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Abstract (AJ) 

This paper presents the role of planning authorities in the provision of public services as one 
of the fundamental determinants of social and economic development. Public authorities at all 
levels have a responsibility to strive to create the right balance between achieving the best 
short-term and long-term relationship between cost and effectiveness. Those can not be 
achieved without the implementation of appropriate planning methods, conceptual and 
strategic thinking. The aim of the article is to highlight the position of government in the 
provision of public services, the role of social and economic development and the importance 
of planning in this area. The object of investigation, public services, planning and local 
government are being investigated as part of the government. When processing problems we 
used, historical - logical method, the method of analysis and synthesis, as well as the method 
of comparison. 
Keywords: socio-economic development, local government, planning 
 
Abstrakt (SJ) 

Článok prezentuje úlohu plánovania samospráv v oblasti zabezpečovania verejných služieb 
ako jeden zo základných determinantov sociálneho a ekonomického rozvoja. Orgány verejnej 
správy na všetkých úrovniach majú zodpovednosť usilovať sa o vytvorenie správnej 
rovnováhy medzi dosahovaním najlepšieho krátkodobého a dlhodobého pomeru medzi 
nákladmi a efektívnosťou. Uvedené nie je možné dosiahnuť bez implementácie vhodných 
plánovacích metód, koncepčného a strategického myslenia. Cieľom článku je poukázať na 
postavenie verejnej správy v oblasti poskytovania verejných služieb, úlohy v sociálnom 
a ekonomickom rozvoji a význam plánovania v tejto oblasti. Objektom skúmania sú verejné 
služby, plánovanie a predmetom skúmania sú samosprávy ako súčasť verejnej správy. Pri 
spracovaní problematiky sme využili, historicko – logickú metódu, metódu analýzy a syntézy, 
ako aj metódu komparácie. 
Kľúčové slová: sociálno-ekonomický rozvoj, samosprávy, plánovanie 

 

ÚVOD 
Verejná správa prešla na Slovensku veľkými zmenami, ktoré sa týkali nielen samotného 
postavenia orgánov správy, ale aj územného a správneho členenia Slovenskej republiky. 
Súčasná verejná správa sa rozvíja v závislosti od úrovne demokracie a podmienok na trhu, 
a ovplyvňuje život spoločnosti vo všetkých oblastiach. Slovenská republika vznikla ako 
unitárny centralizovaný štát, a v procese reforiem sa postupne pretransformovala na unitárny 
decentralizovaný štát, rešpektujúc kritériá, ktorými sú subsidiarita, zohľadnenie požiadaviek 
na konkurenčné prostredie, trvalú udržateľnosť a solidaritu.  
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Myšlienka budovania miestnej verejnej správy na princípe samosprávy mala zásadný význam 
z hľadiska posilnenia politického statusu občana v rozvoji demokracie. Demokratické voľby 
vytvorili nový priestor a podmienky pre obnovu občianskych aktivít a rozvoj miestnej 
demokracie. Avšak samosprávy už od samotného vzniku bojovali s problémami, ktoré 
spočívali v nesúlade medzi vymedzením politickej samostatnosti a ekonomickými 
možnosťami pre vlastný rozvoj. Hoci politicky miestne samosprávy už nie sú podriadené 
centrálnej vláde, tak svoje programové ciele môžu stanoviť len do výšky svojho finančného 
rozpočtu.  

Verejná správa je primárne pojatá ako služba občanovi, naplňuje princípy dobrého vládnutia, 
funguje efektívne a výkonne. Verejné služby sú klientsky orientované, naplňujú očakávanie 
občanov, fungujú hospodárne a flexibilne reagujú na potreby občanov. Verejná správa 
a verejné služby prispievajú k zvyšovaniu konkurencie schopnosti ekonomiky a zvyšovaniu 
kvality života obyvateľov. Prostredníctvom zefektívnení fungovania verejnej správy 
a verejných služieb v rámci globálneho cieľa je snahou podporiť socioekonomický rast SR 
a zvýšiť kvalitu života občanov (Halásková, 2012). 

Ak budeme vychádzať z ustanovení Európskej charty miestnej samosprávy a v nej 
zdôrazneného princípu solidarity, podľa ktorého problémy by sa mali riešiť tam, kde vznikajú, 
je logické, že podstatná časť pôsobností spojená so zabezpečovaním služieb občanov by mala 
patriť obecnej samospráve. Je dôležité povedať, že výsledky rozvojových procesov sa 
prejavia až po čase a preto je potrebné uplatňovať strategické prístupy k procesu plánovania 
rozvoja obce. Strategické plánovanie je orientované na dlhodobé ciele. 

Cieľom článku je poukázať na postavenie verejnej správy v oblasti poskytovania verejných 
služieb, úlohy v sociálnom a ekonomickom rozvoji a význam plánovania v tejto oblasti. 
Objektom skúmania sú verejné služby, plánovanie a predmetom skúmania sú samosprávy ako 
súčasť verejnej správy. Pri spracovaní problematiky sme využili, historicko – logickú metódu, 
metódu analýzy a syntézy, ako aj metódu komparácie. 

 

1   POSTAVENIE VEREJNEJ SPRÁVY A VEREJNÝCH SLUŽIEB 
V EU 
V praxi rozlišujeme tri základné formy usporiadania miestnej správy v EU, jedná sa o: Systém 
anglosaský, v ktorom miestna správa je chápaná výlučne ako samospráva ( self-goverment), 
tým, že nedochádza k rozlišovaniu samosprávy a štátnej správy ( VB a Írsko). Systém 
francúzsky, na miestnej úrovni existujú vedľa seba oddelené orgány samosprávy a štátnej 
správy ( volené obecné a regionálne rady na jednej sprane a prefekti na strane druhej ). 
Typické pre Francúzsko. Systém zmiešaný, (stredoeurópsky) – samospráva i štátna správa sa 
na miestnej úrovni vykonáva spoločne, tzn. rovnakými orgánmi, (originálne a prenesené 
kompetencie), tento typ je okrem Slovenskej republiky aj v Českej republike, Nemecku, 
Rakúsku (Žárska, 2010). 

 

1.1  Poňatie verejných služieb v EU 
Pri vymedzení verejnej služby ako spoločenskej a ekonomickej kategórie sa stretávame 
s nejednotnosťou názorov podobne ako pri vymedzení verejného sektora. Ako uviedol James 
Tobin, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu „celkovým cieľom ekonomiky je výroba statkov 
a služieb pre súčasnú alebo budúcu spotrebu“ (Tobin, 1987).  
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Vymedzenie samotného pojmu verejných služieb v sebe zahŕňa prakticky celý systém 
netrhových nemateriálnych aktivít verejného sektora. Verejné služby podľa  I. Lenského 
predstavujú tú časť služieb, ktoré z hľadiska ekonomického nadobúdajú podobu kolektívnych 
statkov a z hľadiska inštitucionálneho predstavujú netrhové statky.  Aj ďalší autori ako P. 
Kotler (1990,1992, 2002) a G. Armstrong (2002) definujú službu ako akúkoľvek činnosť 
alebo úžitok, ktoré môže jedna strana poskytnúť druhej,  tieto služby podľa uvedených 
autorov sú v podstate nemateriálnej povahy a ich výsledkom nie je nadobudnutie vlastníctva.  

Niekedy je pojem verejné služby chápaný ako systém verejno-prospešných služieb, prípadne 
ako netrhové služby verejného sektora, ktoré sú v priamom vzťahu k tvorbe ľudského kapitálu 
akými sú zdravotníctvo, vzdelávanie, kultúra, šport, osobné sociálne služby.  Pri kategorizácii 
verejných služieb je najčastejšie uplatňovaný prístup dostupnosti služby zákazníkovi 
z hľadiska platenia služieb: platené služby – cena poskytovaných služieb zodpovedá trhovým 
princípom a náklady za služby hradí zákazník v plnom rozsahu, alebo čiastočne, keď sú 
dotované štátom, neplatené služby – služby sú financované verejným sektorom 

Uvedené členenie úzko súvisí s členením podľa inštitucionálnej formy ich prejavu: trhové 
služby – sú poskytované bez štátnych zásahov polotrhové služby – čiastočne sú realizované 
na trhovom princípe, ale s čiastočným zásahom verejného sektora napríklad formou dotácií, 
netrhové služby – sú realizované len na základe kolektívneho rozhodovania (Nemec, Wright, 
2001), (Stiglitz, J. E.  1997). 

Európska únia nemá zvláštny predpis, ktorý by vytvoril právny rámec pre tzv. v SR 
používaný pojem „verejné služby“. Nemá ani presnú definíciu toho, čo verejnou službou je. 
Verejné služby ako napríklad hromadná doprava, odvoz odpadu či dodávka vody však 
fungovať musia, takže sú zriadené a financované v každej krajine trochu inak. Vzájomná 
nekompatibilita občas však spôsobí problémy. Verejné služby v terminológii Európskej únie 
sú vymedzené ako služby vo všeobecnom záujme,  hlavným cieľom je v rámci inštitúcii EÚ 
a členskými krajinami dôkladne interpretovať a zlúčiť predpisy a ciele s existujúcimi 
národnými predpismi. EÚ je povinná v plnej miere zohľadňovať špecifickú úlohu služieb 
všeobecného záujmu v rámci politik a činnosti, ktoré patria do jej pôsobnosti.  Cieľom 
prevzatia zodpovednosti je zabezpečiť, aby mali používatelia v EÚ prístup ku kvalitným 
a cenovo dostupným službám všeobecného záujmu, v súlade lepšou právnou úpravou, 
predbežným posúdením vplyvu najvýznamnejších iniciatív, s uznávaním právomoci 
národných, regionálnych a miestnych orgánov. Zároveň je cieľom EÚ zabezpečiť v rámci 
jednotlivých členských krajín organizovanie, financovania a kontrolu služby všeobecného 
záujmu a samozrejme dodržiavanie ostatných ustanovení (Kováčová, 2011). 

 

1.2 Úloha verejnej správy pri zabezpečovaní verejných služieb a ich 
kvality 
Orgány verejnej správy na všetkých úrovniach majú zodpovednosť usilovať sa o vytvorenie 
správnej rovnováhy medzi dosahovaním najlepšieho krátkodobého a dlhodobého pomeru 
medzi nákladmi a efektívnosťou. Úlohy vo verejnom záujme vyplývajúce z danej služby 
a ďalších služieb, ktoré môžu byť dotknuté, a vytvorením správnych podmienok pre podporu 
trvalej udržateľnosti ekonomického a sociálneho rozvoja ako aj rozvoja životného prostredia 

Podstata služieb vo verejnom záujme, ktoré zahŕňajú služby všeobecne v ekonomickom 
a neekonomickom záujme je zložitá vec a neustále sa vyvíja. Vzťahuje sa na širokú škálu 
činností, od niektorých činností v sieťových odvetviach až k službám v oblasti zdravotníctva, 
vzdelávania a sociálnej starostlivosti. Tieto činnosti sa líšia rozmerom od európskeho či 
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dokonca svetového až k rozmerom miestnym. Organizácia uvedených služieb sa líši podľa 
kultúrnych tradícií, historických a zemepisných podmienok každého členského štátu a podľa 
charakteristických znakov príslušnej činnosti, hlavne z hľadiska technického rozvoja 
(Výrostková, 2010). 

Tabuľka 1 : Prehľad služieb vo verejnom záujme 

Krajina Štátna úroveň Regionálna úroveň Miestna úroveň 

Slovenská republika 

telekomunikácie, pošta, 
elektrina, vysielanie, 

kultúra, vysokoškolské 
vzdelanie, letecká 

doprava, železniční 
transport, nemocničné 
služby, riečna doprava, 
sociálne zabezpečenie 

regionálny a miestny 
transport, nemocničné 

služby, ambulantné 
služby, starostlivosť 
o seniorov, kultúra, 

stredoškolské vzdelanie 

Voda, ambulantné 
služby, domy 

s opatrovateľskou 
starostlivosťou, 

starostlivosť o deti (0-6 
rokov) starostlivosť 
o seniorov, kultúrne 

služby 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Z tabuľky je vidieť, že na zabezpečovanie verejných služieb v Slovenskej republike sa 
podieľajú všetky správne orgány (štát, región, obec). Hlavnú oblasť zabezpečovania 
miestnych služieb predstavuje oblasť vzdelávania (stredoškolské a základné ), zdravotníctva, 
sociálne záležitosti, verejný poriadok a bezpečnosť, bývania a komunálneho rozvoja, 
rekreácia a kultúra, životného prostredia (Výrostková, 2010). 

 

Tabuľka 2: Náklady na zabezpečenie verejných služieb v SR 2005-2010 resp. ich podiel 
na 

HDP (v % HDP) 
Krajina 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
SR 38,0 36,6 34,3 35,0 41,5 41,0 

Zdroj: Výrostková, E. 2010. Regionálna ekonomika a rozvoj 

Hlavnú oblasť zabezpečovaných miestnych verejných služieb krajín V4 predstavuje oblasť, 
vzdelávania, zdravotníctva, verejný poriadok, bezpečnosť, bývanie a komunálny rozvoj, 
rekreácia a kultúra, životné prostredie. Viac v tabuľke: 

Tabuľka 3: Hlavné oblasti výdajov miestneho verejného sektoru v krajinách V4(v %) - 
2008 

Krajina/Ukazovateľ Vzdelanie 
Sociálna 
ochrana 

Všeobecné 
verejné 
služby 

Zdravotníctvo 
Ekonomické 

vzťahy 
Ostané 

Česká republika 29,2 11,8 12,7 2,1 22,1 22,1 
Slovensko 36,7 8,4 18,7 0,5 14,0 21,7 
Maďarsko 29,6 13,2 17,0 13,9 8,0 18,3 
Poľsko 27,2 12,4 9,4 16,1 15,1 19,8 

Zdroj: Výrostková, E. 2010. Regionálna ekonomika a rozvoj 

Druhou najväčšou nákladovou položkou miestneho verejného sektoru tvorí náklad do 
kategórie ostatných verejných služieb. Tu sú zahrnuté náklady na bývanie a komunálny 
rozvoj, verejný poriadok a bezpečnosť, rekreáciu, kultúru, životné prostredie a ochranu 
(Tabuľka č. 3). 

 

1.2.1 Koncepčné prístupy k regionálnemu sociálno – ekonomickému rozvoju 

Jednou z tém, ktorá sa v západných krajinách v súvislosti s výrazným prenikaním 
ekonomických koncepcií do humánnej a regionálnej geografie dostáva stále častejšie do 
popredia, je téma regionálneho rozvoja a regionálnej politiky. Súvisí to pravdepodobne s tým, 
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že ekonomická dimenzia regionálneho rozvoja zohráva stále významnú úlohu. Preto niekedy, 
ak sa hovorí o regionálnom rozvoji, sa implicitne prijíma predpoklad, že ide v prvom rade 
o ekonomický regionálny rozvoj (Paulov, 1999).  

Potrebné je upozorniť, že teórie sú často veľmi praktickými koncepciami, aj keď sa to pri 
menej podrobnom štúdiu tak nejaví. Treba si vždy pozorne všímať a uvedomovať, aké 
pragmatické dôsledky majú jednotlivé koncepcie. Každá totiž z určitého pohľadu vysvetľuje 
realitu a snaží sa okrem jej interpretácie aj identifikovať zásadné východiská pre 
formulovanie rozvoja politiky. V súčasnosti existuje veľké množstvo prístupov 
k vysvetľovaniu regionálneho rastu a rozvoja. Každý s týchto prístupov vysvetľuje regionálny 
rozvoj z iných pohľadov, formuluje rôzne odporúčania pre podpornú politiku. Klasifikácia 
koncepčných prístupov môže byť rôzna. Najčastejšie sa delia do dvoch kategórií, a to na tzv. 
konvergenčné a divergenčné teórie. Z konvergenčných teórií vychádzajú autori, ktorí dospeli 
k záverom, že existuje mechanizmus v ekonomike, ktorý zabezpečuje prirodzenú tendenciu 
k vyrovnávaniu rozdielov v sociálno-ekonomickej úrovni medzi regiónmi. Inak povedané, 
existujúce rozdiely považujú za dočasné. Na druhej strane divergenčné teórie dochádzajú 
k záveru, že rozdiely v úrovni rozvoja regiónov sú prirodzeným výsledkom fungovania 
ekonomiky a majú tendenciu pretrvávať, alebo sa zväčšovať (Výrostková, 2010). Inú 
klasifikáciu používa Blažek a Uhlíř (2002), ktorí rozdeľujú teórie do piatich skupín podľa ich 
historických vývojových etáp na neoklasický, keynesovský, neomarxistický, neoliberálny 
a inštitucionárny prístup.  

Adekvátnu regionálnu politiku, jej stratégiu a plnenie úloh jednotlivých územných samospráv 
nemožno formulovať bez znalostí teórií regionálneho rozvoja.Rôzne teórie rôznym spôsobom 
vysvetľujú  regionálny rozvoj, poukazujú na rôzne príčiny vzniku regionálnych disparít 
a majú rôzny názor na regionálnu politiku. Teórie sa líšia aj v odporúčaní opatrení a nástrojov 
regionálnej politiky pre riešenie regionálnych disparít (Blažek – Uhlíř, 2002). 

Hlavné vývojové etapy teórií regionálneho rozvoja vychádzajú z ekonomických teórií, preto 
ich rôznorodosť je ovplyvnená aj rôznym pohľadom jednotlivých ekonomických teórií na 
fungovanie ekonomiky a zásahy štátu do ekonomiky. 

Tabuľka č.4: Hlavné vývojové etapy teórií regionálneho rozvoja a regionálnej politiky 

Prístup 
Prevažujúca teória 

Regionálneho rozvoja 
Regionálny politika 

Neoklasický      ( 1920-1940) teória reg. rovnováhy 

základný koncept – „pracovníci za 
prácou“, RP má posilniť 
vyrovnávajúce mechanizmy trhu, 
napr. nástroje zvyšujúce mobilitu 
pracovných síl. 

Keynesovský     ( 1950-1975) 
teórie reg. nerovnováhy ( napr. 

teória kumulatívnych príčin, teórie 
pólov rastu) 

„práca za pracovníkom“,  nástroje 
podporujúce prílev investícií zo 
súkromného sektora i verejného 
sektora do problémových regiónov 
( investičné dotácie, relokalizácia 
inštitúcií) 

Neomarxistický (1970-1985) 
teórie reg. Nerovnováhy ( napr. 
teórie priestorovej deľby práce) 

Návrhy na opatrenia neomarxisti 
neformulovali, v niektorých 
sociálnych krajinách bola reg. 
politika veľmi účinná ( napr. 
ČSSR), ale za cenu straty 
ekonomickej výkonnosti 
a vonkajšej konkurencieschopnosti.  

Neoliberálny     (1975-         ) 
teória reg. rovnováhy 

i nerovnováhy ( napr. nová teória 
rastu, teória závislostí od zvolenej 

„podpora lokálnej iniciatívy“, 
podpora malých a stredných firiem, 
decentralizácia kompetencií, 
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cesty) deregulačné opatrenia 

Inštitucionárny ( 1980-        ) 
teórie reg. nerovnováhy ( napr. 

teória „ industrial district“, teória 
učiacich sa regiónov) 

„spolupráca a inovácie“, podpora 
malých a stredných firiem, šírenie 
inovácií, networking, premena 
inštitúcií založená na učení 

Zdroj: Blažek (1999), prevzaté z Blažek – Uhlíž (2002) 

Ako naznačuje predchádzajúca tabuľka, väčšina teoretikov sa prikláňa k teórií nerovnováhy, 
ale veľký počet týchto teórií poukazuje nato, že medzi nimi neexistuje zhoda o príčinách 
regionálnych disparít, mechanizme regionálneho rozvoja a nástrojoch, ktoré má regionálna 
politika používať. 

 

2  STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE SOCIÁLO-EKONOMICKÉHO 
ROZVOJA 
Definovať pojem  regionálny rozvoj resp. rozvoj v širšom zmysle je veľmi obtiažne. Podľa 
Sachsa (Sachs, 1989 In Maier, Tödtling, 1998) sa „rozvoj“ stal „ťažkopádnym“, améby 
pripomínajúcim slovom. Nič neobsahuje, pretože jeho kontúry sa rozplývajú . Kto ho vysloví, 
nič nepomenuje, ale si prisvojuje všetky dobré predsavzatia tohto sveta. Rozvoj sa stal podľa 
neho prázdnym pojmom. 

Pojem „rozvoj“ je používaný v rôznych súvislostiach, najčastejšie však pojem rozvoj resp. 
regionálny rozvoj býva chápaný ako hospodársky rozvoj regiónu, predovšetkým ako 
hospodársky rast. Treba však podotknúť, že by malo ísť hlavne o taký rozvoj, ktorý  „neničí 
vlastnú zdrojovú základňu”, teda môže byť udržiavaný dlhší čas (Maier, Tödtling, 1998).   

Tvrdoň, Hamalová, Žárska (1995) upozorňujú, že termíny ako „rozvoj“ a „rast“ je potrebné 
odlišovať. Pod rozvojom v najširšom zmysle slova chápu rozšírenie ekonomického systému 
pri zmenených a progresívnych parametroch rastových faktorov. Naproti tomu pod rastom 
chápu rozšírenie ekonomických systémov bez zmeny kvality parametrov základných 
rastových faktorov. To znamená, že rozvoj zahŕňa v sebe aj inovácie, ktoré spôsobujú 
kvalitatívne zmeny ekonomického systému, ktorý má v sebe zabudovaný mechanizmus 
nepretržite vytvárať zmeny a prispôsobovať sa inovačným zmenám. 

V zhode s názorom Nohlena a Nuschelera (Nohlen, Nuscheler, 1992 In Maier, Tödtling, 1998) 
je potrebné konštatovať, že radikálne odmietnutie pojmu rozvoj nemá zmysel, lebo žiadna 
lepšia alternatíva neexistuje.  

Podobne ako pri definovaní pojmu región aj pri definícii regionálneho rozvoja sa môžeme 
oprieť o jeho interpretáciu v rámci zákona 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja ako 
„o trvalý rast hospodárskeho potenciálu a sociálneho potenciálu regiónu, čo zvyšuje jeho 
hospodársku úroveň, výkonnosť, konkurencieschopnosť a životnú úroveň jeho obyvateľov“. 

Všeobecne možno povedať, že regionálny rozvoj je súbor predovšetkým sociálnych 
a hospodárskych procesov a vzťahov prebiehajúcich v regióne. Tieto procesy a vzťahy 
ovplyvňujú všetky zložky regiónu i keď možno nie všetky naraz, ale formou postupnej 
reťazovej reakcie. Naopak jednotlivé zložky regiónu (ako aj ich priestorová štruktúra) majú 
vplyv na priebeh regionálneho rozvoja (Hajasová, 2000). 

 Z geografického uhla pohľadu môžeme teda pojem regionálny rozvoj chápať ako 
predovšetkým ekonomicko-sociálne procesy prebiehajúce v prírodno-spoločenskom prostredí 
regiónu, ktoré by mali využívať, ale i rešpektovať podmienky a zvláštnosti tohto prostredia 
(Berman, 1998).  
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Najdôležitejším nástrojom dosahovania akýchkoľvek cieľov je plánovanie. Plánovanie je 
často označované za východisko pre ďalšie základné manažérske funkcie – organizovanie, 
vedenie a kontrolovanie. Ak niekto plánuje, musí v prvom rade urobiť rozhodnutia týkajúce 
sa základných prvkov plánovania, ktorými sú ciele, postupy, zdroje, úlohy a kontrola 
(Balážová E., Papcunová, V.2008). Aby ciele plnili aj v samospráve svoje poslanie, mali by 
sa vyznačovať určitými vlastnosťami. Pri ch formulovaní môžeme použiť tzv. pravidlo 
SMART. Tento výraz je skratkou nasledujúcich vlastností. Specific – špecifický (v množstve, 
kvalite a čase), Measurable – merateľný ( má jednotku merania), Agreed – akceptovateľný ( 
podriadení s ním súhlasia), Realistic – reálny ( náročný, ale dosažiteľný), Trackable – 
sledovateľný ( je možné sledovať jeho postupné napĺňanie) (Balážová E., Papcunová, 
V.2008).  

Proces plánovania a riadenia podľa cieľov by mal v samospráve začínať u starostu, resp. 
v obecnom zastupiteľstve, a to stanovením predbežných alebo všeobecných cieľov, ktoré chce 
samospráva dosiahnuť z hľadiska jej účelu poslania. Samospráva by pritom mala vychádzať 
z analýzy vnútorných predností a nedostatkov a vonkajších príležitostí a hrozieb. Metóda 
riadenia podľa cieľov (MBP – Management By Objektives) bola vy tvorené ešte v 50-tych 
rokoch 20. st. na základe odborných publikácií Petra Druckera ( The Praktice of Management) 
a Douglasa McGregora ( The human Side of Enterprise) a v súčasnosti je praktizovaná 
v rôznych aplikáciách po celom svete (Kováčová 2011). 

Podľa Maiera, môžeme plánovaním označiť činnosť smerujúcu k ovplyvňovaniu budúcich 
dejov tak, aby sme dosiahli vopred stanovených cieľov. Každé plánovanie postupuje od 
stanovenia cieľov (čo chceme) cez analýzu stavu, možností a prostriedkov ako budúcnosť 
ovplyvniť (ako sme na tom), koncepciu - “projekt“ vlastného aktívneho chovania, ktoré by 
malo za daných podmienok viesť k dosiahnutiu cieľov (ako na to) až k realizácii zámerov. 
Každé plánovanie by malo v sebe taktiež obsahovať zabudovaný systém spätných väzieb, 
ktoré korigujú celý proces tak, aby odpovedal stále sa meniacim podmienkam prostredia, 
v ktorom sa odohráva (Maier, 2000). 

Ako uvádza Maier a Tödtling (1998), rozvoj je neurčitým pojmom a môže byť určený iba na 
základe konkrétnych hodnotových postojov. Títo autori poukazujú nato, že rozvoj nemožno 
stotožniť s ekonomickým rastom, ale zároveň ekonomický rast predstavuje základný prvok 
rozvoja. Nohlen a Nuscheler definujú tzv. magický päťuholník rozvoja, ktorý obsahuje okrem 
rastu aj prácu, rovnosť, participácia, nezávislosť a samostatnosť (Nohlen, Nuscheler 1993). 

Z hľadiska pohľadu regionálnej politiky nás zaujíma predovšetkým regionálny rozvoj, pre 
ktorý existuje množstvo rôznych definícií. Napríklad Benčo (2005) definuje regionálny rozvoj 
ako systematický proces pozitívnych zmien, ktorý sa odvíja od individuálnej schopnosti 
regiónov produkovať komparatívne výhody a využívanie zdroje, ktorých daný región 
disponuje a je vybavený. Podľa Damborského (2008) bolo územné plánovanie od začiatku 
deväťdesiatych rokov chápané ako nástroj regionálnej politiky, ale v súčasnosti sa odborná 
verejnosť prikláňa skôr k ich rovnakému postaveniu. Kvalita územného plánovania je podľa 
tohto autora faktorom regionálneho rozvoja a regionálny rozvoj a regionálna politika 
spoluurčujú územný rozvoj. 

Ekonomický (hospodársky) rozvoj definujú Tvrdoň, Hamalová a Žárska (1995) ako dlhodobý 
vzostup schopností poskytovať obyvateľstvu rozmanité tovary a služby. Cieľom 
ekonomického rozvoja je podľa Lisého (1999) rast kvality života obyvateľov. 

Rozvoj vo všeobecnosti chápeme ako pozitívnu zmenu podmienenú efektívnym využívaním 
rozvojových zdrojov. Potom je potrebné akceptovať skutočnosť, že rozvoj obcí je 
mnohorozmerný rozvoj a treba ho chápať v kontinuite ekonomického, sociálneho a územného 



 8 

rozvoja, rozvoj obcí nie je procesom, ktorým sa vzťahuje len na určitú obec, ale sa dotýka aj 
územných celkov a systémov, do ktorých obec patrí (Výrostková, 2010). 

 

3  NOVÉ PRÍSTUPY K PROCESU PLÁNOVANIA  
 

Celkové riadenie samosprávy, plánovanie nevynímajúc, je v súčasnosti veľmi silne 
konfrontované s koncepciou New Public Managementu, ktorá sa zaoberá možnosťou využitia 
postupov a metód zo súkromného sektora do verejnej správy v závislosti na rešpektovaní jej 
špecifík. Ide predovšetkým o nový štýl uvažovania, obsahujúci aj mnohé praktické nástroje, 
ktoré sú adaptované na podmienky verejnej správy (Total Quality Management, Common 
Assessment Framework, Balanced Scorecard, benchmarking, outsourcing a pod.). Existuje 
mnoho dimenzií riadenia, ktoré boli donedávna spájané skôr s podnikateľským prostredím, 
avšak dnes sú otázky spojené s konkurencieschopnosťou, vyššou kvalitou služieb, klientskym 
prístupom, nárokmi na profesionálny výkon či intenzívnym tlakom na vyššiu efektívnosť v 
hospodárení so zdrojmi aktuálnymi otázkami aj pre verejnú správu. Koncepcie New Public 
Managementu (NPM) je podľa väčšiny autorov založená na niekoľkých kľúčových tézach. 
Ide predovšetkým o orientáciu na: dôsledky, výsledky a výstupy činnosti verejnej správy a ich 
hodnotenie, klientov a ich spokojnosť, čo súvisí s procesmi profesionalizácie a modernizácie 
a náklady spojené s výkonom služieb, aby sa zabezpečila vyššia efektívnosť a transparentnosť 
vo verejnej správe (Keraudren, Mierlo, 1997). 

Prenášanie prvkov zo súkromného sektora môžeme v prvom rade pozorovať v meniacej sa 
terminológii vo verejnej správe. Občanov nazývame klientmi, orgány obce manažmentom 
obce, E-biznis je nasledovaný zavádzaním E-government a pod. Tieto prístupy veľmi silne 
ovplyvnili aj charakter plánovacích procesov v územnej samospráve (Kováčová,2011).  

NPM podľa Denhardt, R. B. a Denhardt, J. V. ( 2000 in Wright, G., Nemec, J., 2003, s.22) 
chápe riadenie ako podnikanie novej, silnej a značne sprivatizovanej vlády, ktorá využíva 
nielen podnikateľské metódy, ale sa navyše riadi hodnotami podnikateľského súkromného 
sektora: efektívnosťou, účinnosťou a hospodárnosťou. 

Charakteristické črty  NPM : Je novou filozofiou fungovania verejnej správy a zároveň novou 
sústavou metód riadenia odvodených z trhovej ekonomiky. Základné heslo NPM : Šetriť 
a zároveň zvýšiť úžitky. Ako?: - úradníkov premeniť na manažérov  a občanov na 
zákazníkov. 

Keraudren a Mierlo ( 1997, s 30) charakterizujú rozdiely v prístupoch k riadeniu medzi NPM 
a tradičnou verejnou správou nasledovne : prechod od politiky k riadeniu ( pracovníci verejnej 
správy by si mali uvedomiť ,aké náklady si každý ich počin vyžaduje, a to ešte pred prijatím 
rozhodnutia ), prechod od systému pyramídového riadenia k systému zhlukov ( viacero 
autonómnych organizácií nadviaže pracovné zmluvné vzťahy s domovskými ministerstvami), 
prechod od hierarchie k dichotómií, medzi centrálnymi strategickými činnosťami 
a operatívnymi službami, prechod od procesne orientovanej správy na správu orientovanú na 
výsledok ( dôraz sa kladie na výkonové ukazovatele, ich plnenie ovplyvňuje výšku platov 
úradníkov ), prechod od kolektívneho poskytovania služieb k flexibilite spôsobu ich 
poskytovania : organizáciami verejnej správy, na zmluvnom základe súkromnými subjektmi, 
neziskovými organizáciami a i.,  prechod od míňania peňazí k znižovaniu výdavkov, heslom 
moderného zamestnanca verejnej správy je „ hodnota za peniaze“, robiť viac a lepšie za 
menší, alebo rovnaký objem peňažných prostriedkov, prechod od vlastníctva majetku 
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k riadeniu vlastníctva ( pri verejných službách sa zvažuje, či ich komerčná životaschopnosť 
by nebola vyššia v súkromnom sektore).  

Teoretické východiská NPM: teória verejnej voľby ( zakotvená v ekonomickej teórií 
racionality), teória neotaylorizmu( Králik, 2007). 

 

ZÁVER 

Akým smerom sa bude verejná správa na Slovensku vyvíjať ďalej, dnes len ťažko 
predpokladať. Faktom je, že samospráva v politickom systéme zohráva čoraz dôležitejšiu 
úlohu a za posledné dve desaťročia už pôsobí aj ako tvorca medzinárodnej politiky, vedome 
sa celosvetovo organizuje, aby ovplyvňovala tvorbu politiky, vytvárala si svoj lokálny aj 
svetový hodnotový systém a sa stáva súčasťou medzinárodnej diplomacie. 

Samospráva na Slovensku nie je pripravená na rozpoznanie a riešenie rizík. Riziká 
z transformácie ekonomiky a politického systému stále ohrozujú jej fungovanie. 
Transportačné obdobie sa pre samosprávu ešte neukončilo vstupom do EÚ a prebratím jej 
legislatívnych noriem (Králik, 2007). 

Súčasné podmienky fungovania samospráv si vyžadujú neustále zdokonaľovanie, 
prehlbovanie, prispôsobovanie a rozvíjanie vzdelanostnej úrovne aj na strane občanov. 
Vzdelanosť by mala patriť z základným cieľom ako aj neoddeliteľnou súčasťou modernej 
spoločnosti. Mladí ľudia by mali vo väčšej miere pociťovať povinnosť alebo potrebu „byť 
zodpovedný za veci verejné“. Autenticita a spolužitie tvoria základ dimenzie ľudského bytia. 
Život človeka tak osciluje medzi „túžbou byť sám sebou a nevyhnutnosťou i potrebou 
spolupracovať s iným“ (Briška, 2008). 

Skúsenosti z praxe priam žiadajú posilniť nielen činnosť orgánov verejnej správy 
a kontrolných orgánov štátu, ale žiada sa zvýšiť aj občianska kontrola, čím by sa posilnila 
i občianska participácia na správe verejných záležitostí, od ktorej sa odvíja i samotná úroveň 
demokracie politického systému( Kováčová, 2011). 
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