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Abstract 
The paper deals with the evaluation of innovation and innovation activities in the town 
Považská Bystrica. The objective was to analyse innovation environment, identify implemented 
innovations and review innovation process of a selected innovation. To gain primary data we 
have used the research method structured interview. Based on the structured interview results 
we have identified shortcomings of innovation activity. 
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Úvod 
Inovácia predstavuje zvláštny druh zmeny, jedná sa o zmenu zámernú, novú a prospešnú (West 
a Sacramento, 2008; Drucker, 1993). Inovácia je praktické prenesenie ideí do nových 
produktov (výrobkov a služieb), procesov, systémov a spoločenských vzťahov (Tureková, 
2003). Inovácia je taktiež chápaná ako výsledok interakcie medzi rôznymi hospodárskymi a 
sociálnymi procesmi (Manley, 2008). 
Inovácie a schopnosť inovovať je v dnešnej dobe považovaná za dôležitú podmienku pre 
udržanie konkurencieschopnosti organizácií na lokálnych a globálnych trhoch. Inovácie sú 
dôležitým prostriedkom na prispôsobenie sa zmenám, ktoré prináša zvyšujúca sa konkurencia, 
technologický rozvoj a globalizácia. 
Najsilnejším externým motorom inovácií je v súčasnosti práve razantný vývoj technológií 
(napr. nové informačné technológie a komunikácie, nanotechnológie, biotechnológie atď.) 
Rastúce náklady na vývoj, dlhšia doba vývoja a kratšie životné cykly zväčšujú tlak na inovácie 
po stránke časovej a globalizácia po stránke miesta. Inovačný tlak na organizácie je obrovský, 
lebo dlhodobo „prežije“ len ten, kto dokáže udržať krok (Trommsdorff – Steinhoff, 2009). 
Inovácie sú jedným z najdôležitejších ekonomických a obchodných fenoménov tejto doby a sú 
predmetom veľkého praktického a politického záujmu. Sú témou, ktorej sa dostáva 
nedostačujúca pozornosť vo väčšine ekonomických a obchodných programov. A taktiež sú 
témou nedostatočne pochopenou ekonómami ako aj ostatnými, čo má rozsiahle dôsledky na 
našu ekonomiku a spoločnosť (Swann, 2009). 
Podľa Žárskej (2010) v posledných rokoch sa čoraz väčší dôraz kladie na smerovanie 
Slovenskej republiky k znalostnej ekonomike. Tento trend neobchádza ani pozíciu územnej 
samosprávy s výrazným vplyvom na sociálnoekonomický rozvoj pri rešpektovaní zásad 
udržateľného rozvoja. Základným predpokladom je dosiahnuť požadovanú úroveň kvality 
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riadiaceho a výkonného manažmentu územných samospráv. K tomu je možné využiť širokú 
paletu možných prístupov a inovatívnych metód.  
Jedným z najúčinnejších riešení zachovania konkurencieschopnosti územných samospráv a tým 
aj zachovania prosperity ich občanov, sú inovácia a kvalita. Politikou kvality v samospráve 
podľa Balážovej (2015) rozumieme: vytváranie aktívneho komunikačného priestoru 
s občanmi; vzbudzovanie záujmu občanov o veci verejné; zisťovanie a poznanie potrieb 
občanov mesta  a regiónu; zabezpečovanie pružného plnenia požiadaviek občanov;  zisťovanie 
názorov občanov na prácu samosprávy a úrovne ich spokojnosti; vytváranie podmienok pre 
rozvoj mesta a regiónu; monitorovanie a vyhodnocovanie procesov zabezpečovania 
kompetencií a prijímanie opatrení pre trvalé zlepšovanie; zabezpečovanie potrebných zdrojov 
pre fungovanie procesov; vytváranie podmienok k zvyšovaniu odbornosti a profesionality 
zamestnancov. 
Cieľom príspevku je zhodnotenie inovačných aktivít mesta Považská Bystrica so zameraním 
na zhodnotenie inovačného prostredia, identifikáciu implementovaných inovácií, analýzu 
inovačného procesu vybranej inovácie, ako aj identifikáciu problémových oblastí. 
 
Materiál a metódy  
Pre spracovanie analýzy inovačných aktivít mesta Považská Bystrica boli použité primárne aj 
sekundárne údaje. Pri získavaní empirických údajov sme použili dopytovanie ako metódu 
priameho zberu údajov pomocou riadeného rozhovoru. Cieľom interview bolo získanie 
kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov a informácií, ktoré nám umožnili identifikovať a 
analyzovať stav a úroveň implementácie inovácií pre zvyšovanie efektivity, výkonnosti a 
kvality poskytovaných služieb miestnou samosprávou. Obdobie sledovania bolo stanovené na 
7 rokov. Riadený rozhovor sa uskutočnil v Považskej Bystrici dňa 25.2. 2017 s prednostom 
MsÚ Ing. Antonom Martausom. 
Hlavné časti interview boli zamerané na:  

• základné údaje o meste, 
• interné a externé inovácie,  
• vzdelávanie a spolupráca v oblasti inovácií, 
• finančné zdroje na inovácie, 
• inštitucionálny kontext tvorby inovácií. 

 
Výsledky a diskusia 

Analýza inovačného prostredia mesta Považská Bystrica 
Mesto Považská Bystrica sa v prvom rade zameriava na zabezpečenie svojej bežnej agendy 
a často nie je priestor a čas na úvahy o inováciách. Zamestnanci MsÚ sú v prvom rade 
vykonávateľmi inovácií než inovátormi. Za inovátorov by sa dali považovať poslanci výborov 
mestských častí, ktorí prichádzajú s podnetmi a nápadmi aj od občanov mesta. Rozvíjanie 
impulzov pre inovácie z externého prostredia prevažuje nad iniciatívov na zmeny zo strany 
zamestnancov úradu.  
Dôležitým zdrojom impulzov pre inovácie z vnútorného prostredia mestského úradu je práve 
jeho prednosta, ktorý prišiel pracovať na MsÚ v roku 2007 zo súkromného sektora, kde dlhé 
roky pracoval v oblasti bankovníctva. Do fungovania úradu sa snaží zavádzať množstvo 
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prvkov, ktoré sú skôr typické pre súkromný sektor. Napríklad „pro-klientsky“ orientovaný 
prístup k občanom, ktorých chápe ako zákazníkov. Tento prístup k občanom bol zaradený do 
pracovnej náplne každého zamestnanca MsÚ. 
Externým zdrojom podnetov pre inovácie sú najmä poznatky zo stretnutí ZMOS-u a „Malého“ 
ZMOS-u, spoločné projekty s partnerskými mestami, rôzne vzdelávacie kurzy zamestnancov, 
školenia, internet, neformálne stretnutia poslancov mestského zastupiteľstva, ale taktiež 
odborná spolupráca s expertmi. 
Za svoju konkurenčnú výhodu mesto považuje inováciu v zavedení certifikovaného systému 
manažérstva kvality podľa normy STN EN 9001:2009. K tomuto systému pribudli ešte ďalšie 
dva integrované systémy, systém environmentálneho manažérstva kvality STN EN ISO 
14001:2005 a certifikát protikorupčného manažérstva BS 10500:2011.  
Finančné prostriedky sú významným faktorom, ktorý ovplyvňuje proces presadzovania 
inovácií na MsÚ. Nedostatok finančných zdrojov možno zaradiť medzi najvýznamnejšiu 
bariéru inovačných aktivít. Podľa prednostu, MsÚ si predovšetkým plní povinnosti, ktoré mu 
ukladá zákon. Nedostatok finančných prostriedkov spôsobuje, že na inovačnú aktivitu 
zamestnancov nie je vyčlenený čas ani priestor. V rozpočte mesta sa nenachádza osobitná 
položka určená pre inovácie, ale výdavky na inovácie sú rozdelené vo viacerých položkách, 
ktoré sa zaoberajú modernizáciou služieb a prostredia. Nedá sa jednoznačne určiť podiel 
výdavkov na inovácie v meste. 
Najväčší priestor pre budúce inovatívne aktivity vidí mesto v ďalšej elektronizácii služieb, ktoré 
je potrebné postupne zavádzať. Je jeden z hlavných smerov budúceho vývoja samosprávy, na 
ktorý je potrebné byť pripravený. Prioritou ostáva naďalej zlepšovanie prístupu a ochoty 
úradníkov, aby sa zabezpečila spokojnosť občanov. 
 
Identifikácia implementovaných inovácií 
Protikorupčná linka 
Linka je príkladom inovácie, kde podnet vznikol priamo v meste Považská Bystrica. Primátor 
mesta krátko po svojom nastúpení do funkcie zriadil protikorupčnú linku, ktorá začala fungovať 
v júni 2011 ako vôbec v prvom meste na Slovensku. Občania mesta môžu aj anonymne hlásiť 
každé podozrenie z korupčného alebo klientelistického konania úradníkov a ďalších dotknutých 
osôb, pričom slúži hlavne ako prevencia. K uvedenej linke má prístup jedine hlavný kontrolór 
mesta. Podľa radných to svedčí o tom, že mesto prejavuje značnú snahu pracovať transparentne. 
Toto tvrdenie podporujú aj výsledky hodnotenia Otvorená samospráva, ktoré realizuje 
organizácia Transparency International Slovensko, kde sa Považská Bystrica v roku 2016 
umiestnila na 16. mieste a postúpila tak z pôvodného 52. miesta v roku 2012.  
 
Nahlasovanie čiernych skládok odpadu 
Na žiadosť občanov mesto Považská Bystrica sprevádzkovalo e-mailovú 
schránku s adresou: tko@povazska-bystrica.sk, ktorá je v správe Mestskej polície v Považskej 
Bystrici. Obyvatelia mesta tak majú možnosť zasielať aj fotografický materiál a elektronickou 
formou upozorniť na tých, ktorí na území mesta zakladajú nepovolené skládky, prípadne 
nedodržiavajú stanovený časový harmonogram vývozu komunálneho odpadu a pravidlá 
nakladania s jednotlivými druhmi odpadov podľa platného VZN o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica. 
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Inovatívny spôsob prideľovania sociálneho bývania žrebovaním 
V roku 2010 mesto dokončilo výstavbu bytových domov na sídlisku Rozkvet, Ulica L. 
Novomeského a M. Benku. Prostriedky na výstavbu nájomných bytov boli použité zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR so 
spoluúčasťou Mesta Považská Bystrica. 
Vzhľadom k tomu, že bytov bolo 22 a záujemcov o sociálne bývanie bolo viac, mesto sa 
rozhodlo pristúpiť k inovatívnemu spôsobu prideľovania bytov a to formou žrebovania, aby sa 
predišlo k zvýhodňovaniu a znevýhodňovaniu niektorých uchádzačov. Žrebovanie nájomných 
bytov bolo vykonané pod dohľadom notára. Podmienky prideľovania bytov sa riadia v zmysle 
Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra 
2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania (oznámenie č. 642/2006 Z. z.) v 
znení výnosov č. V-1/2007 z 28. novembra 2007 (oznámenie č. 576/2007 Z. z.), V-1/2008 z 
15. 7. 2008 a V-2/2008 z 21. 11. 2008. Uchádzači museli splniť zadané kritéria, aby sa mohli 
dostať do žrebovania, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2010. V prípade odstúpenia uchádzačov 
od nájomnej zmluvy, mesto neorganizuje ďalšie žrebovanie. Byty ďalej prideľuje komisia, 
ktorá je pre tento účel zriadená a vyberá uchádzačov podľa poradovníka, na základe 
individuálnych podmienok a kritérií naliehavosti. 
 
Inovácia v oblasti zlepšenia prístupu k informáciám mesta 
Portál informačného systému samosprávy mesta Považská Bystrica od firmy CORA GEO, 
s.r.o.- pre zefektívnenie vzájomnej komunikácie, prostredníctvom ktorého budú môcť občania 
pristupovať k vybraným informáciám z informačného systému mesta. 
Za implementáciu tohto systému, v rámci elektronizácie samosprávy, bol zodpovedný súčasný 
prednosta MsÚ, v tom čase ešte ako vedúci ekonomického odboru. Po rokovaniach s firmou 
CORA GEO, s.r.o., vybralo mesto najkomfortnejší balík, ktorý tento systém ponúkal, aby bol 
zabezpečený čo najlepší možný prístup občanov k informáciám. Toto sa ale s odstupom času 
ukázalo ako nevýhodné, vzhľadom k tomu, že bol tento systém veľmi málo využívaný, 
v porovnaní s tým, koľko zaň mesto zaplatilo. Mesto tak pristúpilo k redukcii počtu modulov, 
ktoré systém ponúka a s firmou každý rok aktualizujú podmienky fungovania portálu. 
V budúcnosti mesto plánuje rozšíriť portál o možnosť priamo komunikovať s mestom a vybaviť 
niektoré agendy z pohodlia domova. Cieľom samosprávy je zefektívniť komunikáciu medzi 
mestským úradom a občanmi.  
Aktuálne ponúka portál vo verejnej sekcii tieto informácie: údaje o administratívnom členení 
mesta, demografické údaje, informácie o podnikateľských subjektoch, o verejnom obstarávaní, 
evidenciu psov, zoznam daňových dlžníkov, zmluvy, objednávky a dodávateľské faktúry. 
 
Analýza inovačného procesu vybranej inovácie – Certifikát manažérstva kvality podľa 
normy STN EN ISO 9001:2009 (procesná inovácia) 
Popis inovácie 
Norma STN EN ISO 9001:2009 podporuje prijatie procesného prístupu pri vypracúvaní, 
zavádzaní a zlepšovaní efektívnosti systému manažérstva kvality s cieľom zvýšiť spokojnosť 
zákazníka tým, že vyhovie jeho požiadavkám. 
Na to, aby organizácia mohla efektívne fungovať, musí určiť a riadiť množstvo súvisiacich 
činností. Proces možno chápať ako súbor činností, ktoré využívajú zdroje a riadia sa tak, aby 
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umožnili transformáciu vstupov na výstupy. Výstup z jedného procesu často predstavuje 
priamo vstup do ďalšieho procesu. 
 
Dôvody inovácie 
Hlavným dôvodom relizácie inovácie bola snaha mesta poskytovať služby občanom v čo 
najväčšej kvalite. Jedná sa o kvalitu práce vo vzťahu k občanom mesta, ako aj o kvalitu 
a organizáciu práce v rámci MsÚ. Ambíciou mesta bolo aj dozvedieť sa od nezávislého orgánu, 
aký je stav a hodnotenie fungovania MsÚ a posúdiť úroveň poskytovaných služieb, s cieľom 
ďalšieho rozvoja. Tieto skutočnosti viedli zástupcov samosprávy k hľadaniu možností pre 
zvýšenie kvality a zefektívnenie práce. Hlavným iniciátorom inovačného procesu bol primátor 
mesta. 
 
Fáza 1 (Tvorba poznatku) 
Interné prostredie 
Snahou samospráv je v súčasnosti čo najväčšie zefektívnenie procesov a služieb prebiehajúcich 
v organizácii a tým zabezpečiť spokojnosť občanov, ktorá je na prvom mieste.  Tak tomu bolo 
aj v meste Považská Bystrica. Jednou z možností je využiť systém manažérstva kvality podľa 
noriem ISO, kedy nezávislá organizácia posúdi fungovanie organizácie a navrhne možnosti 
zlepšenia. 
 
Externé prostredie 
Poznatky  o norme STN EN ISO 9001:2009 pochádzajú z externého prostredia, v tomto prípade 
od nezávislého konzultanta spoločnosti, ktorá tieto certifikácie zabezpečuje.  
 
Fáza 2 (Spracovanie poznatku v organizácii) 
V roku 2013 začal nezávislý konzultant zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje 
o procesoch, ktoré prebiehajú v samospráve. Jeho hlavnou úlohou bolo posúdiť, či úrad 
dodržiava jednotlivé články normy. V niektorých oblastiach kde sa vyskytli nezrovnalosti, resp. 
odchýlky  bolo potrebné zrealizovať úpravy procesov a zabezpečiť ich súlad s normou.  
 
Fáza 3 (Zavedenie inovácie do praxe) 
V roku 2014 získal MsÚ Považská Bystrica certifikát manažérstva kvality podľa normy STN 
EN ISO 9001:2009. V roku 2015 prebehol úspešne 1. dozorný audit. V roku 2016 prebehol 2. 
dozorný audit, ktorý vykonala spoločnosť ACB (Accredited Certification Body). V ňom musel 
manažment mesta pod vedením Ing. Antona Martausa preukázať plnenie jednotlivých kritérií 
normy a aj zlepšovanie systému manažérstva v predchádzajúcom roku. 
Hlavné ukazovatele systému manažérstva kvality sú:  

• spokojnosť zákazníkov (občanov),  
• prehľadné riadenie dokumentácie,  
• permanentné vzdelávanie pracovníkov MsÚ,  
• dodržiavanie bezpečnosti práce,  
• transparentné nakladanie s finančnými prostriedkami, hlavne pri verejných 

obstarávaniach,  
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• pružné riešenie sťažností občanov,  
• plnenie cieľov a úloh stanovených v rámci minuloročného rozpočtu mesta a pod.  

 
Po dvoch úspešných rokoch fungovania tohoto systému sa vedenie mesta rozhodlo rozšíriť ho 
o Systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2005 a Systém 
manažérstva Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009. 
Súčasne s dozorným auditom kvality prebehol aj certifikačný audit na tieto dva systémy. 
Pracovníci MsÚ museli preukázať jednak starostlivosť o životné a pracovné prostredie, ako aj 
dodržiavanie bezpečnosti práce na všetkých pracoviskách. 
Dozorným, ani certifikačným auditom neboli nezistené žiadne nezhody. Výsledkom auditov 
bolo odporúčanie audítorov potvrdiť platnosť certifikátu kvality na ďalšie ročné obdobie 
a udelenie certifikátov kvality a bezpečnosti práce. Sumárnu informáciu o priebehu inovačného 
procesu prezentuje tabuľka 1. 
 
Tab. 1 Chronologický vývoj inovačného procesu certifikácie v meste Považská Bystrica 

Fázy Udalosť (popis) Časové 
obdobie (rok) 

1.
 fá

za
 Hľadanie možností zefektívnenia fungovania samosprávy 2012 

Zhromažďovanie a vyhodnocovanie poznatkov o systéme 
manažérstva kvality 

2012 

Konzultácie s certifikačným orgánom 2012 

2.
 fá

za
 Zber, spracovanie a vyhodnotenie údajov nezávislým 

konzultantom 
2013 

Posudzovanie procesov s jednotlivými článkami normy 2013 
Úprava nezrovnalostí procesov podľa článkov normy 2013 

3.
 fá

za
 

Získanie certifikátu manažérstva kvality podľa normy STN EN 
ISO 9001:2009 

2014 

1. dozorný audit 2015 

2. dozorný audit 2016 
Cerifikačný audit na rozšírenie systému o Systém 
environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 
14001:2005 a Systém manažérstva Bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009 

2016 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
Medzi bariéry inovačných  aktivít v meste Považská Bystrica možno zaradiť: 

• nedostatočná motivácia zamestnancov k inováciám – chýba ohodnotenie inovatívnych 
zamestnancov, ako stimul pre ich vlastnú aktivitu a tvorivosť,  

• nedostatočná elektronizácia služieb – zastupiteľstvo mesta si tento fakt uvedomuje a je 
to jeden zo smerov, ktorým sa chce uberať, aby tak vyšlo čo najviac v ústrety svojim 
občanom, 

• nedostatok finančných prostriedkov na inovácie – chýbajúce vlastné finančné 
prostriedky na inovatívne projekty sa mesto snaží zabezpečiť najmä prostredníctvom 
podpory z fondov EÚ, 
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Záver  
Príspevok sa zameriava na zhodnotenie inovačného prostredia a inovačných aktivít mesta 
Považská Bystrica. Na základe riadeného rozhovoru s prednostom mestského úradu 
sme analyzovali stav a úroveň implementácie inovácií pre zvyšovanie efektivity, výkonnosti 
a kvality poskytovaných služieb miestnou. Mesto sa v prvom rade zameriava na 
zabezpečovanie zákonom stanovených úloh a povinností. Vzhľadom k finančnej a časovej 
náročnosti vlastnej tvorby a návrhov inovácií je potrebné aby mesto spolupracovalo v tejto 
oblasti s ďalšími samosprávami ako aj s odbornými organizáciami. Za významný zdroj 
inšpirácie k inováciám prednosta mestského úradu považuje Združenie miest a obcí Slovenska, 
ktoré pre svojich členov organizuje rôzne odborné a vzdelávacie podujatia.  
Mesto Považská Bystrica využilo činnosť odborného poradcu pri certifikácii manažérstva 
kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009, ktorá podporuje prijatie procesného prístupu pri 
vypracúvaní, zavádzaní a zlepšovaní efektívnosti systému manažérstva kvality s cieľom zvýšiť 
spokojnosť zákazníka tým, že vyhovie jeho požiadavkám. Ďalšou významnou príležitosťou 
inovovania sú spoločné projekty partnerských miest.  

Samotná inovačná kapacita mesta je relatívne nízka. Je problematické vyžadovať 
zavádzanie inovácií, pokiaľ neexistuje zázemie na ich tvorbu. Ako nevyhnutné sa javí 
zvyšovanie informovanosti obyvateľstva, vzdelávanie zamestnancov v oblasti inovácií, výmena 
skúseností, skvalitňovanie a sprístupnenie technickej infraštruktúry v oblasti informačno-
komunikačných technológií a elektronizácia verejnej správy.  
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