Možné spôsoby zefektívnenia fungovania organizácií verejného sektora v prostredí
behaviorálnej ekonómie.1
Possible ways to streamline the functioning of public sector organizations in the environment of
behavioral economics.
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Abstrakt:
V súčasnom konkurenčnom prostredí zmiešanej trhovej ekonomiky pre zefektívnenie fungovania, to
znamená odborného riadenia organizácie, či inštitúcie verejného sektora, je potrebné sa zamyslieť najmä
nad posilnením manažérskych kapacít, nad optimalizáciou organizačnej štruktúry a pracovných pozícií,
ktorá bude zároveň reflektovať očakávané činnosti a v neposlednom rade nad dodržiavaním vysoko
profesionálnych vzťahov s dôrazom na zvyšovanie odborných štandardov a aktívne riešenie etických
dilem. Tieto skutočnosti sú analyzované v nasledovnom príspevku.
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Abstract:
In the current competitive environment of a mixed market economy in order to streamline the functioning,
ie professional management of the organization or public sector institution, it is necessary to think about
strengthening management capacity, optimizing the organizational structure and jobs, which will also
reflect expected activities and last but not least by maintaining highly professional relationships with an
emphasis on raising professional standards and actively addressing ethical dilemmas. These facts are
analyzed in the following article.
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1 Úvod
„Obvykle musíme robiť kompromis, aby sme našli riešenie. Keď sa naše hodnoty menia – a žijeme v období, keď sa zdá ,
že sa hodnoty menia rýchlo – dávame do súladu váhu rôznych argumentov.
Každý z týchto argumentov nastoľuje vlastné zložité problémy – a je skutočne dosť dôvodov,
aby boli zložité.“
( Heilbroner - Thurow )

V podmienkach Slovenskej republiky profesionálne posilnenie riadenia organizácie verejného sektora
vychádza z nasledovných skutočností a to, štatutárny orgán organizácie, inštitúcie verejného sektora
Slovenskej republiky, je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach a zastupovať jej
záujmy, riadi činnosť organizácie, inštitúcie a vedie jej pracovníkov tak, aby zabezpečil efektívne
implementovanie mechanizmov vyžadovaných zriaďovateľom, napríklad – strategické plánovanie,
monitoring, pravidelné reporty, komunikáciu, metodické vedenie, evaluačné mechanizmy, správy o
činnosti/výročné správy, požiadavky na manažment kvality organizácie a pod. V procese rozhodovania
musí využívať princípy politiky založenej na dôkazoch a na dátach a dodržiavať národné zákony a taktiež
rôzne medzinárodné rámce, charty, zmluvy, dohovory. Na riadenie akejkoľvek organizácie, či inštitúcie
verejného sektora2 (tabuľka č. 1) však vo veľkej miere vplýva skutočnosť, že jej príjmy a výdavky sú
zapojené na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej klasifikácie.
Tabuľkač.1
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Poznámka autorky: Sú to rozpočtové a príspevkové organizácie, prípadne verejnoprávne inštitúcie
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Vlastné spracovanie: zdroj ŠÚ SR3
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Zefektívnenie riadenia najmä posilnenie manažérskych kapacít – profesionálne posilnenie
oblasti marketingu a práce s publikom

Pokiaľ chceme zefektívniť, inovovať, prispôsobiť organizáciu aktuálnym trednom – musíme:
a) akceptovať transformáciu funkčne orientovanej organizácie na organizáciu procesného typu
Pri analýze existujúceho stavu identifikovať hodnotvorné procesy a eliminovať procesy, ktoré hodnotu
nevytvárajú v komplexných a v medzisystémových súvislostiach a taktiež v súvislostiach procesov
interakcie človeka so systémom (zamestnanca organizácie/inštitúcie). V tomto priestore manažér,
riadiaci procaovník nemusí nevyhnutne detailne poznať všetky systémy, ktoré majú podporovať procesy,
ale musí poznať funkcionalitu systémov, ktoré budú do každého procesu vtiahnuté.
b) vykonať personálny audit
To znamená, ak chceme v praxi zefektívniť riadenie organizácie, je potrebné vykonať personálny audit
(samozrejme s ohľadom na finančné dopady v krátkodobom a v dlhodobom horizonte na rozpočet
organizácie/inštitúcie. Ďalej je potrebné vykonať audit stredného manažmentu a personálu,
koordinovane, komplexne, objektívne, nezávisle, ucelene tak, aby sme získali informácie o skrytých

3

http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgibin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i59
EE3D3256A0420083FF4642A726EF2C%22)&ui.name=Ekonomick%C3%A9%20subjekty%20v%20RO%20pod%C4%BEa%20vy
bran%C3%BDch%20pr%C3%A1vnych%20foriem%20a%20kateg%C3%B3rie%20po%C4%8Dtu%20zamestnancov%20k%2031.
%2012.%20%5Bog1007rs%5D&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2Fcognosext%2Fcps
4%2Fportlets%2Fcommon%2Fclose.html&run.outputLocale=sk
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problémoch, aby sme identifikovali potenciál, talent a zručnosti v rámci organizačnej štruktúry a rozlúčili
sa s neefektívnymi pracovníkmi.
c) zaviesť nové trendy v marketingovej komunikácii
Následne (po vykonaní personálneho auditu) hľadať u zamestnancov „nové trendy v marketingovej
komunikácii“ – u zamestnancov je potrebné klásť dôraz na inovačné schopnosti, na kreativitu, na ochotu
zapojiť sa do vedy a do výskumu; s dôrazom na mobilný marketing, na e-mail marketing a takto možno
zvýšiť povedomie organizácie/inštitúcie a podporiť všetky jej činnosti. Do úvahy prichádza aj napríklad
„Guerilla marketingová komunikácia“ – založená na akciách malých skupín s cieľom vyvolať veľkú
odozvu. Napokon aj napríklad „virálny marketing“, kde existuje potenciál v užívateľoch internetu
zviditeľniť organizáciu/inštitćiu, (sasmozrejme, ak je to žiadúce), tzv. „informácie šírené zdrama“.
V tomto procese ako samozrejmosť musí byť prítomné zohľadnenie špecifík regiónu napríklad
v národnom , ale aj v v európskom priestore.
d) rozvíjať digitálny marketing a klásť dôraz na interakcie masmédií a marketingovú komunikáciu
Marketingová komunikácia všeobecne vychádza z piatich nástrojov, a to z reklamy, z podpory predaja,
z osobného predaja, z priameho marketingu a zo vzťahov s verejnosťou (PR).
V tomto duchu smerom k masmédiám pokiaľ to situácie vyžadujú – je potrebné v prvom rade inšpirovať,
následne informovať, a tak zviditeľňovať organizáciu/inštitúciu.

3

Optimalizácia organizačnej štruktúry a pracovných pozícií, ktorá bude reflektovať očakávané
činnosti

Pokiaľ je organizačná štruktúra organizácie/inštitćie (a mnohokrát sa to stáva) veľmi členitá, je potrebná
jej rekonštrukcia. Avšak bez sprístupnenia dát a bez vykonania personálneho auditu a organizačného
auditu a vyvodenia dôsledkov z týchto auditov, by bolo veľmi odvážne navrhnúť novú, konkrétnu,
inovovanú organizačnú štruktúru. Tu platí, že správne – odborné, reálne návrhy a riešenia optimalizácie
organizačnej štruktúry možno vysloviť až po vykonaní personálneho auditu a organizačného auditu, a to
vzhľadom aj na skutočnosť, že jedno z očakávaní od úspešného riadiaceho pracovníka je zvyčajne „...v
procese rozhodovania využíva princípy politiky založenej na dôkazoch a na dátach...“, a túto politiku vo
všetkých vážnych rozhodnutiach je potrebné dodržiavať.
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Záver
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Na dodržiavanie vysoko profesionálnych vzťahov, na zvyšovanie odborných štandardov a na aktívne
riešenie etických dilem význmane vplýva prostredie pôsobenia organizácií/inštitúcii verejného sektora,
čo zachytáva obrázok.

ministerstvá a ostatné orgány ústrednej
štátnej správy

jednotlivci, domácnosti

verejný sektor, štát vláda

Organizácia/inštitúcia verejného sektora

medzinárodný sektor, zahraničie

súkromný setor, trh, podnikatelia

MVO, dobrovoľnícke organizácie

Manažérska kapacita vo verejnom sektore zároveň musí byť autorita, ktorá celý pracovný život dodržiava
profesionálne vzťahy (doma i v zahraničí) – buduje si ich, udržiava a rozvíja v zdravom, v priateľskom
režime tak, aby naplnila víziu organizácie/inštitúcie a to tak, aby boli naplnené ciele štátnej správy
i samosprávy na úseku,v ktorom organizácia/inštitúcia vykonáva svoju činnosť.
Nielen „proforma“existencia „Interného kódexu profesionálneho správania“, pokiaľ ho organizácia má a
zamestnanci sú s nim oboznámení a dodržiavajú ho, má byť deklaráciou k efektívnemu chodu
organizácie/inštitúcie, ale hlavne odborná diskusia, odborný rozhľad manažéra má zabezpečiť
zvyšovanie odborných štandardov napríklad ohľadom dôslednej digitalizácie, ohľadom správy ŠIS,
ohľadom archívu, čo v konečnom dôsledku za každých okolností pozitívne prispieva k zabezpečeniu
rozvoja pracoviska.
Dnes manažér, ktorý chce zefektívniť fungovanie verejného sektora musí byť morálnym príkladom,
musí dodžiavať legislatívu, zákonník práce, musí spolupracovať s odbormi, aktívne riešiť prípadné
vzniknuté etické dilemy, musí sa sám vzdelávať, ale osobný odborný rast musí vyžadovať aj od všetkých
ostatných zamestnancov. Efektívne fungujúci manažér verejnej správy – štátnej správy a aj samosprávy
ako súčasti fungujúcej ekonomiky musí byť pripravený riadiť a kontrolovať efektívne, strategicky aj
v kooperácii so zriaďovateľom ústredným orgánom štátnej správy SR.

K spôsobu zefektívnenia

fungovania ekonomiky ako celku, musí manažér organizácie/inštitúcie byť pripravený inovovať, zapájať
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sa do národných a medzinárodných projektov a výziev, riešiť a koordinovať odborné a výskumné úlohy,
rozpracúvať metodiku a metodológiu, utužovať a rozvíjať parnerstvo v európskom priestore tak, aby
organizácia/inštitúcia dôstojne fungovala a zabezpečovala úlohy vyplývajúce pre ňu zo zákonov, z
nariadení, z vyhlášok, z opatrení, z uznesení a podobne, ktoré schvaľuje NR SR.
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