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PREDSLOV 

 

Priemyselné zmeny a reštrukturalizácie podnikov sú ústrednými témami obnovenej 

Lisabonskej stratégie. Politky Európskej Únie   majú za cieľ obmedziť negatívne dôsledky 

reštrukturalizácie, zachovať sociálnu súdržnosť a pokúsiť sa využiť všetky zmeny pre 

podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti. 

Takýmto výzvam však treba čeliť za predpokladu, že správne riadenie zmien  

je  založené na predvídavosti a vyžaduje si pevné partnerstvo. V tomto ohľade je zapojenie 

sociálnych partnerov kľúčovým faktorom, ktorý poháňa zmenu pozitívne vpred 

prostredníctvom konsenzuálnych rozhodnutí, ktoré môžu viesť k trvalo udržateľným 

riešeniam.  

Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach v Európe, ktorá spája hospodársku 

súťaž a sociálnu súdržnosť, si však vyžaduje neustále poskytovanie zručností. Je všeobecne 

známe, že úloha celoživotného vzdelávania má zásadný význam pre podporu 

konkurencieschopnosti a zamestnateľnosti, a podpory mobility pracovnej sily. 

Vznik globálnej znalostnej ekonomiky kladie dôraz na  vzdelávanie po celom svete. 

Nápady a know-how ako zdroj ekonomického  rastu a vývoja, spolu s použitím nových 

technológií, majú  významné dôsledky a vplyv na to, ako sa ľudia učia a aplikujú 

vedomosti v priebehu celého života. 

Celoživotné vzdelávanie je vzdelávanie pre znalostnú ekonomiku. V rámci tohto rámca 

celoživotného vzdelávania, formálne vzdelávacie štruktúry, primárne, sekundárne,odborné, 

a tak ďalej, sú menej dôležité ako učenie a uspokojovanie potrieb študujúcich. Je preto 

nevyhnutné integrovať vzdelávacie programy a zladiť jednotlivé prvky systému. Študenti 

by mali vstúpiť a opustiť vzdelávací systém na rôznych miestach. Systém vzdelávania 

musí obsahovať veľké množstvo hráčov, ako sú napríklad študenti, rodiny s deťmi, 

zamestnávatelia, poskytovatelia a štát.  

Tento dokument prostredníctvom rôznych analytických pohľadov a praktických  

prípadov poskytuje dôkazy o užitočnosti sociálneho dialógu a vzdelávania a aj odbornej 

prípravy, ako aj dôležitosť dialógu sociálnych partnerov pri riešení priemyselných zmien. 
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Tieto tri nástroje sú tie pravé pre podporu riadenia zmien a reštrukturalizácie na odvetvovej 

a podnikovej úrovni, bez ohľadu na to, či v rastúcej ekonomike alebo v recesii. 
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MODUL 1 - ZNALOSTNÁ EKONOMIKA A RIADENIE ZNALOSTÍ  

Znalostná ekonomika sa opiera predovšetkým o používanie myšlienky skôr ako o 

fyzické schopnosti a uplatňovanie technológií, transformáciu surovín alebo využívanie 

lacnej pracovnej sily. Je to ekonomika v ktorej znalosť je vytvorená, nadobudnutá, 

prenesená, a efektívnejšie využíva jednotlivcov, podniky, organizácie a komunity v  

podpore hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

Znalostná ekonomika je transformácia dopytu práce  v ekonomike krajín  po celom 

svete. V priemyselných krajinách, kde vedomostne založený priemysel rýchlo expanduje, 

sa nároky na rozšírenie  trhu práce menia podľa toho. Tam kde boli zavedené nové  

technológie je dopyt po vysoko kvalifikovaných pracovníkoch, najmä po informatikoch  

alebo  aj dopyt po (IKT) pracovníkov.  Tým je však dopyt po nižšie kvalifikovaných 

pracovníkov menší.
1 

Štyri hlavné body znalostnej ekonomiky: 

1.  Poznanie  je  naďalej   sa rozvíjať  a aplikovať  nové   spôsoby. Informačná 

revolúcia má za následok expanziu sietí a nové možnosti pre prístup 

k informáciám. Taktiež sa vytvoria nové príležitosti pre generovanie a prenos 

informácií. Znalosti sietí a zdieľanie informácií urýchlia inovácie a prispôsobenie 

sa kapacít. Zmeny v oblasti IKT majú za následok revolúciu v prenose informácií. 

Polovodiče sú stále rýchlejšie, rozširujú sa  počítačové dáta  a ceny IKT klesajú. 

Náklady na prenos údajov dramaticky klesli a naďalej budú klesať,  hosting sa 

rozširuje a násobí. Používanie mobilného telefónu rastie a rozširuje sa po celom 

svete, pridáva sa  tempo a kapacita pre zmeny a inovácie. 

2. Zväčšuje sa potreba inovácii a skracujú sa produktové cykly. V roku 1990  trvalo 

šesť rokov kým sa prešlo z konceptu do výroby v automobilovom priemysle; dnes 

tento proces trvá len dva roky. Rastie počet patentových prihlášok a stále viac a 

viac medzinárodných aplikácií vo forme dát.  

                                                                 

1
 Levy, Ch., Sissons, A., Holloway, Ch. 2011,  A plan for growth in the knowledge economy. Lancaster 

University, 2011. London. 
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3. Obchod rastie na celom svete a  zvyšuje konkurenčné nároky na výrobcov.  

Krajiny, ktoré sú schopné integrovať sa do svetovej ekonomiky, môžu mať   

možnosť dosiahnutia vyššieho hospodárskeho rastu, zlepšenie zdravia a     

vzdelávania. 

4. Malé a stredné podniky v sektore služieb sa stávajú čoraz dôležitejšími hráčmi, 

pokiaľ ide o hospodársky rast a zamestnanosť. 

 

Znalostná ekonomika spočíva na štyroch pilieroch  

1. Podporiť ekonomické a inštitucionálne režimy v  poskytovaní stimulov pre 

efektívne využívanie existujúcich a nových vedomostí v  prospech             

podnikania. 

2. Vzdelávať a rekvalifikovať obyvateľov,  aby mohli vytvárať, zdieľať a využívať 

poznatky. 

3. Dynamickú  informačnú infraštruktúru na uľahčenie účinnej komunikácie pre 

rozširovanie a spracovanie informácií. 

4. Účinný inovačný systém podnikov, výskumných centier, univerzít, konzultantov a 

iných organizácií nechať preniknúť  globálne vedomosti, prispôsobiť miestnym 

potrebám a vytvoriť nové technológie .
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

2
 Levy, Ch., Sissons, A., Holloway, Ch. 2011,  A plan for growth in the knowledge economy. Lancaster 

University, 2011. London 
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1.1 ROZDIELY V ZNALOSTNEJ EKONOMIKE 

Mnohé výskumy a mnohí autori sa pokúšali o zachytenie kľúčových faktorov, ktoré 

rozlišujú znalostnú ekonomiku. Veda nesúhlasí so špecifickými charakteristikami, ktoré 

rozlišujú znalosti založené na kompetenciách od ostatných ekonomických foriem.  Hoci 

nejde o univerzálny súhlas s terminológiou. Nové koncepty si vyžadujú nový žargón a 

niektoré z konceptov sú opisnejšie a široko akceptovanejšie ako ostatné. V nasledovných 

bodoch sumarizujeme 10 charakteristík znalostnej ekonomiky, ktoré navrhujú niektorí 

vedúci myslitelia na túto tému.  

Po prvé, znalostná ekonomika používa technológiu vytvárajúcu symbolické tovary. 

Elektronické symboly sú reprezentované informáciou, že potrebujeme vedieť o fyzickom 

tovare, ktorý sa nachádza v obchode, ako sú napríklad detaily o  bankovej transakcii. Tieto 

elektronické symboly – jednotka a nula – digitalizovali ľudskú komunikáciu, dodali vládne  

programy, právnu a zdravotnú starostlivosť a obchodné operácie. Elektronické symboly 

môžu byť okrem toho transformované a obdržané okamžite a celosvetovo. Firemné 

znalosti z výskumov teda musia zahŕňať schopnosť vytvárať a riadiť tieto symboly. 

Po druhé, znalostná ekonomika sa v porovnaní s minulosťou až tak nespolieha na fyzickú 

koncentráciu alebo masové zhromažďovanie pracovnej sily a peňazí (kapitálu). V 

minulosti bolo nevyhnutné zhromaždiť tieto zdroje, aby sa mohli produkovať výrobky a 

zabezpečiť služby. Teraz sa tie isté výkony dajú zrealizovať vďaka spôsobu tzv.  

„odmasovania“ (rozdelenie veľkého množstva na menšie skupiny). Pracovná sila, materiál 

a kapitál môžu byť pospájané z miest rozmiestnených po celom svete (Burton Jones,1999). 

Pracovná sila, materiál a peniaze môžu byť kombinované s miestom rozdrobenosti 

globalizácie. Programátori v Indii a Kalifornii môžu napríklad systematicky pracovať na 

rozvoji rovnakých programov. To znamená, že firmy musia byť schopné riadiť miesto 

práce, ktoré je rozptýlené a neposkytovať rovnaký druh vloženej štruktúry spájanej s 

fyzickou blízkosťou a spoločným usporiadaním v priemyselnej spoločnosti. 

Po tretie, znalostná ekonomika nemá definované hranice. Znalosti presahujú firmy, 

priemysel a dokonca aj národné hranice. Potrebné znalosti sa zvyčajne nevyskytujú na 

jednom mieste. Organizácie majú oba faktory,  čas a priestor,  od seba nezávislé, čiže práca 

sa môže vykonávať z rozdielnych miest - ako je pripojenie z letiska, z reštaurácie, z auta - 
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svedčí o prenosnosti práce. Hlavný význam je ten, že firmy musia byť schopné riadiť svoje 

pracovné postupy, ktoré sa vykonajú. 

Po štvrté, technológie môžu byť transformované na fyzické subjekty v ich virtualite. 

Virtuálne korporácie sú bez stien (múrov) a bez stálych zamestnancov. Opierajú sa o 

zmluvné vzťahy s dodávateľmi, a to má byť podmienené pracovnou silou. Tímy môžu byť 

zhromaždené z celého sveta, pracovať spoločne bez toho aby mali rovnakú polohu a 

rovnaký čas. Virtualizácia ponúka výhody, ako sú flexibilita, rozsah výskumov, uvedenie 

komplikovaných zmien v termínoch koordinácie a tiež zachovania konzistentných 

návrhov. 

Po piate, počítače a internet vytvárajú možnosť pre organizácie a inštitúcie, aby sa stali 

viac prepojenými. Informácie môžu byť zdieľané a ad hoc partnerstvo môže byť vytvorené 

a rozpustené pri splnení situačných podmienok. Tieto „bezprecedentné priateľstvá“ si 

vyžadujú, aby jedna organizácia nemala všetky znalosti, ktoré potrebuje na zabezpečenie 

svojho úspechu. V dôsledku toho, firmy musia objavovať nové zručnosti pre riadenie 

znalostí tak, že zarábajú na ich rozšírenom dosahu. Obchody sú vnútorne prepojenejšie s 

ich spotrebiteľmi a to iným spôsobom ako v minulosti. Vzťah marketingu a individuálne 

nasmerovanej reklamy vytvára unikátny „osobný“ neosobný vzťah. Dnes už nie je ničím 

neobvyklým kúpa niečoho bez toho, aby sa Vás neopýtali na emailovú adresu, takto môžu 

potom spoločnosti svojim spotrebiteľom posielať špeciálne ponuky a nové produkty. Pre 

organizácie je toto spôsob, ako zahrnúť spotrebiteľa a zamestnancov firmy do ich 

firemných ľudských výskumov bez pomoci poskytnutia surových materiálov (katalógov).  

Po šieste, prostredník je (väčšinou) eliminovaný v obchodných transakciách medzi 

organizáciou a jej spotrebiteľmi rovnako ako medzi organizáciou a jej zamestnancami. 

Tapscott nazval tieto faktory „prevádzanie zdrojov“.  Je to eliminácia všetkého, čo stojí 

medzi výrobcom a spotrebiteľom. Tento fenomén sa tiež vyskytuje v oblasti personalistiky  

vo viacerých organizáciách ako sú Dell Computer Corporation, prijatím elektronických 

personálnych doručovacích systémov. Tieto systémy dodania umožňujú zamestnancom a 

manažérom dostať, čo a kedy potrebujú (bez použitia personálneho prostredníka). Aktivity, 

ktoré sú spojené s odovzdávaním informácií alebo prevodom objektu z jedného miesta na 

druhé, sú obzvlášť zraniteľné.  Prevádzanie zdrojov podčiarkuje potreba pridania značnej 
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hodnoty v inej hlavnej variabilite vo vznikajúcej znalostnej ekonomike tak, aby sa 

zabezpečilo, že tento príspevok je dobre uznávaný. 

Po siedme, znalostná ekonomika prináša rozdiely v ekonomických sektoroch, ktoré v 

minulosti fungovali ako oddelené subjekty. Hranice medzi priemyslom, organizáciami, 

úniami a technológiami sa rozmazávajú. Telekomunikačný priemysel je napríklad 

kombináciou starého telekomunikačného priemyslu s televíziou, počítačmi a 

poskytovateľom obsahu. Tieto konvergencie priniesli produkt ako „smartfón“ ktorý môže 

byť použitý na rozprávanie, čítanie emailov, surfovanie po internete a iné. Znalostná 

ekonomika je tiež zavedenie novej oblasti kompetencií cez ekonomické faktory. Rivalita 

nie je limitovaná, súvisí s funkčnosťou, ale nie so zámerom, rovnako ako sa ponúka na 

založenie povahy riešenia. Domnievame sa napríklad, že súťaž v dnešnej dobe zaberá 

miesto medzi spojením počítačov a mikroprocesorov (ako IBM a Compaq) na tých, ktorí 

majú v úmysle zachovať silu na ploche rozhrania firiem (ako sú Oracle a Sun 

Microsystems), a tých, ktorí majú v úmysle prejsť na výpočtové výkony na sieti. 

Redefinovanie riešení znamená, že firmy budú potrebovať schopnosť pomalého a 

efektívneho vývoja nových možností. 

Po ôsme, znalostná ekonomika stále pracuje na tom, aby boli výrobky a služby 

prispôsobené  stretnutiu unikátnych potrieb individuálnych spotrebiteľov. Termíny ako 

„personalizácia“, „masová spotreba“ si prevzali všetci spotrebitelia. Za svoju úlohu si vzali 

stať sa aktívnymi v produkčnom procese a zároveň časťou ich špecifického produkčného 

procesu ich znalostí, informácií a myšlienok
3
. Ako príklad - Dell Computer Corporation 

má propagovať osobné počítače v manufaktúrnej výrobe. Spolu s týmto existujú čiary  

medzi produktom a službou, cez ktoré sa stávajú firmy tichými spoločníkmi, zaviazaní 

premeniť svoje služby na  hmatateľné tovary a služby obchodu vyrobené v snahe 

poskytnúť nejakú formu hmotného dodania vlastnými službami. Organizácie potrebujú byť 

schopné neustále rozlišovať ich  kreatívne možnosti a kapacity pre inováciu. 

Po deviate, v znalostnej ekonomike sa ceny stávajú viac dynamickými. Rozhodujúca 

zmena ceny je založená na čase, mieste, vedeckom produkte a službách, ktoré sú 

                                                                 

3
 Lloyd Baird,John C. Henderson, The Knowledge Engine: How to Create Fast Cycles of Knowledge-to-

performance and Performance-to-knowledge, strana 116-118 
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konštantne obnovované a premiestňované. Cena ako produkt môže byť vytvorená na mieru 

pre individuálneho spotrebiteľa. V podmienkach technologického pokroku to dokážeme 

robiť ľahšie, rýchlejšie a lacnejšie v porovnaní s obchodmi na virtuálnom mieste. Firmy, 

ktorých produkty a služby sú porovnávané, sú viac menej kontrolované cez procesy ako 

predtým. Za výsledok môžme považovať to, keď firmy budú potrebovať vývoj nových 

spôsobov vplyvu správania sa spotrebiteľov, ktorí sa spoliehajú na nové väzby a budovanie 

vzťahu radšej, ako na konvenčnú reklamu a špeciálnu politiku cien. 

Po desiate, v znalostnej ekonomike je obchod častou transakciou v reálnom čase, to 

znamená, že sa tu nevytvára oneskorenie medzi krokmi v procese. Úspech spoločností je v 

plynulom nastavení zmien v obchodných podmienkach. Výrobcovia lietadiel implementujú 

podnikový výskum v plánovanom systéme napríklad tak, že automatická iniciatíva k 

produkcii komponentov v ich dodávateľských továrňach je to, keď je na mieste objednávka 

lietadla. Firmy ako Intel rutinne investujú v manufaktúrnych možnostiach, a tým im  

umožňujú skvalitnenie produkcie v rovnakom čase, pracujú na objave technológii, ktoré 

budú vytvárané budúcou generáciou mikroprocesorov. Rýchlosť v činnostiach znalostnej 

ekonomiky znamená, že firmy musia byť svižné, vynaliezavé a schopné prispôsobiť sa a 

myslieť na ochranu životného prostredia „počas letu“. 

Nakoniec, znalostná ekonomika má vytvárať spotrebiteľskú komunikáciu. Spotrebitelia sa 

môžu rozprávať s inými spotrebiteľmi na miestnej alebo globálnej úrovni. Môžu sa 

rozprávať a zdieľať informácie a robiť to v reálnom čase. Reakcie ostatných spotrebiteľov 

nám pomáhajú k rýchlej evaluácii produktov a služieb. Tieto znalosti sú zdieľané a 

uplatňujú sa medzi oboma organizáciami ako aj medzi spotrebiteľmi. Významom toho je, 

že firmy sa musia učiť ako vplývať na individuality a myšlienky s väčšou obratnosťou a 

jemnosťou, tak ako nikdy predtým. 

Celkovo, znalostná ekonomika má množstvo charakteristík a zároveň nových zmien pre 

obchod. Dni „voľnosti“ sú preč. Voľnosť bola často dosiahnutá na udržanie veľkých zásob 

surových materiálov a konečných produktov k prispôsobeniu nepredvídateľných výkyvov 

v dopyte. Masová produkcia technológií Henryho Forda, ktorá môže efektívne produkovať 

veľa áut, vytvorila cestu k masovej spotrebe technológií tak sofistikovane, že tá môže 

poskytnúť individuálne produkty na mieru a služby s rovnakou alebo lepšou efektivitou 

ako štandardný produkčný proces. Globalizácia je viac než bezvýznamné slovo, značky pre 
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produkty, služby a pracovná sila - tieto faktory sú skutočne medzinárodné. Ľudia môžu 

pracovať z domu, organizácie môžu existovať vo virtuálnej realite a priemysel môže byť 

konvergovaný  spôsobom ako nikdy predtým. Nakoniec sa tempo zmien veľmi zrýchlilo. 

 

1.2 RIADENIE ZNALOSTÍ A PARTNERSTVO ZÚČASTNENÝCH STRÁN 

V ROZVOJI VEREJNEJ POLITIKY 

Koncept riadenia znalostí (KRZ) nie je nový fenomén vo verejnom sektore, a či úmyselne 

alebo neúmyselne, riadenie znalostí bolo iniciatívne  vždy v úlohách vlády, neoddeliteľnou 

súčasťou Lisabonskej stratégie, plánovania, konzultácie a implementácie.  Prostredníctvom 

verejnej politiky, najmä politici a pracovníci vo verejnom sektore, používali vedomosti pri 

utváraní ich domáceho prostredia a pokúšali sa robiť rozdiely. Celá komunita je 

ovplyvnená verejnou politikou, preto vlády hrajú veľkú úlohu v úspechu spoločnosti. 

Spoločenská zodpovednosť, poskytuje verejnej politike prospech spoločného dobra a 

zvyšuje význam účinného riadenia znalostí vo verejných službách. Okrem toho, vlády sú 

pod neustálym tlakom zo strany spoločnosti, zvyšujú ich účinnosť a kvalitu s menšími 

prostriedkami zatiaľ čo sa súčasne očakáva, aby prejavili väčšiu zodpovednosť 

a transparentnosť v procesoch. Napríklad, deregulácia služieb vo viacerých sektoroch 

verejných služieb, ako sú telekomunikácie, energetika a vzdelávanie, zaviedli konkurenčné 

prvky do vládneho pôsobenia. Jasná komunikácia politických výstupov a výsledkov pre 

zúčastnené strany,  pokusov o dosiahnutie cieľov spoločne v partnerstve so 

zainteresovanými stranami, môže byť východiskový bod pre transformácie relatívne menej 

konkurencieschopných organizácií verejného sektora  do organizácie  dynamickej 

a intenzívne študujúcej znalosti.  Pokiaľ budú vedomosti uznané ako hlavná strategická 

výhoda v stále dynamickejšom prostredí verejného obchodu a komunity, viac efektívne 

vládnutie a vývoj vo verejnej politike závisia na systematickejšom a efektívnejšom 

zachytení, šírení informácií, prenose a aplikácii znalostí. Niektoré vlády sú vystavené 

riziku zaostávania praktík vedúcimi firmami v súkromnom sektore, ak si začnú byť 

vedomé svojich výhod, stanovenia cieľov a stratégie riadenia znalosti. Znamená to, že 

pohľad na znalosti je chápaný , ako významná podmienka konkurencieschopnosti a zdroj 

bohatstva a vytvárania hodnôt. Vládne pôsobenie, ako  je armáda, letectvo, námorníctvo, 

mali dosť času na dobre definované stratégie riadenia znalostí, motivovaných 
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konkurencieschopnosťou ostatných obranných síl krajín. Podobné je to v oblasti 

vzdelávania, znalosti sa neustále vyvíjajú na základe nových výsledkov výskumu 

a legislatívneho procesu, existujúce znalosti v kombinácii s politickým rozhodovaním vedú 

k novým pokynom a predpisom pre spoločnosť. Obvykle sú verejné politiky tvorené na 

základe teórie o svete a ľudskom správaní  v rámci národa, a vyjadrenia preferovaných 

smerov a filozofie, ktoré ovplyvňujú vládne rozhodnutia o verejnom rozdeľovaní zdrojov 

tejto krajiny.
4
  

RIADENIE ZNALOSTÍ VO VEREJNOM SEKTORE 

Počas posledných desiatich rokov, veľký počet národných vlád, odborov a agentúr prijalo 

postupy riadenia znalostí, v snahe vytvárať inovatívne a komplexné systémy, ktoré spájajú 

ľudí, informácie a znalosti. V literatúre existujú rôzne príklady, zdôrazňujúce úspešné 

použitie politík riadenia znalostí a riešení v oblasti rôznych vládnych úrovní. Od roku 

2002, napríklad OECD publikuje ročný prehľad postupov riadenia znalostí pre 

ministerstvá, oddelenia, agentúry ústrednej vlády v členských krajinách OECD, a existuje 

viac než 200 prípadov riadenia znalostí, prístupných cez svoje webové stránky (pozri 

www.oecd.org). Hlavným dôvodom pre prijatie rôznych iniciatív riadenia znalostí vo 

verejných službách je zmena organizačnej štruktúry. Vlády čelia 4 základným otázkam. 

Prvá - efektívnosť vo všetkých verejných službách tým, že sa spojí silná informácia, 

napriek rôznym úrovniam verejnej správy cez hranice. Príkladom je „projekt exodus“ 

 Armády USA , ktorý podporuje postupy riadenia znalostí  a techniky, rovnako aj 

spoluprácu medzi nováčikmi a odborníkmi, zameriava sa na odchyt a aplikáciu poznatkov, 

predovšetkým  na tiché znalosti, aby sa využilo organizačné učenie a zlepšili sa 

organizačné kompetencie v rámci celého Amerického ministerstva obrany.
5 

Druhá - rozvoj novej konsolidácie zastaraných systémov, k zlepšeniu celkovej výkonnosti 

zarábania kapitálu cez hranice, viac integrácie a ľahší prístup k súboru znalostí. Napríklad, 

Ministestvo vnútra SR za účelom uľahčenia vstupu slovenských a zahraničných 

                                                                 

4
 Riege, A., Lindsay, N., 2006. Knowledge management in the public sector: stakeholder partnership in the 

public policy development. Journal of knowledge management, Vol.10, No.3. 2006. ISSN: 1367-3270 

5
 Riege, A., Lindsay, N., 2006. Knowledge management in the public sector: stakeholder partnership in the 

public policy development. Journal of knowledge management, Vol.10, No.3. 2006. ISSN: 1367-3270 

http://www.oecd.org/
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záujemcov o podnikanie v oblasti služieb na slovenský trh implementovala JEDNOTNÉ 

KONTAKTNÉ MIESTA - Prostredníctvom JKM je možné vybaviť všetky povinné 

administratívne úkony súvisiace so začiatkom podnikania a niektoré úkony súvisiace 

s podnikateľskou činnosťou na jednom mieste (napr. ohlásiť živnosť, požiadať o zápis do 

obchodného reigstra, prihlásiť sa do systému povinného zdravotného poistenia, oznámiť 

zmeny, ukončiť podnikanie a pod.). Okrem týchto služieb poskytujú JKM aj podrobné 

informácie týkajúce sa vzniku oprávnenia na podnikanie.
6
 

Tretia - zvýšenie zodpovednosti a zníženie rizika tým, že informované rozhodnutia  riešia 

problémy rýchlejšie, podporujú prístup k uceleným a transparentným informáciám napriek 

všetkým organizačným hraniciam. „Štruktúra dobrých postupov“ jednotlivých vlád EU, 

obsahuje niektoré nedávne príklady na získanie vedomostí, ich účelné odovzdávanie 

a výmenu dobrých postupov zo skúseností na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej, 

európskej a medzinárodnej úrovni. Širšia komunita tiež  dostáva viac znalostí a hľadajú sa 

individuálne riešenia, aby rozhodnutie verejného sektora bolo viac transparentnejšie pri 

rôznych zložitých súboroch politických otázok.
7
 

Štvrtá - poskytovanie lepších, nákladovo efektívnejších služieb, ako je zvýšenie 

partnerstiev so schopnosťou reagovať na verejnosť, čo jasne dokazuje vyššiu návratnosť 

peňazí daňových poplatníkov. E-goverment, stále viac nahrádza tradičné prostriedky 

prístupu k verejným službám prostredníctvom osobných návštev, telefonátov a hlavnej 

dodávky s novými rozmermi ako sú: online informačné nástroje, elektronické služby, ako 

je prehľadávanie databáz alebo služby textových správ. Ďalej sú to obrysy súkromia 

a politika bezpečnosti, zahraničný jazyk a bezbariérový prístup, verejný dosah na základe 

rôznych funkcií tak ako emailových alebo výskumných funkcií, ktoré pomáhajú občanom 

kontaktovať vládnych úradníkov a využívať informácie na webových stránkach.
8
  

                                                                 

6
 http://www.minv.sk/?jednotne-kontaktne-miesta-v-sr 

7
 Riege, A., Lindsay, N., 2006. Knowledge management in the public sector: stakeholder partnership in the 

public policy development. Journal of knowledge management, Vol.10, No.3. 2006. ISSN: 1367-3270 

8
 Riege, A., Lindsay, N., 2006. Knowledge management in the public sector: stakeholder partnership in the 

public policy development. Journal of knowledge management, Vol.10, No.3. 2006. ISSN: 1367-3270 
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E-gorverment ponúka organizácie na všetkých úrovniach štátu, viac otvorené 

a transparentné, a tým sa zvyšuje a posilňuje demokratická účasť. Orientácia na služby 

poskytuje individuálne a inkluzívne služby každému občanovi a zvyšuje produktivitu tým, 

že poskytuje maximálnu hodnotu za peniaze daňových poplatníkov.
9 

Partnerstvo so zainteresovanými stranami, ako je súkromný priemysel a komunitné 

organizácie, sú podstatné pre rozvoj efektívnej verejnej politiky. To znamená, že verejná 

politika a hlavné zmeny v nej často potrebujú vstup a podporu viacerých zúčastnených 

strán, ktoré môžu mať rozdielne názory na to, čo by politikou malo byť. V dôsledku toho 

môže byť nejednoznačné, čo prispieva k významu efektívneho riadenia znalostí. 

Transparentnosť v rozvíjajúcej sa  politike je stále viac očakávaná od zúčastnených strán 

a je stále viac zdôraznená vládou, ktorá vyžaduje lepšie pochopenie vedeckých 

a sociálnych dôsledkov rôznych politických alternatív, a prevod tejto znalosti späť 

k zúčastneným stranám.
 

PARTNERSTVO ZÚČASTNENÝCH STRÁN VO VEREJNOM SEKTORE 

Do verejných politík môžeme zahrnúť akúkoľvek osobu, ktorej záujem môže byť pozitívne 

alebo negatívne ovplyvnený. Tento záujem sa týka vládnych organizácií a súkromných 

podnikov všetkých veľkostí, miestnych úradov, všeobecných predpisov spoločenstva, 

druhých zainteresovaných strán, ako sú dobrovoľné komunitné organizácie, znevýhodnené 

skupiny, domorodé skupiny a ľudia nehovoriaci materinským jazykom. Každý verejný 

sektor zahŕňa širokú škálu vzťahov medzi tvorcami politík a zainteresovanými stranami. 

Rozšírené partnerstvo s týmito subjektmi poskytuje potenciálne nákladovo-efektívny 

spôsob získania dobrej alebo lepšej kvality vedomostí, v prostredí stále obmedzených 

zdrojov. Potreba legitimácie verejnej politiky teraz často  závisí na procese výmeny medzi 

spoločnosťou a vládou. 
10

 Vzhľadom na množstvo interakcií v rámci verejného sektora 

(napr. snaha o spoluprácu rôznych orgánov alebo agentúr, ako je oddelenie obchodu, 

cestovného ruchu, štátne orgány a rôzne univerzity), medzi orgánmi verejnej správy ( napr. 

                                                                 

9
 Riege, A., Lindsay, N., 2006. Knowledge management in the public sector: stakeholder partnership in the 

public policy development. Journal of knowledge management, Vol.10, No.3. 2006. ISSN: 1367-3270 

10
 Riege, A., Lindsay, N., 2006. Knowledge management in the public sector: stakeholder partnership in the 

public policy development. Journal of knowledge management, Vol.10, No.3. 2006. ISSN: 1367-3270 
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výhoda Európskej únie, čo má za následok užšiu spoluprácu národných verejných politík) 

a medzi verejnými sektormi zainteresovaných strán (napr. medzi verejným 

zdravotníctvom, reklamnou agentúrou produkujúcou reklamy na protifajčiarske kampane 

a protifajčiarske loby skupiny) ich vplyv na politiku poskytovania služieb, priestor pre 

riadenie znalostí vo verejnom sektore je evidentný  

Je známe, že rámce pre súkromný a verejný sektor sa líšia.  Po prvé, súkromný sektor je 

zvyčajne veľmi ovplyvnený jeho konkurenčným prostredím (napr. trhy, produkty, 

obchodné procesy, technológie a tak ďalej), zatiaľ čo verejný sektor sa zameriava na 

poskytovanie informácií a poskytovanie služieb. Druhý dôvod, súkromný sektor je často 

závislý od akcionárov, verejný sektor sa sústredí na záujmy zainteresovaných strán a má 

tendenciu zapojiť viac strán v procese, čím sa stáva riešenie zložitejšie.
 

VLÁDA A ZÚČASTNENÉ STRANY V  PROCESE RIADENIA ZNALOSTÍ 

Existuje niekoľko prístupov ku klasifikácii procesov riadenia znalostí. Jedným zo 

spôsobov ako popísať proces riadenia znalostí je zachytený v štyroch súvisiacich fázach, 

z ktorých má každá základné alebo vedecké a sociálne rozmery: 

1. Budovanie znalostí 

2. Znalosti prevedenia 

3. Šírenie znalostí 

4. Aplikácia znalostí 

Na základe týchto 4 fáz vzniká snaha o uľahčenie prenosu vedeckých a spoločensky 

založených vedomostí, ktoré držia v rukách vlády a zúčastnené strany. Táto znalosť potom 

musí byť efektívne zachytená a stelesnená v rámci vlády (napr. v rámci svojich procesov, 

praktík, kultúry), musí sa rozširovať a nakoniec využiť pre tvorbu verejnej politiky. Zdá sa, 

že pre vládu a zainteresované strany je najdôležitejšia fáza budovania znalosti. Táto 

perspektíva je takisto v súlade s obchodnými cieľmi, ktoré kladú dôraz prevažne na 

jednosmerný prenos znalostí od zákazníka k organizácii. Avšak perspektíva verejného 

sektoru a zainteresovaných strán smerom na zákazníka, ktorá sa zdá byť viac prepojená 

s obojsmerným transferom znalostí naznačuje, že vlády sa musia zamerať na procesy 
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riadenia znalostí, ktoré prevádzajú znalosti k zúčastneným stranám. Obojsmerný prenos 

znalostí by mohol pomáhať vládam pri dosahovaní väčšej zapojenosti zainteresovaných 

strán a zdieľania vedomostí a zároveň demonštrovať verejnú zodpovednosť. Politické 

dimenzie verejnej politiky však znamenajú, že účasť zainteresovaných strán v sebe môže 

byť ústredným cieľom vlády. Samozrejme, ak sú vnemy zainteresovaných strán pozitívne, 

môžu sa premietnuť do žiaducich výsledkov pre vlády vo forme politickej podpory 

a hlasov. Efektívna vláda a partnerstvo zúčastnených strán sa zdajú byť nevyhnutné pre 

efektívne riadenie znalostí a postupov a rozvoj dobrej verejnej politiky. Okrem toho sa zdá, 

že zúčastnené strany môžu ponúknuť nákladovo efektívne a lepšie vodítko k dobrému 

rozvoju politiky, než k alternatívnym metódam, ktoré sú  k dispozícii vláde, ako je 

hospodárska reflexia, reflexia racionalizmu a historická reflexia. Avšak procesy, spojené 

s demokratickou a verejnou zodpovednosťou, sú príliš ľahko prezentované ako 

neefektívne, a súhlas širšej verejnosti je príliš často považovaný za samozrejmosť. Kým 

paralely môžeme čerpať medzi znalosťami založenými na partnerstve, o ktoré sa usiluje 

súkromný a verejný sektor, existujú tu výrazné rozdiely. Veľa z transferu znalostí vo vláde 

a v partnerstve zainteresovaných strán  odvodených zo sociálnych interakcií, berie tiché 

formy vychádzajúce z koncepcie. Je to spôsobené hlavne tým, že vládne funkcie, vrátane 

vývoja sú založené predovšetkým na sociálnej interakcii a sociálne odvodenú znalosť je 

ťažké zachytiť, než vedecky získané poznatky, na ktorých má súkromný sektor tendenciu 

umiestniť relatívne silnejšie zameranie. Hoci z koncepčného hľadiska sa zdá pomerne 

ľahké prijať, že účinné partnerstvo zúčastnených strán je dôležité pre dobré riadenie 

znalostí a rozvoj verejnej politiky, v praxi je to veľmi ťažko dosiahnuteľné, vzhľadom na 

rozličné názory zainteresovaných subjektov a zainteresovaných strán a rozdielne 

schopnosti účinne spolupôsobiť s organizáciami verejného sektora. 
 

SPRAVOVANIE RÔZNYCH NÁZOROV ZÚČASTNENÝCH  STRÁN 

Vláda niekedy potrebuje vziať do úvahy odbornú podporu a spravovať rôzne ciele, ktoré 

prichádzajú do konfliktu. Konflikt môže byť založený na rade základných otázok,  

napríklad o hospodárskej súťaži na prítomných vzácnych zdrojoch, ako je pôda  a voda, 

alebo konflikt medzi kontrastnými spoločenskými cieľmi, ako sú ekonomické proti 

hľadisku životného prostredia a ekonomického proti sociálnemu využívaniu prírodných 

zdrojov. Podobné rozdiely sú medzi podkladovými hodnotovými systémami, ako sú rôzne 
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náboženské presvedčenia o sociálnych otázkach, ak nie je v sile vlády zladiť tieto rozdiely. 

Preto rozhodovanie o tom, ako sa spojiť so zainteresovanými stranami, môže spôsobiť 

zmeny v tom, ako sú vnímané zúčastnené strany vrátane toho, ktoré subjekty sú vnímané 

ako dôležité, proti tým, ktoré sú vnímané ako riziko. Ďalej vlády nie sú amforné bytosti, 

skladajú sa z mnohých organizácií, ako sú rôzne oddelenia a štátom vlastnené organizácie, 

ktoré sa výrazne líšia v prioritách a často súťažia so súkromným sektorom, oni sami majú 

rôzne predstavy, pokiaľ ide o identitu zúčastnených strán.  Politická povaha verejnej 

politiky tiež znamená, že významne sa držiace názory nemusia prijať kvôli silnejším 

a vplyvným subjektom, ktoré sa snažia udržať si status quo.
11

  

Hlavným problémom vlád je vývoj metód, ktoré so sebou nesú rôzne skupiny 

zainteresovaných strán v politických procesoch bezdôvodným omeškaním a nevyváženými 

účinkami skupín, nereprezentatívne investujúcimi záujmami.
12

 Pritom vlády musia 

zabezpečiť, aby osoby zapojené do procesov rozvoja politiky boli skutočne reprezentatívne 

zainteresované skupiny, a aj to, že sociálne vylúčené skupiny sú zastúpené dostatočne. 

Avšak v praxi, súčasné trendy smerujúce k súkromným ordináciám v oblasti riadenia vo 

vláde sú výsledkom verejných politík, ktoré kladú dôraz na hospodársku súťaž 

a spochybniteľnosť, ktorá sa zdá byť vytvorená väčšou sociálnou znevýhodnenosťou 

v niektorých záujmoch skupín.  
13 

KAPACITY ZÚČASTNENÝCH STRÁN 

Verejná politika je účinnejšia , ak sú zúčastnené strany schopné zapojiť sa. Ak tak urobia, 

zahŕňa to dôkladné pochopenie možností a problémov.
14

 Schopnosti zúčastnených strán 

zahŕňajúce zručnosti a zdroje podieľať sa na informovaných rozhodnutiach sa môžu 

značne líšiť, najmä ak sú politické otázky mnohostranné a komplexné. Sociálne otázky 

týkajúce sa zdravia alebo nevýhod, sú veľmi často emotívne a zahŕňajú komplexné 

finančné a praktické otázky, s ktorými  je ťažké efektívne komunikovať, najmä 

prostredníctvom verejných médií. Preto vlády potrebujú identifikovať potenciálne bariéry 
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pre efektívne odovzdávanie vedomostí, napríklad ako jazyk, fyzické nerovnosti vo 

vzdelaní, kultúrne a rodové rozdiely, rovnako ako zdroje a časové obmedzenia v rámci 

záujmových skupín. To znamená, že niektoré záujmové skupiny sú schopnejšie ako iné pri 

sebaprezentovaní a  preto sú schopné  efektívnejšie sa zúčastňovať na  politickom 

partnerstve s vládou.
15

 Tie môžu zahŕňať aj iné vládne organizácie, niektoré profesijné 

orgány a zainteresované strany, ktoré majú relatívne väčší prístup k zdrojom a znalostiam. 

Kým tieto partnerstvá by teda mohli byť proti strategickým alianciám vytvoreným 

v súkromnom sektore v tom, že sa jedná o dvojsmerný tok znalostí tam nemusí byť vždy 

vzájomný prospech vo vzťahu, ako sa objavuje v súkromných sektoroch strategických 

aliancií. To znamená, že obchodné opatrenia sa zvyčajne usilujú o dosiahnutie vzájomného 

obchodného prínosu. 
16 

Na zložité otázky verejnej politiky vlády je potrebné vyvinúť techniky, ktoré účinne 

prenesú tiché znalosti a pochopenie. Vhodné praktiky riadenia znalostí, vedené jasnou 

víziou, môžu byť použité na vytvorenie účinnejších politík partnerstva so zainteresovanými 

stranami, vrátane vzdelávacích programov, programu dialógu a efektívnych sietí. 
17

 

Efektívny dialóg sa javí ako obzvlášť dôležitý, pretože ľudia často neformulujú svoje 

hodnoty ľahko alebo im vôbec nemusíme rozumieť. Tiež by mali vlády vypracovať 

konkrétne postupy pre zapojenie  jednotlivých kultúrnych skupín. Navyše vlády čelia 

značným ťažkostiam v rozvoji účinných partnerstiev zainteresovaných strán, pokiaľ 

existujú nerovnováhy v schopnosti zdieľania znalostí, ktoré sú možno najviac evidentné 

v marginalizovaných skupinách, pretože sú často vylúčené (sociálne vylúčenie) z verejnej 

diskusie o politických otázkach. 
18

 Skupiny môžu byť vylúčené z politickej debaty pre rad 

sociálno-ekonomických dôvodov, napríklad nízke vzdelanie ovplyvňuje problémy, ako je 

schopnosť chápať otázky a komunikačné obmedzenia, ako sú neanglicky hovoriace 

prostredia.  
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Ako vlády postupne prijímali princípy sociálnej spravodlivosti v rozvoji verejnej politiky, 

vrátane vlastného kapitálu a plnej účasti
19

,  je stále viac dôležitejšie nájsť spôsoby, ako  

efektívne  zapojiť marginalizované skupiny a to najmä tam, kde sa podstatne líšia politiky,  

a to buď priamo alebo nepriamo. Avšak, aj keď vlády majú jasný zámer dosiahnuť dobré 

dlhodobé ciele v sociálnej oblasti, ich praktiky nie sú účinné. Typicky širšia komunita je 

tiež odolná voči zmenám, čo spôsobuje vládam problémy pri riešení znevýhodnenia 

a diskriminácie marginalizovaných skupín. Niektoré zainteresované skupiny reprezentujú 

extrémne názory, pretože aktívne nedodržiavajú individuálne práva a práva menšín ako je 

anti – sektárstvo 
20

. 

ZACHYTÁVANIE A ŠÍRENIE SOCIÁLNO - KONŠTRUOVANÝCH 

ZNALOSTÍ 

Pre úplnosť je potrebné poznamenať, že znalosti získané jednotlivcami, napríklad ľuďmi, 

ktorí priamo vedú konzultácie so zainteresovanými stranami, nemusia byť efektívne 

zachytené v organizácii a efektívne šírené pre použitie v rozvoji politiky. Toto je obzvlášť 

dôležité pre vlády, kde sú ľudia úložiskami kľúčových znalostí. Všeobecne platí, že 

organizácie verejného sektora sa zdajú byť nedostatočné v konaní zainteresovaných strán 

 na spoločensky založených vedomostiach. Jedným z hlavných dôvodov pre zlyhanie vlády 

v tejto oblasti sa javí využitie prístupov vhodných pre vedecké poznatky, s  veľkým 

dôrazom na technológiu, skôr než riadenie procesov, ktoré kladú dôraz na ľudí.
21

 Teda 

vlády potrebujú zabezpečiť podporu participatívnej kultúry na všetkých úrovniach, 

zahŕňajúcu formálnu a neformálnu komunikáciu
. 

Okrem toho, je potrebné vziať do úvahy praktiky ostatných ľudských zdrojov, pretože 

zahŕňajú organizačnú štruktúru, ľudské a technologické štruktúry, rovnako ako stimul 

alebo odmenu dojednania. Zručnosti zamestnancov, zahŕňajúce komunikačné 

a vyjednávacie zručnosti  si tiež vyžadujú osobitnú pozornosť. 
22 
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PARTNERSTVO ZNALOSTÍ A DOBRÁ VEREJNÁ POLITIKA 

Na základe vyššie horeuvedeného, by mal byť potenciál kvalitnej vlády a 

partnerstiev zúčastnených strán prezentovaný ako funkcia kapacity zúčastnených strán 

efektívne sa podieľať na úsilí vlády riešiť medzery vo vedomostiach sprevádzajúcich 

znalosti prostredníctvom špeciálne prispôsobenej stratégie.  

Zdá sa, že úspešná verejná politika závisí na efektívnej koordinácii mnohých zúčastnených 

strán, vyžaduje reťazec procesov, ktoré zahŕňajú analýzu, hodnotenie a kontrolu. To môže 

nastať vtedy, keď sa vlády zaviažu k politickým cieľom, ktoré oznámili a stanovili  jasne, 

úprimne a otvorene. Vzhľadom k tomu, že vládne ciele sa určujú ako pridané priority, tiež 

musia byť výsledkom spravodlivej a etickej analýzy alternatívnych cieľov, a v ideálnom 

prípade, by mali odrážať zdieľané hodnoty spoločnosti. Preto, majú vlády morálnu 

zodpovednosť za to, že mocenské vzťahy sú štruktúrované tak, aby sa všetky zúčastnené 

strany rovnakým dielom zúčastnili prejednávania a rozhodovania a žiadne skupiny neboli 

vylúčené. Rovnosť je zložitý koncept. Zvyčajne  je skôr aplikovaná otvorenosťou, než 

vlastným kapitálom vo výške účasti, preto je v praxi veľmi ťažké, ak nie nemožné 

dosiahnuť ju. 
 

Na širšej úrovni, majú vlády etickú povinnosť zabezpečiť len prosperujúce, stabilné, riadne 

a bezpečné spoločnosti so zodpovedajúcou kvalitou života pre všetkých a musia byť 

otvorené  a inkluzívne v rozvojoch verejnej politiky.
23

 Pritom aj vlády potrebujú 

pristupovať k zúčastneným stranám s heuristickým spôsobom, s ohľadom na učenie skôr 

než na prijímanie fixných riešení. Kým tvorba politiky je politický akt, výsledky by nemali 

byť stanovené vopred, ale  prostredníctvom spätnej väzby by mali byť poskytované 

zainteresovanými stranami o tom, ako boli  ich príspevky použité.  Vláda by sa zaviazala  

k zodpovednosti mechanizmami, ktoré podporujú etické postupy a zabezpečenie 

implementácie vhodnými postupmi, vrátane podrobnej dokumentácie a otvorenosti voči 

kontrole, nezneužívania práv (napr. nedochádza k úniku dôverných informácií do médií, 

aby posilnili konkrétny politický názor) a nie manipuláciou s verejnou službou formovať 
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svoje odporúčania pre politický zisk. 
24

 Kým sa vlády môžu snažiť poskytnúť pozitívne 

stimuly pre etické správanie, nakoniec sa musia vytvoriť mechanizmy presadzovania, aby 

opatrenia, ktoré sa majú prijať boli proti neetickým praktikám.
25

 Zjednodušený model je 

sprevádzaný tým, ak sa do úvahy dobrých etických postupov, neposkytuje dostatočné 

usmernenie pre vlády o tom, ako lepšie riadiť a optimalizovať efektívnosť partnerstva pre 

zdieľanie vedomostí s rôznymi typmi zainteresovaných strán. Na jednej strane je 

nepravdepodobné, že organizácie verejného sektora chcú kvalitné partnerstvo so všetkými 

zúčastnenými stranami a to kvôli zdrojom a časovým obmedzeniam. Na druhej strane, 

môže byť kvalitné partnerstvo s niektorými zainteresovanými stranami nedosiahnuteľné, 

vzhľadom k protikladným hodnotám spolupráce. 
 

ROZVOJ EFEKTÍVNYCH ZNALOSTÍ ZALOŽENÝCH NA PARTNERSTVE 

ZAINTERESOVANÝCH STRÁN 

Vlády môžu tvoriť rôzne typy znalostných partnerstiev so zúčastnenými stranami, a to od 

jednoduchej výmeny informácií prostredníctvom plnej spolupráce, založenej na zdieľaných 

zdrojoch. Rôzne typy partnerstiev vytvárajú rôzne okolnosti a príležitosti pre ľudí, ktorí sa 

na tvorbe podieľajú. Zdá sa, že väčšia demokracia a zodpovednosť voči verejnosti 

prichádza s rastúcou spoluprácou. Je nejasné, či väčšia spolupráca so zainteresovanými 

stranami bude mať  za následky lepší verejný poriadok, a súčasne ďalšie výhody pre 

spoločné dobro. Je však zrejmé, že efektívne riadené vzťahy so zúčastnenými stranami, 

ako súčasť širšieho súboru dobrých procesov, vrátane vysoko kvalitného intelektuálneho  

 myslenia, sú neoddeliteľnou súčasťou trvalo dobrej politiky, a že zlá politika má tendenciu 

vymeniť sa s náhodným prístupom. Dôležité je, že sa môžu  vlády snažiť o úspešné 

výsledky verejnej politiky, merané na základe konsenzu medzi tvorcami vládnej politiky 

a zúčastnenými stranami. V praxi majú vlády zriedka dostatočné zdroje, aby plne riešili 

všetky otázky, ktoré však môžu byť schopné dodať úspešnú verejnú politiku. 
26
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TYPY A OČAKÁVANIA PARTNERSTVA ZÚČASTNENÝCH STRÁN 

Vlády potrebujú klasifikovať zúčastnené strany zmysluplne tak, aby lepšie pochopili ich 

význam, časový harmonogram a na ne vynaložené prostriedky. Ak neexistuje žiadny 

vedecký dôkaz, a je taktiež málo praktických rád v literatúre znalostného riadenia o tom, 

ako to môže byť vykonané, môžu byť vypracované pokyny vyvodené z iných oblastí 

výskumu, ako je výskum uskutočnený na odvetviach zdravotnej starostlivosti. Vláda je 

hlavným poskytovateľom zdravotníckych služieb a otázky zdravotnej politiky sú často 

komplexné, zahrňujúce veľkú rôznorodosť problémov zúčastnených strán. Efektívne 

riadenie zainteresovaných strán v rámci odboru, ako je zdravotná starostlivosť, zahŕňa 

analýzu zainteresovaných subjektov a ich očakávania, po čom nasleduje vývoj vhodných 

stratégií riadenia.
27

 Na základe výskumu vykonávaného v odvetví zdravotnej starostlivosti, 

sa predpokladá, že zmeny v očakávaniach zúčastnených strán sa riadia zmysluplne, či sú 

hlavné ciele ziskové alebo neziskové. Okrem základných očakávaní jednotlivých 

záujmových skupín sa zdá, že sa líšia v závislosti na ich osobnom záujme alebo podiely 

v otázke (napr. akcionár, zdravotník, opatrovateľ, pacient) vrátane, ziskovosti, finančného 

rastu, kvalite vedenia, primeranosti pridelených zdrojov, účinnosti použitých zdrojov, 

nákladov a kvality služieb. Za predpokladu, že zainteresované strany vo verejnej politike 

môžu byť identifikované a klasifikované podľa ich očakávania, potom je potrebné 

vypracovanie vhodných stratégií riadenia znalostí. 
 

Blair a Buesseler 
28

 navrhli, že zúčastnené strany by mohli byť identifikované pomocou 

rámca ako je Porterov (1985) model 5-tich štvorcov. Stratégia riadenia pre zainteresované 

strany by mala byť vypracovaná na základe ich potenciálnej moci ovplyvniť výsledky. 

Identifikovali 4 typy stratégií riadenia zainteresovaných strán, ktoré môžu byť prijaté 

organizáciou, založené na potenciáli zúčastnených strán pre ohrozenie a spoluprácu. 

Takýto maticový systém môže tiež pomáhať pri vedení vlády vyvinúť účinnejšie znalosti 

založené na partnerstve v rozvoji verejnej politiky. Zoberme si príklad: politici z opozičnej 

strany, ktorí môžu mať významnú silu ovplyvniť vnímanie verejnosti na tému verejnej 

politiky (vysoký potenciál ohrozenia), ale ich pozícia, iná hodnota môže znamenať, že je 
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nepravdepodobné, že ju bude podporovať (nízky potenciál kooperácie). Obranná stratégia 

riadenia znalostí môže byť najviac efektívnym spôsobom, ako riadiť tieto druhy subjektov, 

napríklad tým, že zdieľa všeobecné informácie, ale snaží sa spolupracovať a dosiahnuť 

konsenzus. Okrem toho sa zdá, že ak stratégie riadenia znalostí nie sú starostlivo 

navrhnuté, výsledky môžu byť menej žiadúce, ako premárnené príležitosti, vláda je 

v ohrození, alebo sa jej dostalo príliš veľa pozornosti z relatívne nedôležitých 

zúčastnených strán. 
29 

Pokiaľ zúčastnené strany majú potenciál spolupracovať na otázkach politiky, ako bolo 

navrhnuté vo vyššie uvedenom príklade, tvrdíme, že praktické otázky týkajúce sa 

schopnosti zúčastnených strán svojou účasťou tiež môžu mať potenciál riadiť spoluprácu. 

To sa zdá byť zrejmé najmä v zložitých otázkach verejnej politiky, kde je možná účasť 

špecializovaných skupín zainteresovaných strán, napríklad akademických a profesijných 

organizácií, ktoré majú dostatočnú kapacitu (napríklad znalosti a skúsenosti) účinne sa 

zúčastniť, zatiaľ čo väčšia časť celkovej populácie, je vylúčená z komplexných aspektov 

politickej debaty. Vlády potrebujú uznať, kto nesie politické riziko, ak napríklad veľká 

časť voličov môže byť odcudzená ľahko a zjednodušene na základe zavádzajúcej rétoriky 

zo strany ich odporcov. Vlády by mohli vyvinúť obranné stratégie riadenia znalostí, ako sú 

kampane s cieľom sprostredkovania zjednodušených pozitívnych správ, ako reakcia na túto 

situáciu, a tak sa snažiť získať podporu pre vládnu verejnú politiku. Dobrá komunikácia 

nie je len otázkou zamestnávania reklamných nástrojov, ale zamestnávanie rôznych 

nástrojov marketingovej komunikácie v závislosti na tie, ktoré sa vzťahujú na niektorých 

lepších občanov.  To znamená, že vláda si uvedomuje, že je potrebné podporovať „hlas ako 

voľbu“
30

. 

Perrott
31

 poskytol pohľad na to , ako môžu vlády klasifikovať zúčastnené strany a rozvíjať 

komunikačné stratégie, ako je znázornené na obrázku č. 1. Tento prístup je podobný, ale 

viac jednosmerný než model, ktorý navrhoval Blair a kolekt.
32

. Poskytuje užitočné 
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usmernenie pre vlády, ktoré sa chcú zamerať na efektívnu komunikáciu vedomostí, čo 

naznačuje, že stratégia komunikácie so zainteresovanými stranami môže byť zameraná 

účinne tým, že zvažuje úroveň záujmu moci zúčastnených strán tak, aby ich ovplyvňovali. 

Pozoruhodné je, že zúčastnené strany môžu meniť svoje umiestnenie v priebehu času.  

                           HighVysoká Nízka

Priorita zúčastnených strán Latentná sila

Vysoká

Pirorita lobistických strán Monitoring

(& a efektívne PR)

Kľúčové zúčastnené strany Nízka priorita

Zúčastnené strany

Nízka Defent Monitoring

 

Obrázok 1 Komunikačné stratégie zúčastnených strán
 

ZDOKONAĽOVANIE PRENOSU ZNALOSTÍ 

Efektívny transfer znalostí medzi zainteresovanými stranami a vládou si vyžaduje jasné 

ciele a stratégie riadenia znalostí pre ich úspešnú realizáciu prostredníctvom efektívneho 

vedenia. Preto musia vlády vytvárať a podporovať kultúru, ktorá sa zameriava na 

zúčastnené strany, je podporovaná dostatočnými prostriedkami a venuje pozornosť  

zachovaniu formálnych a neformálnych dialógov tak, aby účinne zachytili sociálne 

znalosti. V ideálnom prípade, vlády majú najlepšie skúsenosti a vedomosti a zároveň 

spolupracujú s odborníkmi mimo vlády, vrátane lídrov v podnikateľskej a akademickej 

komunite. Zdá sa, že vlády potrebujú okrem lepšej rovnováhy medzi odborníkmi 

a vedúcimi sprostredkovateľmi a moderátormi riadenia znalostí, rozvíjať aj zefektívnenie 

verejnej politiky partnerstva s komunitou. Dôraz na komunitu je zvlášť rozšírený o súčasné 

vnútroštátne trendy v organizačnej a politickej správe, ako je napríklad decentralizácia 

a posilnenie postavenia miestnych samospráv. 
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Avšak rastúca tendencia vo vnútri vlády voči súkromnému sektoru v praxi ukazuje, že 

racionálne technické hľadisko súkromného sektora môže poskytnúť určité usmernenie - 

vrátane strategických aliancií a zameranie na zákazníka a  na tieto tri otázky. 
 

Strategické aliancie. Strategické aliancie v súkromnom sektore sú dlhodobé kooperatívne 

partnerstvá, a to buď zmluvné alebo mimozmluvné (založené na viere) medzi dvoma alebo 

viacerými nezávislými subjektmi zameranými na dosiahnutie vzájomnej konkurenčnej 

výhody. Strategické aliancie uznali, že zdroje, vrátane nehmotných, ako sú  vedomosti, 

môžu byť efektívnejšie prístupné prostredníctvom zmluvy s inou organizáciou, skôr než sa 

snažiť zvýšiť vnútorné schopnosti. Aliancie môžu umožniť organizáciám rýchlejšie 

reagovať na meniace sa tlaky a dynamiku, čo je rastúca nutnosť v modernej znalostnej 

ekonomike, zameranej najmä tam, kde je ťažké získať nutné tiché znalosti. Strategické 

aliancie  majú kľúčový dopad na riadenie v dvadsiatom prvom storočí, ukazuje to aj ročný 

nárast o 225% a predpokladaný objem 40 trilión dolárov v roku 2012, čo prispieva k väčšej 

organizácii sietí než predtým.
33 

Význam a účinnosť postupov riadenia znalostí v rámci obchodných partnerstiev 

v súkromných priemyselných odvetviach (napríklad medzi Intel a Hewlett-Packard, BMW 

a MCLaren, StarAlliance a mnohých leteckých spoločností) poukazuje, že pre úspech je 

stále viac rozhodujúce úspešné partnerstvo. Tiež je dôležité, aby organizácie považovali 

spojenectvo, ako spôsob učenia sa z praxe praktík svojich partnerov, ktoré umožňujú 

vytváranie znalostí, ich šírenie a využívanie. Podobne, ako v súkromnom sektore, aliancie, 

dlhodobé partnerstvá medzi vládami a najmä zainteresovanými strami budú 

pravdepodobne založené na zdieľaní zdrojov a vylepšení ich komerčnej hodnoty.  

Pozorovanie  môže byť rovnako platné pre ostatné dlhodobé partnerstvá, kde sú spoločné 

ciele založené na vzájomnej výhodnosti s pridanou hodnotou, ako je partnerstvo 
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s komunitami, založenými na sociálnych skupinách, od ktorých vlády často závisia v 

mnohých sociálnych, právnych a environmentálnych službách. 
34 

Vlády by mali tiež zvážiť výhody a nevýhody možných partnerstiev, štruktúr a formátov 

vrátane väčšej zložitosti a odhodlania, nakoľko oni sa pohybujú od jednoduchých zmlúv k 

zložitejším kapitálovým väzbám, ktoré sa zdajú byť viac vyvážené väčšou výmenou 

znalostí a učenia. Vlády si ďalej musia byť vedomé etických úvah pri formovaní aliancií, 

vrátane toho, že sú príliš ovplyvnené sektorom na úkor ostatných podielnikov. Pri výbere 

partnerov, je pre vládu potrebné zvážiť si otázky, týkajúce sa zlučiteľnosti cieľov, druhov 

učenia, štýlov, vedenia a organizačnej kultúry, pretože rôzne záujmy môžu vyžadovať 

rôzne postupy riadenia znalostí. Okrem toho, aliancii je potrebné dať  čas na prácu 

a očakávania od nej musia byť realistické, čo je možno najdôležitejšie.
35

 Vlády sa musia 

zamerať na budovanie dlhodobých vzťahov založených na dôvere, vzťahy založené na 

zdieľaní znalostí, a na tom,  že odstránia obavy z oportunizmu.  

Zameranie na zákazníka. Súkromný sektor je stále viac uvedomený s dôležitosťou 

organizačných štruktúr, ktoré sa zameriavajú na zákaznícke trendy, na potreby a túžby 

zákazníkov. Zákaznícky orientovaný prístup k riadeniu znalostí uznáva, že zákazník môže 

svojou znalosťou vytvoriť hodnotu, keď je začlenený do organizačnej činnosti, vrátane 

lepšieho pochopenia toho, ako zákazníci komunikujú so svojimi kľúčovými obchodnými 

partnermi,  aby sa vytvárali lepšie dizajnované výrobky a riadené vzťahy so zákazníkmi.  

Kľúčové faktory pri vytváraní extrémnej bázy znalostí kultúry, so zameraním na 

zákazníka, zahŕňa organizačné vedenie na zákaznícke vedomosti a efektívne zdieľanie 

vedomostí zákazníka v celej organizácii. Zákazníci nemusia formulovať svoje hodnoty, 

alebo im porozumieť a preto sa súkromné organizácie stále viac snažia posilniť a uľahčiť 

dialóg so zákazníkmi pomocou prieskumov a pozorovacej techniky, ktoré pokrývajú 

komplexný súbor správania zákazníkov a motiváciu. Podobne ako pri súkromných 

priemyselných odvetviach, vlády si čoraz viac uvedomujú, že je dôležité mať silnejšiu 
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orientáciu na zákazníka, ako prostriedok na poskytovanie lepších služieb pre svojich 

zákazníkov v prostredí klesajúcich verejných zdrojov, ako je zdravotníctvo, školstvo, 

energetika, deti a starostlivosť o starších.  

Zameranie na niektoré kľúčové zúčastnené strany zákazníkov, napríklad nemocničných 

pacientov a spotrebiteľov elektrickej energie, môže poskytnúť cenné poznatky verejnej 

politike a príležitosť pre partnerstvo. Zdá sa, že vlády si lepšie stanovujú priority svojho 

úsilia vo vzťahu k zákazníkom podľa ich zatriedenia, podľa úrovne vplyvu, ktorý môže 

mať vpylv na skupiny zákazníkov a schopnosť organizácie k riešeniu problémov. Vlády 

môžu napríklad zaviesť zdravotnú politiku, ktorá zlepšuje služby pre pacientov, ktorí to 

najviac potrebujú, čo môže zahŕňať presúvanie prostriedkov z menej dôležitých oblastí na 

tie, ktoré neboli dostatočné nacenené. Je však dôležité, aby vláda brala vzťahy so 

zákazníkmi, ako dynamické a preto si tieto vzťahy vyžadujú nepretržité sledovanie. 
36 

Konzultácia so zúčastnenými stranami. Efektívna komunikácia medzi vládou 

a zúčastnenými stranami je zásadná pre rozvoj úspešného partnerstva riadenia znalostí.  

Priebežné konzultácie so zainteresovanými stranami rozvíjajú verejnú politiku, vrátane 

identifikácie testovania, analýzy problémov, a vedeckých informácií, rovnako ako 

prehodnotenie politiky a ich nepretržité skúmanie. Zvýšená účasť zainteresovaných strán 

pomocou konzultácií môže zlepšiť kvalitu a legitimitu rozhodnutia, a tak musia vlády 

zabezpečiť účasť zástupcov záujmových skupín. Je potrebné si vážiť najmä znevýhodnené 

skupiny (napríklad ich prítomnosť je potrebná pretože môžu byť zodpovedajúcim 

spôsobom zastúpené inou stranou). Konzultačné mechanizmy môžu byť navrhnuté tak, aby 

sa vyrovnali so silou komunity zainteresovaných strán v politických procesoch, ako 

komunitné výbory a focusové skupiny.   

Nutné je však vyvážiť dostupnosť obmedzených zdrojov a potenciálne problémy spojené 

s únavou konzultácie. Od jednosmerného odovzdávania informácií a poznatkov, ako je 

napríklad informovanie zainteresovaných strán prostredníctvom reklamnej kampane až po 

reflektovanie správania ako je tomu v prípade, keď sú politické otázky uvádzané v 

referende. Vo väčšine otázok verejnej politiky, sa vlády nepravdepodobne usilujú o účasť 

zúčastnených strán mimo partnerstva. Obe konzultácie a partnerstvo zahŕňajú výmenu 
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poznatkov, ale partnerstvo znamená, že niektoré zúčastnené strany majú väčšie 

rozhodovacie právomoci. Konzultácie môžu byť zapojené do stretnutí s verejnosťou 

a záujmovými skupinami, ktorých cieľom je zachytiť názory zúčastnených strán, pričom 

partnerstvo môže zahŕňať poradné výbory s vyššou úrovňou formálnosti a štruktúry, 

ktorého cieľom je poskytnúť zúčastneným stranám väčšiu možnosť vyjadrovať sa k obsahu 

politiky.
 

Všeobecne platí, že by vlády mali prijať strategický prístup ku konzultáciám, aby sa 

uľahčila diskusia a rozvíjali sa strategické riešenie k zisteným problémom. Konzultácie sa 

môžu zvyčajne vyskytovať na začiatku s cieľovou skupinou zúčastnených strán, nasledujú 

širšie konzultácie, kedy vlády chcú vyskúšať možnosti politiky. Organizované záujmové 

skupiny, ako sú priemyselné združenia alebo ekologické spoločnosti, poskytujú pomerne 

nákladovo a časovo efektívne konzultácie pre vlády. Avšak, vláda tiež potrebuje rozvíjať 

konzultačné stratégie, ktoré zaistia menej organizované záujmy a berú ich do úvahy. 

Navyše vláda musí mať jasné a transparentné ciele a rozvíjať štruktúrované prístupy 

a procesy, ktoré udržujú zamerané konzultácie. Preto musia vlády meniť spôsoby 

konzultácií pre rôzne zúčastnené strany, ktoré sú založené na otázkach a druhy tém 

verejnej politiky.  

Sporné otázky verejnej politiky, napríklad pracovné vzťahy a prírodné prostredie sa zdajú 

byť najvhodnejšie pre partnerský prístup, zatiaľ čo konzultácie môžu byť vhodnejšie pre 

všeobecné otázky, ako je plánovanie rizík s novým projektom. Informačné kampane 

marketingovej komunikácie sa najlepšie hodia k politickým otázkam, ktoré sú dobre 

známe, a ak sú požadované výsledky na základe meniaceho ľudského správania sa, ako je 

verejné zdravie alebo bezpečnosť problému. Navyše úspešné vlády musia byť pred 

konaním verejnej politickej debaty v širšom spoločenstve a musia byť schopné efektívne 

riadiť vznikajúce problémy. 
37

 Vlády sa môžu snažiť získať rad týkajúcich sa aktuálnych 

problémov prostredníctvom verejnej služby, alebo sa snažia využiť konzultácie 

zúčastnených strán aktívne, napríklad prostredníctvom komunity. Pre vlády, ktoré 

efektívne využívajú aj poradné techniky je viac pravdepodobné, že aktuálne znalosti 

o témach neboli predstihnuté záležitosťami, ktoré potom vyžadujú rýchlu reakčnú odozvu. 
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ZÁVER 

Efektívna vláda a partnerstvo zainteresovaných strán zvyšuje svoj význam pre dobré 

verejné politiky, vrátane poskytovania nákladovo efektívnej cesty k odbornosti a znalosti, 

a uľahčuje väčšiu verejnú zodpovednosť. Partnerstvo založené na znalostiach a schopnosti 

učenia, úspešná realizácia postupov a techník, ktoré umožňujú vzájomnú tvorbu znalostí, 

šírenie, prenos a aplikáciu, je viac, ako inokedy, nielen rozhodujúcim faktorom úspechu, 

ale aj rozlišovaním faktorov konkurencieschopnosti. Transparentné procesy, ktoré 

uľahčujú efektívne premostenie znalostí medzi verejnými organizáciami 

a zainteresovanými stranami, sú zásadné pre vytvorenie úspešného partnerstva. To je 

potrebné sprevádzať nastavením otvorene a jasne artikulovanými cieľmi a stratégiami 

riadenia znalostí, plánmi pre realizáciu vybraných stratégií riadenia znalostí a ich 

transparentného merania. Mnoho vlád čelí špecifickým výzvam a etickej zodpovednosti pri 

riešení rôznorodosti zúčastnených strán, vrátane opätovného použitia existujúcich 

vedomostí a vytvárania nových poznatkov, riešenie konfliktov kultúry a názorov 

na zabezpečenie vyváženého zastúpenia zúčastnených strán v politickej debate, najmä zo 

sociálne vylúčených skupín. Preto sa vlády musia snažiť uznať a riešiť problémy, týkajúce 

sa rôznych zúčastnených strán, musia získať schopnosť účinne sa podieľať na politickej 

diskusii a rozvíjať procesy, ktoré účinne zachytávajú a šíria spoločensky založené znalosti. 

Vzhľadom na význam riadenia znalostí vznikajúcich vo verejnom sektore, najmä pokiaľ 

ide o partnerstvo zúčastnených subjektov na podporu vývoja verejnej politiky, je 

poľutovaniahodné, že stále existuje obmedzené poradenstvo v riadení znalostí v literatúre 

o tom, ako môžu vlády vyvinúť účinnejšie partnerstvá s väčšími aj menšími subjektmi. 

Literatúra ako taká, navrhuje zaradenie zúčastnených strán z rôznych perspektív a pokúša 

sa poskytovať istú praktickú právomoc vládam pri vytváraní účinnejšieho a strategicky 

riadeného partnerstva zúčastnených strán politiky, vrátane efektívneho využívania zdrojov 

na zlepšenie prenosu vedomostí. Dôležité však je, že na uvedený rámec je nutné sa pozerať 

ako na dynamický proces so zainteresovanými stranami a  klasifikáciu je potrebné 

priebežne sledovať.   
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Navrhujeme, aby budúce výskumy riadenia znalostí vo verejnom sektore mali silnejšie 

zameranie na zdokonalenie predloženého rámca, najmä ak väčšina z nich výslovne 

nevyplýva z použitia v prostredí verejnej politiky. Potrebné je zamerať sa na  kvalitatívny 

empirický výskum, skúmanie riadenia znalostí verejnej politiky v rozvojovej politike. To 

zahŕňa zhodnotenie účinnosti použitých rámcov pre rôzne typy verejného poriadku, 

šetrenia otázok, ako je zložitosť a sociálne protiekonomické ciele, spoločne s väčšou 

pozornosťou praktických otázok, s ktorými sa stretávajú vlády, ako je napríklad aplikácia 

prípadovej štúdie rámcov, v aktuálnych organizačných nastaveniach. 

 

1.3 BUDOVANIE ZNALOSTNEJ EKONOMIKY V SÚVISLOSTI SO 

VSTUPOM  SLOVENSKEJ   REPUBLIKY  DO EURÓPSKEJ ÚNIE : 

MOŽNOSTI A  VÝZVY 

Vstup do EÚ vytvára nové možnosti a výzvy pre krajiny východnej a strednej Európy, 

ktoré sa snažia budovať regionálne a globálne konkurencieschopné ekonomiky založené na 

znalostnej ekonomike. Príležitosti prichádzajú v niekoľkých formách. Prvá, samotná EÚ 

uznala dôležitosť vytvárania podmienok pre rast znalostnej ekonomiky. V správe z  

Lisabonského Summitu, konaného roku 2000, si EÚ stanovila cieľ, že do roku 2010 

vytvorí najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú ekonomiku na svete. 

Toto sústredenie na znalostnú ekonomiku výrazne sformuje prácu EÚ, a jej vzťahy 

s novými členmi, počas nasledovných rokov.  Po druhé, samotný proces vstupovania 

členov a proces implementácie právneho poriadku,  ukladá a pomáha kandidátskym 

krajinám zavádzať právne, administratívne a regulačné rámce pre znalostnú ekonomiku. 

Podpora budovania štruktúry a kapacity,  ktorú EÚ poskytuje jej najnovším členom počas 

prvých rokov členstva, im pomáha vytvárať ekonomické a sociálne podmienky a inštitučnú 

kapacitu pre podporu rastu globálne konkurencieschopného súkromného sektoru.  Zvýšená 

schopnosť týchto krajín sprístupniť a adaptovať sa na svoje  potreby, t.j. Európska 

a globálna najlepšia prax vo všetkých sektoroch ekonomiky, od poľnohospodárstva 

a výroby po novšie sektory, kde je inovácia a využívanie znalostí hlavným zdrojom 

potrebnej hodnoty, prináša dynamiku do ekonomík ktoré boli v minulosti neprospešné. 
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V súčasnosti je vstup do EÚ výzvou aj príležitosťou pre krajiny Východnej a Strednej 

Európy. Účasť v plne  globálnej konkurenčnej regionálnej ekonomickej únii si bude 

vyžadovať ich flexibilitu a  adaptáciu v ekonomike a spoločnosti v oveľa väčšom rozsahu, 

ako boli zvyknutí za posledné desaťročia.  To ich donúti agresívne riešiť nielen strnulosť 

a neefektívnosť svojich tradičných poľnohospodárskych a výrobných odvetví, ale aj 

ťažkosti s prispôsobením sa k ich často centralizovanému a nepružnému výskumu/vývoju 

a inovačným režimom pre zrýchlenie globálnej ekonómie, v ktorej kľúčom k úspechu je 

schopnosť nielen inovovať ale aj prinášať tieto inovácie úspešne na trh.  

Skúsenosti krajín  OECD vo vytváraní podmienok pre znalostnú ekonomiku pomáhajú 

vytvárať určitý návod. Najmä skúsenosti z troch veľmi odlišných krajín – Kórea, Írsko 

a Fínsko – v budovaní svetových konkurencieschopných ekonomík poskytujú cenné rady 

pre pristupujúce krajiny.  Kórea stála pred mnohými typmi štrukturálnych strnulostí v jej 

priemyselnom sektore a v  školskom systéme, a taktiež pred viacerými nástrahami 

v podobe vlády v ekonomike, akým teraz čelia pristupujúce štáty.  Vážna ekonomická 

kríza donútila Kóreu riešiť tieto dôsledky agresívne a komplexne, a výsledok pomôže 

Kórei umiestniť sa v globálnej konkurencieschopnej a znalostnej ekonomike. Fínsko 

a Írsko sa za posledných pár dekád každý svojím vlastným spôsobom pretransformovali 

z relatívne slabej, prevažne poľnohospodárskej ekonomiky a spoločnosti na globálne 

konkurencieschopných lídrov v rôznych sektoroch znalostnej ekonomiky.  

POCHOPENIE „ÍRSKEHO ZÁZRAKU“ 

 Írsko zaznamenalo za posledné roky mimoriadnu transformáciu. Z chudobnej, prevažne 

poľnohospodárskej krajiny, z ktorej tisícky mladých ľudí každý rok odchádzalo hľadať 

pracovné príležitosti do zahraničia, sa za dve dekády stalo jednou z najdynamickejších 

krajín so znalostnou  ekonomikou v Európe.  Jeho HDP na jedného obyvateľa vzrástlo za 

15 rokov o 60% priemeru EÚ, čo predstavuje lepšie číslo ako bol priemer v EÚ v roku 

2002, čím predstihli aj susednú Veľkú Britániu. Jeho reálna rýchlosť rastu sa počas 

poslednej dekády spriemerovala na  6,5%,  počas ktorej sa 4 násobne zvýšil počet 

pracovných miest v porovnaní s UK. Stala sa nadčasovým hnacím článkom Európy 
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a najväčším vývozcom softvéru v regióne. 
38

 

Ako v každom prípade dramatického a neustáleho hospodárskeho rastu, sú aj dôvody 

Írskeho rozkvetu komplexné. Podľa všeobecnej zhody rast Írska ovplyvnili dva faktory: 

vzdelávanie a priame zahraničné investície, pričom jedno je predpokladom pre to druhé. 

Väčšina analytikov sa zhoduje na tom, že neschopnosť Írska významne investovať do 

vzdelávania svojich prvých 50 rokov svojej nezávislosti bola hlavnou príčinou jeho 

ekonomickej zaostalosti v týchto rokoch.  Začiatkom 60-tych a neskôr v 70 rokoch, írske 

vlády významne prispeli k rozšíreniu možností vzdelávania, hlavne uzákonením 

bezplatného stredoškolského vzdelania pre všetkých (odstránenie poplatkov na stredných 

školách) a zvýšením úsilia na modernizáciu terciárneho a technického vzdelania. Írsko 

kládlo hlavný dôraz na rozširovanie a zlepšovanie siete regionálnych technických 

vysokých škôl, táto expanzia bola v ranných 90 rokoch ďalej podporovaná štrukturálnym 

fondom EÚ.  

Tieto trvalé, ale dobre cielené investície do vzdelávania položili základy a ďalej boli 

podporované zvýšeným prílevom priamych zahraničných investícií zo strany  

technologických spoločností, najmä na začiatku 90-tych rokov. Priťahované nielen 

kvalifikovanou  írskou populáciu,  ale aj priaznivými mzdovými a daňovými podmienkami 

a vládou, ktorá sa efektívne snažila vytvoriť podmienky pre zahraničné investície a 

technológie, sa hardwerové a softwérové firmy v 90-tych rokoch hrnuli do Írska, čo 

podnietilo rozvoj ďalších podnikov (pracovných miest). Tento „účinný cyklus“ investícií 

do kvalitného technického vzdelávania (a teda kvalifikovanej pracovnej sily), dobre 

cielené priame zahraničné investície, a priaznivé politické prostredie, sa dá nazvať 

úspechom Írska. 
39

 

Vzdelávanie a priame zahraničné investície však nemali čarovnú silu. Ich skombinovaný 

efekt bol možný len preto, že ostatné princípy boli na svojom mieste. Írsko dôsledne 

dodržiavalo otvorenosť trhu od roku 1960. Jeho relatívne neideologické hlavné politické 
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strany sa starali o široký spoločenský konsenzus ekonomických priorít a vytvorili stabilné 

makroekonomické a fiškálne prostredie.  

Výzvy pre Írsko pretrvávajú. Nadčasové trhy technológií môžu byť cyklické ako každý iný 

trh, čo ukázali aj nedávne udalosti.  Vidiecka chudoba a rastúca príjmová nerovnosť sú 

neustálou výzvou. Nedávny ekonomický boom v oblasti Dublinu viedol k závažným 

infláciám nákladov na bývanie, poháňaný slabou ponukou. Írska infraštruktúra je stále 

slabá kvôli nedostačujúcej modernizácii.  

Napriek tomu, prípad  Írska jasne dokazuje dôležitosť neustálej  pozornosti na ľudský 

kapitál a získavanie investícií prostredníctvom dobrých makroekonomických a politických 

štruktúr, ako dvoch z hlavných pilierov budovania znalostnej ekonomiky.  

 

Skúsenosti z týchto a ostatných krajín OECD poukazujú na niekoľko dlhodobých právd, 

a na niektoré nové lekcie najmä na výzvy znalostnej ekonomiky. Prvou lekciou je 

dôležitosť zavedenia základných práv. Koherentné, konzistentné a predpovedateľne 

právne, regulačné a politické rámce sú základným článkom na vytvorenie prostredia pre 

inovácie, zahraničné investície a rast súkromného sektora, kľúčového faktora 

konkurencieschopnej znalostnej ekonomiky. Nemenej dôležité je nájsť správnu rovnováhu 

medzi úlohou vlády a súkromným sektorom v iniciatíve v riadení inovácií a vytváranie 

nových hospodárskych možností. Najmä vzhľadom k rýchlemu tempu inovácií a zmien 

v ekonomike založenej na vedomostiach, je nemožné a nerozumné, aby sa vláda snažila 

riadiť inovácie priamo alebo vyberala a podporovala „víťaza“. Naopak, jej úlohou je 

vytváranie podmienok pre spravodlivú hospodársku súťaž, investície a obchod, pozorovať 

zdravé makroekonomické a fiškálne politiky, tak aby v spolupráci so súkromným sektorom 

tvorili  kľúčové štrukturálne obmedzenia na hospodársky rast, vrátane otázok 

infraštruktúry a ľudského kapitálu.  Ako ukázala nedávna štúdia Svetového Ekonomického 

Fóra,najviac konkurencieschopné krajiny sú tie, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre 

kontinuálne inovácie pre trh a privátny sektor. 
40
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FÍNSKO: OD LESOV K TELEFÓNOM 

Lesy, ktoré pokrývajú rozsiahle územia krajiny, až do nedávna predstavovali hlavný zdroj 

bohatstva.   V 60-tych rokoch tvorilo  drevo, vláknina a výrobky z papiera viac ako 60% 

fínskeho vývozu. Ešte aj v roku 1990 tvoril na tento sektor  40% vývozu, a 31% vývozu 

pripadalo na kovové a strojové produkty.  Čísla pre rok 1990 taktiež ukázali začiatok 

trendu, ktorý by sa dramaticky potvrdil v 90-tych rokoch: nástup Fínska ako hlavného 

vývozcu elektroniky a nadčasovej techniky. Do roku 2000 sa tento sektor  rozrástol na viac 

než 30% vývozu a Fínsko sa stalo svetovým lídrom vo výrobe mobilných telefónov a ich 

príslušenstva. 
41

 

Ako sa teda z Fínska, malej krajiny s obmedzenými prírodnými zdrojmi (okrem lesov), 

mohol stať vedúci konkurent v „novej ekonomike“?  Hlavnú úlohu tu mohli zohrať dva 

faktory: nepretržité investície do výskumu a výroby, palivových inovácií a zdá sa, že hrali 

dôležitú úlohu, trvalé investície do výskumu a vývoja, a neustála a prezieravá odozva na 

ekonomickú krízu.  

Základy fínskeho úspechu boli ukladané po niekoľko desaťročí. Kombináciou sociálnej 

súdržnosti,  dôsledného a prezieravého politického prostredia, a hlavne silného dôrazu na 

vzdelanie, sa vytvorili základné podmienky. Okrem toho, začiatkom 80-tych rokov začalo 

Fínsko nepretržite zvyšovať investície do výskumu a vývoja , a expandoval verejné 

financie do podnikov na výskum a vývoj v neskorých 80-tych a na začiatku 90-tych rokov, 

v čase kedy krajiny OECD dramaticky znížili vládnu podporu výskumu a vývoja.  Táto 

zvýšená podpora, zameraná na podporu inovácií, ktoré by mohli byť uvedené na trh, bola 

jedným z rozhodujúcich faktorov kreatívnej odozvy Fínska na krízu zo začiatku 90-tych 

rokov – z tejto krízy sa výrazne odrazili.  

Rozpad Sovietskeho zväzu v roku 1991 a ekonomická kríza, ktorá sa šírila novými 

národmi,  vyplývajúca z tohto rozpadu, tvrdo zasiahli Fínsko, pretože tieto krajiny  

predstavovali hlavné trhy pre fínske produkty.  Fínske tempo rastu HDP kleslo z 5 % 
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v roku 1989 na mínus 5% v roku 1991. V rovnakom období prudko stúpla nezamestnanosť 

z 5% na takmer 20%.  Hospodárska kríza z ranných 90-tych rokov  vytvorila pocit 

neodkladnosti,  ktorá sformovala základ národného konsenzusu pre dramatickú reformu.  

Fínsko posilnilo svoje úsilie otvoriť svoju ekonomiku zahraničným investíciám,  aby 

vytvorili hospodárske a politické stimuly pre inovácie, k liberalizácii a deregulácii 

domácich trhov. Táto politika konsenzu, v kombinácii s pokračujúcimi záväzkami na 

výskum a vývoj, umožnili rast nových nadčasových odvetví vo Fínsku, symbolom ktorých 

je známy gigant Nokia.  

Nokia je symbolom úspechu fínskeho potenciálu a zároveň potenciálnou slabosťou tohto 

úspechu. Nokia a jej sieť dodávateľov tvorí 20% fínskeho vývozu, a tí prispeli jednou 

tretinou k celkovému rastu HDP vo Fínsku v posledných rokoch. Táto sieť spoločností 

a veľký národný inovačný systém ktorý im podlieha, by mali Fínsku poskytnúť určitý 

stupeň ochrany proti poklesom a posunom v jednotlivých sektoroch nadčasovému trhu.  

Tento úspech však umožňuje najmä udržiavanie čistej povinnosti voči základným faktorom 

– dobré a konzistentné politické rámce, podpora inovácie, otvorenosť voči globálnej 

ekonomike –toto všetko Fínsku zabezpečuje vedúcu pozíciu v globálnej technológii 

a Nokia bude mať ďalších pokračovateľov.  

To však neznamená striktne liberálny, minimalistický podiel úlohy vlády vo vytváraní 

podmienok  pre znalostnú ekonomiku. Naopak, údaje  z krajín OECD hlásia, že kľúčom 

k úspechu je aktívna, strategická úloha zo strany vlády, v dialógu s privátnym sektorom 

a civilnou spoločnosťou.  V prípade členských krajín EU zo strednej a východnej Európy  

to znamená dvojnásobnú a komplexnú zmenu v úlohu štátu voči ekonomike. Na jednej 

strane, inštitúcie a zvyky v centrálnom štátnom plánovaní a v byrokratických detailoch 

ekonomiky, ktoré musia byť odstránené.  Od vytvárania mechanizmov plánovania sa tieto 

štáty posunuli vo vytváraní podmienok pre neplánované – spontánne a inovatívne formy 

ekonomickej a sociálnej aktivity ktorá charakterizuje znalostnú trhovú ekonomiku. Tieto 

štáty zároveň potrebujú vytvárať aktívnu kapacitu pre realizáciu funkcií – regulácie, 

makroekonomickej a fiškálnej politiky atď. – ktoré sú legitímnymi a vitálnymi zložkami 

úlohy štátu ako oprávňovateľa a partnera v trhovej ekonomike.  
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KÓREA : OD KRÍZY K PRÍLEŽITOSTIAM  

Ešte pred niekoľkými rokmi sa Kórea považovala za jednu z mimoriadne ekonomicky 

úspešných krajín minulého polstoročia. Táto krajina sa za 30 rokov dokázala pozdvihnúť 

z chudobnej na globálne kompetentnú krajinu. Od roku 1966 do roku 1996, sa príjem na 

jedného obyvateľa v Kórei zvýšil v priemere o 6,8% ročne. Po vstupe do OECD v roku 

1996, dosiahla Kórea univerzálny zápis pre primárne a sekundárne vzdelávanie  a prevýšila 

OECD priemer v zápise na terciálne vzdelávanie. Priemerná dĺžka života zvýšila na 72 

rokov, čo je tesne pod priemerom OECD. 
42

 

No na konci roku 1997 Kóreu tvrdo zasiahla ekonomická kríza vo  východnej Ázii . HDP 

sa znížilo o takmer 6% v roku 1998, a nezamestnanosť vzrástla na 8,5% na začiatku roka 

1999. Keďže kríza bola krátkodobá a Kórea sa tešila rýchlemu oživeniu (v roku 1999 

ekonomika vzrástla o 10,7 % a  od tej doby neustále rástla), prišli na pretras  zásadné 

otázky o schopnosti Kórey udržať si vládou vedený developerský model, a o jej ťažkej 

závislosti na exporte vyrobených tovarov
43

. Ďalej sa v kórejskej ekonomike a spoločnosti 

ukázalo množstvo slabostí, ktoré by ju v budúcnosti mohli oslabiť príchodom  nových 

regionálnych  uchádzačov a vývojom globalizácie. Na oplátku sa Kórea nedávno začala 

sústrediť na úsilie reformovať svoju ekonomiku a spoločnosť, aby položila základy pre 

konkurenčnú globálnu znalostnú ekonomiku.  

Prvou oblasťou, kde je potrebná (a už začala) zásadná reforma, je úloha vlády v ekonomike 

a hospodársky a inštitucionálny režim pre inovácie a hospodársky rast.  Kórejská vláda 

tradične hrala priamu a aktívnu úlohu vo väčšine  sektorov ekonomike, v úzkej spolupráci 

s veľkými konglomerátmi, ktoré dominovali.  Zatiaľ čo táto stratégia pomohla zvýšiť rast 

Kórey, táto stratégia je obzvlášť zle nastavená pre rapídne zmeny a flexibilitu, ktoré 

charakterizujú základnú znalostnú ekonomiku.   Slabý finančný sektor, nepružný trh práce 

a významné chyby vo výstupe  (konkurz a reštrukturalizácia priemyslu) a vstupe trhu 

(vytváranie nových podnikov), zbavili Kóreu schopnosti rýchlo reagovať na meniace sa 
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podmienky a príležitosti v globálnej ekonomike. 
44

 

Vzdelávanie je ďalšou oblasťou, kde tradične silné stránky vykrývajú nové nedostatky. 

Intenzívne a trvalé investície (verejné aj súkromné) do vzdelania, boli jedným z pilierov 

hospodárskeho rozvoja Kórey. Napriek tomu je kórejský vzdelávací systém stále nepružný, 

preregulovaný a nerovný kvalite, s prehnaným dôrazom na formálne vzdelávanie, kvóty 

a testovanie. Možnosti vzdelávania pre dospelých sú obmedzené, pričom je značná 

nerovnosť mužov a žien vo vyššom vzdelaní a (následne aj) na trhu práce.  Kórea začala 

riešiť problém deregulácie vzdelávacieho systému, zvýšila  autonómiu stredoškolského 

a vysokoškolského vzdelania, čo zvýšilo flexibilitu v študijného programu  a tým sa 

zvýšila aj kvalita vzdelávania. Tiež začínajú riešiť potrebu zvýšiť príležitosti pre 

celoživotné vzdelávanie a posilnenie väzieb v medzinárodnom vzdelávacom systéme.  

Výskum  a vývoj je ďalšou oblasťou, do ktorej sa Kórei neoplatilo investovať. Vo 

vyjadrení v percentách HDP, Kórea  míňa viac na výskum a vývoj než väčšina krajín 

OECD.
45

  Avšak, existujú zásadné nedostatky v kórejskom inovačnom systéme, ktorý 

vláda začala riešiť. Väzby medzi podnikmi, výskumnými ústavmi a vysokými školami sú 

slabé. Verejné investície do výskumu a vzdelania  nie sú dostatočne transparentné či 

zakorenené v jasnom ekonomickom princípe, a často sú duplikátom priemyselného 

výskumu. Väzby s globálnym výskumom sietí sú slabé.  

Vláda uznala, že výzvy a nedostatky, ktoré vyplynuli z krízy na konci 90-tych rokoch 

poskytujú príležitosť pre reformu a revitalizáciu kórejskej ekonomiky. Na základe 

odporúčaní Svetovej banky a OECD, začala kórejská vláda  ambicióznu stratégiu pre 

riešenie nedostatkov, aby jej ekonomika bola pružnejšia, prispôsobivejšia, a otvorená a aby 

zaujala vedúce miesto v globálnej znalostnej ekonomike. 
46
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Pristupujúce krajiny vykonali značný pokrok voči tejto výzve. Za posledné roky využili 

výhodu  mementa (finančnej, inštitucionálnej a technickej podpory), vytvoreného 

z prístupového procesu k realizácii rozsiahlej hospodárskej a inštitucionálnej reformy, 

ktorá im zlepšila pozíciu v silných znalostných ekonomikách. Za posledné roky väčšina 

z nich zaznamenala značný ekonomický nárast. Krajiny ako Maďarsko, Lotyšsko, Poľsko 

a Slovinsko sa tešili viacročnému nepretržitému rastu,  zatiaľ čo Estónsko a Litva ho 

zaznamenali len v menšom rozsahu.   Bulharsko, Rumunsko a Česká republika utrpeli 

v polovici 90-tych rokoch vážnu makroekonomickú krízu.  Slovensko sa za posledné dva 

roky odrazilo od makroekonomickej nestability a medzinárodnej izolácie. Vo väčšine 

členských krajín je vidieť povzbudivý krok vo vytváraní podnikateľskej kultúry 

a podmienok  pre súkromný sektor. Podstatné výzvy však zostávajú, hlavne pri vytváraní 

koherentných a flexibilných stratégií a politík vo všetkých štyroch kľúčových faktoroch pri 

budovaní znalostných ekonomík, s reálnymi cieľmi a prioritami, zdrojmi a kapacitou pre 

ich efektívne začlenenie.  

 

1.4 BUDOVANIE ZNALOSTNEJ EKONOMIKY V  KRAJINÁCH EÚ: 

PRIORITNÉ AKTIVITY 

V rámci ucelenej a realistickej národnej stratégie pre budovanie znalostnej ekonomiky, 

existuje niekoľko kritických činností, ktoré sú spoločné pre väčšinu alebo všetky 

z pristupujúcich krajín. Tieto priority pokrývajú štyri „piliere“ národných stratégií 

znalostnej ekonomiky: 

1. Vytvorenie vhodného hospodárskeho stimulu a inštitucionálneho režimu: 

Kandidátske krajiny sa musia naďalej posúvať dopredu  so snahou vytvoriť 

„priaznivé prostredie“ pre znalostnú ekonomiku. To zahŕňa: 

 Posilnenie  právneho a regulačného rámca pre hospodársku súťaž, podnikanie, 

reštrukturalizácia firiem, duševné vlastníctvo, vznik nových trhov produktov 

a služieb a otvorenosť obchodu a zahraničné investície, tak aby umožňovali 

jednotlivcom a organizáciám reagovať na meniace sa príležitosti a potreby vo 

flexibilných a inovatívnych spôsoboch, 
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 Posilnenie finančných systémov, vrátane kapitálových trhov, aby kapitál mohol 

prúdiť do najinovatívnejších a najkonkurenčnejších sektorov a podnikov, 

 Umožnenie väčšej flexibility trhu práce, aby mohli inovačné podniky prilákať 

vhodných pracovníkov, a na umožnenie reštrukturalizácie menej konkurenčných 

firiem a sektorov,  

 Vytvorenie efektívnej a finančne udržateľnej sociálnej bezpečnostnej siete na 

podporu pracovníkov prechádzať týmito zmenami,  

 Umožnenie a podporovanie rastu malých a stredných podnikov, teda zdroja 

mnohých inovácií a vytvárania pracovných miest, 

 Budovanie efektívnej a zodpovednej vládnej kapacity pre efektívne a spravodlivé 

začlenenie týchto politík, a na odstránenie korupcie zo všetkých úrovní vlády.  

2. Budovanie ľudského kapitálu znalostnej ekonomiky: väčšina pristupujúcich krajín 

uznala naliehavú potrebu reformovať svoje systémy vzdelávania a umožniť 

celoživotné vzdelávanie. Implementácia týchto reforiem je však stále 

nerovnomerná.  Medzi priority patria:  

 Decentralizácia iniciatívy, zodpovednosti a sledovateľnosti vzdelávania na 

všetkých úrovniach a vytvárať príležitosti a motivácie pre investície súkromného 

sektora a inovácie vo vzdelaní. 

 Zameranie vládnych intervencií na kľúčové otázky kvality, relevantnosti a dopadu, 

namiesto mikroriadenia učebných plánov, organizačného dizajnu a administrácie 

vzdelávacích inštitúcií.  

 Flexibilná integrácia formálneho, odborného vzdelávania dospelých a školenia pre 

väčší obzor príležitostí na dlhodobé vzdelávanie, a vytváranie politiky 

a regulačných rámcov, vrátane certifikačných schém, ktoré zatraktívnia celoživotné 

vzdelávanie a sprístupnia ho jednotlivcom.  

3. Budovanie národnej informačnej infraštruktúry a podpora prístupu k využívaniu 

informačných a komunikačných technológii vo vláde, súkromnom sektore a civilnej 

spoločnosti: Väčšina pristupujúcich krajín upriamila v posledných rokoch značnú 
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pozornosť problematike informačných a komunikačných technológií. Národné 

plány pre IKT však zatiaľ neboli prevedené do podstatného pokroku v liberalizácii, 

konkurencieschopnosti a inovácii v IKT infraštruktúre, aplikáciách, servisoch 

a produktoch.  Pristupujúce krajiny sa musia výrazne posunúť v nasledovných 

oblastiach:  

 Podporovať konkurenciu a investície súkromného sektora do informačnej 

infraštruktúry a služieb,  

 Vytvárať nezávislé a profesionálne regulačné mechanizmy pre riadenie 

a udeľovanie licencií a chrániť širšie verejné záujmy, pričom musia poskytovať 

maximálnu flexibilitu pre inovácie a servisy,  

 Vytvárať flexibilné právne a regulačné režimy pre nové formy ekonomickej a 

sociálnej aktivity a umožniť šírenie IKT vo vládnych servisoch, väčšinou známych 

ako e-komercia a e-vláda, 

 Podporovať široký a cenovo prístupný verejný prístup, hlavne v chudobných 

populáciách, k IKT, prostredníctvom opatrných vládnych investícií a motiváciou na 

súkromné investície a inovácie,   

 Vytvorenie silného a národného inovačného systému a podpora výskumu a vývoja, 

ktorý prináša na trh inovácie: predošlé silné vedecké a technické kapacity 

pristupujúcich krajín čoraz viac strácajú prínos pre mnoho inovačných systémov. 

Dôrazné úsilie je treba vyvinúť na:  

 Racionalizáciu štátnej dotácie na výskum a vývoj a robiť to viac transparentne 

a orientované na výsledky, 

 Zlepšenie podpory pre inovácie a vytváranie sietí medzi malými a strednými 

podnikmi, 

 Podporu väčšej interakcie a spolupráce medzi firmami, univerzitami, vládnymi 

a súkromnými výskumnými organizáciami a väčší kontakt s ich zahraničnými 

partnermi. 
3
 

Vytvorenie vhodného hospodárskeho stimulu a inštitucionálneho režimu  
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Vytvorenie vhodného hospodárskeho a inštitucionálneho režimu, ktorý poskytuje podnety 

pre účinné využívanie  miestnych a globálnych znalostí, ktoré podporujú podnikanie 

a ktoré umožňujú rýchlu adaptáciu vo firmách, inštitúciách a trhoch,  je náročnou výzvou 

pre každú krajinu, zvlášť pre členské štáty EÚ. Nedávna štúdia Svetovej banky 

o prechodnom procese v strednej a východnej Európe poukázala  na pomalý pokrok vo 

viacerých krajinách pri reštrukturalizácii starých, nekonkurenčných firiem a vytváraní 

podmienok pre podnikanie a vytváranie nových firiem, čo znamená, že poriadok pre súťaž 

je oslabený a zdroje jednoducho neprúdia do ich najvýhodnejšieho využitia.  Niektoré 

krajiny, ako je Poľsko a Maďarsko, riešia tieto problémy včas a agresívne, s pevnými 

rozpočtovými obmedzeniami štátnych podnikov, liberalizáciou a otvorenosťou voči 

zahraničným investíciám. Slovenská republika tiež vytvorila  atraktívne prostredie pre 

zahraničné investície a bola prvou krajinou v regióne, ktorá sa  pripojila k OECD. Vo 

viacerých členských krajinách však pretrváva politický a byrokratický odpor (vrátane 

závažného verejného odporu) v pokračovaní  reštrukturalizácie nekonkurenčných firmách 

a trhoch kvôli krátkodobým ekonomickým a sociálnym nákladom na takúto 

reštrukturalizáciu, a nedostatku ďalších príležitostí pre zasiahnuté ekonomiky v ktorých  je 

vytváranie nových firiem a pracovných miest stále pomalé.  Aj pri dobrej politickej vôli je 

vládna kapacita pre navrhnutie a začlenenie štrukturálnych reforiem často stále slabá.  

Ak sú podmienky pre výstup z trhu (reštrukturalizácie alebo zatváranie starých firiem) 

stále neuspokojivé,  podmienky pre vstup na trh pre nové firmy, domáce alebo zahraničné, 

sú často ešte horšie. Stále slabý finančný a  kapitálový trh znamená, že kapitál nie je 

k dispozícii pre inovácie či vytváranie nových firiem. Trhy práce sú stále nedostatočne 

flexibilné na podporu mobility, konštantného zlepšovania zručností a efektívneho 

umiestnenia ľudských zdrojov potrebných  pre rapídne meniacu sa znalostnú ekonomiku. 

Siete sociálnej bezpečnosti, nevyhnutné pre podporu tejto mobility v uľahčovaní 

nastavenia reštrukturalizácie firiem a trhu, sú stále slabé a preťažené. Kontinuálne vládne 

dotácie pre nekonkurenčné firmy (zo snahy spomaliť ekonomický a sociálny dopad 

reštrukturalizácie) pôsobia ako ďalší spomaľovač  pre inovácie a formovanie nových 

firiem, pretože presúvajú finančné a ľudské zdroje mimo produkčných aktivít. Právne 

a byrokratické prekážky pre vytváranie nových firiem sú stále rozsiahle. Je to nepríjemné, 

pretože nové firmy sú hlavným zdrojom inovácie a ekonomického rastu vo väčšine 

pokročilých ekonomík, najmä v znalostných ekonomikách.  
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V súvislosti s týmito otázkami na ekonomický stimulačný režim existuje niekoľko 

kľúčových elementov inštitučného režimu, v ktorých členské štáty dosiahli povzbudivý, 

alebo stále nekompletný pokrok. Zatiaľ čo sú politická stabilita a právny princíp v zásade 

zabezpečené vo všetkých členských krajinách (v skutočnosti ide o základné predpoklady 

pre členstvo), regulačné rámce pre hlavné sektory hospodárskej činnosti sú často slabé 

kvôli obmedzenej vládnej kapacite presadzovať tieto regulácie. Nedostatok vyškolených 

a skúsených pracovníkov pre kľúčovú politiku, administratívu a regulačné funkcie sú 

rozšíreným problémom v regióne, a tento stav zhoršuje aj „únik vnútorných mozgov“ 

väčšiny vysoko kvalitných ľudí od vládnych agentúr až po privátny sektor.  

Boj proti korupcii a zabezpečenie transparentnosti a zodpovednosti štátnych inštitúcií, 

zostáva stále výzvou a zhoršujú ho aj náročné podmienky vládnej práce. Správa 

z novembra 2013 „Annual Progress Report on Accession“ (Správa o ročnom pokroku 

členských krajín)
47

 poukázala na korupciu v rôznych úrovniach štátu  a administratívy ako 

pretrvávajúci problém vo viacerých členských krajinách a ako prekážku pre inovácie 

a efektívnu konkurenčnú schopnosť. V súvislosti s tým je kapacita justičných orgánov na 

interpretáciu a presadzovanie práv, rozhodovanie sporov a zlepšovanie podpory prostredia, 

kde všetko má „hrať podľa pravidiel“ , vo viacerých krajinách neustále slabá.  

Tieto inštitucionálne nedostatky predstavujú ďalšiu brzdu pre inovácie a adaptácie na 

globálnu konkurenciu, najmä preto, že často slúžia na ochranu záujmov minimálne 

produktívnych, väčšinou tradičných, ale niekedy dobre poprepájaných, segmentov 

ekonomiky. Slabá kapacita niekoľkých vlád v regióne na poskytovanie reformy podľa 

politiky implementácie vo včasnom a súvislom kontexte, má za následok oslabenie 

dôveryhodnosti a podpory merania reforiem a politických koalícií ktoré ich zastupujú.  

Keďže sú členské krajiny vystavené väčšej regionálnej a globálnej konkurencii v súvislosti 

s členstvom v EÚ, budú cítiť negatívne dopady slabého ekonomického stimulu 

a inštitučného režimu v oveľa vyššej miere. Vstup do EU a proces ktorý mu predchádza,  

predstavuje cenný zdroj motivácie a legitimity pre rozhodujúce vládne opatrenia určené na 

podmienoky pre reštrukturalizáciu, inováciu a konkurenčné trhy.  Zdroje (finančné aj 

ľudské), ktoré EÚ venuje na podporu pristupujúcim krajinám počas ich prvých rokoch 
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47 

 

členstva, ak sú kreatívne rozmiestnené a prispôsobené rozhodujúcim vládnej činnosti,  

môžu slúžiť ako ďalšia hybná sila pre zmeny. Pristupujúce krajiny,  ako celok, jasne 

prijímajú tieto výzvy a mobilizujú sa k ich zdolávaniu.Stále však zostáva veľa tvrdej práce. 

Mnoho pristupujúcich krajín v súčasnosti vytvára a začleňuje všeobecné národné stratégie 

na vytvorenie priaznivého prostredia pre podnikanie, rozvoj nových obchodných 

príležitostí a zahraničných investícií, ale slabá administratívna kapacita nedostatočné 

právne štruktúry  a pretrvávajúca korupcia v niektorých krajinách zostávajú prekážkami. 
3
 

Budovanie ľudského kapitálu znalostnej ekonomiky Na prvý pohľad vyzerajú byť 

pristupujúce krajiny schopné poskytnúť ľudské zdroje pre konkurenčné znalostné 

ekonomiky. S vysokou mierou vzdelávania a gramotnosti, stabilizovanými a silnými 

stránkami v oblastí matematiky a vedy, dlhodobou tradíciou vedeckého a technického 

výskumu a dlhodobo fungujúcich univerzitných systémov, majú tieto krajiny všetky 

nástroje pre školenie svojich ľudí pre zdolávanie výziev ekonomiky a spoločnosti 21. 

storočia. Podľa zistení Kórey však môže byť dobre vyvinutý ale neflexibilný vzdelávací 

systém prekážkou k úspechu v znalostnej ekonomike a zároveň aj nevyvinutým systémom.  

Kombinované zdedenie vysoko centralizovanej vládnej kontroly, pevných pravidiel pre 

kapacity rôznych typov vzdelávania a školenia, zvyšky pomerne neflexibilného ( a externe 

predpísaného) regionálneho rozdelenia práce v oblasti vysokoškolského vzdelávania 

a výskumu, a pevné hierarchické rozdiely medzi vzdelávacím a odborným školením, 

zanechalo väčšinu pristupujúcich krajín v slabom stave čeliť výzvam po ľudských 

zdrojoch, ktoré by čelili globálne konkurenčnej znalostnej ekonomike.  

Keďže sa krajiny OECD stále učia (mnoho z nich s veľkým bojom a obtiažnosťou),  budú 

pracovníci na všetkých úrovniach ekonomiky  21. storočia potrebovať celoživotné 

vzdelávanie, prispôsobovať sa neustálym zmenám, pracovným postupom, obchodným 

modelom a formám ekonomickej a sociálnej organizácie. Vzdelávacie systémy sa musia 

prispôsobovať, neustále sa zameriavať na kvalitu a široký prístup, a klásť väčší dôraz na 

flexibilitu vo formáte a subjektoch, neakademické a celoživotné vzdelávacie možnosti, 

a neustály dialóg medzi pedagógmi, vládnym a súkromným sektorom. Budú potrebné nové 

modely financovania tejto pestrej zmesi vzdelávacích príležitostí, s vyšším podielom 

privátneho sektora a väčších možností pre rozmanitosť volieb v rámci jasných ale 

flexibilných národných štandardov, ktoré sa zamerajú viac na výsledky a dopad, ako na 

vstupy.  
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To znamená podporovať rozmanitosť a voľbu v zdrojoch a formách vzdelávacích 

možností. Základným princípom vzdelávania a výučných systémov v znalostnej 

ekonomike je,  že „jedna veľkosť nevyhovuje všetkým“ a že výučba prebieha kdekoľvek 

v ekonomike a spoločnosti,  nielen v triede. „Školská“ metóda zameraná na dlhodobé 

učenie, adaptabilitu a kultúru inovácie si vyžaduje, aby mali jednotlivci široké možnosti 

výberu – verejné a súkromné, formálne a informačné, učené v triede ale aj na praxi, či na 

diaľku – pre splnenie ich špecifických potrieb na výučbu a dosiahnutie rôznych stupňoch 

úspechu v ich živote. To platí nielen pre vzdelávanie dospelých, ale aj pre formálne 

vzdelávacie systémy a národné študijné osnovy, ktoré zostávajú v mnohých krajinách príliš 

strnulé.  

V žiadnom prípade to však neznamená upustenie od  národných priorít, noriem alebo 

vzdelávacích cieľov pre rôzne vekové skupiny alebo vzdelávacie sektory. Znamená to len 

potrebu flexibilných štandardov zameraných na výsledky. Ďalej sú potrebné nástroje na 

testovanie, hodnotenie a certifikáciu a tiež priority určené pre tento flexibilný, výsledky 

zaručujúci, školiaci systém.  

Úloha vlády sa v takomto systému mení, od prevádzky a riadenia prevažne verejných, 

centrálne určených a financovaných skupín formálnych výučných inštitúcií, po nastavenie 

širokých národných cieľov a štandardov t.j. dohliadanie, podpora, monitorovanie 

a inštitučná výkonnosť, poskytovanie vedúceho postavenia politiky, a zabezpečenie 

zodpovednosti.  

Úloha súkromného sektora sa vo viacerých ohľadoch stáva stále dôležitejšou.  Po prvé, 

čoraz viac slúži ako poskytovateľ vzdelávacích príležitostí „v práci“ v každom sektore 

ekonomiky a v transformovanom a rozšírenom  „dlhodobo školiacom“ sektore.  Po druhé, 

rastúce a meniace sa  potreby súkromného sektora v rýchlo meniacej sa znalostnej 

ekonomike pomáhajú informovať a tvarovať dopyt po vzdelávacích príležitostiach. Po 

tretie, súkromný sektor potrebuje fungovať v spolupráci s vládou a ďalšími sociálnymi 

činiteľmi (vrátane odborov) na vytvorenie prostredia pre flexibilné školenia zamestnancov, 

flexibilitu v definovaní a adaptácii práce a zručností ktoré potrebujú, a kontinuálnu 

adaptáciu na zdroje výučby (vrátane odborného a technického školenia) pre jednotlivca aj 

širokú spoločnosť.  
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Tento flexibilný mix verejného a súkromného zdroju vzdelávania a dlhodobého 

vzdelávania si vyžaduje nové modely financovania vzdelania. Verejný sektor bude 

pochopiteľne udržovať kľúčovú úlohu vo financovaní „jadra“ vzdelávania, najmä 

primárneho a sekundárneho sektoru.  Aj tu však bude potrebné nájsť nové modely pre 

nastolenie rovnováhy v centrálnom, regionálnom a lokálnom financovaní a kontrole 

v oblasti spoločenského vzdelávania. V spoločenskom vysokoškolskom vzdelávaní 

(terciárnom a   postgraduálnom) , musia pristupujúce krajiny vytvoriť legálne a regulačné 

prostredie, a taktiež ekonomické a inštitučné motivácie  pre privátne investovanie 

a inovácie.  Viaceré pristupujúce krajiny už urobili značný pokrok  v podpore rastu 

súkromných vysokých škôl.  

Pristupujúce krajiny musia zároveň venovať väčšiu pozornosť k sprístupneniu vzdelávania 

a študijných príležitostí v chudobných a vidieckych komunitách a v tradične 

znevýhodnených skupinách, vrátane menšín, zdravotne postihnutých osôb a, v niektorých 

pristupujúcich krajinách, aj ženám.  

V neposlednom rade, je v pristupujúcich krajinách potrebné neustále zdokonaľovať 

a obmieňať ľudský kapitál vo vzdelávaní a samotnom školiacom sektore – t.j. učitelia, 

školitelia, právnici , mentori, administrátori,  atď.  Fiškálne tlaky, ktorým čelí väčšina vlád 

v týchto krajinách, zasadili silné tlaky na zdroje pre tradičný školiaci sektor (čo vo 

viacerých prípadoch viedlo k zlyhaniu a demoralizácii medzi učiteľmi a administrátormi). 

Proces reformy a diverzifikácie vzdelávacieho sektora a zvyšovanie účasti súkromného 

sektoru na rozšírené dlhodobé vzdelávanie, môže pomôcť poskytnúť základ, rozmach 

a prostriedky pre efektívnejšie zameranie sa na verejné zdroje, ktoré by sa stali  kľúčovými 

prioritami pre národné vzdelávanie. To pomôže taktiež znížiť plytvanie a neefektívne 

využitie silne byrokratizovaných a precentralizovaných národných vzdelávacích systémov.  

Vlády budú musieť zohrávať rozhodujúcu  úlohu pri vyváraní národného dialógu 

a konsenzu o potrebách reformy, formulácie rozsiahlej stratégie pre budovanie ľudského 

kapitálu v znalostnej ekonomike, vytvárania  právnych regulačných rámcov a stimulačných 

režimov pre spoluúčasť súkromného sektora, a posilnení spolupráce s verejným sektorom 

na všetkých úrovniach, so súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou,  pri vytváraní 

národných mravov, a podmienok  pre podporu celoživotného vzdelávania. Mnoho 
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pristupujúcich krajín  už zameriava vysokú prioritu na reformu vzdelávania a otázok 

širšieho ľudského kapitálu.  

Budovanie národnej informačnej infraštruktúry a podpora prístupu k využívaniu 

informačných a komunikačných technológii vo vláde, súkromnom sektore a civilnej 

spoločnosti  

Existuje viacero, navzájom súvisiacich spôsobov podľa ktorých sa rozsiahla schopnosť 

a využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) môže významne podporiť 

pristupujúce krajiny v ich snahe vybudovať globálne konkurenčné znalostné ekonomiky.  

Po prvé, zatiaľ čo pretrvávajú debaty o vplyve informačných a komunikačných technológií 

( IKT) na produktivitu a hospodársky rast, je zrejmé že pracovná a kapitálová náročnosť na 

výrobu a poľnohospodárstvo mnohých pristupujúcich krajín, by mohla priniesť výrazné 

zvýšenie produktivity z cieleného využitia rady informačných a komunikačných 

technológií, pre väčšiu efektivitu v dizajne a výrobných procesov, včasný prístup 

k zásobám, dopytu a informáciám o trhu a prístup k regionálnej a globálnej znalosti 

a osvedčených postupov. Samotné informačné a komunikačné technológie nevytvárajú 

zmenu v tradičných a neefektívnych produkčných praktikách a formách priemyselnej 

a poľnohospodárskej organizácie. Vytvárajú však pákový efekt a stimuly pre tieto 

rozsiahle zmeny. Preto aj v týchto tradičných odvetviach dokáže širší prístup 

k efektívnemu využívaniu informačných a komunikačných technológií zlepšiť 

pristupujúcim krajinám zvýšiť ich produktivitu, konkurenčnosť a kapacitu pre inovácie. 
48

 

Po druhé, rozšírenie informačných a telekomunikačných technológií, zvyšuje schopnosť 

týchto krajín prevziať výhodu nad  regionálnymi a globálnymi príležitosťami pre nové 

formy ekonomickej aktivity (od teleservisov cez zahraničnú softvérovérovú produkciu až 

po aplikovaný výskum), ktoré nie sú viazané na konkrétne miesto fyzikálnej infraštruktúry.  

Po tretie, informačné a telekomunikačné technológie  umožňujú (prostredníctvom ich 

uplatnenia vo funkciách vlády aj poskytovaním informácií a hlasu verejnosti) prístupnejšie, 
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transparentnejšie  a prepojenejšie formy dozoru, a pomáhajú znížiť príležitosť pre 

korupcie.  

Ako posledný bod, informačné a telekomunikačné technológie  rozširujú rozsah vzdelania 

a dlhodobých príležitostí pre jednotlivcov a organizácie. Za posledných desať rokov sa 

v pristupujúcich krajinách zaznamenalo silné zlepšenie v prístupe, nákladoch a 

spoľahlivosti základnej telekomunikačnej infraštruktúry, ako aj v prístupe a využívaní 

zdokonalenej infraštruktúry a služieb, vrátane internetu a mobilných telefónov. Mnoho 

z pristupujúcich krajín si určilo IKT infraštruktúru a rozšírené využívanie IKT a servisov 

vo vláde, v obchode, vzdelávaní, za národnú prioritu.  V Českej republike majú na to 

Informačný plán Českej republiky. Väčšina pristupujúcich krajín má podobné vnútroštátne 

stratégie v určitej fáze plánovania alebo realizácie.  Vo väčšine pristupujúcich krajín je 

potrebný značný pokrok vo vytváraní týchto plánov oproti realite. Zatiaľ čo všetky 

pristupujúce krajiny dosiahli pokrok vo vytváraní vhodnej politiky a regulačného rámca,  

aj inštitucionálnej kapacity  pre realizáciu a kontrolu nad súkromnými investíciami do 

telekomunikačnej infraštruktúry a servisov, ostáva liberalizácia telekomunikačného sektoru 

stále nekompletná, a väčšina kompetencií je limitovaná.  Pokrok v rozdeľovaní  služieb 

a v povolení na súkromné investovanie a kompetencie vo viacerých doménach (miestne 

slučky, veľké vzdialenosti, internetové služby, prenos/infraštruktúra a pod.) bol pomalý. 

Výzva rozšíriť cenovo dostupný prístup/servis do slabých, vidieckych a málo  zásobených 

komunít sa len pomaly plní, a riziká sa stávajú zdrojom zvyšujúcej sa nerovnosti.   Zatiaľ 

čo viaceré pristupujúce krajiny majú plán na zvyšovanie zavádzania a servisu IKT vo vláde 

(„e-vláda“), súkromnom servise („e-verejnosť“) a vo vzdelaní, implementácia sa vo veľkej 

miere spomalila.  Právne rámce a vykonávacie mechanizmy pre zabezpečenie súkromia, 

ochrany spotrebiteľa a ochrany duševného vlastníctva, sú v mnohých prípadoch stále slabé.  

Pristupujúce krajiny však nie sú jediné, ktoré musia čeliť týmto výzvam.  V mnohých 

členských štátov EÚ sú právne rámce pre informačnú spoločnosť stále nekompletné. 

Procedúry udeľovania licencií sú vo viacerých krajinách EU stále dlhé a zložité, a právne 

rámce nie sú dostatočne flexibilné na vyrovnanie sa s rapídne meniacimi sa trhmi. 

Iniciatíva Európskej únie „E-Europe“ je vytvorená pre zdolávanie týchto výziev 

v koherentnom a proaktívnom prevedení, a nedávne rozšírenie tejto iniciatívy na 

pristupujúce krajiny, poskytuje rámce a podnety, aby mohli aj tieto krajiny vyvinúť pokrok 

v týchto otázkach.    Medzi hlavné ciele tejto iniciatívy a nového regulačného balíka EÚ 
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pre telekomunikácie, ktorý je jedným z kľúčových prvkov EU, je uľahčiť vstup na trh 

novým poskytovateľom  infraštruktúry a servisov IKT, zvyšovať konkurenčnosť a rozšíriť 

prístup a používanie internetu, pričom sa musí dodržiavať ochrana a právo spotrebiteľa. 

Nový telekomunikačný balíček zahŕňa sériu nariadení pre liberalizáciu, kompetenčné 

rámce, autorizáciu, prístup a prepojenie, univerzálny servis, a ochranu dát,  ktoré poskytnú 

všeobecný legálny základ pre vzostup informatívnej ekonomiky v celej Európe.  

Poskytnutie technickej podpory EU pre pristupujúce krajiny, ktoré sa snažia realizovať 

princíp „e-Europe plus“, čo znamená pre tieto krajiny významnú pomoc pri vytváraní 

konkurenčných a inovatívnych trhov pre IKT servisy a široké začlenenie 

IKTinfraštruktúry, produktov a servisov do všetkých úsekoch ekonomiky, vlády a civilnej 

spoločnosti.  Stále však treba veľa pracovať na politike a regulačných reformách, budovaní 

kapacít, podpore kompetencií a inovácií, vytváraní atraktívneho prostredia pre domáce 

a zahraničné súkromné investície a rozšírení servisu pre slabých a prehliadaných.
49 

Vytvorenie silného a národného inovačného systému a podpora výskumu a vývoja, ktorý 

prináša na trh inovácie:  

Kontinuálne,  trhom riadené inovácie sú kľúčom ku konkurencieschopnosti a teda aj  

k hospodárskemu rastu, v znalostnej ekonomike. To si vyžaduje nielen silný vedecký 

technický základ, ale aj kapacitu na prepojenie základného a aplikovaného výskumu, 

previesť výsledky tohto výskumu do nových produktov, servisov, procesov alebo 

materiálov  a priniesť tieto inovácie okamžite na trh. Tiež to znamená schopnosť preniknúť 

a podieľať  sa na regionálnych a globálnych sieťach výskumu a inovácií.  

Mnoho z pristupujúcich krajín má dlhoročné tradície vo vynikajúcej kvalite vedeckého 

a technického výskumu.  Za poslednú dekádu však množstvo faktorov významne oslabilo 

ich národný inovačný systém. Kombinované tlaky priemyselnej 

reštrukturalizácie/privatizácie a rozpočtu verejného sektoru významne znížili verejné 

zdroje, určené na výskum a výrobu, a to v základnom výskume aj 

v aplikovanom/priemyselnom výskume.  Tým sa za posledných 10 rokov značne znížila 

úžitkovosť väčšiny tejto svetovej kapacity v základnom a aplikovanom výskume. Tradičná 

fragmentácia výskumných systémov v mnohých pristupujúcich krajinách,  so slabou 
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koordináciou/spoluprácou s výskumnými ústavmi, slabé postavenie univerzít, a limitovaná 

národná, regionálna a globálna sieť, sa len veľmi pomaly naprávajú.  Zatiaľ čo pre  mnohé 

vlády v regióne uznávajú zmenenú úlohu vlády ako partnera,  ktorý umožňuje a stimuluje 

verejno-právne partnerstvá v inováciách, ich schopnosť na efektívnu zmenu 

v koordinovanom a koherentnom prístupe bola nerovnomerná kvôli nedostatku zdrojov 

a ľudského kapitálu a neustálemu tlaku ich priorít, vrátane ekonomickej reštrukturalizácii 

a sociálnemu blahobytu.  

Väčšina pristupujúcich krajín uznala za posledných niekoľko rokov oslabenie a pokles ich 

kapacity výskumu a vývoja a naliehavú potrebu vytvárať silnejšie národné inovačné 

systémy. Vo viacerých krajinách sú znaky nádeje.  Odkedy získali univerzity (verejné aj 

súkromné) väčšiu autonómiu, mnohé si začali vytvárať svoje vlastné väzby 

s priemyselnými a regionálnymi/globálnymi sieťami pre výskum a vývoj s úmyslom 

podporiť riadený aplikovaný výskum.  Viacero miest a regiónov  začalo vyvíjať 

technologické parky, inkubátory a ďalšie ohniská pre verejno-súkromné partnerstvá,  

zahŕňajúce univerzity, výskumné ústavy, súkromný sektor a medzinárodných partnerov.  

Základné výzvy a priority však zostávajú, pretože krajiny si musia osvojiť svetové národné 

inovačné systémy, ktoré im pomôžu obstáť  v regionálne aj globálnom meradle. Musia si 

stanoviť reálne ciele a priority a učiniť náročné voľby, kam majú zamerať svoje zdroje. Na 

to si potrebujú porovnať vlastné existujúce kapacity na výskum a vývoj voči globálnym 

štandardnom a ohodnotiť svoje silné a slabé stránky, a určiť najperspektívnejšie oblasti. To 

im následne pomôže vyvinúť základný návod, mobilizovať verejné a súkromné zdroje, 

a národné inovatívne systémy,  ktoré dodajú daným oblastiam silu pre výskum a vývoj. 

Taktiež im to pomôže identifikovať prioritné oblasti pre regionálnu a globálnu sieť 

a zahraničné priame investície, v ktorých upevnia národné sily a zároveň sprístupnia  

globálne znalosti a inovácie pre ďalšie oblasti. Osobitná výzva pre vlády, určená ich 

zdrojovým prekážkam, sa bude týkať jasných priorít určených pre kontinuálnu podporu 

základného výskumu.  Aj v tomto prípade, triezve hodnotenie národných silných stránok 

voči globálnym kritériám, pomôže určiť priority. Viaceré pristupujúce krajiny zároveň ešte 

stále potrebujú racionalizovať a koordinovať rozsah vládnych politík, a chaos vládnych 

agentúr a činiteľov, ktoré majú dosah alebo vytvárajú, prostredie pre výskum, výrobu 

a inovácie. Zároveň musia mať na pamäti, že vytváranie podmienok pre inováciu 

v znalostnej ekonomike je väčšia výzva ako racionalizácia formálnych štruktúr 
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národnostného inovačného systému. Inovácia v podnikových modeloch a inovácia na 

úrovniach firiem, bude fungovať, alebo podliehať, širšiemu ekonomickému  a legálnemu 

prostrediu a nie štruktúre národnostného inovačného systému.  Výzvou teda ostáva 

racionalizácia národného inovačného systému a uplatnenie širších politík, ekonomických 

motívov, a legálneho mechanizmu, ktorý by podporil inováciu v celej ekonomike 

a spoločnosti. 
50

 

MODUL 2  METÓDY VÝMENY POZNATKOV V SAMOSPRÁVE 

Tento modul sa zameriava na jeden dôležitý element manažmentu vedomostí - a to na 

výmenu poznatkov. 

Združenie miest a obcí Slovenska, miestne lokálne partnerstvá a samosprávne kraje, majú 

podstatnú rolu vo výmene poznatkov, vzťahujúcich sa k miestnej vláde. Práve tie sú 

hlavnými inštitúciami, zodpovednými za uľahčovanie výmeny poznatkov medzi miestnymi 

úradmi a  príslušnými krajmi, aby napomáhali budovať ich funkcie.  

Tento modul predstavuje škálu metód a spôsobov, ktoré môžu byť použité, aby pomáhali 

spoločnostiam vymieňať si poznatky s ich členmi, ako aj so sesterskými organizáciami  

v určitom regióne, ale aj globálne. Modul tiež môže byť užitočný pre väčšie obce, ktoré 

hľadajú spôsoby ako zlepšiť vymieňanie poznatkov v ich vlastnej administratíve a v ich 

celkovej komunite. 

Modul je rozdelený do šiestich sekcií; každá z nich sa sústreďuje na iný aspekt výmeny 

poznatkov. Zahŕňajú: 

 

Sekcia 2.1: Čo je to výmena poznatkov, a ako to môže zlepšiť miestnu samosprávu? 

Sekcia 2.2: Niektoré základné princípy výmeny poznatkov 

Sekcia 2.3: Zhromaždenia zaoberajúce sa výmenou poznatkov 
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Sekcia 2.4: Učenie sa od kolegov a vrstovníkov 

Sekcia 2.5: Používanie informačných a komunikačných technológií pri výmene poznatkov 

Sekcia 2.6: Informatívne materiály, ktoré propagujú výmenu poznatkov 

 

 

 

2.1 ČO JE TO VÝMENA POZNATKOV A AKO TO MÔŽE ZLEPŠIŤ 

MIESTNU SAMOSPRÁVU? 

V skorých 90-tych rokoch, organizácie všetkých druhov začali formovať koncept výmeny 

znalostí. V pracovnom prostredí to poukazovalo na povzbudzovanie, zahŕňanie zdieľania 

odborných vedomostí a skúseností medzi zamestnancami a partnermi, aby sa podporovalo 

učenie a zmeny, s ohľadom na zlepšovanie efektívnosti a vplyvu našej práce
4
. Inými 

slovami povedané, výmena poznatkov kladie dôraz na učenie z praktík kolegov 

a vrstovníkov. Opiera sa o zhodnotenie, že ak spojíme naše individuálne vedomosti 

a skúsenosti tak, že z toho vznikne kolektívna vedomosť, budeme schopní posúvať sa 

dopredu v našej práci rýchlejšie a efektívnejšie. 
4
 

Používanie výmeny poznatkov na učenie, a učenie sa od ostatných tu bolo už po tisícročia, 

a to ústnou aj písanou formou. Slovenská republika má cennú tradíciu ústnej výmeny  

informácií, ktorá je stále aktuálna hlavne vo vidieckych oblastiach.
 51

 

Miestne samosprávy môžu ťažiť z výmeny skúseností a ponaučení, pozitívnych aj 

negatívnych, z praktík, ktoré ony samy vynašli. Táto vedomosť môže pomôcť vybudovať 

sebestačnosť a dovoliť im lepšie zahrnúť dobré vládne modely a praktiky vo vlastnej 

administratíve. Umožní im zahrnúť kolektívny, transparentný a zodpovedný vývoj 

kontroly, plánovania, prostriedkov mobilizácie a manažmentu, takisto ako zaobstaranie 

dostupných a slušných služieb pre komunitu.  
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ZDRUŽENIE MIEST A  OBCÍ SLOVENSKA MÁ  KRITICKÚ ROLU VO 

VÝMENE POZNATKOV 

Hlavným spôsobom, ako sa miestne samosprávy zúčastňujú miestnych vládnych sietí, 

ktoré si vymieňajú poznatky, je aktivita cez členstvá v ZMOSe. Združenie miest a obcí 

Slovenska, miestne lokálne partnerstvá a samosprávne kraje majú hlavnú rolu 

v uľahčovaní výmeny  poznatkov medzi svojimi členmi, aby pomohli vybudovať ich 

funkcie, a aby vedeli lepšie podporovať a reprezentovať ich záujmy na národnej úrovni. 

Schopnosť národných asociácií zabezpečiť kvalitnú výmenu poznatkov, je preto hlavnou 

prioritou, ktorá prispieva ich vhodnosti a organizačnej efektívnosti. 
4
 

Združenie miest a obcí Slovenska, miestne lokálne partnerstvá a samosprávne kraje 

sú rovnako dôležitým centrom znalostí o decentralizácii a lokálnej vláde, ktoré môžu byť 

zdieľané v ich regióne a takisto v ich kraji. Majú čím prispieť, a takisto sa učiť od 

sesterských organizácií i celkovo, a táto vedomosť môže byť potom zdieľaná s ich členmi.  

Nasledujúce sekcie Modulu 2 naznačujú niektoré z najviac používaných spôsobov, ktorými 

organizácie uľahčujú vymieňanie poznatkov, interne medzi kolegami ako aj externe medzi 

ostatnými organizáciami. Každá metóda alebo prístup zahŕňa aj popis toho, čo to je, a kedy 

a ako to môže byť použité. Tam, kde je to možné, sú uvedené špecifické príklady, ktoré 

ukazujú, ako môžu Združenie miest a obcí Slovenska, miestne lokálne partnerstvá 

a samosprávne kraje používať danú metódu alebo postoj, aby bolo uľahčené zdieľanie 

znalostí medzi ich členmi a sesterskými organizáciami.  

2.2 NIEKTORÉ ZÁKLADNÉ PR INCÍPY VYMIEŇANIA  POZNATKOV 

Efektívny program alebo proces výmeny poznatkov závisí na niekoľkých základných 

princípoch: 

1. Rozvíjať kultúru výmeny poznatkov 

Vymieňanie poznatkov je založené na otvorenosti, transparentnosti a vzájomnom rešpekte 

medzi tými, ktorých sa to týka - stanovením vysokého statusu tradičným vedomostiam 

a informáciám, vytvorených miestnymi členmi. 
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Združenie miest a obcí Slovenska, miestne lokálne partnerstvá a samosprávne kraje môžu 

ukázať typy správaní pri výmene poznatkov a to kladením otázok samým sebe , ako aj 

kolegom: 

 „S kým som sa podelil o tento dokument / zápis?“ 

- „Poznáš niekoho, kto by mohol využiť tieto informácie?“ 

- „Môžu naši členovia využiť tieto informácie?“ 

 

 „Čo si sa naučil z tohto programu / projektu?“ 

- „S kým sa môžeš o tieto vedomosti podeliť?“ 

- „Získajú naši členovia z tohto nové poznatky?“ 

 

 „Kto sú experti na túto tému, vo vnútri a vonku tejto organizácie?“ 

- „Preberal si toto s expertmi? Ak áno, čo si zistil?“ 

- „Čo by sa naši členovia mohli naučiť od expertov
4
? 

 

2. Pochopenie typu vedomostí, ktoré sú pre členov potrebné  

Niektoré znalosti sú technickej povahy, iné informácie sú zas zdieľané len preto, aby 

vzbudili pozornosť o určitom probléme. Poznáme rôzne metódy, ktoré sa môžu používať 

v rovnakých prípadoch, niektoré z nich sú vyčlenené v nasledujúcej sekcii. 

Je dôležité dosiahnuť pochopenie, ako členovia väčšinou vyhľadávajú informácie. 

Tipy, ako členovia vyhľadávajú informácie: 

 Rešpektovať tradičné komunikačné kanály a nepovažovať ich za bariéry pri 

výmene poznatkov 

 Zhodnotiť, kto by mal mať prístup k informáciám, a ako ich zvyknú hľadať (napr., 

má sa zohľadňovanie rozdeliť do určitých skupín zahŕňajúcich ženy, mládež, 

vidieckych a chudobných mestských ľudí) 

 Zhodnotiť, či môže byť problémom gramotnosť - časopisy, brožúry a plagáty môžu 

byť nápomocné, tak isto ako audio a video materiály 

 Zhodnotiť, či môže byť problémom jazyk - ak áno, napísať materiály 

v jednoduchom a vhodnom jazyku, aby členovia hľadajúci praktické informácie 
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dokázali porozumieť, ako ich aplikovať. V niektorých prípadoch môže byť 

požadovaný preklad, aby boli materiály prístupné aj ostatným jazykovým 

skupinám. Ak áno, treba prideliť zdroje k prekladu, pri zostavení rozpočtu 

produkcie materiálov 

 Zhodnotiť, ako môže používanie telekomunikácií vylúčiť niektorých členov, 

a následne hľadať alternatívy  

 

 

2.3  ZHROMAŽDENIA ZAOBERAJÚCE SA VÝMENOU POZNATKOV 

Táto sekcia sa zameriava na to, ako môžu Združenie miest a obcí Slovenska, miestne 

lokálne partnerstvá a samosprávne kraje organizovať rôzne typy zhromaždení, aby 

zjednodušili vymieňanie poznatkov medzi členmi a sesterskými organizáciami. 

Zhromaždenia popísané nižšie, môžu byť použité, aby podporili učenie a výmenu medzi 

vrstovníkmi, a v niektorých prípadoch vybudovali konsenzus medzi členmi o lokálnych 

vládnych problémoch .  

Samosprávam môže byť táto  sekcia nápomocná, pretože zhromaždenia môžu vnútorne 

podporiť učenie a výmenu medzi oddeleniami, rovnako ako vonkajšie s komunitami. 

Zhromaždenia sú silným vodidlom, aby sa spojili s komunitou, a aby  sa podporovala 

účasť verejnosti na miestnych vládnych problémoch.  

ZJEDNODUŠENÉ ZHROMAŽDENIA A KONZULTÁCIE  

Zjednodušené zhromaždenia a konzultácie sú stretnutia, pri ktorých uľahčujúci prostriedok 

(školiteľ) pomáha participantom riadiť diskusiu o určitom probléme. Tieto stretnutia často 

vznikajú aj preto, aby pomáhali stanoviť priority a určiť znalostné alebo informatívne 

potreby. 

Spôsoby, akými národné asociácie a lokálne samosprávy môžu vyťažiť zo stretnutí, sú: 

 podporovať členov v robení rozhodnutí, a vyvíjať pozície národnej politiky 

 pomáhať vytváraniu priorít miestnej vlády a budovaniu kapacity potrieb členov 

 konzultovať informácie týkajúce sa tréningových potrieb určitých skupín (napr. 

ženy zvolené za úradníkov, administratívni úradníci) 
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 pomáhať dosiahnuť konsenzus, týkajúci sa kontroverzného problému 

Školiteľ je celkovo neutrálna strana, ktorá si nevyberá strany a nevyjadruje svoj pohľad na 

vec počas stretnutia. Môže zastávať čestnosť, otvorenosť a zahŕňajúce procedúry, aby bol 

splnený cieľ skupiny. 

Školiteľ väčšinou uisťuje, že stretnutie je na dobrej ceste, určuje, kto je na rade pri 

otvorenej diskusii a uistí sa, že stretnutie vždy začne aj skončí načas.  

Nasledujúca tabuľka 3.1 opisuje niektoré uľahčujúce normy skupiny, ktoré sa široko 

nasledujú. Tieto normy sú opísané v The Facilitator’s Guide to Participatory Decision-

Making (by Sam Karner, 1996, New Society Publishers)
52

. Príručka predstavuje čitateľovi 

rôzne dimenzie uľahčení, zahŕňajúc, ako navrhnúť realistický program rokovania, 

dosiahnuť plnú účasť, podporovať vzájomné pochopenie, a pomôcť skupinám zhodnúť sa. 

Táto kniha je vhodná ako pre začiatočníkov, tak aj pre trénovaných, profesionálnych 

školiteľov.  

Tabuľka 3.1- Uľahčujúce normy skupiny 

Zúčastňuje sa každý, nie iba pár členov. 

Ľudia si navzájom nechajú priestor na rozmýšľanie, a  tiež na vyjadrenie svojich 

myšlienok. 

Protichodné názory môžu samozrejme existovať. 

Ľudia sa navzájom podporujú otázkami ako napr.: „Takto to myslíš?“ 

Každý člen si dá námahu, aby venoval pozornosť práve rozprávajúcemu. 
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Ľudia sú schopní počúvať názory ostatných, pretože vedia, že aj ich názory budú vypočuté. 

Každý sa vyjadruje o veci kontroverzie. Každý vie, kde všetci stoja. 

Členovia môžu akurátne reprezentovať vzájomné postoje - aj keď s nimi  nesúhlasia. 

Členovia sa zdržiavajú hovorenia spoza chrbát. 

Aj keď členovia stoja proti vedúcemu, sú podporovaní, aby pre svoj prospech prehovorili. 

Problém sa nepovažuje za vyriešený, ak všetci zapojení nepochopia riešenie. 

Aj keď sa ľudia zhodnú, predpokladá sa, že stále existuje široká škála iných 

 perspektív. 

TRÉNINGOVÉ WORKSHOPY A SEMINÁRE 

Spôsob odovzdávania informácií formou workshopov a seminárov je dôležitý pre rýchle 

získavanie vedomostí a zručností. Tréningové workshopy sú najúčinnejším prostriedkom 

pre participantov, ktorí musia získať technické znalosti, ale tak isto môžu byť použité na 

pritiahnutie pozornosti na určitý problem.  

Množstvo tréningových workshopov a seminárov sa využíva na dynamický proces učenia, 

v ktorom participanti komunikujú so svojimi vrstovníkmi a navzájom zdieľajú svoje 

vedomosti- učia sa zo vzájomných uhlov pohľadu a skúseností. Zatiaľ, čo experti môžu 

byť zapojení, aby odovzdali dôležité technické znalosti, workshopy a semináre väčšinou 

využívajú školiteľov, ktorí vedú proces, a podporujú participantov. Tí pravidelne pracujú 

v menších skupinkách (4-5 ľudí), aby sa prepracovali cez tréningový materiál.
 53
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Združenie miest a obcí Slovenska, miestne lokálne partnerstvá a samosprávne kraje môžu 

organizovať tréningové workshopy a semináre, aby pomohli vybudovať kapacitu miestnej 

vlády na miestach, ktoré členovia určili za miesto zlepšenia. Neoddeliteľnou súčasťou 

prípravy wokrshopu je finančné zabezpečenie. Z tohto dôvodu je potrebné myslieť na 

zabezpečenie fondov, aby sa mohol vytvoriť tréningový plán, a aby sa participanti mohli 

spoločne dostaviť na určenú lokalitu. Tam, kde sú prostriedky limitované, Združenie miest 

a obcí Slovenska, miestne lokálne partnerstvá a samosprávne kraje môžu zorganizovať 

tréningové aktivity, kam participanti takisto spoločne dôjdu, ako na ich riadne valné 

zhromaždenie alebo kongres.
 
 

Rovnakým spôsobom môže miestna vláda organizovať workshopy a semináre v oblasti 

vlastnej administratívy. Workshopy môžu byť užitočným spôsobom, ako informovať 

komunitu o zmenách alebo zlepšeniach v miestnych vládnych službách.  

RECENZIA PO AKCII  

Recenzia po akcii je jednoduchý proces používaný tímom, aby zachytil získané informácie 

z predchádzajúcich úspechov a zlyhaní, s cieľom zlepšiť budúci výkon. Pre tím je to 

príležitosť odraziť sa na projektoch, aktivitách, udalostiach alebo úlohách a snažiť sa, aby 

ich budúci výsledok bol lepší. 

Jedným z príkladov, ako národná asociácia môže ťažiť z takýchto recenzií, je priamo riadiť 

jedného,  tímom riadiacim sa podľa Výročného valného zhromaždenia alebo kongresu, čo 

je najcennejší príslušný súd v rozsahu členov. 

Tipy ako riadiť recenziu po akcii 

 Začnite ho robiť hneď, pokiaľ sú všetci participanti prístupní a majú čerstvé 

spomienky. Učenie môže byť aplikované hneď, aj na ďalší deň. 

 Vytvorte správnu atmosféru - otvorením sa a oddaním sa učeniu. Každý by sa mal 

zúčastniť vytvárania atmosféry, bez ohľadu na vek alebo postavenie. AAR sú 

udalosti na ktorých sa vzdeláva, nie kritizuje. Nemal by tu byť hodnotený osobný 

výkon. 

 Určiť školiteľa, ktorý pomôže tímu „naučiť sa“ odpovede. Ľudia sa musia 

rozhovoriť, pre ich samotné vzdelávanie, ale aj pre vzdelávanie celej skupiny. 
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 Pýtať sa „Čo sa má stať?“ 

 Pýtať sa „Čo sa vlastne stalo?“ Tím by mal rozumieť a súhlasiť s tým, čo sa stalo. 

 Porovnať plán s realitou. Zaznamenávať hlavné body. Objasniť to, čo sa stalo, 

a porovnať to s tým, čo sa malo stať. Uľahčí to zdieľanie zážitkov v tíme a vytvorí 

základy pre širší vzdelávací program v organizácii. 

 Pýtať sa „Prečo tam boli rozdiely?“ a „Čo sme sa naučili?“ Treba identifikovať 

a diskutovať o úspechoch a nedostatkoch. Zrealizovať plány, ktoré zaistia úspech, 

a zlepšiť nedostatky. 

 Pýtať sa „S kým sa ešte chceme podeliť o naše skúsenosti?“ a „Ako to môžeme 

spraviť?“  

VEĽTRH ZNALOSTÍ 

Veľtrhy znalostí sú v podstate expozície, ktoré ukazujú vedomosti - všeobecné informácie, 

najlepšie praktiky, naučené lekcie, objekty a prejavy atď., súvisiace s určitou témou. 

Veľtrh znalostí je väčšinou voľne vyvíjajúci sa, otvorený, flexibilný a nie hierarchický,  je 

založený na princípe učenia a výmeny. Pri týchto znalostiach, ľudia na rôznych úrovniach, 

a ľudia rôznych typov môžu vidieť čo sa deje, a čo ostatní robia.
54

 

Je tu veľa možností pre tých, ktorí pracujú v miestnej vláde - môžu to byť zamestnanci 

miestnej vlády alebo národnej asociácie, volení úradníci a aj skupinová komunita - aby 

prispievali a zúčastňovali sa tohto veľtrhu. Združenie miest a obcí Slovenska, miestne 

lokálne partnerstvá a samosprávne kraje môžu tieto veľtrhy organizovať ako vedľajšiu 

udalosť počas Výročného valného zhromaždenia. Toto je príležitosť pre miestnu vládu, 

aby ukázala praktiky, o ktoré by sa chcela podeliť s inými členmi, a aby sa s nimi spojili 

a preberali otázky vzájomného významu. 

Súčasne sú tu i možnosti pre miestne vlády a asociácie, aby sa o svoje znalosti podelili 

globálne po väčšej časti kontinentu, a to tak, aby sa zúčastňovali znalostných veľtrhov 

počas regionálnych, kontinentálnych a globálnych konferencií.  
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Čo robiť a nerobiť pri organizovaní znalostného veľtrhu: 

 Získajte najlepšiu podporu 

 Rozšírte informácie o veľtrhu 

 Veľtrh lokalizujte na hlavnom dopravnom uzle, kde je veľa pešej zóny, napr. v átriu 

organizácie 

 Ukážte svoje najlepšie skupiny 

 Buďte realistický o tom, ako dlho to skupinám trvá , pripraviť sa na zobrazovanie 

určitých zručností 

 Zobrazte vo svojich stánkoch rozmanitosť spolu s integráciou 

 Myslite na elektrickú energiu, ktorá môže byť potrebná pri používaní počítačov 

 Majte po ruke technikov, keby sa niektoré elektronické komponenty pokazili 

 Myslite na ochranku, ktorá vám bude strážiť stánok, keď pri ňom nikto nebude 

 Samotné stánky neplánujte príliš detailne, komunity sa v spoločnom rámci môžu 

sami preorganizovať 

 Neorganizujte veľtrh mimo určitého miesta, lokalizácia je základom pre úspešný 

veľtrh 

 Neberte to príliš vážene- veľtrh môže byť zábavný.  

VÝROČNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIA  

Výročné valné zhromaždenia môžu byť pre členov jedinou možnosťou, aby sa 

zhromaždili, a spolu ako skupina reprezentovali miestnu vládu po celej krajine. Pre 

Združenie miest a obcí Slovenska, miestne lokálne partnerstvá a samosprávne kraje je to 

jedným z najdôležitejších miest, kde sa môžu spojiť so svojimi členmi, členovia môžu 

preberať strategické plány a vymieňať si skúsenosti a informácie. Valné zhromaždenie je 

preto ideálne fórum, kde sa môže držať celý rad udalostí, kde sa vymieňajú poznatky, 

vedľa bežného biznisu valného zhromaždenia.  

V dostatočnom predstihu pred valným zhromaždením, by sa mali Združenie miest a obcí 

Slovenska, miestne lokálne partnerstvá a samosprávne kraje snažiť, aby určili aké 

vedomosti potrebujú, a o čo sa zaujímajú ich členovia, aby mohli dôkladne naplánovať 

aktivity týkajúce sa výmeny poznatkov. Je dôležité vymerať čas a zdroje pre tieto aktivity. 
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2.4 UČENIE OD KOLEGOV A  VRSTOVNÍKOV 

Učenie od kolegov a vrstovníkov je základom pre úspešné precvičovanie výmeny 

poznatkov. Vyvíjalo sa viacero metód o vymieňaní poznatkov medzi vrstovníkmi, aby 

pomohli maximalizovať proces učenia, a niektoré z tých najznámejších sú popísané nižšie. 

POMOC OD VRSTOVNÍKOV 

Táto metóda výmeny poznatkov bola ako prvá predstavená firmou British 

Petroleum, a teraz je široko používaná viacerými organizáciami. Zahŕňa to zoskupenie 

vrstovníkov, aby získali spätnú väzbu na určitý problém, projekt alebo aktivitu, a potom 

naplánovali hodinu podľa vedomostí a skúseností participantov. Je to zhodnotené za 

predpokladu, že niekto zo zúčastnených si už prešiel cez daný problém alebo situáciu, a je 

možné učiť sa od neho.
55

 

Pomoc od vrstovníkov môže byť nápomocná aj vtedy, keď zamestnanci alebo volení 

úradníci národných asociácií alebo miestnych samospráv: 

 začínajú nové zamestnanie, aktivitu alebo projekt, a mohli by získať od rád, ktoré 

by boli dané viac skúsenými ľuďmi 

 čelia problému, s ktorým sa už v minulosti stretli ostatní členovia 

 sa nemuseli vysporiadať s danou situáciou dlhší čas, a nevedia, ktoré procedúry by 

mali nasledovať 

 realizujú dobrý model vlády alebo vedúci projekt, ktorý sa podobá nejakému, ktorý 

už bol v minulosti zrealizovaný. 
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Združenie miest a obcí Slovenska, miestne lokálne partnerstvá a samosprávne kraje sú 

v dobrej pozícií na spájanie sa s miestnymi samosprávami, ich zamestnancami alebo 

zvolenými úradníkmi, ktorí by sa chceli učiť zo vzájomných skúseností. Mohli by mať 

záujem o program ktorý by im v tomto pomáhal pri uľahčovaní vzájomnej asistencie. 

Treba si pamätať, že môže byť nevyhnutné vyzbierať financie na to, aby sa títo ľudia mohli 

stretnúť na organizovanom stretnutí. Vhodný čas na organizovanie takýchto akcií môže 

byť výročné valné zhromaždenie, keď je tu účasť všetkých členov. 

Tipy ako viesť asistovanie vrstovníkmi 

 Diskutujte o účele. Asistovanie funguje správne, keď je účel jasný a môžete ho 

preberať s participantmi. 

 Deľte sa o svoje plány. Zhodnoťte, či už niekto iný vyriešil daný problém. 

 Určite školiteľa stretnutia. Jeho rola zabezpečí, že pod jeho vedením participanti 

dosiahnu požadovaný cieľ. 

 Stanovte dátum stretnutia. Zaistite ho dosť skoro, aby ste využili všetky poznatky 

čo ste sa naučili. 

 Pozvite potenciálnych participantov ktorí majú rôznorodé zručnosti, kompetencie 

a skúsenosti, potrebné na asistenciu. Najlepšie sa pracuje s počtom 6 – 8,  väčšie 

skupiny rozdeľte, aby mal každý šancu vyjadriť svoje názory. 

 Určite si požadované výstupy asistentov a prispôsobte im časový harmonogram. 

 Dajte participantom čas aj na socializáciu, prehĺbia sa tak ich vzťahy. 

 Asi deň a pol určite na aktivity ako: pýtanie sa otázok, analyzovanie a spätnú 

väzbu. 

 Vytvorte vhodné prostredie na vymieňanie poznatkov. Naplánujte stretnutie tak, 

aby bol čas aj na rozprávanie, aj na počúvanie. 

 Počúvajte, či participanti chápu, a tiež hľadajte miesta, ktoré by sa ešte mohli 

zlepšiť. 

 Zhodnoťte, kto všetko by ešte mohol vyťažiť z týchto stretnutí, a potom ich do nich 

zapojte. 

 Zaviažte sa týmto akciám a obnovujte svoj tím.
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MENTOROVANIE 

Je to proces, pri ktorom staršia, alebo viac skúsená osoba (väčšinou senior člen), 

úzko pracuje s menej skúsenými participantmi, otvorene dáva rady, podporuje 

a povzbudzuje. Mentor im je vzorom ktorý inšpiruje nováčikov. Mentor ich pripravuje na 

svoje role, pomáha im vyvíjať svoje zručnosti a je požadované, aby svoju prácu robil 

efektívne. Ideálne je, keď si nováčik a mentor vybudujú vzťah, ktorý je založený na dôvere 

a priateľstve, ktoré podporuje. Mentori sa väčšinou oddajú relatívne dlhodobému vzťahu 

s nováčikom - na rok aj viac. 

Združenie miest a obcí Slovenska, miestne lokálne partnerstvá a samosprávne kraje môžu 

organizovať takéto tréningy, aby pomohli novším zamestnancom vybudovať sa na vyššie 

pozície s väčšou zodpovednosťou. Mentori môžu byť veľmi užitoční pri predstavovaní 

určitých sietí, ktoré zaviedli. V prípade asociácií, ich efektivita silno závisí od vzťahov 

medzi členmi. Juniori si musia byť vedomí kto sú ľudia v týchto sieťach, a pri práci s nimi 

musia prísne sledovať protokol. 

Národné asociácie môžu svojim členom predstaviť koncept trénovania a tí by 

z prevádzkovania takýchto kurzov mohli vyťažiť. 
56

 

VÝMENY A NÁVŠTEVY 

Pre miestne vlády toto môže byť užitočný spôsob ako zistiť, čo spravili ostatné 

a rozhodnúť sa, ktoré z praktík môžu byť adaptované na ich vlastnú obec alebo komunitu. 

Združenie miest a obcí Slovenska, miestne lokálne partnerstvá a samosprávne kraje môžu 

pomôcť zorganizovať, dokonca zúčastniť sa týchto výmen a návštev, keď členovia prejavia 

potrebu byť tam. Môže byť nevyhnuté vyzbierať financie na cestu, a ostatné s návštevou 

spojené náklady.  

Po návšteve by participanti mali vytvoriť správu o tom, čo videli a mali by sa o svoje 

skúsenosti podeliť so svojimi kolegami, aby mohli byť užitočne adaptované na ich 

situáciu. Keď sa už raz spraví finálne rozhodnutie o určitom pláne, vedúce aktivity sa 
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môžu vyskúšať na malej vzorke, aby sa daný nápad otestoval, a neskôr sa môže 

prispôsobiť celej komunite. Princípom je posilniť  stavebnú kapacitu komunity, aby sa 

poznatky z ostatných častí mohli adaptovať a aby si mohli osvojiť vlastné hodnoty.
 
 

 

ROZPRÁVANIE PRÍBEHOV 

Jedným z najlepších spôsobov ako komunikovať o komplexných nápadoch, 

hlavných správach a naučených poznatkoch, je cez dobrý príbeh. Rozprávanie takýchto 

príbehov sa stalo populárnou metódou, ako sa podeliť a prerozprávať získané vedomosti. 

Príbehy majú schopnosť inšpirovať ľudí a motivovať ich, aby sa učili nové veci. Tak tiež 

pomáhajú spájať ľudí a budovať nové vzťahy, lebo väčšinou majú osobnú črtu, prepojenú 

s človekom, ktorý príbeh rozpráva.  

Stephen Denning, ktorý napísal Theleader’s guide to story telling: Mastering theart and 

discipline of business narrative
57

 verí, že keď vznikne problém, vždy tu je príbeh, ktorý sa 

dá porozprávať a že príbehy deliace sa o poznatky by mali byť o problémoch 

a ťažkostiach. Verí, že z toho, ako boli problémy vyriešené sa môžeme veľmi veľa naučiť a 

aj prečo určité činy ten problém vyriešili. Je dôležité pamätať si, že každý príbeh potrebuje 

aj vysvetlenie. 

Tipy na rozprávanie príbehov 

Príbeh: 

 by mal byť stručný, jednoduchý a ucelený, ale mal by dávať aj dostatočne podrobné 

informácie, 

 by mal zahŕňať postavu, s ktorou sa poslucháč môže ľahko stotožniť, 

 by mal vyzerať hodnoverne, živo a napínavo, 

 by mal byť rozprávaný s presvedčením, 
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 vždy končí pozitívne.
 58

 

KOMUNITY PRAXE  

Jedným z príkladov toho, ako sa skupina vrstovníkov môže navzájom od seba učiť, 

je pozerať sa na seba ako na komunitu praxe . Komunita praxe je prepojenie ľudí, ktorí sú 

motivovaní niečím čo vedia ako sa robí, a títo ľudia sa pravidelne stretávajú (fyzicky alebo 

cez internet), aby sa mohli zlepšovať. Členovia komunity praxe sa delia o dotazy (napr. 

politické problémy, otázky výskumov, prax), ktoré sú spojené s ich dennou prácou. 

Vymieňajú si poznatky napríklad rozprávaním príbehov a navrhovaním prípadových štúdií, 

pomôckami a dokumentmi, ktoré sa týkajú potrieb a záujmov komunity. 

Komunita najlepšie pracuje keď je v nej pravidelná komunikácia medzi členmi, a keď 

majú pocit spolupatričnosti. Pomáhajú ľuďom spolupracovať a učiť sa od seba navzájom. 

Aby boli úspešní, potrebujú koordinátora, čas a spoločný priestor pre dané udalosti. Tento 

priestor môže byť virtuálny (webová stránka), alebo sa fyzicky všetci pravidelne stretávajú.
 
 

2.5 POUŽÍVANIE INFORMAČNÝCH KOMUNIKAČNÝCH  TECHNOLÓGIÍ 

NA VYMIEŇANIE POZNATKOV 

Užívanie týchto technológií ako napríklad internet, rádio a videá, môže byť 

strategicky využívané miestnymi asociáciami, aby komunikovali so svojimi členmi 

a sesterskými organizáciami na Slovensku,  ale aj globálne.
 
 

INTERNET 

Združenie miest a obcí Slovenska, miestne lokálne partnerstvá a samosprávne kraje 

môžu zriadiť webové stránky, aby boli na dosah svojim členom, tak isto ako aj ostatným 

organizáciám a inštitúciám, ktoré sa zaujímajú o miestnu správu. Tieto stránky sú užitočné 

prostriedky na predávanie informácií verejnosti a aby vzbudili pozornosť o asociáciách 

a rôznych novinkách alebo udalostiach, ktoré sú v záujme členov. Písané jednoduchým 

a prístupným jazykom, všeobecne zahŕňajú tieto nasledovné typy informácií: 
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 popis cieľa a programu organizácie 

 kontaktné informácie o zamestnancoch 

 najnovšie správy o asociácií (a jej členoch) 

 kalendár udalostí (workshopy, miestne voľby, výročné valné zhromaždenia, atď.) 

 popis partnerov 

 ak je možné, zoznam členov asociácie tak isto ako vedúcich 

 centrum zdrojov s publikáciami a ostatnými dokumentmi, alebo zdroje ktoré môžu 

zaujímať členov.  

Niektoré asociácie môžu taktiež chcieť hosťovať „intranet“ v mene svojich členov. Intranet 

by im umožnil čítať informácie, ktoré sú prístupné len členom a úradníkom asociácie. 

V situácií, kde členovia majú dobré pripojenie na internet a sú zruční s počítačom, môžu 

taktiež publikovať nejaké informácie, zapájať sa do on-line diskusií a navzájom spolu 

komunikovať prostredníctvom e-mailu. 

Ďalej, internet nemusí byť nimi zvolený spôsob ako sa dostať k informáciám o národnej 

asociácií. Tá by si mala pamätať: 

 ktorí z členov majú pripojenie na internet, potrebné zručnosti na používanie 

počítača a záujem a chuť používať ho 

 pre tých členoch, ktorí ho nechcú / nemôžu používať, existujú alternatívy ako sa 

môžu dostať k potrebným informáciám, alebo tréningy ako sa naučiť pracovať 

s počítačom. 

Väčšie obce ktoré majú význačnú časť populácie s prístupom na internet by si tiež mohli 

priať vytvoriť internetovú stránku. Obecné webové stránky sú výborným spôsobom na 

vzbudzovanie pozornosti o službách obce. Väčšinou poskytujú informácie o politickej 

a administratívnej štruktúre obce, o ponúkaných službách, a tak isto o poznatkoch 

určených pre turistov a priemyselnú komunitu.  

RÁDIO ALEBO AUDIO FÓRA A SLEDOVANIE TV ALEBO VIDEA 

Používanie rádia je cenný spôsob ako vymieňať poznatky. Pomáha to vyvíjať 

vidiecke a vzdialené komunity a čiastočne gramotných ľudí počas aktivít, ktoré organizuje 

miestna vláda. 
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Program externého vzdelávania, dodávaný cez rádio pre viaceré krajiny 

samosprávy. Cieľom programu je zasiahnuť starostov, miestnych úradníkov, členov 

miestnych komunít a predstaviteľov občianskej spoločnosti vo viacerých krajinách, hlavne 

tých, ktorí sú mimo hlavných mestských oblastí. Program ponúka množstvo tréningových 

modulov na špecifické vládne problémy. Každý modul trvá niekoľko týždňov a počas 

tohto času sa kurz vysiela vždy raz do týždňa, v tom istom čase. Program ťažko závisí od 

aktívnosti a účasti participantov. Tí dostávajú materiály, ktoré zahŕňajú diskusie/ otázky/ 

seba-hodnotiace cvičenia, pracovný zošit a rôzne iné relevantné dokumenty, ktoré sú 

potrebné na presadzovanie samoštúdia. Program tak isto predstavuje aj relevantné príklady 

a pohovory so zástupcami hlavných zúčastnených skupín, a členmi komunity v krajinách 

kde sú poslucháči. 

Podobne sa môže spojiť s obyvateľmi miestna samospráva a to tým, že bude organizovať 

fóra v rádiách, ktoré budú o zaujímavých problémoch komunity. Pre obce môže byť viac 

ekonomicky výhodnejším spôsobom metóda vytvorenia poslucháčskych fór z už nahratým 

obsahom. Napríklad, obce môžu vyvinúť audio verziu informačných letákov, aby dodali 

informácie aj menej gramotným poslucháčom. 

Televízia a video sú ďalšie skvelé možnosti, ako sa môže vzbudiť pozornosť o nejakom 

probléme, aj keď náklady na ich vytvorenie môžu byť neprijateľné. Radšej ako vytvoriť 

svoju vlastnú televíznu šou alebo videá, národné asociácie alebo miestne zastupiteľstvá 

môžu mať prístup k videám vytvorené inými organizáciami, ale ktoré sú relevantné s ich 

členmi alebo komunitami, a môžu organizovať fóra, kde sa tieto záznamy budú premietať.  

KONFERENČNÝ TELEFONÁT/ VIDEOKONFERENCIA 

Keď sú technológie prístupné, spoľahlivé a cenovo prístupné, konferenčné hovory 

a videokonferencie sú výborný spôsob, ako spojiť ľudí ktorí pracujú spolu, ale sú od seba 

vzdialení. Najviac úspešné sú vtedy, keď ide o objektívny a naplánovaný priebeh 

rokovania, a väčšinou si vyžadujú predsedu alebo školiteľa. To však závisí od účelu 

stretnutia. 

Väčšia výhoda videokonferencie nad konferenčným telefonátom je tá, že ľudia sa 

stretávajú tvárou v tvár, aj keď fyzicky nie sú spolu. Aj tak ale môže byť niekedy táto 

technológia spomalená a preložená. Ďalšou nevýhodou je, že z videokonferencií väčšinou 
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vyťažia ľudia, ktorí žijú alebo cestujú do väčších obcí, kde sa táto technológia nachádza. 

Združenie miest a obcí Slovenska, miestne lokálne partnerstvá a samosprávne kraje by si 

mali pamätať, že konferenčné telefonáty a videokonferencie sú stále veľmi nákladné, 

hlavne keď je do nich zapojených mnoho rôznych miest. Je možné, že fyzicky spojiť 

týchto ľudí, by bolo lacnejšie.
 
 

 

2.6 INFORMAČNÉ MATERIÁLY KTORÉ PROPAGUJÚ VYMIEŇANIE 

POZNATKOV 

INFORMAČNÝ BULLETIN  

Je jednými z najdôležitejších komunikačných prostriedkov, ktoré sú prístupné 

organizáciám všetkých druhov. Združenie miest a obcí Slovenska, miestne lokálne 

partnerstvá a samosprávne kraje môžu informovať svojich členov o tom, čo sa v asociácií 

deje, a čo sa plánuje. Tak isto môžu uľahčiť vymieňanie poznatkov tým, že budú zahŕňať 

príbehy o trénovaní členov pre každý problém. Tak isto miestne samosprávy môžu 

vytvoriť informačné bulletiny pre ich komunitu, čo môže vzbudiť pozornosť o problémoch 

v ich súdnictve. Treba si pamätať že vytváranie informačných bulletinov môže byť celkom 

nákladné a môže byť požadovaná finančná podpora. Aj keď je možné publikovať bulletiny 

iba nepravidelne, je to efektívny spôsob ako udržať členov v kontakte a dávať im do 

pozornosti prebiehajúce aktivity.  

INFORMAČNÉ KAMPANE  

Informačné kampane sú zamerané na intenzívnu výmenu informácií čo sa týka 

jedného špecifického problému, za určitú časovú dobu. Pomáhajú vytvárať požadovanú 

sociálnu atmosféru pre vytváranie a prevzatie nových nápadov na určitú tému. Väčšinou sa 

využíva kombinácia médií, ako rádio a televízne oznamy, plagáty a brožúry, a populárne 

divadlo.  

Združenie miest a obcí Slovenska, miestne lokálne partnerstvá a samosprávne kraje 

a miestne samosprávy môžu vytvárať takéto kampane aby vzbudili pozornosť o hlavných 

problémoch a aby podporili populáciu v konaní: 
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 kampaň informuje občanov o ich občianskej zodpovednosti voliť, a ako voliť 

 kampaň, ktorá vzbudzuje pozornosť o tom aké je dôležité, aby sa ženy zapájali do 

miestnej politiky 

 kampaň založená na probléme, ktorá podporuje vstup ľudí z miestnej populácie.  

 

 

VZDELÁVACIE CENTRUM  

Takéto centrum je viac menej rozšírená verzia knižnice. Tieto typy centier sa 

sústredia na výmenu poznatkov, tak isto ako aj na to - byť zdrojom informácií spojených 

s určitou danou oblasťou. Väčšinou sa tu zbierajú, organizujú a šíria znalosti a informácie. 

Nemusí to nutne znamenať, že samotné tieto centrá v skutočnosti vykonávajú tieto aktivity. 

Skôr vytvárajú štruktúru a poskytujú vodcovstvo, koordináciu, vedenie a expertízu. 

Združenie miest a obcí Slovenska, miestne lokálne partnerstvá a samosprávne kraje sú 

zodpovedné za uľahčovanie vymieňania poznatkov medzi členmi, a sú v ideálnej pozícií na 

koordinovanie vzdelávacích centier na decentralizáciu a miestnu vládu v ich krajine. 

Členovia asociácie by mohli byť podporovaní, aby prispievali naučenými poznatkami 

a asociácia by mohla zorganizovať šírenie týchto vedomostí prostredníctvom sietí 

v miestnej vláde. Ďalej sú národné asociácie na dobrom mieste, aby získavali poznatky 

z vonkajších krajín a delili sa o ne so svojimi členmi.  
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MODUL 3 NÁRODNÉ VZDELÁVACIE SYSTÉMY , CELOŽIVOTNÉ 

VZDELÁVANIE A SOCIÁLNY DIALÓG 

ÚVOD 

Prechodom k spoločnosti  založenej na vedomostiach sa postaví krajina s výzvou  

na zvyšovanie vzdelávacích štandardov a prispôsobí ich požiadavkám rozvoja 

informačných a komunikačných technológií a prehlbovaniu vzájomnej závislosti medzi 

ekonomikami. Význam vedomostí ako závažný predpoklad hospodárskeho pokroku viedla 

vlády k tomu, aby sa vytvoril väčší záujem o vysoko kvalifikovanú pracovnú silu. 

Technológia má urýchľovať vznik flexibilnejších foriem organizácie práce, a volá po 

kontinuálnom zvyšovaní kvality zručností, aby držali krok s rýchlosťou transformácie k 

vedomostnej spoločnosti. Tieto ekonomické a sociálne zmeny majú ďalekosiahle dôsledky, 

ktoré upozorňujú na nutnosť prehodnotenia národných vzdelávacích systémov. Najmä 

rovnováhu medzi ponukou vzdelávania a dopytom na trhu práce je stále je stále ťažké 

dosiahnuť, a to najmä v situácii, keď zručnosti sú nedokonalé v rámci technologických 

zmien a vstupu informačných a komunikačných technológií na trh zručností. 

Medzinárodné organizácie, ako je OSN, ILO, UNESCO, Svetová banka 

(www.worldbank.com), atď., priniesli veľké množstvo analýz, skúmania vývoja, adaptáciu 

a modernizáciu národných inštitúcií za účelom splnenia týchto úloh. Analýzy týchto 

organizácií sú často používané ako základ pre vypracovanie platforiem, programov, ktoré 

predovšetkým diskutujú o výhodách znalostnej ekonomiky. Informačné a komunikačné 

technológie majú rozdielny vplyv na zručnosti v organizáciách. Takže keď ide 

o komentovanie  a rétoriku medzinárodných organizácií,  musíme byť veľmi opatrní. V 

súvislosti so šírením tejto novej ekonomiky, projektové práce musia reflektovať meniace 

sa úlohy vzdelávania a vedomostí, zručností a hodnôt, ktoré sú nevyhnutné nielen na trhu 

práce, ale aj na konkrétnej úrovni na pracovisku v rámci organizácie. Inými slovami to 

znamená, že je potrebné zistiť, od pracovníkov v podniku (a jeho pridružených sietí) ich 

názory na to, ako by inštitúcie mali čeliť významnému zásobovaniu zručnosti, ktoré sú 

dôležité pre ich pracovisko. 
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NÁRODNÉ ŠPECIFIKÁ VZŤAHU MEDZI VZDELÁVACÍMI SYSTÉMAMI A 

TRHOM PRÁCE 

Na strane trhu práce, zvýšenie úrovne dosiahnutého vzdelania silne ovplyvňuje 

účasť na trhu práce vo vyspelých krajinách. V skutočnosti, úroveň dosiahnutého vzdelania 

je v priamej súvislosti s tvorbou vzdelávacích a pracovných očakávaní. Avšak tieto mohli 

byť silne ovplyvnené národným vzdelávacím systémom
59

. A tak zatiaľ, čo skúmame 

vzťahy medzi vzdelávaním a trhom práce, je tiež treba brať do úvahy národné (alebo 

reálne) rozdiely týkajúce sa významu socio - ekonomických statusov, sociálneho kapitálu, 

vytváranie sietí, atď.  Navyše, by sa mohlo začať uvažovať o tom, že vnútroštátne 

opatrenia by mohli mať dopad na rozhodnutia jednotlivcov (individuálne vzdelávacie 

očakávania) v rôznych obdobiach života s ohľadom na rôzne úrovne vzdelávania (účasť 

vzdelávania) a ďalšieho vzdelávania. Význam národných inštitucionálnych opatrení by 

nemal byť zanedbávaný aj napriek záveru, že v každej krajine OECD stúpla od roku 1995, 

účasť na  predškolskom, strednom a vyššom vzdelaním
60

. 

Napriek tomu, s ohľadom na projektové práce, by bolo dôležité zvážiť, aké toto 

inštitucionálne usporiadanie poskytuje zručnosti a kvalifikačné profily (úroveň pre dané 

pracovné pozície, certifikácia, poskytovanie počiatočnej alebo ďalšej odbornej prípravy 

inštitúcií , atď), požadované spoločnosťami. 

VZDELÁVANIE A FORMOVANIE ZRUČNOSTÍ: AKO DOSIAHNUŤ 

ROVNOVÁHU NA TRHU PRÁCE? 

Ak sledujeme predpoklad, že politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, nie 

sú úplne v súlade s potrebami trhu práce
61

, môžeme vyvodiť niektoré teoretické 

konjektúry, ktoré majú byť považované za prácu. 
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Pohyb pracovných síl na nové pracovné miesta, závisí do značnej miery od kvality 

zručností tých, ktorí sa sťahujú alebo ktorí vstupujú na trh práce po prvýkrát. Značný počet 

empirických štúdií analyzoval nezhody medzi vzdelaním pracovníkov a požiadavkami na 

vzdelanie v zamestnaní. V mnohých z týchto dokumentoch (napr. Alba-Ramirez, 1993, 

Battu, Belfield a Sloane, 1999 In World Bank Report, 2013) je „overeducation“  chápaný 

ako nesúlad medzi formou práce / kvalifikáciou a niekedy aj pojmy "overeducation
62

" a 

"overqualification
63

" sú používané zameniteľne. Jedno obyčajné zistenie týchto štúdií je, že 

príliš vzdelaní pracovníci čelia trestu nízkych miezd v porovnaní s rovnako vzdelanými 

jedincami, pretože nemôžeme produktívne využívať celé ich vzdelanie. Táto spoločná 

"smerodajná odchýlka" definície overeducation znamená, že príliš vzdelaný pracovník 

môže len uniknúť overeducation, buď zmenou zamestnania alebo úplným opustením 

zamestnania. S ohľadom na pracovnú situáciu, však je to úplne pochopiteľné, že 

jednotlivec  môže situáciu zlepšiť (alebo zhoršiť), keď pracovníka presunie na inú prácu v 

rámci tej istej skupiny profesií alebo prispôsobením požiadaviek na súčasné zamestnanie. 

Podľa hľadaní zamestnania a zodpovedajúcich pracovných teórií, overqualification je 

prechodným problémom pre jednotlivých zamestnancov, ktorý vyplýva z informačných 

deficitov. Tento problém prestane existovať, keď prístup k lepším informáciám o trhu 

práce umožní pracovníkovi lepšie sa pohybovať na trhu práce. Iné teórie však tvrdia, že "aj 

keď overqualification existuje, je to výsledok nového dôrazu na flexibilné zamestnanie a 

preto, ľudia začínajú kariéru na úrovni nižšej aj keď majú vyššiu kvalifikáciu. V tomto 

prípade overqualification je len dočasné, život je samozrejme fenomén
64

.   

Ďalšou otázkou je, do akej miery rastúca flexibilita a neistota ovplyvňujú rozhodnutia 

jednotlivcov s ohľadom na ich trajektórie na trhu práce, ich kvalifikačného procesu, ich 

zamestnanosť, atď. Mohlo by byť možné, že rastúca neistota posilňuje overqualification, 

pretože bezpečnostné obmedzenia na trhu práce hýbu jednotlivcami. Na druhej strane by sa 

dalo povedať, že rastúca flexibilita ovplyvňuje vzdelávacie príležitosti v práci a v 

spoločnosti a rýchlejšie posilňuje  odliv overqualification zamestnancov. 

                                                                 

62
 Akt alebo proces odovzdávania alebo získavania všeobecných vedomostí, rozvíjanie schopnosti 

uvažovania a úsudku jedinca 
63

 Ja stav bytia výlučný alebo vzdelaný rámec toho, čo je nevyhnutné pre prácu  
64

 Brynin M., Graduate density, gender, and employment - article 
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Záverom možno konštatovať, že národné vzdelávanie a vzdelávacie politiky v kontexte 

technologických zmien a preskupenie globálnych hodnotových reťazcov môže ovplyvniť 

pozitívne alebo negatívne rovnováhu na trhu práce. V súvislosti s menej rozvinutými 

spoločnosťami, tieto politiky sú považované medzinárodnými organizáciami ako „výkonná 

sada nástrojov", ktorá by mohla zabrániť ďalšej polarizácii a vylúčeniu. Avšak, takáto 

rétorika by nemala byť braná ako samozrejmosť a potrebuje ďalšie vysvetlenia a overenia, 

napríklad v oblasti výskumu v nových členských štátoch a kandidátskych krajinách. 

Ďalšou otázkou je, ako tieto národné vzdelávacie politiky chcú riešiť ciele vzdelávacích 

systémov (všeobecne, odborného vzdelávania a prípravy, atď.) v praxi.
65

 

UČŇOVSKÁ PRÍPRAVA - PREPOJENIE MEDZI VZDELÁVANÍM A 

PRÁCOU 

Učňovská príprava a prax sa nielen v jednotlivých krajinách líšia, ale môžu byť tiež 

veľmi odlišné od tradičných školských a učňovských systémov odbornej prípravy v rámci 

danej krajiny. Učňovská príprava, tradície sa tiež líšia nielen s ohľadom na národné 

špecifiká, ale aj v rôznych priemyselných odvetviach a službách. Avšak to, čo je spoločné 

pre všetky programy „učeň – lodí“ je, že môžu poskytnúť spojenie medzi zručnosťami 

získaných v priebehu počiatočného vzdelávania, zručnosťami a spôsobilosťou potrebnou 

pre konkrétne pracovisko. Je potrebné viac plne dbať, a to prostredníctvom učebných 

postupov na nesúlad medzi ponukou vzdelávania a požiadavkami zamestnávateľov na 

určité zručnosti, ktoré  môžu byť odstránené alebo aspoň zmiernené. 

Význam vzdelávania prostredníctvom učebných postupov, možno jasne vidieť v odvetví 

informačných a komunikačných technológií, kde je nutnosť neustáleho ďalšieho 

a celoživotného vzdelávania. Pre kvalifikovaných zamestnancov v oblasti IKT je ďalšie 

vzdelávanie dôležité a často je aj spornou témou. Tí, ktorí získali aktuálne zručnosti s 

ohľadom na napr. najnovší softvér, môžu riskovať, že stratia svoje pracovné miesta. Takže, 

na jednej strane, otázka neustáleho vzdelávania a zapojenia sa do učebných postupov sa 

zdá byť predmetom individuálnej voľby a motivácie. Avšak, na druhej strane, je 

poskytnutie takéhoto školenia závislé aj od ochoty firiem prideliť väčšie výdavky na 
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financovanie ďalšieho vzdelávania. Napríklad nové možnosti pre externalizáciu nákladov 

na školenie pomocou zručnosti robotníkov v iných lokalitách a častiach sveta (proces 

outsourcingu), môžu firmy byť menej ochotné k pokrytiu nákladov na priebežnú odbornú 

prípravu na pracovisku. 

Preto by mohlo byť užitočné v rámci fungovania projektu,  skúmať šírenie učebných 

praktík v rámci vyšetrovaných prípadov. Dôležitými otázkami, by tu mohli byť: 

 Aká je doba trvania učenia ? 

 Aké druhy učebných postupov (platené, neplatené, atď.) sa používajú ? 

 Je vyučenie dostačujúce pre prekonanie (eventuálne) nesúladu medzi odbornou 

kvalifikáciou a popisom práce na konkrétnom pracovisku ? 

 Aká je potenciálna šanca, že učeň, po dokončení školenia, dostane zmluvu a 

"štandardnú" prácu vo firme ? 

ODSTRÁNENIE ROZDIELOV MEDZI ZNALOSŤAMI A  ZRUČNOSŤAMI 

Učebná prax má silný vplyv na náborové praktiky podnikov, ako aj na ich metódy pre 

hodnotenie a posudzovanie výkonnosti na pracovisku. Toto je veľmi viditeľné v odvetví 

informačných a komunikačných technológií, kde boli aktualizované podľa metódy 

posudzovania so zavedením dopytu po zručnostiach a učňovskej prípravy. Vzhľadom k 

tomu, že "starý" skúšobný poriadok robil rozdiel medzi vedomosťami (certifikovaný 

vyšších odborných škôl) a zručnosťami (vystavený na praktických zručnostiach 

požadovaných spoločnosťou), nároky na "nový" systém hodnotenia sú úplne odlišné. Nový 

systém zahŕňa: 

1. Vývoj praktických skúšok so silným významom pre skutočné životné  praktiky; 

2. Meranie vedomostí v akcii v písomnej i ústnej skúšky; 

3. Odstránenie rozdielu medzi vedomosťami a zručnosťami prostredníctvom 

integrovaného skúmania
66

 

Tento rýchly vývoj nových úloh a funkcií v rámci organizácie, rovnako ako následná 

urgentná požiadavka pre pracovníkov s potrebnými zručnosťami, spôsobuje problémy pre 
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nábor a školenia v rámci spoločnosti. Steedman, Wagner a Foreman
67

 naznačujú, že s 

cieľom prekonať tento rozdiel, tzv. skill - stratégia nasadenia, sa môže objaviť 

v zamestnávaní s vysokou úrovňou neabsolventov. Avšak, tento trend nie je typický vo 

všetkých hospodárskych odvetviach. Aj keď je už tradične typické pre spracovateľské 

odvetvie alebo maloobchod, nie je to tak rozšírené v oblasti informačných a 

komunikačných technológií. 

Tento výskum predpokladal, že by to nemalo byť brané  ako samozrejmosť, ale malo by sa 

to podrobiť post obligatórnemu overeniu v rámci projektov na stavebné práce. Možný 

prístup k tejto úlohe by mohol predstavovať otázky: 

 Do akej miery by podniky mohli prijať flexibilné postupy za účelom splnenia 

výzvy meniacej sa na technologické a konkurenčné prostredie ? 

 Do akej miery flexibilné stratégie náboru neabsolventov vyžadujú viac či menej 

pracovného školenia ? 

 Aká je rovnováha medzi začiatkom práce a  koncom práce v školeniach v rámci 

osobitnej spoločnosti ? 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE  

Ako už bolo povedané, s rastúcim šírením informačných a komunikačných 

technológií a spolu s rastúcim dopytom po kvalifikovanej pracovnej sile, sa objavuje  

neustála potreba aktualizácie zručností. Vzdelávacie systémy (predovšetkým počiatočné 

odborné vzdelávanie) v európskych krajinách všeobecne závisia predovšetkým na 

orgánoch verejnej správy (aj keď úloha sociálnych partnerov, súkromných inštitúcií a 

iných subjektov by mohla byť dôležitá v mnohých prípadoch).  Kým vzdelávanie nemôže 

reagovať na dopyt a meniace sa zmeny pre zvyšovanie kvalifikácie, súčasťou by mohla byť 

reakcia požadovaná v ďalšom vzdelávaní. Pri dosahovaní cieľov Lisabonskej deklarácie 

EÚ, pokrok a efektívnosť poskytovaní podnikmi je považovaný za hlavný prostriedok na 

zabezpečenie trvalého rozvoja a prispôsobenia zručností a kompetencií k požiadavkám 

konkurencieschopnej znalostnej ekonomike. Avšak, táto úvaha potrebuje určité 
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prevádzkové zameranie, aby sa zabránilo zbytočnej rétorike a teoretickému  

zovšeobecneniu. 

Z určitého uhla pohľadu, by mohlo byť výhodné, skúmať rýchlosť "zúčastnených 

podnikov" - teda tých, ktoré ponúkajú vzdelávanie svojim zamestnancom. Okrem toho, čo 

by mohlo byť považované za veľmi dôležité je miera prístupu zamestnancov na 

vzdelávanie s prihliadnutím na rozlišovacie vplyvy veku, pohlavia, úroveň počiatočnej 

kvalifikácie, atď.  Dôkladnejšie skúmanie odhalí, že "odhliadneme od tohto európskeho 

priemeru, sú tam obrovské rozdiely medzi jednotlivými krajinami, s väčším dôrazom na 

výcvik v severnej Európe (najmä v škandinávskych krajinách) a veľké rozdiely medzi 

rôznymi formami zamestnania"
68

. Rozdiely zahŕňajú výšku výdavkov, trvanie školenia, 

obsah školenia, atď. Zdá sa teda, že inštitúcie rôznych európskych krajín spravujú iným 

spôsobom výzvy novej ekonomiky s ohľadom na tvorbu zručností a ponuky.  Z tohto 

pohľadu bude zaujímavé opýtať sa, ako sa spoločnosti vysporiadali v rámci vyššie 

uvedených inštitucionálnych aranžmánov s ohľadom na rôzne socio - profesijné skupiny 

a so zamestnaneckými stavmi (ale aj pohlavie, vek, atď.). 

VPLYV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA: AKO SA DOSTAŤ DO STAVU  

ZAMESTNANOSTI? 

Debata o zodpovednosti za celoživotné vzdelávanie sa vzťahuje na širšiu diskusiu o 

zodpovednosti každého jednotlivca za svoju vlastnú "zamestnanosť". V tomto pohľade, 

učenia a adaptácie na zmeny v dopyte zručností je prebiehajúci celoživotný proces. Aj keď 

jednotlivé podnety pre celoživotné vzdelávanie možno podporiť rôznymi spôsobmi - 

prostredníctvom zamestnávateľa, prostredníctvom inštitucionálneho usporiadania, a 

dokonca aj zo strany kolektívneho vyjednávania (Abra-hamsson, 2001), myšlienka sa 

vzťahuje na zodpovednosť jednotlivca. 

Celoživotné učenie nie je len otázkou voľby, ale rovnako otázkou flexibility.  

To, čo získava význam v dobe rýchleho dopytu po zručnostiach je poskytovanie 

flexibilných životných vzorov a to, ako zo strany inštitúcií všeobecne, tak najmä zo strany 
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organizácií. Tie majú dokonca väčší význam do tej miery, že zabezpečia prechod zo školy 

do práce a odstránia rozdiel medzi vedomosťami a zručnosťami prostredníctvom rôznych 

praktík vzdelávania : učňovského vzdelávania, školenia na začiatku, školenia na konci, 

atď. Avšak, rastúcu nutnosť celoživotného vzdelávania možno pripísať z veľkej časti  

spôsobu zlepšenia možnosti zamestnania zamestnanca a podpory bezpečnosti na 

pracovisku aj mimo neho. Toto zabezpečenie zaisťuje kariérne možnosti v rámci a aj za 

hranicami organizácie. Takže, z pohľadu pracoviska by mohla byť položená hodnotná 

otázka : 

 "Do akej miery sú zamestnanci ochotní prevziať zodpovednosť za svoje vlastné kariéry a  

vzdelávanie a do akej miery sa spoliehajú predovšetkým na schopnosti zamestnávateľa, 

aby im vzdelávanie poskytol? 

Koncept zamestnanosti je interpretovaný rôznymi spôsobmi, ale do dnešného dňa nie je 

identifikovaný jasný koncepčný model vzdelávania.  

SOCIÁLNY DIALÓG, VZDELÁVANIE A INŠTITUCIONÁLNE DÔSLEDKY 

Sociálny dialóg je jedným z charakteristických rysov európskeho sociálneho 

modelu. Z tohto pohľadu je zaujímavé zistenie, že sociálny dialóg,  presnejšie - kolektívne 

vyjednávanie, má vplyv na politiky zamerané na rozvoj zručností a ak áno, tak aký je tento 

vplyv. Rozvoj zručností a kompetencií je skúmaný ako rozlišovanie funkciou myšlienky 

Európskej únie o kvalite práce a zamestnanosti
69

 a jedným z dôležitých cieľov v súvislosti 

s nedávnymi politickými dokumentmi (Lisabonská stratégia). Ale to neznamená, že 

existujúce právne predpisy týkajúce sa výsledkov kolektívneho vyjednávania, a ak 

existujú, ako by  mohli  skutočne ovplyvniť vzdelávaciu politiku firmy. Ako sa tento vplyv 

bude líšiť v závislosti od rôznych pracovných síl (napr. stálych pracovníkov oproti 

nestálym zamestnancov, vysoko kvalifikovaných pracovníkov porovnaní s nízkou 

kvalifikáciou)? Pozornosť by sa tu mala zamerať na skúmanie vplyvu nových 
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inštitucionálnych opatrení, iniciovanie sociálnych partnerov a realizovanie v praktikách 

firmami, ktoré pôsobia v globálnych hodnotových reťazcoch.
70 

Na začiatku 90-tych rokoch, politiky  verejnej zamestnanosti  začali tiež klásť stále väčší 

dôraz na celoživotné vzdelávanie ako kľúčový faktor pre udržanie zamestnanosti 

pracovníkov a presadzovanie konkurencieschopnosti spoločnosti, a to za účasti sociálnych 

partnerov. V neskorých 90-tych rokoch, celoživotné vzdelávanie  bolo stále prioritnou 

oblasťou politiky, vzhľadom na jej dôležitosť pre sociálny a hospodársky rozvoj, ako aj 

sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva v znalostnej ekonomike.
 71

 

V rámci medziodborového sociálneho dialógu na európskej úrovni, bolo školenie  hlavnou 

témou diskusie medzi sociálnymi partnermi. Zväz priemyslu a konfederácia 

zamestnávateľov Európy (UNICEF), Európske centrum podnikov s verejnou účasťou a 

podnikov všeobecného hospodárskeho záujmu (CEEP) a Európska konfederácia 

odborových zväzov (ETUC) dosiahli množstvo spoločných stanovísk,  podporujú úlohu 

sociálnych partnerov v rozvoji ďalšieho vzdelávania v členských štátoch. Kľúčovými 

otázkami sa stali vzdelávanie a odborná príprava v odvetvovom sociálnom dialógu na 

európskej, ako aj na národnej úrovni. V rámci reštrukturalizácie globálnych hodnotových 

reťazcov otázka vzdelávania je kľúčovým aspektom kolektívneho vyjednávania.  Akým 

spôsobom sa vlády, ekonomiky a firmy môžu vysporiadať s dôsledkami globalizácie a ako 

sú otázky preškolenia, kvalifikácie a orientácie riešené v existujúcich systémoch v 

priemyselných vzťahoch, a to na všetkých úrovniach, národnej, sektorovej, firemne?  

To znamená, že je veľmi dôležité skúmať zmeny postupov dialógu na podnikovej 

úrovni v rámci preskupenia globálnych hodnotových reťazcov. Domnievame sa, že aj keď 

počet dohôd na európskej úrovni existuje a otázky celoživotného vzdelávania sú 

predmetom vyjednávania v mnohých oblastiach na národnej úrovni, vplyv výsledkov na 

vyjednávanie je v mnohých krajinách stále obmedzený. Ale je zaujímavé sledovať, ako by 

vyjednávanie mohlo stimulovať vzdelávacie postupy zamerané na rôzne profesijné a socio 
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- profesijné skupiny (zraniteľných skupín, starších pracovníkov, žien, mládeže, menšín, 

atď.), a to najmä v súvislosti s reštrukturalizáciou. Zásady zákazu diskriminácie 

pracovníkov na základe zmlúv na dobu určitú, a pravidlá,  že zamestnávatelia by mali 

uľahčiť prístup k možnostiam odbornej prípravy, sú stanovené  v rámcových dohodách 

medzi sociálnymi partnermi.
 
  

DÔSLEDKY ZNALOSTNEJ EKONOMIKY PRE VZDELÁVANIE A 

ODBORNÚ PRÍPRAVU 

Príprava pracovníkov pre súťaž v znalostnej ekonomike si vyžaduje nový model 

vzdelávania a odbornej prípravy a taktiež model celoživotného vzdelávania. Proces 

celoživotného vzdelávania zahŕňa vzdelávanie počas celého životného cyklu, od ranného 

detstva až do dôchodku. To zahŕňa formálne, neformálne a informálne vzdelávanie a 

odbornú prípravu. 

 Formálne vzdelávanie a odborná príprava obsahuje štruktúrované programy, 

ktoré sú uznávané v rámci formálneho vzdelávacieho systému a vedú k získaniu 

uznávaného certifikátu. 

 Neformálne vzdelávanie a odborná príprava obsahuje štruktúrované 

programy,  ktoré nie sú oficiálne uznané v národnom systéme.  

 Neformálne vzdelávanie a odborná príprava zahŕňa neštruktúrované učenie,  

ktoré môže prebiehať takmer kdekoľvek, vrátane domova, alebo na pracovisku.  

Najnovšie poznatky a nahromadené zásoby ľudského kapitálu sú vstupy do výroby 

nových poznatkov a bohatstva. Rýchlosť zmeny v znalostnú ekonomiku znamená, že 

zručnosti napredujú oveľa rýchlejšie, ako kedysi. Ak chcem účinne konkurovať v neustále 

sa meniacom prostredí, pracovníci musia byť schopní upgradovať svoje schopnosti rýchlo 

a trvale. Zmena v znalostnú ekonomiku je tak rýchla, že firmy sa už nemôžu spoliehať iba 

na nových absolventov, alebo nových účastníkov trhu práce ako primárny zdroj nových 

zručností a vedomostí. Školami a inými vzdelávacími inštitúciami treba pripraviť 

pracovníkov pre celoživotné vzdelávanie. Vzdelávacie systémy nemôžu už klásť dôraz na  

špecifické zručnosti, ale musia sa zamerať na rozvíjanie rozhodovania pre štúdium a 
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riešenie problémov v rámci zručnosti a naučiť ich učiť sa na vlastnú päsť a s ostatnými. 

Celoživotné vzdelávanie je rozhodujúce pre pracovníkov v súťaži  v globálnej ekonomike. 

Vzdelávanie pomáha znižovať chudobu; Ak rozvojové krajiny nebudú podporovať 

príležitosti na celoživotné vzdelávanie, zručnosti a techniky, priepasť medzi nimi a 

priemyselnými krajinami bude naďalej rásť. Ak zvýšime schopnosti ľudí fungovať ako 

členovia v ich komunitách, ak skvalitníme vzdelávanie a odbornú prípravu,  taktiež  

zvýšenie sociálneho kapitálu (všeobecne definované ako sociálna súdržnosť alebo sociálne 

väzby), budeme pomáhať  budovať ľudský kapitál, zvýšime hospodársky rast 

a stimulujeme  rozvoj. Sociálny kapitál zlepšuje výsledky vzdelávania,  zdravie a blaho 

dieťaťa, zvyšuje toleranciu pohlaví a rasovej rovnosti, zvyšuje občianske slobody 

a ekonomickú a občiansku spravodlivosť a znižuje trestnú činnosť a daňové úniky.
72

 

Vzdelávanie teda treba vnímať ako zásadný význam pre rozvoj, nielen pretože zvyšuje 

ľudský kapitál, ale pretože rovnako zvyšuje sociálny kapitál. 

ŽENY, TECHNOLÓGIE A  VZDELÁVANIE 

Naďalej pretrváva rodová nerovnosť v prístupe na všetkých úrovniach vzdelávania 

vo väčšine regiónov v rozvojovom svete. 

Rodové rozdiely vo vysokoškolskom vzdelávaní sú výrazné predovšetkým  v arabskom 

svete, v niektorých krajinách sub-saharskej Afriky a v Južnej Ázii. Dokonca aj v krajinách, 

kde rodová rovnosť vo vzdelávaní bola dosiahnutá, dievčatá  často smerujú do odborov, 

ktoré vedú k nízko zarábajúcim pracovným miestam. Po celom svete účasť žien v on-the-

job školeniach je výrazne nižšia než mužská účasť, čiastočne preto, že ženy často pracujú v 

neformálnom sektore alebo majú nižšie dosahované vzdelanie. Nízka úroveň vzdelania 

žien má negatívne dôsledky pre spoločnosť ako celok, najmä vzhľadom na dôležitosť 

matky - vzdelávanie pre úspech dieťaťa ako študenta. Výsledky programu pre International 

Student hodnotenie (PISA) ukázali, že v čítaní, matematike, a prírodovednej gramotnosti 

detí, ktorých matky majú vysokoškolské vzdelanie je výrazne lepšia ako  pri tých, ktorých 

matky majú len primárne alebo sekundárne vzdelanie. Dôsledky rodovej nerovnosti v 

oblasti vzdelávania sú obrovské aj pre význam vzdelávania v znalostnej ekonomike. Je 
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potreba vyvinúť oveľa väčšieho úsilia, oveľa viac k dosiahnutiu rodovej rovnosti na 

základnej vzdelanostnej  úrovni. Aj keď je vzdelanie  základom pre ďalšie vzdelávanie, 

nikdy ho nie je dosť. Krajiny musia zvýšiť podiel žien na vyššom stredoškolskom stupni. 

Zabezpečenie rovnakého prístupu k vyššej úrovni vzdelávania  a odborná príprava 

zamestnanosti, najmä  však vo vede a inžinierstve  vedie krajinu k možnosti súťažiť 

v znalostnej ekonomike. Krajín,  ktoré nebudú môcť dosiahnuť vzdelanie v prípade 

rodovej rovnosti však  prevláda. Aby sa zvýšilo zastúpenie žien vo vede a inžinierstve, 

musia tvorcovia národných politík  zmeniť zaužívané rodové stereotypy. Potrebujú 

vyvinúť alebo obnoviť opatrenia, aby sa dievčatá učili matematiku a vedu predtým ako 

dosiahnu terciárnu úroveň vo vzdelaní.   Rozhodnutím vlády a opatreniami v školstve,  by 

sa napríklad mohli v oblasti vedy a matematiky vzdelávať väčšie počty žien – učiteliek, 

aby reprezentovali potrebné vzory pre dievčatá aj z tejto oblasti. Ale zameranie 

jednotlivcov nestačí. Musia byť vytvorené nové inštitucionálne a organizačné 

mechanizmy, ktoré zabezpečia aby  študentky mali prístup k vyššiemu vzdelávaniu, ženy 

musia byť zamestnané ako členky vedenia fakulty, a ženské výskumníčky  sa musia 

zúčastňovať výskumu a vývoja v rôznych oblastiach a aktivitách. V rovnakom čase musí  

vláda prepracovať svoju vlastnú personálnu politiku a praktiky na záujem väčšieho počtu 

žien participovať vo  vede a technike vo verejnom sektore. Malo by sa vyvinúť väčšie 

úsilie pre zvýšenie verejného povedomia o rodovej rovnosti, napríklad publikovaním 

štatistík v oblasti rodovej nerovnosti, v oblasti pracovných príležitostí a miezd. 

Zvyšovaním účasti žien na výcviku, môže spôsobiť  reformu pravidiel práce, ktorá umožní 

zamestnávateľom prístup žien k pracovným miestam, ktoré poskytuje takáto odborná 

príprava (tým, že  ich zamestná napríklad len prechodne).
73 
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3.1  SOCIÁLNY DIALÓG A ODBORNÉ VZDELÁVANIE NA SLOVENSKU : 

ODBOROVÁ PERSPEKTÍVA 

ÚVOD 

Celoživotné vzdelávanie je individuálna a spoločenská požiadavka. Musí reagovať nielen 

na okamžité potreby, kde sa musia zamestnanci prispôsobiť neustále sa meniacim 

technickým potrebám ale taktiež reagovať na rôzne postoje k problémom dnešnej 

spoločnosti.  

Avšak, celoživotné vzdelávanie je dnes vnímané predovšetkým z hľadiska profesijných 

kompetencií, pretože tie by mali zaručiť prežitie európskych firiem, ktoré čelia silnej 

konkurencii a globalizácii. Táto požiadavka má o to väčší význam na Slovensku 

s ohľadom na nízku kvalifikáciu obyvateľstva. 

Sociálny dialóg je stále ešte príliš často považovaný za priestor k reflexii ekonomických 

požiadaviek ako je flexibilita práce a mzdové vyjednávanie, ale menej na požiadavky 

lepších pracovných podmienok, lepšie platy a rovnaké príležitosti t.j. opatrenia, ktoré môžu 

pomôcť pracovníkom cítiť sa viac byť uznávaný a viac produktívny. Ak hovoríme 

o odbornom vzdelávaní, celoživotnom vzdelávaní a sociálnom dialógu je nutné vziať do 

úvahy rozdielne záujmy v stávke:   podnikov a  pracovníkov. Je tiež nutné pochopiť 

rozdielne situácie v jednotlivých členských štátoch.  

Analýza historického vývoja každého štátu jeho ekonomická, politická, sociálna a kultúrna 

úroveň nám pomáha pochopiť niektoré aspekty súčasnej reality.  

TRENDY V PODNIKOVOM VZDELÁVANÍ 

Ak sa investície do ľudského kapitálu zdajú byť pre mnoho spoločností v európskych 

krajinách samozrejmosťou na Slovensku bol tento prípad trochu odlišný. Posledné štúdie 

vo firmách v rámci odborného vzdelávania vykonávané štatistickým úradom pokrývajú 

roky 2010-13 a celkom 8669 podnikov.  

Ukazuje sa, že v roku 2010 - 10,7% podnikov investovalo do odborného vzdelávania pre 

svojich zamestnancov, v roku 2011 to už bolo 18,7% v roku 2012 sa zúčastnilo odbornej 

prípravy 636 100 fyzických osôb, čo zodpovedá takmer 19.6% všetkých zamestnancov 



  

86 

 

v týchto podnikoch. Je to  výrazný nárast, ale nedostatočný z hľadiska aktívneho 

obyvateľstva a stále existujú podniky, ktoré nemajú žiadnu víziu v oblasti odborného 

vzdelávania svojich zamestnancov.  

Ďalšia štúdia vykonaná Inštitútom celoživotného vzdelávania  na základe údajov z roku 

2011 zo vzorky 2 751 firiem v rôznych odvetviach, ukazuje, že väčšie spoločnosti 

poskytujú ďalšie vzdelávanie  vo väčšom počte aj vzdelávacích kurzov aj z hľadiska počtu 

pracovníkov. Štúdia ukazuje, že 46,4% z tých, ktorí organizujú školenia sú firmy s 25 

a viac zamestnancami, zatiaľ čo tie, ktoré majú menej ako 50 zamestnancov vykázali 

hodnotu 17,6% a tie sa od 50 do 249 zamestnancov predstavovala hodnota 26,3%.  

Aké dôvody sú dané spoločnosťou, ktoré neposkytujú ďalšie vzdelávanie? Niektorí 

uviedli, že pri 53,5% kvalifikácie svojich pracovníkov je uspokojivé pre potreby  

spoločnosti. 40,5% uviedlo, že školenie nie je činnosť spoločnosti zatiaľ čo 12,4% uviedlo, 

že nie sú informovaní o problematike. Ešte horšie je, že 87,4% firiem, ktoré neposkytujú 

ďalšie vzdelávanie ani nemajú v úmysle tak urobiť v nadchádzajúcich štyroch rokoch.  

Všetky tieto dáta ukazujú, že podnikateľská kultúra má veľký záujem na rozvoji 

kompetencií a celoživotného vzdelávania. Existuje veľká väčšina firiem, ktoré sa 

domnievajú, že je potrebné aby sa aj naďalej špecializovali na výrobu nízko kvalitných 

produktov, založených na intenzívnej práci, nízkou kvalifikáciou a nízkymi mzdami. Len 

málo firiem verí v nutnosť prejsť na výrobky vyššej kvality s vyššou pridanou hodnotou.  

Toto nie je len štrukturálny problém spoločností, ale je to najmä viditeľné v mikro 

podnikoch ktoré sú spojené s finančnými a logistickými problémami. Taktiež je to otázka 

týkajúca sa podnikateľskej kultúry: viac ako polovica firiem sú si nie vedomí potrieb 

školenia svojich zaestnancov a iba 8,5% podnikov berie do úvahy, že nemajú finančné 

prostriedky potrebné na pokrytie nákladov na školenie.  

Tento obraz sa stáva ešte viac neistí, v rámci analýzy údajov o príjemcoch školenia. 

Všeobecne platí, že tréning je zameraný predovšetkým na viac kvalifikovaných úrovniach 

(manažérov, špecialistov), ktoré odhalia vážne narušenie v prístupe ku vzdelávaniu.  
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BUDÚCE PERSPEKTÍVY 

Najdôležitejšou otázkou aj tak naďalej  zostáva: ako bude financované ďalšie vzdelávanie? 

Sociálni partneri vždy presadzujú maximálne štátne intervencie a odbory presadzujú 

intervenciu spoločnosti.  

Okrem toho sa navrhuje, aby zamestnanci prispievali na náklady ale toto je citlivou 

záležitosťou pre pracovníkov a ich rodiny. Takže otázka financovania ostáva otvorená 

a ostáva zásadná. Aj keď je potreba viac prípravy v rovnakej dobe, kedy je problém 

s nedostatkom verejných výdavkov, by mali byť tieto otázky považované za zásadné.  

Navyše podpora z EU prostredníctvom rámca podpory spoločenstva v programe 

celoživotného vzdelávania 2007-13 je súčasťou balíčka pre Slovenskú republiku.  Avšak 

Slovensko bude musieť byť viac sebestačné v týchto otázkach. Vláda sa domnieva, že je 

potrebné pokračovať v práci nakoľko  vzdelávanie je jedným z kľúčových nástrojov pre 

riešenie priemyselných zmien: na význam ľudského kapitálu je kladený dôraz na európskej 

a globálnej úrovni, ale pokrok v tejto otázke je veľmi pomalý. Našťastie zmýšľanie sa 

začína meniť. 

Priaznivé podnebie pre ďalšie vzdelávanie musí byť vytvorené v spoločnostiach. Či už sa 

to odohráva na pracovisku alebo kdekoľvek inde je nevyhnutné, aby školenie považovali 

v spoločnosti ako investíciu a nie ako náklady. 

Niektorí manažéri v Lisabonskom seminári navrhli, že by bolo nutné zmeniť názov 

disciplíny z riadenia ľudských zdrojov na riadenie ľudí. Oni tiež priznali aké ťažké je 

zvýšiť povedomie v rámci spoločnosti o potrebe zvýšenie investícií do vzdelávania. A 

uskutočňovať vzdelávanie vo firmách tak, aby sa firma stala vzdelávacou organizáciou, nie 

je to jednoduchá záležitosť.   

K dispozícii je tiež otázka vytvorenia povedomia u pracovníkov, že celoživotné 

vzdelávanie je pre ich vlastné dobro, ak chcú postúpiť vo svojej kariére a takisto v prípade 

organizácie, aby pokračovala v práci dlhšie a ak chcú, aby ich spoločnosť bola 

produktívna. Musia ďalšie vzdelávanie vidieť ako ďalšie aktíva.  

Je tiež nevyhnutné pre mnoho spoločností aby si uvedomili, že existujú aj obete, ktoré je 

potrebné obetovať pre modernizáciu  pracovných podmienok. Je známe, že jedným 
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z obmedzení na zvýšenie účasti pracovníkov je že školenie sa vykoná po skončení 

pracovnej doby a že školiace stredisko môže byť v určitej vzdialenosti od pracoviska.  

K dispozícii je tiež fakt, že mnoho spoločností stále neberú do úvahy, že školení pracovníci 

sa rozhodnujú jednotlivo. Existuje u nich potreba kultúrnej zmeny, uznanie a osobné 

investície do seba samých.  

Našťastie pilotné projekty dokazujú, že je možné nájsť konsenzus v podmienkach, ktoré 

budú podporovať sociálny dialóg pre odborné vzdelávanie, a tieto projekty by nemali byť 

ingnorované.  Jedným z príkladov je projekt partnerstva medzi spoločnosťou a odbormi: 

Národna sústava povolaní, financovaného Európskym sociálnom fondom 2004-2006..  

Ďalším príkladom na odvetvovej úrovni je práve projekt Centrum sociálneho dialógu, kde 

cieľom projektu je podporovať a posilňovať všetky formy sociálneho dialógu - 

tripartitného a bipartitného.  Projekt podporuje expertné kapacity sociálnych partnerov tak, 

aby boli schopní spolupracovať pri tvorbe príslušných právnych noriem, koncepcií, 

stratégií, ktoré sa týkajú ekonomického a sociálneho rozvoja so zreteľom na problematiku 

trhu práce. Stanovuje tiež definície a vytvára nástroje potrebné na dosiahnutie týchto 

cieľov pre identifikáciu hlavných aktérov, ktorí budú zodpovední za dosiahnutie týchto 

cieľov a určenie subjektu pre pilotný plán a pre jeho priebežné hodnotenie.  

Stručne povedané, rozvoj odborných kompetencií je v prvom rade dôležité pre samotných 

pracovníkov. Možno že je tiež rozhodujúcim faktorom pre produktivitu spoločnosti. Ale to 

je len jeden z faktorov, iný zahŕňa náklady na energiu organizácie výrobného procesu, 

vybavenie atď.  

Všetko závisí od spôsobu, akým spoločnosť spracováva tieto faktory. Zlepšenie 

pracovných kompetencií a zvýšenie technologickej inovácie by malo byť trvalým záujmom 

ale je nevyhnutné aby sa spoločnosti prispôsobili novým požiadavkám trhu, čo umožňuje 

väčšiu produktivitu a kvalitu výrobkov. Je načase aby sa zdieľanie zodpovednosti a prínosy 

vzdelávania rozšírili medzi  zamestnávateľov a zamestnancov.  

 

 



  

89 

 

RESUMÉ 

Znalostná ekonomika je naša jediná možnosť, nemôžeme vrátiť čas do doby, kedy sa 

ekonomika zakladala predovšetkým na málo kvalifikovaných pracovných miestach, 

bez enormného poklesu našej životnej úrovne. Naše znalostné odvetvia sú jedinou 

životnou a trvalou prosperitou. Ak zlyháme v budovaní našich silných stránok, riskujeme 

návrat k dekáde stagnácií, s nesmierne vysokou nezamestnanosťou 

Ako už bolo uvedené, vláda urobila niekoľko dôležitých záväzkov k znalostnej ekonomike, 

ale zároveň sa na to pozerá z dvoch strán. Viacero  najnákladnejších vládnych politík bolo 

založených podľa zastaraných predstáv o ekonomike. Znalostná ekonomika sa menila na 

základe vytvárania hodnoty našej ekonomiky, a pracovných miest.  Ťažkopádne politické 

nástroje – rozsiahle daňové úľavy a paušálne reformy – starej ekonomiky už nie sú vhodné. 

V mnohých ohľadoch môžeme tieto opatrenia prirovnať - ako keby sme chceli zablokovať 

kybernetickému útoku formou protitankového kanónu. 

Na základe nášho výskumu a dôkazov poskytnutých v tomto dokumente, sme rozvrhli 

plán, ako by sa mala vláda podieľať na znalostnej ekonomike podľa troch kľúčových 

bodov:  

Ľudia – kvalifikovaní pracovníci sú srdcom znalostnej ekonomiky a prispejú k jej rozvoju. 

Zabezpečenie silného počtu správne vyškolených zamestnancov je zásadou pre akýkoľvek 

rast – bez vhodne vyškolených pracovníkov sa nebudú vytvárať žiadne nové pracovné 

miesta v znalostnej ekonomike:  

 Vláda musí pokračovať v reforme financovania vysokého školstva, zachovávajúc 

dva princípy – schopnosť udržať expanziu aj do budúcnosti,  a zavádzať silné  

stimuly pre vynikajúce školiteľstvo,  a  

 Súčasne potrebujeme ostať otvorení voči globálnym talentom, ktoré môžu posilniť 

našu znalostnú ekonomiku.  Bude to závisieť od zmeny v prístupe našich lídrov 

k investíciám, ktoré by rýchlejšie sprístupnili ponuku najlepšieho talentu na svete.  

Firmy – podniky v znalostnej ekonomike vytvárajú hodnotu využívaním nehmotných 

aktív, ako je výskum, značka alebo ľudský a organizačný kapitál. V mnohých prípadoch to 
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vytvára potenciál pre explozívny rast. Zavedenie podmienok, v rámci ktorých môžu byť 

takého organizácie úspešné, má zásadný význam pre náš úspech: 

 Podpora podnikateľskej investície v plnej šírke nehmotného majetku bude 

kľúčovým predpokladom úspechu pokračovania znalostnej ekonomiky – činnosť 

v oblasti daňových úľav pre výskum a vývoj je pozitívna, ale na podporu všetkých 

foriem investícií do nehmotného majetku sú potrebné rozsiahlejšie akcie.  

 Vláda hrá dôležitú úlohu pri vytváraní trhov budovaním rámcov, ktoré môžu 

podporovať dlhodobé investície do našej budúcej znalostnej ekonomiky. Najlepšie 

to vidieť na prípade nízko uhlíkovej ekonomiky, na ktorej sa musí vláda  plne 

podieľať   

 U rýchlo rastúcich firiem sú lokálne podmienky obzvlášť dôležité pre úspech – 

musia sa tu zabezpečiť základy vytvárania ekonomiky.  To bude závisieť od 

kontinuálnej činnosti, ktorá zabezpečí vytvorenie efektívnych strategických 

a praktických orgánov, ktoré dokážu pôsobiť ako prepojenie medzi lokálnymi 

podnikmi a verejnou politikou, a   

 to musí byť doplnené opatreniami, ktoré prekonajú systémové nedostatky vo vedení 

manažérskych zručnostiach v  našich rýchlo rastúcich malých a stredných 

podnikoch.  
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BUDÚCNOSŤ VÝSKUMU ZNALOSTNEJ EKONOMIKY 

Keďže Európska únia neprestajne testuje a vytvára politiku v tejto oblasti, myslíme si, že 

príde jasnejšia potreba pre precízne nezávislé vedenie. Za tri najväčšie otázky týkajúce sa 

znalostnej ekonomiky, považujeme:  

 Ako môžeme zvládnuť veľké distribučné a štrukturálne dopady 

pokračujúceho vývoja znalostnej ekonomiky? Vzostup znalostnej ekonomiky 

vplýva rozdielne na jednotlivcov a na miesta, podporuje vysoké znalosti 

jednotlivcov, posilňuje existujúce ekonomické výhody a prináša polarizáciu. Bez 

správneho posúdenia, ako odpovedať na tieto otázky, môže byť budúci vývoj 

sociálne alebo politicky nestabilný.  

 Ako môžeme aplikovať to, čo sme sa dozvedeli o  svetovej scéne? Centrálne 

opatrenia na podporu znalostnej ekonomiky EÚ, majú nedostatok ambícií 

a začínajú stagnovať. Politika aj stratégia tu však dopadá priamo na našu znalostnú 

ekonomiku, a budú hrať dôležitú úlohu v prinášaní silných a kmitajúcich aktivít 

znalostnej ekonomiky u väčšiny našich najdôležitejších obchodných partnerov. 

Dôležitou otázkou pre nás taktiež ostáva, ako sa čo najlepšie napojiť na globálne 

znalostné trhy.   

 Ako môžeme pestovať inovačný ekosystém? Nadácia „Work Foundation“ sa 

práve pustila do hlavného výskumného programu, v ktorom podrobne opíše, ako by 

mohla politika a organizačná stratégia pôsobiť na vybudovanie silnejšieho 

inovačného ekosystému.  Je potrebné vytvárať obdobné dokumenty v rámci 

výskumných programov a uplatňovať ekosystém formou sociálneho marketingu.  

Ak máme podporiť vývoj silnej a udržateľnej znalostnej ekonomiky, potom musíme vedieť 

zodpovedať  tieto otázky. Budovanie konsenzu zaoberajúcim sa týmito problémami, bude 

mať zásadný význam pre naše budúce prosperity. 
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