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Recenzie 
 

Stanislav Konečný – Bruno Konečný: Otvorená komunálna politika. 

Teória a prax. 

Bratislava: Mayor 2009, 291 s. 

 

Publikácia autorskej dvojice S. Konečný – B. Konečný vyšla rok pred 6. 

komunálnymi voľbami na Slovensku, keď je už možné, dokonca aj žiaduce 

analyzovať poznatky a skúsenosti z dvadsaťročného fungovania inštitútu 

miestnej samosprávy a formovania komunálnej politiky na Slovensku. Keď 

sme v počiatkoch konštituovania miestnej samosprávy sledovali systémové 

zmeny, ktoré na lokálnej a regionálnej úrovni priniesol zánik Národných 

výborov, konštatovali sme, že je to síce renesancia miestnej samosprávy na 

Slovensku, je však pre väčšinu súčasníkov nezažitou formou 

samospravovania obecných záležitostí a vytvára len formálny predpoklad 

pre uplatnenie samosprávnych princípov. Pri čítaní tejto publikácie môžeme 

už porovnávať aj charakter a kvalitu komunálnej politiky na Slovensku. 

Recenzovaná publikácia nám pritom bude robiť dobrého sprievodcu, možno 

ju totiž označiť za encyklopédiu komunálnej politiky, monografiu, ktorá 

vysoko prekračuje problematiku komunálnej politiky a zapĺňa tak „blinder 

Fleck“ spoločenských vied, a to nielen na Slovensku. Ako uvádzajú autori, 

ich cieľom je zaplniť toto „biele miesto“ a poskytnúť teoretickým 

odborníkom rozšírenie ich obzoru a „..motivovať ich k pohľadom na menej 

časté prístupy k skúmanej problematike: politických filozofov k tomu, aby 

nevnímali postavenie obce len cez prizmu liberálne videného slobodného 

občana, ale aby objavovali a znovu objavovali zorné uhly konzervatívnej 

filozofie, ale i filozofického korporativizmu a komunitarizmu, právnikov 

k tomu, aby nevnímali miestnu samosprávu len pohľadom pozitívneho 

práva, ale aj práva prirodzeného, ekonómov zasa k tomu, aby aj mimo 

hraníc neoklasickej a neokeynesiánskej ekonómie objavovali inšpiratívnosť 

zdrojov neštandardných ekonomických teórií, aby vnímali komunitu aj cez 

sociálne siete, ktoré v nej generujú sociálny kapitál atď..“ (s. 15) Tento 

ambiciózny cieľ monografie rozširujú autori aj o potenciálnych čitateľov 

z praktickej sféry aktérov komunálnej politiky (starostov/primátorov 

a poslancov miestnej a regionálnej samosprávy) a samozrejme o každého 

participatívneho občana, ktorý ..“má záujem, aby jeho obec bola tým 

miestom, kde naozaj chce žiť a zároveň pre to aj niečo urobiť“. (s. 16) 

 Monografia je syntézou teoretických i praktických poznatkov 

z fungovania verejnej správy a komunálnej politiky ako otvoreného 
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systému, ktorý má interdisciplinárny charakter (ekonómovia, sociológovia, 

etnografi, právnici...). Obsahuje 5 kapitol a má 291 strán, bohatý zoznam 

domácej i zahraničnej literatúry k problematike verejnej správy (17 strán), 

anglickú a nemeckú verziu záveru. Biografické údaje len potvrdzujú vysoké 

kvalifikačné predpoklady autorov monografie spojením teoretického 

zázemia s bohatými skúsenosťami zo spoločenskej praxe, ktoré bolo 

logickým vyústením do ucelenej monografie. Ak teda autor S. Konečný 

v monografii píše, že komunálna politika vyjadruje všetky relevantné 

záujmy sídelnej komunity len v ideálnom prípade, odráža to jeho dlhoročné 

praktické skúsenosti v tejto oblasti. (s. 22) 

 Hneď v úvodnej kapitole Namiesto úvodu tri terminologické poznámky 

hľadajú autori univerzálny teoretický rámec komunálnej politiky, ktorý by 

ponúkal všeobecnejšie uchopenie a vymedzenie rôznorodosti systémov 

komunálnej politiky, ktoré sú výrazom rôznorodosti a sídelnej štruktúry 

nielen na Slovensku, ale aj v európskom kontexte. Terminologické 

poznámky sa týkajú chápania termínov: 1. commúne – commúnio, 

2. komunálny – komunitný – municipálny – miestny – lokálny, 3. politika – 

verejná politika – komunálna politika. Výsledkom týchto úvah je dôraz na 

sociálnu dimenziu obce, ktorá spája sociálnu, územnú a ekonomickú 

integritu sídelného spoločenstva. (s. 20) Záverom vymedzujú všeobecný 

kontext svojho chápania otvorenej komunálnej politiky, ktorá sa formuje 

pod vplyvom endogénnych i exogénnych faktorov a subjektov verejnej 

politiky. (s. 30) 

 V 2. kapitole Kontexty komunálnej politiky vychádzajú autori z kategórie 

„záujmov“, a to v ich hierarchii od národných, štátnych až po komunálne 

záujmy a zamýšľajú sa, kde sú hranice medzi nimi: „Majú komunálne 

záujmy charakter záujmov verejných, alebo sú len akýmsi zvláštnym 

druhom skupinových záujmov či dokonca len agregátom záujmov 

individuálnych? Ako sa z individuálnych záujmov formujú záujmy 

komunálne, záujmy verejné?“ (s. 32) Pri analýze a širokej interpretácii 

pojmu “verejný záujem“ vymedzujú autori tie charakteristiky, ktoré majú 

zreteľnú sociálno-priestorovú charakteristiku. Konštatujú však, že tento 

pojem nie je dostatočne definovaný a je v našom legislatívnom priestore 

považovaný za tzv. neurčitý právny pojem. Autori sa dostávajú k 

pracovnému vymedzeniu pojmu komunálna politika analytickým postupom, 

pri ktorom vymenúvajú charakteristické črty, ktoré ju odlišujú od politiky 

na regionálnej či celoštátnej úrovni. Sú to najmä spoločné sídelné potreby 

a záujmy sídelného spoločenstva, právna subjektivita sídelného 

spoločenstva, zákonné vymedzenie jeho pôsobnosti a spôsob ich realizácie, 
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samostatnosť a nezávislosť pri voľbe svojich orgánov a predstaviteľov, 

nezávislých od štátnej správy. Vychádzajúc z týchto znakov, definujú autori 

komunálnu politiku ako:  

1. praktickú činnosť obcí, ktorou obecné spoločenstvo prostredníctvom 

priamej a zastupiteľskej demokracie realizuje svoje verejné záujmy a 

participuje na realizácii záujmov spoločnosti (regiónu..), 

2. teoretickú reflexiu tejto praktickej činnosti, a to aj v kontexte voči iným 

spoločenským systémom, a teoretickú reflexiu rozvojových sídelných 

procesov. (s. 40) 

 Súčasťou tejto kapitoly je aj historická reflexia vzťahu sídlenia, vzniku 

miest a obcí a formovania komunálnej politiky na území Slovenska, avšak 

v kontexte európskeho a celosvetového diania. Encyklopedický charakter 

monografie dopĺňajú aj ďalšie časti tejto kapitoly, ktoré sú skôr 

legislatívnou analýzou vzťahu komunálnej politiky a rôznych foriem 

verejnej správy a samosprávy. 

 Multidisciplinárny charakter komunálnej politiky je ústredným 

postulátom autorov monografie a dokazuje to 3. kapitola Teoretické 

východiská komunálnej politiky, v ktorej autori analyzujú filozofické 

(kontraktualizmus, liberalizmus, konzervativizmus, korporativizmus, 

komunitarizmus, socializmus), právne, ekonomické, politologické 

a sociologické východiská komunálnej politiky. Sociologické aspekty 

skúmania komunálnej politiky zaraďujú autori do odvetvovej sociológie 

sídiel, resp. priestorovo orientovanej sociológie (v rámci nej sociológii 

mesta, vidieka, urbanizmu a architektúry), prípadne sociológie bývania, 

obytného prostredia atď. (s. 109) V rámci zaradenia problematiky 

komunálnej politiky do sociologickej teórie odvodzujú svoje úvahy už od I. 

A. Bláhu, ale analyzujú najmä prínos svetových klasikov sociologickej 

teórie ako F. Tonnies a jeho 2 typy sociálneho združovania, E. Durkheim 

(mechanická verzus organická solidarita), G. Simmel (deľba práce 

a peňažný styk ako znaky veľkomesta, sociálna geometria), M. Weber 

(význam správnej autonómie stredovekých európskych miest), T. Parsons 

(lokálne komunity založené na „difúznej solidarite“), chicagská sociálno-

ekologická škola a ďalší autori. Z česko-slovenskej sociologickej produkcie 

analyzujú autori najmä práce J. Musila, I. Kusého, D. Petríkovej, J. Pašiaka, 

P. Gajdoša a Z. Kusej k problematike sociálnych sietí. 

 V 4. kapitole Obsah komunálnej politiky – tri identity sa autori dostávajú 

k vymedzeniu vnútornej skladby komunálnej politiky: „Obec v troch 

základných dimenziách – priestorovej, ekonomickej a sociálnej – môže byť 

tou jedinečnou a nezameniteľnou entitou len vtedy, keď bude 
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nezameniteľnou aj priestorovo, ekonomicky a sociálne. Budovanie týchto 

troch dimenzií obce je základným obsahom komunálnej politiky: každá 

obec je nezameniteľnou priestorovo-ekonomicko-sociálnou entitou, ktorej 

každá dimenzia aj ich synergická celosť reprezentujú osobitnú hodnotu, 

ktorej rozvoj dáva zmysel komunálnej politike.“ (s. 177) 

 Priestorová identita komunálnej politiky je vyjadrením územného 

princípu, ktorý je založený na myšlienke historicky sformovaných 

katastrálnych obcí ako územno-správnych jednotiek verejnej správy. 

Priestor má však svoj sociálny aspekt, je viazaný na sociálne javy a procesy, 

ktoré formujú jeho špecifický charakter prostredia. Priestorová identita 

komunálnej politiky vyjadruje „stotožnenie sa spoločne sídliacich ľudí 

s územím, ktoré obývajú a ktoré bezprostredne využívajú vo svojom 

každodennom živote ...práve v sociálnych väzbách spoločne sídliacich ľudí 

sa priestor, v ktorom žijú, stáva z púheho katastra ich chotárom“. (s. 179-

180) 

 Sociálna identita komunálnej politiky sa odvádza od obyvateľov obce a 

jeho demografických charakteristík, ktoré sú základnou údajovou bázou 

sociálnej dimenzie. Spoločne sídliace obyvateľstvo však prostredníctvom 

sociálnych interakcií a sociálnych väzieb vytvára sídelné spoločenstvo, 

ktoré charakterizujú niektoré znaky: spoločné územie, sociálne vzťahy 

a pocit pospolitosti a súdržnosti s komunitou. (s. 187) Podstatným 

identifikačným znakom sídelného spoločenstva je spoločný sídelný záujem. 

V rámci takto chápanej sídelnej komunity, ktorá tvorí základ sociálnej 

identity obce, môžeme skúmať rôzne sociologické javy a procesy, napr. 

občiansku participáciu, susedstvo, sociálne siete, subjekty občianskej 

spoločnosti, účasť obyvateľov obce na komunálnej politike a formovaní 

sídelných podmienok a iné. 

 Ekonomická identita komunálnej politiky je vytváraná ekonomicko-

technickým potenciálom územia, ktorý tvorí najmä: spoločný obecný 

majetok, obecný rozpočet, pracovný potenciál územia, hospodárska 

základňa sídla a iné. 

 Ostatná 5. kapitola Komunálna správa sa venuje všeobecnejšej 

problematike vzťahu sídelnej štruktúry a komunálnej správy, v ktorej má 

významnú úlohu veľkosť obce. Svoje úvahy odvíjajú autori od vývoja 

základnej sídelnej štruktúry v Európe, ktorá je výsledkom feudálneho 

vývoja, založeného na poľnohospodárstve a prechodom na usadlejší spôsob 

života a obživy. Vývoj sídelnej sústavy v Európe mal však špecifický 

priebeh závislý od spoločensko-hospodárskeho vývoja, ale aj od 

geografických parametrov, ktoré vplývali na formovanie sídelnej siete 



Sociológia 43, 2011, č. 5                                                                                615 

v jednotlivých krajinách. Charakter verejnej správy a komunálnej politiky 

ovplyvňuje najmä veľkosť obce, ktorá je však v jednotlivých krajinách 

relatívnym pojmom. Z hľadiska veľkosti obce je Slovensko značne 

diferencované (tabuľky na stranách 227-230) a špecifikom sídelnej 

štruktúry Slovenska je veľký počet malých sídiel a ich koncentrácia 

v niekoľkých regiónoch Slovenska. V ďalších častiach tejto kapitoly sa 

autori zaoberajú problematikou sídelnej štruktúry, jej fragmentáciou 

a integráciou, ale najmä spôsobmi riešenia rozdrobenej sídelnej štruktúry 

s veľkým počtom malých obcí: amalgamácia (administratívne zlučovanie 

obcí, pri ktorom vznikajú nové administratívne obce, príklad Švédsko, 

Belgicko), municipalizácia (väčšia obec tvorí jadro municipality, obce si 

môžu zachovať znaky vlastnej identity, príklad Dánsko), dvojstupňová 

miestna samospráva (príklad Nemecko), typové rozlíšenie obcí (príklad 

ČR). Systémovo odlišným riešením problému malých obcí a podľa autorov 

aj riešením efektívneho usporiadania a výkonu komunálnej správy je 

medziobecná (interkomunálna) spolupráca a jej rôzne formy, ktorá sa 

úspešne rozvíja aj na Slovensku. 

 V závere monografie definujú otvorenú komunálnu politiku ako 

„...vyjadrenie záujmov obecného spoločenstva, spojeného početnými 

vnútornými sieťami vzťahov rôzneho druhu, medzi ktorými môžeme 

vyčleniť dva druhy vzťahov osobitného významu“. (s. 256) Je to:  

1. komunitný typ, základný, prirodzený, spontánny, založený na pocite 

spolupatričnosti (vo vidieckom prostredí sú to najmä susedské vzťahy, 

v mestskom prostredí priateľské a kolegiálne vzťahy), sú to prevažne 

neformálne vzťahy, ktoré môžu viesť aj k formálnym štruktúram ako 

prejavu občianskej spoločnosti, 

2. komunálny typ, založený na koordinácii ľudskej činnosti, účasť v týchto 

vzťahoch je inštrumentálna a odvodzuje sa od ekonomickej a priestorovej 

identity, vlastnenia nehnuteľnosti v katastri obce, trvalého bydliska, 

volebného práva atď. Oba typy týchto vzťahov sú však vzájomne prepojené 

a môžu byť otvorené dovnútra i navonok. 

 Recenzovaná publikácia je systematickou prácou encyklopedického 

charakteru, ktorá približuje, vysvetľuje a analyzuje problematiku 

komunálnej politiky v širšom európskom kontexte, ale interpretuje ju najmä 

v jej multidisciplinárnej rovine. 

 

Mária Strussová 


