podriadenom organizačnom útvare, ako to vyplýva z výstavby
organizačnej štruktúry). Vzťahy podriadenosti a nadriadenosti medzi jednotlivými prvkami
systému hrajú významnú úlohu pri získavaní konečného produktu v podobe výsledku či
výkonu. Organizačná štruktúra je formálny systém vzťahov v rámci organizácie, ktorý
umožňuje diferencovať a súčasne integrovať činnosti i pracovníkov do jedného celku (Rudy,
Piškanin a kol., 2002). Predstavuje štruktúru vzťahov, ktorá vytvára skelet organizácie
(Majtán a kol., 2001). Ide o formalizovaný systém, v ktorom je práca rozdeľovaná,
zoskupovaná a koordinovaná (Robbins, Coulter; 2004). Nemôžme obchádzať fakt, že
inštitúcia verejnej správy je organizáciou obvykle precízne organizačne vybudovanou
a zložitou, čo môže mať vplyv na samostatnosť určitého okruhu činností jej jednotlivých
prvkov. Previazanosť prvkov ohraničuje i predstavuje organizačnú štruktúru. Poslaním
každej organizačnej štruktúry je vytvoriť najvhodnejšie podmienky pre najefektívnejší
priebeh činností pri plnení stanovených cieľov. Príkladom organizačnej štruktúry, s akou sa
môžeme stretnúť v praxi je aj schéma 2.15.
Organizačnú štruktúru je potrebné vybudovať tak, aby z nej bolo možné určiť vzťahy
podriadenosti a nadriadenosti jednotlivých organizačných útvarov, na jej základe zistiť deľbu
práce podľa špecializácie kumulovanej vo zvislici, a s tým súvisiacu špecializáciu riadenia
a zodpovednosti. 30 Ak ide o model centralizovaný a viacstupňový, v takom usporiadaní býva
navrhnutý počet stupňov podriadenosti, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi
zabezpečujúcimi realizáciu zákonných úloh, na plnenie ktorých je inštitúcia ustanovená.
Každej inštitúcii verejnej správy prislúcha jedno miesto vedúceho organizačnej jednotky
situované na vrchol organizačnej štruktúry, ktorý zodpovedá za komplexné fungovanie
inštitúcie. Všetky ostatné miesta sa nachádzajú na nižších hierarchických úrovniach. Rozpätie
organizačnej štruktúry záleží od špecializácie jej jednotlivých častí – organizačných
jednotiek, hlavne ich špecifík a požiadaviek na rýchlosť prijímania rozhodnutí. Vedúci
organizačnej jednotky môže delegovať (postúpiť) niektoré svoje kompetencie na vlastných
podriadených pracovníkov, svojich zástupcov.
V inštitúcii verejnej správy je početnosť organizačných jednotiek usporiadaná
hierarchicky (E) do organizačných útvarov, v rámci jednotlivých hierarchických úrovní
vystupuje určité množstvo nižších organizačných stupňov (S) v súlade s potrebami subjektu
verejnej správy. Najnižším organizačným stupňom je pracovné miesto výkonného pracovníka
(P). Pracovníkom na jednotlivých pracovných miestach sú pridelené presne stanovené
a formalizované povinnosti a taktiež práva - kompetencie. V organizácii existuje množina
vzájomného pôsobenia a ovplyvňovania medzi miestami, útvarmi a taktiež voči iným
inštitúciám. Obrázok 2.16 predstavuje grafickú implementáciu vzájomných vzťahov medzi
jednotlivými organizačnými jednotkami.

30

Dnes často dochádza k zmenám organizačnej štruktúry. Ide o projektovanie organizácie, o proces
rozhodovania, ktorý je zložený z prvkov: špecializácia práce, členenie organizácie na jednotlivé organizačné
útvary, algoritmus príkazov, určenie rozsahu kontroly, centralizácia a decentralizácia, ako aj formalizácia.
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Obrázok 2.16: Sústava vzájomných vzťahov medzi prvkami

Organizačná štruktúra musí byť usporiadaná a modifikáciou neustále zdokonaľovaná
tak, aby bolo možné čo najefektívnejšie realizovať ciele inštitúcie s ohľadom na využívanie
zdrojov, s podporou štandardizovaných procedúr. Organizačná štruktúra musí byť
transparentná a čitateľná pre každého jej užívateľa a musí viesť k pochopeniu úloh
realizovaných pracovníkmi i inštitúciou. Rozhodovanie sa musí týkať záležitostí
spravovaných inštitúciou verejnej správy v rámci jej kompetencií, musí sa plynule odrážať
v organizačnej línii v oboch smeroch i na úrovni všetkých zainteresovaných osôb. Musí
stabilizovať účinnú realizáciu úloh pri racionálnom využívaní pridelených zdrojov, za účelom
tvorby očakávaného výsledku. Organizovanie spolu s riadením by malo vytvárať vhodné
podmienky pre efektívnu spoluprácu všetkých pracovníkov a tým vytvárať priestor pre
úspešný rozvoj (Gallik, Mihalčová; 1998).
Za účelom vytvorenia vhodnej organizačnej štruktúry inštitúcie verejnej správy môže
dochádzať k neustálemu prispôsobovaniu všeobecným i novostanoveným potrebám. 31 Ide
o proces adaptácie, ktorý súvisí s učením sa systému. Takýto systém podľa Hrona (2006), by
mal spĺňať dve podmienky:
- systém môže meniť stav svojich prvkov alebo svoju štruktúru,
- môžeme ovplyvňovať stav systému alebo výstup zo systému.
Adaptácia ako schopnosť systému, ktorý s využitím svojich zdrojov prispôsobuje
svoje správanie zmenám prostredia, v ktorom realizuje svoje transformačné procesy,
predstavuje pre systém určitú stratu (energie, informácie), ale následnými adaptáciami dokáže
systém tieto straty zmenšovať a dostať sa na kvalitatívne vyššiu úroveň. Verejná správa je
tiež takýmto systémom.

31

Tak ako to vidíme v súčasnosti v procese reorganizácie štátnej správy v rámci krajských úradov, ako i
v snahách o reorganizáciu miestnej samosprávy v rámci zamýšľanej komunálnej reformy.
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2.2.4 Analýza a opis pracovného miesta ako zdroj informácií
Analýza pracovného miesta poskytuje o pracovnom mieste vyčerpávajúce informácie
Podstatou analýzy pracovného miesta je uplatnenie systematických metód zberu informácií
o pracovnom mieste (Armstrong, 1999; Tej, J. a kol., 2010). Následne môže ktorýkoľvek
pracovník zistiť svoje povinnosti a kompetencie. Spomedzi nich sa bezprostredne vymedzuje
zodpovednosť za vykonané rozhodnutia v pridelenej oblasti. Tento proces je najčastejšie
zaraďovaný medzi personálne činnosti. Vzhľadom na to, že jeho štruktúra je zložená
z veľkého množstva informácií a v mnohých inštitúciách je súčasťou informačného systému,
uvádzame ho v rámci kapitoly 2. Pracovné miesto predstavuje veľmi dôležitý prvok, ktorý
zjednocuje človeka a výsledky jeho práce. Jeho organizácia dovoľuje zúčastňovať sa na
produkčných procesoch systému a kvalita daného prvku odráža úroveň získavaných
výsledkov a podáva o nich informácie (Ščekin, 2006).
Rozsah povinností môže byť vymenovaný v „dokumente“ nazývanom opis
pracovného miesta, ktorý zahŕňa príslušné formálne požiadavky. 32 Má obsahovať opis
povinností a musí byť schválený nadriadeným. Môžu byť v ňom uvedené aj formálne
náležitosti (názvy organizačných jednotiek, ktorým bude zaslaný, môže obsahovať číslo
denníka, v ktorom bude zaznamenané prevzatie opisu práce povinností pracovníkom).
Zoznam povinností musí byť v dokumente zostavený tak, aby najdôležitejšie úlohy, tzv.
hlavné, ktorých váha významu i obsahu na danom mieste je najvyššia, boli špecifikované na
začiatku. Ako ďalšie je potrebné postupne uviesť ostatné povinnosti počnúc od tzv.
doplnkových a potom uviesť pomocné úlohy, slúžiace na zabezpečenie možnosti vykonania
rozhodnutia vedúceho v zložitejších situáciách (obrázok 2.17).
Obrázok 2.17: Štruktúra úloh a povinností

Jedným z príkladov zložitej situácie môže byť nepredpokladané zastupovanie
pracovníkov na iných pracovných miestach, napríklad z dôvodu krízovej situácie (epidémia,
živelná pohroma...), ktorým sa zabezpečuje funkčnosť práce organizačnej jednotky. Všetky
vyextrahované úlohy musia byť spracované čitateľne, zrozumiteľne a prehľadne, aby
pri realizácii nevyvolávali pochybnosti, ale predovšetkým podnecovali vedomie
32

Aj inštitúcie verejnej správy sa vytvárajú s určitým špecifickým cieľom, ktorý je možné dosiahnuť iba
spoločným úsilím tímu pracovníkov. To znamená, že v organizácii je potrebné zabezpečovať celý komplex
čiastkových úloh, splnenie ktorých je predpokladom dosiahnutia cieľa inštitúcie. V organizáciách, v ktorých
sa uplatňujú klasické mechanistické organizačné štruktúry sa tieto čiastkové úlohy prideľujú na jednotlivé
pracovné miesta obsadené pracovníkmi, pričom sa využíva deľba práce a špecializácia. Takzvaný „dizajn
pracoviska“ (Rudy, Piškanin a kol., 2002) sa vzťahuje na spôsob, ktorý sa uplatňuje po identifikácii
jednotlivých pracovných činností, pri ich kombinácii a ktorým sa tieto činnosti priraďujú na jednotlivé
pracoviská – ich pracovné miesta.
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zodpovednosti za kvalitu vykonania úloh. Najvhodnejšie sa javí zaznamenanie takých
činností do takzvaných doplnkových úloh či povinností (obrázok 2.18).
Obrázok 2.18: Znaky opisu činností

Cieľom možností správneho organizovania práce v organizačnej jednotke je
predvídať všetky možné okolnosti, ktoré môžu všeobecne nastať pri rozhodovaní a realizácii
úloh. Preto sa javí správne, aby v opise činností bolo pre každé pracovné miesto
vkomponovaný aj údaj, ktorý by popisoval zastupovanie (nahraditeľnosť na významovo
príbuznom alebo na podobnom pracovnom mieste reálne sa taký záznam využije napríklad
pri plánovaní dovoleniek). Plne funkčný sa ukáže pri práceneschopnosti pracovníka. Vtedy sa
naplno prejaví nevyhnutnosť plynulej práce v organizačnej jednotke, v ktorej je pracovník
zaradený. Obzvlášť vtedy, keď sa to týka pracovísk, ktoré sú strategické pre fungovanie
organizačnej jednotky verejnej správy, pretože pracujú s klientami. Situáciu, ktorá vedie
k zastupovaniu na pracovných miestach môžeme zobraziť aj nasledujúcim spôsobom.
Organizačná jednotka (E), napr. referát pre prácu s obyvateľstvom, je zložená zo štyroch
systemizovaných miest. Každé z týchto miest má svoj opis pracovných činností. Z hľadiska
obsahu práce sú všetky štyri miesta rovnocenné a majú podobnú pracovnú náplň (prakticky
môže ísť o referentov, špecialistov...). Napríklad referent na pracovnom mieste 1 sa venuje
oblasti bytovej správy v mestskom obvode I., na mieste 2 obvodu II., referent na pracovnom
mieste 3 pracuje v bytovom obvode III. a pracovné miesto 4 zabezpečuje obvod IV. Ich
pracovná činnosť je veľmi podobná, líši sa spravidla iba ich lokálnou pôsobnosťou.
Zastupovanie je preto možno plánovať veľmi jednoducho (obr. 2.19).
Každý pracovník je individualita s vlastnou osobnosťou, disponujúca všeobecnými
a odbornými vedomosťami, ktorá má vlastný pohľad na život, so svojským temperamentom,
sebakritikou, výkonnosťou... Preto je potrebné v každej etape profesionálnej kariéry
prejavovať individuálny prístup k pracovníkovi tým, že úlohy mu zadávame s ohľadom na
jeho možnosti a schopnosti. Pri plánovaní racionálnej organizácie práce v každom
organizačnom útvare je potrebné myslieť aj na to, že pracovník je nenahraditeľný ako
produkčný faktor, ale je nahraditeľný z hľadiska ľudských zdrojov. Zoznam úloh
zaznamenaný v opise, s dôrazom na ich opakovateľnosť, je každý pracovník povinný
realizovať podľa pripraveného postupu alebo inštrukcie prislúchajúcej algoritmu na základe
zadanej úlohy. Môžeme sa domnievať, že rôzne individuality zamestnancov vedú k tolerancii
a individuálnemu štýlu práce. Každý z nich sa musí neustále prispôsobovať novovznikajúcim
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potrebám, požiadavkám a výzvam, ale vnútorné prostredie musí byť nastavené na efektívnu
realizáciu cieľov a tu možno očakávať, že sila tlaku bude rozložená rovnomerne do všetkých
oblastí.
Obrázok 2.19: Mechanizmus plánovania zastupovania

Vedúci útvaru je povinný pred pridelením úloh pracovníkovi ho s nimi identifikovať.
Zadanie úloh je niekedy najlepšie formulovať písomne v podobe zápisu. Pri ústnom pokyne
je niekedy potrebné zachytiť dátum jeho vydania a podpis osoby. Pracovník prijíma pokyn
a vykoná ho, čo vyplýva zo zoznamu jeho činností. Nevykonanie môže byť považované za
priestupok. Analógiu môžeme nájsť aj v činnostiach pracovníka, ktorý ich vykonáva.
Pracovník sa s problémom identifikuje, získava nevyhnutné informácie v potrebnom rozsahu
a vykoná rozhodnutie. V súvislosti s rozsahom úloh a povinností pracovníka, podľa ktorého
vykonáva úlohy, môžeme povedať, že sa v istom smere špecializuje. Samozrejme nemenej
závažnú úlohu zohráva úroveň jeho vedomostí a zručností a možnosti ich využitia v praxi,
ako aj samotný proces plynulej adaptácie na vykonávanie úloh. Jednoznačne aplikovaná
inštrukcia pri vykonávaní tej istej úlohy v zhode s právnymi predpismi zabezpečí dosiahnutie
výsledku, ktorý je v medziach požadovanej tolerancie. Nepripúšťa výsledok v rámci
negatívnej emocionálnej zaangažovanosti pracovníka ako následku vzniknutých nežiaducich
javov, ktoré sa vyskytli. Popísaný čiastkový mechanizmus prikazovania – zadávania úloh
nadriadeným pracovníkom a samotná realizácia úloh predstavuje zdravú bezpečnosť pred
možnými negatívnymi javmi, ako sú: nedostatočná úroveň vedomostí, podliehanie tlaku na
strane vedúceho, príliš emocionálne realizované príkazy, korupcia a klientelizmus...
Oblasť úloh na pracovisku zdôvodňuje prácu zamestnanca a umožňuje ho odmeňovať
podľa realizácie zverených úloh z aspektu možnej periodickej odmeny (obrázok 2.20), alebo
sa využíva na stanovenie ceny opakujúceho sa výkonu.
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Obrázok 2.20: Mechanizmus realizácie opakovateľných úloh

Stupeň i oblasť vedomostí a schopnosť ich využívať sú v súčasnosti hlavnými
determinantmi obsadenia miesta pracovníkom a tou istou mierou sú mu nápomocné pri
vykonávaní úloh v rámci pracovných povinností. Rovnako dôležitý je aj proces neustáleho
zdokonaľovania, ktoré vyplýva z potreby vznikajúcich zmien vonkajšieho i vnútorného
prostredia inštitúcie, ktoré sú často vo verejnej správe politicky exponované. Na každom
mieste sú potrebné iné požiadavky, ibaže identické s oblasťou činností v rámci úrovne ich
štruktúry.
Opis pracovného miesta uľahčuje identifikovať a vykonať úlohu pridelenú
konkrétnemu miestu, ktorú bude plniť osoba na ňom pracujúca tým, že bude dosahovať ciele
určené konkrétnemu miestu, posilňujúc ciele inštitúcie verejnej správy realizované
prostredníctvom súboru úloh a ich vzájomného pôsobenia. Čím je pracovné miesto
v hierarchii organizačnej štruktúry situované vyššie, tým väčšia jeho úloha i význam
a prislúcha mu vyššia odmena za prácu. Ľudský faktor je variabilným faktorom, čo musí byť
zahrnuté do krátkodobého i dlhodobého procesu plánovania. Centrom a zároveň zdrojom
hybnej sily je vedúci organizačnej jednotky, ktorý pôsobením na podriadených riadi
požadované činnosti, ktoré sú vo verejnej správe stanovené a ohraničené právom. Opis
pracovného miesta vzniká aj za účelom spracovať služobné ciele pre konkrétnu organizačnú
jednotku a oboznámenia s ním osoby, ktoré sa o pracovné miesto uchádzajú. K jeho
modifikácii môže dôjsť pod vplyvom vonkajších i vnútorných faktorov - vnútorným
faktorom môže byť nenapĺňanie potrieb organizácie z dôvodu všeobecnej organizačnej
štruktúry, vonkajším faktorom môže byť zníženie rozpočtu. Doposiaľ v inštitúciách verejnej
správy boli praktikované prístupy spočívajúce na zostavovaní popisov povinností, ale bez
existencie opisu pracovného miesta.
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V opise pracovného miesta je potrebné brať do úvahy mnoho elementárnych faktorov,
medzi ktoré sa radí:
1. Lokalizácia pracovného miesta v hierarchickej organizačnej štruktúre. Táto činnosť
automaticky vyžaduje stanovenie služobných vzťahov nadriadenosti a podriadenosti
medzi popisovaným miestom a jemu nadriadeným a podriadeným či rovnocenným (ak
také existuje). Pri hierarchicky rovnocennom postavení, sa jednotlivé miesta líšia
rozsahom povinností a priestorom zodpovednosti. Na obrázku 2.21 je možné vidieť, že
popisované miesto zástupcu bezprostredne podlieha vedúcemu organizačnej jednotky.
Rovnakým miestom sú ďalšie dva posty zástupcov, ktoré sa od seba líšia rozsahom
povinností a zodpovednosťou. Všetky ďalšie miesta (P) nachádzajúce pod opisovaným
miestom v tom istom stĺpci sú na nižšej hierarchickej úrovni a služobne sú mu
podriadené.
Obrázok 2.21: Umiestnenie pracovného miesta v organizačnej štruktúre

2. Stanovenie cieľa existencie pracovného miesta. Tu je potrebné poznať kvôli čomu je
pracovné miesto vytvorené, aké ciele chceme v ňom realizovať a tiež aký je jeho význam
pri realizovaní cieľov inštitúcie verejnej správy. V každej organizačnej jednotke sa
realizuje iná oblasť cieľov v súlade s jej špecializáciou. V jednom organizačnom útvare je
zahrnutých viacero pracovných miest, na každom sa spravidla realizuje iná skupina úloh.
3. Opis hlavných oblastí zodpovednosti pre pracovné miesto vychádzajúcich z cieľov
existujúceho miesta. Je možné uviesť hlavný priestor, v ktorom sa vykonávajú
rozhodnutia, napr. oblasť riadenia finančných zdrojov.
4. Opis oblasti hlavnej zodpovednosti vychádza z charakteru práv, napríklad zodpovednosť
za ľudské zdroje, finančné zdroje, nehnuteľnosti... Je možné k nemu priradiť
podriadených, napr. ekonómov, právnikov, referentov, možno podať informácie
o skutočnom množstve pracovníkov, ktorých riadi alebo rozhoduje o výške ich odmien.
V oblasti finančnej zodpovednosti je možné uviesť aké sú na danom mieste úlohy
finančnej kontroly a akými možnosťami disponuje, je možné uviesť či na danom mieste
pracovník môže uzatvárať napríklad kontrakty a v akej maximálnej výške.
5. Vymenovanie hlavných oblastí a činností prislúchajúcich pracovnému miestu, napr.:
riadenie na personálnom oddelení:
• Organizácia práce v podriadených organizačných jednotkách.
• Prideľovanie úloh pracovníkom v súlade s plánom.
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• Permanentná formálna a neformálna kontrola výkonu pridelených prác.
• Ostatné činnosti...
6. Vymenovanie najpodstatnejších a najčastejšie sa vyskytujúcich problémov pracovného
miesta, počnúc ich identifikáciou až po možnosti riešenia.
7. Vymenovanie oblastí a charakteru rozhodnutí prislúchajúcich pracovnému miestu. Môžu
sa týkať vlastnej organizácie práce, samostatne vykonávaných rozhodnutí, rozhodnutí
vykonávaných s nadriadeným pracovníkom, s personálnym pracovníkom, s poradcom či
expertom.
8. Vymenovanie oblastí, charakteru a frekvencií kontaktov udržiavaných inštitúciou s tzv.
subjektami vonkajšieho prostredia, ktoré majú vzťah k pracovnému miestu a oblasť,
v ktorej je pracovník splnomocnený reprezentovať útvar navonok. Také isté vymenovanie
a ustanovenie môže byť vypracované aj s cieľom udržiavať kontakty vo vnútri úradu.
9. Vymenovanie požadovanej kvalifikácie a kompetencií nevyhnutných pre plnenie úloh
prislúchajúcich pracovnému miestu.
10. Požadovaná prax v odbore, ktorá je nevyhnutná aby mohol pracovník zaujať pracovné
miesto.
Pochopiteľne, uvedený opis pracovného miesta bude na základe skutočných potrieb
v praxi individuálne prispôsobený. Opis pracovného miesta je možné pripraviť aj na základe
riadeného rozhovoru s pracovníkom, ktorý na danom mieste pracuje, na základe prieskumov
a ankiet alebo na základe iných dokumentov a zdrojov. Opis pracovného miesta by mal určiť
odborný analytik na to určený, ktorý má odborné predpoklady a ovláda aj vedecké poznatky
z odboru 33. Zároveň musíme varovať pred príliš podrobným vymedzovaním pracovných úloh
a miest, ktoré môže byrokratický aparát vo verejnej správe technokraticky rozvinúť. Aj podľa
Druckera (1993) je často problémom nižšej efektívnosti práve rozsiahle obmedzujúce
predpisy a popisy.

2.3

RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Už d hl ší čas je systematický rozvoj ľudských zdrojov dôležitou oblasťou pre
národných politikov vo väčšine rozvinutého sveta. Odráža sa to v rastúcom dôraze, ktorý je
v súčasnosti kladený na vzdelávanie, rovnosť šancí, sociálnu inklúziu, zamestnanosť ako aj
na znalostnú ekonomiku (Urbančíková, 2006). Regióny ani obce, žiadne inštitúcie verejnej
správy si nemôžu dovoliť plytvať potenciálom pracovnej sily v dôsledku jej nedostatočného
vzdelania alebo sociálnej inklúzie. Ani najlepšia organizácia vnútorných vzťahov, ani
najlepšie metódy práce neprinesú úspech, pokiaľ v inštitúcii verejnej správy nebudú pracovať
ľudia schopní, odborne pripravení na prácu, na špeciálne nároky a spôsoby výkonu činností
(Kosorín, 1999). Podľa Crainera (2000) je vždy potrebné mať na zreteli hlavne ľudskú
stránku akéhokoľvek projektu, pretože práve na nej závisí miera jeho úspechu. Úspechy i
neúspechy manažérskej práce sú výrazne závislé na disponibilite vhodných spolupracovníkov
(Vodáček, Vodáčková 1993, 1999). 34 V rámci tohto nazerania na riadenie ľudských zdrojov,
ako najdôležitejšiu aktivitu inštitúcií verejnej správy, je potrebné sa venovať podľa
vypracovanej stratégie úloh hlavne oblasti plánovania ľudských zdrojov, získavania a výberu
pracovníkov, ich udržania, odmeňovania, rozvoja, existujúcich medziľudských vzťahov,
ktoré taktiež determinujú organizačnú kultúru. Bez účelnej personálnej politiky sledujúcej
33
34

Bližšie k problematike pracovných miest je možné pozrieť: Čverhová, D., 2009; a Sojka, L, 2004.
O nespochybniteľnej dôležitosti riadenia ľudských zdrojov sa môžeme presvedčiť u mnohých ďalších
autorov: Koontz, H., Weihrich, H., 1993; Donnelly, J. H.; Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., 1997; Armstrong,
M., 1999; Majtán, M. a kol., 2001; Robbins, S. P.; Coulter, M., 2004; Tej, J. a kol., 2010.

68

ciele a záujmy organizácie – vo verejnej správe ide o ciele deklarovanej vládnej politiky a jej
každodenné napĺňanie – si nemôžeme predstaviť činnosť žiadnej súkromnej ani verejnej
organizácie (Pomahač, Vidláková; 2002). Personálne riadenie je potrebné v súčasnosti
vnímať ako špecifický faktor potenciálneho úspechu. V niektorých podnikoch sa snažia
manažéri o prechod na hodnotovo orientovaný personálny manažment (Kolektív, 2004).
Všetci pracovníci sa ako individuality musia jednotlivo i kolektívne pričiniť
o dosahovanie cieľov inštitúcie verejnej správy, počnúc racionálnym využitím kvalifikačného
a vedomostného potenciálu, ktorý sa naakumuloval v konkrétnom priestore a čase, končiac
nadobudnutými zručnosťami v praxi. Žiadna súčasť ich predispozícií nemôže ostať
nepovšimnutá, pretože vďaka nim sa posilňuje obraz inštitúcie cez poskytovanie služieb
podľa požiadaviek klienta. Randma (In Wright, Nemec; 2003) do metód personálneho
manažmentu vo verejnej správe zaraďuje: analýzu pracovných miest, nábor a výber
zamestnancov, vzdelávanie a tréning, hodnotenie výkonnosti, kariérny rast a motivovanie,
odmeňovanie. Kosorín (1999) považuje za dôležité nasledujúce činnosti v personalistike
inštitúcií verejnej správy: poznanie faktorov určujúcich počet a druh pracovníkov; výber
pracovníkov a ustanovenie do funkcie, hodnotenie výkonnosti pracovníkov a faktory rozvoja
pracovných schopností. 35
Je známe, že ľudskými zdrojmi sa musíme zaoberať v mnohých segmentoch súčasne,
okrem iných v oblasti získavania a výberu, rozvoja, vedenia, formovania pracovnej klímy...
Jednotlivé segmenty sú na obrázku 2.22 označené písmenom (t) majú tesnú väzbu k času,
označenie (Z*) predstavuje riadenie ľudských zdrojov z pohľadu všetkých segmentov
v jednej organizačnej jednotke inštitúcie verejnej správy. Všetky procesy riadi vedúci
organizačnej jednotky. Čiastkové efekty procesu riadenia v každom organizačnom útvare vo
všetkých častiach vplývajú na efektívnosť riešených úloh v celej inštitúcii. Pri skúmaní stavu
systému môžeme zistiť, že vykazuje nerovnováhy, ktoré je potrebné riešiť v následnej etape.
Optimálny stav na obrázku predstavuje oblá línia, aktuálny stav označujú hrubé čiary.
Znakom (-) pri segmente t označujeme stav, ktorý si vyžaduje úpravu, napríklad
nedostatočný a neuspokojivý rozvoj pracovníkov. Zistenú nerovnováhu spôsobenú napríklad
prácou nadčas označujeme ako (+). Najpožadovanejším stavom, ktorý treba dosiahnuť je
samozrejme stav t (bez atribútov), kde segment osciluje na optimálnej úrovni. Takýto stav
svedčí o správnom usporiadaní, poriadku a súlade v riadení ľudských zdrojov.

35

Kosorín (1999) používa pre pomenovanie personálneho manažmentu vo verejnej správe pojem „personálna
funkcia“ vo verejnej správe. Taktiež pozri Błaś, J. a kol., 2003.
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Obrázok 2.22: Riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe

Ľudský potenciál výrazne ovplyvňuje proces poskytovania verejných služieb, preto z
pohľadu Šimkovej (2006a) je potrebná aj inovácia ľudského kapitálu. Súčasná spoločnosť
kladie vysoké nároky na pracovníkov, ktorí vykonávajú verejnosprávne činnosti. Podľa
Rostkovej (2005) je nevyhnutné hovoriť v súvislosti so zabezpečovaním rovnakého prístupu
v budovaní ľudského potenciálu taktiež o špecifických skupinách obyvateľov (staré osoby,
neprispôsobiví občania, menšinové etnické skupiny...), ktoré sú veľakrát častými klientmi
štátnej správy i samosprávy.

2.3.1 Zásady riadenia ľudských zdrojov
Vedúci organizačného útvaru vytvára záruky, že na pracovisku zamestnané osoby
majú nevyhnutnú kvalifikáciu, znalosti a zručnosti potrebné na plnenie stanovených úloh a
riadi sa aj ďalšími zásadami. Pre potreby tejto práce uvádzame zásady podľa Partyky-Pojęty
(2004):
1. Zásada neustáleho priameho pôsobenia na podriadených. Využívajúc poznatky
odborníkov v príslušnej oblasti je vedúci povinný nájsť ten najvhodnejší spôsob, obzvlášť
pri nových pracovníkoch, dostať ich do výkonnostne požadovaného stavu. Vedomosti
a znalosti sa musia využívať na permanentné plnenie úloh na pracovisku, čo vyplýva
z požadovanej formy a kvality úloh kladených na konkrétnu organizačnú jednotku.
Vedúci je povinný preukazovať voči podriadením úctu svojim správaním, prikazovaním
i ústnym prejavom. Nemá sa k ním správať urážlivo či vulgárne.
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2. Nadriadený je povinný zadávať úlohy pracovníkom za účelom ich plnenia v súlade s ich
povinnosťami. V situáciách, pri ktorých si skutočnosť vyžaduje dodatočné zmeny
v priebehu realizácie úlohy, je potrebné ich oznámiť včas, aby pracovník mohol na daný
príkaz reagovať. Pracovník na základe svojej kompetencie a kvalifikácie vykonáva
pridelené úlohy. Dodatočné príkazy môžu mať rôznu podobu, napríklad formu
doplňujúcej poznámky alebo písomného zápisu. Vedúci v tomto prípade využíva zásadu
dôvery v kompetentnosť pracovníka a zásadu požadovania plnenia úloh.
3. Zásada kolektívneho vedenia. Vedúci musí spolupracovať s kolektívom vo vymedzených
podmienkach a podnecovať ho k očakávanému plneniu úloh.
4. Zásada správnej komunikácie. Vydávané príkazy musia byť jasne formulované
a zrozumiteľné pre prijímateľa, v zhode s vysielanou informáciou. Pokyny musia byť
vydávané adekvátne možnostiam ich splnenia v čase. Rozhodnutia vydávané
s oneskorením môžu spôsobiť prerušenie tokov vo vykonávanom procese. Ten, kto taký
prístup použije, vyvoláva v konkrétnom čase chaos vo vykonávaných činnostiach.
V súvislosti s tým môže byť aj príčinou prijatia následného nesprávneho rozhodnutia,
ktoré bude neefektívne.
5. Zásada transferu vedomostí. Ak vznikne taká potreba, vedúci sa má priebežne podeliť
o svoje odborné vedomosti s podriadenými. Môže to vykonávať v podobe písomnej
i ústnej alebo pri stretnutí s pracovníkmi. Plynulé odovzdávanie vedomostí taktiež
determinuje požadovaný súlad, usporiadanosť a tým aj lepšiu organizáciu práce
v kontexte učiacej sa organizácie.
6. Dôslednosť pôsobenia. V prípade efektívneho pôsobenia ako dôsledku správnych
rozhodnutí je vedúci povinný dôsledne a kontinuálne pokračovať vo využívaní správnej
politiky. Dôsledné pokračovanie musí v pracovníkovi vyvolať dôveru, že on je tým
rozhodujúcim a stabilným prvkom rozhodovania. Takýto postup môže vyvolať taký stav,
že obe strany budú nasmerované na dosahovanie úspechu pri realizácii úloh.
7. Priznanie si chyby. V prípade zistenia chybného kroku je vedúci povinný vedieť si chybu
priznať a zmeniť rozhodnutie tak, aby chybu napravil. Vedúci sa v takomto prípade riadi
nadradenou zásadou - zásadou správneho vykonávania úloh.
8. Zásada nepodporovania a nevyvolávania konfliktov medzi svojimi podriadenými.
V prípade spozorovania vzniku konfliktu ho musí eliminovať, odstrániť príčinu hneď ako
ju zistí. Musí byť priaznivo naklonený poriadnej práci, sudcom a autoritou, ktorá
pozitívne vplýva na tvorbu príjemnej atmosféry na pracovisku.
9. Zásada uznávania kompromisu. Podľa okolností, zvlášť tých komplikovaných a
špecifických, pri ktorých existuje množstvo nestabilných faktorov, vedúci musí hľadať
a prijať riešenie za podmienok kompromisu, čo je vo verejnej správe pomerne častý jav.
Musí vedieť uznať slušné argumenty pracovníka založené na jeho odbornosti.
Na tomto mieste môžeme ešte podať mnoho iných zásad, ktoré charakterizuje
spoločná prospešnosť v konaní a nasmerovanie na dosahovanie stanovených cieľov inštitúcie
verejnej správy. Uviedli sme iba tie, ktoré sú všeobecne považované za najdôležitejšie. 36
Podrobnejšie sú popísané v kapitole určenej vedúcim. V riadení ľudských zdrojov zohráva
dôležitú úlohu technika spolupráce vedúceho s podriadenými.

36

Všetky zásady sú teoreticky založené na ich prijatí inštitúciou, bývajú založené na skúsenostiach a sú jasne
formulované alebo vžité v politike inštitúcie verejnej správy, vychádzajú z jasne formulovaných cieľov
inštitúcie a jej stratégií.
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2.3.2 Technika spolupráce aktérov manažmentu
Veľmi dôležitým faktorom, ktorý zohráva rozhodujúcu úlohu v bezprostredných
vzťahoch medzi nadriadeným a podriadenými je spôsob vzájomnej komunikácie v každej
etape produkčného procesu. Komunikačný proces – prebieha v každej organizácii nepretržite
a od neho závisí konečný výsledok snaženia organizácie i jednotlivca (Majtán a kol., 2001).
Jednoznačne to isté môžeme povedať aj o inštitúcii verejnej správy. Komunikácia sprevádza
všetky oblasti riadenia, ale pri vedení má neobyčajný význam (Koontz, Weihrich; 1993). Ide
o komunikáciu ako proces odovzdávania a porozumenia významu oznámenia (Robbins,
Coulter; 2004). Tomuto môže napomáhať odborné a správne využívanie technických
prostriedkov umožňujúcich zrýchlenie komunikácie. Spôsob komunikácie je závislý od
techniky, ktorú určujú úlohy pridelené vedúcemu na základe jeho postavenia v organizačnej
štruktúre inštitúcie verejnej správy. Aplikované technické prostriedky môžu pôsobiť podporu
činností vykonávaných pracovníkmi, ale môžu ich ovplyvňovať aj negatívne. V oboch
prípadoch to má vplyv na výsledky práce celej organizačnej jednotky, za ktorú primárne
zodpovedá jej vedúci. Spolupráca a komunikácia musí prebiehať podľa racionálnych
pravidiel akceptovaných aj podriadenými, ktoré vplývajú na následné posilnenie
rozhodovacích činností ich pôsobením a využívaním. Nakoniec ona rozhoduje o následných
interaktívnych vzťahoch medzi nimi a vplýva na kvalitu realizovaných úloh konkrétnou
organizačnou jednotkou.
Obrázok 2.23: Pôsobenie riadiaceho pracovníka

Na základe znázornenia pozitívnej komunikácie medzi podriadeným a nadriadeným
(obrázok 2.23) môžeme ozrejmiť jeho fungovanie. Vedúci na základe jemu pridelených úloh
a zodpovedností vydal pod vplyvom rozhodnutia pokyn pracovníkovi na vykonanie úlohy.
Pracovník nevykonal úlohu v súlade zo štandardnými očakávaniami vedúceho. Vzniknutý
výsledok činnosti teda nezávisí úplne len od pracovníka. Vedúci na vstupe nezohľadnil
všetky okolnosti, ktoré pracovník musel zobrať do úvahy počas práce na plnení úlohy.
Zároveň pracovník v popísanej situácii neprejavil mimoriadnu účasť a plné zaangažovanie za
účelom všestranného vyjasnenia správy. Bezprostrednou príčinou takého správania bola malá
skúsenosť podriadeného - neobrátil sa na vedúceho o širšie vysvetlenie. V takejto situácii
vedúci pracovník nemôže kritizovať osoby, ale iba predmetnú záležitosť (správu). Aj on sám
mal vtedy (aj/spolu s pracovníkom) smerovať k nájdeniu a vypracovaniu takého riešenia,
ktoré by viedlo k získaniu jednoznačne požadovaného výsledku na základe vybraných
doplnkových pokynov.
V takomto prípade postup vedúceho pozostáva z nasledujúcich činností – prvkov:
1. Identifikácia problému.
2. Stanovenie rámcového riešenia a prostriedkov.
3. Stanovenie termínu vykonania úlohy.
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4. Nasmerovanie úlohy k zodpovednej organizačnej jednotke a pridelenie pracovníkovi,
ktorý ju má zrealizovať.
5. Podľa potreby zapojenie sa do oblasti realizácie.
6. Neemocionálne zhodnotenie výsledku z aspektu mysleného cieľa.
V praxi je potrebné riadiť sa premyslenými zásadami, postupne smerovať k upevneniu
dosiahnutia cieľa. Plynulou komunikáciou medzi vedúcim a jeho podriadenými možno
dosiahnuť určite viac. Komunikácia môže reťazovo vplývať pozitívne na vytvorenie
priaznivej pracovnej klímy, podchytenia pracovníka k budúcej vyššej zdravej zvedavosti
a skrátenie času na vykonanie úlohy. Navyše to môže u pracovníka vyvolať vyššiu
automotiváciu a ochotu predkladať návrh riešenia počas konkrétnej činnosti.

2.3.3 Vlastnosti pracovníkov
Pracovníci, ktorí vystupujú ako podriadení a pracujú v inštitúciách verejnej správy by
mali mať vlastnosti, ktoré ich spravidla inšpirujú na samostatné riešenie úloh, samozrejme
v rámci im pridelených činností. Realizácia úloh musí prebiehať v hraniciach vymedzených
právom a štandardizovanými procedúrami. Základný rozdiel medzi nadriadenými
a podriadenými je aplikácia rozdielnych motivačných nástrojov na rôznych úrovniach
verejnej správy. Vlastnosti sa musia prejaviť zodpovednosťou na obsadenej pozícií a musia
byť v súlade so stanovenými vlastnosťami v profile vypracovanom na konkrétne miesto.
Medzi najviac požadované vlastnosti je možné zaradiť: komunikatívnosť, kreativitu,
svedomitosť, kompetentnosť, úctivosť, ľahkosť prispôsobovania sa zmenám, nekonfliktnosť,
byť dobrým organizátorom, iniciatívnosť, byť prístupný novým technológiám, byť otvorený
voči iným osobám, orientácia na klientov, lojálnosť, odolnosť voči stresu... (obrázok 2.24). 37
Obrázok 2.24: Požadované (možné) vlastnosti pracovníka správy

Naopak vedúci - a týka sa to vedúcich na všetkých úrovniach inštitúcií verejnej správy
(vrcholoví, na vyššej, strednej i nižšej úrovni), musia byť navyše dobrými vodcami. Podľa

37

Existuje viacero prístupov k stanoveniu potrebných vlastností pracovníka správy, ďalšie
zoskupenie vlastností uvádza: Tej, J., 2002.
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Koontza, Weihricha (1993) okrem odborných vlastností sú pre pracovníkov nevyhnutné aj
osobné vlastnosti. Ide o:
- túžbu spravovať, ovplyvňovať iných a dosahovať výsledky pomocou úsilia svojich
podriadených,
- komunikovať s inými pomocou pokynov, otázok a odpovedí, čo si vyžaduje schopnosť
empatie a medziskupinovej komunikácie,
- čestnosť, poctivosť, dobré morálne vlastnosti a dôveryhodnosť,
dobrá pracovná alebo manažérska výkonnosť.
Ak k tomu pridáme ešte často požadované vodcovské vlastnosti v osobnosti človeka,
dostaneme manažéra, ktorý vie predvídať a má dar ovplyvňovať ľudí. Najčastejšie ide
o nasledujúce prvky vodcovstva:
- schopnosť predvídať budúcnosť a vyjadriť predstavu budúcej situácie v organizácii,
- disponovať s hodnotami ako sú kvalita práce, poctivosť, schopnosť niesť riziko za seba,
za zamestnancov, organizáciu i za občianske stránky (Kosorín, 1999).
Pracovníci verejnej správy musia byť kompletne vybavení väčším rozsahom
vlastností z dôvodu vykonávania špecifických služieb, ktoré vyplývajú z vysokej variability
klientov, hlavne v sociálnej oblasti. Nemôžeme obísť ani fakt, že každý z pracovníkov
predstavuje určitú špecifickú osobnosť zahŕňajúcu v sebe aj také zložky ako: vzdelanie,
špecializácia, inteligencia a individuálne predpoklady. Hodnota ľudských zdrojov vo vysokej
miere rozhoduje o existencii alebo o schopnosti riadenia zmien v kultúre inštitúcie. Spomedzi
mnohých požadovaných vlastností, ich racionálnym využívaním a kvalitou poskytovaných
služieb vzniká správna kombinácia, vzájomná previazanosť, závislosť a podmienenosť
(obrázok 2.25).
Obrázok 2.25: Vzťah medzi vlastnosťami

Vlastnosti pracovníkov sa môžu vyvíjať oboma smermi - zápornom i kladnom. Smer
ich rozvoja určujú vedúci svojim ovplyvňovaním, vzťahy medzi spolupracovníkmi,
existujúce vplyvy prostredia, právne vzťahy a mnoho iných faktorov. Osobné vlastnosti
pracovníkov môžu byť inšpiratívne, konštruktívne pri realizácii predsavzatí, ich úroveň
a kvalita môžu korelovať s ambíciami stotožniť sa s vykonávanými úlohami. V prípade
dizonancie, absencie koherentnosti medzi splnenými ambíciami a skutočným plnením úloh
môže nastať porovnávanie sa so skutočnou činnosťou smerujúcou k dopracovaniu sa k
vlastným želaniam a uspokojeniu očakávaní. Prebytok niektorej z vlastností môže byť
inšpiratívny pre vykonanie rozhodnutia v každej etape plnenia úloh. Na základe praktických
skúseností a vykonaných rozhovorov s pracovníkmi možno potvrdiť, že úroveň využívania
vlastností pracovníka z hľadiska času kolíše. Možno objaviť vzťah medzi expresívnosťou ich
prejavu navonok a kooperatívnym zaangažovaním a entuziazmom, ktoré môžu mať rôznu
podobu. Okrem toho pracovník sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že jeho vlastnosti sa
nevyužívajú na konkrétnom pracovnom mieste dostatočne a vtedy môže vykonať také
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rozhodnutia do budúcnosti, ktoré sa už nebudú dotýkať jeho súčasného pracoviska. Na
základe toho môžeme rozlišovať niekoľko štádií, ktoré nie sú u všetkých osôb rovnaké
(obrázok 2.26).
1. štádium – začína príchodom pracovníka do organizačnej jednotky, jeho uvedením
vedúcim a aklimatizáciou, kedy sa chce pracovník kladne uviesť hlavne v očiach svojho
nadriadeného. Vtedy využíva maximálne svoje možnosti a preukazuje svoje vlastnosti.
Pracovné miesto ho inšpiruje, podnecuje k činnosti a prináša mu uspokojenie.
2. štádium – pracovník je stabilizovaný a činnosti vykonáva rutinne. Ešte stále má dostatok
inšpirácie pre výkon práce, ale nevyužíva ju už tak expanzívne ako v predchádzajúcom
štádiu.
3. štádium – môžu sa začať prejavy ukľudnenia, môže začať uprednostňovať skúsenosti,
ktoré ho naučili kedy má byť aktívny viac a kedy nie.
4. štádium – pracovník dochádza k poznaniu, že už nemôže dosiahnuť na pracovisku viac
ako má, pretože jeho entuziazmus je u nadriadených nedocenený.
5. štádium – začína sa vyhovárať, je nespokojný, unavený, začína sa čoraz viac uzatvárať
do seba a nevyužíva svoje vlastnosti, je nastavený na vonkajšiu i vnútornú minimalizáciu.
Začína uvažovať o odchode.
6. štádium – pracovník dáva výpoveď a odchádza zo zamestnania.
Obrázok 2.26: Využívanie schopností počas zamestnania
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V každej etape procesu zamestnávania môže zamestnanec ukončiť
„odovzdávanie“ svojich schopností pre aktuálny subjekt, organizačnú jednotku verejnej
správy. Príčinou môže byť veľa okolností, napríklad: profesionálne vyhorenie, potreba zmeny
prostredia, zmena príslušných pravidiel, nové vnímanie práce...

2.3.4 Vybrané personálne činnosti vo verejnej správe
Aktivity zamerané na cieľavedomé utváranie, rozvíjanie a využívanie ľudského
potenciálu by mali byť aj vo verejnej správe vykonávané na základe strategických zámerov
a cieľov inštitúcie v súlade s existujúcou kultúrou inštitúcie. Ide o potrebu riadenia interného
a externého trhu práce s cieľom získať tých najvhodnejších budúcich zamestnancov. Podľa
Scholza (1993) predmetom trhovej ponuky sú pracovné miesta. Je potrebné si uvedomiť, že
pracovníci získaní na trhu práce na ponúkané pracovné miesta sa stávajú pracovníkmi
netrhovej inštitúcie a poskytujú v prevažnej miere netrhové verejné statky. Toto je jedna
z oblastí, kde dochádza k prelínaniu trhových a netrhových princípov, kde dochádza
k nekonfliktnému stretu ekonomiky verejného i súkromného sektora. Práca v orgánoch
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verejnej správy má osobitný charakter. Výrazne závisí od odbornej pripravenosti
zamestnancov vykonávať pracovné úlohy, od schopnosti komunikovať a organizačne zvládať
úlohy pri správe štátu v kontakte s občanmi. Rozvoj ľudského potenciálna využívanie jeho
schopností v prospech organizácie je predmetom a cieľom personálnej práce. Z analýzy
personálnej práce v orgánoch verejnej správy vyplýva, že personálna práca má
administratívny a direktívny charakter s prevládajúcimi operatívnymi úlohami (Vetráková,
(1998). Nasledujúce vybrané činnosti korešpondujú s klasifikáciou Olšovej (2004).

2.3.4.1 Získavanie a výber
O úspešnosti každého podniku rozhoduje množina zamestnancov, ktorými disponuje.
Získať zamestnancov znamená prilákať kandidátov, aby mohli obsadiť miesta radových alebo
vedúcich pracovníkov v organizácii. Zo strany každej organizácie je na to potrebné, podľa
Kosorína (1999) formulovať jasné pozičné požiadavky a nároky, ako aj ponúknuť možnosti
rastu a rozvojové príležitosti osobné i spoločenské. Získavanie najvhodnejších zamestnancov
preto patrí medzi najdôležitejšie a permanentné činnosti riadenia ľudských zdrojov
(Vaverčáková, 2006b; ale aj Armstrong, 1999; Kachaňáková, 2001; Majtán a kol. 2001;
Koubek, 2001). Získavanie je proces zhromažďovania ponúk práce na to učenou
organizačnou jednotkou, spravidla personálnym útvarom, za účelom nájdenia takého
kandidáta, ktorého kvalifikácia a predpoklady sú zhodné so stanoveným profilom pre
pracovné miesto. Výber riadi vedúci inštitúcie verejnej správy prostredníctvom skupiny pre
výber kandidáta. Kandidáti pred prijatím do zamestnania sa musia povinne podrobiť
objektívnemu výberu (metóda chladnej hlavy) z najvyužiteľnejšej ponuky pod podmienkou,
že vopred pripravená procedúra požiadaviek alebo špecifikácie miesta je primeraná a
v konkrétnom čase nebude podliehať neopodstatneným zmenám. Pod konkrétnym časom
rozumieme čas, v ktorom existuje potreba prijatia pracovníka na pracovné miesto. Jednou
z podmienok môže byť aj otázka kariéry uchádzača. Niekedy môže nastať zmena procedúry,
ak „zhora“ bol stanovený a presadzovaný cieľ aby pracovné miesto obsadila osoba, ktorej
vlastnosti sú známe rozhodujúcej osobe. Podstata veci môže občas spôsobiť zavádzanie
a zmrazenie „slušných“ kritérií, môže taktiež negatívne pôsobiť na ostatných členov orgánu
výberu. Hovoríme tu o protekcii ako jave, ktorý môže v konkrétnom čase spôsobiť negatívne
zmeny žiaducich, očakávaných výsledkov inštitúcie. Zdá sa, že všeobecné zmeny sú javom
požadovaným, ale musia sa konať v opodstatnených výnimočných prípadoch, na základe
formujúcich sa súčasných a budúcich potrieb z nevyhnutného, formálneho a organizačného
hľadiska. Zmeny nesmú byť vykonávane emocionálne, ale vo vzťahu potrebám.
Z aspektu uvedených okolností neustále sa opakujúca procedúra získavania sa skladá
z niekoľkých fáz (obr. 2.27):
1. fáza – stanoví sa dosiahnuté vzdelanie a schopnosti nevyhnutné pre plnenie úloh na
pracovisku, upresňuje sa špecifikácia oprávnení nevyhnutných pre výkon.
2. fáza – kandidát dokladuje požadované vzdelanie (v niektorých prípadoch sa nepožaduje).
Je potrebné načrtnúť aj spôsob adaptačného procesu pracovníka. Po formalizácii
zamestnania pracovník prejde kvalifikovaným špeciálnym preškolením aby dokázal plniť
opodstatnené úlohy. Na tomto mieste je potrebné stanoviť typ povinného preškolenia
a oznámiť to osobe zodpovednej za jeho priebeh. Nesmieme zabudnúť, že na jednotlivých
pracoviskách je rôzna úroveň psychologických, fyzických či intelektuálnych požiadaviek.
3. fáza – upresňuje segment predchádzajúcej fázy. Každému je známe, že na pracovnom
mieste vedúceho sú požadované iné predpoklady ako na mieste referenta. Oblasti
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špecifikácie predpokladov musí stanoviť osoba na to odborne pripravená, napríklad
psychológ 38, príslušný lekár špecialista alebo iné na to pripravené osoby.
4. fáza – analýze sa podrobia predostreté ponuky a dokončuje sa proces selekcie v súlade
so stanovenou metodickým postupom.
Obrázok 2.27: Fázy procesu získavania pracovníkov

Prerokovanie podaných žiadostí je nutné vykonať (najlepšie spoločne) – komisiou
reprezentujúcou tri skupiny pracovníkov, ktorí tvoria tzv. výberovú komisiu. Môže byť
zložená z piatich členov (skupina osôb, ktorá je ustanovená do komisie musí byť vyberaná čo
najracionálnejšie a slušne). V predpokladanom zložení sú ustanovení piati členovia. A tak,
s cieľom stability priebehu získavania a výberu ako prvá skupina sú do komisie ustanovení
pracovníci, ktorí ovládajú personálne záležitosti, do druhej skupiny môžeme zaradiť osoby,
ktoré sú na „zozname osôb“ zostavenom vedúcimi jednotlivých organizačných útvarov za
účelom overenia vedomostí pri personálnom výbere. Tento zoznam môže byť k dispozícii
napríklad u vedúceho personálneho útvaru, ktorý na základe vlastného uváženia vytvára
zloženie skupiny so súhlasom vedúceho predmetného útvaru. Tento zoznam môže byť
modifikovaný – aktualizovaný, hlavne vtedy, keď osoby nachádzajúce sa na zozname
z objektívnych dôvodov sa trvale nemôžu zúčastňovať na práci skupiny. Jej skladba musí byť
pripravená v kontexte zásad kontroly, t.j. každý člen je o svojej účasti vyrozumený zápisom.
Ich účasť je vždy zaznamenaná protokolárne samotnou komisiou. V prípade ak sa člen na
práci komisie nemôže zúčastniť, nahradí ho nasledujúci člen v zozname. Neúčasť môže byť
dokumentovaná písomne, čo bude vhodné obzvlášť v prípade, ak bude skúmaná objektivita
rozhodnutia. Do tretej skupiny je možné zaradiť napríklad odbory. Pomer zloženia osôb môže
byť v nasledujúcom pomere 2:2:1. Popísaný spôsob algoritmu pomôže zabezpečiť vyššiu
objektivitu, ktorá vychádza vo veľkej miere z vylúčenia osobného záujmu, ktorý by mohol
mať určitý vplyv na ostatné rozhodnutia, bude sa teda opierať o konsenzuálne rozhodnutie.
Musí to byť procedúra, ktorá vedie k zhode. Ponuka, ktorú označí komisia ako najlepšiu,
môže byť opätovne verifikovaná v priebehu bezprostrednej konfrontácie s kandidátom,
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ktorého sa týka. Konkrétny adept deklaruje, že je pripravený na pracovisko nastúpiť.
Opakované potvrdenie sa vyžaduje kvôli upevneniu kontinuity procesu spojeného s prijatím
a odstráni neúspech spojený s eventuálnou rezignáciou na poslednú chvíľu (napr. z dôvodu
výšky mzdy či pracovného času...).
Zodpovedný posudzovateľ môže na skupinu pre výber formálne delegovať právo
prípravy a realizácie procesu získavania, ktorý pozostáva z vyššie uvedených fáz a ktorý musí
mať jasne deklarovaný priebeh. Delegovanie musí zohľadniť aj iné možnosti postupu, iné
varianty, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu trvania procesu. Musí obsahovať záznamy
predchádzajúce možným procedurálnym chybám, možnosti výskytu nežiaducich chýb.
Posudzovateľ priebežne popisuje podrobne všetky fázy v rámci algoritmu, ktoré vychádzajú
z konkrétneho opisu práce pracovného miesta. Počnúc zdrojom informácie týkajúcej sa
možnosti vytvorenia ponuky, cez precízne sformulované klasifikovateľné požiadavky, až po
moment ukončenia výberu. Výber sa uskutoční na základe predtým prijatého variantu.
Varianty možného výberu hodnotí posudzovateľ smerujúc k ukončeniu daného procesu.
Podľa Partyky-Pojęty a kol. (2001) poznáme viaceré varianty výberu.
Prvý variant predstavuje situáciu, keď hodnotiteľ spochybní začatú procedúru
z dôvodu objavenia sa formálnych nedostatkov brániacich kladnému ukončeniu procesu.
Príčinou prerušenia procedúry môže byť aj malé množstvo doručených ponúk. V súvislosti
s tým zodpovedný pracovník obnoví proces získavania, aby dosiahol stanovený cieľ (môže
byť stanovený minimálny počet doručených ponúk potrebných pre začatie procesu). Popísaný
model obnovenia procesu získavania na základe prijatého rozhodnutia zodpovedného
pracovníka je zobrazený na obrázku 2.28. Navrhnutie zrušenia procesu môže byť aplikované
na situáciu, keď vybraný kandidát v poslednej chvíli rezignuje.
Obrázok 2.28: Obnovenie procesu získavania

Hodnotiteľ môže taktiež vychádzať z modelu alternatívneho variantu – druhý variant,
ktorý je popísaný nižšie. Je možná situácia, kedy komisia predstaví posudzovateľovi jednu
osobu postupujúcu na základe zdokumentovaných faktov, ktorú on potvrdí, alebo ukončí
voľbu a potvrdzuje jedinú z predostretých ponúk (ich počet, z ktorých sa uskutoční výber je
vopred stanovený) – obrázok 2.29.
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Obrázok 2.29: Proces získavania s prijatím najlepšej ponuky

V treťom variante komisia nadriadenému predkladá sústavu alternatívnych
kandidátov, napríklad dvoch a viac, spomedzi ktorých si vyhradzuje právo výberu na
pracovné miesto (množstvo kandidátov je vopred stanovené). Táto alternatíva je na
znázornená na obrázku 2.30 a býva v súčasnosti v inštitúciách verejnej správy pomerne
častá..
Obrázok 2.30: Procesu získavania z užšieho výberu

Permanentné dodržiavanie prakticky navrhnutých pravidiel môže byť garanciou
vybratia na pracovné miesto takej osoby, ktorá má najlepšie predpoklady stanovené, popísané
a zverejnené na základe skutočných potrieb. Predovšetkým ide o zabezpečenie vyššej
objektivity, odstránenie klientelizmu a zabezpečenie vyššej pravdepodobnosti, že vybraná
osoba má nevyhnutné vlastnosti stať sa pevnou súčasťou systému inštitúcie verejnej správy.
Napríklad: Na mestskom úrade (obecná samospráva) personálne oddelenie
primátora vypísalo výberové konanie na miesto právneho poradcu. V informácii bol
poskytnutý opis pracovného miesta a očakávané požiadavky. Bola určená komisia, ktorá
bude posudzovať doručené ponuky za účelom výberu kandidátov spĺňajúcich predpísané
kritériá. Bolo požadované právnické vzdelanie a prax právneho poradcu, najlepšie
v inštitúcii verejnej správy. Do výberového konania podali prihlášku traja kandidáti. Všetci
mali za sebou prax právneho poradcu, ale iba jeden z nich predtým pracoval vo verejnej
správe. Ostatné stanovené kritériá spĺňali všetci uchádzači. O výbere uchádzača rozhodol
hlavne fakt znalosti špecifického prostredia inštitúcií verejnej správy u osoby, ktorá predtým
bola pracovníkom porovnateľnej inštitúcie. Ponuka kandidáta bola predložená vedúcemu
príslušného organizačného útvaru s doporučením jej akceptácie. Vedúci túto ponuku prijal
a kandidát dostal šancu pracovať na mestskom úrade. Následne posudzovateľ dal pokyn na
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začatie činností spojených s prijatím kandidáta do zamestnania, čím bolo výberové konanie
ukončené.
Obrázok 2.31: Zdroje získavania pracovníkov

Zdroje pre získavanie ľudských zdrojov môžu byť dva (obrázok 2.31). Prvý
predstavuje vnútorné prostredie a druhý zdroj je tvorený vonkajším prostredím. Ak vravíme
o vnútornom prostredí, máme na mysli organizačné jednotky samotnej inštitúcie verejnej
správy alebo v zúženom ponímaní vlastnú organizačnú jednotku útvaru a jemu podriadené
jednotky. Do vonkajšieho prostredia môžeme zahrnúť inštitúcie lokalizované v inom regióne,
iné inštitúcie verejného aj súkromného sektora, absolventov, úrady práce... Vnútorné
a vonkajšie prostredie predstavujú pre inštitúciu trh ponuky práce, trh existujúcich kandidátov
na zamestnanie.
Získanie ponuky kandidátov z trhu práce je podmienené mnohými faktormi. Medzi
najdôležitejšie môžeme zaradiť lokalizáciu inštitúcie, imidž inštitúcie, atraktivitu predloženej
ponuky, ponúkané miesto a iné benefity, miesto práce, podmienky inštitúcie a situáciu na trhu
práce. Potenciálni uchádzači o miesto môžu získavať informácie z rôznych zdrojov. V zásade
to môžu byť zdroje formálne a neformálne. Predstaviteľmi neformálnych informácií môžu
byť kolegovia z práce, susedia, známi alebo náhodne získaná informácia. Formálnym
zdrojom môže byť úradný oznam, zverejnenie v tlači, oznámenie na oficiálnej úradnej tabuli
prislúchajúcej inštitúcii verejnej správy, úradný list vedúcim pracovníkom, informácia
získaná z úradu práce alebo inej inštitúcie sprostredkovania práce – najčastejšie personálnej
agentúry, informácie v bežných inzertných časopisoch, v časopise pre verejnú správu, na
internetových stránkach verejnej správy... Informácia sa môže objaviť aj v niekoľkých
vymenovaných zdrojoch súčasne. Zverejnená informácia musí obsahovať všetky nevyhnutné
jednoznačné informácie, aby ich nemusel záujemca získavať dodatočne, musí byť v súlade
s aktuálnou legislatívnou úpravou a nesmie mať diskriminačný charakter, má byť zverejnená
stručne ale obsažne. Oznam môže pozostávať napríklad z nasledujúcich prvkov:
- názov inštitúcie s presnou adresou,
- kto vypisuje túto informáciu (zodpovedný vedúci),
- pracovné miesto,
- miesto výkonu práce,
- hlavné povinnosti,
- vzdelanie,
- nevyhnutné požiadavky a ďalšie požiadavky,
- požadované doklady a osvedčenia,
- dátum ukončenia ponuky,
- spôsob doručenia a adresu, na ktorú je potrebné ponuku zaslať.
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Pre manažérov vo verejnej správe nie sú dôležité iba formálne postupy získavania, ale
predovšetkým aj ich praktické uplatňovanie a dodržiavanie. Význam personálnej selekcie –
kvalitné uskutočňovanie výberu budúcich pracovníkov je nespochybniteľný. Aj napriek tomu
je validita výberového konania podľa Ferjenčíka (1998) často spochybňovaná. Ak ľudské
zdroje sú najvýznamnejším a rozhodujúcim činiteľom efektivity inštitúcie, pre výber
zamestnancov platí to isté. Pre zvyšovanie validity výberových konaní je nevyhnutné, aby bol
výber zabezpečovaný nielen modernou technológiou a teoretickými modelmi, ale v prvom
rade ho musia realizovať kvalitní, odborne vysoko pripravení profesionáli, schopní adekvátnu
technológiu so znalosťou aplikovať v praxi.

2.3.4.2 Uvedenie zamestnanca na pracovné miesto
Veľmi dôležitým momentom pre pracovníka je jeho uvedenie na pracovisko
poverenou osobou. Preto vedúci organizačnej jednotky, ktorej prislúcha aktuálne pracovné
miesto je povinný uviesť svojho podriadeného pracovníka. Vedúceho pracovníka uvádza
taktiež jeho nadriadený. Novoprijatého pracovníka je potrebné predstaviť ostatným
pracovníkom, ktorí s ním budú pracovať a spolupracovať v tej istej organizačnej jednotke.
Uvedený spôsob postupu musí umožniť novoprijatému zamestnancovi na pracovisku
bezkonfliktné a úspešné vykonávanie v rámci svojich pracovných povinností (vrátane
školenia bezpečnosti práce).
Novoprijatí zamestnanci musia byť oboznámení z elementárnymi pravidlami, ktoré
platia v danej organizačnej jednotke, napríklad pracovný čas, organizačná štruktúra,
špecifickosť poslania organizačnej jednotky... Pracovné miesto musí byť tak pripravené, aby
pracovník mohol pristúpiť k plneniu svojich povinností a úloh s ohľadom na ergonomické
požiadavky (napríklad pri zamestnávaní zdravotne postihnutých ľudí). Zodpovedným za
prípravu pracoviska je jeho nadriadený. V praxi sa v takýchto prípadoch stretávame
s mnohými patologickými javmi, ktorým sa treba vyhnúť. Niekedy sa stáva, že prijatý
pracovník nemá pri príchode zabezpečené všetky materiálne prostriedky potrebné pre výkon
práce, nie je k dispozícii jeho pracovná agenda... V takýchto prípadoch je potrebné brať na
zodpovednosť vedúceho pracovníka a požadovať od neho taktiež adekvátne plnenie
povinností.
Napríklad: Na oddelenie analýz bol na miesto analytika prijatý pracovník s vysokými
kvalifikačnými predpokladmi efektívneho využitia jeho vedomostí a schopností. Uvedenie
nového pracovníka vykonal jeho priamy nadriadený, ktorý predtým pre neho nezabezpečil
adekvátne pracovné miesto, pracovník nemal pracovný stôl a ani ďalšie prostriedky pre
výkon práce. Odhliadnuc od tohto stavu mu boli vydávané príkazy na vykonanie prác.
Pracovník sa snažil pracovať „na rohu“ stola iného zamestnanca. Potreboval počítač, ktorý
mu nebol k dispozícii a nemal ešte ani prístupové práva. Neštandardná situácia počas svojho
trvania prerástla do konfliktu, o ktorom môžeme predpokladať, že bol vedúcim očakávaný
a pripravený. To je jednoznačne príklad situácie „potopenia“ zo strany vedúceho, ktorý
určite nekonal v dobrom úmysle. Predpokladáme, že v skutočnosti sa takéto negatívne
situácie neobjavujú zriedkavo. Preto je potrebné si takéto procesy všímať, aby sa stalo
neprípustným tiché ignorovanie, ktoré v konečnom dôsledku negatívne vplýva na celkovú
činnosť organizačnej jednotky a povesť vedúceho, ako aj celého útvaru.
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Uvedenia pracovníka na pracovisko má význam nie iba pre samotného pracovníka,
ale aj pre vnútorné prostredie. Majúc na zreteli uvedené skutočnosti, pracovníci by sa mali:
- oboznámiť s charakteristikou spolupracovníka, napríklad dozvedieť sa kde predtým
pracoval,
- poznať jeho kvalifikáciu, vedomosti a schopnosti,
- byť informovaní o veciach, ktoré sa môžu sami dozvedieť počas uvedenia nového
pracovníka, čím sa upokoja ich osobné i odborné očakávania a predíde sa šíreniu
nepravdivých informácií,
- vo vlastnom záujme poznať význam novoprijatého pracovníka,
- sami aktívne a pozitívne napomôcť adaptačnému procesu nového kolegu.
Uvedenie pracovníka v priaznivej klíme spôsobí, že ostatní pracovníci sa budú snažiť
pristupovať k nemu s náležitou úctou. Tento moment môže často rozhodovať o zotrvaní
a ďalšej kariére tohto článku v organizácii. Integrovanie novej osoby do inštitúcie verejnej
správy začína od prvého dňa nástupu, preto je vhodné preštudovať formálne dokumenty,
ktoré slúžia na oboznámenie sa s rôznymi aspektami fungovania inštitúcie, plánmi, taktikou,
spolupracovníkmi, územnou pôsobnosťou a rozložením, pracovným a sociálnym
zabezpečením... 39

2.3.4.3 Vzdelávanie
Vzdelávane je kľúčovým prvkom moderných personálnych systémov. Úsilie
manažérov musí viesť vo verejnej správe k súčasnému i budúcemu zvyšovaniu schopností
a výkonnosti pracovníkov. Úspech inštitúcií v rýchle sa meniacom prostredí závisí na kvalite
jej členov, preto je schopnosť učiť sa a prispôsobovať sa manažérmi vysoko oceňovaná
(Wright, Nemec; 2003). Schopnosť adaptácie je dôležitá pre verejné inštitúcie, pretože sú
kontrolované zvonku, predovšetkým zákonodarnými orgánmi a verejnosťou a konfrontované
častými zmenami v legislatíve.
V každej inštitúcii verejnej správy je nevyhnutné mať vypracovaný program ďalšieho
vzdelávania zamestnancov, ktorý zohľadňuje potreby pracoviska v celkovej hierarchii
organizačnej štruktúry. 40 Programy musia byť vytvárané v zmysle zvyšovania efektívnosti
jednotlivých pracovných miest a pracovníkov. Vďaka programom odborného vzdelávania
môžu pracovníci zvyšovať svoju kvalifikáciu a vzdelanostnú úroveň, ktorej využívanie
požaduje inštitúcia pri plnení súčasných i budúcich úloh. Príprava vzdelávacích programov sa
opiera o analýzu a hodnotenie doterajších získaných výsledkov, hlavne cez využívanie
hlavných vedomostí na jednotlivých pracovných miestach s ohľadom na ich špecifiká, ako aj
na základe celkovej analýzy informácií získaných počas samotného fungovania inštitúcie. Je
možné využívať vedecké analýzy na základe anonymných prieskumov alebo bezprostredne
identifikovaných respondentov, ako aj bežným získavaním informácií. Vzdelávanie môže
mať rôzne formy, napríklad môže to byť školenie na mieste práce, školenie počas práce vo
vyhradených priestoroch na tento účel, služobná cesta s účasťou na seminároch, prednášky,
interaktívne aktivity ako inštruktážne filmy, tréningy, simulačné cvičenia, hry, hranie rolí...
Veľmi dôležité je aj sociálne zapojenie pracovníka do vzťahov inštitúcie. To je podmienené získaním nových
pracovných zručností, vhodného správania, prispôsobenie sa normám a hodnotám pracovného kolektívu
i inštitúcie. Pretože spočiatku ide o proces neistoty, začiatky výkonu pracovníka by mali ovplyvňovať takí
pracovníci, ktorí môžu poslúžiť ako pozitívny vzor jeho vývoja vzhľadom na potreby inštitúcie i systém
správy.
40
Pozri napríklad Ali Taha, V., Sirková, M.; 2011.
39
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Učenie a ďalšie vzdelávanie by malo byť začlenené do každodenných činností – nie byť
niečim, čomu sa manažér venuje dva týždne do roka na školení (Crainer, 2000; Boháčová,
Molnár; 2006).
Dôležitým prvkom organizácie v inštitúcii je školenie novoprijatých zamestnancov,
ktoré má posilniť svedomitú, nestrannú a politicky neutrálnu realizáciu zverených úloh.
Priebeh školenia im musí umožniť adekvátnu orientáciu v odbornej problematike. Môže sa to
týkať:
- základov právneho postavenia inštitúcie verejnej správy,
- znalostí statusu zamestnanca,
- všeobecných vedomostí o činnostiach verejnej správy a konkrétnej inštitúcie,
- zásad poskytovania informácií o inštitúcii,
- zásad hospodárenia so získanými prostriedkami,
- zásad komunikácie s klientami,
- základných právnych zdrojov,
- záväzných procedurálnych postupov realizovaných úloh,
- základov verejných financií,
- zásad vyplývajúcich z členstva v EÚ a medzinárodnej spolupráce,
- stratégie a programov činností inštitúcie,
- iných.
Súčasná platná úprava prináša minimálne štandardy vzdelávania, ktoré spočívajú
v popise a stanovení konkrétnych vedomostí, spôsobilostí, prípadne postojov pre výkon
konkrétnej činnosti. Rozhodujúcim by už nemal byť počet osvedčení o absolvovaní rôznych
seminárov, kurzov či školení, ale dopad vzdelania na kvalitu plnenia úloh v oblasti verejnej
správy (Brecik, 2007). Podľa Madáča (2007), (ale aj Madáč, Čierna, 1999; Crainer, 2000;
Vitovič, 2006) je predpokladom budúcnosti individuálne vzdelávanie na základe identifikácie
osobných potrieb a to elektronicko-konzultačnou formou s použitím metód prípadových
štúdií, projektového a problémového učenia, pričom prezentačné formy budú ustupovať do
úzadia.

2.3.4.4 Hodnotenie pracovníka
Zvyšovanie efektívnosti každej inštitúcie verejnej správy predpokladá riadenie
pracovného výkonu, ktorý je potrebné hodnotiť. Hodnotením výkonu pracovníka rozumieme
formálne hodnotenie dosiahnutých výsledkov za určité obdobie, vrátane príčin existujúceho
stavu (Majtán a kol., 2001), preto musí byť stanovený interval hodnotenia. Zistené výsledky
ako nevyhnutné informácie musia poskytnúť riadiacemu orgánu, okrem iných aj správu
o spôsobilosti pracovníka na jeho pracovnom mieste, a taktiež získané informácie o plnení
stanovených služobných povinností, atď. Predovšetkým ohodnocovanie musí byť
harmonizované zo stratégiou inštitúcie a obzvlášť je potrebné zohľadniť špecifické činnosti
inštitúcie verejnej správy. 41 Podľa Kosorína (1999) hodnotenie pracovníkov, najmä vedúcich,
41

V súčasnosti vyzerá častokrát hodnotenie práce inak. Hodnotenie pracovníka by malo závisieť hlavne od jeho
kompetentnosti a postavenia pracoviska v inštitucionálnej hierarchii. Do úvahy je potrebné tiež zobrať, že
pracovníci vo verejnej správe nemajú vždy adekvátnu odbornú kvalifikáciu a zodpovedajúce zručnosti
(najčastejšími dôvodmi sú politické nominácie, klientelizmus a rodinkárstvo). Inou príčinou môže byť ľahká
manipulácia s nimi (pracovný pomer na dobu určitú, výsledky volieb, predčasné voľby), čo v konkrétnom
čase prináša nadriadeným výhodu. Taká situácia predstavuje v každom prípade nezdravý mechanizmus
a algoritmus, ktorý v konečnom dôsledku nemôže viesť k čestnosti a efektívnemu plneniu úloh, ktoré sú
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býva označované za veľmi slabé miesto poznatkov vo verejnosprávnej personalistike, preto je
v nej potrebné zaviesť systém hodnotenia výkonnosti pracovníkov. Iným spôsobom
dokážeme len veľmi ťažko zvýšiť produktivitu zamestnancov v inštitúciách verejnej správy.
Je potrebné si uvedomiť, že vo verejnej správe existuje iba minimálne množstvo štandardov
a merítok výkonnosti. Niektorí autori (napríklad Allison, 1980) upozorňujú na veľkú pestrosť
a nejasnosť cieľov a kritérií v správe vecí verejných, kvôli čomu bývajú ciele často
všeobecné a obtiažne sa sledujú i hodnotia. Okrem toho je známa častá vzájomná
konfliktnosť cieľov, čo môže viesť k vzájomne protichodným hodnoteniam. 42 Kľúčovou
otázkou by vo všeobecnosti mala byť otázka: „Vykonal pracovník to, čo vykonať mal?“, na
ktorú nadväzuje druhá otázka: „Spravil to v požadovanej kvalite?“, s pokračujúcou ďalšou
otázkou: „Bol výkon pracovníka dostatočujúci?“ Na tieto otázky môžu pomôcť nájsť
odpoveď mnohé metódy (grafické meranie, esej, kontrolný zoznam, párové porovnávanie
zamestnancov, snímky...).
Získaný výsledok vykonaného hodnotenia pracovníka na základe ním vykonávanej
práce musí slúžiť aj ako jeden z faktorov hodnotenia práce vedúceho v oblasti riadenia
podriadených pracovníkov. Hodnotenie má byť objektívne, obzvlášť pri možnej vznikajúcej
zaujatosti voči niektorým osobám. Na základe vykonaného hodnotenia je potrebné dať
odpoveď na mnoho zásadných, vyplývajúcich otázok z oblasti fungovania organizačnej
jednotky. Napríklad či vedúci správne organizuje prácu na svojom úseku, či sa správa
zodpovedne voči podriadeným v oblasti zabezpečenia nevyhnutných prostriedkov pre
realizáciu úloh, či ich vynakladá hospodárne... Najsprávnejšie by bolo, ak by v organizačnom
útvare boli osoby vybrané v rámci výberového konania, čo sa stáva hlavným garantom ich
kompetentnosti a predpísanej spôsobilosti na pracovisku. Sumarizácia výsledkov
jednotlivých pracovníkov na to odborne pripravenými osobami, ktoré sú určené vedúcim
inštitúcie a následné vypracovanie projektu hodnotenia dá prierezový pohľad vedúcemu
organizačnej jednotky na skutočnú prácu riadiaceho pracovníka (tiež podriadeného). Na
takomto základe je možné potvrdiť jeho profesionalitu alebo jeho chyby. Postupne na
takomto základe sa bude možné dopracovať k jednotlivým činnostiam zameraným na riešenie
negatívnych javov. Zároveň sa môžeme dozvedieť, či vedúci pracovník zodpovedne
a správne využíva prostriedky motivácie voči podriadeným pracovníkom, či je dobrým
hospodárom a „vychovávateľom“. Určite to má význam v každej organizačnej jednotke
obzvlášť v takej, v ktorej sa objavili signály o vznikajúcich negatívnych javoch narúšajúcich
jej funkčnosť. V takom prípade je potrebné vzniknuté zistenia rozanalyzovať (analýza
získaných informácií) s cieľom podchytenia správnych činností na základe zisteného
skutočného stavu. Na základe faktov, ak vznikla potreba prípravy plánovanej nápravy, je
potrebné ju uviesť do praxe s určením termínu nového hodnotenia merateľných parametrov,
na základe ktorých bude možné zhodnotiť výsledky z realizácie plánovaných úprav
a vykonať ich interpretáciu. V prípade vypuklého porušovania organizačných zásad je možné
použiť formalizované procedúry napravujúce negatívne javy (aj predvídaním takýchto javov).
Všeobecne je potrebné poznať kritériá hodnotenia, metódy hodnotenia a možnosti aplikácie
zistení v následnej činnosti (Armstrong, 1999).

stanovené pre verejnú správu. Ide o chorobný stav, ktorý by mal byť predmetom systematického skúmania
alebo minulosťou.
42
Napríklad konfliktnosť cieľov zachytená Phillipsovou krivkou, antagonizmus medzi mierou nezamestnanosti
a mierou inflácie alebo konflikt spôsobený prílišnou ponukou, preferovaním niektorej verejnej služby, ktorá
v konečnom dôsledku vyvolá zvýšenie dopytu, čo nemusí byť vždy žiadúce, hlavne pri napätom financovaní
verejného sektora.
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Pracovníka môže hodnotiť nadriadený osobne v niekoľkých kategóriách, napríklad
intelektuálnej, morálnej či charakterovej. Principiálne je možné uviesť stupeň efektívnej
realizácie pridelených úloh. V oblastiach, v ktorých je potrebné zohľadniť plynulosť
vykonávaných úloh z aspektu obmedzujúcich termínov, môže ísť o prejavovy iniciatívy
a angažovanosti. Svedomitosť a poctivosť môžeme hodnotiť pri prijímaní a realizácii
rozhodnutí či úloh, štýlom organizovania na pracovnom mieste. Komunikatívnosť,
pohotovosť a zdvorilosť hodnotíme vo vzťahu voči vonkajším i vnútorným klientom, čo je
v inštitúciách verejnej správy zvlášť dôležité pri tzv. „priehradkových pracovníkoch“ či
kontaktných pracovníkoch. V príslušnej oblasti takto dostaneme úroveň kultúry pracovníka.
Riadenie materiálnych zdrojov sa odráža v správnom hospodárení so zverenými
prostriedkami a vybavením.
Schopnosti vedúceho hodnotíme medzi inými aj správnosťou vykonaných rozhodnutí,
spôsobom prideľovania úloh podriadeným, riadením a hodnotením podriadených,
využívaním vlastného pracovného času sebou aj podriadenými, formovaním medziľudských
vzťahov a pracovnej klímy. Taktiež musíme brať do úvahy účasť na aktivitách zvyšujúcich
jeho kompetentnosť, rovnako možno zohľadniť proces samovzdelávania. Jedným z príkladov
organizačného hodnotenia pracovníka je aj analýza sťažností a pripomienok. Sťažnosti môžu
byť vznesené vnútornými aj vonkajšími klientmi, napríklad občanmi, ktorí prišli za ním vo
veci jemu zverených úloh. Sťažnosti je povinný prijímať vedúci organizačnej jednotky
verejnej správy, mal by ich zadokumentovať a potom postúpiť nadriadenému alebo
organizačnej jednotke na to určenej. Sťažnosti musia byť riešené v súlade
s administratívnymi a právnymi predpismi, ako aj s etickým kódexom. V prípade potvrdenia
námietok a obvinení je potrebné vykonať činnosti a opatrenia, ktoré budú zamerané na
nápravu takého alebo analogického stavu či problému aj v budúcnosti.
Za účelom priblíženia hodnotiaceho mechanizmu a záverov na základe jednej
kategórie hodnotenia uvádzame nasledujúci príklad za obdobie kalendárneho roku 200b spolu
s výsledkami hodnotenia za rok predchádzajúci.
1
Efektívnosť
realizovaných
úloh
200a

2
Počet
uložených
úloh
481

3
Úlohy
vykonané
v termíne
475

4
Úlohy
vykonané
po termíne
6

5
Počet
sťažností na
pracovníka
7

6
Počet
oprávnených
sťažností
6

200b

573

553

6

15

10

Rozdiel (%)

+19

+16

0

+114

+67

Na základe vybraných údajov pre hodnotenie podriadeného pracovníka možno
definitívne povedať, že ide o efektívnosť realizovaných úloh. Údaje sú zoradené v tabuľke za
aktuálny hospodársky rok a rok predchádzajúci, aby bolo možné posúdiť eventuálne zmeny.
Údaje umiestnené v stĺpci 2 sa týkajú množstva jednotiek predstavujúcich uložené úlohy v
skúmanej a hodnotenej oblasti. Údaje z tohto stĺpca môžu taktiež poslúžiť na prognózovanie
množstva vykonávanej práce pre pracoviská, na ktorých sa realizujú tie isté úlohy. Svedčia
totiž o zaťaženosti pracoviska činnosťami, čo má priamy vplyv na kvalitu vykonávaných
služieb. Predchádzajúci rok bol považovaný za základný (reťazový index), v ktorom
pracovník vykonal 98,75 % prác v termíne (475/481). Podobne stanovíme časový interval
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ako východiskový bod. Podľa toho v aktuálnom roku pracovník vykonal 96,51 % pridelených
jednotiek práce (553/573). Okrem toho je možné z tabuľky určiť, že v hodnotenom roku bolo
pracovníkovi pridelených na vykonanie o 19 % viac jednotiek práce v porovnaní s rokom
predchádzajúcim. Je možné tvrdiť, že pracovník zverené úlohy vykonával rýchle
a neodkladne, čo mohlo mať vplyv na výsledky činnosti, alebo výsledky v stĺpci 4. V takom
prípade by mal jeho vedúci vykonať zmeny v organizácii práce, ktoré by ovplyvnili hodnotu
tohto ukazovateľa v budúcnosti. Zo stĺpca 4 sa taktiež dozvieme o sklze v činnosti pracovníka
(1,07 %). Na základe údajov zapísaných do stĺpca 5 sa môžeme dozvedieť, že na pracovníka
sa sťažovali 15 krát, čo je o 8 raz viac ako v predchádzajúcom roku. Sťažnosti mohli nastať
v dôsledku rôznych príčin. Ukázalo sa ale, že 10 námietok na prácu hodnoteného bolo
oprávnených, čo je o 4 viac ako v predchádzajúcom roku. Na základe tohto hodnotenia
vidíme, že ide o sled po sebe idúcich údajov, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a podmieňujú. Zo
stĺpca označeného ako 6 odčítame množstvo potvrdených sťažností na prácu hodnotenej
osoby. Kompletizácia údajov hodnotenia dovoľuje vykonanie analýzy a následnú
interpretáciu, zároveň stanovila verifikovanú podstatu hodnotenia pracovníka.
Analogickým spôsobom je možné vykonať hodnotenie pracovníka aj v ďalších
oblastiach. Získané údaje je možné priebežne alebo v stanovenom čase vložiť do
personálneho informačného systému (PIS), z ktorého ich budú môcť čerpať ďalší pracovníci
s oprávneným prístupom do databázy, taktiež aj priamo zainteresovaní pracovníci. Údaje tak
môžu slúžiť už na prv spomínané projektovanie pracovných miest v súlade so zmenami
spojenými s obsahom prác, ako aj pre mnohé iné analýzy alebo prognózy. Tento zložitý ale
potrebný systém znázorníme na obrázku 2.32.
Obrázok 2.32: Hodnotenie pracovníkov inštitúcie verejnej správy

V navrhovanom systéme hodnotenia práce zamestnancov inštitúcie verejnej správy je
potrebné rešpektovať mnohé faktory, na základe ich merateľných parametrov sa cyklicky
vykonáva hodnotenie práce. Do úvahy neberieme faktory, ktoré nie je možné merať a sú
založené iba na subjektívnom emocionálnom hodnotení práce.
Hodnotenie výkonnosti je v mnohých krajinách jednou z najprepracovanejších metód
personálneho manažmentu vo verejnej správe (Randma, In Wright, Nemec; 2003). Preto by
manažéri mali byť pripravení na problémy, ktoré môžu hodnotenie sprevádzať (napríklad
nadhodnotenie indikátorov výkonu, pretože sa ľahšie merajú i porovnávajú a vyzerajú
objektívnejšie, ako aj lepšie sa interpretujú ako kvalitatívne ukazovatele). Môžu sa objaviť aj
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ďalšie, špecifické problémy, ktoré vyplývajú z nízkej vzájomnej dôvery zamestnancov
a manažérov kvôli vysokej politizácii inštitúcie. V súčasnosti sú veľmi podnetné moderné
prístupy, ktoré si stanovujú za cieľ hodnotenie zamestnancov na exaktných princípoch
v rámci konceptu hodnotovo orientovaného personálneho manažmentu, pričom tieto praktiky
môžu byť podľa Scholza (2003) zastrešené pojmom „Human Capital Management (HCM).
Na záver je potrebné povedať, že anticipácia potrieb v rámci rozvoja pracovníkov
verejnej správy musí zahŕňať všetky úrovne hierarchickej štruktúry organizácie vo svetle
požadovaných potrieb vedomostí a schopností pod vplyvom nových zmien a procesov
prebiehajúcich vo vonkajšom i vnútornom priestore inštitúcie, ako aj vo verejnej správe
(Balážová, Belajová; 2003). To všetko v súlade s rozvojovou stratégiou inštitúcie, čo musí
viesť k zdokonaľovaniu organizačných štruktúr, ale predovšetkým k efektívnejšej realizácii
všetkých zverených úloh manažérmi, ktorí majú nie iba svoju odbornú spôsobilosť, ale sú aj
osobnosťou z hľadiska kariérneho postupu. Riadením ľudských zdrojov je potrebné sa
zaoberať podľa vypracovanej stratégie úloh. Z tohto pohľadu veľmi záleží na prijatej
a realizovanej personálnej politike a od vedúceho inštitúcie i ďalších vedúcich jednotlivých
organizačných útvarov.
Vývoj personálneho manažmentu dosiahol ku koncu 20. storočia významné zmeny,
ale platí tu variabilita medzi jednotlivými krajinami, akú vidíme vo vývoji celej verejnej
správy. To, čo sa javí vhodné a prínosné v jednej krajine, nemusí v inej priniesť pozitívny
výsledok, pretože stále závisí na miestnych tradíciách, skúsenostiach, na mnohých
ekonomických, sociálnych a politických súvislostiach (vnútorných aj vonkajších), ako aj na
celkovom charaktere kultúrneho vývoja.

2.4

VEDÚCI

Cieľom zabezpečenia správneho fungovania inštitúcií verejnej správy a realizácie
úloh, ktoré im boli stanovené zákonom, sa vytvárajú organizačné jednotky, v ktorých sú
nevyhnutne začlenení potrební vedúci, manažéri. Manažér je predovšetkým vedúci kolektívu
ľudí. Svojou znalosťou metód riadenia a motivácie ľudí zhodnocuje schopnosti, znalosti,
zručnosti a užitočné návyky svojich spolupracovníkov a usmerňuje ich ďalší profesionálny
a kvalifikačný rozvoj (Vodáček, Vodáčková; 1999). Aj keď sa manažment a schopnosť viesť
často stotožňujú, najvýkonnejší manažéri bývajú aj efektívnymi vedúcimi a vedenie patrí
medzi základné manažérske funkcie. Z hľadiska manažérskych funkcií je vedenie definované
ako proces ovplyvňovania ľudí tak, aby ich činnosť viedla k dosahovaniu skupinových
a podnikových cieľov (Majtán a kol., 2001; podobne aj Donnelly a kol., 1997). Každá
skupina ľudí pracujúca na hranici svojej výkonnosti, má na svojom čele vedúceho.
Výkonnosť vedenia závisí rovnako na organizácii, ako aj na osobných vlastnostiach
vedúceho (Armstrong, 1999).
V inštitúciách verejnej správy vplývajú vedúci pracovníci vykonávaním rozhodnutí
na činnosť organizačnej jednotky, ktorú riadia. Na týchto miestach môžeme vymenovať
širokú škálu funkcií, ktoré závisia od historických, kultúrnych, spoločenských a politických
súvislostí. Je to napríklad minister, štátny tajomník, predseda samosprávneho kraja (župan –
používaný pojem na základe histórie, ktorý doteraz nemá oporu v právnych dokumentoch),
riaditelia špecializovaných štátnych inštitúcií, starostovia obcí, primátori, vedúci jednotlivých
úsekov, oddelení, sekcií... Zo stručného vymenovaného prehľadu vidíme, že všetci z nich
môžu riadiť podriadené organizačné jednotky a zodpovedať za celkové vykonávanie úloh.
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Existujú aj takí (obrázok 2.33), ktorí na jednej strane sú vedúcimi pre svojich podriadených
a na strane druhej predstavujú súčasne aj určitý „orgán“, napríklad starosta v územnej
samospráve...
Obrázok 2.33: Funkcie vedúceho
Vedúci
plní funkcie
ako:
vedúci voči podriadeným
pracovníkom

orgán

Vedúci je osobou, ktorá má vedúce postavenie, zodpovedá za riadenie podriadených
pracovníkov prostredníctvom vlastného vplyvu na nich - pomocou dostupných motivačných
nástrojov neustále a systematicky v súlade so stanovenými cieľmi inštitúcie verejnej správy.

2.4.1 Vedúci na jednotlivých organizačných úrovniach
Do skupiny vedúcich zaraďujeme všetky osoby na mieste vedúceho, ktoré vykonávajú
už prv uvedené funkcie riadenia za účelom dosahovania cieľov. Pozície týchto osôb môžu
byť na rôznych úrovniach organizačnej štruktúry. Z pohľadu hierarchicky usporiadanej
organizačnej štruktúry môžeme vyčleniť niekoľko úrovní vedúcich: vrcholoví vedúci, vedúci
na strednej úrovni a vedúci nižšej úrovne. Robbins, Coulter (2004) analogicky uvádzajú, že
manažér je ten, kto pracuje s ľuďmi a koordinuje ich aktivity tak, aby sa dosiahli ciele
organizácie a rozlišujú taktiež tri organizačné úrovne. Podobne Donnelly a kol. (1997), ktorý
hovorí o troch úrovniach manažmentu (strategickej, technickej a operačnej) a typoch
manažérov (obr. 2.34).
Obrázok 2.34: Hierarchická štruktúra vedúcich pracovníkov
Úrovne riadenia

vrcholová úroveň
stredná úroveň

1

nižšia úroveň

2
3

1. Vedúci vrcholovej (top) úrovne – nesie celkovú zodpovednosť za riadenie inštitúcie
verejnej správy, vytvára jej politiku, stanovuje úroveň kvality poskytovaných služieb, riadi
vedúcich pracovníkov na nižšej hierarchickej úrovni – na strednej úrovni. Vytvára procesy
vzťahov inštitúcie s okolím a rozhoduje o rozdeľovaní pridelených finančných prostriedkov
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inštitúcii. Príkladom vedúceho na najvyššej úrovni je starosta, riaditeľ úradu, predseda
samosprávneho kraja...
2. Vedúci strednej úrovne – nesie zodpovednosť za riadenie v pridelenom rozsahu, má
kompetencie na riadenie jemu poriadených pracovníkov, môže zodpovedať za adekvátnu časť
pridelených finančných prostriedkov, riadi vedúcich najnižšej úrovne. Jeho bezprostrednou
úlohou je efektívne využívanie všetkých zdrojov s cieľom uspokojovania verejných potrieb.
Je nutné si uvedomiť, že táto úroveň môže byť v súvislosti s veľkosťou a poslaním inštitúcie
verejnej správy niekedy hierarchizovaná do viacerých úrovní alebo z hľadiska efektívnosti
riadenia môže táto úroveň pri dvojstupňovom modeli chýbať. Príkladom vedúceho na tejto
úrovni je vedúci úseku, oddelenia.
3. Vedúci nižšej úrovne – nesie zodpovednosť za činnosť podriadených pracovníkov.
Bezprostredne zodpovedá za organizáciu a kvalitu práce svojmu nadriadenému. Príkladom
takého vedúceho môže byť vedúci referátu.
Každý vymenovaný vedúci je povinný niesť adekvátnu materiálnu, právnu a morálnu
zodpovednosť za riadenie vo zverenej oblasti. Vedúci organizačnej jednotky zodpovedá za
súhrn vymenovaných konkrétnych činností, avšak jemu podriadení vedúci zodpovedajú za
oblasť, ktorú riadia (v zásade podľa čiastkových organizačných jednotiek subjektu, ktorý
tvoria, ale môžu to byť aj jednotky teritoriálne).
Napríklad: Zodpovednosť vedúceho Útvaru riadenia ľudských zdrojov. Vedúci
spomínaného útvaru zodpovedá celkovo za vykonávanú personálnu politiku v merítku,
v ktorom bol poverený vedúcim inštitúcie. Do jeho úloh môže medzi inými patriť aj príprava
adekvátneho projektu využívania personálnej politiky v inštitúcii, prognózovanie na základe
analýzy potrieb výberu a adaptácie potrieb pracovníkov na neobsadených miestach, ktoré sa
uvoľnili z dôvodu prirodzenej rotácie alebo ich príčinou boli nepredvídané okolnosti, ako aj
priebežný dohľad nad osobnými záležitosťami. K jeho úlohám je možné zaradiť taktiež
príslušné plánovanie, dohľad, prognózovanie potreby vykonania školení pracovníkov na
všetkých úrovniach organizačnej štruktúry. Naznačený tematický okruh sa týka jednej oblasti
a nie je vyčerpávajúci, pretože príkladov je možné uviesť oveľa viac a sú variabilné.
Predmetom pojmu kompetencia 43 je určitá vlastnosť, okruh činností, splnomocnenie
na vykonanie konkrétnej úlohy. Individuálna zodpovednosť predstavuje vedomý nevyhnutný
dôsledok vykonaných rozhodnutí. Každému pracovnému miestu a samozrejme i vedúcim
musí byť predpísaný okruh povinností. Z okruhu povinností musia vyplývať ich kompetencie
a zodpovednosť za množinu vykonaných rozhodnutí, a následne zodpovednosť za vzniknuté
výsledky (Armstrong, 1999). V rámci pridelených kompetencií má vedúci práva a povinnosti
riadenia činností podriadenej organizačnej jednotky. Šírka povinností závisí od postavenia
jeho miesta v hierarchickej organizačnej štruktúre inštitúcie. Čím vyššie, čím bližšie
k vrcholovému riadeniu, tým jeho kompetencie a úlohy môžu byť v širšom a rozsiahlejšom
okruhu, pričom treba dodržať zásadu „jediného zodpovedného“, t.j. okruh kompetencií
jedného pracoviska sa nesmie prekrývať s kompetenciami na iných pracoviskách. To
zabezpečí požadovaný súlad a poriadok a vylúči možnosť konfliktov z dôvodu kompetenčnej
dizonancie. Každý vedúci realizuje úlohy z okruhu: plánovania, organizovania, riadenia
a kontroly – to jeho tvorivý, či „produkčný“ proces. V opise činností, povinností alebo
v iných formálnych dokumentoch (delegovania) môžeme zistiť okruhy, v ktorých vykonáva
vedúci pracovník svoje povinnosti a využiť ich pri organizačnej práci (Vysušil, 1996). Okrem
toho využíva aj oprávnenia a nariadenia, ktorými motivuje podriadených. Ich náležitým
využívaním musí pracovníkov motivovať k zodpovednej práci - môže vydávať príkazy
43

Pozri podrobný popis v Armstrong, M., 1999, ale aj štandardy manažérskych kompetencií v Stýblo, J., 1998.
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direktívneho charakteru, žiadosti, môže kontrolovať. V rozsahu vydaných rozhodnutí musí
niesť materiálnu, služobnú, meritórnu, právnu a morálnu zodpovednosť. Konkrétna
zodpovednosť z vymenovaných možných musí byť adekvátna výsledku.
Taktiež delegovanie úloh musí byť adekvátne miestu, na ktorom sa vedúci nachádza.
Nie je preto nevyhnutné rozširovať úlohy, ktoré nie sú pridelené k činnostiam organizačnej
jednotky. Narušenie rovnováhy kompetencií môže viesť k negatívnym javom, ktoré
obmedzujú efektívne činnosti takého organizmu ako je inštitúcia verejnej správy 44.

2.4.2 Funkcie manažéra
Vedúci pracovník – manažér systematicky udáva smer činnostiam na svojom
pracovisku – riadi ich. Jeho riadenie subjektov je procesom plánovania a organizovania na
základe využívania dostupných zdrojov, vedenia podriadených a kontrolovania nimi
vykonanej práce, predovšetkým za účelom dosahovania cieľov inštitúcie (Partyka-Pojęty,
2004, v súlade s tým, ako uvádza funkcie manažmentu - napr. Rudy, Piškanin a kol., 2002
a mnohí ďalší autori, ktorých sme uviedli na začiatku kapitoly 2) v kontexte so západným
chápaním. Všetky funkcie riadenia sú navzájom previazané, prelínajú sa a odlišujú vo
všetkých smeroch riadenia.
Vedúci v rovine plánovania musí dobre poznať všetky ciele, ktoré má realizovať aby
následne navrhol zámerne činnosti uvedením procedúr, pomocou ktorých bude nasledovať
realizácia zákonom stanovených cieľov inštitúcie (obr. 2.35). Na základe pripraveného plánu
bude možné porovnať odchýlky plnenia a v budúcom období prijať korigujúce rozhodnutia,
smerujúce k odstráneniu nepravidelností vzniknuvších v dôsledku chybne vykonaných alebo
nevykonaných činností či rozhodnutí. Racionálne postavený plán musí byť základom
zabezpečenia a získania adekvátnych finančných prostriedkov, ako aj prostriedkov
materiálnych a personálnych tak pre celú inštitúciu ako aj jednotlivé organizačné útvary.
Okrem toho objektívne stanovené finančné prostriedky umožňujú adekvátnu realizáciu
cieľov. Svoj podiel na plánovaní finančných prostriedkov majú všetci vedúci pracovníci,
rozhodujúce slovo má však vrcholový vedúci. Každá inštitúcia a jej organizačné jednotky
majú stanovené ciele, na realizáciu ktorých sú ustanovené, zriadené. Každá organizačná
jednotka má svoje ciele, ktoré vychádzajú z cieľov inštitúcie. Existenciou a poznaním cieľov
je možné vytvoriť programy – harmonogramy realizácie, opatrení (vykonávacie plány, plány
práce) pre ich úspešnú implementáciu. Harmonogramy musia byť zostavené podľa
jednotného postupu. Musia byť v nich uvedené najdôležitejšie činnosti rozpísané na
jednotlivé organizačné jednotky s uvedením personálnych zdrojov, ako aj ostatných
prostriedkov nevyhnutných na plnenie úloh. Pri plánovaní sa môžu využívať rôzne techniky
a metódy, ktoré sa líšia svojimi postupmi (Vysušil, 1996). Plány musia byť predovšetkým
vykonateľné, reálne, jasné, objektívne, adaptabilné a nasmerované na potreby inštitúcie
verejnej správy. 45

Problematiku efektívnosti riadenia súkromných firiem doporučujeme v Coates, Ch., 1997; efektívnosť
v inštitúciách verejnej správy je problém iný, ktorého zložitosť vyplýva z odlišností verejného sektora, pozri
Tej, J., 2002; Kraftová, I., 2002; Jenčová, S., 2009. .
45
Plánovanie je preferovaným pojmom strategického a cieľového manažmentu. Podrobný význam plánovania
a kategorizáciu plánov pozri v Hilgermann, R. H., 1996, ale aj Majtán, M. a kol., 2001.
44
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Obrázok 2.35: Štruktúra pojmu plánovanie

Plánovanie

-

proces realizovaný vedúcim pracovníkom,
spojený s identifikáciou cieľov,
stanovenie činností na základe zdrojov,
na základe harmonogramu alebo plánu činností,
v súlade s cieľmi inštitúcie.

Organizovanie v inštitúcii verejnej správy je vykonávané za účelom realizácie plánu
s ohľadom na využitie zdrojov za pomoci procesu usporiadania činností, vytvorenia súladu
a potom nasledujúcom prideľovaní a ukladaní primeraných jednotlivých úloh pracovníkom
takým spôsobom, aby sa ich plnením podieľali na realizácii cieľov inštitúcie v rámci
existujúcej organizačnej štruktúry (Robbins, Coulter; 2004) (obr. 2.36). Efektívna realizácia
plánu okrem iného závisí vo veľkej miere od formálnej funkčnej organizačnej a riadiacej
štruktúry, ktorá musí byť vytvorená na základe aktuálnych potrieb inštitúcie a vypracovaná
tak, aby upevňovala plynulý obeh informácií systému vo všetkých požadovaných smeroch.
Na tomto základe je nemenej dôležitý aj samotný výber pracovníkov podľa stanovenej
štruktúry, v rámci ktorej vykonávajú a plnia svoje úlohy. Podľa potrieb musí byť organizačná
štruktúra využívaná elasticky a prispôsobovaná potrebám inštitúcie na základe jej vysokej
funkčnosti. Priliehavo naprojektovaná organizačná štruktúra sa úspešne pričiňuje o efektívnu
realizáciu cieľov inštitúcie verejnej správy. Keďže potreba verejných služieb a politické
procesy neustále ovplyvňujú spoločenské dianie v krajine, preto aj mnohé inštitúcie verejnej
správy (napríklad Krajské úrady), ich úlohy a s tým súvisiaca organizačná štruktúra
podliehajú niekedy pričastým zmenám.
Obrázok 2.36: Štruktúra pojmu organizovanie

Organizovanie

-

za účelom realizácie plánu,
posilňovaním organizačnej štruktúry,
s ohľadom na existujúce zdroje,
vytvorenie súladu a poriadku,
prideľovaním úloh a zadaní jednotlivým pracovníkom,
za účelom realizácie cieľov inštitúcie.

Vedenie v inštitúciách verejnej správy spočíva na riadení podriadených pracovníkov
cez zodpovedné motivovanie a vytváraním vplyvu (tlaku) na nich, predovšetkým za účelom
plnenia všetkých im pridelených úloh (obr. 2.37). V procese vedenia, tak ako v každom inom,
podstatnú a hlavnú úlohu hrajú podriadení. Predovšetkým a zásadne od ich schopností
a požadovanej kvalifikácie závisia výsledné efekty vznikajúce v organizačnom útvare. Čím
vyššia bude kvalifikácia pracovníkov a čím viac budú mať schopností potrebných
a využívaných na ich pracovisku, tým bude pravdepodobnejšie, že efektívnosť sa bude
približovať k racionálnym očakávaniam. S vymenovanými atribútmi úzko korešpondujú
medziľudské vzťahy vznikajúce počas procesov poskytovania verejných služieb. Z toho
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vyplýva, že úlohou vedúceho je vedenie v rámci spoluúčasti na realizácii cieľov inštitúcie
(Majtán a kol., 2001).
Obrázok 2.37: Štruktúra pojmu vedenie

Vedenie

-

proces riadenia podriadených,
vytváranie (vzájomného) vplyvu,
využívanie motivačných nástrojov,
za účelom realizácie cieľov organizačnej jednotky.

V priebehu vedenia je nevyhnutné, aby vedúci poznali a rešpektovali aj výsledky
vedy. Napríklad doporučenia W. E. Deminga, jedného z predstaviteľov spojených
s manažmentom kvality, z dôvodu ich aplikácie v adekvátnej miere na základe súčasných
i budúcich potrieb pracoviska i celej inštitúcie verejnej správy. Je potrebné dodať, že sa
týkajú hlavne interferencie javov a udalostí, ide hlavne o:
• systematické nasmerovanie na zdokonalenie poskytovaných služieb,
• elimináciu tolerancie oneskoreného poskytovania služieb, chýb a nedostatkov
v procesoch,
• rešpektovanie kvality na každom stupni,
• neustále zdokonaľovanie systému, skvalitňovania procesov plánovania, procesov
poskytovania služieb klientom,
• zavádzanie nových foriem organizácie práce - riadenie musí byť súčasťou tohto procesu,
aby následne mohlo lepšie využívať schopnosti pracovníkov,
• riadeniu sa musí pripisovať väčšia váha pri manažmente kvality poskytovaných služieb
a nie iba pri dodržiavaní stanoveného množstva,
• nezastrašovanie podriadených, pretože vtedy nemôžu dlhodobo podávať výkon,
odstránenie bariér, ktoré by znemožňovali pracovníkom vykonávať činnosti.
Obrázok 2.38: Štruktúra pojmu kontrolovanie

Kontrola

-

proces porovnávania vykonanej práce s normami,
v súlade s cieľmi organizačného útvaru,
potvrdenie zistených odchyliek od noriem,
vykonanie korekčných činností na základe plánu opatrení,
s cieľom kontinuity s prvotnými cieľmi inštitúcie.

Kontrolovanie (spätná väzba) je procesom spočívajúcom na porovnávaní prv
vykonaných prác pracovníkmi jednotky z aspektu ich zhodnosti zo záväznými cieľmi (obr.
2.38). Na základe známych zverejnených noriem, ktorým musí práca zodpovedať, musí
nastúpiť ich meranie, či komparatívna analýza. Vykonané analýzy musia byť využité na
korekciu vzniknutých a odhalených odchyliek. Korekčné činnosti môžu nastúpiť podľa
predtým zostaveného plánu opatrení, adekvátne s identifikovanými chybami, ich dôležitosťou
- za účelom ich odstránenia alebo obmedzenia. Vedúci sa rešpektovaním kontrolnej funkcie
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pričiňuje o udržanie organizačnej jednotky v zhode s jej cieľmi. Kontrola verejnej správy je
neodmysliteľnou súčasťou jej výkonu (Jesenko, 2004).
Všetky vymenované funkcie sú rovnako dôležité v kontexte realizácie cieľov
inštitúcie verejnej správy, žiadna z nich nie je priorizovaná. Vedúci je povinný v súlade s
každou funkciou priebežne a systematicky pracovať, vykonávať rozhodnutia, čím zabezpečí
plynulé vykonávanie úloh na základe vzájomne sa podmieňujúcich, ohraničujúcich
a spolupôsobiacich funkciách riadenia, na vymenovaných štyroch platformách.

2.4.3 Profil vedúceho
Od vedúcich vo veľkej miere závisí kvalita vykonávaných úloh v rámci inštitúcie
verejnej správy, ako aj stupeň ich plnenia v rámci celku. Oni bezprostredne rozhodujú
o pôsobení inštitúcie na základe stanovenia úlohy riadenia v jej činnosti. Vykonávanie
rozhodnutí často korešponduje s ich individuálnymi predpokladmi, aktuálnou kvalifikáciou,
schopnosťami, morálkou... (obr. 2.39). Oni sú tvorcami rozhodnutí, ktoré majú vplyv na
stupeň dosahovania a plnenia cieľov inštitúcie, Preto pripisujeme tak veľký význam plneniu
požiadaviek stanovených v rámci požadovaných vlastností osobám, ktoré zaujímajú pozíciu
vedúceho. 46
Niektoré vlastnosti sú povinné spoločne pre všetky vedúce pracoviská (Droppa,
Dirgová; 2007; Szabová, Polačko; 2007). Medzi také vlastnosti môžeme zaradiť napríklad
zodpovednosť, komunikatívnosť, kreativitu, iniciatívnosť, vysoké morálne vlastnosti,
schopnosť tvorivého myslenia, pracovnému miestu zodpovedajúce ambície, schopnosť riadiť,
schopnosť počúvať, schopnosť organizovať... V súlade s tým, na niektorých vedúcich
miestach vedúci musí na základe vytvoreného profilu mať aj dodatočné vlastnosti
vyplývajúce práve zo špecifík pracovného miesta (Hittmár, 2006a). Je to – fyzická
a psychická odolnosť voči stresu, predpoklady v rámci reprezentácie organizačnej jednotky
navonok v rôznych okolnostiach (napríklad musí ovládať odovzdávať informácie
zrozumiteľným spôsobom, v súlade so zákonom a v súlade s cieľmi inštitúcie, ktorú
reprezentuje). Musí pri tom vedieť zaujať vlastné stanoviská, zodpovedajúce vedúcemu
postavenia v štátnej správe i samospráve (aj v rámci odpovedí na otázky kladené reportérmi
masovokomunikačných prostriedkov. Hovoríme o schopnosti ovládať emócie, musí byť
výrečný, pripravený na každú odpoveď, pripravený pôsobiť vhodne vo všetkých situáciách,
ak vznikne taká potreba v súvislosti s fungovaním inštitúcie. V profile môže byť všeobecne
stanovené, že osoba má mať nasledujúce vlastnosti: musí byť vodcovským typom, dobrým
organizátorom, plánovačom, musí ovládať umenie kontroly (aby pri vzniku potreby
v konkrétnom prípade a príslušnom čase prijal rozhodnutie vedúce k náprave). Je povinný
podieľať sa na neustálom zdokonaľovaní vykonávaných a prikazovaných činností. Musí si
všímať vznikajúce problémy a zodpovedne sa im postaviť aj využitím nekonvenčných
spôsobov, zadefinovaním problému, vytvorením koncepcie činnosti a jej implementáciou.
Musí byť vizionárom budúcich možných problémov, ktoré bude treba riešiť nie len
v budúcnosti, ale už aj v súčasnosti.
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Podrobne sme tento problém teoreticky riešili v podkapitole 2.3.3.
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Obrázok 2.39: Vlastnosti vedúceho a efektívnosť inštitúcie
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Vedúcim musí byť v každej etape poskytovania služieb komunikatívna osoba.
Povinne musí ovládať všetky zásady riadenia plynulej komunikácie voči nadriadeným
i podriadeným, i s osobami na rovnakých pozíciách ako aj s klientami z vonkajšieho
prostredia. Musí disponovať a vedieť používať rôzne komunikačné kanály. Musí byť schopný
prostredníctvom vlastnej komunikácie potláčať alebo odstrániť negatívne javy a predvídať
ich. Komunikačné rozhranie vedúceho pracovníka s jeho možnými klientmi (subjektami
vonkajšieho i vnútorného prostredia) môžeme znázorniť na obrázku 2.40.
Vedúci komunikuje s pracovníkmi, ktorí sú súčasťou vnútorného prostredia správy
a s klientmi z vonkajšieho prostredia správy. Komunikácia (k) nepretržite prebieha v podobe
informačných i materiálových tokov v rámci organizačnej jednotky s podriadenými
pracovníkmi (P1, P2, ...) a s inými pracovníkmi z organizačných jednotiek v rámci toho istého
organizačného orgánu (E1, E2, ...), ale aj so subjektami z vonkajšieho prostredia inštitúcie
verejnej správy.
Obrázok 2.40: Komunikácia vedúceho s vnútornými a vonkajšími subjektami

Vedúci musí racionálne hospodáriť so svojim pracovným časom i časom svojich
podriadených, starať sa o vlastný vzhľad i imidž vlastnej organizačnej jednotky ako aj celej
inštitúcie. Musí mať organizátorské schopnosti a vedieť ovplyvňovať druhých tak, aby
dosiahol očakávané výsledky. Má spravodlivo manipulovať s motivačnými nástrojmi, ktoré
mu vplývajú z existencie jeho miesta. Taktiež musí vytvárať stratégiu vlastnej organizačnej
jednotky a uvádzať ju do činnosti a pôsobnosti. Nemôže mu byť cudzie ani umenie
vyjednávať. Je povinný neustále sa zdokonaľovať a byť prístupný vede a novým
vedomostiam, aby ich mohol denne zovšeobecňovať a aplikovať. Mal by poznať svoju
hodnotu a mať úctu voči ostatným osobám, vrátane podriadených. Má byť zodpovedný za
vykonávané úlohy a prijímané rozhodnutia. Musí byť osobou s vyhraneným zmyslom pre
spravodlivosť voči záležitostiam, osobám i javom, musí sa zaoberať novými poznatkami a vo
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vymedzenom rozsahu byť expertom aspoň v niektorej oblasti, aby mohol poznatky
odovzdávať iným prostredníctvom príkazov, doporučení, školení... Musí disponovať
vysokými morálnymi vlastnosťami aj určitým stupňom estetizácie. Musí ovládať zručnosti
zamerania sa na ciele, ktoré sú spojené so silou jeho vôle. Je povinný udržiavať, žiadať,
zdôvodňovať poriadok a pravidlá pri vykonávaní akýchkoľvek činností zodpovedajúcich jeho
pracovnému miestu. Vedúci sa nesmie nechať ovládnuť emóciami pri vykonávaní rozhodnutí
a nesmie na sebe dať badať emócie. Vykonané rozhodnutia majú byť výstižné, ale všeobecne
zbavené emocionálneho kontextu. Pokyny musia byť vydávané tónom a spôsobom, ktorý
neuráža druhú stranu. Treba mať neustále na mysli, že ten istý pokyn je možné podať
viacerými spôsobmi. Kultúra prikazovania sa odvíja od jednotlivých osôb, ich vôle,
organizačnej kultúry... Za najlepší je považovaný taký spôsob, ktorý prinesie očakávaný
výsledok v súčasnosti, ale i v budúcnosti a nevyvolá negatívne pocity pracovníka (v tom, že
bol znevážený, dotknutý, že sa k nemu pristupovalo urážlivo). Vedúci pracovník nemôže žiť
iba pre aktuálny moment, ale musí myslieť perspektívne a byť predvídavý. Takáto situácia je
popísaná v nasledujúcom texte.
Príklad: Podriadený pracovník musel v stanovenom čase vykonať úlohu pod
neopodstatneným tlakom vedúceho. V budúcnosti sa môže riadiť komplexom nevhodného
správania sa voči nemu, čo môže viesť k vzniku následných problémov. Veľmi dôležitá je aj
samotná technika prikazovania úloh na realizáciu. Príkladom netaktného obracania sa na
pracovníka môže byť povedané: „Vravel som Vám, Vy ....., že to máte urobiť tak, ako som to
ja povedal a nediskutovať, či je to správne, pretože na to nemáte právo“. Použitie iných slov
a inej formy, môže priniesť priaznivejší očakávaný momentálny efekt v súčasnosti i do
budúcnosti. Napríklad: „Prosím Vás, vykonajte úlohu v súlade s pokynom“.
Vedúci musí mať dobrý úmysel vo všetkých ním vykonávaných a ovládaných
okruhoch. Všetky zamýšľané rozhodnutia musia byť konštruktívne. Občas môže nastať taká
situácia, že v určitej oblasti alebo je časti môže pracovník vedieť viac ako vedúci.
Povšimnutie si, akceptovanie a využitie toho musí byť jeho každodennou zručnosťou, čo sa
môže niekedy spájať s potrebou uznania omylu alebo nedostatočných konkrétnych
vedomostí. Preto je tiež veľmi dôležitá schopnosť získavania odborných vedomostí od
druhých, ktorí ich vlastnia. Nevhodným návykom, ktorý vedie k zosmiešňovaniu, je
prezentovanie odborných vedomostí a názorov pri nedostatku konkrétnych vedomostí.
Vedúci pracovník musí byť pripravený získavať vedomosti zvonku a aj sám ich nadobúdať
samovzdelávaním. Uvedená skutočnosť sa dotýka zodpovednosti a jeho vlastnej autority.
Načrtnuté odchýlky, ktoré sa jednotlivo môžu objaviť u pracovníka, je potrebné
korigovať priebežne, bezprostredne s ním alebo s pomocou poverenej osoby. Vedúci nie je
povinný kritizovať pracovníka verejne. Pri hodnotení pracovníka musí popri poukázaní na
jeho negatíva zvýrazniť aj jeho dobré stránky. Pri metódach spojených s trestom sa musíme
vyvarovať extrémov. Iba takýto prístup bude koherentný a môže následne motivovať. Je
potrebné pamätať na to, že nie iba vedúci zo svojej pozície hodnotí prácu podriadených, ale aj
oni subjektívne hodnotia prácu nadriadeného. To sa odzrkadlí aj na základe nevyhnutne
vykonávaného hodnotenia. Podriadení ho môžu považovať za vedúceho, ktorý má autoritu
opierajúcu sa o jeho odborné vedomosti, skúsenosti a spôsob konania, alebo ho môžu
hodnotiť na základe negatív a kritiky. Preto musí mať vedúci na pamäti, že bez podriadených
nemôže vykonávať personálnu politiku a tak isto ani riadiť organizačnú jednotku. Dôsledkom
negatívneho vplyvu správania sa vedúceho môže byť vyššia absencia a fluktuácia
pracovníkov, ktorí využívajú niekedy lekárske potvrdenia na odreagovanie, spamätanie sa
a následne si začnú hľadať novú prácu. Môže taktiež nastať situácia, že pracovníci budú
95

vykonávať iba pokyny nadriadeného bez akéhokoľvek náznaku a prejavu iniciatívy
a kreativity, ktoré sú tak požadované a preferované v inštitúciách verejnej správy práve
z dôvodu vysokej rozmanitosti vykonávaných prác na väčšine pracovných miest. V súvislosti
s tým je možné dopracovať sa aj k prejavom mobbingu, bossingu a diskriminácie voči
pracovníkom ako negatívnym javom, ktoré sa čoraz častejšie stávajú skutočnosťou
a verejným tajomstvom. Bezprostrednou príčinou nežiaduceho správania môže byť
nekompetentnosť vedúceho pracovníka, ktorý sa do funkcie dostal na základe politického
procesu, známostí alebo nedostatku uchádzačov vo výberovom konaní, často bez verifikácie
jeho skutočných schopností osobnosti a požadovanej odbornej kvalifikácie potrebnej na
vykonávanie funkcie za súčasnej absencie niektorých podstatných vlastností.
Vedúci pracovník musí vedieť vytvárať na pracovisku priaznivú pracovnú klímu,
objektívnym spôsobom musí vedieť aplikovať dostupné motivačné prostriedky, ale je aj
povinný vykonávať hodnotenie na základe využitia objektívnych procedúr a postupov.
Vedúci pracovník musí pracovať koncepčne, má vedieť sa prispôsobiť nastupujúcim
zmenám, musí vedieť využívať prostriedky súčasnej techniky a technológií. Môžeme hovoriť
o troch zásadných kompetenciách, ktoré musí vedúci ovládať: ide o všeobecné, koncepčné
a technické vedomosti, pretože práve vtedy bude možné očakávať od neho riadiace
schopnosti (Mikuš a kol., 2006). Nie je vhodné zľahčovať podnety, ktoré vplývajú na
rozhodnutie prijať výzvy spojené s vedúcim postavením.
Obrázok 2.41: Vlastnosti a roly vedúceho
musí byť

-

vodcom,

-

organizátorom,

-

plánovačom,

-

kontrolórom.

má vlastnosti
Vedúci

-

tvorivý,
komunikatívny,
kreatívny,
prístupný zmenám,
využívať motivačné prostriedky,
hodnotiť podľa procedúr,
iné.

Je nutné, aby adepti na miesto vedúceho mali vedecky požadované nevyhnutné
špeciálne vlastnosti (obrázok 2.41). Aby človek mohol byť dnes vedúcim pracovníkom už
nestačí – podľa všeobecného tvrdenia, ktoré nájdeme v praxi – byť iba dobrým
organizátorom. To je evidentne málo. Dokonca ani schopnosť využívať znalosti odborníkov
určite nedáva záruku, že vedúci sa bude dobre orientovať v problematike, ktorá prislúcha
konkrétnej organizačnej jednotke alebo inštitúcii, ktorú ma riadiť. Preto osoba na vedúcom
mieste musí byť v plnom význame slova kompetentná. Kompetenčná schopnosť sa dotýka
hlavne riadenia ľudských zdrojov a financií, odbornosti a schopností riadiť. Veľmi dôležitým
prvkom samotnej kompetentnosti sú činnosti spojené s ďalším postupom, ktorý je potrebné
dodržať pri vydávaní pokynov podriadeným. Bez toho nemôže vedúci pracovník samostatne
dospieť k správnemu rozhodnutiu. V odôvodnených prípadoch je tak isto povinný využiť aj
vedomosti expertov, o čom sme už písali. Nemenej dôležitá je aj interpretácia a kontrola, pri
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čom etapa interpretácie, či vykonávania, sa musí ukončiť akceptáciou výsledku vedúceho.
Teda je vo všetkých oblastiach činností nespochybniteľná nevyhnutnosť vlastniť požadované
vedomosti a schopnosti najmenej na
požadovanej „postačujúcej“ úrovni (v rámci
vypracovaného profilu). Na základe poznaného je možné vytvoriť tri úrovne podstatných
vedomostí:
1. úroveň – človek má dokázateľne vysokú úroveň podstatných vedomostí potrebných pre
riadenie a má schopnosť ich plynule využívať. Má vysokú schopnosť aplikácie teoretických
vedomostí do praktickej činnosti. Neustále sa zdokonaľuje v požadovanej problematike.
Osoba, ktorá má takéto vlastnosti nemusí mať problémy počas bezprostrednej konfrontácie
s podriadenými pracovníkmi, hlavne v oblasti vydávania príkazov na vykonanie úloh
v rámci predpísaných štandardov a priebežnej kontroly pri vykonávaní práce, pri následnej
kontrole vykonaných úloh. Taktiež má predpoklady rozhodujúce o konsolidácii
pracovníkov v procese poskytovania služieb.
2. úroveň – človek dosahuje strednú úroveň podstatných riadiacich vedomostí. Dokáže sa
v uspokojivom rozsahu podeliť o vedomosti s inými a dokáže získané vedomosti aplikovať
v praxi. Neustále sa zdokonaľuje v požadovanom tematickom rozsahu a v potrebnej miere
využíva vedomosti expertov. Osoba, ktorá má tieto vlastnosti môže mať niekedy problémy
pri bezprostrednej konfrontácii s podriadenými pracovníkmi, hlavne v oblasti vydávania
príkazov na vykonanie úloh v rámci predpísaných štandardov, priebežnej kontroly pri
vykonávaní práce a následnej kontroly vykonaných úloh. Problémová situácia sa môže
vyskytnúť vtedy, ak úloha prevyšuje schopnosti vedúceho, alebo podriadený prevyšuje
vedomosťami a zručnosťami nadriadeného. Problémový stav sa môže vystupňovať
v nepredvídateľných situáciách alebo vtedy, ak je potrebné prijať rýchlo adekvátne
rozhodnutie.
3. úroveň – nedostatočná úroveň podstatných riadiacich vedomostí. Človek sa predovšetkým
opiera o vedomosti expertov a vedomosti svojich podriadených, často stráca rovnováhu niekedy aj v riadení. Získané vedomosti sa snaží využiť v praxi, zdokonaľuje sa vo
vymedzenom tematickom okruhu. Osoba, ktorá má tieto vlastnosti musí počítať
z možnosťou častého vzniku konfliktov v priebehu bezprostrednej konfrontácie
s podriadenými, hlavne v oblasti vydávania príkazov na vykonanie úloh v rámci
predpísaných štandardov, priebežnej kontroly pri vykonávaní prác a následnej kontroly
vykonaných úloh. Problém môže nastať pri každom rozhodovaní, preto výsledky
vykonaných rozhodnutí bude potrebné v budúcnosti veľmi často opravovať.
Kandidát na vedúceho musí mať také vlastnosti, ktoré nakoniec musia mať aj jeho
podriadení – ale nie v plnom rozsahu (obrázok 2.42). Taká osoba musí mať vedomosti
v rámci fungovania organizačnej jednotky, ktorú má riadiť. Rozsah jej vedomostí musí byť
natoľko postačujúci, aby mohla vykonať správne nevyhnutné následné rozhodnutia,
predovšetkým v plánovaných záležitostiach. V ostatných záležitostiach môže vedúci
využívať vedomosti rôznych špecialistov. U vedúceho požadujeme schopnosť neuzatvárať sa
pred vykonávaním ostatných rozhodnutí súvisiacich s okruhom činnosti podriadenej
organizačnej jednotky, v rámci povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. Zároveň, ak
to vyplýva z charakteristických vlastností, vedúci musí byť psychicky odolný voči stresovým
situáciám prinajmenšom v minimálnom rozsahu (v rámci hraníc tolerancie popísanej
v profile).

97

Obrázok 2.42: Porovnanie rozsahu vedomostí vedúcich pracovníkov
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Je potrebné pamätať aj na to, že osoba vyznačujúca sa kreativitou môže byť svojím
nadšením inšpiratívna pre ostatných pracovníkov. Jej pôsobenie a vplyv sa prejavia v dobrej
organizácii práce, v takej akú by si želal každý pracovník a s akou by bol spokojný.
V prípade nenaplnenia požiadaviek profilu vedúceho skôr alebo neskôr musí dôjsť ku kolízii,
ktorá bude mať negatívny vplyv na realizáciu cieľov organizačnej jednotky.
Na záver je možné povedať, že vedúci musí byť otvorený voči inováciám, ktoré
vznikajú v priestore, obzvlášť v situáciách, keď sa taká potreba otvorene prejaví. Musí ísť
s duchom doby, ktorý sa v prípade verejnej správy určuje na trhu politickom a verejnom, ale
aj objavovaním sa čoraz novších technológií a potrieb. Preto musí byť vedúci pracovník musí
byť ústretový voči zmenám a predovšetkým sa zmien nebáť.
Napríklad: V inštitúcii verejnej správy sa spolu s novými kompetenciami objavila
potreba vytvorenia novej organizačnej jednotky, ktorej hlavnou úlohou bude analýza činností
vo všetkých smeroch. V referáte je zamestnaných šesť špecialistov, majúcich množstvo
odborných vedomostí a znalostí, ktoré nadobudli na predchádzajúcich pracoviskách
a dokladovali ich rôznymi kvalifikáciami. Miesto vedúceho je obsadené osobou so
záhadne najnižšou kvalifikáciou a odbornými vedomosťami. Vedúci využíva pri práci
vedomosti expertov a vedomosti podriadených pracovníkov. Ak obdrží úlohu, nevydá riadiaci
pokyn k činnosti podriadenému pracovníkovi, podľa ktorého by podriadený pracoval.
Absentuje tu plynulá komunikácia. V prípade realizácie činnosti nevykonáva u podriadených
vedúci priebežnú kontrolu. A naopak, keď pracovník ukončí úlohu a odovzdá ju na formálne
posúdenie vedúcemu, vtedy sa dostáva k slovu „osobnosť vedúceho“, ktorý kontroluje
vypracovanú úlohu podriadeného náročne a bez konsenzu. Nasleduje jednostranný proces
kritiky a uplatňovanie neopodstatneného množstva sily. V tejto etape najčastejšie dochádza
ku kolíziám a konfliktom, pretože realizovanú úlohu vedúci nedokáže pochopiť na základe
podstatných vedomostí, ktoré sú nevyhnutne potrebné na ohodnotenie úlohy v súlade so
záväznými štandardami. Disproporcia je na strane vedúceho, pretože vyššiu kvalifikáciu
a schopnosti majú jeho podriadení. Rovnako sa môžeme dopracovať k disproporcii
pri odmeňovaní, pretože odmena je proporcionálne obrátená voči požadovaným
schopnostiam a kvalifikácii. V uvedenom príklade sa objavuje determinant poznamenaný
mnohými omylmi a nedostatkami pri obsadzovaní miesta vedúceho, ktorého vlastnosti sme
popísali vyššie. Nevyhnutne musí časom dôjsť k situácii, že organizačná jednotka nebude
fungovať.
Pri podrobnej analýze príkladu môžeme vyvodiť záver, že už od samého začiatku
nemohlo ísť o efektívne fungovanie organizačnej jednotky. Hlavnou príčinou bolo obsadenie
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miesta vedúceho osobou, ktorá nedosahovala požiadavky stanovené profilom (nedostatok
formálnej autority, schopnosť hodnotenia, schopnosť kvalifikovaných požiadaviek...).
Popísaný príklad predstavuje viacetapový reťazový patologický jav, akému sa treba vyhýbať
a ktorý nie je až taký zriedkavý.

2.4.4 Rola vedúceho
Funkcie manažmentu a rola manažéra sa navzájom čiastočne prekrývajú, preto nie je
možné a ani žiaduce ich od seba jednoznačne oddeľovať (Rudy, Piškanin a kol.; 2002). Ak
funkcie dávajú odpoveď na otázku „čo robí manažér“, potom rola manažéra dáva odpoveď na
otázku „ako tieto činnosti manažér vykonáva“. Podľa Armstronga (1999) manažéri hrajú
určitú rolu (model, situácia – konanie) vtedy, aby zvládli situáciu, ktorej musia čeliť. Známy
H. Mintzberg (1990) definoval celkom 10 rolí vrcholového manažéra, ktoré začlenil do troch
skupín: interpersonálnej, informačnej a rozhodovacej (Majtán a kol.; 2001; Rudy, Piškanin
a kol.; 2002; Robbins, Coulter; 2004). Jeho členenie využíva v súčasnosti prevažná väčšina
autorov. Vedúci pracovníci plnia v inštitúciách verejnej správy v závislosti od vzniknutých
situácií rôzne roly. Môže to byť rola spojená s interpersonálnymi vzťahmi, rola spätá
s vykonávaním rozhodnutí – rola rozhodovacia, rola spojená z finančnými tokmi, teda
informačná. Pri plnení každej roly by sa mal vedúci bezpodmienečne riadiť stanovenými
etickými zásadami a hodnotami uznávanými v inštitúcii verejnej správy. Dodnes sa na
úradoch často stretávame s odvolávaním sa na etiku, ale v skutočnosti ide o nedostatok
transparentných zásad, ktoré by určovali správanie sa pracovníkov, ako aj nedostatok
nariadení, ktoré by sa využívali v praxi.47
Vedúci je funkčným článkom v procese poskytovania služieb inštitúciou (obr. 2.43).
Odtiaľ pochádza jeho produkčná rola, ktorá môže pôsobiť priamo i nepriamo. Táto rola je
aktivovaná v závislosti od potrieb. Na jednej strane predstavuje nástroje ovplyvňovania
podriadených, na strane druhej predstavuje priamy i nepriamy vplyv klienta cez jeho názory
na poskytovanie konkrétnych služieb inštitúciou. Klient je vybavovaný pracovníkom –
úradníkom, ktorý je svojim nadriadeným hodnotený podľa kvality poskytovanej služby. Vo
veľkej miere práve od kompetencie a schopnosti pracovníka závisí, či bude potreba klienta
profesionálne uspokojená. Klient vníma inštitúciu na základe profesionality úradníkov. To
znamená požiadavku vždy profesionálne a úspešne využívať, budovať, uspokojovať a
rozvíjať požiadavky klientov. Bez zodpovedného prístupu riadiaceho pracovníka sa k tomu
podriadení nemusia vždy dopracovať. Vedúcemu môžeme v tomto prípade priradiť rolu
tvorcu.
Vedúci musí byť ústretový voči spolupráci a efektívnej realizácii cieľov inštitúcie
využitím vlastných kompetencií a schopností ako aj svojich podriadených. Odtiaľ vyplýva
vlastnosť byť dobrým hospodárom ľudských ale aj hmotných a finančných zdrojov - vtedy
vedúci plní rolu hospodára. V mnohých prípadoch môžu vedúci delegovaním poskytovať
oprávnenia svojim podriadeným za účelom riadneho chodu organizačnej jednotky. Keďže za
chod sú zodpovední oni, plnia úlohu vykonávania dozoru nad podriadenými, rolu dozorcu.

47

Je potrebné poznamenať, že mnohé inštitúcie verejnej správy na Slovensku už dávnejšie majú vypracovaný
vlastný etický kódex.
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Obrázok 2.43: Úloha vedúceho v činnosti inštitúcie verejnej správy
vplýva na pocit
obslúži ho
uspokojenia
Klient
hodnotí

Vedúci

pôsobí

Pracovník

Inštitúcia
rozhoduje
o efektívnosti úradu

kvalita vykonanej práce
– meradlo hodnotenia

Uplatňovanie rolí vedúceho v praxi hodnotí jeho bezprostredný nadriadený, ktorému
podlieha na základe organizačnej štruktúry inštitúcie. Hodnotenie sa vykonáva na základe
hodnotenia práce jeho podriadených ako aj na základe zhromaždených podkladov za
konkrétne časové obdobie. Hodnotenie je potrebné vykonať napríklad na základe
nasledujúcich faktorov:
- faktor organizovania,
- faktor rozhodovania,
- faktor plánovania,
- faktor hodnotenia podriadených,
- faktor spojený s riadením ľudských zdrojov,
- faktor spojený s riadením hmotných zdrojov,
- faktor spojený s riadením finančných zdrojov,
- faktor vzdelávania,
- faktor inovácií,
- faktor kreativity,
- faktor komunikatívnosti,
- iné faktory.
Najobjektívnejšie hodnotenie bude také, ktorého výsledky bude možné podrobiť
verifikácii. Vopred musí byť pripravený postup hodnotenia, jeho frekvencia a musia byť
jasné okolnosti, za ktorých hodnotenie prebieha.
Pracovné miesto vedúceho pracoviska je v zásade určené osobám, ktoré vedú skupinu
samostatných pracovných miest. Ich úloha spočíva v dosahovaní cieľov pridelených skupine
pracovníkov. Taká skupina musí byť bezprostredne podriadená vedúcemu pracovníkovi,
ktorému zodpovedá za organizáciu práce a jej vykonanie. Jej vedením môže podľa potreby
vedúci pracoviska poveriť vybraného pracovníka, ktorý nemá možnosť využívať
disciplinárne ani motivačné prostriedky a preto nemá ani možnosť formálne hodnotiť
spolupracovníkov. Poverená osoba musí byť osobou, ktorá má požadované schopnosti
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a kvalifikáciu veľmi blízku požadovaným podmienkam pre vedúceho. Všeobecne musí mať
rozvinutú výkonnosť potrebnú pre spoluprácu v skupine, ale aj každý člen skupiny musí mať
požadované vysoké schopnosti a nevyhnutnú kvalifikáciu na samostatný výkon úloh a
prijímanie rozhodnutí v predpísanom rozsahu pre skupinu. Takýto spôsob organizácie sa
môže využívať vo veľkých organizačných jednotkách inštitúcií verejnej správy.
Na obrázku 2.44 sú tmavo označené vzťahy podriadenosti voči bezprostrednému
vedúcemu organizačnej jednotky. Svetlou farbou sú vyznačené činnosti povereného
pracovníka. Takáto funkcia je v niektorých prípadoch veľmi praktická, užitočná a napomáha
správnemu fungovaniu inštitúcie. Pre vybraného pracovníka je taktiež možné vypracovať
také procedúry, ktoré by mu neumožňovali vstupovať do kompetencií nadriadeného
vedúceho.
Obrázok 2.44: Pracovisko s povereným pracovníkom
Vedúci

„Poverený“

Pracovník
Pracovník
Pracovník

Skupina samostatných pracovných miest

Napríklad: V organizačnej štruktúre mestského úradu je zakomponované zoskupenie
samostatných pracovísk, napríklad radcov. Každý z nich má požadované vzdelanie, majú teda
oprávnenie vykonávať svoje funkcie. Na čele skupiny stojí jej vedúcim poverená osoba, do
ktorej úloh patrí aj:
- kontrola nad administratívou a vybavovanie požadovanej dokumentácie počas
neprítomnosti administratívneho pracovníka,
- kontrola dodržiavania procesných termínov,
- dohľad nad detailmi vydávaných rozhodnutí,
- posilnenie adekvátnej pomoci organizačnej jednotke.
Medzi jednotlivými pracovníkmi – radcami nemôže byť žiaden vzťah služobnej
podriadenosti. Každý z nich realizuje okruh úloh samostatne a v takej situácii je nezávislý vo
vykonávaní rozhodnutí spojených s obsahom posudzovaného či pripravovaného posudku či
rozhodnutia. Okruh činností voči (nepodriadeným a samostatne pracujúcim)
spolupracovníkom skupiny existuje iba v rámci delegovaných činností. Teda každý z radcov
je bezprostredne podriadený vedúcemu organizačnej jednotky, ktorý voči nim aplikuje
motivačné i disciplinárne nástroje.
Vedúci pracovník v inštitúcii verejnej správy zohráva veľmi dôležitú úlohu
v tvorivom procese smerujúcom k efektívnej realizácii zákonom stanovených úloh, v procese
poskytovania verejných služieb klientom - občanom.
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2.5

MOTIVOVANIE

Na motivovanie je potrebné nazerať z aspektu podnetov smerovaných k pracovníkovi,
ktorý je živým dynamicky reagujúcim organizmom v závislosti od aktuálnych udalostí či
javov. Motivovať spolupracovníkov znamená vytvoriť u nich vnútorný záujem a chuť aktívne
sa angažovať pri plnení činností zodpovedajúcich poslaniu a cieľom firmy (Vodáček,
Vodáčková; 1999). Konanie a správanie pracovníka je motivované v dimenziách smeru,
intenzity a vytrvalosti (stálosti), čo vyjadruje orientáciu činnosti, množstvo energie, ktoré je
pracovník ochotný vynaložiť na dosiahnutie cieľa, silu prekonávať prekážky, ktorá sa viaže
na námahu a čas (Fuchsová, Kravčáková; 2004). Pracovná motivácia je podľa výsledkov
faktorovej analýzy Huselida (1995, In Kolektív, 2004) jedným z dvoch rozhodujúcich
faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešnosť podniku. Asketicky definuje motiváciu (Donnelly
a kol., 1997) - motivácia je o „prečo“ v ľudskom správaní, prečo to ľudia robia. Podľa
Robbinsa, Coulterovej (2004) motivácia predstavuje ochotu vynaložiť určité úsilie na
dosiahnutie cieľov organizácie, ktorá je podmienená tým, že jednotlivec súčasne uspokojí aj
svoje potreby. Preto je motivácia psychologickým stavom pracovníka, ktorý sa pracovne
angažuje. Výsledkom motivácie môže byť predvídateľná reakcia, reakcia v zhode
s očakávaniami, alebo výsledkom motivácie môže taktiež byť nepredvídateľná reakcia –
prinášajúca výsledok opačný voči očakávaniam (výsledkom motivácie môže byť ešte
nepredvídateľná reakcia, ktorá sa nezhoduje so žiadnymi očakávaniami).
Aplikácia motivačných podnetov nasmerovaných na pracovníka sa musí vykonať tak,
aby vyvolala pozitívny typ reakcie. Je možné konštatovať, že je žiaduce, aby reakcie boli
predvídateľné a v zhode s očakávaniami. Schopnosť motivovať a motivačne viesť
zamestnancov sa považuje v súčasnom manažmente za jednu zo základných zručností
manažéra, od kvantitatívneho uplatňovania ktorej závisí profit firmy (Majtán a kol., 2000).
Nespochybniteľne to platí aj pre inštitúcie verejnej správy, hlavne ak si uvedomíme špecifiká
odmeňovania v nich. Dobre motivovaní ľudia sú ľuďmi s jasne definovanými cieľmi
podnikajúci kroky, od ktorých očakávajú, že povedú k dosiahnutiu týchto cieľov (Armstrong,
1999). Efektívne pracujú, pretože majú silne vyvinutý pocit povinnosti – sú si vedomí, že ich
úsilie neslúži iba na uspokojenie potrieb organizácie, ale aj ich vlastným záujmom.48
Motivačný proces začína podnetom tak, ako to znázorňuje obrázok 2.45.
Obrázok 2.45: Typy reakcie pracovníka na podnet

Pracovník

reakcia

-

Predvídateľná a zhodná s očakávaniami.
Predvídateľná a zhodná s očakávaniami, ale
v širšom rámci ako požadované.
Nepredvídateľná a zhodná s očakávaniami.
Nepredvídateľná a nezhodná s očakávaniami.

Pomerne nejasne definuje pracovnú motiváciu vo verejnej správe Vaverčáková
(2006a), a to ako jav, ktorý sa vyskytuje v zložitých súvislostiach vnútorného a vonkajšieho
prostredia, v komplexe navzájom závislých, podmieňujúcich sa a a premenlivých činiteľov.
Všeobecne k pracovnej motivácii je možné sa dopracovať dvoma cestami. V jednom prípade
môžu byť ľudia motivovaní manažmentom prostredníctvom takých metód ako je
odmeňovanie, povyšovanie, pochvala a iné; v druhom prípade ľudia motivujú sami seba tým,
48

Bližšie pozri u Armstronga (1999) v kapitole 16. Motivácia, s. 295 - 316.
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že hľadajú, nachádzajú a vykonávajú prácu, ktorá uspokojuje ich potreby, alebo aspoň od nej
očakávajú splnenie svojich cieľov. V prvom prípade môžeme hovoriť o existencii vonkajších
podnetoch (vonkajšej motivácii), pri druhom o podnetoch vnútorných (motivácii vnútornej).
Takéto členenie motivácie nájdeme u mnohých autorov z oblasti manažmentu i psychológie.
S problematikou motivácie úzko súvisí aj problém, stimulácie. Priame vysvetlenie
nájdeme v práci (Fuchsová, Kravčáková; 2004). Bedrnová, Nový a kol. (1998) definujú
stimuláciu ako zámerné i nezámerné (prostredníctvom inej osoby) vonkajšie pôsobenie na
psychiku človeka, v dôsledku ktorého dochádza k určitým zmenám jeho činnosti
prostredníctvom zmeny jeho motivácie. Podnet je teda stimul, ktorý vychádza z vnútra
človeka (endogénny impulz – napr. strach) alebo zvonka (exogénna pohnútka – napr.
finančná odmena). Podľa Koontza, Weihricha (1993) motivácia odráža naše želania, stimuly
môžeme stotožniť s odmenami alebo pohnútkami, ktoré stupňujú snahu po uspokojení týchto
želaní. Podobné pozri u Donnellyho a kol. (1997) a Majtána a kol. (2001), alebo
v psychologickej literatúre u Bělohlávka (1996); Kollárika, Sollárovej (2004); Mayerovej
(1997); Štikaru a kol. (2003).

2.5.1 Motivovanie vonkajšími podnetmi
Všetci vedúci organizačných jednotiek musia zabezpečovať jednu z najdôležitejších
úloh, a to odborne disponovať účinnými nástrojmi motivácie. Racionálne využívané nástroje
môžu vyvolať u pracovníkov, ktorí vykonávajú integrovane činnosti v súlade s cieľmi
inštitúcie, požadované (efektívne) reakcie. Vonkajšie podnety – motivátory, motivačné
faktory - podľa Armstronga (1999) môžu mať bezprostredný a výrazný účinok, ale nemusia
nevyhnutne pôsobiť dlhodobo, sú jedincovi „vnútené“ zvonku. Stimulácia pôsobí na
osobnosť človeka, na jeho motivačnú štruktúru a ovplyvňuje jeho motiváciu. Každý podnet
musí z organizačného hľadiska obsahovať stanovený obsah a spôsobovať očakávané reakcie.
Ich význam možno priblížiť na príklade.
Napríklad: Vedúci má k dispozícii škálu nástrojov a pozná aké konkrétne reakcie
vyvolávajú. Každý jeden motivačný podnet má svoj ohraničený obsah, ktorý môže byť
postúpený vedúcim podriadenému pri konkrétnych okolnostiach, očakávajúc presnú reakciu.
Vedúci je odosielateľ podnetov a podriadený ich prijímateľ. Pracovník počas prijímania
podnetu zistí jeho poslanie potom postupne nastáva proces pochopenia a jeho zaradenia do
príležitosti udalostí a potom nasleduje reakcia.
Obrázok 2.46 predstavuje grafickú implementáciu modelovej situácie problému. Na
vstupe vychádzame z predpokladu, že motivačné podnety sú nadriadenému dostatočne známe
a vie akú na nich môže očakávať reakciu od podriadených. Predpokladajme, že existujú
podnety P1 až Pn a reakcie R1 až Rn. Na základe grafického znázornenia je možné povedať,
že úmyselné využitie podnetu P1 má svoj ohraničený obsah a je aplikované stanoveným
spôsobom v konkrétnej situácii voči pracovníkovi – jeho prijímateľovi. Prijímateľ spozná
obsah podnetu, subjektívne sa s ním stotožní a následne reaguje spôsobom R1 v zhode
s očakávaniami. Tento príklad dokazuje, že proces má racionálny základ. Ak by nastal
prípad, že podnet P1 vyvolá inú reakciu ako R1, inú ako očakávanú, bude to znamenať, že
reakcia sa nezhoduje s očakávaniami, navyše môže byť nepoužiteľná v činnosti organizačnej
jednotky.

103

Obrázok 2.46: Odoslanie a prijatie podnetu v zhode s očakávaním
Podnet P1:
- obsah podnetu,
- spôsob podnetu,
- okolnosti podnetu.
Odosielateľ
podnetu

Prijímateľ
podnetu

- načítanie podnetu,
- pochopenie podnetu,
- okolnosti javu.

Reakcia
R1

Očakávanie
P1 = R1
Pri analýze javov prebiehajúcich v inštitúcii, je potrebné zaoberať sa takými
opatreniami, ktoré by nepripúšťali situáciu, aby v rámci existujúcej hierarchickej
organizačnej štruktúry aplikácia tých istých podnetov vyvolávala rôzne reakcie. Nejednotne
vykonávaná motivačná politika zhora vytvára príležitosť vzniku činností nevhodného
charakteru. Dôsledkom toho je internalizácia nežiaducich javov, ktorým je potrebné sa
vyhýbať, pretože z časového hľadiska môžu viesť k neúspechu výkonných pracovníkov.
S javmi uprednostňovania alebo tzv. „malého klientelizmu“ sa potýkajú aj inštitúcie
verejnej správy. V skutočnosti sa môžeme stretnúť s nasledujúcimi modelovými situáciami,
ktoré sú znázornené na obrázku 2.47. Použitému podnetu (P1) v organizačnej jednotke (En)
boli vykonané opatrenia, ktoré mali vyvolať reakciu (R1). Reakcia (R1) je využiteľná
a charakterizovaná ako fundamentálne pozitívna hybná sila pracovníkom vykonávaných
činností. Počas priaznivej situácie zamestnanec dosahuje individuálne ciele všeobecne
totožné s cieľmi inštitúcie, pozitívna reakcia (R1) posilňuje činnosť pracovníka. Napriek
tomu ten istý podnet (P1) v niektorých organizačných jednotkách (E1.1, E1.4) vyvoláva reakciu
(R2) a v jednotke (E1.3) vyvoláva reakciu (R3). Nasleduje divergencia medzi použitým
podnetom a očakávanou reakciou. Takéto reakcie sú nežiaduce a spôsobujú, že pole
pôsobenia bude narušené. Po určitom čase takéto narušenie zasiahne celú základňu inštitúcie.
Reakcie, ktoré nie sú v súlade s očakávaniami môžu byť hybnou silou deštrukcie. Popísaná
situácia obsahu príkazu toho istého podnetu, ktorá vyvolala rozličnú odvetnú reakcie
spôsobujúcu deštrukciu je v inštitúcii nepotrebná, nežiaduca. Vedie najčastejšie k disharmónii
správania sa pracovníkov, k dezintegrácii a spôsobuje zníženú aktivitu pri vykonávaní
stanovených úloh v rámci inštitúcie.
Za každých okolností sa musí manažér vo všetkých situáciách neustále zameriavať na
dosahovanie stavu: konkrétny podnet = získanie očakávanej reakcie – a to nezávisle od
postavenie organizačnej jednotky v celej štruktúre inštitúcie. Vtedy bude možné očakávať, že
pre inštitúciu verejnej správy bude takýto stav najviac vyhovujúci, je možné sa tiež
domnievať, že pracovníci budú úspešne motivovaní pre požadovanú činnosť. V súvislosti
s tým budú vykonávať činnosť angažovane podľa predpokladov a v takejto atmosfére budú
očakávané výsledky vo veľmi dobrej kvalite.
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Obrázok 2.47: Použitie rovnakého podnetu motivácie

Systém motivačných nástrojov v inštitúciách verejnej správy musí byť precízne
zadefinovaný a transparentný pre všetkých pracovníkov. Musí byť motivačným
a stimulačným faktorom dosahovania požadovaného správania sa. Systém aplikácie
motivačných nástrojov musí byť konštruovaný tak, aby bol prepojený s oblasťami, ktoré
majú hlavný a podstatný vplyv na očakávané správanie organizačnej jednotky. Medzi
najdôležitejšie podnety môžeme zaradiť finančné nástroje a nástroje funkčného postupu,
ktoré sú spolu previazané. Je možné zároveň identifikovať aj skupiny nástrojov – trestu
a odmeny. V inštitúcii netreba bagatelizovať systém využívaných trestov, ktorý má mať za
úlohu elimináciu negatívneho správania pracovníkov, pretože nevhodné poskytovanie
odmien a používanie trestov môže viesť k ich deformácii. V súčasnom období považujeme za
charakteristická orientáciu motivačných nástrojov na efektívnosť a produktivitu práce
(Majtán a kol., 2001).
Pre potreby zavedenia príslušných procedúr pôsobenia motivačných nástrojov je
potrebné pracovníkovi na samom začiatku oznámiť, aké vysoké je jeho finančné ohodnotenie
na pracovnom mieste, na ktorom bude realizovať stanovené úlohy. Výška ohodnotenia musí
dovoľovať pracovníkovi v inštitúcii verejnej správy viesť a udržať si určitú životnú úroveň
adekvátnu pracovnému miestu, na ktorom je zamestnaný. Všetky ďalšie dodatočné finančné
zložky, ktoré môže pracovník získať taktiež musia byť presne stanovené, tak ako musí byť
jasný aj jeho výkon a spôsob činnosti aby ich získal.
Napríklad: V konkrétnych pravidlách odmeňovania v inštitúcii je zapísané, že
pracovník môže mať v priebehu šiestich mesiacov vyplatenú peňažnú odmenu za plnenie
dodatočných úloh, ktoré mu boli uložené. Na inom mieste pravidiel sa píše, že pracovníkovi
je možné za vyhovujúcu kvalitu práce poskytnúť peňažnú odmenu v stanovenej výške, ktorá
bude vyplácaná v priebehu troch po sebe idúcich mesiacoch.
Podobných príkladov (nejednoznačného formulovania pravidiel odmeňovania) je
možné poskytnúť mnoho. Taktiež je potrebné poznať samotný mechanizmus fungovania
pravidiel. V danom príklade je neracionálny, pretože ak nebudú splnené popísané dodatočné
kritériá, bude sa problém dotýkať iba pevného základu. Pre každé pracovné miesto musí byť
zodpovedne vypracovaný funkčný okruh činností, ktorý zabezpečí náležité správanie sa
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pracovníka v čase, teda dosahovanie celkových zámerných úloh, čo znamená, že pracovník
musí neodkladne vykonávať pridelené úlohy. Ak sa vrátime do pravidiel, v ktorých sa hovorí,
že plánovane chceme vyplácať prémiu za vykonávanie nadnormatívnych úloh, musíme si
položiť otázku, či okruh príslušných úloh bol pripravený tak, aby v ňom boli zohľadnené
všetky možné parametre zodpovedajúce pracovnému miestu. Situácia, v ktorej pracovník
vykonáva dodatočné úlohy nasvedčuje tomu, že nadriadený nereagoval včas. Je potrebné
povedať, že pracovník vykonávajúci dodatočné úlohy mohol mať väčšie časové rezervy. Inou
príčinou vykonávania väčšieho množstva úloh môže byť neodkladné vykonanie zásadných
úloh z popisu práce alebo ich vykonanie v časovom sklze. Môžeme sa taktiež domnievať, že
je tolerovaná a požadovaná priemerná kvalita výkonu. Samotný predpoklad, že pracovníkovi
budeme dodatočne platiť za predpísaný výkon jeho činností je omylom preto, že pracovník je
povinný vykonávať svoje úlohy vždy z aspektu najvyššej kvality.
V súvislosti s tým, príslušný orgán musí mať na zreteli to, že systém odmien má byť
v pravidlách odmeňovania sformulovaný tak, aby nespôsoboval nežiaduce nejasnosti
a viacznačnosť. Pracovníci, ktorí pracujú v tej istej organizačnej jednotke vykonávajú svoju
prácu v rámci pracovných miest, ktoré majú predpísaný rovnaký alebo podobný okruh
povinností a vykonávajú svoje úlohy porovnateľnou angažovanosťou si musia byť vedomí, že
môžu očakávať analogicky rovnako vysokú odmenu. Kritériá jej priznania musia byť
transparentné, zásadové a podnecujúce. Úroveň vykonávanej práce, snaha, prejavená
iniciatíva musia byť merateľné verifikovateľnými metódami s vylúčením emócií. Okrem toho
pracovník si musí byť vedomý, že veľkosť priznanej odmeny závisí aj od postavenia jeho
organizačnej jednotky v hierarchii celej inštitúcie. To isté môžeme povedať aj o nefinančných
zložkách odmeny. Najdôležitejším kritériom je v tomto prípade transparentnosť a s tým
súvisiace kritériá. To určuje zásadné nástroje v rukách vedúceho, ktorý vykonáva rozhodnutia
pri práci s ľuďmi v horizontálnom i vertikálnom smere.
V každej organizácii je veľmi významná spolupráca, preto každý z pracovníkov od
počiatku musí byť v organizačnej jednotke nastavený na proces spolupráce. Konštruktívne
posilňovanie spolupráce nevyhnutne musí viesť k priaznivej pracovnej klíme. 49 Vtedy sa
neobjavujú negatívne javy, ktoré je potrebné už v zárodku tlmiť či eliminovať
formalizovanými postupmi. Veľmi veľký význam má kompetencia na vykonávanie úloh, čiže
dôvera v pracovníka, v jeho presné vykonávanie úloh. Kompetentnosť je súčasťou
organizačnej jednotky. Jej akceptovanie ostatnými členmi jednotky môže nastať vo chvíli
verifikácie schopností v praxi. V takto zdravo ponímanom systéme nie je miesto pre prípady,
v ktorých sa na pracovné mesto zamestnajú osoby bez zodpovedajúcej kvalifikácie, čo býva
neskôr zdrojom vznikajúcich konfliktov. 50
Každá odborná činnosť musí vylúčiť možnosť vzniku a vývoja nežiaducich javov
prirodzenou selekciou a ich prv spomínaným odstránením už na vstupe. Na základe toho,
vonkajšie podnety motivácie budú aktivizovať pracovníka k pozitívnej činnosti a prebudia
v ňom vnútornú motiváciu. Pracovník tak vidí a cíti inšpiráciu k väčšiemu motivovaniu.
Vyvolaný stav podnieti u pracovníka požadovanú reakciu v konkrétnom čase. Rehák (2003)
hovorí o motivačno-aktivizačnej činnosti nadriadeného, ktorá predstavuje proces pôsobenia
vedomých aj nevedomých vzájomne prepojených faktorov, na základe ktorých podriadení
konajú, alebo sa usilujú konať. Vonkajšie aj vnútorné podnety motivácie veľmi zriedka
pôsobia osobitne, nezávisle od seba (obrázok 2.48).
49
50

Bližšie pozri: Adamková, H., 1998.
Do konfliktu je možné sa dostať veľmi často. Konflikty je potrebné riešiť, alebo im predchádzať. Viac
Khelerová, V., 1997.
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Obrázok 2.48: Reakcia pracovníka na vnútorné i vonkajšie podnety
Vnútorné podnety

Pracovník

Vonkajšie podnety

Reakcia

Motivovať pracovníkov je absolútne nevyhnutné, ale vzhľadom na ľudské
individuality to nie je jednoduché (Šimková, 2006b). Človek predstavuje zložitý
psychologický systém s ťažko predvídateľným správaním (Kičigina, 2006). Preto, ak chceme
znížiť entropiu správania, každý pracovník musí byť presvedčený, že rešpektuje zásady a
dobre vykonávanú prácu môže priviesť k dokonalosti, že atraktívnejšie miesto, na ktorom sa
môže tvorivo, intelektuálne a komunikačne realizovať mu prinesie možnosť vykročiť na cestu
vyššieho uznania a ohodnotené vyššou odmenou. Motivačným procesom je nevyhnutné sa
zaoberať za účelom dosiahnutia požadovaného výsledku a subjektívneho vnímania
dosahovania cieľa.

2.5.2 Motivovanie vnútornými podnetmi
Vnútorná motivácia vychádza z odlišných potrieb každej osoby a súvisí s jeho
osobnosťou. Okolnosti, pri ktorých ostane potreba nesaturovaná môžu byť zdrojom
nespokojnosti, ktorá môže vyvolať nevhodné konanie zamestnanca. Vznikajúce vnútorné
pnutie v organizme môže byť redukované vytýčením vlastného cieľa, po ktorom nasleduje
postupné vykonávanie činností zmeraných na jeho dosiahnutie. Možné dosiahnutie cieľa
prichádza spolu s vyššou aktivitou pracovníka, spôsobuje vyšší výdaj jeho energie.
Dosiahnutý cieľ posilňuje výkon pracovníka, ale hybným podnetom môže byť aj nedostatok
dosiahnutých cieľov v čase. Je potrebné včas rozlíšiť o aký podnet ide.
V dobe neustále sa meniacich foriem potrieb organizačnej jednotky nie je možné
vylúčiť, že pracovníci sa nachádzajú v etape potrieb zachovania existencie práce a tým
zachovania inštitúcie. Postupne sa u pracovníkov môžu objaviť čoraz novšie potreby patriace
do inej kategórie, ktoré sa síce objavujú neskôr, ale boli ukryté vo vedomí človeka. Je veľmi
ťažké predpokladať dobu ich prejavenia sa. Nová potreba môže byť dôsledkom vyššieho
uvedomenia sa alebo nasýtenia dovtedajších elementárnych potrieb, pričom realizácia
vznikajúcich potrieb môže prebiehať u jednotlivých osôb v rôznom čase. Rozdielna môže byť
aj doba formovania sa dopytu novej potreby, pri čom uspokojenie novej potreby taktiež
časovo vyvolá zníženie vnútorného napätia. V tejto súvislosti si treba uvedomiť všeobecne
známu hierarchiu potrieb podľa Maslowa, podľa ktorého uspokojením potreby nižšieho
stupňa postupujeme k uspokojovaniu potrieb na vyšších stupňoch. Človek v rámci
intelektuálneho rozvoja, spojeného s existenciou a vedomím môže pociťovať vznik nových
potrieb a potreba nemusí byť vždy splnená. V prípade nenaplnenia potreby sa u pracovníka
môže prejaviť frustrácia, neuspokojenie. Vplyv uspokojenia alebo neuspokojenia potreby
môže vplývať na fyziologickú, psychickú i spoločenskú oblasť života, čo je znázornené na
obrázku 2.49.
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Obrázok 2.49: Vplyv uspokojenia potreby

Potreba
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Vplýva pozitívne na činnosť človeka
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- spoločenskej.

Vyvoláva
frustráciu

Pracovník dostáva odmenu za vykonanú prácu a úsilie. Vzniknutá rovnováha medzi
oboma faktormi je z hľadiska motivácie nevyhnutná. Odchýlka medzi úsilím a odmenou nie
je žiaduca, tak ako aj všetky negatívne odchýlky. Neskôr, ale vo vyššom merítku môžu
negatívne vplývať na vnútornú morálku a takýto stav ohrozuje podstatu javov a procesov,
ktoré sú pre činnosť inštitúcie nevyhnutné.
Napríklad: Patologický jav, ktorý pôsobí negatívne na vnútornú motiváciu
pracovníka je popísaný v nasledujúcej situácii. V organizačnej jednotke existujú štyri rovnaké
pracoviská, jedna osoba má dodatočne plniť úlohu vedúceho. Požadovaná je odborná
kvalifikácia v sociálnej oblasti a schopnosť komunikácie. Prijímanie pracovníkov sa vykonalo
bez výberového konania, tri osoby spĺňali požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, tretia nie.
Práve tá jedna osoba je poverená funkciou vedúceho. Ostatné tri osoby sú rovnako
odmeňované. Prakticky sa ukázalo, že väčšinu úloh vedúceho plnili neformálne striedavo
tieto tri osoby. Za týchto okolností spôsob ustanovenia už od samého začiatku vytváral
predpoklady pre následný konflikt medzi pracovníkmi, ktorí sa nezoskupia na základe
spolupráce, ale na základe deštrukčných činností. Taká činnosť vychádzala zo vzájomného
nedocenenia nadriadenými a z nedostatku odborných schopností vedúceho. Následne
obsadenie miest práce v organizačnej jednotke podľa popísanej schémy vyvolalo jej rozpad
a postupnú likvidáciu. Zrušenie organizačnej jednotky po určitom čase vyvolal prvok
bezprostrednej (ne)realizácie cieľov inštitúcie.
V prípade, v ktorom budú v rovnováhe požiadavky oboch strán, môžeme očakávať
uspokojenie pracovníka. Skutočný stav je zhodný s jeho očakávaniami, čo vplýva pozitívne
na jeho úsilie, prinajmenšom v obmedzenom čase, ktorý možno pomenovať prvou etapou.
V druhej etape môže pracovník hľadať inšpiráciu na iných pracoviskách, čo sa prejaví jeho
účasťou na následných výberových konaniach. Do úvahy prichádza aj celková zmena
inštitúcie na základe atraktívnejšej ponuky práce. Zmena bude vychádzať zo subjektívneho
vnímania vlastných rozvojových potrieb.
Napríklad: Na personálnom oddelení bol zamestnaný ako expert pracovník, ktorý už
päť rokov na tomto oddelení pracoval na mieste špecialistu. Jeho ponuka bola akceptovaná
zo siedmych účastníkov výberového konania. Kandidát mal vyššie vzdelanie z hľadiska
organizácie a riadenia, mal špeciálne odborné preškolenie a kontinuálne sa vzdelával. Jeho
vedomosti boli podopreté a overené niekoľkoročnou praxou, v okolí bol považovaný za
dobrého odborníka vo svojej oblasti. Pracovník pri obsadení nového pracovného miesta
dával predpoklad efektívneho fungovania organizačnej jednotky na základe ním vneseného
pracovného vkladu. Súčasne s vykonávaním práce na novom stanovisku sa zvýšilo aj jeho
pracovné ohodnotenie a odmeňovanie. Po piatich rokoch sa znova zúčastnil výberového
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konania, ale na miesto vedúceho tohto oddelenia. Neuspel, zvíťazila osoba, ktorá nemala
požadovanú kvalifikáciu. Túto situáciu pochopil tak, že v najbližšom čase nemá možnosť
pracovného postupu, povýšenia. Preto začal hľadať súčasné postavenie v analogickej
organizácii, ale v inom regióne, kde oznámi svoju účasť, predostrie svoju ponuku, zúčastní
sa výberového konania a vyhráva ho z dôvodu vysokej kvalifikácie. Opúšťa doterajšie
pracovisko, ktoré teraz musí vypísať výberové konanie na ním uvoľnené miesto.
V prípade nerovnováhy medzi očakávaniami a jeho uspokojením je pracovník
evidentne účastníkom patologického javu, preto môžeme očakávať prijatie rozhodnutia
o odchode z inštitúcie verejnej správy alebo vykonanie opatrení, z ktorých bude ťažiť pre
seba - napríklad môže byť práceneschopný.
Napríklad: Na správe budov bola zamestnaná na miesto asistenta osoba, ktorá má
zodpovedajúcu kvalifikáciu na miesto vedúceho tohto oddelenia. Vedúci organizačnej
jednotky ústne garantoval asistentovi vyššie miesto v priebehu troch mesiacov. Doterajší
vedúci oddelenia, poznajúc túto situáciu, poveruje novoprijatého asistenta úlohami, ktoré už
meškali a mali byť vykonané podriadenými pracovníkmi. Po troch mesiacoch prišli zmeny
týkajúce sa obsadenia vedúceho oddelenia a asistent ostal na pôvodnej pozícii. Nedostal už
žiadnu zodpovedajúcu ponuku práce v inštitúcii v súlade s jeho kvalifikáciou. Vedúci
pracovník organizačnej jednotky nemá žiaden záujem o riešenie situácie asistenta v súlade
s jeho kvalifikáciou. V súlade s tým, pracovník začal vykonávať činnosť súvisiacu s odchodom
z organizácie.
Vnútorná motivácia pracovníka posilnená vonkajšou motiváciou, a naopak, vonkajšia
motivácia vyvolávajúca inšpirácie pre vnútornú motiváciu vplývajú na pracovné úsilie. Je
potrebné vedieť, že veľkosť takého úsilia častokrát rozhoduje o hodnotení klientom nie iba
pracovníka, ale celej inštitúcie, ktorú reprezentuje.

2.5.3 Zdokonaľovanie inštitúcie verejnej správy cez motivačný systém
Orgány verejnej správy sú motivované k činnosti objektívnymi vonkajšími
a vnútornými faktormi cez zavedený motivačný systém (Šimková, 2006b) 51. Toto všetko
slúži k využívaniu systémových činností umožňujúcich presné vykonávanie rozhodnutí
vedúcich ku kvalitne vykonávanej práci s klientmi, ale aj mimo nich. Vedeniu ktorejkoľvek
inštitúcie verejnej správy musí byť blízka motivácia podriadených, pretože rozvoj organizácie
a realizácia úloh zásadným spôsobom silne závisia od individuálneho a spoločného
dosahovania cieľov. Preto v závislosti od zabezpečovaných potrieb, ktoré sa často menia od
jedného programového vyhlásenia vlády po druhé, je nevyhnutné modifikovať využívaný
systém motivačného riadenia tak, aby vyvolal, povzbudil a posilnil vykonávania rozhodnutí a
dosahovanie spokojnosti pri poskytovaní verejných služieb počas využívania pridelených
kompetencií. V systémovom chápaní je dôležitým prvkom nástrojov riadenia spôsob
odmeňovania podľa dosahovaných výsledkov cez vhodne sformulované procesy oceňovania
outputov. Systémové chápanie predznačeného problému vplýva na vedomie súčastí
51

Na tomto mieste, po typoch motivácie, v klasickej literatúre býva väčšinou zaradená časť o teóriách
motivácie, ktoré sú prezentované z manažérskeho alebo psychologického hľadiska. Čitateľ môže nazrieť do
prác: Armstrong, M., 1999; Donnelly, J. H. a kol., 1997; Fuchsová, K., Kravčáková, G., 2004; Robbins, S. P.,
Coulter, M., 2004; Rudy, J., Piškanin, A. a kol., 2002; Vodáček, L., Vodáčková, O., 1999.
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organizácie v súvislosti s rastom synergie jej poznávacích, rozhodovacích a vykonávacích
algoritmov.
V inštitúcii je východiskovým faktorom vonkajšia motivácia, ktorá bezprostredne
súvisí s formálno-právnou podmienenosťou na základe normatívnych aktov určujúcich
vlastnosti miestneho (genia loci), vecného a organizačného fungovania, ktoré sú ustanovené
častokrát v ústave i iných zaväzujúcich právnych predpisoch. Implikáciou sú aj spoločné javy
– nariadenia, príkazy využívané konkrétnym subjektom. Pre súčasnosť je typický nárast úloh,
ich kvantita je zjavne vysoká. Dynamika spoločenskej objednávky je hybnou silou
fungovania organizačnej jednotky vo verejnej správe v súlade s udelenými právami
a povinnosťami v rámci realizácie úloh na základe zabezpečovania verejných potrieb.
Kvantitatívny nárast príkazov, rôznorodosť úloh formovaná cez stály rozvoj musí byť
inšpirovaný pozitívnou motiváciou vo vnútri organizácie a zvlášť aj vnútornou motiváciou
každého pracovníka (Fuchsová, Kravčáková; 2004). Motivácia zohráva nezastupiteľnú úlohu
racionálneho, skutočného fungovania organizácie.
Každodenne musí vedúci organizačnej jednotky počítať s tým, že členovia organizácie
sú vzdelaní, ambiciózni, pripravení na vykonávanie zverených úloh a nastavení na
dosahovanie vysokých výsledkov v zhode s riadením kvality, hoci nie vždy sa tak správajú.
Vonkajšie prostredie vplýva na vonkajšie podnety motivovania, pričom netreba zanedbať
možný konflikt vnútornej a vonkajšej motivácie jednotky, ktorý vyvoláva nežiaduce reakcie
vedúce k deformácii skutočností. Pozitívna motivácia inšpiruje organizmus konať v rámci
zásady „čoraz lepšie“ a môže spôsobiť aj jej zneužitie v prípade priveľkého úspechu.
Rešpektovanie motivačných postupov vplýva posilňujúco na motiváciu a musí byť
nasmerované tak, aby vyvolalo medzi článkami inštitúcie nastavenie na vykonávanie čoraz
náročnejších výziev, ktoré vyžadujú neustále samovzdelávanie a sebazdokonaľovanie za
účelom dosiahnutia uspokojenia či satisfakcie a zároveň aby pracovníci boli hrdí na to, že sa
podieľajú na tvorbe spoločensky žiaduceho imidžu inštitúcie. Tam, kde sa využívajú
špecifické formy realizácie jednotlivých úloh, vytvorili sa dva existujúce systémy motivácie
(formálny a neformálny), vyvolávajúce pozitívne i negatívne reakcie jednotlivých článkov
organizácie a tým aj rôzne implikované výsledky stanovených úloh. 52
Úlohy realizované na základe správne prijatých rozhodnutí priamo súvisia s misiou
inštitúcie, ale súvisia najmä s očakávaniami jej klientov. Inštitúcia verejnej správy s vlastným
vypracovaným motivačným systémom, správnymi procedúrami, disponujúca vykonávacími
nástrojmi na každej úrovni riadenia, ktorá využíva ľudské zdroje na silných a zdravých
základoch je úspešná aj ako špecifický organizmus dobrého spravovania (Good
Governance) 53. V období súčasných spoločensko-ekonomických premien nie je možné vždy
úplne rozpoznávať faktory motivujúce k práci, preto je ich potrebné v každej etape rozvoja
organizácie skúmať, a to tak aby výsledkom cieľavedomého postupu bol správny proces
motivácie. Majúc na vedomí fakt, že každý článok správy má individuálne ambície v oblasti
sociálnej i profesnej, je potrebné adekvátne motivačné faktory identifikovať, verifikovať

Naše ego preferuje najčastejšie formálne pokrytecky iba pozitívnu motiváciu, ktorú vedomie často
minimalizuje.
53
Veľmi zaujímavé výsledky aplikácie i skúmania v Slovenskej republike nájde čitateľ v Kolektív (2010), na:
http://www.kri.sk/web_object/55.pdf.
52
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a zaradiť do hierarchickej štruktúry motivátorov v motivačnom systéme. Každý článok si
vytyčuje ciele stimulujúce jemu vlastný motivačný proces. 54
Každý pracovník v správe má kapacitu vnímania, ktorou sa čiastočne odlišuje. Preto
je potrebné každému z nich pripraviť zreteľne stanovený, skonštruovaný záväzný systém
pôsobenia, z ktorého bezprostredne vychádza spôsob realizácie úloh v motivačnom
a motivujúcom význame. Vnútorné motivačné javy a procesy budú inšpiráciou k úlohám,
ktoré musia byť vykonávané cez presnú a cielenú motiváciu - organizačnou jednotkou
počínajúc a celou inštitúciou končiac. Zásadne na vedúcich spočíva povinnosť kreovania,
zavádzania motivačnej politiky, ktorá bude v ich rukách hnacím motorom. Začínajúc
vytvorením priaznivej atmosféry, ktorá evidentne praje výberu možností pre každého
pracovníka a končiac eliminovaním činností, ktoré vyvolávajú pocit nepotrebnosti
požadovaných vedomostí, či názorov, že sú v organizácii nepodstatné a nevyužívané.
Činnosť každého pracovníka musí vychádzať z jeho vnútorného presvedčenia a z rámca
aplikovanej, na mieru šitej motivačnej procedúry.
Správny proces motivácie (obrázok 2.50) evidentne vplýva na pozitívne motivovanie
organizačnej jednotky k činnosti, ktorej výsledky sú podopreté kvalitou požadovaných
výsledkov. Organizačná jednotka poučená (politickou) situáciou, ale správne motivovaná
nadriadeným prinesie veľké množstvo – v tej chvíli tak potrebného individuálneho –
pozitívneho vkladu do komplexu činností organizácie vplývajúcich na imidž inštitúcie, ktorý
nemôže byť nikomu ľahostajný. Iným veľmi dôležitým faktorom je zručné pôsobenie
excitácie podnetov vnútornej motivácie v súlade so sprievodným aspektom racionálneho
využitia pre potreby inštitúcie. Je potrebné sa riadiť vlastnými vytvorenými mechanizmami,
ktoré disponujú požadovaným potenciálom a umožňujú riadiť, využívať a nebagatelizovať
úlohu motivačnej politiky a spôsobov motivovania.
Obrázok 2.50: Vplyv motivácie na pracovníka
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Ambície pracovníkov sú podmienené nie iba úrovňou vedy, vrodenou i získanou povahou počas procesu
výchovy v rodine, miestom pôsobenia organizácie v spoločnosti, ale aj mnohými inými faktormi, ktorých
vplyv nie je možné poprieť. Rozhodne i ich sociálna a emocionálna inteligencia (napr. Birknerová, Z., 2010).
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Popísané javy doteraz evidentne významne vplývajú na vykonávanie rozhodnutí
pracovníkmi, a tým bezprostredne vplývajú na oslabenie i posilnenie skutočne realizovaných
cieľov inštitúcie verejnej správy. Preto je nevyhnutné zaviesť zodpovedajúce formalizované
mechanizmy postupov, aby bolo možné eliminovať negatívne javy, ktoré sú z organizačného
pohľadu a aspektu motivácie škodlivé pre vnútorné a následne aj pre vonkajšie prostredie. Ich
zavedením, rešpektovaním a úspešným dovedením až po uspokojovanie potrieb bude možné
zásadne vplývať na zdokonalenie inštitúcie. Podľa Fuchsovej, Kravčákovej (2004) môže
tomu napomôcť aj zavedenie motivačného programu organizácie, ktorý predstavuje ucelený
súbor opatrení a postupov oblasti manažmentu ľudských zdrojov, ktorý nadväzuje na ďalšie
aktivity manažmentu inštitúcie. Ten má za cieľ aktívne ovplyvniť pracovný výkon a vytvoriť
pozitívne postoje pracovníkov voči inštitúcii (Bedrnová, Nový; 2002; Mayerová, 1997;
Pavlica a kol., 2000).
Motivácia je veľmi dôležitým činiteľom v procese riadenia ľudských zdrojov.
Nástroje, ktorými disponuje vedúci počas každej etapy procesu poskytovania služieb voči
vlastným podriadeným pracovníkom v inštitúcii verejnej správy, mu musia dovoľovať
reguláciu pracovníkov, ktorú má vykonávať majstrovsky. Možno povedať, že podľa počtu
pracovníkov sa určujú aj finančné zdroje súvisiace s odmeňovaním. Pridelená odmena za
prácu musí byť v súlade so schopnosťami a kvalifikáciou stanovenou v profile a
požadovanou na pracovisku. Počas priebehu procesu poskytovania služieb sa môže pracovník
usilovať o uznanie u svojho nadriadeného, u svojich podriadených a tiež u spolupracovníkov.
V určitom čase môže pocítiť zadosťučinenie ako výsledok individuálneho pocitu uspokojenia
napĺňajúcich sa jeho ambícií. Môže sa mnohokrát dostať do pozície, keď sám hľadá nové
výzvy a podnety pre vlastnú činnosť.
2.6

VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ AKO PROCES KONANIA

Konanie môžeme chápať ako úmyselné správanie sa pracovníka smerujúce
k dosahovaniu cieľov vytýčených inštitúciou verejnej správy, predstavuje zmysluplnú
činnosť človeka, ktorá sa vyznačuje relatívne uzavretou jednotou, istou vnútornou štruktúrou
a časovým trvaním. Konanie teda predstavuje súhrn činností za účelom dosiahnutia vopred
stanoveného cieľa a ako pojem sa používa často v oblasti personalistiky (výberové konanie)
a správneho práva (správne konanie, daňové konanie...), v ktorom je sekvencia činností
upravená. Vaňová (2007) vidí konanie v duálnej pozícii so štruktúrou. Ide o vzťah
organizačnej udalosti a tokom konania, resp. činností (Kachaňáková, 2003). Orgány verejnej
správy (hlavne štátna správa) vykonávajú viacero foriem činností, ktoré zabezpečované
prostredníctvom
samostatného
druhu
rozhodovacích
procesov
a podmienené
hmotnoprávnymi alebo procesnoprávnymi normami verejného práva (Kosorín, 1999). 55
Trvalou podmienkou konania je inštitucionálny impulz, ktorý pôsobí ako podnet.
V rámci toho predstavuje príkaz na konanie impulz na vykonanie konkrétnej úlohy
v zákonnej lehote. Z aspektu prikázaného konania pracovník vykonáva mnoho jednoduchých
ale aj zložitých činností a každý pracovník v inštitúcii verejnej správy vykonáva činnosť na
konkrétnom mieste a v ohraničenom priestore. Pracovník musí mať vždy stanovený predmet,
smer a úroveň konania, až potom môže v súlade s tým vykonávať činnosť. Potreba
konkrétnych činností vyplýva počas procesu internalizácie poskytovania služieb. Pracovník
55

Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vymedzuje kto ho vykonáva (správne orgány), o čom sa
môže rozhodovať (o právach, záujmoch a povinnostiach právnických a fyzických osôb), aký je jeho postup
(od začatia až po výkon rozhodnutia) a čo je výsledkom (rozhodnutie ako individuálny správny akt).
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obyčajne vykonáva úlohu v určitých fázach na základe vnemov, predstáv, pojmov ale aj
prostredníctvom komunikácie. Správne vykonávaná a udržiavaná komunikácia musí byť
v súčasnej inštitúcii verejnej správy podporovaná technickými prostriedkami na základe
možností verejných zdrojov. Samotná existencia prostriedkov informačných
a komunikačných technológií (IKT) bez racionálnej schopnosti a komplexného využívania
týchto prostriedkov neposilní racionálne vykonávanie procesu poskytovania služieb vo
verejnej správe 56. Pracovník sa teda nachádza v neustálom pohybe, ktorý je chápaný ako
implikácia dynamických javov (obr. 2.51).
Konanie pracovníka môže byť smerované bezprostredne alebo sprostredkovane na
získavanie, spracovanie, odovzdanie informácií a ich zhromažďovanie, za čo nesie
individuálnu zodpovednosť. Konanie môže byť opakované, programové – t.j. konanie podľa
stanoveného algoritmu, ktoré je v inštitúcii najčastejšie vykonávané masovým spôsobom.
Význam slova „masový“ vychádza z činností vykonávaných v rámci ohraničeného času vo
veľkom množstve. Oproti tomu existuje ešte konanie jednotlivé, ktoré je najčastejšie
prisudzované vedúcim organizačných jednotiek, ale nemusí to byť vždy pravidlom.
Napríklad: Ak skúmame organizačné jednotky oprávnené na analýzu podaných
sťažností a návrhov obyvateľov, dopracujeme sa postupne k opakovaným činnostiam. Možno
povedať, že podnet vznesený obyvateľom má vplyv na subjekt organizácie verejnej správy,
kde bude zaregistrovaný a pridelený na realizáciu v zhode s kompetenciami pracovníka
(alebo organizačnej jednotky), alebo bude odstúpený v súlade s pravidlami, ktoré stanovujú
procesné administratívne postupy do inej inštitúcie. Po dôkladnej analýze vzniknutého
problému je vykonané rozhodnutie, ktoré determinuje očakávaný výsledok.
Obrázok 2.51: Konanie pracovníka pri dosahovaní cieľa
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Veľmi dôležitým prístupom v priebehu realizácie cieľa je stotožnenie sa s jeho
nevyhnutnosťou a potrebnosťou. Plánovanie konania slúži nasmerovaniu na dosiahnutie
cieľov pri zachovaní formalizovaného termínu vykonania stanovenej úlohy. Počas
vykonávania príkazov musíme využívať dostupné vecné (technické) a ľudské prostriedky
56

Bližšie pozri Grell, M. a kol., 2004.
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(obrázok 2.52), ktoré využívame v rámci celistvosti tvorivého procesu (konkrétneho
pracovníka), v rámci postupne realizovaných činností a dovtedy spracovaných informácií za
účelom ich využitia z aspektu vypracovania konečného výstupu – výsledku v súlade so
stanoveným cieľom. Obsah použitých informácií musí byť priebežne analyzovaný a podľa
potreby je nevyhnutné vykonať ich korekciu a doplnenie. Všetky činnosti musia byť
vykonávané v zmysle dobrej vôle a z hľadiska skutočnosti i kvality. Na hodnotenie
jednotlivých činností sa môže vo verejnej správe využiť metóda CAF 57 (Charburský, Stejskal;
2006).
Klásť úlohy inštitúcii verejnej správy môže iba subjekt na to oprávnený. Všeobecne
možno povedať, že vedúci organizačnej jednotky prijíma cieľový príkaz a v ňom identifikuje
zadaním vytýčené problémy, ktoré je potrebné vyriešiť. V súvislostí s tým stanoví predmet a
miesto realizácie. Spôsob realizácie úloh môže byť ohraničený predpismi práva, ale môže byť
taktiež individuálne riešený poverenou osobou. Na úrovni percepcie a následne na
operatívnom základe, realizuje konkrétnu úlohu pracovník, ktorému je pridelená - na
operatívnej úrovni nasleduje pochopenie, interpretácia a následné hodnotenie. V priebehu
dynamického procesu nakoniec pracovník vykoná výsledné rozhodnutie. Úlohu mohol
vykonať aj preto, že bol vybavený zodpovedajúcimi prostriedkami, ktoré sú využívané pri
očakávanom riešení úloh. Prejaviť starostlivosť musí v tomto prípade všeobecne vedúci
organizačnej jednotky, ako to vyplýva z jeho povinností. Pracovník vykonáva činnosť
z aspektu pridelenej úlohy smerujúc k vytvoreniu výsledného výstupu, výsledku. Pri analýze
konania zisťujeme, že realizácia stanoveného cieľa je často možná iba vďaka konaniu
v pomocných procesoch. V zásade je cieľ možné dosiahnuť realizáciou vedľajších cieľov,
vedľajšie ciele sú požadované, aj keď priamo pre nich nemusí byť vykonávaná činnosť.
Obrázok 2.52: Algoritmus od vytýčenia cieľa až po konanie
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Metóda CAF je považovaná za jeden z mnohých nových modelov riadenia vo verejnej správe, ktoré sú
orientované na zmenu úloh, štruktúr a organizácie politického a administratívneho systému (Búšik, 2006).
CAF (Common Assessment Framework) predstavuje sebahodnotenie podmienok a parametrov vlastnej
činnosti a dosiahnutých výsledkov a vypracovanie akčného plánu zvýšenia kvality. Podstatou metódy CAF je
systém deviatich hlavných kritérií činností inštitúcie verejnej správy, ktoré sú rozdelené na kritériá pre
predpoklady a podmienky činnosti, druhú skupinu tvoria kritériá zamerané na dosiahnuté výsledky. Rovnako
metóda benchmarkingu (Liberková, Liberko, Dobrovič, 2007). Nové prístupy v manažmente zavádza aj
daňová správa (Dobrovič, 2011).
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Konanie musí vystupovať podľa prijatého a v organizácii sformalizovaného spôsobu
postupovania s cieľom posilnenia poskytnutia očakávaného koncového výsledku, ktorý sa
nachádza v hraniciach stanovených právnych predpisov. Pracovník, ktorý realizuje pridelené
úlohy v súlade so špecializáciou, vykonáva aj mnoho cieľových činností. V konaní je preto
možné vyčleniť jeden základný cieľ (hlavný), ktorý koreluje z realizáciou stanoveného
konania a ciele pridružené tomuto cieľu (doplnkové). Pridružené ciele sú cieľmi vedľajšími,
ale nie vždy doplnkovými. Obsah a kvalita ich vykonania významne vplýva na výsledné
rozhodnutie, pričom dôležitosť, hodnotnosť a užitočnosť je rôzna a závisí od ich postavenia
a vzťahu ku konkrétnemu prípadu. Často môžeme vidieť, že ten istý pridružený cieľ má pri
realizácii podobného základného cieľa rozdielnu váhu, iný význam (Partyka-Pojęta, 2004).
Napríklad: Pracovníkovi prislúcha príprava personálneho rozhodnutia pre osobu,
ktorá má zmeniť miesto práce. Táto úloha je základným – hlavným cieľom, známe je aj
miesto, teda organizačná jednotka, ktorej sa to bude týkať. Pracovník má vedomosti o tom, čo
má byť zrealizované, v akom čase má vykonať rozhodnutie, pozná tiež odberateľa
rozhodnutia, finančné zložky, ktoré je potrebné brať do úvahy, termín oznámenia rozhodnutia
dotyčnej osobe a dosah vykonania rozhodnutia. Po rešpektovaní rozhodnutia vedúcim
pracovník vykonáva ostatné činnosti späté s aktualizáciou personálneho informačného
systému, môže osobne osloviť odberateľa rozhodnutia, alebo uskutočňuje ďalšie činnosti
súvisiace s doplnkovými cieľmi. Z toho je vidieť, že pracovník môže realizovať viacero cieľov.
V jednej situácii to môžu byť ciele hlavné, v inej vedľajšie. V tomto prípade môže byť hlavným
cieľom dodanie už existujúceho rozhodnutia zainteresovanej osobe, ktorá je koncovým
odberateľom informácie. Môže tiež vykonávať ciele nadriadené, podriadené, hlavné,
pridružené, vedľajšie, závislé, nezávislé, ale tie musia byť v zhode so strategickými cieľmi
inštitúcie verejnej správy.
Výsledkom vybranej činnosti vykonávanej pracovníkom sú realizované ciele
v očakávanom čase (Kinard, 1988). Takýto stav je v súčasnosti typický uplatnením
zodpovedajúcej metódy cez IKT, napríklad tzv. siete - sieťovú analýzu, ktorú je možné
aplikovať do prognózovania a plánovania činností inštitúcie. Čas trvania spomínaných
činností môže byť nestály, preto metóda vytvára algoritmus vyznačenia najdlhších
(kritických) ciest v sieti. Metóda kritickej cesty sumarizuje činnosti, ktoré musí pracovník
vykonať, aby dosiahol požadovaný cieľ. Previazania a závislosti v nej vystupujúce vyplývajú
z vykonávaných činností a vzniknutých javov. Každá činnosť vykonaná pracovníkom má
svoj začiatok a koniec. Začiatkom činnosti je jav predchádzajúci, čiže príkaz subjektu,
koncom je jav, ktorý po činnosti nastupuje - napríklad vytvorenie záverečného dokumentu.
Činnosti sú skúmané z aspektu časového trvania a ich rozloženia na časovej osi, javu
zodpovedajú body na časovej osi. Počas budovania sietí závislostí je dôležitá dôkladná
analýza možností realizácie plánovaných činností, obzvlášť stanovenie príslušných závislostí
medzi jednotlivými činnosťami a javmi 58. Časová závislosť je zárodkom činnosti, ktorá je
riadená na základe preukázaných závislostí medzi jednotlivými javmi. Môže vzniknúť aj
situácia, v ktorej súčasné (paralelné) činnosti ostanú začaté, činnosti môžu byť vykonávané
súbežne, ale taktiež môže vzniknúť vzájomný predstih alebo oneskorovanie javov. Siete
môžu byť determinované alebo stochastické. V deterministickej sieti musia byť vykonané
všetky činnosti, aby bolo možné realizovať koncovú činnosť, v stochastickej sieti môže byť
určitá skupina činností ohraničená stupňom pravdepodobnosti ich realizácie.
58

Metóda kritickej cesty a znázorňovanie v sieťových grafoch sa veľmi často používa v stavebných alebo
montážnych činnostiach, prípadne aj pri využití riešenia dopravného problému. Optimalizačné metódy sa dajú
úspešne aplikovať aj v jednotlivých odvetviach a inštitúciách verejnej správy.
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Činnosti v sieti je možné rozdeliť na tri skupiny. Do prvej skupiny zaraďujeme tie
činnosti, ktorých dobu trvania je možné určiť na základe prv realizovaného podobného
zámeru, teda využitím expertných činností na základe štatistických metód.
Napríklad: V oddelení pre záležitosti obyvateľstva v príslušnej inštitúcii verejnej
správy, v organizačnej jednotke, ktorá vykonáva činnosti súvisiace s vydaním občianskeho
preukazu môže byť prevádzkovaný register vydaných dokumentov. V registri sa
zaznamenávajú aj príčiny vydania dokumentu, ktoré môžu byť rôzne: súčasný dokument je už
neplatný, lehota platnosti vypršala, strata, zničenie – vážne poškodenie... Na základe
registra a v ňom zhromaždených zaznamenaných údajov je možné stanoviť dobu potrebnú na
opätovné vydanie dokumentu z rozlíšením podľa príčin, ale je možné využiť doterajšie
vedomosti a skúsenosti pracovníka, ktorý bezprostredne realizuje s tým súvisiace úlohy.
Do druhej skupiny sa zaraďujú činnosti, ktoré sa musia vykonať, aj keď nemajú
zásadný význam, čiže sú to sprievodné činnosti, napríklad vlepenie fotografie, vytiahnutie
dokumentu z archívu, uloženie dokumentov podľa stanoveného systému. Do tretej skupiny je
možné zaradiť činnosti, ktorých význam časového parametra má zásadný vplyv na výsledné
rozhodnutie, napríklad ak občan predložil dokument na výmenu v inom regióne z dôvodu
zmeny pobytu. Pracovník má právo použiť dostupný komunikačný kanál, môže poslať otázku
faxom, listom, elektronickou poštou... Od vybranej možnosti vo veľkej miere bude závisieť
termín, v ktorom bude požadovaný dokument vydaný.
Na základe okolností je možné rozlíšiť tri časy trvania činnosti: dobu pesimistickú,
optimistickú alebo najviac pravdepodobnú. Pesimistická doba je najdlhšou dobou, v ktorej
bude činnosť vykonaná, doba optimistická je zase časom najkratším potrebným na vykonanie
činnosti. Doba najpravdepodobnejšia predstavuje čas, ktorý sa najčastejšie vyskytuje pri
vykonávaní konkrétnej činnosti za tých istých podmienok. Plánovanie nevyhnutného času na
vykonanie cieľovej činnosti predpokladá včasnú sieťovú analýzu. Znamená to vyznačenie
najskoršieho ukončenia zámeru (napríklad spojeného s vydaním rozhodnutia) alebo najkratšej
doby prejavu jednotlivých javov s ním vystupujúcich. Je potrebné tiež vykonať spätnú
analýzu, teda vyznačiť najneskorší čas vykonania jednotlivých činností. Najkratšie termíny
jednotlivých javov vytvoria možnosti zahájenia výkonu činností čo najskôr, na základe
priorizácie úlohy. Označujeme ich často ako maximálnu sumu najskoršieho termínu javov
predchádzajúcich a doby trvania činnosti, pre ktoré je jav následným.
ts (b) = max [ts (a) + t (a, b)],

a ‹ b,

(7)

kde: ts (b) - najskorší termín prejavenia sa javu b,
ts (a) - najskorší termín prejavenia sa javu a,
t (a, b) - čas trvania činnosti ohraničenej javmi a, b.
Najneskoršie možné termíny prejavu jednotlivých javov je možné označiť ako
minimálnu hodnotu rozdielu najneskorších termínov prejavenia sa javu nastupujúcich alebo
z času trvania činnosti, pre ktorým jav predchádza.
tn (a) = min [tn (b) + t (a, b)],

a ‹ b,

(8)

kde: tn (a) - najneskorší prípustný termín prejavenia sa javu a,
tn (b) - najneskorší termín prejavenia sa javu b,
t (a, b) - čas trvania činnosti ohraničenej javmi a, b.
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Pretože poznáme najskoršie a najneskoršie termíny javov, môžeme určiť najskorší
a najneskorší termín začatia a ukončenia postupných činností. Podľa príkladu, v konkrétnych
činnostiach, pri ktorých je potrebné vykonať činnosť „a“ a „b“ je možné určiť:
- najskorší termín začiatku činností (a, b)
tsn (a, b) = ts (a);
-

najskorší termín ukončenia činností (a, b),

tsn (a, b) = ts (a) + t (a, b);
-

(10)

najneskorší termín ukončenia činností (a, b),

tns (a, b) = tn (b);
-

(9)

(11)

najneskorší termín začatia činností (a, b),

tns (a, b) = tn (a, b) - t (a, b).

(12)

Čas uskutočnenia celého zámeru vyznačuje v sieti najskorší termín prejavu koncového
javu. Postupnosť vykonaných činností, ktorých súčet časov je najvyšší označuje kritickú
cestu v sieti. V tom čase musia byť zrealizované zámery, ktoré sú stanovené formálnym
príkazom. Neočakávaná situácia, ktorá môže nastať je taká, v ktorej sa prejavuje oneskorenie
ktorejkoľvek z činností. Oneskorenie je taktiež možné pri koncových javoch, čo znamená, že
čas realizácie zámeru sa predlžuje. Kritickú cestu je možné vypočítať alebo aspoň odhadnúť
pre „každú“ vykonávanú činnosť v inštitúcii verejnej správy. Podobne je možné naplánovať
množstvo nevyhnutného času na realizáciu úkonov pracovníkmi v danej organizačnej
jednotke. Na základe stanoveného času potrebného na vykonanie konkrétnej úlohy možno
určiť množstvo nevyhnutných pracovných miest a rozpísať rámec realizovaných príslušných
úloh, ktoré môžu byť realizované v inštitúciách verejnej správy. Poukážeme na to, ako je
možné ich rozpísať na determinujúce činnosti. V nasledujúcom príklade je možné objasniť,
čo sú najskoršie a najneskoršie časy začiatku a konca činností a taktiež časová rezerva,
medzera.
Napríklad: Občan vznesením písomného obvinenia inštitúcii verejnej správy na
konanie pracovníka, ktorý podľa jeho názoru mu neposkytol pravdivú a vyčerpávajúcu
informáciu inicioval následné činnosti. Občan položil otázku pracovníkovi oddelenia práce
s občanmi v príslušnej inštitúcii verejnej správy. Ako žiadateľ počas podávania žiadosti
o vydanie nového osobného preukazu rozumel, že dokument mu bude odoslaný domov
v lehote 30 dní od dátumu predloženia požadovaných dokumentov. Vyše dvoch mesiacov
čakal na doručenie dokumentu do miesta bydliska, až potom sa dostavil na príslušný úrad,
kde bol informovaný, že záležitosť je už dávno zrealizovaná, navyše bol informovaný o tom,
že problém vydania nového dokumentu spočíva na ňom, pretože žiadosť potvrdzuje
vlastnoručným podpisom. Následkom jeho listu boli v inštitúcii verejnej správy vykonané
činnosti v zhodne so záväznými právnymi predpismi v tejto oblasti (v príslušnom dokumente
sú stanovené otázky lehôt vybavenia, podľa neho, orgán poverený vybavením sťažnosti musí
ju vybaviť bez prieťahov najneskôr do jedného mesiaca). Hotová odpoveď na list občana,,
v ktorej je nutné odvolať sa na námietku napísanú v liste, musí byť vyhotovená objasňujúcou
formou.
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V priebehu stanoveného postupu je potrebné veľké množstvo jednotlivých činností.
Pre potreby príkladu vyberáme iba najdôležitejšie:
1. Zapísanie sťažnosti občana do registra písomností príslušného subjektu (najčastejšie
v podobe denníka).
2. Prejednanie obsahu listu vedúcim organizačnej jednotky.
3. Ten istý vedúci pripraví podklady k listu v rozsahu: menovité pridelenie úlohy na
vykonanie, možné úvahy a príkazy, prípadná doba realizácie (spravidla kratší termín ako
stanovuje právo).
4. Formálne doručenie úlohy pracovníkovi, ktorý dostal príkaz na vyriešenie sťažností.
5. Zber všetkých informácií nevyhnutných na objasnenie (napríklad či na miestach
dostupných klientom (úradná výveska - oznamy) bola zverejnená informácia o spôsobe
vydania osobného preukazu...).
6. Opýtanie sa pracovníka vydávajúceho dokument zainteresovanému na vyššie uvedené
okolnosti.
7. Eventuálne zisťovanie u jeho spolupracovníkov o používaných praktikách v predmete
šetrenia.
8. Overenie v registri prijatých dokumentov, či klienti prevzatie dokumentu potvrdili
vlastnoručným podpisom.
9. Analýza všetkých zozberaných materiálov k správe.
10. Pridelenie konspektu písomnej odpovede zainteresovanému.
11. Vyhotovenie odpovede v zhode so záväzným obehom dokladov nadriadenému za účelom
formálneho odsúhlasenia.
12. Zapísanie vytvoreného dokumentu do registra listov odoslaných subjektom.
13. Odoslanie listu sťažovateľovi.
V opísaných príkladoch sa môžu vyskytnúť prípustné posuny termínov začiatku
a konca činnosti, ktoré sú možné kvôli existujúcej časovej rezerve. Môže ísť o rezervu
celkovú, voľnú, podmienenú a nezávislú.
Celková rezerva predstavuje dobu, o akú sa môže oneskoriť začiatok činnosti. Stanoví
sa ako rozdiel medzi najneskorším možným a najskôr možným termínom ukončenia činnosti.
Rc (a, b) = tn (b) + t (a, b) - ts (a).

(13)

Voľná rezerva umožňuje určiť maximálne o koľko je možné oneskoriť termín
ukončenia činnosti tak, aby bol dodržaný termín najskoršieho prejavu nastupujúceho javu.
Rv (a, b) = ts (a) + t (a, b) - ts (a).

(14)

Podmienená rezerva stanovuje rozdiel medzi celkovou a voľnou rezervou.
Rp (a, b) = Rc (a, b) - Rv (a, b).

(15)

Nezávislá rezerva je čas, ktorým je možné disponovať pri činnosti bez náväznosti na
rezervu v akejkoľvek inej činnosti.
Rn (a, b) = max [ ts (b) + t (a, b) + tn (a)].

(16)

118

Napríklad: Stanovená úloha sa skladá spolu zo šiestich činností. Pri čom postupnosť
vykonania činností je nasledovná: činnosť tretia a štvrtá (č. 3 a č. 4) nasleduje po prvej
činnosti (č. 1). Piata činnosť (č. 5) nastupuje po činnosti tretej (č. 3), činnosť šiesta (č. 6)
nastupuje po štvrtej činnosti (č. 4). Napokon piata a šiesta činnosť (č. 5 a č. 6) sú vykonané
pred druhou činnosťou (č. 2). Poznáme jednotlivé časy trvania:
činnosť 1 – trvá 2 hodiny,
činnosť 2 – trvá 7 hodín,
činnosť 3 – trvá 5 hodín,
činnosť 4 – trvá 6 hodín,
činnosť 5 – trvá 8 hodín,
činnosť 6 – trvá 3 hodiny.
Sieť vykonaných činností podľa zadania predstavuje nasledujúca obrázok 2.53:

Obrázok 2.53: Grafické znázornenie siete

Na grafe je vidieť, že zámer je zložený zo šiestich úkonov. Kritická cesta v sieti
závislosti je zvýraznená tmavou čiarou a je podmienená prepočtom časových rezerv pre
jednotlivé úkony označené postupne 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Ak vykonáme výpočet podľa vzorca (7),
dostaneme:
jav č. 1: tp (1) = 0
jav č. 2: tp (2) = 0 + 2 = 2
jav č. 3: tp (3) = 2 + 5 = 7
jav č. 4: tp (4) = 2 + 6 = 8
jav č. 5: tp (5) = 7 + 8 = 15,
(8 + 5 = 12)
jav č. 6: tp (6) = 15 + 7 = 22
Potom vykonáme v sieti spätný výpočet vyznačený ako najneskôr možný termín
objavenia sa javu na základe vzorca (8).
Jav č. 6:
jav č. 5:
jav č. 4:
jav č. 3:
jav č. 2:
jav č. 1:

tn (6) = 22
tn (5) = 22 – 7 = 15
tn (4) = 15 – 3 = 12
tn (3) = 15 – 8 = 7
tn (2) = 7 – 5 = 2,
tn (1) = 2 – 2 = 0

(12 – 6 = 6)
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Z vykonaných výpočtov vyplýva, že na celý zámer potrebujeme 26 pracovných hodín.
Úspora času vystupuje iba pri jave označenom ako číslo 4 a predstavuje 4 hodiny. Javy
označené číslom 1, 2, 3, 5 a 6 sú kritické, čo znamená, že pre nich sa vypočítané časy
rovnajú. Kritická cesta je tvorená sekvenciou činností: (1,2), (2,3), (3,5) a (5,6).

2.6.1 Typy činností
Pre každý typ činnosti je najdôležitejším determinantom získaný výsledok. Z pohľadu
vytýčeného rozsahu realizácie cieľa na vstupe je možné členiť činnosti na úspešné
a neúspešné. Miera ich užitočnosti predstavuje stupeň priblíženia sa k cieľu (v hraniciach
tolerancie, ktorá vyplýva zo štandardizovaných procedúr). Hodnotenie užitočnosti činnosti je
mierou získaného výsledku. V prípade, že výsledok je zhodný s vytýčeným cieľom na vstupe,
ide o úspešnú činnosť, naopak – v prípade, že výsledok sa nezhoduje, je v rozpore, odkláňa sa
od vytýčeného cieľa na vstupe, ide o neužitočnú činnosť. Výsledné rozhodnutie je potom
koncovým efektom uskutočneného zámeru bez určenia jeho obsahu a významu.

2.6.1.1 Úspešná činnosť
Úspešná činnosť je taká, ktorou v predpokladanom čase dosiahneme cieľ stanovený
na vstupe pri zabezpečení technickej základne, zásob a prostriedkov určujúcich operatívnu
základňu V(t) = C. Cieľ činnosti určuje objednávateľ či zadávateľ úlohy, ktorej výsledný
obsah podlieha jeho verifikácii.
Vykonanie činnosti v plánovanom čase [tp = ( t0 + t1 )] znamená, že bolo začaté v čase
(t0) a ukončené v čase (t1), čiže úloha bola vykonaná v plánovanom čase. Získaný výsledok
(V) sa zhoduje s očakávaním, rovná sa cieľu (C) prijatému na vstupe (V = C). Realizácia
cieľovej úlohy bola možná vďaka využitiu dostupných zdrojov na jej vykonanie. V tomto
prípade je činnosť úspešná, vhodná, pretože vykonané činnosti popri záväznej procedúre
stanovenými postupmi sa pričinili o vytvorenie zadávateľom očakávaného výsledku, ktorý je
pre neho užitočný a využiteľný (obr. 2.54).
Obrázok 2.54: Užitočné výhodné činnosti
t0

Cieľ C

t1
činnosť (p)

Výsledok
V

V=C

Z (C)
Legenda: Z (C)
C
p
V

- zdroje a prostriedky zabezpečujúce dosiahnutie vytýčeného cieľa,
- cieľ činnosti,
- činnosť v plánovanom čase tp,
- výsledok činnosti.
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Napríklad: Občan sa dostavil na oddelenie pre občianske záležitostí v príslušnej
inštitúcii verejnej správy kvôli výmene občianskeho preukazu (v súlade s príslušnými
právnymi predpismi). Žiadateľkou je mladá vydatá žena, ktorá pri sobáši prijala manželovo
priezvisko. V spojitosti s tým si pri priehradke vyzdvihla a vyplnila „Žiadosť o vydanie
občianskeho preukazu“. Na príslušnom matričnom úrade získala potvrdenie údajov
o uzavretí manželstva pod konkrétnym číslom, doložila rodný list, potvrdila aktuálnu adresu
trvalého bydliska, priložila potrebný počet fotografií a starý občiansky preukaz a udala
dôvod výmeny. Uvedenú dokumentáciu osobne doručila na oddelenie. Pracovník vizuálne
potvrdil kompletnosť požadovaných dokumentov a následne začal úlohu realizovať a určil
termín vyzdvihnutia. Žena bola informovaná, že prevzatie občianskeho preukazu musí
vykonať osobne. Žiadateľka sa v stanovený deň dostavila na oddelenie a prebrala
požadovaný preukaz. V tomto prípade bol občan subjektom, zadávateľom úlohy. Predmetom
úlohy bolo vyhotovenie dokumentu občianskej identity. Výsledkom bol inštitúciou vydaný
požadovaný dokument. Činnosť bola skutočne vykonaná a výsledok bol užitočný. Neberieme
do úvahy význam užitočnosti, ktorá tu určite existuje, ale na nej nezáleží.
V praxi môže nastať situácia, kedy cieľ vytýčený na vstupe (C) v ohraničenom čase,
pri existujúcich zdrojoch a prostriedkoch (Z(C)) bude realizovaný v kratšom ako plánovanom
čase (tp). Tentoraz máme do činenia s užitočnou činnosťou, ale nie bezvýhradne výhodnou.
Opísaná situácia je znázornená na obrázku 2.55, kde tr < tp a V = C.
Napríklad: Majiteľ spoločnosti s názvom „XaX“ sa rozhodol založiť firmu s názvom
„XaX 2“. Vzhľadom na prvú firmu v júli 2006, pred koncom hospodárskeho roka, začal
vykonávať činnosť spojenú s jej likvidáciou ku dňu 31. augusta 2006. Pôvodná firma sa
venovala poradenskej činnosti v oblasti daní, druhá firma mala v registri zapísanú
poradenskú činnosť v oblasti riadenia a hospodárenia. V súvislosti s tým, majiteľ odhadol
čas, ktorý bude potrebný na zhromaždenie všetkých požadovaných nevyhnutných dokladov na
zaregistrovanie a vykonávanie druhej činnosti, t.j. spísal dohodu zo spoluvlastníkom
obchodnej spoločnosti, zložil poplatok v obchodnom registri, čím inicioval zápis do neho
a získal potvrdenie o pridelenom identifikačnom čísle organizácie a registračné číslo.
V skutočnosti sa ukázalo, že požadované dokumenty zhromaždil v čase kratšom ako plánoval,
t.j. o jeden mesiac skôr. V situácii, ktorú sám nepredvídal bol počas jedného mesiaca fyzicky
vlastníkom dvoch firiem. Za týchto okolností bol predovšetkým zaujatý rozvojom
novovzniknutej firmy a zanedbal existenciu objednávok smerovaných do prvej firmy, ktoré
ešte mohli byť vykonané. V súvislosti s tým výsledky jeho činnosti boli nevýhodné (z hľadiska
času predčasné). Vykonané činnosti boli užitočné, ale v konkrétnom čase sa stali
nevýhodnými pre zadávateľa úlohy – pre vlastníka oboch firiem, pretože skomplikovali jeho
situáciu.
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Obrázok 2.55: Užitočné činnosti nie bezvýhradne výhodné z hľadiska času

Iným druhom užitočnej činnosti v súvislosti s vytýčeným cieľom (C) je jeho
dosiahnutie v čase dlhšom ako je čas plánovaný (tp) pri zabezpečených zdrojoch
a prostriedkoch (Z(C)). Táto činnosť je skutočná, ale so zjavným oneskorením realizácie cieľa
v súvislosti s plánovaným časom. Získaný výsledok (V) môže byť neužitočný a nevýhodný
v konkrétnom čase. Grafická implementácia je na obrázku 2.56, kde tr > tp a V = C.
Obrázok 2.56: Užitočné činnosti oneskorené z hľadiska času

Napríklad: Na magistrát mesta sa v novembri prihlásil majiteľ nehnuteľnosti, ktorý
v nej v rámci modernizácie vymenil kúrenie na tuhé palivo za plynové kúrenie a žiadal od
mesta modernizačnú dotáciu v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta, z ktorého
vyplýval jeho postup. Na túto činnosť požiadal o krátkodobú pôžičku v presvedčení, že časť
nákladov (maximálne 80 %) mu bude uhradená do jedného mesiaca. Pracovníkmi magistrátu
bol informovaný, že žiadosť spolu s potrebnými dokumentmi môže predložiť kedykoľvek, ale
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bude riešená až v termíne okolo 1 mesiaca odo dňa schválenia rozpočtu mesta
v nasledujúcom roku. Žiadateľ vyplnil potrebnú žiadosť a doložil notárom overený doklad
o vlastníctve nehnuteľnosti aj s výpisom z katastra, dohodu o odbere plynu spolu
s kolaudačným protokolom, ako aj účet za zakúpený plynový kotol a zaplatil stanovený
administratívny poplatok. Vyplnenú žiadosť spolu s kompletnou dokumentáciou dodal
pracovníkovi magistrátu v termíne. S klientom - žiadateľom bola podpísaná dohoda o dotácii,
ktorá následne bola vyplatená. Stanoveným cieľom v tomto prípade bola dotácia. Cieľ bol
zrealizovaný, ale v čase dlhšom ako bol očakávaný žiadateľom pri stanovení úlohy (riešenie
dotácie až po prijatí nového rozpočtu mesta). Výsledok bol užitočný ale časovo nevýhodný,
pretože občan, majiteľ rekonštruovanej nehnuteľnosti, uvažoval dotáciou od mesta splatiť
prebiehajúcu krátkodobú účelovú pôžičku.

2.6.1.2 Neužitočné činnosti
O činnostiach, následkom ktorých je získaný výsledok (V) odlišný od očakávaného
a nenachádza sa v právnymi predpismi vymedzenej tolerancii môžeme povedať, že sa
nezhoduje s cieľom (C) vytýčeným na vstupe. Takéto aktivity nazývame neužitočnými
činnosťami. Získaný výsledok môže byť pre zadávateľa úlohy neužitočný, nevýhodný,
pretože ho nepožadoval. Cieľ úlohy,
ktorý je pri vstupe zadefinovaný mimo
programovaného záväzného času realizácie, t.j. mimo zdrojov a prostriedkov
zabezpečujúcich realizáciu, nemôže byť vykonaný v zhode s očakávaním. V priebehu trvania
produkčného procesu vznikol nesúlad, ktorý vplýval na deformáciu výslednej informácie.
Takýto proces je možné popísať graficky (obrázok 2.57), kde V ≠ C.
Obrázok 2.57: Neužitočné činnosti

Napríklad: Obyvateľ sa obrátil na príslušnú inštitúciu verejnej správy kvôli výmene
vodičského preukazu, pretože zmenil adresu bydliska. Žiadateľ naďalej býva v pôsobnosti
inštitúcie (v tom istom meste), ale na inej ulici. Dôvodom presťahovania bolo dokončenie
domu, v ktorom teraz býva spolu s bratom. Odovzdal vyplnenú žiadosť (v ktorej vypísal všetky
nevyhnutné údaje potrebné k výmen dokumentu), kolok a dodal xerokópiu starého, ešte
aktuálneho vodičského oprávnenia. Pracovník prijal všetky dokumenty a stanovil termín
vydania nového vodičského preukazu na 21. deň odo dňa prijatia dokumentov. V stanovený
deň sa občan dostavil prevziať vodičské oprávnenie a zistil, že má v ňom zapísané bratovo
rodné číslo, ktorý spolu s ním v ten istý deň taktiež odovzdal dokumenty potrebné na výmenu
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vodičského oprávnenia. Preto musel byť výsledok činnosti verifikovaný a znovu bolo potrebné
začať proces poskytovania služby. Stanoveným cieľom činnosti bolo získanie nového
vodičského oprávnenia, proces činností sa vykonal v plánovanom čase a dôsledkom toho bol
získaný výsledok. Ten preukazne dokázal, že činnosť bola neužitočná a sám výsledok je
nepoužiteľný a nepotrebný.
Dosiahnutý výsledok na základe vykonaných činností môže sa vyskytnúť na úrovni
užitočnosti a výhodnosti. V prípade, v ktorom je výsledok zhodný so stanoveným cieľom
v rámci plánovaných parametrov, môže byť užitočný a výhodný. V prípade, v ktorom je
výsledok zhodný so stanoveným cieľom, ale bol získaný v čase kratšom ako bol stanovený,
môže byť výsledok užitočný, ale taktiež môže prijať dva možné atribúty – výhodnosť
a nevýhodnosť. V inom prípade, je výsledok zhodný so stanoveným cieľom, ale bol získaný
v čase dlhšom ako bol plánovaný, preto môže byť užitočný alebo neužitočný a zároveň
výhodný alebo nevýhodný. A okrem toho získaný výsledok odlišný od stanoveného cieľa
môže byť neužitočný a nevýhodný.

Činnosť
užitočná
Činnosť
užitočná
Činnosť
užitočná

Vzťah
výsledok - cieľ

Činnosť
neužitočná

V=E
V=E
V=E
V≠E

Čas realizácie

Hodnotenie výsledku

tp

užitočný,
výhodný
užitočný, časovo
výhodný alebo nevýhodný
užitočný alebo neužitočný,
výhodný alebo nevýhodný

tp < tr
tp > tr
tp = tr alebo
tp < tr alebo
tp > tr

neužitočný,
nevýhodný

Podľa Stýbla (1998) nič nie je také dokonalé, aby neholo byť lepšie, ktorúkoľvek
činnosť v rámci správnych konaní je vždy možné vylepšovať. Môže ísť napríklad
o zameranie sa na rozhodujúce zmeny firemnej kultúry, účasť zamestnancov na zmenách, ale
aj sociálnu prispôsobivosť voči zmenám...

2.6.2 Rozhodovanie
Pri definovaní obsahu a podstaty práce v manažmente najvýraznejšou časťou činnosti
je rozhodovanie ako najnáročnejšia a najdôležitejšia funkcia manažmentu, ktorá predstavuje
tú jeho časť, v ktorej sa pripravujú a vykonávajú rozhodnutia (Hittmár, 2006b, Kočkin,
2010). Rozhodovanie je nevyhnutným momentom vôľového konania rozhodovateľa.
Rozhodovanie so svojimi rozhodovacími procesmi prebieha vo všetkých manažérskych
funkciách (Vysušil, 1996). Rozhodovanie pracovníka predstavuje jav založený na výbere
jedného z variantov, najmenej z dvoch, na základe obmedzení vymedzených právnymi
predpismi, pri existencií informácií, poznatkov a skúseností, vedomostí a iných faktorov pracovník, ktorý vykonáva rozhodnutie sa zúčastňuje na riešení problému, úlohy (obrázok
2.58). Takéto chápanie rozhodovania ako selekcie variantov je pre súčasnosť príliš
zjednodušená. Podľa Majtána a kol. (2001) sa môže týmto spôsobom rozhodovať
o niektorých menej dôležitých problémoch, pretože takéto rozhodovanie vedie k falošnému
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konceptu rozhodovania, ktorý ignoruje proces ako celok a nezohľadňuje predchádzajúce
a nasledujúce činnosti. Pri manažérskom rozhodovaní je subjektom rozhodovania manažér,
realizátorom rozhodnutia spravidla pracovník, na ktorého sa rozhodnutie vzťahuje (Rudy,
Piškanin a kol.; 2002).
Obrázok 2.58: Prvky vplývajúce na prijatie rozhodnutia

Zložitý proces rozhodovania vo verejnej správe často prebieha za spoluúčasti prv
prijatých rozhodnutí iných rozhodovateľov, ktorí sú dodávateľmi informácii vykonávateľovi
rozhodnutia v súlade so stanoveným rámcom kontroly realizácie hlavnej úlohy. Pracovníkom
prijaté rozhodnutie podlieha následne formálnemu potvrdeniu zodpovedným vedúcim,
ktorému po formálnej stránke rozhodnutie prislúcha. Podoba výsledku sa definitívne
podriaďuje zadávateľovi úlohy na základe príčiny, ktorá definovala potrebu cieľa 59.
V procese vykonávania rozhodnutí rozlišujeme jeho fázy, teda diferencované vybrané
činnosti, ktoré stanovujú parciálne odlišnosti, kooperujúce a navzájom sa prelínajúce celým
produkčným procesom:
- 1. fáza - vykonávajú rozhodnutia spojené s identifikáciou a vstupnou analýzou činností,
po ktorých môže nastať vykonanie rozhodnutia o zamietnutí alebo prijatí úlohy na
riešenie, stanovená je zložitosť problému. V rámci jednej úlohy, môže existovať viacero
čiastkových problémov, ktoré môžu byť riešené v priebehu toho istého procesu
(jednostranný proces rozhodovania) alebo môže prebiehať dvojstranný proces
rozhodovania. V tom prípade sa definujú skupiny úloh a hlavná činnosť vyplýva
z pohľadu na špecializáciu vykonávaných úloh;
- 2. fáza - po dôkladnejšej analýze materiálu sa vykonáva rozhodnutie v rámci plánovania
činností s cieľom realizácie stanovených úloh. Berú sa do úvahy rozhodnutia týkajúce
zdrojov ľudských, materiálnych a informačných, ktoré sú garanciou správnej činnosti
a taktiež dosiahnutia očakávaného výsledku;
- 3. fáza - vykonáva sa rozhodnutie o mieste vykonania (organizačná jednotka);
- 4. fáza - sú vykonávané rozhodnutia v čiastkových úlohách, ktoré sa môžu realizovať na
základe získaných informácií vnútri organizácie a tiež na základe získaných informácií od
vonkajších objektov inštitúcie verejnej správy. Predmet správy môže byť taktiež
realizovaný na základe získaných informácií zvnútra inštitúcie a vonkajšieho ústredia,
príslušný informačný kanál musí byť vopred stanovený na základe formalizovaných
procedúr;
- 5. fáza poverený pracovník majúci dostatočné informácie vykoná výsledné rozhodnutie,
ktoré je očakávané a požadované zadávateľom (obrázok 2.59).
59

Pozri aj Suhányi, 2011.
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Obrázok 2.59: Fázy rozhodovania v inštitúcii verejnej správy

Voľba rozhodnutia pri štandardizovaných činnostiach vo verejnej správe je často
obmedzovaná naprogramovaným spôsobom činností, ktorý je stanovený v súlade s cieľmi
inštitúcie. Náčrt prijatých rozhodnutí v neprogramovej činnosti je rámcový a vopred
stanovený na historickom základe a iných špecifických podmienkach subjektu (napríklad
geografická lokalizácia v rámci regiónu, lokálne podmienky, sociálna kultúra...).
Odberateľom výsledku rozhodnutia je zadávateľ, ktorý bezprostredne vykonáva jeho meranie
na základe ohodnotenia kvality.
Rozhodovanie pracovníka vo verejnej správe je možné rozdeliť na nasledujúce
úrovne:
1. identifikácia problému, určenie stupňa zložitosti a jeho zaradenie do zodpovedajúcej
skupiny,
2. analýza problému z pohľadu jeho realizácie pri zohľadnení zdrojov a prostriedkov, výber
alternatívy postupu,
3. určenie miesta, v ktorom bude realizovaný (vnútorné, vonkajšie, zmiešane),
4. plynulosť získavania dodatočných informácií potrebných pre prijatie správneho
rozhodnutia,
5. ohodnotenie prijatého rozhodnutia.
Na základe spoločnosťou vytváraných a pracovníkmi verejnej správy
vykonávaných úloh, je možné vyextrahovať nasledujúce druhy rozhodnutí:
a) rozhodnutie spojené s identifikáciou úlohy – pracovník je na začiatku povinný každú
úlohu dôkladne spoznať,
b) rozhodnutie spojené s plánovaním realizácie úlohy – pracovník plánuje akým spôsobom,
akými prostriedkami a akými nástrojmi môže realizovať úlohu,
c) rozhodnutie spojené s realizáciou úloh týkajúce sa organizovania – pracovník organizuje
„prevádzku“ tak, aby bola úloha zrealizovaná s ohľadom na všetky podmieňujúce faktory,
d) rozhodnutie spojené s plnením funkcie riadenia, koordinovania – každý pracovník
vykonáva rozhodnutie aspoň v rámci koordinácie prác z hľadiska vlastného pracovného
zaradenia,
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e) rozhodnutia spojené s funkciou kontrolovania – rozhodnutia môžu byť vykonávané
v rámci samokontroly alebo v rámci dozoru,
f) rozhodnutia spojené s nápravou procesu činností – pracovník v rámci viditeľného alebo
zisteného nedostatku, ktorý nastal (alebo ju spôsobil) v priebehu vykonávaných činností
vykonáva nápravu v rámci pracovného postupu skorou akceptáciou korekcie.
Z pohľadu vymenovaných druhov vykonávaných rozhodnutí sú najčastejšie sa
vyskytujúcimi nasledujúce kategórie rozhodnutí: plánovacie, organizačné, vykonávacie,
kontrolné, analytické rozhodnutia a rozhodnutia nápravné. S naznačenými kategóriami
vykonávaných rozhodnutí máme možnosť sa stretnúť v každej organizačnej jednotke
inštitúcie verejnej správy bez ohľadu na jej hierarchické umiestnenie v organizačnej
štruktúre. Rozhodovanie vo verejnej správe je často ovplyvnené konkrétnym priestorom
regiónu/lokality a vykonáva sa za účasti občanov (Búšik, 2006). Niekedy ide v inštitúciách
verejnej správy aj o multikriteriálne a ťažko algoritmizovateľné rozhodnutia. Pre ich úspešné
zvládnutie je možné použiť niektoré metódy, ktoré sú aplikovateľné na podporu
rozhodovania (napríklad fuzzy logika, ktorá využíva lingvistické premenné, zhluková analýza
či metódy merania regionálneho rozvoja). 60 Je treba pripomenúť, že ide iba o podporu
rozhodovania, pretože zodpovednosť za výber optimálneho variantu zostáva na tom, kto
rozhoduje.

2.6.2.1 Rušivé vplyvy
Rušivé vplyvy rôzneho druhu, ktoré pochádzajú z najrozmanitejších zdrojov, času
a priestoru, môžu často prenikať do činností smerovaných na cieľ. Tieto vplyvy nemôžeme
v žiadnej etape realizácie úloh bagatelizovať, hlavne nie vtedy ak ide o úroveň plánovania
vykonávaných úloh, kde všetko závisí bezprostredne alebo sprostredkovane práve od ľudskej
činnosti. Preto je význam plánovania úloh taký veľký, pretože môže rušivé vplyvy indikovať,
predchádzať im, eliminovať ich či minimalizovať. Každý z existujúcich rušivých vplyvov
môže spôsobiť deformáciu a následne nesprávne pôsobenie už získanej, zasielanej či
vytváranej informácie, čo môže nastať v dôsledku chybného intelektuálneho myslenia,
mechanických vplyvov alebo elektronických vplyvov. Rušivé vplyvy sú nežiadúce
z organizačného, ekonomického a právneho pohľadu, ale napriek tomu ich nie je možné
z procesu celkom vylúčiť. Informácie môžu byť deformované na základe rušivých momentov
vznikajúcich vo vnútri organizácie i mimo nej, môžu byť objektívneho i subjektívneho
pôvodu, spôsobené osobou, ktorá poskytuje spracované informácie. Veľmi dôležitý je spôsob
a metóda, ako aj spolupôsobiace mechanizmy organizačných postupov pri vniknutí rušivého
vplyvu do toku procesných činností. Náhly alebo postupný vznik rušivého momentu môže
nastať nevedomky, teda mimovoľne alebo cieľavedome organizovanými činnosťami
pracovníka – tvorcu výsledku. Príčinou môžu byť aj činnosti zamýšľané, naplánované
z vyššej organizačnej úrovne, ale môžu vyplývať i z činností náhodného charakteru.
Z obrázku 2.60 je možné vidieť, že rušivé vplyvy je možné všeobecne z hľadiska
zdroja ich pôvodu rozdeliť na dva druhy, t.j. osobné a vecné. Základným zdrojom ich vzniku
je človek, zariadenie alebo jav. Každý jeden rušivý vplyv, ktorý vzniká v pevne
formalizovanom priestore ako odchýlka informácie v rámci povolených noriem, má svoju
váhu, ktorá môže byť stanovená a ohraničená na základe včas vykonanej analýzy parametrov
60

Bližšie pozri možné využitie v zdravotníctve v Dostál, P., 2006 alebo v samospráve Adamišin, P., Tej, J.,
2011; Tej, J., 2011; Gecíková, I., Papcunová, V. 2011.
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alebo vytýčených prognóz javov. Poznanie váhy vplýva na vykonávané procesy a činnosti,
a tiež na následný očakávaný výsledok. Umožňuje taktiež naplánovanie takých činností, ktoré
v najväčšej možnej miere dokážu vylúčiť pravdepodobnosť vzniku rušivého vplyvu – chyby,
ktorá spôsobí, že činnosť bude nežiadúca z hľadiska prv vykonaného rozhodnutia a bude
vyžadovať začlenenie nápravného procesu do konania. Je potrebné povedať, že množina
všetkých použitých, deformovaných informácií, na základe ktorých rozhodovateľ vykonáva
racionálne rozhodnutia musí byť v inštitúcii verejnej správy (a nie iba v nej) v súlade
s právnymi predpismi. Ak sledujeme problematiku rušivých vplyvov, musíme brať do úvahy,
že pri vykonávaní úloh môžu neustále prichádzať deformované informácie v každej etape
procesu tvorby, ktorá je citlivá na ich prenikanie. Pracovník sa musí sústrediť na vydanie
správneho rozhodnutia, preto musí využívať kontrolné procedúry verifikujúce činnosť
v procese poskytovania verejných služieb inštitúciou verejnej správy (často v súlade
s manažmentom rizika či krízovým manažmentom 61).
Obrázok 2.60: Typy rušivých vplyvov

Zdrojmi rušivých vplyvov sú ľudia, veľké technické zariadenia, vznikajúce javy...
Klasifikácia rušivých vplyvov môže byť v závislosti od úrovne klasifikačného kritéria rôzna.
V súvislosti s potrebami verejnej správy a z pohľadu vykonávaných rozhodnutí je potrebné
vnímať rušivé momenty z pohľadu ich zdroja a pôvodu, miesta vzniku. Vzniknuté rušivé
vplyvy nemusia významne pôsobiť na druh rozhodnutia, ktoré musí byť ohraničené rámcom
obmedzujúcich predpisov a jednotnou metodikou postupu. 62
Z pohľadu miesta vzniku rušivých vplyvov, v aplikácii na inštitúcie verejnej správy,
delíme ich na vnútorné a vonkajšie (obrázok 2.61). Vnútorné rušivé vplyvy pochádzajú
z vnútra subjektu organizácie, ich zdrojom môžu byť ľudia, rôzne technické zariadenia
(mechanické, elektronické), právne predpisy.... Vonkajšie rušivé vplyvy pochádzajú
z vonkajšieho priestoru inštitúcie verejnej správy, ich zdrojom môžu byť ľudia, javy,
mechanické a elektronické zariadenia, môžu byť dôsledkom intelektuálnej činnosti, vydaných
právnych predpisov...

61
62

Pozri napríklad: Hudáková, M., Petruf, M., 2008; Tej, J., 2011a.
Bez ohľadu na kvalitu a kvantitu rušivých vplyvov ide najčastejšie o administratívny správny akt, ktorý musí
byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, je vydaný orgánom príslušným vo veci rozhodnúť,
je výsledkom spoľahlivo zisteného stavu vecí a musí obsahovať predpísané náležitosti ako výrok,
odôvodnenie, poučenie o odvolaní...
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Obrázok 2.61: Zdroje rušivých vplyvov I

Napríklad: Vnútorným rušivým momentom môže byť chybne vydané rozhodnutie,
pretože vydaný dokument vznikol na základe právnych predpisov, ktoré už nie sú platné.
Rozhodnutie má formálne nedostatky ale môže byť tiež chybné. Príčinou vzniknutej
deformácie výsledku v tomto prípade bol bezprostredne človek, ktorý nebral do úvahy novú
legislatívu.
Napríklad: Rušivým vplyvom môže byť atmosferická porucha vyvolaná búrkou, ako
množstvo problémov, ktoré následne vznikli prerušením dodávky elektrickej energie, čím
vznikol taký nedostatok uspokojovania dôležitých životných potrieb vyspelej spoločnosti
v sociálnej i hospodárskej oblasti k akému došlo v roku 2003 juhovýchodnej časti Južnej
Ameriky. Pod vplyvom poruchy elektrických zariadení boli vyvolané reťazové reakcie, ktoré
boli spojené s nefunkčnosťou veľkého množstva technických zariadení.
Rušivé vplyvy spôsobené pracovníkom v súvislosti s jeho pocitmi rozdeľujeme na
subjektívne a objektívne (obr. 2.62). Deliaca čiara medzi nimi je v spôsobenom jave a
v schopnosti vnímania skutočnosti konkrétnej otázky v konkrétnom čase. Rušivé vplyvy sa
najčastejšie pripisujú pracovníkom.
Obrázok 2.62: Zdroje rušivých vplyvov II
Subjektívne
a objektívne
rušivé vplyvy
Napríklad: Môže ísť činnosť pracovníka, ktorý pracuje ako analytik na dvoch
úlohách. Pracovník dostal za úlohu vykonať analýzu v rámci navrhnutia modelu organizačnej
štruktúry organizačnej jednotky inštitúcie, ktorá sa zaoberá tokom financií. Bez ohľadu na
nedostatok špeciálnych aplikovaných vedomostí, vníma činnosti z presvedčenia správne.
Druhou úlohou bolo vypracovanie projektu náčrtu povinností na jednotlivých pracoviskách
tej istej organizačnej jednotky. Pracovník pristúpil k realizácii zverených úloh, ale
nekonzultuje ich s nikým a nedopĺňa si nedostatok špeciálnych odborných vedomostí.
Spolieha sa hlavne na doterajšie skúsenosti nadobudnuté praxou. Taktiež sa neoboznamuje
s existujúcimi právnymi predpismi v rámci fungovania špecifickej organizačnej jednotky.
Prikazuje jej pracovníkom vyplniť prieskumnú anketu, ktorú ktosi predtým vypracoval, ale
s inými cieľmi ako boli vytýčené jeho úlohe. Pri expedícii prieskumu respondentom nepodal
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im dostatočné informácie nevyhnutné pre správne vyplnenie. Opýtaní po písomnom zázname
pracovníkovi vrátili tlačivá na ďalšie spracovanie. Na základe podrobnej analýzy získaných
odpovedí a výsledku celkovej syntézy materiálu vytvoril pracovník očakávaný model. V ňom
evidentne zamieňa problémy týkajúce sa bezprostredne účtovníctva s problémami
hospodárenia s finančnými zdrojmi, čo sa odrazí na ich zachytení v navrhovanej štruktúre
a projektoch náčrtu povinností. A navyše je celý čas presvedčený o svojej objektivite
a profesionalite a kriticky nezistí sám informačný nedostatok, neuskutoční verifikáciu svojho
pohľadu, predstáv. Následne celý materiál odovzdáva zadávateľovi úlohy za účelom
služobného využívania a eventuálneho zavedenia ako vyriešenú úlohu. Nakoniec sa výsledok
neukázal ako vhodný pre zadávateľa z dôvodu objavenia sa existujúcich chýb.
Niektoré rušivé vplyvy vychádzajú z predvídateľného správania, činnosti človeka. On
môže do naplnenia cieľa zapojiť také materiálne prostriedky ako zariadenia, ktoré spôsobia
deformáciu podoby informácie (obrázok 2.63).
Obrázok 2.63: Zdroje rušivých vplyvov III
- ľudia,
Vnútorné
- zariadenia (mechanické, elektronické),
rušivé vplyvy
- právne predpisy,
- iné.

Vonkajšie
rušivé vplyvy

-

ľudia,
zariadenia (mechanické, elektronické),
právne predpisy,
atmosférické javy,
iné.

Napríklad: Zamýšľaným rušivým vplyvom môže byť nasledujúca popísaná skutočnosť.
Občan sa dostavil do organizačnej jednotky mestského úradu, ktorá sa zaoberá osobnými
záležitosťami, pretože v oznamoch mesta sa dočítal o tom, že prijmú človeka do zamestnania.
Na sekretariáte ho informovali, aby svoju ponuku odovzdal pracovníkovi na č. 15, čo žiadateľ
aj vykonal. Po dvoch mesiacoch občan znepokojený nedoručením odpovede sa dostavil
za vedúcim organizačnej jednotky, aby sa informoval o stave svojej ponuky práce - svojej
žiadosti. Vedúci následne po vykonaní telefonických hovorov informoval zainteresovaného, že
jeho žiadosť sa v inštitúcii nenachádza, a preto nemohol obdržať odpoveď. Občan
protestoval a požiadal o vyjasnenie, ale bezvýsledne. Neskôr znovu navštívil vedúceho
organizačnej jednotky a ten sa rozhodol vykonať konfrontáciu s pracovníkom, ktorému mal –
ako tvrdil občan - odovzdať dokumenty. V priebehu týchto dvoch mesiacov vedúci
organizačnej jednotky vydal nariadenie pracovníkom z č. 15 aby si vzájomne vymenili
kanceláriu s pracovníkmi z č. 17 do odvolania. Po vykonaní rozhodnutia bol žiadateľ
doprevádzaný do miestnosti č. 15 aby identifikoval pracovníka, ktorému mal svoje dokumenty
odovzdať. Samozrejme, že výsledok konfrontácie bol nepriaznivý pre občana, ale v súlade
s nasmerovaním vedúceho, o čom bol následne informovaný jeho najbližší vedúci. Popísaná
skutočnosť ako rušivý vplyv jednoznačne poukazuje na človeka a výsledok rozhodnutia, ktoré
má mätúci charakter.
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Nezamýšľané rušivé vplyvy vyvolávajú znehodnotenie informácie a majú atribút
nevedomej, nezamýšľanej činnosti človeka. Zdrojom takýchto rušivých elementov môžu byť
činnosti spojené s ľudským správaním ale aj vecí, prírody...
Napríklad: Pracovník pripravuje rozhodnutie na počítači. Predtým oznámil
nadriadenému, že pracuje na kaziacej sa klávesnici, ktorá občas, napriek jeho snahe,
namiesto písmena „e“ napíše „é“. Táto chyba sa objavovala zriedka a nepravidelne, preto ju
nadriadený bagatelizoval. Pracovník počas vkladania vstupných osobných údajov pre
ďalšieho pracovníka zainteresovaného na výslednom rozhodnutí bol presvedčený, že píše
správne priezvisko s písmenom „e“ a nebol si vedomý, že bolo napísané chybne (s dlhým
„é“), počas samokontroly chybu v obsahu dokumentu nezachytil. S tlačovými chybami bol
dokument odovzdaný zainteresovanému za účelom jeho predloženia v inej inštitúcii, ktorá ho
zamietla z dôvodu rôzne písaného priezviska v rôznych častiach dokumentu. Vydané
rozhodnutie muselo byť následne opravené.
Mechanické rušivé vplyvy predstavujú takú činnosť, ktorá má trvalý charakter
znehodnotenia, nezvratne zamieňa identitu informácie ako celku alebo jej časti (obrázok
2.64).
Napríklad: Mechanickým rušivým vplyvom môže byť hárok papiera s napísanou
informáciou, ktorú pracovník omylom skartoval. Zapamätal si iba deň vystavenia a pôvod.
V súvislosti so vzniknutou situáciou neplánovanej činnosti sa rozhodol, že žiadateľ
informácie sa znova písomne obráti na inštitúciu so žiadosťou o jej vydanie. V druhom
variante zvažoval okolnosti pozvania zainteresovaného do inštitúcie za účelom doplnenia
niektorých informácií do správy, najlepšie znova písomne z dôvodu precizovania činnosti
pracovníka, ktorý vydáva rozhodnutie. Tretí variant bral do úvahy situáciu, v ktorej
zainteresovaný, ktorý žiada informáciu na ňu zabudne, alebo uzná, že nie je pre neho až taká
dôležitá.
Príkladov na mechanické rušivé vplyvy je veľa, tak ako aj príkladov ostatných
rušivých momentov, ktoré musia podliehať kontrole počas tvorby výsledku. Ako príklad
môžeme použiť znehodnotenie akustického signálu, ktoré môže nastať z rôznych príčin
(obrázok 2.63).
Obrázok 2.64: Zdroje rušivých vplyvov IV
- človek,
Mechanické
- zariadenia (mechanické, elektronické),
rušivé vplyvy
- atmosférické javy, chemické javy,
- iné.

Elektronické
rušivé vplyvy

-

činnosť elektronických prvkov,
používaná technológia,
iné.

Napríklad: V tomto prípade ide o plánované stretnutie vedenia s oddelením vedúceho
organizačnej jednotky, ktorého sa nemohli zúčastniť všetci v stanovenom termíne. Priebeh
rokovania bol zaznamenávaný za pomoci elektronických technických prostriedkov na
magnetickom nosiči. Počas rokovania došlo k poškodeniu jedného z nosičov, ktoré spôsobilo
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zhoršenú akosť záznamu. Verbálne závery boli zároveň zapísané v protokole a boli
expedované aj tým, ktorí sa na stretnutí nemohli zúčastniť. Po vytvorení zápisu
zachytávajúceho výsledky rokovania osobou na to určenou oboznámili sa s ním aj ostatní.
Nedokonalá zrozumiteľnosť a následný zápis spôsobili pri overovaní, že závery boli označené
za nepresné a chybné. Výsledok neskôr musel byť korigovaný vedúcim jednotky za účelom
dosiahnutia stanoveného cieľa. Medzi zámerom a výsledkom činnosti nastala dizonancia.
Z pohľadu faktora času - trvania rušivých momentov - je možné ich ešte rozdeliť na
krátkodobé (chvíľkové) a dlhodobé. Krátkodobé rušivé vplyvy sú také, ktoré v krátkom
časovom horizonte vplývajú na znehodnotenie informácie, ale výsledok môže byť celkovo
použiteľný alebo korigovaný. Tiež môže nastať situácia, v ktorej výsledok pod vplyvom
chvíľkového rušivého vplyvu môže byť nenávratne zdeformovaný (trvalo). Rozhodnutia
vykonané na základe informácií, ktoré postihol dlhodobý rušivý vplyv vyvolávajú
znehodnotenie ako reťazovú reakciu, ale môžu byť verifikované a korigované. Treba brať do
úvahy väčšiu časovú rezervu na vykonanie nápravných opatrení, ale môže nastať aj situácia,
že informácie ostanú trvalo deformované.

2.6.2.2 Rozhodnutia inštitúcie verejnej správy
Každá inštitúcia verejnej správy vykonáva každodenne veľké množstvo
administratívnych rozhodnutí. V súčasnosti pri symbióze súkromných a verejných trhov
máme do činenia s tromi modelovými situáciami, t.j.:
a) úlohu zadáva a rozhodnutie od inštitúcie požaduje plne zainteresovaný vonkajší subjekt,
b) zadávateľom úlohy je vonkajší subjekt, ale zainteresovaný je iba prostredníctvom
výsledku rozhodnutia,
c) zadávateľom je pracovník organizačnej jednotky vnútri inštitúcie a rozhodnutie je
používané na služobné ciele – od tohto modelu budeme abstrahovať.
Najčastejšie sa vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu a klientom stretávame v praxi
s prvými dvoma, preto podrobne popíšeme iba tieto.
A: Inštitúcia verejnej správy vydáva rozhodnutie na základe impulzu, ktorý pochádza
od vonkajšieho subjektu zainteresovaného na výsledku a vyvolá príslušnú činnosť.
Prezentujeme model inštitúcie, ktorá je financovaná z rozpočtu štátu, jej cieľom je
poskytovanie verejných služieb podľa potrieb spoločnosti a iných subjektov. Pripomíname,
že inštitúcie verejnej správy nie sú zamerané na dosahovanie zisku, ale na efektívnosť,
hospodárnosť a účelnosť zverených verejných zdrojov. 63
Organizácia ako subjekt je tvorená z väčšieho množstva organizačných jednotiek
(En), ktoré vytvárajú ďalšie organizačné jednotky. V každej organizačnej jednotke sa
vykonávajú rozhodnutia na základe získaných informácií, čo dovoľuje ich definovanie
63

Aj keď existujú všeobecne známe pravidlá ekonomiky vo verejnom sektore, dochádza v procese kontraktácie
verejných statkov k viacerým „odchýlkam“. Napríklad, napriek viacerým špecifikám zdravotnej starostlivosti
platia aj tu základné ekonomické pravidlá, hlavne všadeprítomný princíp vzácnosti zdrojov. Politické riešenia
prinášajú so sebou korupciu, klientelizmus a straty z neefektívnosti, odmietnutie zisku a obmedzovanie
konkurencie za účelom šetrenia verejných zdrojov prináša presný opak – plytvanie. Viac pozri v Karpiš, J.,
2007; Suhanyi, L., 2009.
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v konkrétnom čase. Môže nastať situácia, že každá z organizačných jednotiek využíva
informačné zdroje (I) dostupné na základe potrieb, požiadaviek a vlastníctva oprávneného
prístupu. Získané informácie slúžia hlavne na modifikáciu a zhromažďovanie za účelom
racionálneho využitia. Organizačné jednotky v závislosti od potrieb môžu taktiež disponovať
doplnkovými informáciami získavané cez organizácie, ktoré predstavujú vonkajší subjekt
(VoS), odlišný, nezávislý vo vzťahu od inštitúcie verejnej správy. Pri tom na kvalitu
rozhodovacích procesov v inštitúciách verejnej správy majú vplyv vnútorné a vonkajšie,
objektívne a subjektívne rušivé momenty, alebo iné, ktoré sa môžu pričiniť o deformáciu
poskytovaných informácií. Tieto rušivé vplyvy svojou silou môžu spôsobiť, že jednotlivé
organizačné jednotky nie sú dokonale funkčné, preto nemenej dôležitú úlohu v tvorbe
a prijímaní kvalitných rozhodnutí zohráva existujúci stav informácií v nich. Zdrojom príkazu,
ktorý vyvolá vydanie rozhodnutia do vonkajšieho prostredia inštitúcie je obyvateľ alebo
organizácia, ktorí požadujú poskytnutie služby. Treba spomenúť, že požiadavka (P)
nadobúda niekedy dodatočnú hodnotu, ktorá v počiatočnom i koncovom štádiu prislúcha
rozhodnutiu, čiže rozhodujúcemu (R) v organizačnej jednotke. Vydané rozhodnutie očakávané zadávateľom - určí výsledok, ktorý môže získavať dodatočnú hodnotu odvíjajúcu
sa v závislosti od užitočnosti vydaného rozhodnutia, ktorého ocenenie bezprostredne vykoná
subjektívne odberateľ (O) vo chvíli obdržania správneho administratívneho rozhodnutia
(obrázok 2.65).
Obrázok 2.65: Rozhodnutie inštitúcie verejnej správy I

Inštitúciou verejnej správy vydané rozhodnutie, ktoré má administratívny charakter
získava v stanovenom čase taktiež dodatočnú hodnotu a chybne vydané rozhodnutie
v predpismi stanovenom čase mu z hodnoty uberá, z dôvodu vzniknutých disproporcií pri
vydaní (čo môže byť spôsobené formálnym alebo iným nedostatkom). Počas vydávania
rozhodnutia sa neberú do úvahy vzniknuté náklady. Najvyšším cieľom je vydanie
rozhodnutia inštitúciou na to určenou. Ide o konanie s cieľom realizácie zameranej na
nadriadený cieľ a vytýčenú úlohu tam, kde vzniká potreba využitia informácií nachádzajúcich
sa vo viacerých organizačných jednotkách. Základným determinantom vydania rozhodnutí
ako výsledku je čas vydania, ktorý je všeobecne ohraničený právnymi predpismi. Taktiež
proces tvorby ostatných kvalifikovaných dokladov a dokumentov vzniká na základe
existujúcich právnych noriem.
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Inštitúcia verejnej správy na základe prijímaných úloh vytvára rôzne výsledky
podriadené ohodnocovaniu. Medzi najčastejšie patria:
1. administratívne rozhodnutia,
2. písomné odpovede na subjektami vznesené problémy,
3. písomné informácie o rozhodnutiach nahlásených problémov,
4. poverovacie listiny, listiny o dohodách, príkazné listy, posudky a iné,
5. potvrdenia, certifikáty, osvedčenia,
6. intervencie, zásahy na základe vonkajšieho podnetu,
7. intervencie z úradnej moci.
Napríklad: Na príslušné oddelenie miestnej správy sa dostavil občan, ktorý požadoval
vydanie licencie na pracovníka ochrany osôb a majetku prvého stupňa. Dozvedel sa, že musí
spĺňať stanovené požiadavky a požadovanú kvalifikáciu. V súvislosti s tým predložil
nevyhnutné dokumenty potrebné k vydaniu rozhodnutia, ktoré automaticky podlieha selekcii
počas priebehu schvaľovania, ide teda o podstatnú činnosť z dôvodu ďalšieho postupu
a prípravy vydávaného rozhodnutia. V prípade zistenia, že určitý dokument nenapĺňa
postačujúco predpisom stanovené požiadavky (napríklad ešte nespĺňa požadovanú vekovú
hranicu), je žiadateľ včas upozornený na neplnenie predpismi stanovených požiadaviek. Toto
vydané rozhodnutie bude oznámené aj napriek tomu, že podanie nebude smerovať k vydaniu
pozitívneho rozhodnutia.
V prípade splnenia požiadaviek občan bude zaradený medzi ostatných účastníkov
žiadajúcich o vydanie licencie. V tomto období sa v inštitúcii zhromažďujú ďalšie nevyhnutné
doplňujúce informácie, napríklad údaje o bezúhonnosti, osvedčenia... Následne je adept
zaradený do skúšobného cyklu, ktorý organizuje oprávnená inštitúcia verejnej správy
a pôsobia v ňom pracovníci rôznych organizačných jednotiek (prevencie, krízového
manažmentu...) ako aj odborníci zvonku (lekár, prokurátor...).
Na konečný výsledok majú vplyv tak žiadateľom predložené dokumenty ako aj
výsledok skúšky. Vydané pozitívne rozhodnutie je pre žiadateľa dostatočným dokumentom, na
základe ktorého môže následne obdržať licenciu, ktorá ho oprávňuje vykonávať činnosť
pracovníka ochrany osôb a majetku. Je potrebné povedať, že činnosť inštitúcie, ktorá vydáva
rozhodnutie bola účinná a to nebolo ovplyvnené žiadnymi pochybnosťami. Obsah
rozhodnutia môže pozitívne vplývať na ďalšie vykonané rozhodnutia pre občana, teda
užitočnosť výsledku na základe vydaného rozhodnutia je veľká a v konkrétnej chvíli priberá
dodatočne na veľkosti, preto je výhodná.
B: Inštitúcia verejnej správy môže vydať aj rozhodnutie na základe vyvolaného
impulzu, ktorý pochádza od vonkajšieho subjektu a ten je na jej výsledku zainteresovaný
sprostredkovane. V takejto modelovej situácii je hodnota získaného užitočného výstupu
výsledkom vykonaných rozhodnutí plánovaným spôsobom. Samostatne fungujúca
organizačná jednotka vykonáva činnosti zásadne pre potreby verejnosti, spoločnosti. Je
tvorená organizačnými jednotkami En, od činnosti ktorých primerane závisí merateľná
užitočnosť výsledku na výstupe. Vonkajší subjekt, organizácia oprávnená zadávať úlohy
(VoS) vytyčuje cieľ činnosti pre konkrétnu inštitúciu verejnej správy. Základným
odberateľom úlohy je pracovník vydávajúci rozhodnutie (D), ktorý určí smer činnosti
a nakoniec rozhoduje o stave výsledku na výstupe (H). Realizácia vytýčeného cieľa môže
nastať
po
predchádzajúcej
kompletizácii
parciálnych
informácií
získaných
z predchádzajúcich rozhodnutí, ktoré môžu prijímať kladnú hodnotu alebo z nej uberať.
Dodávateľmi čiastočných informácií sú určené organizačné jednotky. Trvalé informácie sa
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môžu nachádzať ako informačné zdroje dostupné pre ďalšie organizačné jednotky
i rozhodovateľa v súlade s pravidlami poskytovania (obrázok 2.66).
Obrázok 2.66: Rozhodnutie inštitúcie verejnej správy II

Ten kto vykoná rozhodnutie prináleží obvykle do niektorej organizačnej jednotky
inštitúcie verejnej správy. V určenom čase (t) je možné potvrdiť skutočný stav narastajúcim
spôsobom získania očakávaného užitočného výsledku, ktorý podlieha hodnoteniu (O), ktoré
môže pridať alebo ubrať dodatočnú užitočnosť. Tento stav je podmienený organizačnými a
ekonomickými faktormi, ktoré oslabujú možné pôsobenie vonkajších a vnútorných vplyvov
(V) na budúci výsledok pôsobenia objektívnych i subjektívnych faktorov, ktoré pôsobia
v každej organizačnej jednotke (En). Následkom získaných informácií o vopred ohraničenom
probléme nastáva definitívna činnosť na mieste rozhodnutia (D), kde sa vykoná výsledné
rozhodnutie na základe vykonania zadanej úlohy (Z). Veľkosť hodnoty užitočného výsledku
(H) môže oscilovať medzi kladnými a zápornými hodnotami, ktoré sú merateľné. V súvislosti
s veľkosťou výsledku v stanovenom čase berú organizačné jednotky do úvahy všeobecné
vzťahy, ktoré majú bezprostredný alebo sprostredkovaný vplyv v procese poskytovania
služby, čo môžeme znázorniť vzorcom 17.
Subjektívne hodnotenie vykonáva človek alebo organizačná jednotka bezprostredne
zainteresovaná na dosiahnutí výsledku v naznačených činnostiach. Hodnotenie je taktiež
možné vykonať vnútri úradu. Ale na výsledku je zainteresovaný taktiež aj objekt dávajúci
inštrukcie sprostredkovane.
H (t) = E1 [xn+1 (Z1)] + E2 [xn+2 (Z2)] + ... +

E3 [xn+3 (Z3)] .

(17)

Doba trvania, počas ktorej vzniká výsledok môže vypovedať o efektívnosti
vykonávaných činností a ich účinnosti vzhľadom na skutočnosť. Na účinnosť činnosti má
vplyv aj aplikovaná technika postupu, pri čom očakávaná veľkosť užitočnosti výsledku
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prijíma aj dodatočnú užitočnosť, preto je možné hovoriť o využiteľnosti, prospešnosti
činnosti (U), teda H (t) > 0 = U. Je potrebné pripomenúť, že prospešná činnosť nie je vždy
zhodná s činnosťou ekonomickou aj napriek tomu, že ide v zásade o účinnú činnosť.
Na záver je možné povedať, že činnosť je vždy vykonávaná na základe určitého
impulzu v podobe úlohy. Získaný výsledok s dodatočnou hodnotou je symptomatický
s účinnou činnosťou, zodpovedá hraniciam stanovených právom. Na úrovni porovnania
zásadne vystupuje subjektívne vnímanie uspokojenia (U) odberateľa výsledku, ktoré musí
korešpondovať s očakávaním inštitúcie, ktorá konkrétnu službu poskytla.
Napríklad: Starosta vykonáva úlohy stanovené kompetenciami samosprávy týkajúce
sa hospodárenia s nehnuteľnosťami, ktoré sú v katastri obce a jej majetkom. Súkromný
subjekt pôsobiaci na teritóriu v súlade so svojou lokalizáciou požiadal o odovzdanie
konkrétnej nehnuteľnosti do správy obce. Starosta vydáva rozhodnutie o trvalom prevode ako
orgán konajúci v mene obce, pretože tento orgán samosprávy je zainteresovaný v rámci
právnych a ekonomických predpisov na správnom hospodárení s majetkom obce.
Organizačná jednotka, ktorej bude nehnuteľnosť pridelená je zainteresovaná na obsahu
rozhodnutia a je aj jeho odberateľom.
2.7

KLIENTI

Skúsenosti inštitúcií verejnej správy v krajinách s vyspelou ekonomikou dokazujú, že
nazeranie na verejnú správu zo strany občanov sa nezlepší, kým inštitúcia nebude
orientovaná na klienta, kým nebude využívať nové metódy riadenia a vysoko disciplinované
nástroje riešenia problémov a techniky dobrého vedenia a prístupu k občanom. Takýto
prístup, ktorý preferuje požiadavky klienta a prispôsobuje sa mu, má podľa Dudinskej (1998)
svoje základy v marketingu. Klientmi inštitúcie verejnej správy sú osoby a iné subjekty,
ktoré svoje potreby uspokojujú tak, že využijú niektorú inštitúciu verejnej správy, ktorá im
poskytuje oprávnene svoje služby v rámci okruhu stanovených činností. Klienti sú
najdôležitejšie osoby pri každej činnosti v súkromnom i verejnom sektore. Od nich sú závislí
pracovníci firiem a inštitúcií verejnej správy a nie naopak, klienti od pracovníkov (hoci to
v byrokratickej praxi často vyzerá práve tak). Závislosť sa môže dotýkať potrebnej
špecializácie, množstva pracovníkov, využívania techniky... Spokojnosť klientov je
nadriadeným cieľom inštitúcie, preto ani v prípade dočasných pracovných špičiek sa nedá
povedať, že by klienti boli rušivou zložkou pre pracovníkov inštitúcie. Každá inštitúcia
verejnej správy musí nepretržite očakávať, že sa do nej klienti určite dostavia za účelom
poskytnutia služieb. Pracovníci sú k nim preto zdvorilí, lebo klienti sú vnímaní ako integrálna
súčasť inštitúcie (a verejná správa je financovaná práve klientmi). Absolútne ich nemožno
vnímať iba ako súčasť štatistických položiek, pretože ide o ľudí, ktorí existujú a reagujú,
majú svoje potreby tak, ako aj pracovníci verejnej správy, ktorí musia ich potreby vnímať,
aby ich dokázali plynulo uspokojovať v takom rozsahu, aký inštitúcii stanovuje zákon.
Klienti si zaslúžia vždy toľko pozornosti, koľko si vyžaduje vybavenie ich záležitostí.
Skutočne si je potrebné uvedomiť, že bez nich nemôže existovať žiadna inštitúcia verejnej
správy.
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Klientov verejnej správy je možné rozdeliť na klientov vonkajších a vnútorných
(obrázok 2.67).
Obrázok 2.67: Klienti inštitúcií verejnej správy

Vonkajší klienti sa obracajú so svojimi potrebami na inštitúcie verejnej správy za
účelom ich uspokojenia. Naproti tomu vnútorní klienti mieru vytvárajúcich sa priebežných
potrieb uspokojujú vo vnútri inštitúcie, a výsledok obyčajne zakomponujú do služobných
cieľov v rámci organizačnej jednotky. V niektorých prípadoch sa aj oni môžu stať vonkajšími
klientami tej istej inštitúcie, alebo inej, ak sa na ňu obrátia so svojimi záležitosťami, ktoré
podliehajú vybaveniu.

2.7.1 Vonkajší klienti
Inštitúcia verejnej správy je predovšetkým povinná poskytovať svoje služby
vonkajším klientom, čiže osobám alebo organizáciám, ktoré majú potrebu vybaviť záležitosť
v inštitúcii a prichádzajú z vonkajšieho prostredia (obrázok 2.68).
Obrázok 2.68: Vonkajší klienti

Spätosť cieľa inštitúcie s klientom musí vyplývať z neustále sa zvyšujúcej
zainteresovanosti pracovníkov. Vykonané rozhodnutia musia byť predovšetkým presné a nie
optimálne, pri využití vedomostí a schopností pracovníkov inštitúcie, teda vnútorných
klientov. Rozhodnutia musia mať podklad v zodpovedne verifikovaných procedurálnych
postupoch. Obzvlášť ja potrebné zdôrazňovať a požadovať správnosť, presnosť
a nepreferovať optimálnosť, pretože optimalita má širší záber (obrázok 2.69).
Za optimálny priestor považujeme taký, ktorý je z aspektu aktuálnych podmienok
vytvorených faktormi najvyužiteľnejší. Oblasť presnosti musí byť stanovená vopred
štandardizovanými procedúrami a musí byť homogénna pre následné záležitosti, ktoré budú
vybavené analogicky. Oblasť presnosti je ohraničená splnením mnohých kritérií, s ktorými si
musí inštitúcia poradiť, aby sa v konečnom dôsledku zmenili na kvalitu vykonaných
rozhodnutí s dôrazom na rešpektovanie stanovených štandardov. Taktiež je nutné brať do
úvahy kvalifikáciu pracovníkov, ktorí konajú na základe realizácie požadovaných potrieb.
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Nie je možné bagatelizovať vplyv ostatných faktorov, ako napríklad vybavenie príslušným
zariadením, účasť vyškoleného personálu a mnoho iných. Preto je tiež potrebné zabezpečiť
všestrannú pozornosť, aby vydávané rozhodnutia boli skutočne presne a v zhode
s očakávaniami vonkajších klientov. Zároveň optimálne rozhodnutia musia byť vydávané
v primeranom merítku, v kontexte dosiahnuteľných možností na základe použitia regulácie
aplikovaných procedúr.
Obrázok 2.69: Optimálne a presné rozhodnutie

Každá etapa tvorby organizačnej štruktúry inštitúcie musí byť sprevádzaná vhodným
prepojením vonkajších a vnútorných klientov, čo prakticky nachádza odraz v kvalite
poskytovaných služieb podľa požiadaviek klienta. Môžeme očakávať, že ak sa inštitúcia
prezentuje starostlivosťou o svojich zamestnancov, vytvára pozitívnu mienku o sebe, také
situácie pracovníci (vnútorní klienti) ocenia a môžeme očakávať, že automaticky sa tento
pozitívny trend prenesie aj na klientov vonkajších, ktorým bude venovaná patričná pozornosť.
V opačnom prípade, keď inštitúcia nebude prejavovať adekvátnu starostlivosť o svojich
pracovníkov, nemôže očakávať, že pracovníci budú mimoriadnym spôsobom dbať
o vonkajšieho klienta. S tým sa samozrejme stretne každý, kto bude potrebovať získať
príslušnú informáciu, počas bezprostrednej komunikácie s pracovníkom inštitúcie.
Napríklad: Občan sa vyberie na Mestský úrad za účelom získania kompetentnej
informácie. Vchádza do inštitúcie a smeruje k informátorovi v súlade s informáciou
(napísanou hneď pri vchode) i zaužívanými konvenciami. Pred okienkom je dlhý rad
záujemcov a navyše nadriadený pracovník práve dáva informátorovi ďalšie úlohy, ktoré len
málo súvisia s informačnou činnosťou. Následne pracovník odchádza od okienka na pokyn
svojho nadriadeného. Žiadatelia - klienti prežívajú bezmocnosť „pokojne“ pred okienkom,
čakajúc na poskytnutie informácie. Po 10 minútach sa informátor vráti a pokračuje
v predchádzajúcej činnosti, teda poskytuje informácie záujemcom. Rad sa za ten čas výrazne
predĺžil a rovnako sa predĺžil aj čas čakania na správne nasmerovanie, k správnemu
pracovníkovi. Informátor pod tlakom množstva klientov začína zvyšovať hlas a začína sa
k ním nedôstojne správať. To vyvolá negatívnu reťazovú reakciu, na ktorej sú účastní
vonkajší klienti. Občan musel čakať v rade viac ako 10 minút, aby získal „iba“ informáciu,
na ktoré oddelenie má so svojou záležitosťou ísť.
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Klienti musia byť vybavení v rámci princípu riadenia kvality, ktorý je založený na
štandardizácii vykonávaných procedúr. Kvalitnou prácou tak môžu pracovníci inštitúcie
verejnej správy vplývať na vyššiu spokojnosť klienta. Takto chápaná služba klientovi musí
mať svoje miesto už od začiatku, počnúc určením zamerania na vysoko kvalitné realizovanie
verejných služieb. Na každej hierarchickej úrovni organizačnej štruktúry musí byť akákoľvek
činnosť spojená s kvalitou v rámci tvorby programu kvality služieb a kultúry kvality.
Vonkajší klienti inštitúcie verejnej správy môžu byť rôzni: zadávatelia úloh, bežní
občania, experti, svedkovia, poškodení, inštitúcie samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, súdy,
prokuratúra a iné organizácie a firmy. Vonkajší klienti môžu byť inštitúciou rozlišovaní - tá
istá osoba môže byť raz radovým občanom a inokedy poškodeným alebo vykonávateľom...
To znamená, že pravdepodobne nikdy nemôže byť jasné v akej podobe sa môže pracovník
stretnúť s tým istým klientom v rámci vykonávania svojich služobných povinností.
Napríklad: V kriminálnej polícii je nevyhnutné identifikovať páchateľov trestných
činov pomáhajúc si informáciami získanými z iných oddelení (napríklad spojovej služby
alebo informatiky). Tieto oddelenia môžu vlastniť informácie, ktoré sú potrebné na
vykonanie presného a správneho rozhodnutia (napríklad za účelom odhalenia páchateľa
činu). Dôležité je, aby sa aj na možného páchateľa tiež nazeralo ako na vonkajšieho klienta.
Náš potenciálny páchateľ sa môže veľmi rýchle zmeniť na svedka činu alebo osobu
poškodenú, či dokonca stať sa klientom na základe nových okolností, ktoré boli dovtedy
neznáme. Ide o pozorovanie plynulosti zmeny roly, ktorá môže nastať v čase (dokonca aj
veľmi krátkom). Ten istý význam predstavuje moment bezprostredného kontaktu s klientom a
jeho samotné slušné informovanie adekvátne situácii, ktoré je podopreté i odôvodnené
faktami.

2.7.2 Vnútorný klient
Vnútornými klientami sú pracovníci inštitúcie, ktorým je stanovená úloha inou osobou
alebo inštitúciou, ktorí v rámci vykonávania činností vlastnou prácou vytvárajú produkt za
účelom jeho postúpenia inej osobe alebo zainteresovanému v podobe požadovaného výsledku
ako outputu. Ľudské zdroje, ktoré má inštitúcia k dispozícii musia byť vhodné, schopné
pôsobiť na klienta takým spôsobom, aby kontakt s ním mohol byť, samozrejme v rámci
pravidiel, podchytený a realizovaný. Zaangažovanie vnútorných klientov cez ich pracovný
výkon a taktiež neustále zdokonaľovanie stratégie musí byť vykonávané v paralelnom súlade
s identifikáciou sa s cieľmi inštitúcie. Preto je potrebné, aby boli presadzované do
rozhodovacích a taktiež do zdokonaľovania procesov, do ktorých je citlivo zakomponovaný
osobitý potenciál pracovníkov, čo môže taktiež následne znamenať nadradenosť uspokojenia
z práce. Navyše, aj akékoľvek správanie musí vykazovať známky starostlivosti o klientov
v každej etape vykonávaných činností. Veľmi dôležitým determinantom v systéme je uznanie
zo strany klientov, spoločnosti či iných subjektov, ktorí prichádzajú do styku s vnútornými
klientmi inštitúcie.
Pracovníci ako vnútorní klienti musia nadväzovať vzájomný dialóg medzi sebou, aby
si vedeli poradiť s požiadavkou vonkajšieho klienta. Zásadne sa musia koncentrovať na to, čo
klient skutočne očakáva od inštitúcie a n ie tým, čo sú mu v stave poskytnúť. Ak sa chcú
vysporiadať s očakávaním klienta, musia si ho vypočuť a živo reagovať na to, čo od nich
požaduje. Vytvorená priaznivá klíma počas rokovania s klientom musí v ňom vyvolať pocit,
139

že inštitúcia je otvorená jeho problémom, že ide o prostredie, ktoré je voči nemu priateľské
(le Poole, 1992). Možné riziko nepochopenia môže byť akceptované ako podmienka ďalšieho
rozvoja a potreba budúcich zmien. Prejavené uznanie zo strany klienta môže niesť so sebou
odpoveď na otázku, či prejavená všestranná starostlivosť o kvalitu práce zodpovedá jeho
potrebám a očakávaniam.
Spomínané uznanie môžeme identifikovať v troch oblastiach (obr. 2.70). Prvá oblasť
sa týka kvalifikovaného uznania v rámci bezprostredného kontaktu s klientom, hlavne
v rámci postupov, stotožnenia sa s ním, s postupom poskytnutia informácie a monitoringu
priebehu realizácie úlohy zameranej na splnenie jeho očakávaní. V druhej oblasti je možné
chápať uznanie klienta ako partnera inštitúcie, kde ide hlavne o prítomnosť, otvorenosť
a pripravenosť voči javu, ktorý nastal. V tretej oblasti ide o uznanie zo strany klientov za to,
že inštitúcia úspešne reaguje a prejavuje úsilie na zdokonaľovanie systému riadenia podľa
potrieb prostredia, v ktorom sa nachádza.
Obrázok 2.70: Tri segmenty uznania

Všetky činnosti vykonávané voči klientom musia byť plánované, nie náhodné. Je
potrebné vzdať sa metód „ex post“ založených na následnom konaní po vzniknutí javu alebo
činnosti vykonávané na základe zásady „požiarnej stráže“. Až po vnútornom vysporiadaní 64
bude možné spôsobiť tak, že zvonku očakávaný výsledok bude taký aj pre klienta a bude
viesť k uspokojeniu oboch strán. Preto pripisujeme takú veľkú váhu vnútorným klientom,
obzvlášť uspokojovaniu ich existenčných potrieb inštitúciou ako zamestnávateľom. Práve oni
musia na sebe reálne pocítiť starostlivosť inštitúcie, musia vedieť, že sú potrební, musia si
cieľavedome dopĺňať vedomosti (tak rýchlo ako sa mení legislatíva ale i technológie), ktoré
využívajú v súvislosti s vykonávanými činnosťami podľa potrieb a vedieť ich adekvátne
použiť. Procesy priaznivo naklonené voči vnútorným klientom inštitúcie môžu vyvolať presný
spôsob ich rozhodovania pre vonkajších klientov. Preto je potrebné vypracovať a rešpektovať
také procedurálne postupy, ktoré by stanovili záväzné štandardy pre všetky inštitúcie verejnej
správy podľa tematickej zložitosti. Musia zohľadňovať aj doterajšie požiadavky osôb, ktoré
využívajú ich služby. 65 Vnútorní klienti musia denne odstúpiť z pozície rivality pri vzájomnej
64
65

Ide o proces internalizácie.
Toto všetko musí, samozrejme, prebiehať v súlade s psychologickou prípravou pracovníkov (hlavne tzv.
„priehradkových“), ktorí musia vedieť ovládať nie iba škálu vedomostí, ktoré od nich požaduje inštitúcia
verejnej správy na konkrétnom pracovnom mieste, ale zvládať aj širokú škálu situácií, ktoré môžu nastať ,
preto, že každý klient je iný (z hľadiska demografických ukazovateľov – tú istú službu môže požadovať
imobilný dôchodca ale aj čerstvý nezamestnaný absolvent) a vyžaduje si „priateľsky“ prístup (niekedy sa
dožaduje), pretože sa radí do skupiny daňových poplatníkov.
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spolupráci, pretože iba vzájomná spolupráca je jedným z elementov, ktoré prospievajú tvorbe
priaznivej pracovnej klímy, priaznivej klímy výkonu práce a vytvárania dobrých
požadovaných výsledkov. V priebehu realizácie úlohy vnútorný klient, pracovník inštitúcie
poskytujúci službu vonkajšiemu klientovi, musí nevyhnutne využívať vedomosti
v nasledujúcich oblastiach:
- identifikácia klienta – kto je klient,
- identifikácia potreby – čo potrebuje klient,
- zhoda potreby s kompetenciami – či predložený problém patrí do jeho kompetencie, ak
áno realizuje ho, ak nie nasmeruje ho k oprávnenej osobe,
- správnosť poskytnutia služby klientovi – či náležitým spôsobom spoznal a uspokojil
potrebu klienta.
Aplikácia príslušných vedomostí a ich opakovanie povedie k správnemu postupu
a pričiní sa u klienta o vytvorenie priaznivej mienky voči inštitúcii verejnej správy.

2.7.3 Komunikácia zameraná na klienta
Komunikácia je odovzdávanie a porozumenie významu správy (Robbins, Coulter;
2004). Aby bola komunikácia úspešná, musí byť význam správy interpretovaný a pochopený.
Komunikácia v inštitúcii verejnej správy vystupuje v príslušnom priestore i úrovni, ktoré sa
navzájom prelínajú. Ide tu o procesy organizačnej komunikácie (Dajnoki, Kovács; 2006).
Všeobecná vízia, ku ktorej smerovali všetky stratégie verejnej správy je založená na
myšlienke, že verejná správa je tu preto, aby slúžila občanom. Ak má byť práca úradníkov
efektívna a má poskytovať občanom kvalitné služby a informácie, musí byť založená na
schopnosti komunikovať s klientom, ale aj schopnosti komunikovať navzájom medzi
pracovníkmi inštitúcie verejnej správy (Škarabelová, 2004). Trhlínová (2005) pre úspešné
napĺňanie komunikačného procesu pri realizácií príslušných kompetencií vo verejnej správe
určuje niekoľko faktorov, medzi ktorými zaberá významné miesto predovšetkým miera
dôvery alebo nedôvery medzi komunikujúcimi partnermi, ale aj situácia a podmienky
komunikácie, typ sociálnej skupiny a identifikácia občanov s konkrétnym problémom. 66 Pri
každodennom dodržiavaní noriem komunikácie je potrebné brať do úvahy, či každý
pracovník je zodpovedne pripravený na prijatie a vybavenie klienta. Je potrebné si všimnúť,
aká dôležitá je etapa vedenia rozhovoru, ako vykonané úlohy pridelené v procese
poskytovania verejných služieb. Medzi najčastejšie ciele vedného rozhovoru s klientom
môžeme zaradiť:
- spoznanie potrieb klienta,
- prijatie klientovho poverenia na poskytnutie služby,
- vykonanie služby alebo informovanie o termíne vykonania a spôsob poskytnutia,
- odovzdanie výsledku poskytnutej služby.

66

Viac pozri Škarabelová, S., 2004; Bernát, L., Hrvolová, M., Jambor, J., 2011; Ferencová, M., Horváthová, M.,
2011; Chovancová, J., Juríková, J., 2009.
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Veľmi dôležitý je dojem klienta počas jeho bezprostredného kontaktu s pracovníkom
inštitúcie verejnej správy. V jeho priebehu si vytvára názor na fungovanie inštitúcie, navyše
prístup pracovníka si identifikuje s inštitúciou. Preto je potrebné priradiť mimoriadny význam
bezprostredným vzťahom voči klientom, na ktoré majú byť pracovníci zameraní (obrázok
2.71).

Obrázok 2.71: Nasmerovanie na klienta

Počas bezprostredného kontaktu klienta s pracovníkom:
1. klient si vytvára obraz o pracovníkovi, ktorý ho obsluhuje a tak ho identifikuje
s inštitúciou, ktorú reprezentuje;
2. pracovník inštitúcie je povinný vytvoriť priaznivú priateľskú klímu, pri ktorej sa bude
klient dobre cítiť, musí mať pocit, že on je ten, na ktorého pracovník i inštitúcia čakali;
3. cez spokojnosť klienta je možné pôsobiť na jeho mienku o inštitúciách verejnej správy.
Veľký význam ma taktiež celkový vzhľad priestoru, v ktorom sa klient nachádza –
jeho estetický vzhľad a funkčnosť (či je k dispozícii stolík, pri ktorom je možné vyplniť
tlačivo, či je neďaleko WC pre klientov, či si má človek kde odložiť kabát...). Klienta je
potrebné prijať v na to určenom a prispôsobenom priestore spôsobom, ktorý vyvoláva u neho
pocit, že práve v tejto chvíli sa pracovník zaujíma iba o jeho záležitosti. Pracovník musí
zaujať takú pozíciu, aby mal s klientom zrakový kontakt, musí mať dostatočný počet
formulárov a ďalších prostriedkov, ktoré potrebuje pri vykonávaní stanovených úloh. Nesmie
vyvolávať situáciu, ktorú môže klient chápať ako nejednoznačnú, nesmie požadovať od
klienta dokumenty, ktoré nie sú nevyhnutné v jeho veci a musí sa venovať klientovi v
miestach na to určených. Pracovník musí byť postavený tak, aby rešpektoval odstup
a nemusel porušiť osobný priestor klienta, t.j. ďalej ako 50 cm, musí klienta prijať
v zodpovedajúcej pozícii (musí sa vystríhať pozícii nedbalej alebo opozitnej). Nesmie
nasadiť výzor, ktorý klienta znechutí (napríklad mimika vyjadrujúca nechuť, údiv,
rozhorčenie...). Pracovník je povinný formulovať svoje otázky a odpovede bez emócií, s čím
má súvis kvalifikované vypočutie (so záujmom) klienta v jeho záležitosti. To môže vplývať
na vhodnú atmosféru, na nadviazanie kontaktu (nevhodné je prerušovanie zrakového
kontaktu, ktoré klient môže vnímať ako nezáujem).
Veľmi dôležitou súčasťou práce v inštitúcii verejnej správy je aj neverbálna
komunikácia. Do tohto rámca môžeme zaradiť upravený vzhľad, odev. Neodmysliteľným
faktorom je celá postava a mimika tváre. Nielen zrakový kontakt je dôležitý pri styku
s klientom, ale treba byť aj pokojný, nervózne negestikulovať. Pohyby musia byť
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vykonávané s pokojom, hlavne keď niečo vysvetľujeme (napríklad cestu do inej kancelárie
inštitúcie kam sa má klient dostať). Bolo by vhodné, ak taká možnosť prichádza do úvahy,
aby ho tam pracovník sám zaviedol. Týka sa to hlavne situácie, ak ide o osobu staršiu, alebo
ak neexistuje primerané značenie v priestoroch inštitúcie. Preto je dôležitá schéma
rozmiestnenia priestorov v inštitúcií, ktorá by sa mala nachádzať hneď pri vstupe do budovy.
Z nej môže klient sám vyčítať, kde sú rozmiestnené kancelárie v závislosti od jednotlivých
kategórií činností inštitúcie a vlastných potrieb. Ak je to možné, na každom poschodí by
mohla byť schéma tiež. Je potrebné aby pracovníci manipulovali aj silou hlasu tak, aby ich
odpovede boli počuteľné a zrozumiteľné, je vhodné, aby pracovník akcentoval hlasom
informácie potrebné pre klienta. Je potrebné sa vyhnúť prívalu slov, hundraniu a kriku, ale ak
je to žiadúce je potrebné urobiť pauzu, prípadne informáciu zopakovať. Nikdy netreba
podľahnúť emóciám a byť netrpezlivý pri práci s klientom.
Niekedy je potrebné dohovo riť sa s klientom na stretnutí telefonicky alebo iným
spôsobom. Vždy je nevyhnutné dokonale pripraviť termín stretnutia, miesto stretnutia a jeho
čas. Klient musí vopred vedieť, čo je predmetom takého stretnutia. Vytvára sa tým priestor na
prípravu pre obe strany tak, aby stretnutie bolo efektívne. Taktiež môže nastať situácia, že
jedna zo strán sa náhle nemôže stretnutia zúčastniť, preto je dôležité mať príležitosť to druhej
strane oznámiť a dohodnúť náhradný termín. Na stretnutie s klientom musí byť pracovník
inštitúcie verejnej správy precízne pripravený, musí vytvárať štruktúru stretnutia
a zorientovať sa, či osoba vystupuje vo svojom mene alebo v mene iného subjektu. Musí
rozpoznať potrebu poskytnúť žiadateľovi informácie zodpovedajúce potrebe a možnostiam
v danej chvíli, ale aj aký bude ďalší postup vo veci klienta. Spomínané fakty sú dôležité
a súvisia so správnym vedením rozhovoru s klientom za účelom zistenia jeho potrieb.
Dôležité je taktiež aktívne počúvanie klienta, pri ktorom musí byť pracovník inštitúcie
nastavený nie iba na kladenie otázok, ale aj na poskytovanie odpovedí. Veľmi dôležitá je
konštrukcia kladených otázok pracovníkom, ktoré môže klásť podľa potreby, v závislosti od
osoby klienta a situácie, pri tom istom probléme, môže klásť otázky otvorené, uzatvorené, či
polootvorené alebo otázky informačného charakteru. Položiac otvorenú otázku, pracovník je
pripravený na popisný spôsob odpovede. Na základe načrtnutia veci klientom, môže
pracovník zistiť nevyhnutnosť jeho potreby. Ak kladie otázku uzatvorenú, očakávaná
odpoveď bude typu „áno, nie, neviem“ a umožní trefne nasmerovať ďalšiu otázku klientovi,
ktorý neposkytol ešte dostatočnú informáciu., na základe ktorej by mohol pracovník
zodpovedne identifikovať jeho potrebu. Pracovník môže konštruovať otázku aj ako
kontrolnú, pri ktorej sa môže uistiť, či dobre porozumel vyslovenej potrebe klienta alebo či
klient dobre pochopil jeho vysvetlenie. Klient môže niekedy definovať svoje potreby nejasne,
preto pracovník môže klásť aj otázku navádzaciu. Inak povedané pracovník je povinný byť
pripravený pomôcť klientovi identifikovať jeho potrebu a nasmerovať ho k jej vybaveniu.
Niekedy počas vybavovania vecí klient požaduje informáciu o iných záležitostiach, ktoré sú
v kompetencii inštitúcie. V takej situácii, ak má pracovník vedomosti, je povinný ho
informovať. Ak postačujúce informácie nemá, je povinný ho nasmerovať na miesto, kde mu
informácie poskytnuté budú (kompetentná osoba alebo informátor).
Dôležitou etapou vo vedení rozhovoru je jeho ukončenie. Klient musí byť
presvedčený, že svoju potrebu nasmeroval správnym smerom, k správnemu pracovníkovi
inštitúcie verejnej správy.
Existencia akejkoľvek inštitúcie verejnej správy nemá význam a ani budúcnosť bez
klientov, odberateľov poskytovaných služieb. Každý pracovník vo verejnej správe musí mať
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na zreteli, že klienti sú najdôležitejšími osobami - subjektami, pretože od nich sú závislí, nie
naopak (klienti od pracovníkov verejnej správy). Preto je možné povedať, že poskytovanie
služieb klientom je tým najzákladnejším cieľom verejnej správy. Preto pracovníci musia byť
nasmerovaní na ich potreby, aby ich mohli plynulo uspokojovať v takom rozsahu, na aký je
ich inštitúcia oprávnená. Taktiež klienti môžu požadovať iba také služby, ktoré prislúchajú
konkrétnej úrovni správy. Rešpektovanie filozofie v rámci poskytovania služieb klientom
v súlade s poznaním a rešpektovaním jeho potrieb, je bezprostredným predpokladom dôvery
a úcty, s akou on bude inštitúciu vnímať. Komunikácia je procesom spočívajúci na vysielaní
a prijímaní informácií pracovníkmi i klientami prostredníctvom symbolov a znakov, ktoré
musia mať pre nich rovnaký zhodný význam. Je nevyhnutnou zložkou existencie inštitúcie
verejnej správy v interpersonálnom rámci. Musí byť využívaná vo všetkých odôvodnených
smeroch voči klientom vonkajšieho i vnútorného prostredia.
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