
ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA BUDÚCEHO MANAŽÉRA 
V OZBROJENÝCH SÍL SR 

V INTENCIÁCH KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ

 

 Mária PETRUFOVÁ

petrufova@aoslm.sk 

 

Anotácia

      Spoločnosť je v neustálom pohybe. 21.storočie prináša so sebou celý 
rad  podstatných  zmien,  ktoré  sa  najviac  odzrkadľujú  v   kvalite  života 
spoločnosti  a jednotlivca.  Profesionalizácia  v  OS-SR  neustále  vyžaduje 
ďalšie  teoretické  vízie  a koncepčné  riešenia,  ktoré  zákonite   vyžadujú 
interdisciplinárny  prístup  všetkých  zúčastnených  na  týchto  zmenách. 
Hlavnou  stratégiou  však  ostáva  zvyšovať  kvalitu  manažérskych 
kompetencií na všetkých stupňoch velenia v podmienkach tohto rezortu.

Summary 

      The society is always on the go. The 21st century is bringing about 
many substantial  changes that  are,  to  a  high degree,  reflected  in  the 
quality of life of the society and every individual. The transition of the 
Armed  forces  into  a professional  institution  inevitably  requires  further 
theoretical visions and conceptual solutions which subsequently call for an 
interdisciplinary approach of  all  those who take part  in  these changes. 
However, the main strategy remains to improve the quality of managing 
competences on all levels of command under conditions of the military. 

1. Úvod

        Od  vzniku  Slovenskej  republiky  prešli  jej  ozbrojené  sily 
a ministerstvo obrany mnohými  organizačnými i dislokačnými zmenami. 
V tomto  období  bolo  vykonaných  mnoho  pokusov,  určite   s dobrým 
úmyslom,  k vytvoreniu  intelektuálnych,  organizačných,  technických  a 
administratívnych  predpokladov  pre  uskutočnenie  reforiem.  Dnes  už 
vieme,  že  sa  riešili  čiastočné  úlohy  bez  vízie  a žiaden  pokus  nebol 
ukončený.  Až  Model  2010  vytváral  programovú  štruktúru,  ktorá 
formulovala potreby národné,  prípadne aliančné a reflektovala zdrojové 
možností.  OS  SR  mali  byť  založené  na  schopnostiach  budúcich  lídrov 
a manažérov  
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        Súčasným zámerom EÚ je vytvorenie najdynamickejšej ekonomiky 
na svete a premeniť európsky vzdelávací priestor na centrum excelencie 
a kvality  –  v podmienkach  vysokých  škôl  ide  o konkrétnu  realizáciu 
Lisabonskej  stratégie  a záverov  konferencie  ministrov  zodpovedných  za 
vysoké školstvo, ktorá sa konala v nórskom Bergene v máji 2005. Význam 
vzdelávania  a vzájomná spolupráca v tejto oblasti je zameraná na rozvoj 
a posilňovanie stability, mieru a demokracie. 

       Príspevok  poukazuje na niektoré požiadavky a  aspekty rozvoja 
a vzdelávania   manažérov  v podmienkach  OS  SR   a manažérskych 
koncepcii,  ktoré  sú  súčasťou  manažérskej  teórie  i praxe  a približuje 
verejnosti  súčasný  manažérsky  systém   
v OS  SR.  Taktiež  poukazuje   na  prístup  katedry  manažmentu  AOS 
k vzdelávaniu  manažérov  prostredníctvom  foriem   celoživotného 
vzdelávania -  kurzu „Kľúčové kompetencie manažéra“ v podmienkach 
tejto  inštitúcie  v regióne  Liptova.  Reforma  vojenského  školstva  a 
zavedenie nových študijných odborov reaguje na požiadavky zákazníkov 
a má ambíciu paralelne s tým posunúť vojenskú vysokú školu k skutočnej 
univerzite. Vojenská vysoká škola by sa mala stať vrcholnou vzdelávacou a 
vedeckou  inštitúciou  pre  potreby  ministerstva  obrany  a strediskom 
výnimočnosti  (Centre of Excellence). Ďalším dôvodom je skutočnosť, že 
profesionálny  vojak,  ktorý  bude  plniť  špecifické  vojenské  profesijné 
požiadavky, alebo vykonávať funkcie v štátnej správe na úseku obrany sa 
neskôr začlení do civilného pracovného trhu.

       Reforma vojenského školstva a zavedenie nových študijných odborov 
reaguje na požiadavky zákazníkov a má ambíciu paralelne s tým posunúť 
vojenskú vysokú školu k skutočnej univerzite

       Vojenská vysoká škola by sa mala stať vrcholnou vzdelávacou a 
vedeckou  inštitúciou  pre  potreby  ministerstva  obrany  a strediskom 
výnimočnosti  (Centre of Excellence). Ďalším dôvodom je skutočnosť, že 
profesionálny  vojak,  ktorý  bude  plniť  špecifické  vojenské  profesijné 
požiadavky, alebo vykonávať funkcie v štátnej správe na úseku obrany sa 
neskôr začlení do civilného pracovného trhu.

2. Akadémia ozbrojených síl (AOS) a jej súčasné poslanie 

      Verejnosti nie je veľmi známe  poslanie a ďalšie smerovanie  tejto 
inštitúcie,  preto  dovoľte  úvodom  niekoľko  známych  faktov.  Akadémia 
ozbrojených  síl  generála  Milana  Rastislava  Štefánika  (AOS)  so 
sídlom v Liptovskom Mikuláši bola zriadená zákonom č.445/2004 Z. z. 
o zriadení  AOS  ako  nástupnícka  vzdelávacia  ustanovizeň  po  bývalej 
Vojenskej akadémii. Je to štátna vysoká škola – vojenská vysoká škola 
univerzitného typu. 

     Súčasne vznikla  týmto zákonom aj  Národná akadémia obrany 
maršala  Andreja  Hadíka  so  sídlom  v Liptovskom  Mikuláši  ako 



vzdelávacie a výcvikové centrum, ktoré uskutočňuje vzdelávanie a výcvik 
kariérnych  kurzov  iných  kurzov.  Táto  inštitúcia  zodpovedá  za  plnenie 
vojenského programu a organizáciu vojenského života  podľa osobitných 
predpisov.

     AOS  je vrcholnou vzdelávacou  a vedeckou ustanovizňou a ako jediná 
vojenská vysoká škola univerzitného typu, pripravuje dôstojníkov pre OS 
SR vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania:

• v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho štúdia,

• v študijných   odboroch  inžinierskeho  a magisterského  štúdia   podľa 
doterajších predpisov, 

• vedných odboroch doktorandského štúdia.

Vysokoškolské vzdelávanie v  AOS  sa uskutočňuje:

1.  V  troch  bakalárskych  študijných  programoch,  pokrývajúcich  väčšinu 
odbornosti nižších  dôstojníkov OS SR zo sústavy študijných odborov:

5.2.3    Dopravné stroje a zariadenia – študijný program Dopravné stroje 
a zariadenia,

5.2.13  Elektronika – študijný program Elektronické systémy,

3.3.15  Manažment – študijný program Manažment. 

2.  V siedmich študijných odboroch inžinierskeho a magisterského štúdia 
podľa doterajších predpisov (do roku 2006),

3. V deviatich vedných odboroch doktorandského štúdia (do roku 2010).

Vzdelávanie v AOS sa realizuje vo  vzdelávacích pracoviskách – katedrách 
a ústavoch.  Odborné  kurzy  tvoria  v zmysle  nových  požiadaviek  na 
celoživotné vzdelávanie  a budú tvoriť dôležitá súčasť vzdelávacích aktivít 
AOS.  Ďalšie  vzdelávanie  ako  súčasť  CŽV  sa  uskutočňuje   v súlade  so 
zákonom č.386/1997 Z. z . o ďalšom vzdelávaní. 

     

2.1 Špecifické zvláštnosti  manažérskeho systému v OS SR

        Kľúčom kvalitatívnych zmien aj v OS SR  je manažérsky systém. 
Podľa mnohých renomovaných autorov  manažérsky systém je otvorený 
systém, ktorého hlavnou časťou sú vstupy (input),  štandardné postupy 
a výstup  organizácie  (output).  Nakoľko  štandardné  postupy 
v organizáciách, vstupy a výstupy sú odlišné bude potrebné sa venovať 
zvláštnostiam OS SR a ministerstva obrany. 

Štandardizácia má tieto stupne:



• Zlučiteľnosť  (compatibility)  – schopnosť  dvoch  a  viacero  celkov 
alebo  komponentov  vojenskej  techniky  a  materiálu  existovať  alebo 
fungovať v rovnakom systéme alebo prostredí bez vzájomného rušenia,

• Vzájomná  operačná   súčinnosť  (interoperability) –  schopnosť 
systémov,  jednotiek,  alebo   síl,   spolupôsobiť,  poskytnúť   služby  a 
prijať  služby  od  ostatných  systémov,  jednotiek alebo síl, a využívať 
túto výmenu služieb na efektívnu spoločnú činnosť,

• Zameniteľnosť  (interchangeability) –  stav,  kedy  dva  alebo  viac 
predmetov (celkov) majú také funkčné a fyzikálne charakteristiky, že 
sú  ekvivalentné  čo  do  výkonu  a  trvanlivosti  a  sú  schopné   byť 
vymenené  jeden  za druhý  bez  úprav predmetu, prípadne okolitých 
predmetov (s výnimkou nastavenia),

• Zhodnosť  (commonality) –  stav,  kedy  skupiny  jednotlivcov, 
organizácií alebo štátov používajú spoločnú doktrínu, procedúry alebo 
výzbroj a dosahujú najvyššiu možnú efektivitu pri využití existujúcich 
zdrojov a organizácii pracovných postupov /5/.

Požiadavky na lídrov - manažérov v OS SR

   Požiadavky na manažérov všeobecne  by sa mali čo najviac priblížiť 
požiadavkám  na  štátnu  službu na  Slovensku,  ktorá  sa  riadi  podľa 
všeobecne  záväzných  právnych  predpisov.  Manažér  v OS  SR  bude 
vykonávať  štátnu  službu  podľa  zákona o štátnej  službe  profesionálnych 
vojakov,  alebo  v  odbore  štátnej  služby  2.09  -  obrana.  Tieto  činností 
zahrňujú velenie, riadenie, rozhodovanie, kontrolu je vykonávaná výlučne 
v štátnom záujme v súvislosti s plnením úloh štátnej správy. Požiadavky 
vychádzajú  z všeobecných  princípov  štátnej  služby:  profesionalita, 
politická nezávislosť, efektivita, pružnosť, nestrannosť, etika.

V podmienkach OS SR by sa nemal zamieňať pojem líder a manažér. 
V zjednodušenej  forme je  potrebné chápať,  že  veliteľ  je  líder.  Náčelník 
(vedúci,  riaditeľ)  je  manažér.  Veliteľ  formuluje  úlohu,  stanovuje  ČO, 
manažér  rieši  AKO.  Zmenu kvality  je  možné dosiahnuť  vtedy  ak  bude 
študent v študijnom odbore manažment vedený a riadený manažérskym 
systémom k : 

•  k schopnosti sa samostatne rozhodovať a niesť časť zodpovednosti za 
smerovanie kľúčovej kvalifikácie a vlastnej špecializácie,

•  k schopnosti kreatívneho interdisciplinárneho myslenia, konštruktívnej 
kritiky a komunikácie v tíme,

•  k schopnosti  tvorby konsenzu pri tímovej práci a záväznosť prijatého 
rozhodnutia,

•  k schopnosti  využívať  výsledky  vedeckého  výskumu  a formulovať 
vlastné posudzovanie problému.



Pre  rozvoj  osobnosti  a k vytvoreniu  návykov  a predpokladov  pre 
vzdelávanie  je  potrebné  vychovávať  a vzdelávať  študentov  v študijnom 
odbore manažment k týmto manažérskym zásadám .         

Manažéri sú  na  trhu  práce   najžiadanejším tovarom,  sú  nositeľmi 
závažných právomoci a zodpovednosti  a ich príprave a rozvoju musíme 
venovať v AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši  ďaleko väčšiu 
pozornosť ako doteraz. Od  kvality  práce manažérov je do značnej miery 
závislá prosperita každej organizácie, rezortu  školy apod.

3. Kľúčové kompetencie manažéra- manažérska príprava

      Súčasné  podmienky  svetovej  a domácej  ekonomiky  vyvolávajú 
v činnosti  manažmentu  slovenských  firiem  hlavnú  prioritu,  ktorou  je 
zabezpečenie podnikovej akcieschopnosti/ schopnosti prežitia/. Aby mohol 
manažér v tvrdom konkurenčnom prostredí obstáť a zvládnuť množstvo 
manažérskych činností- musí sa neustále rozvíjať. 

      Rozvoj intelektuálneho kapitálu/ chápeme ako výsledok vzdelania 
manažéra,  skúseností  a príležitosti-  jedinečná  vlastnosť  svojho  nositeľa 
a výlučne  jeho  vlastníctvo/  je  vlastne  súhrnom  nehmotných  tzv. 
znalostných  aktivít  manažéra,  ktoré  sa  prejavujú  vo  forme  zručností, 
schopností  a znalostí.  Znalostný  manažment nie  je  len  druh 
manažmentu  zameraný  na  zlepšenie  podnikovej  stratégie  pre  rozvoj 
a aplikáciu  znalostí  -  skôr  ho  chápeme  ako  systematický  proces 
hľadania,  vyberania,  organizovania,  prezentovania  informácii  v záujme 
skvalitnenia znalostnej úrovne pracovníkov. Vzniká nový typ  manažérov - 
ľudí  s dostatočnými  znalosťami,  ktorí  sú  schopní  ich  v správny  čas 
a správnym spôsobom využiť. 

       Moderné podniky a inštitúcie  s moderným manažmentom dnes všade 
na  svete  si  najviac  uvedomujú  potrebu  vzdelávania  manažérov,  ktorú 
spájajú najmä s výkonnosťou a konkurencieschopnosťou. 

      Rozvoj  manažérov znamená  v praxi  –  zlepšenie  výkonu, 
zefektívnenie dosahovania pracovných cieľov prostredníctvom zvyšovania 
schopnosti,  zručnosti  a doterajších  znalostí  a je  tým  automatický 
zabezpečený  profesijný rast manažéra. 

      Kvalifikáciu riadenia z pohľadu vzdelávacieho centra AOS vnímame 
ako množinu prieniku   schopnosti manažéra riadiť (určité osobnostné 
predpoklady)  spôsobilosti  k riadeniu  (využiť  teóriu  i prax  v riadiacej 
činnosti)  a riadiace  správanie-  konanie manažéra.  Často  sa  v praxi 
stretávame   aj  s kľúčovými   kritériami  kvalifikácii  manažéra 
(spôsobilosti  ako  napr.  rozhodovanie,  plánovanie  a  organizácia, 
komunikatívnosť, vodcovstvo  /leadership/  umenie delegovať, schopnosť 
počúvať,  kreativita   a v neposlednej  miere   vysoký  štandard  pracovnej 
výkonnosti.) 



     Jedným  z možných  metodologických   prístupov  ku  koncipovaniu 
manažérskej  prípravy  a vzdelávania  je  proces  utvárania   osobnosti 
manažéra, ktorý sa dá zobraziť  v troch úrovniach – stupňoch /podľa J. 
Mužíka str.31/:

• 1.úroveň –  vychádza zo  stupňa  všeobecného poznania  manažéra, 
ktorý vytvára predpoklady pre  „umenie riadiť“- vykonávanie riadiacich 
činností a manažér musí mať priestor pre svoju činnosť (musí môcť) ale 
aj  chcieť  byť  úspešným  manažérom.  Vrcholom  je  sformovanie 
manažérskeho myslenia pod vplyvom týchto faktorov.

• 2.  úroveň –  vychádza  z  konkrétneho  poznania  prostredia-  okolia 
firmy,  riadiacej  jednotky/   Marketingová  teória  rozlišuje 
makroprostredia –  vývoj  v politike,  práve,  sociálnej  a kultúrnej 
oblasti, ekonomike, technológii, ekológii atď. ako aj mikroprostredia 
–  dodávatelia,  odbyt,  konkurencia,   verejnosť  ,  poradenské  firmy. 
Manažér  ďalej  prehlbuje  svoje  schopnosti,  formuje  svoje  správanie, 
začína si veriť a identifikuje sa so svojou riadiacou rolou.

• 3.  úroveň zahrňuje   špecifičnosť  prežívania  riadiacej  činnosti 
manažéra –je to dosť subjektívna záležitosť- vďaka svojmu postaveniu 
v riadiacich  procesoch,  zodpovednosti,  ovplyvňuje   život  svojich 
spolupracovníkov v mnohých smeroch. Dôležité je uplatňovať sociálnu 
percepciu  -  vnímavosť,  citlivosť.  Smerom  k podriadeným  a ich 
pracovným a mimopracovným problémom. Správanie sa manažéra je 
tu celkom výnimočné – určitý vzor. 

Celý  proces  utvárania  osobnosti  manažéra   je  rozdelený  do  troch 
úrovni, ktoré sú radené horizontálne a celý proces  „po vrstvách“ graduje. 
Všetky prvky spolu súvisia, nadväzujú na seba a ich poznanie môže viesť 
k formovaniu určitých koncepcií a systémov manažérskej prípravy.

     Každý  praktik  manažér potvrdí  skúsenosť,  že  manažér  v tomto 
stupni  pociťuje,  že  je  nedostatočne  flexibilný,  že  má  limitované 
myšlienkové procesy /časové/ ale aj pod vplyvom firemných podmienok 
a prežíva  opakované  hodnotové  konflikty  vyplývajúce   z dopadov  jeho 
rozhodnutí na osud podniku i ľudí v ňom zamestnaných.

Efektivitu manažérskej prípravy a vzdelávania výrazne ovplyvňuje výber, 
znalosť  a kvalifikovanosť  použitých  metód  a foriem  vzdelávania 
manažérov/ to však už nemôže byť predmetom nášho záujmu vzhľadom 
k časovému horizontu  tohto  vystúpenia.  Súčasťou  týchto  znalostí  je  aj 
pochopenia súčasných manažérskych spôsobilostí poprípade  kľúčových 
kompetencii manažéra.

     Z praktických spôsobilostí ide predovšetkým o vedenie ľudí, efektívna 
komunikácia,  tímová  práca,  delegovanie,  kreativita,  implementácia  do 
praxe,  presvedčovanie  a ovplyvňovanie  ľudí.  Hlavné   charakteristiky 
efektívnosti znalosti  vyšších vedúcich pracovníkov by mali byť  zamerané 



do  analytických  znalostí,  rozhodovacích,  vedenia  ľudí,  organizačných 
znalostí a pochopiteľné ,že aj odborné znalosti sú nevyhnutné /3/.

     Svojim  obsahom  tomu taktiež zodpovedá aj zoznam všeobecných 
manažérskych kompetencií, ktorý zostavil Mangement Charter Initiative / 
ako  aj  kvalifikačné  štandardy  pre  manažérsku  prácu/  Mangement 
Standards  /4/.  Tieto  štandardy  sa  dajú  využívať  pre  porovnávanie 
kvalifikácie manažérov pre rôzne úrovne riadenia a to nezávisle na tom , 
akým spôsobom získali požadované znalostí a spôsobilosti. 

     Podľa  Európskych  štandardov  manažérskych  spôsobilostí  je 
spôsobilosť
(kompetencia)  definovaná  ako  spôsobilosť  vyjadrujúca 
pripravenosť  pracovníka  k požadovanému  výkonu  podľa 
definovaného štandardu.  V súčasnej  dobe  sú  spracované zoznamy 
všeobecných  manažérskych  kompetencii,  ako  to  zostavila  Management 
Charter  Initiative.  (asertívne  správanie  a konanie,  strategický  prístup, 
etické  konanie,  podpora  tímovej  práce,  komunikácia  orientácia  na 
výsledky, pôsobenie na iných - motivovanie a ovplyvňovanie ľudí. riadenie 
seba  samého,  získavanie   a vyhodnocovanie  informácií  ,  myslenie 
a rozhodovanie).

      Najdôležitejšie kompetencie  v podmienkach AOS  sú: naučiť 
študentov myslieť cez túžbu po poznaní, cez  ich všímavosť, zvedavosť, 
kritiku  a formuláciu  ich  výrokov,  učiť  ich  niesť  za  svoj  rozvoj  osobnú 
zodpovednosť- samostatnosť pri rozhodovaní. Existuje  množstvo názorov 
na kompetencie , ktoré manažéri budú potrebovať k tomu, aby boli v praxi 
úspešní-  ideálny  model  vlastnosti   neexistuje.  Ak  mám zodpovedať  na 
otázku  prečo  sa  musia  manažéri  neustále  rozvíjať,  keď  už  majú  istý 
stupeň vzdelávania za sebou použijem veľmi výstižný citát:

„Manažéri  sa  nerozvíjajú  preto,  aby  boli  oveľa  kvalifikovanejší 
všeobecne,  ale  preto,  aby  získali  kompetencie  potrebné  pre 
dosiahnutie  požadovanej  úrovne  výkonnosti  v konkrétnej 
organizácii“. 

         Práve táto  filozofia  oslovila našu katedru  a vsadili sme do rozvoja 
manažérskych kompetencií tým,  že  sme  spracovali   a pripravili  pre 
rezort OS-SR  kurz v rámci celoživotného vzdelávania manažérov formou 
modulov pod názvom „Kľúčové kompetencie  manažéra“.

      Celý kurz /100 hod./ je rozdelený do 5 modulov, ktoré sú zamerané 
na:

• efektivitu práce  manažéra – efektívny manažér, 

• tímovú spoluprácu – tvorba a budovanie tímu, 

• komunikáciu manažéra, 

• psychohygienu manažéra -  zvládanie stresu, 

• nové trendy vo vzdelávaní manažérov. 

    



      V spolupráci  s katedrou  humanitných  a sociálnych  vied   sme 
spracovali   v minulosti  projekt  k vedeniu  lídrov,  ktorého  vyústením  je 
okrem iného  aj vzdelávanie manažérov v rámci Programu Lídri OS SR

       Dnes ho plne využívame v prospech rezortu OS SR a uvažujem 
o akreditácii  „Kľúčových  kompetencii  manažéra  II“-  V modernom 
manažmente  sa  stále  niečo  deje   a pre  efektívne  vedenie  ľudí 
a osvojovanie  si  ďalších  kompetencii  je nevyhnutné na sebe neustále 
pracovať. 

        Život a prax  ukazujú , že sme sa vydali správnym smerom, 
účastníci kurzov prezentujú verejne svoju spokojnosť so získanými 
praktickými  zručnosťami,  naša  analýza spätnej  väzby  z  kurzov 
a osobné skúsenosti z tejto formy vzdelávania  to len potvrdzujú.

       Máme si čo navzájom odovzdať v tejto forme vzdelávania  a v tom 
vidíme  zmysluplnosť  týchto  aktivít  a konkrétnej  realizácie  rozvoja 
manažérskej teórii v každodennej praxi.

4. Záver

      Manažment  vysokej  vojenskej  školy  a katedra  manažmentu  má 
neľahkú  úlohu:  pripraviť  takých  manažérov  v OS  SR,  ktorí  uspejú 
v konkurenčnom domácom a v globálnom prostredí.

      Oneskorená  reforma  vojenského  školstva  a nie  vždy  potrebná 
flexibilita v oblasti manažmentu, spolu s inými faktormi, komplikujú  dnes 
prípravu manažérov pre potreby OS SR. Práve preto napriek tomu , že 
katedra má za sebou  iba 1 rok činnosti  riešime od augusta 2005  aj 
významnú   rezortnú  úlohu,  ktorej  výsledky  určite  posunú  dopredu 
problematiku požiadaviek na budúceho manažéra  v OS SR  v intenciách 
kľúčových  kompetencií  manažéra  súčasnosti  v špecifickom   vojenskom 
prostredí. Výsledky a prínos vedeckej úlohy bude oponovaný v decembri 
2006.  Obsah  jednotlivých  manuálov  realizovaných  kurzov  sú  pre 
záujemcov k dispozícii cez prestávku konferencie a môžu byť predmetom 
ďalších diskusií v rámci workschopov tejto konferencie.
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