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Anotácia: Transformácia slovenského hospodárstva, vstup Slovenskej republiky do štruktúr 

Európskej únie si vyžiadal aplikovať celý rad zmien a opatrení nielen v podnikovej sfére, ale aj 

v zložkách štátnej správy a samosprávy. Neodmysliteľnou súčasťou riadenia orgánov 

samosprávnych celkov sa v poslednom čase stáva aktívne využívanie znalostí. Znalostný 

manažment je proces, ktorý využíva vedomostné aktíva organizácie. Zásadnou úlohou v 

procese riadenia znalostí je práca s informáciami a vedomosťami, ktoré organizácia získava 

učením sa. Učenie sa je dlhodobý proces a od zamestnancov si vyžaduje aktívny prístup a 

prácu s informáciami, vedomosťami a znalosťami. Cieľom predkladaného výskumu je rozvíjať 

poznatkovú základňu v oblasti riadenia znalostí vo verejnej správe, analyzovať súčasný stav a 

základné predpoklady implementácie riadenia znalostí v orgánoch územných celkov SR, s 

ohľadom na potreby a platnú legislatívu Európskej únie. 

 

Originálnym výstupov projektu VEGA č. 1/0127/08 je vedecká monografia: „Verejná správa a 

spoločnosť založená na vedomostiach.“ Vedecká monografia teoreticky vymedzuje základné 

prvky, procesy a postupy organizácií verejnej správy, ktoré sú potrebné pre správnu 

realizáciu zásad a princípov manažmentu znalostí v praxi. Návrh postupu a odporúčaní pre 

inštitúcie verejnej správy SR vychádza z teoretických poznatkov z oblasti manažmentu 

znalostí. Opiera sa o výsledky výskumu, ktorý sa realizoval počas riešenia projektu. Úlohou 

výskumu bolo identifikovať základné prvky organizácii verejnej správy SR, ktoré sú 

nevyhnutné pre správnu aplikáciu manažmentu znalostí, v procese budovania znalostnej 

ekonomiky. Na základe vyššie uvedeného sa identifikoval súčasný stav a kľúčové faktory, 

ktoré vytvárajú predpoklad pre zavádzanie poznatkov a postupov manažmentu znalostí v 

organizáciách verejnej správy. Identifikované kľúčové faktory sú východiskom pre postup 

zavádzania manažmentu znalostí v organizáciách verejnej správy SR. 

 


