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Sociálne kompetentnosti starostov obcí na Slovensku 

Eliška Župová 

 Predkladané dielo má charakter vedeckej monografie, čo do rozsahu i obsahu plne 

zodpovedá štandardom na tento typ publikácií kladeným. Obsahové členenie je logicky 

štruktúrované do štyroch kľúčových kapitol, ako to u týchto typov publikácií býva štandardom: 

Súčasný stav teoretického poznania, Metodológia skúmania a metódy, cieľ výskumu, 

Výsledky výskumu a ich interpretácia, Diskusia a návrh socio-technických opatrení. Meno 

profesora JUDr. Igora Palúša ako vedeckého redaktora monografie nasvedčuje kvalite tejto 

publikácie. Predložená publikácia predstavuje tematicky fenomén konceptu rozvoja 

implementácie princípov teórie manažmentu v praxi výkonu funkcie v oblasti verejnej správy. 

Slovenská republika i napriek značne dynamickému rozvoju manažérsko-marketingových 

metód podstatne stagnuje pri  začlenení ich dominantných nástrojov do praxe úradov verejnej 

správy.  

 Autorka pristupuje k téme z dvoch pohľadov – na jednej strane vychádzajúc z konceptu 

práce a postavenia starostu v obecnej samospráve hodnotí jeho pozíciu v zmysle 

požadovaných manažérskych zručností, na strane druhej na základe vymedzenia kompetencií 

manažérskej praxe plynule identifikuje problematiku interpersonálnej a sociálno-emocionálnej 

inteligencie. Rešerš literatúry v ponímaní budovania teoretického základu pre kapitolu 1 

zodpovedá očakávaniam, avšak autorka v kapitole 1.2 a 1.3 pracuje viac menej s poznatkami 

všeobecnými, čitateľovi chýba teoretické vymedzenie pojmoslovia v priamej aplikácii na 

zvolenú tému, autorka sa snaží primárne o úvod do témy pre čitateľa tematiky neznalého. 

 V druhej kapitole predstavuje autorka publikácie design skúmania a metodológiu 

zvolenú pre predmetný výskum realizovaný ako podklad pre spracovanie záverov a návrhov 

tejto monografie. Ponímajúc starostu obce ako jej predstaviteľa a najvyšší orgán zároveň, 

autorka zdôrazňuje nevyhnutnosť implementácie manažérskych zásad a princípov do 

každodennej praxe a nastoľuje otázku reálnych schopností a spôsobilostí daných jednotlivcov 

v daných pozíciách v kontexte požiadaviek na výkon tejto funkcie. Otázkou skúmania sa stáva 

samotná spôsobilosť a zvládnutie interpersonálnych kompetentností starostami obcí 

v Slovenskej republike. Výskum pomerne neštandardný, možno trochu rozpačitý vzhľadom na 

charakter kultúry daného prostredia a mentalitu či konvencie v krajine. Avšak práve to robí 

publikáciu zaujímavou nielen pre odbornú či výskumnú verejnosť, ale aj pre bežných 

náhodných čitateľov. Metódy spracovania zvolila autorka s ohľadom na stanovené ciele, 

výskumné otázky a hypotézy. Pozitívne možno hodnotiť spracovanie kvalitatívneho aj 

kvantitatívneho výskumu, spracovanie je na úrovni adekvátnej vedeckovýskumným kritériám 
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kladeným na tento typ publikácií pri označení monografia. Vzhľadom na veľkosť výskumnej 

vzorky prezentovanej v kapitole 2.2 naozaj možno považovať skúmanie za relevantné a jeho 

výstupy za povšimnutiahodné. Zvláštny pohľad prináša autorka v rámci hypotézy č. 4, kde 

konštatuje možnosť existencie rozdielov medzi vybranými interpersonálnymi 

kompetentnosťami a funkčným obdobím starostov – vzhľadom na všeobecnú verejnú mienku 

je skôr paradoxom, že hypotéza nebola potvrdená, a to i vzhľadom na predpokladanú realitu 

na základe môjho subjektívneho vnímania skutočností. Oceňujem komplexnosť výskumnej 

vzorky zabezpečujúcu objektívnosť a relevantnosť uvažovaných výstupov skúmania. 

Zaujímavým poznaním je i samotná identifikácia osôb vykonávajúcich post starostu z pohľadu 

kritéria veku, pohlavia a podobne (s. 46). Autorka v rámci jednotlivých parciálnych zistení 

v kapitole 3 prináša prehľady a štatistické dáta oceniteľné ako podkladové piliere ďalších 

výskumov v ucelenom a jasnom logickom kontexte. Zvlášť do popredia staviam kapitolu 3.1 

a deskriptívnu analýzu v nej prezentovanú ako aj kapitolu 3.2 prinášajúcu komparatívny 

pohľad na zistené skutočnosti. Zohľadňujúc objektívnosť výstupov skúmania sú dané dáta 

veľmi zaujímavým zistením odhaľujúcim realitu skúmaného prostredia (komparácia 

komunikatívnych schopností, miery manipulácie, miery empatie a iných faktorov z pohľadu 

veku či pohlavia starostu obce a pod.).  

 Téma a obsahová oblasť tejto monografie nesporne má potenciál na ďalšie 

spracovanie vzhľadom na jej širokospektrálnosť a komplexnosť, kvantitatívny výskum 

realizovaný autorkou rozsahovo pokryl značnú časť problematiky (viď kapitola 4), avšak 

vzhľadom na limity rozsahu samotnej publikácie ako i pravdepodobne možností skúmania na 

individuálnej báze bolo pre autorku nereálne pokryť komplexne danú oblasť skúmania, či 

nahliadnuť do nej z viacerých smerov a pohľadov. Autorka načrtáva možnosť pokračovať vo 

výskumnej aktivite a v riešení predmetnej témy v budúcnosti, čo možno hodnotiť veľmi 

pozitívne a monografia predstavuje prínos pre prax i teóriu rôznych vedných disciplín 

vzhľadom na komplexný sociálno-demografický charakter identifikovaných výstupov. V rámci 

rozvoja teórie verejnej správy predstavuje publikácia objektívny pohľad dovnútra, na 

organizáciu ako takú so zameraním na koncept riadenia verejnej správy z pozície výkonu 

funkcie starostu ako „manažéra“ v miestnom hierarchickom aparáte riadenia. 
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