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So slovom verejná správa sa stretávame takmer denne. Čítame o nej v novinách, 

počúvame v rozhlase a v televízii. Koľkí z nás ale skutočne vedia, čo sa za týmto slovom 

skrýva? Jednou zo základných čŕt verejnej správy je jej jedinečnosť a ńpecifickosť pre kaņdý 

ńtát. Európska únia ņiadnej členskej krajine nepredpisuje formu organizačného usporiadania, 

vzťahov medzi úrovňami a územnými jednotkami verejnej správy. V týchto otázkach sa 

kaņdá krajina rozhoduje na základe predchádzajúcich, historických skúseností a aktuálnych 

vnútrońtátnych predpokladov a potrieb. No napriek tomu, sú národné systémy verejnej 

správy zreťazené spoločnými cieľmi a politikami a tak vytvárajú spoločné, územno – 

organizačné predpoklady, alebo spoločný administratívny priestor Európy, ktorý vytvára 

územné a organizačné predpoklady na plnenie úloh spoločenstva. Snahou vńetkých 

členských krajín je vytvoriť takú verejnú správu, ktorá vytvorí podmienky na efektívne plnenie 

úloh celého spoločenstva. Vysokońkolská učebnica „Verejná správa v členských ńtátoch 

Európskej Únie“ predstavuje komplexnú publikáciu zaoberajúcou sa problematikou verejnej 

správy v rámci členských krajín EÚ. 

Originálnosť tejto publikácie spočíva práve v tom, ņe poskytuje stručný, ale aktuálny a 

systematický prehľad o fungovaní verejnej správy v členských krajinách EÚ. Publikácia 

poskytuje informácie nielen o troch základných pilieroch ńtátnej moci (zákonodarná, výkonná 

a súdna) v jednotlivých krajinách, ale popisuje aj úroveň miestnej samosprávy 

a medziobecnej spolupráce. Päť kapitol tejto vysokońkolskej učebnice poskytuje priestor 

čitateľovi v postupnej nadväznosti oboznámiť sa s jednotlivými predstaviteľmi verejnej správy 

na úrovni ńtátnej správy, ale aj samosprávy ako aj so samotným mechanizmom fungovania 

verejnej správy v danej krajine. 

Prvá kapitola „Klasifikácia modelov verejnej správy“ rozoberá jednotlivé klasifikácie 

verejnej správy na základe troch hlavných rovnocenných kritérií – kritérium stupňov verejnej 

správy, kritérium vzťahu rovín verejnej správy a kritérium centralizácie a decentralizácie 

verejnej správy. Cenným príspevkom tejto kapitoly je uvedenie vlastnej autorovej klasifikácie 

modelov verejnej správy s uvedením zástupcov členských krajín EÚ. 

Kapitoly 2-5 bliņńie charakterizujú postavenie verejnej správy a jej jednotlivé súčasti 

v členských ńtátoch EÚ. V rámci týchto kapitol sa prejavila autorova snaha o komplexný 

prístup k hodnoteniu verejnej správy v členských ńtátoch EÚ, čoho výsledkom je aj rovnaká 



 
 

ńtruktúra týchto kapitol v rámci ktorých autor charakterizuje jednotlivé súčasti verejnej správy 

danej krajiny. Kaņdá krajina je v úvode krátko definovaná základnými údajmi (rozloha, počet 

obyvateľov, typ ńtátneho zriadenia) a následne je popísaná ńtruktúra verejnej moci 

prostredníctvom troch základných zloņiek (zákonodarná, výkonná a súdna) a jej 

predstaviteľov. Následne v rámci charakteristiky výkonnej moci autor popisuje nielen 

predstaviteľov ńtátnej správy, ale aj predstaviteľov miestnej samosprávy aņ na najniņńiu 

organizačnú jednotku – obec a dokonca aj uvádza moņnosti medziobecnej spolupráce 

v danej krajine. Cenným prínosom je aj skutočnosť, ņe autor v rámci charakteristiky 

jednotlivých predstaviteľov verejnej správy danej krajiny uvádza aj ich názov v jazyku krajiny.  

Vńetky vyńńie uvedené skutočnosti dávajú vysokońkolskej učebnici aj výrazne 

praktickú rovinu, čo dáva vysoký predpoklad pre jej vyuņitie pre ńirokú ńkálu čitateľov.  

Vysokońkolská učebnica ako celok má nielen vyuņitie predovńetkým pre ńtudentov 

Fakulty verejnej správy UPJŃ v Końiciach, ale môņe slúņiť ako doplnková ńtudijná literatúra 

pre ńtudentov univerzít a vysokých ńkôl zaoberajúcich sa verejnou správou, ale aj pre 

odbornú verejnosť v rámci celoņivotného vzdelávania, ktorá sa venuje problematike verejnej 

správy. Takto spracovaná učebnica vytvára predpoklady pre zatraktívnenie ńtúdia verejnej 

správy, umoņňuje konfrontovať výhody resp. nevýhody uplatňovania jednotlivých modelov 

verejnej správy v členských krajinách EÚ a môņe byť v konečnom dôsledku aj príleņitosťou 

pre uvaņovanie o prednostiach, či nedostatkoch verejnej správy v podmienkach Slovenskej 

republiky, keďņe umoņňuje vzájomnú komparáciu postavenia verejnej správy v jednotlivých 

členských krajinách EÚ. Vhodne zvolená jednotná ńtruktúra kapitol týkajúcich sa 

charakterizovania verejnej správy v členských krajinách EÚ prináńa čitateľovi ľahńiu 

orientáciu v pomerne náročnej problematike verejnej správy, čo v konečnom dôsledku 

umoņní aj laickej verejnosti pochopiť funkčnosť a vzájomné súvislosti medzi jednotlivými 

subjektmi verejnej správy členských krajín EÚ. 
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