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Esej rigoróznej práce na tému: 

DSS ako nástroj predchádzania sociálnych kríz  
a skvalitnenia života dôchodcu

Mgr. Veronika BENČÍKOVÁ*

Homes of social services as a tool for preventing social crises and improving 
the quality of life of pensioners

Abstract

In this work we deal with the issue of the function of the home of social services 
as a tool for preventing social crises and improving the quality of life of a pensio-
ner. The first part deals with the theoretical basis of home of socialservices, it sfun-
ctioning, management and financing. We focus on the issue of social crises and 
social risks  in human life. We also analyze the  legislative framework of home of 
social services existence and its functioning. Then we try to analyze the brief his-
torical development of DSS in Slovakia from both, the social and legislative point 
of view. In the fourth part we analyze in more detail the current state support and 
the use of homes of social services as a tool of prevention of the mentioned social 
crises and then to maintain the quality of life in oldage. Then we define the goal of 
the empirical part of this work, where we pay the special attention to the research, 
interpretation of  research  it´s  results and creation of  the SWOT analysis. Based 
on this, we evaluate the strengths and weaknesses of the selected home of social 
services, opportunities and threats, which are the basis for defining the procedures 
of elimination of shortages at the end of this work.

Keywords: home of socialservices, senior, social care, social crisis, quality of 
life

Po aktívnom živote človeka, ktorý sa ho snaží prežiť v každom ohľade plno-
hodnotne, prichádza obdobie, kedy jednotlivec dostáva úplne iný životný roz-
mer. Prichádza jeseň jeho života. V tomto období má mať duševný pokoj, majú 

* Mgr. Veronika Benčíková, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Brati-
slave, Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: veeeronika767@centrum.sk
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sa prehodnocovať jeho doterajšie skutky, myšlienky, hodnoty. Staroba predstavuje 
múdrosť, rozvahu a život v iných dimenziách, v inom myšlienkovom svete. Staroba 
by mala byť prínosom pre človeka, krásnym zavŕšením aktívneho života a nie zá-
ťažou plnou chorôb, neistôt i zlého zaobchádzania. 

Ak porovnáme ponímanie staroby v minulosti a v súčasnosti, musíme konšta-
tovať, že bola viac akceptovaná a uznávaná. Starší človek znamenal pre mladú 
generáciu múdrosť, tajomné i veselé príbehy pre vnúčatá, skúsenosť, rozvahu, či 
rady pre svoje deti. V každom domorodom kmeni majú starší ľudia dôležité slovo, 
pretože staroba pre nich znamená skúsenosť a rokmi získané duchovno. V každej 
rozprávke, či príbehu, o našich predkoch zohrávajú starí ľudia neoddeliteľnú sú-
časť života detí a mladých, ktorí berú život dobrodružne a pijú z jeho kalicha plným 
dúškom, či už ide o pozitívne, či negatívne skúsenosti. No v súčasnom „civilizova-
nom“ svete si ale môžeme položiť otázku, či „má aj dnes starší človek také dôležité 
miesto ako v minulosti? Či cíti tú istú hodnotu, čo cítili v minulosti naši predkovia? 

Mnoho filozofov, či spisovateľov považuje starobu za fenomén, za obdobie, 
kedy človek prehodnocuje svoj život, kedy prehodnocuje iných ľudí, kedy je bližšie 
k Bohu. Možno súhlasiť s prehlásením amerického spisovateľa Juliena Greena, že 
staroba prichádza do nášho života po mnohých rokoch, kedy sa rodí nový človek. 
Stráca mnoho zo svojej sily. Súčasne je ale informovaný o hodnotách a bezcen-
nosti vecí okolo nás. V tomto poňatí vnímame starobu ako krásnu a zároveň dôle-
žitú pre každého z nás. 

Práve uvedené dôvody boli motiváciou k napísaniu tejto práce. Ďalším moti-
vačným faktorom výberu danej problematiky bola aj osobná skúsenosť, či osobný 
pohľad na starnúce obyvateľstvo, na množstvo chorôb, ktorými trpia, na ich nízku 
sociálnu úroveň, čo znehodnocuje krásu staroby a starnutia. 

Hlavným cieľom rigoróznej práce bolo posúdiť súčasný stav využívania DSS ako 
nástroja predchádzania sociálnych kríz obyvateľstva vo vybranom zariadení. Využi-
tím metodiky kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu sme identifikovali silné a sla-
bé stránky zariadenia a následne sme posúdili príležitosti i riziká, na základe ktorých 
sa v závere práce navrhli opatrenia na zlepšenie súčasného stavu. Z dôvodu do-
siahnutia stanoveného cieľa sme prácu rozdelili do troch hlavných častí, na teore-
tickú, metodickú a praktickú časť. Teoretická časť je vymedzením hlavných pojmov 
a súhrnom problematiky zameranej na definovanie sociálnych rizík a sociálnych kríz 
v živote človeka. Následne sa orientujeme na definovanie pojmu domova sociálnych 
služieb (DSS), na jeho význam a postavenie v systéme sociálneho zabezpečenia 
i na spôsob fungovania, riadenia a financovania DSS. V druhej kapitole sa venuje-
me legislatívnemu vymedzeniu existencie a fungovania DSS, kde sme zahrnuli aj 
stručný obsah historického vývoja DSS na SR nielen z legislatívneho, ale aj sociál-
neho pohľadu. Tretia kapitola teoretického vymedzenia je orientovaná na postavenie 
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dôchodcu ako klienta DSS, kde sa venujeme osobnosti dôchodcu a jeho potrebám, 
problémom a najčastejším zdravotným rizikám, ktoré sa v tomto veku vyskytujú. 
Posledná časť uvedenej kapitoly je zameraná na definovanie životnej spokojnosti 
a kvality života dôchodcu. Metodická časť práce definuje hlavný cieľ a úlohy na jeho 
splnenie. Identifikuje objekt a subjekt výskumu. Obsahuje charakteristiku zvolených 
metód výskumu a celkového postupu spracovania rigoróznej práce.

Tretia, analytická  a výskumná, časť práce bola zameraná hlavne na analýzu 
súčasného stavu podpory štátu a využívania DSS ako nástroja na predchádzanie 
sociálnych kríz a následného udržiavania kvality života v starobe. Hlavnou úlohou 
empirickej časti práce bolo predstaviť a analyzovať súčasnú podporu štátu a vyu-
žívania DSS v podmienkach SR. Následným cieľom bolo analyzovať vybraný DSS 
v okrese Lučenec, kde sme uskutočnili výskum prostredníctvom dotazníka u senio-
rov a štruktúrovaného rozhovoru určeného pre manažment zariadenia. 

Cieľom štruktúrovaného rozhovoru bolo zistiť, aký majú názor kompetentní pra-
covníci na fungovanie vybraného Domu sociálnych služieb v Lučenci. Za najkom-
petentnejšiu sme považovali pani riaditeľku DSS, ktorá má v kompetencii riadiť 
celý DSS vrátane zariadení pre seniorov. Z rozhovoru sme zistili, že systém ria-
denia DSS je výrazne závislý od príspevkov a rozpočtovaných nákladov BBSK. 
Zistili sme, že finančné zdroje plynú len z BBSK, a mesto Lučenec k fungovaniu 
zariadenia neprispieva. Na druhej strane manažment mesta spolupracuje s p. ria-
diteľkou, a to len v oblasti predkladania štatistík a prípadne možných konzultácií 
o chode DSS. Zistili sme, že prístup vedenia k chodu DSS nielen ako ku komple-
xu budov, ale aj k samotným klientom, teda aj seniorom, je skutočne zodpovedný. 
Z rozhovoru sme cítil skutočnú osobnú angažovanosť pani riaditeľky voči klientom 
a seniorom zariadenia. Vycítili sme to hlavne z jej prehľadu nielen o všeobecných 
prevádzkových problémoch DSS, ale aj osobných problémov klientov i personálu 
zariadenia. Myslíme, že cieľ a štruktúra rozhovoru bola splnená a otázky boli zod-
povedané zodpovedne i detailne ku každej predkladanej problematike.

Hlavným cieľom prieskumu bolo získať názory kompetentných pracovníkov DSS 
a ich chovancov, teda seniorov na príčiny využívania SS a na kvalitu poskyto-
vaných služieb. Predmetom prieskumu bol DSS Libertas, kde sme sa konkrétne 
orientovali na sledovanie spokojnosti seniorov ako klientov prijímajúcich sociálne 
služby v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb AMBRA. Sústreďujú sa 
tu predovšetkým starší ľudia na dôchodku, ktorí môžu mať menšie zdravotné prob-
lémy, ale dokážu aj sami fungovať, a starší ľudia so stredne ťažkými až ťažkými 
zdravotnými, či mentálnymi problémami potrebujúci každodenný dozor a starostli-
vosť. Za účelom zistenia ich úrovne spokojnosti so životom vo vybranom zariade-
ní sme volili dotazníkovú formu prieskumu a štruktúrovaný rozhovor s p. riaditeľ-
kou zariadenia. V štruktúrovanom rozhovore sme použili spolu 13 otázok, kde nás 
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zaujímalo, aký pohľad má manažment zariadenia na súčasnú finančnú situáciu, 
financovanie zariadenia a na samotné postavenie seniorov z pohľadu ich potrieb 
a následnej spokojnosti.

Zistili sme, že hlavnou filozofiou DSS a jeho vedenia je poskytovať každému 
obyvateľovi zariadenia kvalitné sociálne služby v súlade so štandardami sociál-
nych služieb a zároveň zavádzať inovatívne metódy a pracovnú činnosť tak, aby 
pomohli zmeniť starším ľuďom postoj k životu a začleniť sa do spoločnosti za úče-
lom dosiahnutia kvalitného a plnohodnotného života v rámci zachovania základ-
ných ľudských práv a slobôd. Pozitívnym hodnotením bol nielen profesionálny, ale 
aj ľudský prístup zamestnancov, ktorí majú k dispozícii školenia a rôzne cvičenia 
za účelom zlepšenia sa nielen na profesionálnej, ale aj na ľudskej úrovni. DSS má 
vypracovaný aj etický kódex, podľa ktorých sa zamestnanci zariadenia riadia. Veľ-
kým nedostatkom z pohľadu riadenia spoločnosti je nedostatočná kapacita zaria-
denia, čo má za dôsledok dlhotrvajúce čakacie doby predovšetkým pre ľudí, ktorí 
by boli na sociálnu opateru odkázaní. Taktiež vidno nedostatky v kapacite zariade-
nia pre skutočne chorých a nevládnych klientov, ktorí potrebujú osobitnú starostli-
vosť a majú ťažšie diagnózy ako Alzheimer, alebo Parkinson a pod.

V oblasti financovania pani riaditeľka uviedla, že DSS Libertas je financova-
né predovšetkým Banskobystrickým samosprávnym krajom, čo predstavuje prvot-
ný príjem pre sociálne zariadenie. Podotkla, že zhodnotiť, či má DSS dostatočné 
množstvo finančných prostriedkov je relatívne, pretože finančných prostriedkov ni-
kdy nie je dostatok hlavne pre oblasti inovácie budov, zariadení, inovácie a opráv 
bytových jednotiek za účelom zvyšovania kvality bývania i služieb. Ostatné zdroje 
financovania vedenie zariadenia nazvala fakultatívnymi zdrojmi, kde zahrnula pre-
dovšetkým jednoduché projekty, granty, sponzorské dary a príspevky. Pani riadi-
teľka zdôraznila, že by bolo vhodné využívať aj možnosť čerpania finančných pro-
striedkov cez projekty financované z EÚ a finančné dotácie z výnosu MPSVaR. 
Jednou z možností by bolo poskytovanie sponzorských darov a príspevkov, či 
grantov, nadácií, či podnikateľských subjektov. Značný problém videla pani riaditeľ-
ka v nedostatočnom financovaní a pokrytí poskytovaných služieb hlavne u senio-
rov, ktorí nemajú dostatočné príjmy a taktiež nemajú rodinných príslušníkov, ktorí 
by im pomohli. Týmto spôsobom sa kvalita služieb a s hodnotou služieb nedokážu 
vyrovnať, čím sa dostáva DDS do straty. Na druhej strane však klienti potrebujú 
skutočnú opateru. V závere rozhovoru pani riaditeľka poukázala na možnosť roz-
delenia zariadenia na menšie subjekty, čím by sa zabezpečilo lepšie prerozdelenie 
finančných prostriedkov a zvýšila by sa kvalita poskytovaných služieb i sociálna 
starostlivosť i pre seniorov so špeciálnymi potrebami.

Z dotazníkového prieskumu sme zistili, že sa názory vedenia zariadenia i senio-
rov v niektorých bodoch zhodujú. Ide predovšetkým o spokojnosť seniorov a snahu 
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manažmentu o to, aby boli ich klienti spokojní. Snažili sme otázky voliť tak, aby sme 
v najviac desiatich otázkach získali čo najviac informácií a nezaťažili starších ľudí 
množstvom otázok, ktorým by prestali rozumieť. Takto sme sa dopracovali k viac 
ako 50% úspešnosti návratnosti dotazníkov. Aj v tomto smere, kde mali seniori vy-
jadriť svoj názor vidíme úspech, pretože viac ako polovica opýtaných rada odpo-
vedala aj na otvorené a doplnkové otázky. Z výsledkov sme zistili, že celkovo sú 
seniori spokojní nielen s ubytovaním, ale aj s prístupom zamestnancov z profesi-
onálneho i ľudského hľadiska. Problémy vidia predovšetkým v zdĺhavosti riešenia 
problémov, taktiež pociťujú nedostatok finančných prostriedkov, ako samotné zaria-
denie, či málo informácií o celkovom chode zariadenia. Ostatná polovica opýtaných 
konštatovala, že aj napriek poskytovaným službám by prijali, keby boli dobudované 
bezbariérové prístupy v objekte, aby boli opravené deravé a hrboľaté chodníky, kde 
sa často potkýnajú a seniori s mobilnými ťažkosťami nedokážu cez takéto chodní-
ky prechádzať. Okrem množstva poskytovaných služieb by prijali aj zavedenie re-
habilitácií a možnosti cvičenia, aby si mohli zachovať kondíciu. Iní zdôraznili taktiež 
opravu bytových jednotiek, ako to zdôraznila i pani riaditeľka. Pre nižšie percento 
starších ľudí zohrávajú dôležitú úlohu aj medziľudské vzťahy. Potvrdili, že im vadia 
mladí ľudia liečiaci sa v domove sociálnych služieb od závislostí na alkohole a iných 
psychotropných látok, čo výrazne vyrušuje kľud starších ľudí. Iní zase poznamenali, 
že im vadia niektorí rovesníci, alebo problémy s niektorými zamestnancami. 

Cieľom tvorby SWOT analýzy bolo na základe získaných informácií zhrnúť silné 
a slabé stránky, príležitosti a hrozby, na základe ktorých potom môže manažment 
voliť prípadné stratégie za účelom stanovenia dlhodobých a strednodobých cieľov 
i krátkodobých cieľov a následne riešiť situáciu a vznikajúce problémy strategic-
ky. Z výsledkov vyplynulo, že manažment DSS by mal voliť ofenzívne stratégie 
a využívať silné stránky a naskytnuté príležitosti. V rámci budovania infraštruktúr 
skutočne prevládajú slabé stránky, ktoré je možné odstrániť využívaním stratégie 
spojenectva. 

Víziou domova sociálnych služieb by malo byť dosiahnutie spokojného dôchod-
cu s eliminovanými zdravotnými a mentálnymi problémami. Pozitívne hodnotíme 
súčasnú filozofiu zariadenia, ktorá znie: Poskytovať prijímateľom kvalitné sociálny 
služby v súlade so štandardami sociálnych služieb, zavádzať inovatívne metódy, 
pracovnú činnosť, pripraviť ich na zmenu postoja k životu a začlenenie do spo-
ločnosti tak, aby aj pre svoj nepriaznivý zdravotný stav žili kvalitný a plnohodnot-
ný život a aby boli zachované ich základné ľudské práva a hodnoty. Súčasným 
inovatívnym cieľom by mala byť snaha o odstránenie slabých stránok vyplývajú-
cich zo SWOT analýzy a viac integrovať a angažovať seniorov do chodu domova 
sociálnych služieb, čím sa zvýši ich potreba byť užitočným i vzájomná podpora 
a harmónia. Na dosiahnutie uvedeného cieľa by sme navrhli opatrenia v rámci 
sociálnej starostlivosti vychádzajúc z definovaných príležitostí, ako napríklad aj 
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tvorba komunitnej záhrady v areáli zariadenia, zvýšenie aktivít seniorov zavede-
ním rôznych krúžkov, organizovanie benefičných koncertov, či samotné prehodno-
tenie jedálnička a životného štýlu a zdroja pitnej vody a pod. V rámci infraštruktúry 
sme odporučili riešiť opravu a dobudovanie chodníkov, opravy bytových jednotiek 
a zhodnotenie zanedbaných budov a zariadení. V oblasti financovania a získa-
vania finančných zdrojov sme odporučili a zahŕňame aj podnety p. riaditeľky ako 
napríklad viaczdrojové financovanie s priamou participáciou štátneho rozpočtu, 
zavedenie príspevku na odkázanosť na sociálnu službu, kde postupne dôjde k ad-
resnosti, deinštitucionalizácia sociálnych služieb a postupná transformácia na pri-
rodzené domáce prostredie, alebo aj zvyšovanie podpory pre ľudí starajúcich sa 
o seniorov a ľudí s postihnutím a pod.

Nielen naša práca ale aj rôzne publikácie poskytujú možnosti, ako zlepšiť si-
tuáciu seniorov v našej spoločnosti. Sú to ľudia, ktorí prežili svoje životy niektorí 
plnohodnotne, niektorí s trápením, či chorobami a zaslúžia si plnú starostlivosť 
a obohatenie svojho života. Opäť spomenieme názor Schlosserovej z jej príspev-
ku o starnutí človeka, že staroba nie je chorobou, ako sa k nej mnohí stavajú. Ide 
o etapu ľudského života so svojimi biologickými i sociálnymi zvláštnosťami. To však 
neznamená, že starnúci človek si nechce udržať krok so svojou rodinou, mať okruh 
svojich priateľov, zaujímať sa o iných, o rekreáciu, o cvičenie, či nové myšlienky 
a názory, ktoré ich udržiavajú v stálej kondícii. Každý starší človek sa môže uplat-
ňovať rôznym spôsobom, či už členstvom v rôznych dobrovoľníckych skupinách, 
organizáciách a kluboch, alebo starostlivosťou o rodinu, vnúčatá, prácou v záhra-
de, alebo aj osobným vzdelávaním.

Našim cieľom nebolo poukázať na výhody jednotlivých DSS v rámci regiónov, 
ale sledovať postup manažérov týchto zariadení, aby sa zlepšilo postavenie senio-
rov a kvalita ich života celkovo. Zaujímavým postupom by mohla byť aj regionálna 
spolupráca medzi jednotlivými zariadeniami. Stretávanie sa seniorov aj  v  týchto 
zariadeniach, napríklad aj cez internetové spojenie, naučiť sa vzájomne chatovať, 
čím sa rozšíri obzor starších ľudí a tak by dokázali žiť aj v širokom svete mimo stien 
domova dôchodcov.
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Esej rigoróznej práce na tému: 

Osobitosti a vývoj rodinného podnikania v SR

Mgr. Daniela JANTOŠOVÁ* 

Particularities and development of family business in Slovakia

Abstract 

Rigorous thesis was dedicated to issues of family business analyzation in Slo-
vakia with regard to its specifics, history and further development within business 
environment. In the first part we are addressing to the theoretical definition og fa-
mily business anf  family‘s companies. We introduce their basic properties  in de-
tails, aims, culture, life cycle, positive and negative sides, unique features and their 
sustainable competitive advantage. In practical part we are addressing to the his-
tory of family business, state of business environment analyzation from the point of 
view of individual frames whether barriers to its development. Content of the third 
part is research analysis of family business, its conclusions and draft of measures 
and  recommendations  in  terms  of  future  law  to  support  family  business. Within 
chapters we will use different scientific methods, for example comparison, SWOT 
analysis or synthesis.

Keywords: family‘s companies, family business, business environment, deve-
lopment of family business, particularities of family business, suggestions and re-
commendations  for  improving  the business environment  and  the  legal  status of 
family business in Slovakia

„Podnikanie je školou života, 
v ktorej si nikdy nemôžete byť istí, 
že ste prešli.“

Luther Standing Bear 

Tak ako v prírode okolo nás existujú rozličné stromy a rastliny, ktoré prinášajú úro-
du v rôznych ročných obdobiach, a tak ako rozmanité kvetiny robia svet farebným 

* Mgr. Daniela Jantošová, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratisla-
ve, Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: dankajantosova@gmail.com
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a krásnym miestom na život, aj svet podnikania ako hnací motor zmien, meradlo 
rozvoja a nástroj prispôsobovania sa, potrebuje rôzne typy podnikov a podniko-
vých štruktúr, aby dokázal udržať krok ekonomiky s hlavnými svetovými trendmi. 

Podnikanie v podmienkach SR má nezastupiteľnú úlohu predovšetkým v oblasti 
tvorby nových pracovných príležitostí a regionálneho rozvoja na úrovni podnikateľ-
ských subjektov, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v konkrétnom podnikateľskom pro-
stredí danej krajiny. Podnikateľské prostredie tak predstavuje súbor jednotlivých 
zložiek a faktorov, ktoré pôsobia diferencovane: súrodo, nesúrodo aj protikladne, 
pozitívne či negatívne, v dôsledku čoho môže toto pôsobenie účinkovať motivačne, 
faktory nadobúdajú charakter rozvojových faktorov podnikateľského procesu, ale 
aj demotivačne, stávajú sa jeho prekážkami. Preto správne porozumenie prostre-
dia, v ktorom podnikateľský subjekt realizuje svoje aktivity, je základným predpo-
kladom schopnosti formulovať stratégiu, ktorá bude úspešná aj pri zmene podmie-
nok v odvetví, v ktorom pôsobí a zároveň bude úspešná aj pri vysporiadaní sa so 
všetkými konkurenčnými silami v ňom pôsobiacimi. 

Podnikateľské subjekty v trhovom hospodárstve predstavujú určité živé jednot-
ky, ktoré svojím zastúpením zohrávajú veľmi dôležitú úlohu najmä pri zabezpe-
čovaní zamestnanosti a určovaní správneho smeru sociálnej stability a dynamiky 
inovácií. Sú to práve malé a stredné podniky, ktoré sú v mnohých krajinách po-
važované za stabilizačný faktor, ktorý výrazne prispieva k formovaniu a riešeniu 
ekonomických, spoločenských a politických problémov, sú dôležitým prvkom ná-
rodných ekonomík a majú nezastupiteľnú úlohu v dynamickom rozvoji krajín s vy-
spelým trhovým hospodárstvom. 

V predkladanej rigoróznej práci sa venujeme problematike rodinného podnika-
nia na Slovensku, súčasnému stavu podpory rodinného podnikania a možnostiam 
jej zdokonaľovania, nakoľko podpora akejkoľvek formy podnikania je aktuálnou té-
mou v rámci každej súčasnej ekonomiky. Podpora rodinného podnikania je práve 
na Slovensku v súčasnosti veľmi aktuálna, vzhľadom na skutočnosť, že rodinné 
podnikanie nebolo u nás pomerne dlho osobitným predmetom záujmu teórie ani 
podnikateľskej praxe. 

Téma zvolenej rigoróznej práce tak vytvára možnosť prispieť k rozvoju teórie 
a podporiť rodinné podnikanie v praxi, nakoľko rodinné podnikanie predstavuje vô-
bec jednu z najstarších foriem podnikania.

Každý z nás určite pozná svetoznáme značky ako Ford, Hilton, Baťa, Lewis, 
Heinz, ale aj mnohé značky známe u nás: 101 Drogérie, Raven, Matador Group či 
Niké. Ide o rodinné podnikateľské subjekty, ktoré sa do širokého povedomia dostali 
predovšetkým vďaka tomu, že prežili niekoľko generácií a inováciami a pôsobením 
výrazne ovplyvnili svetové i lokálne trhy. V mnohých prípadoch do dejín vstúpili 
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nielen pre svoje podnikateľské úspechy, ale neraz aj pre významný politicko-spo-
ločenský vplyv.

V mnohých krajinách sveta sú rodinné podniky oporou hospodárstva a dynami-
ka ich vývoja je ohromujúca. Venujú veľkú pozornosť regionálnym a miestnym pod-
mienkam, sú zdrojom zamestnanosti a hospodárskeho rastu, významnou mierou 
sa podieľajú na tvorbe HDP, dávajú šancu ľuďom, ktorí na Slovensku žijú (platia 
dane, budujú hodnoty, vytvárajú nové pracovné miesta); ponúkajú možnosť uplat-
niť sa doma aj mladým ľuďom; podporujú regionálny rozvoj, čím preukázateľne 
zvyšujú kúpyschopnosť obyvateľstva; šetria finančné prostriedky určené na sociál-
ne programy; zabezpečujú trvalo udržateľný rozvoj, stabilitu podnikateľského pro-
stredia a lojalitu podnikateľských subjektov k vlastnej krajine. Aj napriek všetkým 
vyššie spomenutým špecifikám, definícia rodinného podniku nie je u nás doteraz 
presne a jednotne vymedzená a ani legislatíva SR špecifiká rodinného podnikania 
samostatne nezohľadňuje. 

Rodinné podnikanie je dlhodobo nielen u nás, ale aj vo svete považované 
za jednu z najstabilnejších, tradičných a osvedčených foriem podnikania, avšak 
jeho rozvoj je závislý od nového a efektívnejšieho zamerania verejných inštitúcií 
a od spolupráce s týmito typmi podnikov. Nevyčerpateľnosť potenciálu rodinného 
podnikania vyplýva priamo z jeho podstaty, pretože kým bude v trhovom prostredí 
existovať rodina a právo na slobodnú ekonomickú činnosť, bude existovať aj ro-
dinné podnikanie. 

Rodinné podnikateľské subjekty sú zakladané z rôznych dôvodov, ale pre všet-
ky sú charakteristické prirodzene vytvorené hodnotové systémy, pripravenosť pri-
niesť obete a utiahnuť si opasok, ale najmä pocit zodpovednosti voči tým, ktorí 
podnik vybudovali, i voči tým, ktorí ho prevezmú. Rodinné podniky tak oveľa ľahšie 
znášajú ťažké obdobia stagnácie a recesie a jedným z hlavných dôvodov ich ži-
votaschopnosti je pocit osobnej zodpovednosti za povesť podniku. Preto sú rodin-
né podniky v Európe právom považované za zdroj oživenia hospodárskeho rastu 
a lepších pracovných miest. 

Hlavným cieľom rigoróznej práce bola analýza rodinného podnikania s ohľadom 
na jeho špecifiká, jeho históriu a ďalší rozvoj v rámci podnikateľského prostredia 
a zároveň snaha predostrieť súbor určitých opatrení a odporúčaní pre rodinné pod-
nikanie, ktoré vyplynú z poznatkov, ktoré sme nadobudli nielen štúdiom odbornej 
literatúry, legislatívnych zákonov, platných nariadení a noriem, ale aj na základe 
nami uskutočnenej výskumnej analýzy na vzorke pätnástich podnikateľských sub-
jektov, ktoré boli identifikované jednoznačne ako rodinné podniky. 

Prvá kapitola bola venovaná teoretickej náplní obsahu základných pojmov 
skúmanej problematiky. Podrobne sme rozanalyzovali pojmy rodinné podniky 
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a rodinné podnikanie, a to aj napriek tomu, že u nás neexistuje jednotná a v práv-
nom poriadku SR legislatívne ukotvená definícia týchto pojmov. Rodinné podnika-
nie u nás nie je definované ani pre potreby praxe, ani pre potreby akademických 
kruhov. To však, ako sme aj vyššie v našej práci ozrejmili, nie je výsledkom toho, 
že by členovia rodín u nás nepodnikali, práve naopak, podnikajú, ale na zákla-
de všeobecne platnej podnikateľskej legislatívy a rovnakých podmienok ako malé 
a stredné podniky. 

V danej kapitole sme sa tiež zaoberali životným cyklom rodinných podnikov 
a jeho fázami, charakteristikou základných pojmov, ktoré bezprostredne súvisia 
s podnikateľskou činnosťou; jednotlivými formami rodinného podnikania; faktormi, 
ktoré ho výrazne ovplyvňujú; jednotlivými typmi rodinných podnikov; charakteristi-
kou rodiny ako dôležitej hodnoty rodinného podnikania; kultúrou rodinného podni-
kania; generačnou výmenou – druhou najväčšou a kľúčovou potenciálnou vývojo-
vou fázou a strategickou záležitosťou v živote každého rodinného podniku, ktorá 
si vyžaduje dlhodobú a dôkladnú prípravu, na ktorú vlastníci rodinných podnikov 
často vedome, možno nevedome zabúdajú, alebo jednoducho chcú zabudnúť, veď 
vlastne „nejako bude“. Na to, že generačná výmena zohráva v živote každého ro-
dinného podniku významnú úlohu upozorňujeme aj v našej práci, pretože je nielen 
vedecky, ale aj štúdiami potvrdené, že iba približne 30 % rodinných podnikov pre-
trvá do druhej generácie. Obsah prvej kapitoly sme doplnili aj o problémy riadenia 
rodinných podnikov; ich pozitívne, negatívne stránky; jedinečné vlastnosti a trvalo 
udržateľnú konkurenčnú výhodu. 

Obsahom druhej kapitoly bola história rodinného podnikania, podnikov a ana-
lýza stavu podnikateľského prostredia na Slovensku. V rámci tejto kapitoly sme 
sa snažili globálne obsiahnuť historický vývoj rodinného podnikania na Slovensku; 
zanalyzovať podporu tejto formy podnikania vo vybraných krajinách v zahraničí 
v porovnaní so súčasným stavom podpory rodinného podnikania v SR a odporú-
čaniami na úrovni EK. 

V tejto kapitole sme sa zamerali na analýzu podnikateľského prostredia, ktoré 
predstavuje jedinečný súbor zložiek a faktorov, ktoré na seba pôsobia diferenco-
vane, súrodo, nesúrodo, pozitívne, negatívne, na strane jednej s výsledkom moti-
vačným, no na strane druhej aj demotivačným. Zamerali sme sa taktiež na podni-
kateľské prostredie z pohľadu legislatívneho, inštitucionálneho, finančného rámca; 
na prekážky priaznivého vývoja podnikateľského prostredia a priniesli sme návrhy 
opatrení na zlepšenie jeho stavu. Po vyhodnotení SWOT analýzy prostredia pomo-
cou matice nám vyšiel ofenzívny typ stratégie, ako jeden z najatraktívnejších stra-
tegických variantov podnikateľského prostredia. Netreba však zabúdať, že analýza 
bola uskutočnená v určitom čase, avšak vnútorné a vonkajšie prostredie podlieha 
neustálym zmenám. Preto treba predvídať vývoj vnútorných schopností podnikov 
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v danom prostredí, pretože ako sa hovorí: „Cesta vpred nevedie len jedným sme-
rom“. 

Stabilita podnikateľského prostredia je aj odrazom legislatívy daného štá-
tu a často meniaca legislatíva ho nijakým spôsobom nezlepšuje, práve naopak. 
V roku 2018 sa pre vlastníka podnikateľského subjektu každých 12 dní zmenil ne-
jaký dôležitý zákon, a tak sa venoval viac analýze zákona ako samotnému podni-
kaniu. Index podnikateľského prostredia → IPP, ktorý je vlastným nástrojom PAS, 
prostredníctvom ktorého pravidelne hodnotí zmeny kvality podmienok podnikania 
na Slovensku dosiahol v roku 2018 hodnotu na úrovni 45,90 bodu. Na základe 
hodnotenia Svetovej banky v rámci rebríčku „Doing Business“ sa celková kvalita 
podnikateľského prostredia na Slovensku umiestnila na priečke č. 39. Síce sme 
oproti minulým rokom zaznamenali posun smerom nahor, avšak netreba zabúdať, 
že ešte „veľký kus práce“ treba urobiť, aby sa podnikateľským subjektom u nás 
podnikalo omnoho ľahšie. 

Tretia kapitola práce bola venovaná výskumnej analýze rodinného podnikania 
pätnástich podnikateľských subjektov, ktoré boli jednoznačne identifikované ako 
rodinné podniky so zastúpením všetkých ôsmich krajov Slovenska. Na základe 
danej analýzy sme dospeli k záverom vo všetkých štyroch oblastiach, na ktoré 
sme danú analýzu rozčlenili. Získané výsledky analýzy na základe osobných roz-
hovorov s vlastníkmi rodinných podnikov a osvojené poznatky sme konfrontovali 
s odporúčaniami, aktivitami a návrhmi, ktoré prináša Európska únia formou doku-
mentov „Európska charta pre malé podniky“ a „Zelená kniha EÚ“. Záver tejto kapi-
toly patril návrhom nami ponúknutých opatrení a odporúčaní z hľadiska budúceho 
práva na podporu rodinného podnikania. 

Skutočnosti prečo je potrebné vykonávať opatrenia na podporu rodinného pod-
nikania, keď ako vidíme v SR, funguje aj bez osobitých podpôr je tá skutočnosť, že 
poskytuje spoločnosti dlhodobú udržateľnú víziu rastu, sociálnych istôt a sebave-
domia, pri zachovaní potrebnej flexibility a efektívnosti. 

Na základe získaných informácií z odbornej literatúry, preštudovaní legislatív-
nych zákonov, platných noriem a nariadení, ako aj na základe nami vykonanej 
analýzy s vlastníkmi rodinných podnikov sme toho názoru, že jedným z hlavných 
cieľov podpory rodinných podnikov by mala byť snaha odbremeniť rodinu od kom-
plikácií spojených s vykonávaním podnikateľskej činnosti, teda aby podpora ro-
dinných podnikov išla ruka v ruke najmä so znižovaním administratívneho zaťaže-
nia súvisiaceho s podnikaním. Jednou z hlavných priorít pri zadefinovaní opatrení 
na podporu rodinných podnikov by malo byť znižovanie náročnosti podnikateľ-
ských aktivít najmä z dôvodu viacerých špecifík rodinného prostredia a prepájania 
rodinného a podnikateľského života. Okrem toho by sa mala na rodinné podnikanie 
a jeho kľúčové oblasti zamerať aj verejná správa. 
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Nižšie uvádzame niekoľko dôležitých návrhov a odporúčaní kľúčových oblastí 
týkajúcich sa rodinných podnikov a rodinného podnikania: 

• zákonom vymedzené zadefinovanie rodiny ako ekonomickej jednotky 

Zadefinovanie rodiny ako podnikateľskej, resp. ekonomickej jednotky by podľa 
nás malo byť prvou takouto oblasťou. Uvedené môžeme demonštrovať aj na zákla-
de štatistík počtu fyzických osôb podnikateľov, ale tiež aj na základe počtu právnic-
kých osôb mikro-podnikateľov, ktoré poukazujú na dominantné postavenie rodiny 
ako jednotky, okolo ktorej vzniká na Slovensku ekonomická aktivita. Na Slovensku 
rodinné podnikanie ako také nie je definované, nie je k nemu prijatý žiaden zákon, 
toto podnikanie nemá ani žiadne výhody, ktoré by boli rozdielne od podnikania 
malých a stredných podnikov. Rodina na Slovensku vlastne podniká za rovnakých 
podmienok ako malý alebo stredný podnik. 

Zákon o rodinnom podnikaní, ktorý bol pred časom na Slovensku navrhovaný 
definoval rodinný podnik ako taký, ktorý vznikol v rámci biologickej rodiny, ktorú 
však tvorí len rodina v priamom zväzku, teda manželia, rodičia a ich deti alebo sú-
rodenci. V niektorých krajinách sú však v rodinnom podnikaní zahrnutí aj ďalší prí-
buzní, pričom za rodinných príslušníkov sa považujú aj registrované partnerstvá. 

Zásadne nesúhlasíme so stredovekým definovaním rodiny ako manželov s deť-
mi, nakoľko sám život tento zúžený pohľad už dávno prekonal. Nevidíme tiež dô-
vod vyčleňovať z rodiny príbuzných bez ohľadu na stupeň a líniu príbuznosti a tak-
tiež nevidíme dôvod vyčleňovať z rodiny druhov či partnerov, ktorí prakticky rodinu 
tvoria tým, že zdieľajú spolu svoje životy bez ohľadu na to či majú alebo plánujú 
mať spoločného potomka či potomkov. Možno aj toto je jeden z dôvodov, prečo 
na Slovensku nie je v súčasnosti politická vôľa daný problém riešiť.

• legislatívne zadefinovanie pojmu rodinný podnik 

V súvislosti so zadefinovaním pojmu rodinný podnik sme za to, aby bol rodinný 
podnik legislatívne zadefinovaný aspoň tak ako je ponímaný Schémou na podporu 
rodinného podnikania, aj keď tam chýba zmienka o rozhodovacích právach, ab-
sencia spôsobu zisťovania počtu, veľkosti a sily týchto podnikateľských subjektov 
z hľadiska ich pôsobenia v hospodárstve a tiež podmienkach pre verejné obcho-
dovateľné spoločnosti. Vyššie uvedené odporúčanie – legislatívne zadefinovanie 
rodiny ako podnikateľskej jednotky by umožnilo vytvoriť právne formy rodinného 
podnikania v podobe rodinnej živnosti, farmy či obchodnej spoločnosti, s cieľom 
podporiť chudobnejšie regióny trpiace vyššou nezamestnanosťou alebo menším 
počtom pracovných miest. 

Rodinná živnosť by fungovala podobne ako živnosť klasická len s tým rozdielom, 
že by sa na nej podieľali minimálne dvaja členovia rodiny, z ktorých by aspoň jeden 
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musel mať živnostenské oprávnenie. Rodinná farma by fungovala na základe pos-
tu samostatne hospodáriaceho roľníka, kde by pracovali minimálne dvaja členovia 
rodiny, z ktorých by aspoň jeden vlastnil osvedčenie o zápise do evidencie samo-
statne hospodáriacich roľníkov. Rodinná obchodná spoločnosť by mala fungovať 
ako rodinná obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným, prípadne ako akciová 
spoločnosť. V takomto type spoločnosti by mali mať členovia rodiny nadpolovičnú 
väčšinu súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov základného imania spoločnosti 
a minimálne jeden z členov rodiny by musel byť členom štatutárneho orgánu.

• nová európska definícia rodinného podnikania 

Rodinné podnikanie bolo taktiež doposiaľ definované na európskej úrovni len 
počtom zamestnancov, pričom rodinné podniky väčšinou vždy boli radené do sku-
piny MSP. Táto definícia je v súčasnosti už nedostatočná a viaceré rodinné podniky 
ju počtom zamestnancov presahujú. Snahou v oblasti rodinného podnikania bolo 
jej predefinovanie, pretože vysvitlo, že podniky sú brzdené vo svojom rozvoji, a aj 
preto často krát neprijímajú viac zamestnancov ako je maximálny počet zadefino-
vaný pre rodinný podnik, teda pre MSP. V európskej legislatíve sa totiž na rodinné 
podniky viažu rôzne formy výhod a prekročením daného limitu počtu zamestnan-
cov by o tieto výhody prišli. 

V záujme EÚ je však, aby táto forma podnikateľských subjektov vykonávala svo-
ju podnikateľskú činnosť bez ohľadu na počet zamestnancov, pričom podľa nás by 
to isté malo byť aj v záujme SR. Nová európska definícia rodinného podnikania by 
sa teda nemala vymedzovať už len podľa počtu zamestnancov, ale skôr by mala 
zohľadňovať jeho typ vlastníctva, rozsah investovania, štruktúru riadenia, organi-
zácie, prípadne iných ukazovateľov, ktoré by dokázali objektívnejšie špecifikovať 
rodinné podnikanie. Legislatívne ukotvená definícia rodinného podnikania by zá-
roveň mala byť všeobecná, nemala by zasahovať do pôsobnosti národného štátu, 
a každý štát by si mal danú legislatívu upraviť podľa svojich regionálnych zvyklostí. 

•  osobitný druh dohody z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov Zákonníka 
práce 

Na Slovensku by bolo v dôsledku toho potrebné ustanoviť osobitný druh dohody 
určený pre rodinných príslušníkov z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov, ktorý by 
umožnil, aby legislatívny rámec rozširoval v rámci podnikateľskej činnosti osobitné 
postavenie rodinného príslušníka a vyčleňoval ho tak z kontextu nelegálneho za-
mestnávania.

Dôležité je zamerať sa na túto oblasť zamestnávania a nelegálnej práce naj-
mä preto, lebo v súčasnosti je rodina považovaná za podstatne širšiu kategóriu 
ako len manželstvo, preto považujeme za nedostatočné vymedzenie osôb, ktorých 
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zamestnávanie bez pracovného pomeru v zákone č. 82/2005 Z. z. o nelegálnom 
zamestnávaní a nelegálnej práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je 
nelegálnym zamestnávaním, ani nelegálnou prácou. Dnes je nelegálne aj to, keď 
bez pracovnej zmluvy či dohody druh pracuje pre družku a naopak, a to aj napriek 
tomu, že spolu majú rodinný podnik aj niekoľko rokov, majú spolu potomkov a vedú 
spoločný partnerský život. 

S tým určite súvisí naďalej aj znižovanie nákladov na zamestnávanie, a to tak 
administratívne, ako aj finančné, nakoľko v prípade rodinných podnikov môžeme 
hovoriť o veľmi pozitívnom dopade tejto formy podpory. Najväčšie dopady a bre-
meno Zákonníka práce → zákona č. 311/2001 Z. z. sú na pleciach mikropodnikov, 
ktoré neustále upozorňujú na výrazný problém s prijímaním a prepúšťaním za-
mestnancov, preto vyššia flexibilita Zákonníka práce by pomohla rodinným podni-
kom, a zároveň by ich motivovala pri prijímaní nových zamestnancov. 

•  právne predpisy úpravy dedenia a bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov 

V oblasti právnych predpisov môžeme hovoriť najmä o dvoch hlavných oblas-
tiach problémov, ktoré trápia rodinné podniky. Sú to problémy súvisiace s úpravou 
dedenia a bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Hlavným problémom v ob-
lasti dedičského práva, ktoré upravuje Občiansky zákonník → Zákon č. 40/1964 
Z. z. je, že v zmysle súčasnej právnej úpravy nie je možné v závete uviesť žiad-
ne podmienky, príkazy ani zákazy ako sa má naložiť s daným majetkom. Zároveň 
nie je možné v podstate ani určiť, kto má zdediť rodinný podnik a majetok k nemu 
prislúchajúci, nakoľko daný zákon umožňuje nakladať a odkazovať majetok len 
formálne. Poručiteľ musí zanechať každému potomkovi toľko, koľko mu prikazuje 
zákon, avšak žiadne podmienky ohľadom ďalšieho pokračovania podnikania si ur-
čiť nemôže. Taktiež nemôže podmieniť získanie majetku žiadnou podmienkou ani 
zákazom. V zmysle slovenského právneho poriadku si nemôže vôbec uplatniť ani 
svoju vôľu pre prípad smrti, a ak si ju aj uplatní, je veľkou otázkou či vôbec bude 
závet platný a ako bude jeho vôľa napokon vykonaná. Slovenský poriadok, čo sa 
týka dedičských vecí, je pozostatkom komunistického dedičstva a bráni kontinuál-
nemu rodinnému podnikaniu. Tento stav by bolo potrebné čo najskôr zmeniť. 

Odporúčaním pre danú oblasť by bolo vypracovanie a legislatívne ukotvenie 
novej úpravy dedičského práva, ktorá by umožňovala uplatniť si pre prípad smr-
ti svoje predstavy a vôľu ohľadom nástupníctva rodinného podniku; umožnila by 
rovnako ako ostatným dedičom uložiť podmienky, zákazy a obmedzenia; vybrať 
si vykonávateľa svojej vôle a zároveň by obmedzila zasahovanie štátu do oblasti 
osobných vzťahov. 

V oblasti bezpodielového spoluvlastníctva manželov → BSM navrhujeme zme-
niť status dobrovoľnej úpravy zrušenia BSM pri začatí podnikania na povinnú. 
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Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a vzťahy medzi manželmi na zásade rov-
noprávnosti upravuje zákon o rodine č. 36/2005 Z. z. a formu vlastníctva Občian-
sky zákonník. Hlavným problémom je najmä to, že v súvislosti s vykonávaním pod-
nikateľskej činnosti formou živnosti dochádza k ručeniu celým majetkom, preto 
v prípade neúspechu alebo dočasných finančných problémov je ohrozený aj maje-
tok druhého z manželov, ktorý ale vôbec nemusí byť účastný na vykonávaní danej 
podnikateľskej činnosti. V ohrození je majetok celej rodiny, čo neprispieva k sociál-
nej stabilite ani istote. Táto skutočnosť pôsobí obmedzujúco pre ochotu zaväzovať 
sa a brať na seba riziká spojené s podnikaním. 

S vyššie uvedeným je určite namieste aj otázka rozvodovosti a vysporiada-
nia  BSM po rozvode, ktorá nielen v praxi sudcov, ale aj v živote manželov spôso-
buje značné problémy vzhľadom na otázku správneho vyčíslenia hodnoty majetku 
rodinného podniku, ako aj v prípade finančnej náhrady druhému z manželov zo 
strany toho, komu podnik pripadne. Dĺžka súdneho konania či mimosúdneho jed-
nania ohľadom nárokov bývalých manželov, to všetko pôsobí zničujúco na rodinné 
podnikanie. 

Odporúčame preto v danej oblasti doplniť inštitút BSM o úpravu, ktorá by sa tý-
kala rodinného podnikania a rešpektovala jeho osobitosti vo vzťahu k BSM. Sme 
presvedčení o tom, že jasne ukotvené „pravidlá hry“ a vzťahy hneď na začiatku sú 
motivujúcim hnacím motorom na podporu podnikania formou rodinných podnikov. 

•  úprava zákona o živnostenskom podnikaní s ohľadom na rodinné 
podnikanie

Ďalším významným opatrením s ohľadom na rodinné podnikanie by bola úpra-
va živnostenského podnikania a rodinných podnikov. V tejto oblasti teda navrhuje-
me rozšíriť osoby, ktoré by mohli podnikať na základe živnostenského podnikania 
zomrelého o ďalšie osoby v zmysle definície rodiny tak, aby v prípade úmrtia zakla-
dateľa rodinného podniku nedošlo k zániku živnosti z úradnej moci napriek záujmu 
rodiny v podnikaní pokračovať. 

Ak teda fyzická osoba (živnostník) zomrie, môžu v živnosti pokračovať až 
do skončenia konania o prejednaní dedičstva osoby uvedené v zákone o živ-
nostenskom podnikaní č. 455/1991 Z. z. podľa § 13 ods. 1 písm. a, b, c, d, pri-
čom pokračovanie v živnosti oznámia živnostenskému úradu do jedného mesiaca 
od skončenia konania o dedičstve. Ak však do šiestich mesiacov od skončenia 
konania o dedičstve nezískajú vlastné živnostenské oprávnenie, nemôžu ďalej živ-
nosť prevádzkovať. 

Dobu šiestich mesiacov však považujeme za nedostatočnú a bolo by ju vhodné 
predĺžiť, pretože v prípade úmrtia blízkej osoby v rodine môže potomkom trvať aj 
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niekoľko mesiacov, kým emocionálne túto skutočnosť spracujú. V takomto prípa-
de sa jednoducho pozostalí nedokážu maximálne venovať podnikateľskej činnosti 
a získaniu vlastného úradného povolenia. 

• oblasť rodinného zdaňovania, daní a odvodov → daňovo-odvodový sys-
tém 

Jedným z ďalších možných návrhov podpory smerovanej rodinným podnikom 
by bolo rodinné zdaňovanie pokladajúce rodinu za jeden zo subjektov daňového 
práva. Znamenalo by to výrazne zjednodušenie daňových procesov pre rodinu, čo 
by výrazne ovplyvnilo čas ako aj finančné zdroje rodiny na podnikateľské aktivity. 
Rodinné zdaňovanie by bolo realizované formou rodinného daňového priznania, 
najmä v prípade živnosti a farmy, kedy by daňové priznanie za všetkých rodinných 
príslušníkov podával správca podniku, čím by sa výrazne posilnila aj motivácia ro-
dín fungovať ako ekonomické subjekty. 

V dôsledku toho by sa posilnilo ekonomické zabezpečenie rodín, ich stabilita 
z hľadiska zamestnanosti a príjmov. Aj na základe nami uskutočnenej analýzy ro-
dinných podnikov môžeme konštatovať, že vlastníci rodinných podnikov v posled-
ných rokoch pociťujú prehlbovanie finančného zaťaženia svojich podnikov, najmä 
v podobe vysokého daňového a odvodového zaťaženia. Štát by preto aplikovaním 
rôznych foriem daňových úľav a ich legislatívnym ukotvením významne podporil 
ich finančnú stabilitu. Opatrenia, ktoré navrhujeme pre danú oblasť daní a odvo-
dov, sú nasledovné:

• zníženie základu dane z príjmov rodinného podniku o nezdaniteľné časti zák-
ladu dane vynásobené tzv. rodinným koeficientom na každého člena podniku;

• dvojročná daňová úľava formou investičnej pomoci pre začiatok podnikania;

• zavedenie jednotnej paušálnej dane formou jednorazovej platby daní a odvo-
dov; 

• zníženie daňového základu pre zamestnaných rodinných príslušníkov; 

• príspevok na samostatne zárobkovú činnosť aj pre príbuzných, ktorí začali 
pracovať v rodinnom podniku, pokiaľ by boli nezamestnaní minimálne tri me-
siace. 

V oblasti daní a odvodov je potrebné prijať štátom čo najjednoduchšiu politiku 
v oblasti daňovo-odvodového systému s čo najnižšími sadzbami a jasne formu-
lovanými pravidlami. Taktiež by bolo vhodné umožniť vlastníkom rodinných pod-
nikov odpočet finančných prostriedkov z daní investovaných do výskumu, vedy 
a inovácií. Veľkou pomocou v oblastí daní a odvodov by bolo pre živnostníkov ich 
úplne vyňatie z povinnosti platiť sociálne odvody. Ak by dané odvody chceli platiť 
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dobrovoľne, potom by pre nich mali platiť sadzby ako pre priemerného zamestnan-
ca v sektore, v ktorom podnikajú. 

Sme toho názoru, že by mali byť vytvorené schémy podnikateľských pôžičiek 
a mikropôžičiek so zapojením súkromných a bankových zdrojov, ktoré by poskyto-
vali dlhodobé finančné zdroje za prijateľný úrok, pričom by rešpektovali osobitosti 
rodinného podnikania. Došlo by tak k výraznému zvýšeniu ich finančných kapacít, 
ktoré by na jednej strane umožnili rozvoj ich podnikateľských aktivít a na strane 
druhej zvýšili ich finančnú stabilitu v kontexte očakávaných procesov digitalizácie, 
ktorá sama o sebe vyžaduje vysokú mieru investícií a obnovu zariadení a strojov, 
ktoré denno-denne využívajú. Rozlišovanie podnikateľov a nepodnikateľov, fyzic-
kých osôb podnikateľov a právnických osôb v systéme platenia rôznych kolkov, 
poplatkov a licencií odporúčame úplne zrušiť, nakoľko si myslíme, že takéto rozli-
šovanie je neodôvodnené a diskriminačné. 

• stabilita kľúčových podnikateľských zákonov 

Ďalším dôležitým opatrením pre oblasť podpory rodinného podnikania, čo nám 
vyplynulo aj na základe nami uskutočnenej analýzy, je potreba stability kľúčových 
podnikateľských zákonov a zamedzenie ich častým zmenám. Ako sme už vyššie 
uviedli, v roku 2018 sa každých 12 dní pre podnikateľa zmenil nejaký dôležitý zá-
kon, a tak sa mnohí vlastníci podnikov venovali viac štúdiu zákonov ako samot-
nej podnikateľskej činnosti. Časté zmeny v daniach, odvodoch a Zákonníku práce 
sú jednoduchšie riešiteľné pre stredné a väčšie podnikateľské subjekty, pretože 
majú svoje právne kapacity a možnosti na analýzu a prispôsobenie sa legisla-
tívnym zmenám. Zníženie počtu zmien by určite výrazne dopomohlo stabilizácií 
podnikateľského prostredia na Slovensku. Vhodným odporúčaním je aj sledova-
nie tzv. „Gold platingu“, ktorý má značný význam z hľadiska zvyšovania konkuren-
cieschopnosti a znižovania legislatívneho zaťaženia podnikateľských subjektov. 
„Gold plating“ je vlastne proces, prostredníctvom ktorého sa nad rámec regulácií 
plynúcich z európskych smerníc nabaľujú regulácie, ktoré sú výsledkom domácej 
iniciatívy pri transporte daných pravidiel do legislatívy v rámci SR. 

• zvyšovanie vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva i samotných členov 
rodiny

Ďalším odporúčaním v oblasti podpory rodinného podnikania mimo legislatív-
nych pravidiel je zlepšenie nielen vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva, najmä 
voľnej pracovnej sily, ale aj samotných členov rodiny na kariéru v rodinnom podni-
ku. Rodinné podniky pociťujú výrazné problémy pri hľadaní kvalifikovanej pracov-
nej sily, čo výrazným spôsobom ovplyvňuje na jednej strane nielen ich schopnosť 
rozširovať svoje aktivity, no na strane druhej aj ich technickú a vzdelanostnú kon-
kurencieschopnosť, preto je potrebné aby sa verejné inštitúcie aktívne podieľali 
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na reforme vzdelávania na podporu zvyšovania kvalifikačnej úrovne zamestnan-
cov. 

Čo sa týka vzdelávania rodinných príslušníkov a ich prípravy na „kariéru“ v ro-
dinných podnikoch, v rozvinutých západných ekonomikách existuje vzdelávanie 
priamo zamerané na rodinné podnikanie formou špecializovaných kurzov aj mimo 
vysokoškolského vzdelávania, prostredníctvom ktorých sa členovia rodín dovzde-
lávajú a osvojujú si zručnosti a znalosti v oblasti napr. marketingu, daní, práva, 
účtovníctva, personálneho manažmentu a vytvárania rôznych štatistík. V súvislos-
ti s vyššie uvedeným teda odporúčame vytvoriť samostatný predmet k príprave 
na podnikanie, ktorý by bol riadne zaradený do učebných osnov. Zaoberal by sa 
podnikaním ako takým, jeho morálnym a etickým rozmerom, vlastnosťami podni-
kateľa, propagáciou podnikania ako aj samotnou prípravou na výkon podnikateľ-
skej činnosti. 

• prijatie a vytvorenie celoštátneho plánu podpory rodinného podnikania 

V nadväznosti na vzdelávanie navrhujeme prijať a vytvoriť celoštátny plán pod-
pory rodinného podnikania, ktorý by zahŕňal nielen vedecko-teoretické skúmanie 
problematiky, ale aj vybudovanie a vytvorenie vedeckých centier pri univerzitách, 
ktoré by sa venovali výskumu konkrétnych rodinných podnikov v jednotlivých regió-
noch Slovenska, prípadne celoštátne. Tento plán by zároveň zahŕňal plány podpo-
ry rodinného podnikania v rámci jednotlivých územných celkov. Dôležité je v tomto 
smere podporovať aj výskum minulosti rodinných podnikov v SR s cieľom oceňo-
vať a podporovať obnovovanie zaniknutých rodinných podnikateľských subjektov. 

Po vzore Holandska odporúčame vytvoriť príručku, tzv. manuál pre podnikate-
ľov, v ktorej by boli obsiahnuté základné informácie generačnej výmeny rodinných 
podnikoch s dôrazom na účtovno-psychologicko-právne aspekty. Odporúčame ju 
doručiť všetkým vlastníkom rodinných podnikov starším ako 55 rokov. 

• vytvorenie zastupiteľskej organizácie rodinných podnikov

Ďalším cieleným opatrením by bola podpora vytvorenia zastupiteľskej organizá-
cie rodinných podnikov, ktorá by monitorovala situáciu rodinných podnikov a zá-
roveň by od nich získavala cenné nápady a informácie na budovanie priaznivého 
podnikateľského prostredia s ohľadom na potreby a záujmy rodinných podnikov. 
Došlo by tak k vytvoreniu efektívneho komunikačného kanálu medzi verejnou sprá-
vou a rodinnými podnikateľskými subjektmi, ktorý tu z dlhodobého hľadiska výraz-
ne chýba. Takouto formou by sa rodinným podnikom preukazovala podobná miera 
podpory ako iným skupinám podnikov. 
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• informačné a poradenské služby a podpora internacionalizácie rodin-
ných podnikov

Informačné a poradenské služby pre rodinné podniky sú ďalším odporúčaním 
v oblasti podpory rodinného podnikania mimo legislatívnych pravidiel. Rodinné 
podniky potrebujú a vyžadujú poradenstvo v oblastiach ako sú manažment; zvyšo-
vanie podnikateľských zručností; podniková kultúra; zručnosti pre zvládnutie pro-
cesu generačnej výmeny; rozvoj talent manažmentu; účtovníctvo; marketing; tvor-
ba stratégií nástupníctva či využívanie a maximalizácia potenciálu informačných 
technológií. 

Podpora internacionalizácie rodinných podnikov prostredníctvom účasti rodin-
ných podnikov na súťažiach, výstavách, odborných domácich a medzinárodných 
podujatiach alebo iných podujatiach zameraných na podporu podnikania je jed-
ným z ďalších možných opatrení v rámci podpory rodinného podnikania na Slo-
vensku. Možným motivujúcim odporúčaním pre rodinné podniky by bolo vytvorenie 
tzv. národnej ceny za podnikanie, ktorá by bola odovzdávaná na najvyššej úrovni 
v rôznych kategóriách vlastníkom podnikov, ktorí vykonávajú svoju podnikateľskú 
činnosť na území Slovenska s osobitnou kategóriou pre rodinných podnikateľov. 

Prijatie akéhokoľvek opatrenia alebo odporúčania ohľadom podpory rodinného 
podnikania by bolo pre vlastníkov rodinných podnikov veľkým úspechom. Nakoľ-
ko je rodinné podnikanie osobitnou formou podnikania, mnohé štúdie a analýzy 
sa zhodujú na tom, že by bolo vhodné rodinné podnikanie ako také zadefinovať 
a ukotviť legislatívne prostredníctvom špeciálneho zákona, ktorý by upravoval nie-
len pracovno-právne vzťahy, ale aj majetkové či následné dedenie. My sme však 
toho názoru, že nie je vhodné kúskovať a členiť právny poriadok špecializovanými 
legislatívnymi zákonmi a osobitný zákon by bol zbytočným právnym predpisom, 
nakoľko rodinné podnikanie je možné podporiť aj úpravou už existujúcich právnych 
inštitútov, prípadne dotvoreným nových. 

Na základe vyššie uvedeného môžeme teda konštatovať, že rodinné podnika-
nie má u nás značne nevyužitý potenciál, na ktorého rozvoj má Slovensko všetky 
predpoklady. Sme presvedčení, že rodinné podnikanie ako osobitná forma podni-
kania, je schopná priniesť Slovensku dlhodobý, udržateľný a stabilný rast, ktorý 
bude zdrojom sociálnych istôt. Sme toho názoru, že Slovensko je schopné for-
mou rodinného podnikania napredovať nielen hospodársky, ale aj morálne a hlav-
ne z dlhodobého hľadiska. Sme však aj skeptickí, a myslíme si, že ešte „veľa vody 
pretečie“, kým sa kompetentní „zobudia“ a začnú robiť potrebné kroky smerujúce 
k podpore rodinného podnikania na Slovensku. 
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Civil Service in the Legal Order of the Slovak Republic

Abstract

This thesis deals with the issue of civil service in the legal order of the Slovak 
Republic. The first part of the thesis deals with the historical development of the 
civil service since 1918 within the territory of the former Czechoslovakia to the pre-
sent day within the territory of the Slovak Republic. Also in the first part of the the-
sis we characterize the issue of civil service as a part of state organization. In the 
second part we discuss the issue of civil service in the legal order of the Slovak 
Republic. Later we analyze the basic sources and legal norms governing the civil 
service institute, we characterize the importance of the current civil service legis-
lation in Slovakia, define the importance of the constitutional point of view from the 
point of view of the civil service and deal with the issue of employment relations in 
the civil service. In the final part of the thesis we compare state-employment rela-
tions and labor-law relations, while in this part we present common and different 
features of state-employment and labor-law relations.

Keywords: civil  service,  state-employment  ratio,  establishment  of  state-em-
ployment ratio, termination of state-employment ratio

Slobodný a právny štát sa vyznačuje potrebou nezávislého a odborného štát-
neho aparátu, uskutočňujúceho štátne funkcie a zabezpečujúceho realizáciu 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Efektívne fungovanie štátneho apará-
tu si vyžaduje, aby bol upravený právnymi normami nadčasovej povahy. Po roku 
1989 sa posilnila úloha práva, aj v úprave inštitútu štátnej služby. Štátna služba 
predstavuje súhrn právnych predpisov upravujúcich vzťahy vznikajúce na základe 
vzniku štátnozamestnaneckého pomeru, vzájomné práva a povinností zamestnan-
ca i zamestnávateľa. Hlavným cieľom rigoróznej práce bolo analyzovať pojem štát-
na služba a porovnať spoločné a rozdielne znaky medzi pracovnoprávnymi a štát-
nozamestnaneckými vzťahmi. 

* Mgr. Filip Matúška, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 
Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: ekons@slovanet.sk



33

Rozhodnutie zaoberať sa problematikou štátnej služby v rigoróznej práci, vziš-
lo hlavne z príčiny získania odbornejších vedomostí ohľadom aktuálnej právnej 
úpravy inštitútu štátnej služby spolu s uvedením nielen na zákonné zmeny, ktoré 
postupne nastali, ale aj na rozdiely medzi štátnozamestnaneckými a pracovno-
právnym vzťahmi. 

Právne normy štátnej služby sa členia na hmotnoprávne a procesnoprávne. 
Hmotnoprávnymi normami sú upravené najmä základné znaky štátnej služby ako 
jej princípy, čo sa rozumie pod pojmom štátny zamestnanec, aké sú jeho práva 
a povinnosti, lehoty, istoty a kompenzácie, či zodpovednosť štátneho zamestnan-
ca. Procesnoprávne normy nazývané aj procedurálne regulujú vzťahy smerujúce 
k splneniu záväzkov, ktoré sú obsiahnuté v hmotnoprávnych normách. 

Z právneho hľadiska predstavuje inštitút štátnej služby súhrn právnych noriem 
regulujúcich právny režim štátnych zamestnancov, vznik, zmenu a zánik štátnoza-
mestnaneckých vzťahov, obsah týchto vzťahov a zodpovednostné vzťahy. Štátna 
služba ako právny inštitút, ktorý je komplexný, je tvorená právnymi normami rôz-
nych právnych odvetví, zväčša správneho, ale aj pracovného, ústavného, prípad-
ne iných právnych odvetví, ak upravujú vzťahy v rámci organizácie štátnej služby. 
Právne normy upravujúce tento inštitút majú spravidla kategorický charakter, čo 
neumožňuje subjektom daného právneho vzťahu, aby si odlišným spôsobom upra-
vili práva a povinnosti od dispozície právnej normy 

Štátna služba ako inštitút v súčasnom chápaní začala rozvíjať v 19. storočí, 
kedy prichádza k oddeleniu štátnych pracovníkov ako špecifickej sociálnej triedy. 
Súvisí to so zrodom nových krajín a formovaním moderných národov. Štátna služ-
ba do roku 1914 bola charakterizovaná ako služobný vzťah medzi osobami určený-
mi štátnymi orgánmi a štátom. Tieto osoby realizovali v rozsahu štátnej pôsobnosti 
jeho nároky a povinnosti voči príslušníkom danej krajiny.

Ciele o prijatie špecifického zákona o štátnej službe sa v priebehu existencie 
spoločného štátu vôbec nenaplnili, a tak v rámci Slovenskej republiky platila práv-
na úprava daná v Zákonníku práce z roku 1965 až do prijatia primárneho zákona 
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe. Cieľom tohto zákona bolo upraviť právne vzťahy 
pri vykonávaní štátnej služby. Obsahom vykonávania štátnej služby sú práva a po-
vinnosti štátu a štátneho zamestnanca vyplývajúce z vykonávania štátnej služby 
alebo súvisiace s vykonávaním štátnej služby 

Ďalší zákon, ktorý bol prijatý a týkal sa štátnej služby, bol zákon č. č.400/2009 
Z. z. o štátnej službe. Dôvodmi pre prijatie novej právnej úpravy bolo zosúladenie 
pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom zá-
ujme s právnymi inštitútmi štátnej služby. Rozsiahlejšie sa upravilo kolektívne vy-
jednávanie. Nová právna úprava mala za cieľ upraviť výkon verejnej služby podľa 
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európskych štandardov s prihliadnutím na osobitosti, ktorými sa vyznačujú niekto-
ré právne vzťahy zamestnancov pracujúcich v štátnych orgánoch. Najväčšia zme-
na mala nastať v spôsobe vzniku štátnozamestnaneckého pomeru uzatváraním 
služobnej zmluvy 

Základným aktuálnym právnym predpisom upravujúcim štátnu službu v pod-
mienkach Slovenskej republiky je zákon č. 55/2017 Z. z., ktorý bol prijatý z dôvo-
du reformy štátnej správy podľa nových koncepcií prevládajúcich v Európskej únii, 
účelom bolo odstrániť nedostatky a chyby identifikované v odporúčaniach Rady 
Európskej únie, ktoré boli uvedené v Pozičnom dokumente Európskej komisie pre 
Slovenskú republiku. 

Nový zákon z roku 2017 upustil oproti zákonu č. 400/2009 Z. z. od adaptačnej 
doby v trvaní 5 mesiacov, ktorá sa používala pri stále štátnej službe a bola akou-
si obdobou skúšobnej doby, kedy počas jej plynutia zabezpečoval služobný úrad 
po dobu jej plynutia zamestnancovi adaptačné vzdelávanie s cieľom získať vedo-
mosti a zručnosti na zorientovanie sa v danom obore. Zákon č. 55/2017 Z. z. ale 
tento termín nepozná. Existuje už len skúšobná doba, ktorá sa uplatňuje aj počas 
stálej štátnej služby aj počas dočasnej, zatiaľ čo v minulosti sa skúšobná doba 
uplatňovala len pri vzniku dočasnej štátnej služby. 

Nový zákon o štátnej službe priniesol aj vytvorenie Rady pre štátnu službu ne-
závislou inštitúciou, ktorá by mala dohliadať na dodržiavanie princípov a zásad 
v štátnej službe. Novým prvkom, ktorý zavádza tento zákon, je elektronizácia, tá sa 
prejavuje napríklad v zriadení Centrálneho informačného systému štátnej služby, 
v Registri štátnozamestnaneckých miest. Tento fenomén sa prejavuje aj v procese 
výberových konaní, kedy je ich elektronizácia jednou zo základných požiadaviek 
spolu s ich transparentnosťou.37 Pôsobnosť zákonníka práce na štátnu službu 
podľa daného zákona platí len vtedy, keď to daný zákon vyslovene ustanovuje  
v § 171 zákona č. 55/2017 Z. z., ktorý ustanovuje použitie napríklad v problematike 
právnych úkonov, atď. 

Zmenou oproti predchádzajúcej právnej úprave štátnej služby z roku 2009 je, 
že v novom zákone je princípom štátnej služby venovaný podstatne väčší priestor, 
ako tomu bolo pri staršom zákone. V zákone z roku 2009 nachádzame v § 1 ods. 
2 taxatívne vymedzené princípy štátnej služby: a) princíp profesionality, b) politic-
kej neutrality, c) nestrannosti, d) efektivity, e) stability štátnozamestnaneckého po-
meru, f) etiky. Právne princípy uvedené v ods. 2 sa premietajú ďalej do ustanovení 
zákona, napríklad v rámci princípu politickej neutrality v príkaze zamestnancovi 
zákonom zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objek-
tívnosť konania a rozhodovania. 

Nový zákon o štátnej službe č. 55/2017 Z. z. jasne definuje už vo svojom úvode 
princípy, na základe ktorých sa bude formovať štátna služba. Definícia toho, čo si 
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zákonodarca predstavuje pod princípmi štátnej správy napomáha právnej istote 
jednak štátnych zamestnancov, ale aj zamestnávateľov. Princípy štátnej správy 
obsiahnuté v zákone č. 55/2017 Z. z. udávajú smer, ktorým sa bude uberať štát-
na služba, no zároveň v texte zákona ostali niektoré ustanovenia, ktoré nie sú 
v súlade s duchom zákona. Napríklad politická možnosť nominovať generálnych 
tajomníkov úradov a ich právomoc vyberať si ľudí, problematickou ostáva aj mož-
nosť prepúšťať zamestnancov na základe zmeny organizačnej štruktúry úradov. 
44 Princípy zákona č. 55/2017 Z. z. majú najčastejšie dve roviny, právo alebo po-
vinnosť zamestnanca a povinnosť služobného úradu poskytovať zamestnancovi 
vhodné prostredie na realizáciu jeho práv a povinností vyplývajúcich jednak zo zá-
kladných princípov a ustanovení zákona o štátnej službe. 

Treba ešte podotknúť to, že pracovnoprávne vzťahy sú legislatívne upravené le-
gislatívou č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce v znení ďalších predpisov a štátno-
zamestnanecké vzťahy sú legislatívne upravené legislatívou č. 55/2017 Z. z. zákon 
o štátnej službe a o zmene a doplnení ďalších zákonov. 

Pracovnoprávne vzťahy a štátnozamestnanecké vzťahy majú viacero totožných 
charakteristických znakov, ktoré môžu poukazovať na fakt, že tieto väzby si môžu 
byť totožné. Medzi tieto črty začleňujeme: individuálny význam, relatívnu autonó-
miu, legislatívny imperatív odplatnosti, aplikáciu, tzv. korelačného prepojenia sub-
jektívnych nárokov a právnych nutností. 

Pracovnoprávne väzby a štátnozamestnanecké väzby majú mnoho diferentných 
charakteristických znakov, ktoré môžu poukazovať na skutočnosti, že tieto vzťa-
hy sú diferentné. Zvolili sme také rozdielne charakteristické črty, ktoré poukazujú 
na rozdielnosť štátnozamestnaneckých väzieb od pracovnoprávnych väzieb. Me-
dzi tieto rozdielne znaky začleňujeme: vytvorenie štátnozamestnaneckého vzťahu, 
právnu stálosť štátnozamestnaneckých väzieb, formu režimu právnej úpravy, práv-
nu zábezpeku služobného a mzdového postupu, možnosť riešenia eventuálnych 
sporov a disciplinárna zodpovednosť. 

Predmetom pracovnoprávnych, ale aj štátnozamestnaneckých väzieb je pra-
covný vzťah, ktorým sa realizuje výkon práce pracovníka pre zamestnávateľa. 
V oboch väzbách (pracovnoprávnych aj štátnozamestnaneckých) má zamestnanie 
význam závislej práce, ktoré je realizovaná osobne pracovníkom, v prospech za-
mestnávateľa, vo vzťahu podriadenosti pracovníka a nadriadenosti zamestnáva-
teľa, v mene zamestnávateľa, podľa jeho špecifických nariadení, v zamestnanec-
kom čase, ktorý určí zamestnávateľ, za odmenu (v pracovnoprávnych väzbách je 
to mzda a v štátnozamestnaneckých väzbách je to plat). Štátni zamestnanci majú 
zvláštnu pozíciu, pretože sa v štátnozamestnaneckých vzťahoch spolu podieľajú 
na plnení mocenských funkcií štátu, kde sa preukazujú ako realizátori štátnej moci. 
V štátnozamestnaneckých vzťahoch kooperujú mnohé právne odvetvia, napríklad 
správne a pracovné právo. 
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Považujeme za podstatné poukázať na fakt, že v pracovnoprávnych vzťahoch 
sa nedajú od seba oddeliť znaky verejnoprávnej povahy a súkromnoprávnej po-
vahy, ktoré sa aplikujú v aspekte týchto vzťahov. Súkromnoprávny zmysel pracov-
noprávnych vzťahov sa prejavuje rovnocennosťou zamestnávateľa a pracovníka 
v aspekte predzmluvných vzťahov a verejnoprávny zmysel týchto vzťahov sa pre-
javuje zásahmi štátu, ktoré zabezpečujú ochranu zamestnancov a nárokov pracov-
níkov z pohľadu už vzniknutého pracovnoprávneho vzťahu.

Môžeme uviesť aj to, že povedzme legislatíva č. 73/1998 Z. z. o štátnej služ-
be príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzen-
skej a justičnej stráže Slovenskej republiky a železničnej polície a legislatíva č. 
200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení ďalších zákonov sú 
skoro rovnaké. Štátnozamestnanecké vzťahy majú teda verejnoprávny význam, 
v ktorých sa prejavuje ich verejnoprávna podstata, kde štát ako zamestnávateľ je 
nadriadený štátnemu pracovníkovi. 

Na podstate spracovania rigoróznej práce sme dospeli k tomu, že pojem štátna 
služba sa v právnej teórii nechápe totožne. Prakticky sa poukazuje na náročnú po-
vahu daného inštitútu, keďže štátna služba obsahuje obrovský okruh teoretických 
i praktických otázok. V právnom chápaní štátna služba predstavuje súhrnný práv-
ny inštitút, ktorý obsahuje pravidla mnohých právnych odvetví (správneho, ústav-
ného, pracovného práva). Štátna služba ako právny inštitút má interdisciplinárny 
význam, ktorý z pohľadu systemizácie práva do odvetví nie je možné jasne zaradiť 
iba do jedného klasického odvetvia práva. Pre úpravu nárokov a úloh subjektov, 
tvoriacu obsah zamestnaneckých vzťahov spojených s realizáciou štátnej služby 
nepostačujú len pravidlá pracovného práva, ale aj pravidlá ústavného a správneho 
práva. 

Problematika štátnej služby obsahuje teda obrovský okruh riadiacich, organi-
začných a iných vzťahov, ktoré si vyžadujú právnu reguláciu vo forme pravidiel 
mnohých právnych odvetví. Z tejto príčiny nie je eventuálne obsiahnuť inštitút štát-
nej služby v súhrnnom rozsahu. Sme toho názoru, že pojmu štátna služba treba je 
možné rozumieť v celistvosti všetkých jeho stránok, a to povedzme ako organizá-
ciu štátnej služby alebo ako právny režim štátnych pracovníkov podieľajúcich sa 
na funkcií úloh štátu pomocou štátnozamestnaneckého vzťahu (služobného pome-
ru) vo vzťahu k štátu. V právnom slova zmysle je štátna služba súborom právnych 
pravidiel, ktoré upravujú pozíciu štátnych zamestnancov. 

Ak by sme to na záver zosumarizovali, tak medzi spoločné znaky pracovno-
právnych a štátnozamestnaneckých vzťahov môžeme zaradiť: individuálny výz-
nam, relatívna autonómia, legislatívy imperatív odplatnosti, aplikácia tzv. korelač-
ného prepojenia subjektívnych nárokov a právnych povinností a medzi rozdielne 
znaky pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahov začleňujeme vznik 
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štátnozamestnaneckého vzťahu, právnu stálosť štátnozamestnaneckých väzieb, 
formu režimu právnej úpravy, právnu zábezpeku služobného a platového postupu, 
možnosť riešenia sporov a disciplinárnu zodpovednosť. 

Aj bez špecifického výskumu môžeme teda uviesť to, že inštitút štátnej služby 
je vystavovaný obrovskému tlaku sociálneho diania, ktoré je závislé od hospodár-
skych i politických činiteľov. Preto je nutné vypracovať takú efektívnu právnu úpra-
vu štátnej služby, ktorá by týmto sociálnym turbulenciám dokázala odolávať a za-
opatrila by stabilný, účinný a profesionálny štátny aparát, ktorý zaopatrí efektívne 
a jednoduché fungovanie štátu. 

Rigorózna práca môže prispieť aj k odbornej diskusii o potrebe prijatia nového 
zákonného rámca štátnej služby s prihliadnutím na jej znaky a odlišnosti tak, aby 
spájali určité právne úpravy štátnej služby aj v služobnom pomere a ktorej záverom 
by bol nový, aktuálny, dynamický a transparentný právny predpis o štátnej službe 
štátnych pracovníkov. Táto rigorózna práca môže poslúžiť ako informačný zdroj 
nielen pre štátnych pracovníkov, ktorí už v štátnej službe pôsobia, alebo pre kandi-
dátov o štátnozamestnanecké miesta v štátnej službe, ale každému, kto má interes 
dozvedieť sa o téme štátnej služby niečo viac. V tomto význame sme teda naplnili 
poslania určené v úvode tejto práce. 
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Hodnotenie kvality manažmentu sociálnej práce

PhDr. Marcel ORENIČ, MBA*

The evaluation of the management quality of social work

Abstract

This paper points out the evaluation of the quality of management from the point 
of view of social work, the priorities of the manager and services in the social fa-
cility. The aim of the paper is to find out the state of satisfaction with the provided 
social services by the recipients as well as the providers of social services and the-
ir employees. The article uses a questionnaire for mapping and subsequent eva-
luation of the satisfaction of stakeholders in a particular social facility, as well as 
whether the entire service system is fulfilled, respectively, as much observed and 
brings satisfaction on both sides.

Keywords:  Labor  law,  Personnel Management,  Corporate  Culture,  Diversity, 
Social Responsibility

Úvod

Žijeme v uponáhľanej dobe. Týka sa to nielen nášho osobného – súkromného 
života, ale badáme, že spoločnosť do ktorej patríme, nás neustále poháňa k väč-
šej nespokojnosti z nenaplnených, respektíve „nestihnutých“ povinností. Ženie nás 
za úlohami, prestížou, k dominantnosti a k potvrdzovaniu si vlastnej výnimočnosti. 
Toto všetko sa na prvý pohľad zdá, že je prospešné nie iba nám samotným, ale 
i celej ľudskej spoločnosti. Ostávajúc v tomto presvedčení, náš nezištný záujem je-
den o druhého postupne chladne, a to nás vedie do akejsi slepej uličky, v ktorej sa 
točíme sami okolo seba, nemysliac na potreby druhého a na jeho šťastie.

Ako prispieť k zlepšeniu vzťahov, života každého človeka, hľadiac na budovanie 
a rast hodnôt v celej spoločnosti? Považujeme za potrebné uvedomiť si hodnotu 
služby pre človeka. Slúžiť tomu, kto žije vedľa nás a ktorého dennodenne stretá-
vame.

* PhDr. Marcel Orenič, MBA, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej 
správy, Katedra sociálnych štúdií, Popradská 66, 040 11 Košice, e-mail: marcel.orenic@stu-
dent.upjs.sk
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Naším cieľom je, aby aj táto príspevok prispel k vylepšeniu všetkých takýchto 
snáh. Nech je prínosom ku kvalitnejšej, ochotnejšej a radostnejšej službe človeku, 
nielen na teoretickej rovine, ale i v konkrétnych postojoch a skutkoch pomoci ľu-
ďom dnešnej doby.

1 Sociálna práca

Sociálna práca je odborná a obslužná činnosť, ktorá napomáha riešiť krízovú 
situáciu jednotlivca, či rodiny. Zabezpečuje nevyhnutné podmienky pre prijatie zá-
kladných životných potrieb človeka, rieši nepriaznivú situáciu a napomáha rozvoju 
schopnosti fyzickej osoby. (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Ide teda o službu človeku, ktorá je odpoveďou na daný stav. Je nevyhnutné, aby 
bola odborne vykonaná a pre transparentnosť riešenia sa zachovala aj postupnosť 
podľa získaných a overených skúseností. Tieto činnosti sú určené na pomoc ľu-
ďom z vážnych dôvodov. Preto je dôležité tejto službe venovať pozornosť, zlepšo-
vať kvalitu týchto služieb a napokon umenšovať nepriaznivú situáciu jednotlivcov, 
či skupín v našej spoločnosti.

Pri pohľade na situáciu v našej spoločnosti sa môžeme stretnúť s rozličnými po-
žiadavkami, či nespokojnosťou dotknutých osôb. Očakávania pomoci sú prítomné 
v každom človeku, počnúc dieťaťom. V našej krajine je vytvorený proces pomoci 
podľa veku, závažnosti situácie a odlišnosti potreby. Ide o:

• obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, ošatenie a hygiena;
• odborné činnosti – sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, vzdelávacia 

činnosť a pracovná terapia;
• ďalšie činnosti – ako je príprava, či donáška stravy, záujmová a vzdelávacia 

činnosť, preprava osôb atď. (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Každý z nás denne uvedomujúc si vykonáva, menej či viac, rôzne činnosti. Ak sa 
postupne dostávame do štádia istej nemohúcnosti, alebo nás neočakávaná situá-
cia dovedie do stavu bezmocnosti, vtedy si o to viac intenzívnejšie uvedomujeme 
potrebu služby a pomoci. Bez toho život nemôže existovať. Preto je potrebné slúžiť 
a starať sa o dieťa, dospievajúceho, o človeka duševne, či telesne postihnutého, 
človeka v krízovej situácii aj o človeka, ktorému slabnú sily.

1.1 Prospešnosť práce v sociálnych zariadeniach

Ak chceme byť užitoční a vykonávať svoju prácu kvalitne, potrebujeme mať pre 
danú činnosť aj vytvorené podmienky. Prostredie, kde sa sociálna služba posky-
tuje, môžeme rozdeliť na súkromné a rodinné prostredie, resp. zariadenia na to 
určené.



43

Táto činnosť získava na hodnote predovšetkým dobrou, kvalitnou prípravou, 
štúdiom i možnosťou praxe, dobrými charakterovými vlastnosťami a postojmi člo-
veka, vykonávajúceho danú službu. Upriamujúc pohľad na vzdialenú prípravu pre 
prácu v zariadeniach sociálnych služieb, nás nabáda k uvedomeniu si, aká dôležitá 
je výchova dieťaťa k úctivému pohľadu na slabších, trpiacich a starších. Ak je úcta 
k človeku a k životu vštepovaná pri výchove, môžeme očakávať, že aj v dospelosti 
sa bude tento človek správať k iným dôstojne. Možno ho nadchneme k láskavé-
mu prístupu k človeku, ktorý pomoc potrebuje a následne odbornou spôsobilosťou 
v ňom umocníme záujem o službu v sociálnych zariadeniach. Takáto práca zveľa-
ďuje spoločnosť, vzbudzuje rešpekt, rozvíja talenty a vedie k spokojnosti prijíma-
teľov i poskytovateľov sociálnej služby. Pre kvalitnejší život človeka je užitočné byť 
vnímavým na potreby druhých. Každý, kto potrebuje pomoc, uvíta osobný prístup, 
rodinnú atmosféru, Rešpektovanie súkromia a ochotu poslúžiť.

Sociálne zariadenie každého typu je prospešné a spĺňa svoj účel vtedy, ak kaž-
dý zainteresovaný hľadí na užitočnosť práce a je mu zároveň poskytnutý aj dosta-
točný priestor na rozvoj, oddych a regeneráciu. Ak je aj patrične ocenený a vníma 
vďačnosť a spokojnosť okolia, vtedy je spokojný aj on sám.

2 Sociálne zariadenia

Sociálne služby môžeme poskytovať po zistení a zhodnotení nepriaznivej so-
ciálnej situácie a stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
(Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách). 

Podľa týchto zistení sa určí druh sociálnej služby, ktorý sa prijímateľovi poskyt-
ne. Môže ísť o:

• sociálne služby krízovej intervencie – ako sú terénna sociálna služba, posky-
tovanie sociálnej služby v zariadeniach, nízkoprahová sociálna služba pre 
deti a rodinu;

• sociálne služby na podporu rodiny s deťmi – a to pomoc pri osobnej starost-
livosti o dieťa, služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného ži-
vota atď.;

• sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažké-
ho zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 
dovŕšenia dôchodkového veku;

• sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií – monitorovanie 
a signalizácia potreby pomoci a krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom 
telekomunikačných technológií;

• podporné služby – pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností, 
poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, v jedálni, v práčovni, v stre-
disku osobnej hygieny. (Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)
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Sociálne služby môžeme poskytovať formou ambulantnou, terénnou, pobytovou 
alebo inou formou, podľa nepriaznivej sociálnej situácie žiadateľa o pomoc. (Zákon 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

2.1 Koordinovanie práce

Každá spoločnosť, komunita či rodina, ba i jednotlivec sa potrebuje riadiť istý-
mi pravidlami. Pre poriadok, zveľaďovanie a rast je nevyhnutné dodržiavať práv-
ny systém. Platí to v každom odvetví a všade vo svete. V našom štáte sa riadi-
me Ústavou Slovenskej republiky a zároveň uznávame a dodržiavame všeobecné 
pravidlá medzinárodného práva. Každý štát má vypracovaný svoj právny systém, 
ratifikuje niektoré medzinárodné právne dokumenty. Z toho vyplývajú práva a po-
vinnosti, isté záväzky a sankcie. V roku 1948 bola prijatá Všeobecná deklarácia 
organizácie spojených národov, a tá definovala päť druhov základných ľudských 
práv a slobôd. Sú to:

• občianske, politické, sociálne, kultúrne práva a ekonomické alebo hospodár-
ske práva,

Tento príspevok sa zaoberá sociálnymi právami, a teda:
• právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti 

na prácu, ako aj pri strate živiteľa;
• právo na ochranu zdravia;
• právo na osobitnú ochranu manželstva, rodičovstva a rodiny.

Pri poskytovaní sociálnych služieb platia medzi účastníkmi právne vzťahy. Zá-
kon č. 448/ 2008 Z. z. sociálnych službách hovorí o tom, že účastníci týchto práv-
nych vzťahov sú:

• prijímatelia a poskytovatelia sociálnej služby,
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
• Obec,
• Vyšší územný celok,
• Partnerstvo,
• Iná osoba, ktorej vznikajú práva a povinnosti podľa tohto zákona pri poskyto-

vaní sociálnej služby.

Aby sa docielil zámer prijatia a poskytnutia sociálnej pomoci, riadime sa danými 
predpismi a požiadavkami. Celý tento systém je koordinovaný a dôkladne spraco-
vaný. Pri jeho dodržiavaní dosiahneme užitočnosť a naplnenie daného práva. Spl-
nením povinností a konkrétnych úloh, počnúc Ministerstvom práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky, cez VÚC, obec, až po jednotlivých zamestnancov 
v sociálnom zariadení je možné zabezpečiť prijímateľovi sociálnu pomoc.
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2.2 Spokojnosť prijímateľov i poskytovateľov sociálnej služby

V tomto príspevku sme použili dotazník pre prijímateľov sociálnej služby a do-
tazník pre zamestnancov, hlavne zdravotnícky a opatrovateľský personál, ako aj 
sociálnych pracovníkov poskytovateľa sociálnej služby. Ten má slúžiť na zmapo-
vanie a zhodnotenie:

• spokojnosti zainteresovaných osôb v konkrétnom sociálnom zariadení,
• taktiež či celý systém služby a práva je napĺňaný, respektíve nakoľko dodržia-

vaný a prinášajúci spokojnosť na oboch stranách.

Otázky v dotazníku pre prijímateľov sociálnych služieb sú formulované jedno-
ducho, aby boli zrozumiteľné a mohli ich samostatne, či s pomocou sociálnych 
pracovníkov vyplniť. Sú zamerané na hodnotenie bývania, stravovania, spolužitia, 
prístupu personálu, starostlivosť zdravotníckeho personálu, prácu sociálnych pra-
covníkov, ponuku voľno časových a vzdelávacích aktivít, prístup riaditeľa sociálne-
ho zariadenia a rešpektovania súkromia prijímateľa sociálnych služieb v zariadení.

Otázky dotazníka pre zamestnancov sociálneho zariadenia sú zamerané 
na spokojnosť s náplňou práce, pracovného prostredia, náročnosť odbornej práce 
a jej finančné ohodnotenie, aktuálnu atmosféru na pracovisku a motiváciu práce 
v sociálnych službách.

Na dotazníkový prieskum sme oslovili niekoľko štátnych i súkromných sociál-
nych zariadení a poskytovateľov sociálnych služieb v Košickom a v Prešovskom 
kraji. Avšak nie je to uceleným zhodnotením kvality sociálnych služieb všetkých 
poskytovateľov sociálnych služieb v týchto regiónoch.

2.3 Analýza zistení

Cieľom príspevku je zistiť stav spokojnosti s poskytovanými sociálnymi služba-
mi, ako zo strany prijímateľov, tak aj poskytovateľov sociálnych služieb a ich za-
mestnancov. Pre zhrnutie týchto zistení je použité grafické zobrazenie jednotlivých 
vyjadrení na dané otázky. Výber sociálnych zariadení je náhodný so zachovaním 
ich anonymity. Oslovili sme niekoľko štátnych a súkromných poskytovateľov sociál-
nych služieb. Prijať dotazník a poskytnúť tieto anonymné vyjadrenia boli ochotné tri 
súkromné zariadenia poskytujúce sociálne služby a jedno štátne zariadenie. Súčet 
prijímateľov sociálnych služieb v týchto konkrétnych zariadeniach je 203 respon-
dentov. Dotazník bolo spôsobilých a ochotných vyplniť 90 respondentov, z toho 30 
mužov a 60 žien. Predpokladali sme prítomnosť viacero faktorov, ktoré ovplyvnili 
tento stav. Mohlo ísť napr. o obavy, nedôveru, uzavretosť, či ľahostajnosť. Ďalším 
aspektom, ktorý mohol ovplyvniť vyjadrenia prijímateľov sociálnych služieb bol ten, 
že nemuseli byť pri odpovedaní sami, alebo im ich zdravotný stav nedovoľoval 
správne pochopiť otázku. Aj napriek týmto skutočnostiam sa chceme pokúsiť o zo-
sumarizovanie daných vyjadrení.
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Graf 1 Ste spokojný/á s ubytovaním? Odpovedalo:

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

Graf 2 Strava v tomto zariadení je podľa vás kvalitná, pestrá a chutná? Od-
povedalo:

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

Graf 3 Zaujíma sa personál o váš zdravotný stav? Odpovedalo:

Zdroj: Vlastné spracovanie autora
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Graf 4 Ste spokojný/á s prácou a prístupom zdravotníkov, opatrovateľské-
ho personálu a sociálnych pracovníkov? Odpovedalo:

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

Graf 5 Ste spokojný/á s poskytovanou starostlivosťou týkajúcou sa hygie-
ny? Odpovedalo:

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

Graf 6 Máte dostatok súkromia? Odpovedalo:

Zdroj: Vlastné spracovanie autora
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Graf 7 Ste spokojný/á s voľno časovými aktivitami v zariadení, ako sú kul-
túrne podujatia, výlety, spoločenské posedenia? Odpovedalo:

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

Graf 8 Ste spokojný/á s upratovaním a s praním? Odpovedalo:

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

Graf 9 Cítite sa v zariadení dobre? Odpovedalo:

Zdroj: Vlastné spracovanie autora
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Graf 10 Riaditeľ/ka je k vám ústretový/á a rád/a vám pomôže a poradí? Od-
povedalo:

Zdroj: Vlastné spracovanie autora

Z tohto vyplýva, že u prijímateľov sociálnych služieb je prevažná časť respon-
dentov so službami spokojná. Ak sme porovnali štátne sociálne zariadenie s verej-
ným poskytovateľom sociálnych služieb, spokojnosť s ubytovaním, stravou, opat-
rovateľskou službou, či rešpektovaním súkromia je väčšia v neštátnych sociálnych 
zariadeniach. Predpokladáme, že je to osobnejším prístupom v zariadeniach ro-
dinného typu. Týka sa to zvlášť otázky č.10, kde sa záporná odpoveď vyskytla iba 
v štátnom sociálnom zariadení, kde je počet prijímateľov sociálnych služieb niekoľ-
konásobne vyšší ako v súkromnom sociálnom zariadení. 

Čo sa týka poslednej otázky: Čo by ste v tomto zariadení vylepšili či zmenili? 
Po všeobecnom zhrnutí a zosumarizovaní odpovedí respondentov sme dospeli 
k odpovediam ako viac opatrovateľov; zavolali svoju rodinu – v zmysle toho, že im 
chýba, a aj vonkajšie prostredie ako úprava záhrady a možnosť tráviť v nej viac 
času. Tieto skutočnosti sa dajú zhrnúť do konštatovania, že starostlivosť o základ-
né potreby človeka môže poskytnúť ktokoľvek, ale vzťah a blízkosť srdca nevie dať 
každý. Rodinu a blízkych je ťažké nahradiť.

Pre zdravotnícky, ošetrovateľský a opatrovateľský personál, sociálnych pracov-
níkov a vedúcich pracovníkov v sociálnych zariadeniach sme vypracovali dotazník 
č. 2. Ochotných zodpovedať na otázky bolo spolu 43 zamestnancov, z toho 13 mu-
žov a 30 žien.

V odpovediach väčšina označila atmosféru na pracovisku ako nekonfliktnú a ofi-
ciálnu. Jedine zamestnanci v súkromných sociálnych zariadeniach považujú atmo-
sféru v práci ako priateľskú a príjemnú. Vzájomná komunikácia medzi nadriade-
nými a podriadenými, a naopak, je vo väčšine vyhovujúca. Čo sa týka pracovnej 
náplne a druhu práce väčšina odpovedala pozitívne, ale v niektorých prípadoch 
chýbajú pracovné pomôcky. Najčastejšou opakovanou požiadavkou a návrhom 
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na vylepšenie v štátnych sociálnych zariadeniach bolo zvýšenie mzdy, čo je pre 
nich aj motiváciou pre túto prácu a zvýšenie jej produktivity z hľadiska angažova-
nosti v práci a s prácou. Prekvapujúcim zistením bolo to, že iba v súkromných so-
ciálnych zariadeniach sú pre túto prácu motivovaní zamestnanci službou človeku 
v núdzi. Z toho vyplýva, že pre niektorých zamestnancov a manažérov môže byť 
práca v sociálnych zariadeniach iba zamestnanie na získanie vlastných finančných 
prostriedkov.

3 Manažment v sociálnych zariadeniach

Jadrom manažmentu je rozhodovanie, pretože až po ňom sa môžu realizovať 
všetky aktivity a činnosti v konkrétnom sociálnom zariadení. K ním patria: plánova-
nie, organizovanie, vedenie ľudí, určovanie úloh a ich kontrola. (Kravčáková, 2013)

Zakladateľ teórie rozhodovania H. Simon (1960) zdôrazňoval skutočnosť, že 
rozhodovanie nie je iba voľba, ale aj proces, ktorý má 3 základné fázy, a to:

• prieskumná činnosť,
• projekčná činnosť – hľadanie možných alternatív,
• činnosť voľby – výber najvýhodnejšej alternatívy.

Význam rozhodovania sa prejaví hlavne v tom, že jeho výsledok ovplyvní efek-
tivitu fungovania všetkých činností. Niektoré činnosti rozhodovacieho procesu ne-
vykonáva manažér osobne, ale ich zverí svojím spolupracovníkom, ktorí sú tiež 
spoluzodpovední za splnenie cieľa pri poskytovaní jednotlivých služieb. Táto 
schopnosť spolupráce je kvalitnou črtou manažéra. Jeho schopnosť riešiť problé-
my, požiadavky, potreby je kľúčová pre rozvoj a spokojnosť prijímateľov sociálnych 
služieb. Jeho osobný potenciál je veľkou hodnotou manažérskej práce. Predpokla-
dom úspechu každého manažéra sú:

• Pracovné a osobné kompetencie – spôsobilosť uplatniť sa vo svojej funkcii, 
dostatočná sebadôvera, primerané zhodnotenie vonkajšej situácie.

• Sociálne kompetencie – spôsobilosť vhodne sa presadiť.
• Pozitívne uvažovanie a proaktívne jednanie – vnímanie problémov a preká-

žok ako výzvy.
• Pracovná ochota a výkonová motivácia – záujem o prácu, potreba výkonu 

v žiaducej kvalite a kvantite.
• Vyššia hladina ašpirácií a voľného úsilia – dosahovanie stále náročnejších ži-

votných cieľov.
• Schopnosť sebakontroly – ovládanie citových vzruchov a sebadisciplína.
• Rozvinuté etické a estetické cítenie – tendencie premietať hľadiská morálky, 

etiky a estetiky do svojho jednania.
• Tvorivosť – schopnosť vidieť a uplatňovať nové a netradičné riešenia.
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• Pochopenie a tolerancia – schopnosť akceptácie druhých ľudí.
• Zmysel pre humor – schopnosť nadhľadu.
• Ochota pracovať na sebe – nepretržitý proces rozvoja seba samého. (Jano-

šková, 2019)

Dá sa povedať, že pri práci s ľuďmi je nevyhnutné mať aspoň niektoré z týchto 
spomínaných vlastností. Týka sa to každého zodpovedného pracovníka a mana-
žéra v akomkoľvek odvetví.

3.1 Priorita služieb

Na základe získaných vyjadrení prostredníctvom dotazníka môžeme tvrdiť, že 
prijímatelia sociálnych služieb sú vo väčšine spokojní vtedy, ak sú naplnené ich 
základné potreby pre dôstojný život. Najväčšou prioritou v hodnotení je pomoc 
poskytnutá ochotne, s láskou, s odbornosťou, a ak sa nebagatelizuje ich ťažkosť 
a rieši sa ich problém. Aj v dnešnej dobe je ešte veľa čo doháňať a vylepšovať 
na kvalite poskytovania sociálnych služieb. Nebyť ľahostajný k utrpeniu druhého, 
rozvíjať jeho schopnosti, poskytnúť mu odbornú pomoc a rodinné zázemie so všet-
kými potrebami, nájsť vhodné riešenie pre krízový stav jednotlivca, či rodiny nie 
je len prioritou, ale aj výzvou. Výzvou k tomu, aby sme každou snahou skvalitnili 
a zefektívnili činnosť vo všetkých sociálnych zariadeniach.

3.2 Priorita manažéra

Úlohou manažéra je určovať a ukladať zamestnancovi pracovné úlohy, orga-
nizovať, riadiť, kontrolovať ich prácu a dávať im na tento účel záväzné pokyny. 
(Tkáč, 2019)

Ak nemá dostatočné odborné vedomosti a zručnosti, osobnostné kvality, nemô-
že túto úlohu efektívne vykonávať. Oceňuje sa zvlášť jeho kvalita v komunikácií, 
ktorá je až kľúčová v týchto sociálnych zariadeniach. Manažér, ktorý vie správne 
komunikovať o pracovných a mimopracovných problémoch, je vnímaný a hodno-
tený svojím okolím, jeho nadriadenými ako aj podriadenými lepšie ako ten, ktorý 
má komunikačné ťažkosti. To sme zistili z vyplnených dotazníkov. Od manažéra sa 
očakávajú aj kvality a vlastnosti, sú:

• jasné formulovanie príkazov na riešenie pracovnej úlohy,
• aktívne počúvanie zamestnanca,
• predchádzanie komunikačných konfliktov,
• profesionálne zvládnutie komunikačných bariér atď. (Janošková, 2019)
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Odborníci tvrdia, že základom úspešnej komunikácie s ľuďmi je empatia, schop-
nosť vcítiť sa do pocitov druhých, aj schopnosť reflexie. Ľudia, ktorí sú v tomto ob-
ratní a úspešní, spájajú viacero vlastností a schopností, ako napr.:

• Záujem o druhého – zvýšená pozornosť, schopnosť detailného pozorovania 
a výborná pamäť na všetko o druhom človeku.

• Empatia – schopnosť vcítiť sa do cudzích charakterov a situácií, a pritom ne-
byť príliš družný.

• Pokoj – pri akejkoľvek svojej aktivite je sociálne úspešný človek vzácne pokoj-
ný. Sprievodnými vlastnosťami sú otvorené vnímanie, ľahké prepínanie po-
zornosti, dôvera a nenútené správanie.

• Spätná väzba – reaguje pohotovo, presne, bez napätia, citlivo vníma zmeny. 
Druhá strana zaznamenáva iba to, že rozhovor prebieha hladko a príjemne. 
Sprievodnými vlastnosťami sú obratnosť, ohľaduplnosť, vynaliezavosť, bys-
trosť a kreativita.

• Zmysel pre humor – súvisí s bohatstvom gesta intonácií, talentom rozpráva-
nia a záľubou v detailoch. Ľahko prechádza z jednej životnej roly do druhej, je 
citlivý voči cudziemu očakávaniu, dokáže obratne presmerovať hovor na ne-
záväznú úroveň.

• Sebadôvera – je základom akejkoľvek komunikácie. Ak chceme vzbudiť dô-
veru u druhých, je potrebné, aby sme ju mali predovšetkým voči sebe samým.

• Optimizmus – ako presvedčenie, životná orientácia, ako stav, radosť zo živo-
ta, ktorý nemusí byť na prvý pohľad viditeľný.

• Predvídavosť – schopnosť predvídať priebeh rokovania, schopnosť odhadnúť 
trendy, možné dôsledky a pod., patrí medzi významné schopnosti, ktorými by 
mali disponovať manažéri.

• Nezaujatosť – súvisí s otvorenosťou vnímania, s nepodliehaním predsudkom, 
nezaujatosťou voči ľuďom nezávisle na ich postavení.

• Sympatia – vzťah k ľuďom, vľúdnosť, opätovaný nepokrytecký záujem 
o druhých. Podľa výskumov je komunikácia jeden z najčastejších a nároč-
ných problémov, s akými sa ľudia stretávajú na rôznych pracovných pozíci-
ách. Vyplýva z nich fakt, že úspech v rôznych zamestnaniach je iba 15% pod-
mienený odbornými znalosťami a 85% umením komunikovať. (Janošková, 
2019)

Z tohto nám vyplýva, že úloha manažéra v sociálnych zariadeniach je kľúčová 
a od nej závisí kvalita poskytovaných sociálnych služieb. Preto na túto pozíciu ve-
dúcich zamestnancov majú byť ľudia odborne pripravení, s rozvinutými pozitívnymi 
charakterovými vlastnosťami, ochotní neustáleho vzdelávania sa, taktiež schopní 
vedieť sa poučiť so skúseností druhých. Človek, ktorý si denne kladie otázku: Čo 
je pre druhého človeka dôležité? Čo má pre neho hodnotu?, vie aj akým spôsobom 
čo najlepšie túto zodpovednú pozíciu zastávať, byť srdcom a dušou pri tých, kto-
rí to potrebujú a očakávajú. Ak si nedokáže odpovedať na túto otázku, respektíve 
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kladie si iné priority vo svojej práci, môže svojimi postojmi ovplyvniť život ľudí a roz-
voj týchto poskytovaných služieb. V tomto prípade u prijímateľov sociálnych slu-
žieb, nemusí byť spokojnosť s poskytovanými základnými potrebami, a teda ani 
nedostatočne naplnená úloha samotného sociálneho zariadenia, napriek mnohým 
snahám ostatných zamestnancov zariadenia.

Záver

Po zmapovaní a zhrnutí istých skutočností môžeme tvrdiť, že najkvalitnejšie 
a najefektívnejšie svoju úlohu manažéra v sociálnych službách vie naplniť ten, kto 
má strategické uvažovanie, dobré charakterové vlastnosti a prácu s ľuďmi považu-
je za poslanie. Nestačí rozhodovať, kontrolovať a dobre hospodáriť, ale vyžaduje 
sa aj srdce, ochota, súdržnosť a empatický prístup. Zo zisteného vidíme, že kvalit-
ná komunikácia chýba aj v tomto sociálnom prostredí. Je dôležité načúvať člove-
ku v núdzi, t. j. potrebám prijímateľov sociálnych služieb, predchádzať konfliktom 
a rôznym problémom. Mnohokrát chýba osobná komunikácia, následkom toho pri-
spieva k tomu aj rozvinutá spoločnosť, v ktorej je preferovaná elektronická komu-
nikácia, zvlášť cez sociálne siete. Tento vývoj nás očividne ovplyvňuje, a preto po-
trebujeme vynaložiť o to väčšie úsilie na uspokojenie potrieb každého prijímateľa. 
Pre nedostatok času a z pracovných dôvodov sa zvyšuje aj počet žiadateľov o po-
skytovanie sociálnych služieb. Práve to by malo byť na zváženie každému človeku 
čo si volí priority v súkromnom, rodinnom ale aj pracovnom živote.
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Esej rigoróznej práce na tému:

Vztah veřejnoprávních médií a veřejné správy

Mgr. Ondřej VOPĚNKA*

The relationship between public service media and public administration

Abstract

The thesis deals with  the media  in general,  its  types,  functions,  influence and 
media system, and discusses the factors influencing the activity of the media. The 
thesis also explains terms including media policy, legislation, regulation, and ways 
of financing the media. It focuses on the public media, which is currently the sub-
ject of frequent criticism by the institutions of public administration, public relations 
aspects of the public administration, and the media. The thesis also solves political 
communication, public opinion and political marketing, in which increasing effort for 
broader usage in the media environment.

Keywords: public service media, public administration, symbiosis, analysis

Žijeme v době, kdy informace představují nejvyšší hodnotu. Vzhledem k tomu, 
že nedokážeme zachytit vše svými vlastními smysly, existují prostředky, které nám 
pomáhají zprostředkovat informace a poznání. Těmito zprostředkovateli jsou mé-
dia. Pohled na svět kolem nás si tak v současné době, kdy zcela zásadní roli hrají 
informační technologie a masové komunikace, utváříme právě prostřednictvím mé-
dií, a to daleko častěji, než za pomoci svých vlastních zkušeností. Na základě toho, 
jak média zprostředkovávají společenskou, kulturní, ekonomickou i politickou ko-
munikaci, získávají zároveň obrovský vliv. Ve skutečnosti nejen reflektují a zazna-
menávají události ve světě, ale zcela jednoznačně je i výrazně ovlivňují a dokonce 
vytvářejí. V moderních dějinách pak schopnost manipulovat tvoří významnou část 
politiky. Otázkou však je, jestli reálně proniká rovněž k těm institucím, které jsou 
prostřednictvím politického rozhodování významným způsobem ovlivňovány. Pro 
novodobá masová média je však jednoznačně typické, že se významným způso-
bem podílí na ovlivňování i formování politického povědomí populace. Leckdy 

* Mgr. Ondřej Vopěnka, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 
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lze identifikovat i prvky propagandy, jejichž prostřednictvím je často působeno na 
emoce člověka, čímž sdělení nemusí ani mít vypovídací informační či vzdělávací 
hodnotu. Je však otázkou, do jaké míry mají takové sdělovací prostředky vliv na 
člověka a postoj k jeho problémům a jejich řešení.

Na evropském kontinentu vznikla tradice tzv. veřejnoprávních médií, respektive 
přesněji řečeno médií veřejné služby, jejichž posláním by mělo být znemožnění 
zneužití médií politickými stranami a podpoření médií jako čtvrtého pilíře demokra-
cie. Jedná se o speciální organizace sloužící veřejným zájmům a demokratickému 
státnímu zřízení. Veřejnosti by měly poskytovat široký výběr kvalitních a ověřených 
informací. K tomu, aby tato média dobře plnila veřejnou službu, je nutné, aby byla 
zbavena jakýchkoliv závislostí na státní moci i jiných subjektech.

Cílem práce bylo analyzovat vzájemné vztahy veřejnoprávních médií a veřejné 
správy a odhalit co nejvíce souvislostí týkajících se jejich symbiózy. Ke splnění cíle 
bylo použito metod analýzy, syntézy a komparace. Rigorózní práce je rozdělená 
do tří hlavních kapitol. Záměrem první bylo přiblížit problematiku médií a masových 
médií z obecného hlediska. Je zde vysvětleno, proč jsou informace pro společnost 
důležité a jsou zde detailně vymezeny klíčové pojmy médium a masové médium. 
První kapitola se zabývá také typologií médií, jsou popsány nejčastější způsoby 
členění médií. Rozebrány jsou jednotlivé funkce médií, jejich význam, je vysvětle-
no, co je to mediální produkt, podstatná část je zaměřená na otázku moci a vlivu 
médií a jejich možnosti manipulace. Jsou zde vymezeny klíčové faktory, které ov-
livňují činnost médií. Druhá, stěžejní kapitola této práce je zaměřena již konkrétně 
na vzájemný vztah veřejné správy a médií. Pro lepší pochopení dané problematiky 
je stručně charakterizována veřejná správa, další část přechází k otázce veřejno-
právních médií. V této části je vysvětleno, co je pro veřejnoprávní média charak-
teristické, jak se odlišují od médií komerčních, jak jsou financována i jakou mají 
souvislost s veřejnou správou. Vzájemný vztah médií, politiky a veřejné správy je 
cílem následující podkapitoly. V této části je popsána koexistence byrokratických 
organizací a médií (komerčních i veřejnoprávních), proč se navzájem veřejná sprá-
va a média potřebují i naopak v čem jsou odlišná a jak výrazný vliv mají mediální 
sdělení na rozhodovací procesy ve veřejné správě. Závěr druhé kapitoly je věno-
ván vzájemnému vztahu médií a veřejnému zájmu, neboť i ten s veřejnou správou 
úzce souvisí. Práce v této souvislosti řeší problematiku politické komunikace, po-
litického marketingu a veřejného mínění jako zdroje informací. K tomuto je určená 
třetí kapitola této práce. V jejím úvodu je přiblížen vzájemný vztah médií a politiky 
a je vysvětleno, proč je důležitý. Druhá část se zaměřuje na politickou komunikaci, 
přičemž tento pojem je nejprve vymezen a posléze je vysvětleno, jakou roli v rámci 
politické komunikace sehrávají média. S politickou komunikací se pojí také pojmy 
veřejné mínění či politický marketing, které jsou v této kapitole také detailně pop-
sány.
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Celá práce čerpá informace zejména z dostupné odborné literatury, která tvoří 
majoritní část všech použitých zdrojů. Téma si však často vyžadovalo rovněž ak-
tuální informace, což bylo důvodem, proč byly dále využity také internetové zdroje 
stejně jako různé aktuální články z periodik, dále také právní předpisy a komentáře 
k nim. 

Veřejnoprávní média neboli tzv. média veřejné služby by už z podstaty své exis-
tence měly plnit své úkoly odpovědně, aby v nich každý občan mohl nalézt v ne-
přeberném množství komerčních sdělovacích prostředků pokud možno důvěry-
hodný referenční bod. Lze konstatovat, že se jedná o důležitý prvek demokracie, 
avšak nutno říci, že veřejnoprávní média jsou někdy chápána poněkud nesprávně. 
Mnoho lidí totiž nemá o činnosti veřejnoprávního vysílání ponětí a někdy dokonce 
ani nevědí, že vůbec existuje. Navíc mnohdy jsou tato média chápána poněkud 
nesprávně. Například Česká televize je často chápána jako státní televize, kterou 
si platíme. Její úkoly a význam však lidem často uniká. Je možné se domnívat, že 
je tomu tak i z toho důvodu, že není zcela jasný zásadní zákonný rozdíl mezi sou-
kromými a veřejnoprávními sdělovacími prostředky. Také lze předpokládat, že se 
tak děje i z toho důvodu, že rozdíly mezi oběma těmito typy vysílání v praxi vlast-
ně nejsou tak výrazné, jak by ve skutečnosti mohly a zejména měly být. I přesto je 
zřejmé, že z právního hlediska se jedná o zcela odlišné subjekty, jejichž povinnos-
ti, organizační struktura a financování se v mnoha ohledech značně liší. Problém 
často představuje i správné pochopení financování veřejnoprávních médií. Český 
rozhlas jakožto veřejnoprávní médium je financován z koncesionářských poplatků, 
ale i z vlastní podnikatelské činnosti, či z příjmů ze státního rozpočtu pro vysílání 
do zahraničí. Hlavním zdrojem příjmů České televize jsou pak rovněž zisky z kon-
cesionářských poplatků, ale i z podnikatelské činnosti, jako jsou kupříkladu zisky 
z reklam či sponzoringu. Třetí veřejnoprávní médium, Česká tisková kancelář, je 
na rozdíl od předchozích médií veřejné služby ekonomicky nezávislá a svou čin-
nost si hradí z vlastních prostředků od roku 1996, kdy přestala být závislá na stát-
ních dotacích. Těmito prostředky jsou úhrady za služby, které Česká tisková kan-
celář poskytuje médiím a různým organizacím či institucím. Nicméně obecně platí, 
že systém výběru veřejných prostředků do veřejných zdrojů by měl být zejména 
transparentní a efektivní.

V práci bylo vysvětleno, že veřejná správa i média souvisí velice úzce také s po-
litikou. Jedná se o pojem, který používáme v každodenním životě a který lze defi-
novat jednak jako soubor metod, postupů, opatření a nástrojů sloužících k dosaže-
ní konkrétního cíle, a jednak jako činnost, kterou lidé tvoří, chrání nebo mění určitá 
pravidla, jimiž se pak řídí. Jádrem politiky je řešení sporů, tj. proces, kdy se odlišné 
názory nebo zájmy ladí. Cílem politiky je uspokojení potřeb společnosti, které mají 
být shodné s veřejným zájmem. Lze tedy sledovat vzájemný vztah politiky, orgánů 
veřejné správy a médií. Vztah vlády a médií je možné označit jako vztah symbiózy 
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a vzájemné potřeby, když pro média jsou politici a vlády důležitým zdrojem infor-
mací, čemuž odpovídá i snaha politiků a vlád mít média pod přímou nebo nepřímou 
kontrolou a využívat je k vlastní propagandě. Vliv většiny médií spíše než z profe-
sionální komunikace pramení z jejich ekonomické a politické moci. Tato situace je 
i důvodem, proč společnost vytváří regulační mechanismy k omezení moci médií, 
ať už prostřednictvím legislativy, právních norem či etických kodexů, jež si novináři, 
respektive redakce či profesní organizace samy vytvářejí. Média však mají i sym-
bolickou kulturní moc spočívající v jejich poslání informovat, pomáhat utvářet před-
stavy o světě, zajišťovat kulturní kontinuitu a podílet se na vzdělávání a výchově 
člověka, jeho socializaci a politické gramotnosti. Důkaz symbiózy je patrný ve vy-
tváření politické kultury, kterou média tvoří, když informují o politicích, politických 
systémech a o fungování stran. Politický vliv médií je výrazný díky skutečnosti, že 
média politická témata veřejnosti nejen zprostředkovávají, ale zároveň je tvoří tím, 
že je selektují, přiřazují jim důležitost, dávají je do souvislostí a hodnotí.

Legislativa týkající se veřejnoprávních médií je v České republice propojena 
s legislativou z oblasti veřejného práva. Problematický je však fakt, že právo po-
jem veřejnoprávní médium nezná a výklad pojmu není obsažen v žádném právním 
předpisu. Tento fakt právního neukotvení může být jedním ze zdrojů kritiky ze stra-
ny politických institucí, které jsou součástí veřejné správy, například v souvislosti 
se schvalováním Zprávy České televize o hospodaření. Za jakoukoli kritikou však 
může stát snaha o výměnu vedení instituce a jmenování nových členů Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání, a zajištění si tak přímé kontroly veřejné správy nad 
veřejnoprávními médii v zemi. V České republice bohužel nejsou vytvořeny dosta-
tečné právní rámce, jak zabránit nežádoucímu prorůstání světa politiky (potažmo 
veřejné správy) a ekonomiky do médií. Veřejnoprávní média ale mají nezastupi-
telnou roli, jak potvrzují i aktivity Evropské unie usilující o mediální politiku, která 
by chránila demokracii, svobodu slova, pluralitu sdělovacích prostředků, potírala 
rasovou a náboženskou nesnášenlivost, uchovávala kulturní rozmanitost, uspo-
kojovala sociální a kulturní potřeby neposkytované trhem a zajistila nezávislost 
vnitrostátních mediálních regulačních orgánů. Legislativa Evropské unie podporuje 
služby veřejnoprávního vysílání (například: Amsterodamská smlouva, Pražská re-
zoluce Rady Evropy a další) a stanoví principy zajišťující jejich nezávislost. Jedině 
nezávislá média mohou i v případě veřejné správy zajistit objektivní pohled na dění 
uvnitř veřejné správy. 

V závěru práce jsem dospěl k tomu, že vzájemné vztahy veřejnoprávních mé-
dií a veřejné správy nejsou jednoduché. Politici a veřejná správa média potřebují, 
neboť jeden z definičních znaků moderní politiky a zároveň předpoklad fungování 
procesů moderní politiky je skutečnost, že masmédia svým plošným dosahem vy-
tvářejí z jednotlivců veřejnost schopnou jednotně či alespoň obdobně myslet a jed-
nat, neboť celým sociálním skupinám přinášejí shodnou informaci a interpretaci. 
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Pro politiky a politické instituce jsou proto média velice užitečným nástrojem sebe-
prezentace a prezentace jejich záměrů, změn a opatření, přijímaných v politických 
rozhodnutích, na druhou stranu ale mohou média, zejména ta veřejnoprávní, půso-
bit jako strážce etických a právních norem. Negativního obrazu politika či politické-
ho subjektu mohou jejich protivníci používat jako politickou zbraň. Proto je důležité, 
aby byla v rámci politického boje využívána i v médiích celá škála nástrojů politic-
kého marketingu, chce-li politický subjekt dosáhnout co nejlepšího výsledku v pro-
sazování svých cílů, které se mnohdy týkají důležitých změn v životě jednotlivce  
i celého státu zejména ve formě předkládaných zákonů. Ne vždy umí veřejná sprá-
va občanům důležitost a dopady jednotlivých právních norem vysvětlit. V těchto 
případech by právě dobrá spolupráce mezi veřejnou správou a médii byla ku pro-
spěchu všech zúčastněných. Místo toho se prostřednictvím médií odehrává politic-
ký boj. Proto je důležité, aby byla ve veřejnoprávních médiích dodržována přijatá 
pravidla a aby nebylo možné je obcházet. Je také důležité, aby byla veřejnopráv-
ní média zachována jakožto určitá záruka dodržování demokratických principů. 
Veřejnoprávní média by měla vytvářet prostor pro seriózní společenskou debatu, 
jejímž cílem by mělo být podpoření angažovanosti občanů. Možnost občanů veřej-
ně vystupovat a vyjadřovat se k fungování veřejných institucí by mělo být součástí 
politické kultury. Široký veřejný prostor a možnost v něm vyjadřovat otevřeně své 
názory by mělo být v demokratické společnosti normou, která by sloužila k jejímu 
lepšímu a zdravějšímu fungování.
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